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Domysły o treści konferencYJ...
Wars awa. 4. I. (Pat.) Polska AR'cn
cia Telegraficzna zostala upoważniona
de stwierdzenia. że podawane dość czę
sto przez prasę wzmianki o treści kon
f rencvj między Marszalkiem Pilsuds
Idm a wicepremjerem Bartlem są oparte
\\<vłącznie na domvslach rcdakcvj po
Szczcgólnych pism, R'dvż o treści tych
konferencyj zasadniczo nikt nie jest in
formowany.

W 'mlana więźniów politycznych
między Polską a .RosJą dokonana.

Odezwa przedwyborcza Bezpartyjnego
bloku wspólpracy z Rządem.

Warszawa. 4. I. (Pat,) Dnia J bm. w po'udnie
dokonana zostala na tacii I1;ran'cznej KoIoso\\'o
wymiana wieźniów poi't)'czn\'cli pomicuzy PoI

ka a Z. S. R. P. Ze stron\' pol kiej \\ 'dan\'ch

zrsta'o stronic sowicckicj 9 osób. prz mrwa;ą.
c\'ch w wic:zieniach pobk'ch. Ze stron\' sf)\\'iec
kici stronie polskiej w\'dan\'c'1 wstało 29 osób.
m'anow:cie Borysje\\'icz Maria. 13l1dze\\"cz
,za wic są ohecni wojewodowie' nowogrodzki. aCzcs'aw.
Wodccki ZY!lmllnt. Wo'ożyńsk: Ed
Bezpartvine o bloku wsp{)fpracv z J zą I.:bclski. białostocki. łódzki i kielecki.
n'und. W)'sockn Jadwi<:a. Garkacz Piotr Dem

Warszawa. 4. t. (A W.) ..Przcgląd Ministerstwie Spraw Wewn. sprawozdania z SY
politycznel w związku z okcJą przed wy
Wieczorny" podaje. że w naibli'iszvch tnacji
dniach ukażc sic odezwa przedwyborcza borcz na terenie ich woiewództw. W War

dem. Odezwa ta, utrzymana w tonie
bardzo spokojnym. kr6tka i treściwa.
wskazu fe na dotychczasowe bIedy w
rządach przedmaiowych palistwa. na

bck ZYl:munt. Del'holl Jadwi a. Zdaniewicz
lywioły centrowe n3 Pomorzu
Lcon. lwano\Vska. Maicwska Emilia. Krm,efo,kl
Józef, Koz'cki Frar.;tszck. Kore\\'o t.. Krasow.
za Rządem.
Wymiana depesz noworocznych.
hm.. Przec7.kowska tani /r \\'a. Przeczkow
Poznań. 4. I. ..S'owo Pomorskie" donosi: sk'
ska
Janina. ks>dz Kotwicki Jan. Lip ńskr Ant
Warszawa. 4. t. (Pat.) Z racji Nowc szkodliwo ć rządów partyjnych i wvbu .\V ostatn'ch dniach odbyra sie w Toruniu po \mter
Ant.. Okolo. Kulak ZYl':m.. Łozo\\' kl
IIfn ko"f rcnc;a. w której wz'cli udzial: P. Tesk

v.c Roku miala mie,isce wymiana dcpesz jalą wladze Sejmu i nawołuie do dalszej
Międzv prezydentem republiki austriac wspólpracy z rządcm Marszalka PiI
kIej Heinischem i szachem perskim Peh sudskie!!o. ktarv uzvskal sobie wielkie
II wish z jednej strony, a Prezvdcntem uznanie w kraju. Odczwa podpisana ma
Rzcczvpospolitej z drugiej strony.
być przez w:vbitnh,:iszvch przcdstawi

'

Koszty utrzymania zmniejszyły sIę
również w Warszawie.
Warszawa, 4. I. (Tel. w,,) Komisja do ba

c:eli wszystkich niemal stronnictw pol
skich. kół !!ospodarczych i stowarzvs7.cli
w wszystkich województwach. W zwia

zim z powvższem dowiaduiemv sic. żc

dania kosztów utrzymania ustana. iż w stol'CY komitct g:!ównv bezpartvjne o bloku
\V okresie od 16 do ił\ f/:rnd'l'a 1927 r. w po wsp6lpracv z rządcm wysteou.!e tuż do

Po!ożny Konstanty. Raj Jan. Sawicki
(Ch. OJ. p. W ktor Kulerski (Piast). P. t.yck: Wlodz..
Jan. ksiadz Chmieln'cki Zn:m.. Chruszczewicz
(Chrzcścljailscy Rolnicy) i P. Globe1ny (Stan \Vadin.
Sz)'ko\\ski. hkubol'.'ski. Julkiewicz Wi
ProtokĆ1l (1d d()ko' r.ej wym'...n'e 1!odll:sat
Jc 1i to doniesicnie organu endcckieKo Jest teJd.
ram:eoia Polski p. Kul kowsk'. W protokóla
praw'dziwe, oznacza ono. te na Pomorzu po ztym
zost"1 równieź zas:\\'aranto\\'anv powrót
v;stanie s'I',\' blok prorzrdow)'. w którym znaj ksirdza
C'maszk:ewicza i S<1kolowsk'el(o. z kt6
oa s:e Ch. D.. ..Piast". Chr>. rolnicy i Stan Śrc r..-ch p:erwszy
prT.\'bedzie za kiTka dni. a dru
dni. czyli olbr7.ymi" wi<:kszość miejscowel!o spo w maju. Stwierdzono
oro1okólarnie. te
Ilcze;',stw . Poza tym blokiem pozoda'aby tyl sprawa ksicdza prałatarówn!eż
Teofila Skalski i:o pozo
kr słabiutka ende<:ia i rozbita tam N. P. R.
staje Ilaual otwarto

rcdni):'

Ukraińcy z W ołyn1a przec1w blokowi N. P. R. Za łębia Krakowskiego idzie
mnieJszościowemu.
z blokiem rządowym.
zor al1l7.0wania szerc\{u okrc!!owvch
Lwów, 4. I. (A \V.) One!ldaj ohradowa'o roz
komitet6w wyborczych zc znancmł oso \zerzone
Kraków, 4. I. W TrzebIni odbył sil' ljazd
plenum
komil<'tu
wyborczel:O
UNDO.
histościami na czelc, których nazwiska \V ohrad ch \\ zieli ndz'al równ!ct przcdsta wl dcle atów z 4,1 oj an'zacji lokalm'ch N. P. R.
Zjednoczenia ZalV'odo\'"c!lO Pobk'c"o pr<J prze
Badanie zakładów w stoczni RdańskleJ nic zostalv dotychczas ujawnione.
ciclc Tudno cl nkrailiskiei na Wo'yuiu. oraz b. ;lIoodn'ctllo'cm
dr. \\'olnc<:o. Zjazd uchw 1'I wzi

równan'n z oI.resem (1d '6 do 30 I1stopaua kbszty
utrzymania zmniejszyłY sle o 0.3 procent.

pose! W<łsy!cznk Przcdstawiciele ukrai(lscy z cie udziału lo\' hlrku p ,istwo\l'Ym pod hasłem
popierania Marszalka P:r lId kicl':o. l'chwalona
nastc:pnie zostara rezolucia. \\'Z\'\':alac zarz d
\\('01 na czele. Z dan:em tel komi p. wyłonionej
\,oie\\', <Jlki do ,,'ystn\\ ,cn ,) w zadeh'lI krakow
Warszawa. 4. I. (Tel. wf.) Dziś przybyro do ki ai,'isk,cl:o. Jest to jeslcz. jedna porai.ka kon sk'm kand\'data. c'e znce<:o sip z llfJn!em mas
t in'ciatywv pc'nonlOcn ka rz dli O!szcw']('Cl(o.
ma być badanie zakładów w stoczni s:dalbk'ej z Warszawy kilku wolewodów cclcm zrożenia w cepcji bloku II1niejszośc'owel:o posla Gninbauma. praculacych. \V ZakOlkT.cn'll zehrania "ezwa.
ca'nlJ matcria'em do rokowań w sprawie rcwizJi
1'1' jednomyślnie" kapitana le>tirtlll;w St. Kbnec
umowy rz:\du pol kiel:o ze stocwi .
k,e!lo. obecnic r:-unel':o m asta Krakowa I prze.
\\'odn czacc!lo zarzrdu wojcwód7k:cl(0 N. P. R.
w Krakowie. do z 'o zenia kandn!a\. do SejllJll.
Ustalenie poborów urzędniczych od
Warszawa. 4. I. (AW.) Wczoraj lJocia,iem o
r:odz. " wieczorem wvlech 'a do Gdań ka ko
misia ekspertów z pro!. Okolsk:m i Ksi"i.opol

Wołynia wypowiedzic). sic przeciwko rozc'a
Sprawozdania wojewodów o poloże I(ni<:ciu
blckn mnieiHości narodow 'ch na Wo
niu przedwyborczem.
",i. jako nlckorz\'stncmu dla spo'eczelistwa u

Termin rokowań polsko-litewskich
Jeszcze nieokreślony.

noweRO roku bud:tetoweRo.

Wyrazy oddania dla Rządu.

Warszawa, 4. I. W uhicda ohotc udali sle
deTc,acl Zwi zku rauclrcieli s7kól powszech
Berlin. 4, 1. (Tel. wl.) ..Vossischc ' Polsce naruszcnic umów ranicznvch(!).
11' ch PP. b. en'tor t nisraw Nowak I b. po Zcitun\{" donosi z Kowna na podstawie Komnnikat oficjalny rządu litewskiel!o
\!owie Nowk'ki I morkow kl do premicra dr.
infonnacyj
litewskich 1,61 urzedowvch, ma stwierdzić. że zn6w Jakiś oddz:al
BarIla I odbyli 7. n'm dh'źsz' konferencje na te

Lwów. 4. I. (A W,) Zjazd uelc!:atÓw zwi:\lltu
u zeda'kÓw m 'opolskich rad powiatowych wa

I.wowie przcstal Pl'd adrcscm nł-n:st,a pra\l"

\\'cwnctrznych P. !lcn. klaukow kiel(o uep s1:ę
l \\'yr"T. l11i oddania i apc\\'l\'l'n' m poparcia

mat ulJOsatc(1 nauczycielstwa. emerrtc\w I sie żc termin rok o \\!a ti pnlslw-litcwskich partyzancId polski dolwnal rzekomo na \\ sz\'stk'ch zam:crzeń i prac RTadu Marszalka
rot. Pan wiceprer Icr zapewni' ddc<:acjc. te w jcst jeszcze zunelnie l1ieokre'lonv. Koła nad u na ,iedlHl z wiosek R'ran;cznych( ?). Filsudsklel!o.
p:erwszym kw" -tal c br. na tapi prowizorl'cwe Iw\\'iellskie są zdania. ŻC :olwwania z Pozatcm ministerstwo spraw wewnetrz
urel:u!owanie pob('fIhv t k łllżhow"ch. lak cme
rytów i zasi'kńw dla wd<',w i s'erot. zaś cd po Polską rozpoczną sie nic w styczniu. nych Litwy odasza. ie ruch cmilrran- Sztandar legjonowy.
cl tkll nOWCI:O roku budźctnwe<:o. a w;cc rd lecz dopicro pÓŹną wiosną. Premier łów litewskich w \Vilnie popieran\, jcst Kraków. 4. I. {PaU Zwiazek leJo:jon1st6w w

I kwietnia hr. nast ol '1rymitywna rCl:ulacJa \Valdcnwras clJce _. zdanicm korcspon- W dalszvm ciągU przez Polskc. Dalsze Krakowic posl nowl/ ufundować w p:er\\5Tel

tyCh wszystkich poborów.

dcnta dziennika -- przeforsować prze- zarlllty dotyczą s71,óllltcwskich na Wi- r I< \
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projel\t o zmianie ustawy ICllszczyźn:e. I,tórc dotychczas miah' wszy tkich ob 'watcli. maiac\Ch w)T.umie-nie I
Rada Ministrów zaJmie się podwyżl<ą dewszystl\!cm
konstytucv,inc.!. zawicra.i</ccj o loszcnic nie być otwartc. oraz sprawy areszto- mpat:c dla idei le,jnnowr'. abl' nad y!ali dat.
pensyJ urzędniczych.
Wilna stolicą Ut \\'Y. ahy przcz przy je- \\'anvch przez wladze nolslde ksieiy Ii- r I ,;:.n l fl j:I\ a Z i k , j :
;a \\j
Warszawa. 4. I. Rada Ministrów odhcd7.ie cic tcg-o proicldu zadokumcntować. 7C tl wskich, z tJośród których dOI):ero h.te!:o \918 r. Szt.1I1dar lel:jrnisttiw ma bl'O
v: cias:u pierwszych 10 dni stycznia posicdzcllie. Lit\\'a nienla zall1;aru wVI,;,cl,ać sic \ViI- dw6ch 1'1ialo być uwolnionvch. Z tJo- symholem r.Jcdnoczcnia i zhrałl\nia sie WSI 'St

Porzrdck obrad n'e jcst jc\zcze ustalon\'. ale lIa i żc przyszlość jeg-o ma pozostać wyższych nowodów kola litewskie lI- k"ch IcgJonisłl;w pod wodzą Marsza'ka Pllsu(\se
Plawdopodobn'e omawiana bcdzic kwcstla po
Orawy uposafeń ur7.cdników państwowych.

Przedłużenie nadzoru sądowego.

naual d6wncrn zag-adnicnleltt pali tv!\! waża.!ą. rc na razie nie można zająć sta- k.eiO.

litcwskie.ł. .lak twierdzi korcstJondcnt nowiska bardzo JloiednawczeR'o. Korcs- WykoleJenie.
..Yossische Zcitung", kola politycznc pondcnt wvcią a z tych informacyj wnto- Lwów. 4. 1. (AW.) Onel:daJ na BnJi kolelo\\'eI
Kowna ocenia.łą bardzo pesymistycznie sel,. że atmosfera oo'cdnawcza. Wytwo- :-trrJ-Lwów w 'darzrla sie k tastrofa lcla

Warszawa. 4. I. (A W.) Wyd",ia' handlowy
s1ldn rkrCltowes:o w \Varsr.awle postanow:' przc widoki rokowali nolslw.litewsklch Kola rzona po rokowaniach !rcnewskich. obco t"warowcl:,o.. Katastrof nastaplla l\' cI WI\t. I!dv
: z ::I
e eW
, , rl "
';e 1
:
cł!ut.yć Istniejacy nadzhr sadowy nad Bankiem te podnoszą , , dals YI11 ciąR' z rZlltv c;l:e' poo;orszyla się znacznie. a dlalcf(o I
dla handlu I przcmvs'u do dnia 20 lute o hr,

:;

Uciekający bandyci pod kołalpl
pociągu.
arsza\Va. 4. I. (A W.) Wcr.oraJ w nocy w
CC.'"I(U
osohowym
z Warszawy
do
leille. mial
mlcJsce zdatalac"m
traKiczny wypadek.
W je
dr,vm z prz dzl 'ów trzccie] klasy wleziono pod
dsy grta
k i clanta
dw,ich
nlehc7.p!ecznvch
ban
w. zPO
t6rych
Jedcn
skazauv
by' na do!v

wotn.c Iczlcn!c. druł:1 zaŚ na IZ iat clctklc 1'
\\'Iezlcn:a. Ohal bandyci byli Zc soba skuci. W
pewIlej chwIli otworzyli drzwI w ooc!a"u I usl

!rwali w skoczyć w J)ełllym "ieJl:u poclf\J(u. Po
(,cia lit uSIlowal ledncl(O z nich zatrzymać. lecz
droltl Z'OCU(IC ; znaJdu]:\cy sle Jut na stopniach
WaJ(Oł\u. silą Clat.aru \\-Iasncll'o poCiaJl:nn' za su
ba towarzy za. \V kllt k fatalneKo IIpadku obal

BlesztoWał\l.padli Pod kola pochuu I ponieśli
śmierć na miejscu.

przeciwlw Polscc, je- rząd tJolski tole- nadchodzące rokowania należy trakto- kowr wag<,n poc:ftl1;U ześlizl:nał s'e l szyn i to

ruJe nadal istnien:e band na linji dcmar- wać pcsymistycznle. czy! sle po P?dkb.dach k lejow}'ch rlel 6 i. pół

kacy.1ncj. Kola kowicliskie zarzuca.i"

RAD'OI
'Zakłady fabryczne

POINT BLEU .
(NIEBIESKI PUNKT)

Jdeal Radle

'ot Sc:.t ' I:

I

rlIAD'OI
KraUl, RJnek ał. 5 E 011DD12)

Słynne słuchawki, Detektory Niebieski Punkt. oraz

radJosprzęt do nobycl na Oónlym Sląsku u:
K810wlce: Centrnlft Światła S. z o. o, Katowice - .Elelltropol., Katowice, ulico :Jogo I\\oja 19 
.Radjolux', Kntowlce, ul. Dyrekcyjno II -. .Elcktra', Kat.:lwlc, ul. Szopena 2 - Schllller & Co.,
Katow ce, ul. PoprzeclM -- J. Podlesko, Kntowlce. ul. Wojewódzka l) - - Kr61ewaka HIIłII:
.Elektryczność', «ról. Iluta, ul. Jagiellońsko 7 - .Ele.ktro-Radlo', «ról. Buta, ul. Wolności 18 

Tarnowski. 86,,: .Znrówka' - I Brouer - - I1lkol6w: Janina D/lhm - - Nowa

Wt.ś: R, Shokosz - - PSlCI,na: Jan Pah'I, PI3sIDwslla 6 - - Rrbnlk: Oeorg May 

SIarlei: Inl, A.,Ou1.Y - - Siemianowice: W. RZl\I,ka I Ska, - S, Kohn - Zwl,zek praco

81x69b wnlków poczt. telegrafów I telelunów,

;wrJ) !i s

c
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kcleJcnlc dalsz)'ch trIech wal:onów. jadąc)'ch u
n:O\.

Or glnalna rada pisma niemieckiego.
Wroclaw.4. t. (.6.W,) Katolicka ..Schlesischo

Volksze;tung" larn:eszcza Intcresującv i lna.
mienny artykuł. w którym -aimuje sle kwest!.
katol'cyzmu w Polsce. Autor. mÓwiąc o dlia.
hoInOŚcl m;syjnej. udzIela orY!llnalneJ rad)' na
"racafTia na katolicyzm niemIeckich proteSlan

tow na ziemiach lachodnieh. oraz mnieiszoścł
ruskiej i bialoruskiej na wschlodzie. Gdyb)' bra6

ra serio Intencje autora arh'ku'u oznaua'ub,.
to, te po raz pierwszy Niem,"y \\'nata!n s\V

ll-:ode na prowadzenie polskiej akcji katol'ckial
wśród mnleluoścl niemieckiel. I8mlcs&kalcJ .
Polsco.

<
,I,

POISKA ZAC"OnN. ,
I

łt'.2

Np"- pł6d Plastower obraduJII W sprawie tworzenia

edn'ch założeń. bloku z ChadecJlI.

Nr. ..

ynarodowe konJunktury gospo
darcze.
KatowIce. 4. I. Na ten tc:mat wygIosI' wcto
ali posiedzeń RadvMlelskiei w Katowt

cac w "d P. dr. Krzvtanowskl. prof. Un'w.

J..P:. z Kra'l( wa. zaproszmlV przeź Polsk. 'Zwlą
O tnterpretacJI. Jaka P. Calonder. POczęłv
sIc dwudniowe
obrady
naczeldowladuJcmv.
podczas
dzlslejszvch
Warsza"'fa.
4. 1. (TeJ.
wf.) DzIś
roz-SIC
I wle
tworzenIa bloku
z ChadecJI\.
a Jak ""k
ZrzC5zeń Gospodarczych Wolew. la"kleKo.
Prezydent KomIsjI Mieszanej. stosuje rvch wradz P. S. L. ..Piast" pod przc- obrad ma zapaść ostateczna decyzja co Osoba
prelegenta. wybitnego ekonomisty o ła
wobec postanowIeń szkolnych Konwen- \Vodnlctwem Witosa. Naradv Piasto w- d(J zawarcia bloku z ChadccJą.
\f.-ie m:cdzynarodowel. Śeiagnela tak I:czna Ilość

---cJłO newsk:ej. Dlsall mv Jut bardzo ców są zwIązane z rokowanIami w spra- .

Zmiany w dekretach prasowYch.

'uchac'zy ze sfer przemysłowych. linansow\'ch.
ha,ndlow}'ch i urzedowych. te sata rady trudl'm
ich pomieśc:ła. Należałoby w prz}'sz'uści przy
I kich wykładach pomyŚleć o sali wiek5zei.
Zebran:e zagaił wiceprezes Zwiazku p pulk.

sowa na przez P. Calondera. dotvcząca ROZ5%erZOnO odpowIedzIalność ł zaostrzono kary.

gr I poprosi' Jto o wyKłoszenie referatu Bhko

ble łcl!o roku w sposób zdecydowany dym egzcmplarzu czasopisma. powinien wiedzialn'. '

Ameryki; wyz\\olenie sie od lej zaldnuścl na.

czesto. W szere!!u zasl'1nlczych art y
kurów wykazywallśmv I wvja nlaliśmv

na podstawie ar mentów prawnvch I
przykładów z życia. że interpretacja sto

flcowskl. którY powita' 1>. proł. Krzyżanowskie

p",!toragod nnych w}'wodów Zlwk"m.tcgo UClo
w szcze 6lnoścl t. zw. ..subjcktywncj
wys'uchall zebrani z naprc:żona u wag..
woli" i Jej konsekwencji. jest jcdnostron Warszawa, 4. I. W Nr. 118 ..Ozlen- opcrnienle Innvch obowiązków. wvnl neKO
I<.onkluz'c: swego wyktadu ujaI P. prof. K. w na
na. brędna I sDrzeczna z trcścią I du lI!ka Ustaw" ogłoszono dwa rozporzą- kającvch z przerisów te o rozporządze sIc:pnjącem
twierdzeniu: Dalsze konjunkt\HY 1(0
chem Konwencil Genewskiej. C:7enla, zmieniające dekrety prasowe. I' a. nie związanych z pcwnym dziarcm. M'odarczc państw europcjskich. a t\\ laszcż'a Pol
k
i
N'em
ec
od odpowiednieKo na ta
Podobna oplnJe wyraził równlet u Na mocy tych rozporządzcll na każ- o(lpowiadają wszyscy rcdaktorzy odpo wienla ie odzależa
zatcźnoŚci kredytowej ze strony

rzltd polski na wniosek Wojcwody Gra b}'ć wskazany numer kolejny oraz ..re- W wypadkach zniewag-i wradzy pań stąpić mote tylko przez wzrnoteni' sie kap;tal!
tYliskle o. MImo to P. Calonder w..roz- Q<Jktor odpowiedzialny (imię I nazwl- fiwowej. zniewagI urzcdnika pal-łstwo z: cli wewnctrznei tych państw.
dyskusji zabierali Rłos pp. dr. Sand. dr.
wn;ysznleclach" swych stale ujawnia sta- sko)". I edaktor odpowiedzialnv odpo- "'Cgo lub osoby wojskowej podczas albo fal!W
pulko ficowski. twracajac sie do prelcKcn
re zapasy teoretycznel!o lamusu. a no V'iada za treść czasopisma oraz za nic- z powodu pelnienia przez nich oLowiąz ta o iróżne
wyjaśnienia. klÓrych ehelni udzielił.
we orzyczynki. Jakle dodaje P. Cal()f1der dopernlenle Innych obowiązków. wynl- ków urzędowych bądź sru:i.bowych lub przye2:em pr2:estr2:egal pr2:ed podniesieniem cen
do swych InterPretacji na skutek marco- hającvch zorzcplsów teR'o rozporządze- \\' związku z ich stanowiskicm. sąd lub plodukcji przemysłowej ze \Vzdcdu na koniunk
przemysłu samego przedewszvstk'em . ze
wej decvzjj Radv LI!!'I Naródów. wvwo nia. Jeżeli ustanowiono kilku redakto- Drokurator mogą zarządzić zajęcie dru ture
\\'zJtlcdu na wytworzenie sil' now 'ch komplika
łuią wra:tenre. ie autor Ich nie m07e row odpowiedzialnych. wszvscv powinni hu. choćby nie zrożono wvmal!ancj usta cji
w ogólnej strukturze gosP. naszcRO Państwa.
znaleść wraściwe'!o zro'7,Umlenia I od bvć wvmlenioni oraz oznaczony dział. za wą skargi, wniosku. upoważnienia lub
Liczuie zebrani słuchacze podzie" .wali prele
czucIa dla zalYadnie'i. które interoretuie którv każdv odpowiada. Jeżeli działu zarządzenia ministra Sprawiedliwości. I(entowl goraeymi oklaskami za wyk 'ad. zaś Pre
z 'djum Związku podejmowało po wyk'adzit
Nie bedziemv dziś powracali do ",. ten sposób nic wvmlcniono. ka dv z Za nicktóre przestępstwa powiększo CzciE:odnego
Gościa obiadem.
s7.czcszńlów interoretacji P. Calondera rcdaktorów odoowiedzlalnych odpowia- 11(\ w nowem rozporządzeniu !rrzywny z
zbvtecznem lest rńwnie przvoomnienle or za treść całego czasopisma. Za nlc- 1000 zł. do 2000 zł.
Zasądzenie szpiega.

nr.sze o stanowIska I nonowne wykazy I

wan:eInteroretac.łi.
JJOtwornMci
dziwol:!!!u
te\!onIe
roroBowanla
. d . kw· _05
ł k o.
d7.alu
która uwa
a za sIu ezposre
S7ne
I
zlYodne
z
prawem.
I!'dv
dz1cC'ko
·
ł
.
ń
k
.
orzynalc"ne do szcr.ef}!.J polsk'e'!o I mo- Jugos oWla S le.

wv oiczystei polsk'e i . zr;lasza wvcho
wawca na skutek sub'ektywnej woli do
szkolv niemlccklej (! ?).
Zastanowimy sle dzl nad przvczy
"am!. z którvch rodzą sic te oderwane
od życia. operu.iące czvsto wersalnvm
kunsztem Intcrpretac.ii. dla którvch nic
n'e znaczy rzeczvwisto ć ob.iektywna
obiektvwnc warunki. faktvczna I dekla
rowana nawet przvnale7no ć do mowv

B1ało ród, 4. 1. (Pat.) poscr wIoski
hem rar Bodrero odwiedził wczoraj za
stępcę ministra Spraw Zag-r. Pawrowi
cza. którv udar się następnic do ministra
Spraw Za!rr. Marlnkowicza. przebvwa

Napad na In'casenta.

Rvbnlk. 4. t. W dniu dZisiejszym odbyla sle
rrEOO Izbll Karna w Pvbn ku rozprawa prz ciw.
kl' \Vincent mu' Homszowi. bvłcmu :eln,kow\.
oska rżonemu J sZPle>:ost \\ o na rz cz icd 'lego I
pr.ństw ościenn ch. Sad. po przesłuchaniu szc.
r' RU ś\Vi dków i rzeczoznawcÓw wobko\\ }'cb
w osohach kap. St naka i por. Smołki. zasądzil

jtlcego w parlamencie. W korach poli tion,sza ua dwa lata cicżkle>:o wiez:enia. \
t."cznych sądza. ie en. Bodrcro przvgo

t( wuje podkcie bezpośrednich rok owa!'.
w Biarog-rodzle między rządem wroskim
nak pracuje w kraju w takim dziale. o );
a jUg'osrowiańskim.

I,t"n'm mowa I to pracuje sle nie w SP 0- j
sób dorainy h'lko. Iccz obliczony na j
dłuższy ol(res czasu. to tellO rodzalu

t .250.000 bezrobotnych w Niemczech. Jcdno tronność prowadzić musi z natury

Warszawa. 4. J. (TcJ. wf.) Wczoraj o I:odz.
Berlin, 4. 1. ..Vorwiirts" donosi. że rzeczy' do n;: tepstw bąr..cg.!L fatalnych.
po po'. inka5cnt rejenta Stcfana Moroza
.lak bowiem można wnlknać w charak
polskiej I fczvka "nIskie\!o przvnale "no ć 3.30
s7cdl do domu bankowe;ro Mor;rcnstcina. Gd\' "tzrobocie w Niemczcch wzrosro w g-ru ter stoslInków. a zwłaszcza w problem

a za to ma dccvduJqcv walor wnlo<ck zHalaz' sle na schedach. pro\\'adznc\'ch d{' domu d,tiu o 26000 bezrobotnvch. Przvczvnlfv
szkolnv. powstary czestokroć na sk'1tck bankowego został n;'padnirty zn'enacka I roz If; do tcg-o także w pewncJ mierzc i sil
nlesumienneł arTitacii v.ermanlzatorów b;to mu Rłowc: (p"cm narzcdz'cm ielazmcm. Ran I e mrozv. Wzrost bczrobocia rozkrada
Inkasent wszczał alarm. na ktMv nadbiclI;li
który to wnIosek uchodzi potem za wv ny
plzechodnie oraz zna:dulacy sie w pobliiu po ic: na następu.łące miesiącc: w listopa
raz ..subiektywnej wotl" rod7.!c{)w. TakI I'ciant.
Napastnik na widok nrdb-ie!:aJacvch usi <.Jzje wzrosro bezrobocie z 605000 do

tC2:0 rodzaju. jak problem szl(Olny. 2:dy
się ma możno.ść-Aiosłatccznie POL nać tvl

Ito Jedną stro ne. a znalomość stronv dru
I{IeJ mits! toie pozy klwać z drmdei lub

8.31 000 w porowic g-rudnia. a więc 037.4 trzeciej ręki dopiero!? N!euchronnem

to ..winosck". zaczenionv z "niskiej stro I<'wa' zhiedz. Jooot1akowot udało sip. !,:O uJ ć I lak
ny. zjawia sje na skutek zabie....1iwe I In S'f' okazało na kom!sarlacie. by' to Wladysław Dracent. Bezrobocie dntknl"ro zwłaszcza
notowanr w ks'c',';>ch pol'c\,lnvch
terwencji ..Vo'k hll ndu " na stolc P. Ca Prze!':Ófski.
Napadnietv p!1sladal pr7.... sooie 1l00 tt1Qżczyzn, Na 507.000 bczrobotnych
londcra. Posą d zać!!'o o zrą wole lub zrodz'eJ.
7rot\'ch, okolo 200 dolarów oraz wcoksli na sume I1I żczvzn \V listopadzie. wyniosła ilość
l.nr7cdzenie wobec Poh'k<'>w nic snos<'>b. 3000 zl.
I'ezrohotnvch mężczvzn w grudnIu 709
:tródro bledów tkwi zda,ie sie IYdz:ein
tv"i cv. a więc przvrost o 202UOO bez
Dwa wyroki młcrcl na Polaków
dziej: oto w charaktcrzc indvwid'1alno
rl. botnych. \\' mnicjszvm stopniu wzra
w I(ownie.
:turo bczrobocie u kobiet. 024.4 proccnt.
cI r zstrzvrTai<!ce""o i w a" rl1"'lę..,!,1p,
Kowno. 4. I. (A W.) Sąd polowy rozuatrvwa' Liczba bczrobatnvch otrzymujących tyl
mocn . Jakim rozporządza. Ni:Inosl
mv-mlanowicle wrażen:e. że P. Calon sprawc p:ec:u PolakÓw. sknJ1nych przcz sad Iw czcściowc wsparcie wzrosła w tym
z oskarżcn'a o SZP'CRostwO. Sad polo s mym czasic o 24000 a \vicc z 147000
der mimo swe!!'o ki1kuletn i el':o pobytu na ł:tewskl
po ponowne," rozpntrzenlu sprawy. w \'II a ,
Iasku n:e uchwvcil nalro}ycle 7Vc!owCt v'y
\ yrok ostrzc)s7.Y cd picrwszc«o. sk1l7.u1ac o kar I'a 171 [JOD osób. a wiQc o 16.6 procent.
tre 'ci stosunków. nie wniknąr w oroces ;lonych Swohodzil\skle"o I Kam',\ska na karc: I :;czna ilość bczrobotrych. otrzymają.
historvcznv. iakl towarzvszvr rozwojo śm:erci przez rozstrzelenic. pozostałych zaś na cvch wsparcie wynosi ::Jbecnie okrq\!ro

wI tvch stosunków. nic rozstrzyga zda kare cicż.kies:o v'czicnia od 1-8 lat.
sle na podstaw:e sko'ltrolow<1Tlla sensu Praga o przemycaniu broni do WęRier.
danvch oostanowlel-ł Kot1\vencH Genew
Prau. 4. J. (Pat.> Wykrycie nowc; kontra
skie' z obserwacJą konkrctną' obławów handy
hr011i do \\'e«lcr w\,wołule tu powszechna

Mrozy w Ameryce.

I cel'l. dla kt6re rT o ten oaraO'raf postann
Nowy Jork. 4. I. (PaU \V Amcryce zapano
wlono. A pO!ltanowiono (!'o przec'e' dla wały mrozy. O)(arncly one przcstrzeli. sle)(a
at do Zatoki Meksykańskie!. W środko
lP'1le ' szo"cl. dl:. d..lecl przvn le nvch do iacą
wo zachodniej czc ci tan6w ZJednoczohvch

niemleck'eg-o jezvka m"clerzvste"'o!  \\ arstwa śniegu dochodzi do 5 stóp II;ruhości. 40
Tak. to fest 'e.;t iasne rila nas zwvczal' O!'ób zmarło z 'Jowoou z:mno. Cyfra ta obel
tlych śmlerteln:k{)w. Na"')mlast z \VV r:r\IJe Jednak również marynarzy, którzy tato
sok1e"'0 m:elsca KO'11lsJi M ł esz1nef ..wv udl.
"Suche" święta.
Ja nlająu nam. te do s7kolv niemieckie'

Nowy Jork. 4. 1. (Pat., W czasie noteJto
mO"'ą chodzić r{)wnlc 7 polacv (I?). Nie !'.nrodzcnia
w calvm Nowym J(>rku zmarło
tvlko mO'!ą. ale nawet nie wolno kwe wskutck zatrucia
alkoholem 3Z 056b.
stłonowllć tak:el"o bt,.dn po t!\nowle
nla wvchowawcv. nie wolno slc1crowv
Spłonął cały pocl:m.
wać sro M dro"'e I'rawdv I cnotv natorlo
Dalum, 4. I. (Pat.> Wskutek ohsunlecla sle

nia. brak wniknięcia w moralna I

fJeda o2:iczna strone za2:adnlcnla.
CZC2:0 rczultatem Jest świeży płód

błednych założeli w postaci rozstrzvg
nh:c1a w sprawie szkoły mnlciszośclQ

wej w Starei Wsi. ktAra blędna Inter
pretacJa chce uszczcśliwl szkora nle
mieck.'. bez wz!!'lcdu na przvnależność \, h
szczcr.owa I jezykowa dzIeci. swc o cza
su ZlZłoszoflych we wnioskach.

Żc te.ro rodzaju rozstrzYl!niccie

I milion osób. z tc'.:-o 150000 kobict. I3cz dQ/J!l sic Volksbundowi i jC\!O prasie. to

r.,tJOinvch. nie ortzymujqcvch żadnc! o
wsparcia Jcst 250000. tak, 7C wszvstkich
bczrobotnych jest 1.12';.000. Cyfra ta nie
:tvcia. lecz wvdale wvrokl 7. wysokie"'o ,enzack. ..Cze5kle 510wo" i da. ahv w spra ;:mnicjszv się prawdopodobnic w ciąl!u
pledestarn tenretvc7nvch 71I'o"'c'i. z nod wie tel przcprowRdzone zostalo dochodzenlc. l'rnv. a nalcży siG raczcj spodzicw:1ć. żc
g-estwinv którvch n e soos{)b dolrzcć ani ktÓre mORłohy uja wn:Ć zwracaJacc s'e przeciw l.vfra ta wzro nic jcszczc w zwiqzku z
pr.kniowi intO'Jti wel(icr k'e. Dz'enn'k za zl1stawicnicrn wszclkich robót na wol
rabka fasncgo nieha. ani też rz&czvwt> ko
znacz,," dalej, te rostepowanie Wc:;rler nie ma rem powietrzu.
sto cl tycia. Wvkrecanv na wszvstlde PI
ecedcnsów.

stronv P8raR'raf pT7cs'anla wszystko I
nie Dozwala do'rzeć w!aściweqo scnsu

następstwem POWYŻSZC2:0 stanu rzeczy
musi być tu)rO 7.C1ell'e sobie z:t'!:,dnic

bynajmnici nie znacz\' ;cszczc. że mjoo

wjada ono spra wicdli\\'clllu scn owi

Konwencii Gencwskiej. tokroć hvnaj
IIInicj! Przcc:cż to \\'Ia nic ..Volksbund"
i jC\!O l!erl11anlzatorski anarat rcnrczcn

tuia ha!'lo buszowania w r6d mas pol

skich i łowicnia tam dusz na pastwe I{er
manizacH.

MO'i.lia Jednak w,'mag-ać. bv zwicrz
Z powvższych cvfr cvtowanvch za chno"ć
KOl11is,ii I\teszane.ł umlara sic lut

..Vorwiirtscm" wynil,a. że kicska bezro
bocia mcczv dotldiwie klasc robotniczą.
. Vorw1irts" dornag-a sic od władz. bv
\\ ystarały się o pracę dla bezrobotnych.
Alc jak?

w tvch tendencjach oricntować i nie do
starczala im ..rQzstrzYl{nicć". które \tY:
zyskanc bcdą dla I!errnanizatorskicj. de

OpozycJa rUJnUlis1<a zabiega

bQdzie tak dłul!o. lak dłul!o smn P. Ca
londer nie ztnicnl mctod swcl pracy ,i jak
dhl"o n:e zOf!!'anizuic sobie aparatu. kló
n'by dO'1Omód mu do perne'w p07nania
stosunków. ich charaktcru I konsekwen
cJi stad wvnikajqcvch. .lak dłnC'o za to
nic nastąp!. zmuszcni bcd.dcmv. acz z
orLykrościa. wsl,azywać na fatalne bre
dy i dcltlora1iZ\liące nastcpstwa. jakie

o pożyczkę.
Bukare zl. 4. t. (Pat.) Sekretarr p:eneralny
IwrcdoweJ partII chłopskiej. posc, Mall;eharu.
udaje sic dzisiaj do Pra!!:;. a nastcpnie do Pa
I yt.a ILondyna. hk utrz 'rnuj . ma sle on spot.
kać w Pary tu z ksleciem Karolem. ot<')wnym
celem tej podróty j!st, wed'uR ośwIadczenia
posła MaJteharu. podjecie przyltoto\Vawcz 'ch

weJ. Pod olóro cl"nie nam ostre I octne sltar na poclaJt. wiozący rope, 27 cystern E rOPa rckowań potyczko .Iyeh. kt6rych sflnal:zowanll'
oburzenia okre le"Ie na tak polmowaną p,id'o pastwą płomienI. l osoba z&:lnela, wiele nast pi po obleci u rządów urzet na rodowa par
tit chłopska.
Interpretacje. Odmaw:amv sohle tC2:0 odnloslo rany.
jednak I cląR'nfemv spokojnIe dalej.
Oto ten. co rozstrzvl"B z o!cdestalu
oderwanej teorii. na do:"itek tak sle u- kntłć sie z życiem, ludtml. Jem orzez tt'm polskim lest o'lromnle utrudniony.

morallzuiącc.1 propaI!andv.
Apel Jednak POWYŻSZO bezslmtcczny

rodzić siG muszą z omawianc.1 po\VvżeJ
..interpretacji".

Naszym świętym obowiazkiem jest
chronić lud od gcrmanizatorskie.i propa
gandy. to te:>' I nakazcm sumienia nasze
QO Jest parall:>.ować to \Vszvstko. co.
rządził. że r{)wnlct I 1 lbU.bl wzgląd na wvso!.1 urząd uwolnImy od ale równic! I 102:0 naJbl'isl wsp(lłprac.o choćby
\V dobrej wierze poczęte. ułat
wnlcy.
biurowI
nie
umIeją
I
nie
rozu
wSDóloracownlcy nlo mo"'" ooznaĆ tv- te o obowiązku P. Calondera. to;' prze
germanizatorom Ich obstrukcvłną
cia I wa-runków terenu. ną kt6rvch ora- cleż w Intercsie sorawy, którą P. Ca niic'ąpOl:lolskul La to ledn"'( zarówno wia
robote.
I
dlatego konkludulemv: Ostat- \
P.
Caloitder
Jak
I
lello
najblIżsi
wsPól
eWa. Kto bowiem chce umiejetnie roz- lon der reorezentu'e. le;;;". by mial w
nie rozstrzYl!nlccle P. Calondcra w
strzYl!'ać o zal!'adnlenlach oolsko-nle- Ilronle swych naJbUh!:?;Xch .wspórpraco pracownicy umielą dobrze .DO nlemteclw. sprawie szkory w Starej Wsi. lako na- ,I
Ody sIę orzyjełdża do Jaklc oś kraju
mleck'ch. musi umleć obserwować. mu- wników ludzI. którzy takI ż _wy
.1 umleć słyszeĆ. musi umleć łowIĆ od- wJad" mo Lb załatwiĆ. ffió2 P, Calon W odwiedziny lub w celu pobieżnego tyl konywa nas: u\Va amv .Ie za sprzeczne
ko
zorientowanIa się. to wspomniana
tłosy. Jakle to Zlltadnlenle w IIPo'eczeń- der nIema takich ludzi. Nie tylko. te
treścią Idoduchem
wiązujące
starychKonwencjI
brcdów. nfe(1cncw.
prze- \ 1 \ "
Itwle mleJscowem wywołuJe musi umleć saqt nie rozumie PO polsku. przez co Jednostronna umiejętność nie musi pro, 7.

WyjśĆ pota obręb zielonego stolu I zet- 'ontakt Jelo ze spoleczedstwem I śwla. wadzIć do desorJentacJl. Gdy sle led

sklej. E. R.

I),
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Jak gromadzić przedmioty

ludoznawcze ze Śląska
dla Muzeum.

ADAM DOCU SI(L

Widok na Tatry.
Sledze przed domem, patrz.\c w la,

Ani to trudna praca. ani też nlewy

co IIle na córe z szumem wllPI....
Po nIebIe cbmur. wlecze slo
bladawco - III....

tem po przeczytaniu tych wskaiówek.

Uen z boku, lIędy wolno w dół
,1I1.00a IIle latu ciemac zbocze.

rl1a ająca od zbieracza szcze ólniejszych
umiejętności. Przekonamy się zresztą o

I<ażdy. kto mieszka stale lub dorywczo
fla wsi i ma jakąkolwiek styczność z rol
niczym ludem. może się zająć romadze

niem ludoznawczych przedmiotów ze
Iąska dla przyszłego Muzeum w Kato
:icach. I nie żąda się od kolekcjonera
njcze o. oprócz nieodzowncj dokładno
ści i staranności. oprócz szczypty dobrej
woli I czasu. oprócz szczeg'ółowe o za
znajomienia sle czego naszej muzealnej
illstvtucji potrzeba.

Przy małym stosunkowo wysiłku i

"ak g Olić się bez b6lu'

IItercza glowlce lIlIatucII tIu1ł

w uleba przetrocu.

'.slan:." IN <IwII! minuty pned
fIOlI!nJI!m dobrR "",net .sk6rę
drob"" UoJciq kremu Nivea. po

A 5101lee z córy rzuca 1111,.,

na nJeg, w zalomach skal leł.cJ' 
wydaje sle: rycerzy hul
w telazle lśnlacy . . .

CM:m dopiero namJd/li twara, jak

P'JI\cle. R6tniat (Jolenia - ad".
IrIle.,ając4. Zadn}m bóI6.,. _
drap"ń, poiraWeń .kóf)'tpęktłll.
1'0 "aa)I.stko upewni",

Z daleka płynie...
Z daleka płynie do mnie
cIos Jakiś triumfalny.
Jak Cdyby IIzunllal w daD
POtetny wicher balny.
Z daleka ku mnie plynle
na skrzydfach mrocznej CllZ7
I moje ucho diwleki
tajemne Jakieś slYllzy.

Krem Nlvea.

Skąd 511 te dziwne cIosy.
IIkąd ptynie ta muzyka.
czy z nieba wYlIokiego

w te otcblad świata wolka?
Nic nie wiem. słysze tylko

o'\\'e przedziwne tony 
I w dusze plYI14 zdroje
tęsknoty nieskończoneJ. . .

f,lewlelklm nakładzie czasu moźna doko

flać bardzo wiele I Muzeum rzetelnie

ku. Tak samo w modelach możemy zo
brazować roczne typy domów. więc je
dr.o-. dwu- i wi ccj izbowych. jak i roz
maicie budowanc kościoły. stodoły. tóra
wie. młyn v itd.

I narzędzia ospodarcze I sprzet do
mowy dadzą sie skopjować. np. warsz
tat tkacki. plu , cepy. sto!cle malowana
skrzynia. wrcszcie tkanina, odzież (np.
ra lalkach). Niekoniceznie w tych wy
padkach model musi być pomniejszony.

wzbog-acić. Można jednostajne życie na wówczas zawiadomienia kierownictwa Muzeum nic !rardzi i takiemi nabytkami.
v. si i monotonne zajęcia urozmaicić łai al;v przcdmiotu z oczu nic stracił i śle- Z\\'Jaszcza. jeżeli są to okazy z przc
,...ą pracą I znaleźć w niej prawdziwą aził jcg-o losv. Wreszcic nieraz zbicracz szlo ci. jeżcli są pozostało cią minionych
rozrywkę. a dla nauki niezwykle się za r:ie jest w możoo£ci sam zdobyć pożąda- czasów. - a więc rzcczy już na wvmar Można sic pokusić np. przy cepie o kopjo
ncg-o okazu dla Muzcum i musi szukać c.u, już przez wspólczesny nam lud wiej
slużvć.
wymiarach do centymetra takich sa
Niepotrzeba dodawać. że bez ocparcia. Te i inne wypadki nakazuj<] ski usunięte z codzicnne o użytku. Wła \Y
mych. jakie posiada orYlĘinał.
wzg-Iędu na drukowane wskazówki, czy zatcm nawiązywanie stosunków z kato- !>I'ie na podstawie takich reszt ck od.
Ale sporz<]dzanic modcli. czy w natu
tc. które tutaj podaję w skrócie, czy też wieką centralą. twarzamy jako tako dawniejszy stan na
ralnej wielko;ci. cz\, w zmniejszeniu. ma
Wedle najprostszcg-o schcmatu zbio- szej wsi.
bkie. które wydano w osobnych obszer
nieodzowne wvmo i. Nie każdy
r.iejszvch podręcznikach. - żywy kon n muzealne I. dozna wc ze romadzimy Nic każdy jednak przedmiot da sie za swojc
takt z kierownikiem Muzeum i stałc zno w oryg-inalnych okazach. w modelach, "rać z osiedla, przenieść do Muzeum i w zaslug'Uje na umicszczcnie w Muzeum.
Jcżeli
nic
posiada rzeczvwistvch warto
f(
to
rafjach
i
rysunkach.
IT,uzealnych
ubikacjach
umieścić.
Dom
szcuie się z nim są bardzo pożądane. Im
ści naukowych. to nie nadaje sic do po

Ory inalny okaz jest to przedmiot. <.:hlopski można wprawdzie rozcbrać na
wsiach i miasteczkach z zarządem in krórv w jakiejś wsi czy \v jakimś mia- ł:oszczej:4'ólnc części skladowe, a potem \\ ażne. o zbioru, a takim przccie musl
stvtucji. tern rvchlej rosną zbiory, tern stcczku znajdujemy i tak. jak go znaleź- w calo,:ci na nowo konstrukcję złożyć i b 'ć nasza instytucja i jej dział ludoznaw
systcmatyczniej odbywa się ieh komple li mv, przesyłamy do Muzeum. Np. kom. pc,stawić na g-runcic obok muzealneg-o czy.
A ta wartość polcga właśnie na tern.
towanie. a wspólr>racownik tcm Icpicj p'etnv strój wiejski albo też tylko jeg-o budynku. Tak samo drewniany kościół.
",żywa się w swoje zadania. Unika się części: caly warsztat tkacld albo jedynie I;aplicę, studnie. stodolę. Alc takie prze iż model ma posiadać wszclkie zalcty do
IlładneJ
ko!)ji. \V modelu więc chaty
jeg-o
składowe
kawałki;
drzwi
całe
albo
Ilosiny
są
nieraz
bardzo
kosztowr.e,
więc
przez to chaosu i usterck. a zyskuje na
?wartem zmontowaniu or anizacia kó też tylko charakterystyczny ry ie': Ille każde Muzeum może s.)bie pozwolić n.uszą być zachow:lne proTJorcje i wy.
lck przyjaciół Muzeum na całym śląskim chustkę koronkową na R'łowę albo jej n takie wydatki. A ponadto. o ile inst.,, miary wzajemnc składowych części. np.
frag-ment. t!lcja nie Dosiada duicj przcstrzeni na za dachu. drzwi. okien. belek itd. Mnszą bvć
cbszarze.
Niczawsze uda się zdobyć oryg-Inał Il,żenie .,muzeum na \'.'olnem powietrzu" cdtworzonc wiernie wszystkie szczc' ó
Zresztą czasem ze zbieraniem oka
zów łączy się jakiś wvdatck. np. kUT)no zupelnie nieuszkodzonv. Zwtaszcza t. zn. dla opisanych przcnosin całych Iv. np. wiązania weg-łów. w kistej z
przedmiotu. W tym wypadku zarząd in I rzedrniotv. jui zarZl1cone I nieuiywane wielkich objektów budowlanych. - mo. dzie 't oryginałem. Wszelkie dodatkI.
stytucji moźe w oszacowaniu wartości przcz dzisiejszych właścicieli. odziedzi- wy być nic możc o nabywaniu takich kt6re wprowadził kopista. a którvch nie
ma na orvg-inalnym zabytku. są nie do
ckazu służyć wskazówką. może uchro czonych po poprzednich 'pokolcniach. ..orvg-inaJów".
nić przed przepłacaniem. może wrcszcie n!ajtjna sobie liczne śladv zuiycia. Więc r adzirny sobie w tych wypadkach in a p(,mvślenia. Więc np jakiś ornament na
rianie domu malowanv lub rzeźbiony.
ltziwy
na
tJ\3ninach.
rdza
na
starej
skałczej.
Mianowicie:
zar>ornocą
modeli
\\.
przysfać na zakupienie potrzchny fun
cddany w mo('elu niedokladnie. nicdbale
usz. To znów właścicicl cenneg-o za
bytku nic chce się o odrazu pozbyć. a row na odzieży ze staro ;cI lub od SIOt"I- cI!łopskiej chaty, - to wierna kopja ory Il'b upstrzon" pomvslami model!li<]ce o.
jest
bez wartości. I to niet\'IJw dlateg-o.
stoczcnic mchli drcwnianvch przcz IĘlllalu w miniaturze, więc np. dziesięć
clepiero po latach obiccuje oddanie g'0 do ca.
"owej broni
palnej.Mimo
wvpłowienie
kOlOI zmniejszonych
wymiarach. budvn
Model ił nie jest wiern:ł kooj:ł. alc i z tego po
drzewne.
tych hraków
razy
mniejsza od rzeczywiste/{o
rruzcalnvch zbiorów. Taki fakt wymag-a s7kodnjki

&ciślcjsza współpraca zbieraczy po

Ola anki l literatu po kiei.
ADAM MICI(IEWICZ.

Rok 1831 w poezJi polskieJ. - MesJa
n'zm w widzeniu ks. Piotra I ..KslCJlach
PlehrrzYn1stwa". - Odrodzenie ducho
we - warunkiem odrodz l1la pol1iyCZ
ł/e20.

r ok 1831 - stworzył nasz poezje
wieszczą. nadał Jej spcc.ialt' ton wy

sold eg-o napięcia i uczucia. Sprawił. że
poezja uważa się odt:td za pr:!.e\vodl1icz

snej teraźn;ejszości przeciwstawia Mic geUi. głoszonej wobec emigracji 001.
Idew:cz przeszłość jasną. do pewne'to skie.i. Pole a on na wierze. że Pol!';ka
stopnia wvidealizowan:1. Wvoadki hi c l SW" historj" spełniala powierzoną
storycznc. jakie są treści:! ..P. Tadeu .iei od Bo a misie. przygarlliainc w Imię
sza" - Le jony D:!browsl(;e o i wo:nv l1Iilo ci i braterska inne ludy. [3yla przc
napoleot"lskie - doprowadza w swcj ei\viet"Jstwem narodów Europy. khire
epopei do momentu nHjwvż.s?et:'o trillll1 dhaly tvlko o ..interes i f()wnowage po
fu i chwaly. Chce przez to ożywić zroz litvczną".
paczonc serca nadzicj". że historja mo
r ozhi6r Polski - to była zbrodnia.
że się powtórzyć. że znowu nadejdzic równa umeczcniu Chrystusa przed wic
sPosobność do wvzwolin.
kami. Polska c[erpi tak. jak Chrystus 
W noczjl ponówstaniowej ton rozpa niewinnie. a przez swc cicrp:en:e odra
czy I t>rzygnebienia nil';dy nic zanano dza duchowo sicbie i innych. Ma ona
wał wszechwładnie; nawet tarli. dz:e spec.iall1e poslannictwo do wypcłnicnia:
był dość silny. zawsze zosta'v'ial miej popro\\'adzi wszystkie ludy Europy ku
sce nadziei. Zdawali sobie jedll)l.. nasi prawd;>;iw"j wolności i Zmartwych

kc duchową narodu w drodze do odzv
skania wolności. NaJwlęksf,c I najph;k wieszcze spraw z tc o. że obccnie o
niejsy.c dzieła wleszcz0w nasI.\- ch po\\' czynic zbrojnym mowy hyć nic może
5t4l1." no roku 1831 i na ł)'Jdtożu jCitO że do stworzenia bytu pat"lstwowcg-o r;.I
wypndków. Żadne z nich nic opiewnlo nowo n:ezmicrnie jcszczc daleko. \Vi
powstania listopadowt!g'o (z wyj<ltl,ie:11 dz:cli równocześnie cierpicnia rodał.(hv
..Kordiana"), a każde tkwiło znrazem na el11i rac.ii, słyszeli o prześladt.'wa
korzeniami w ideolog'ji rucltu zbroJtJe o.
kt(}rv od niedawnci, tak swic. c,1 !dGsld,
f)Ol1rowadzi kiedyś ku woll1o .cI. Trzy
na.lwlcksze dziel a Mickicwl..:za, stwo
f7.0ne po powstaniu \v cią 1I dwuch lat

zaledwie -- tkwią w nicdawnych wy

oadkach narodowych.

III. cz. ..Dziadów" przcz S\ ój hrll
jY I buntowniczy ton l>a\rjot\-'czny sta

K sic
wojny- tHll'odoweJ".
..Csic
Iti..llontynuacJą
Piehuzymstwa"
niosq naro

dowi naukę jak z tułactwa 7(eml otlecJ.
zno\\' OOWrócić do swojej. ..Pan Ta

dcusz - wreszcie. utwór zrodzIlIIv

wybitnie na podło u refleksyj o klt;sce
narodu w r. 1&31 I o Je o cierpIcniach -'
jest stru ą oŻYwcze'to optymizmu. j,lką
wl,cwa poeta w znękany orlr3nlzm p111
aklelto społeczel\stwa. Smutnej I bole

wstan iu.

neJ duszy. Rcszte należv zost:(\"ić Opa
trzności. która k:cruje losami :udciw.
..Zaprawdę. powiada(:l wam: - - mó

wi t>octa - nie badajcie. jaki hcd,lie

rz d w Polsce. dos ..ć wam w;rdlieć, i::
będzie lepszy. nil. wsz\'stkic. o LtĆlrvcJl
wiecie: ani fJvtajc:e o .ie,i I!ranicach. 1:-0
wicksze bcda niż kiedykolwiek.

A każdy z was w duszy swd ,la

ziarno przyszłych praw i m:are przV 4
szlvch ranic. O ile po\vicl..sz\'cie i po
lepszyc:e duszc wasz:'\. o tyle \)lMpszy
cie prawa wasze i powicksz:\'cie I! a:tl.
ce!

Wiara w Zmartwvchwstanic Nar
du Jest w ..Księl!ach Narodu i Piel.
g-rz:vmstwa" tak silna. żc i inll\'ch mu

r zucaJąc te szczytną myśl w piel siala napawać nadzieja i otuchą. Jej ek
p:ymstwo polskie I podnosząc je na staza graniczy z prorOCZC\T1 i'1sj1'Jwl.

duchu. nic zamykal Mickicwicz. tak. jal, dzeniem. w którcm tak Mickicwićl. prze.
i inni r.'occi romantyczni - oczu na wa pow:ada:
..Naród polski nie umarł: cbło jeg-G
I bIedy społeczet"tstwa. Zdawał
njach w kraju. Stawały im zcws..;:jd dy
w !rrobie. a dusza .icg-o zslat'ila I
przcd oczyma cierpienia Ojczyzny. Oj sobic pocta sprawę z te!!o. e do niepo leży
bytu politycznc o 1ł103C być zlcmi. to jest z życia ,ubliczncl!() do ot,.
czyzny tej -. \>0 powstaniu tR.11 r. -- dlc!rleg-o
chłani.
to Jest do tycia domowIN') lu.
tylko tal<i naród. który sh)i
o lądać już nic 1110 1i i nic micli 'Ii dy. powolany
pod wz lędem moralnym Ta dów. c:erpiącvch niewole w kr;l!l: i lit
Oddalona. wyteskniona. a przv'CI11 tal.. wysoko
Polska przewodniczka krajem. aby widzieć cicroicnij ich. ,.
bardzo cicrpiąca. tak krzywdzona przez ka musi byćludów.
W myśl 7.8saJy. trzccieg-o dnia d:Jsza wróci dl) ciała I
lTIocn:eJsze narody -- stała sie dla nich wszystkich
przcz
odrodzenie
- do odro zmartwychwstati:e i uwolni wszvstklo
czemś naJdroższern I świętem. PoisIm dzcnia polityczncgomoralne
- staje Mlcki >wll'z ludy Europy z niewoli.
byla śwh;tości:'\ nie t:vl1<o dla nasl,yC:t wobec cmigracji. jak
prorok I daje w
l przeszło już dni dwa: Jeden dzieł
poetów romantycznych: z na wisl\t1 lej swych ..kslę ach" cudowne.
pełlle pro zaszedł z picrwszem wzicclem \Var.
zrobIla poezja najwy szą Śwl;;tość I dla stoty I miłości nauki.
szawy.
adrul!I dzlet\ zaszedł z dru!rI :1ł
obcych.
Wzywa do zgody. miłowania Ie wzlęc1em Warszawy: a trzeci dzlcli
DzlcJe Polski. pełne momentów Ja
wnijdzie.
ale nie zajdzie.
snych I dodatnich. jak UnJa z Lltwq wzaJemne!ro. do utrzymania w soldelt:>
czy Konstytucja 3 Maja - zabarwlł.\ i podniosłeg-o poziomu w hclu 1u 'wat A jako za zmartwychwstaniem Chr,ł"
poezja romantycz\ta tonem rellJ{ijno nem I publicznem, Wskazuje - i tCl kst stusa ustały na ziemi całej ofiary krwa
mesjanistycznym. NajsilnIej brztt'; tC!! charakterystyczne dla mesJanl:r.ntu 1\\1-: we. tak za zmartwychwstanIem narodll
ton u Mickiewicza - w ..Kslcgach Plcl I<lew:czowsklello. te jedyną trosk:t j a połskleJto ustana w chrześcUaństwl.
I!rzymsŁwa" - tej prawdziwej Ewan rodu oowlnna być myśl o dolJrej i pil:k

wojny. . 0.1.

.
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'odą.łe daje zupełenle fałszywe pojęcie
.' tW6I'C1O!cI. naszeRO tudu. '
, Trzecim składnikiem ludoznawczvch

na trwałychBez
fotograflcznvch
f o1bltek
"'orów q-fotoJtrafje.
kolekcji klisz
pa"lenach - nie obejdzie slo ładne mu.
.eum. Jest to nleocenlonv materJał 1'0
równaczy dla naukowych badań I zna
Jmmite uzupełnienie orvldnalnvch oka
.ow. Umiejętnie zestawione orvglnałv
r fotoltrafjaml w salach wystawowych
8lI pierwszorzędnym Informatorem dja
ledzaJąceJ muzeum publiczności.
Nawet najboJ;tatsze muzeum nie jest
'" stanie zebra w modelach CZy w orv.

Nr. ł

..Ilustrowany Kurier Codzienny" - czejl' biblio- b azy I wJcceL nit polowe oprawionych szty
..,.r.; dzikowskiego.
w Dzl1Eowle' I<t6,.
Jak slezdotano
dowiaduje
I nie
T. Tarnowskim.
4) WftYSłt'e
omfna1ne
G
tnklCo
zamku
uratGchów.
5) nlekl6re rzebty
w alabastrze
I m rmia
1UĆ. przedsl;lwla sle lI c1owo wcale pokatnle. n:e. 6) wlekua cze Ć sreber I wszystkie kosz
Spłoneły dos'2:czetnle wszystk:e kslllt.kI w sza- tc,wnokl. wreszcie 7) blisko 75 procenI urzl'dze
'hch. WIele nowszych kslątek uratowano. gł,iw- p.ia parlcru I pleru'$zego pietra. Celem zbadania
nie z apartamentów Z. Tarn"wskle . nie oble- stanu murów zam"-owyoclJ I zabezpieczenia icb
tych pe'nym ogniem. a takte cokolwiek z t. zw. przed zniszczeniem na otwartem powietrzu
..ł..lblloleczki". Stan zamku' lell:o zbiorów PrLed- wśród mrozów I deszczów zamosi! hr. Tarnow
stawia sle ogó'em nastepulllco: Prócz k pl:cY. ski arch'1ekta prof. Wac'awa Krzytannwsklego
d\\uch skleplonycb pokol na parterze I dwuch 7. Krakowa. kt6ry wyda' odpowiednie wskaz6w

rowniet skleplonycb nad l" w lewem skrzvdle k' 
- ca'y zamek 'oną' at do pod''''g na dnie. 0

chlono: t) I bibllot..kl IWY t 80 proc. starvcb dru
kćw z inkunabulami wl cznie I wnystkir niemal

.

3) nazwisko I Imię właściciela pr Lec!
miotu. jeJ,'t'o wiek. data nabycia okazu:

4} jak i kiedy właściciel doszed' do te

['rzedmiotu: czy R'O odziedziczył. czy ku
pli. od kotto. za Ile. I dzie. w jakich mniej
wiecej .choćby latach. Kto' wykonał ,ńw

przedmiot? CZY iest jeszcze w 'ej wsi
(lub w okolicy) używany czy tcż nale'l.Y

do przeżytków. czy używa o jeszcze
starsze ookolenie. czy też i ono l "im
sic już rozstalo? .Je'-eli pr?edmior zo.
stał kupiony. jaka jcst cena kunna?

5) nazwisko I Imle ()fiarodawl: czy
CEYtby nowy Van-Oyc" Cze kl arłY'5ta
r( koplsy; z now z\'cb ksl łek. mnie' starnnnl Rłalarz R. Potiorek odnalazł przypadkowo w cze zbieracza.
PI zechowanych. zapewne 7S proc.. Z) archiwum skim Cieszynie orYldnalne rzekomo dziełl> Van

Irln.łach wszystkich tYDÓW. nD. drewnia. n lprawdopodobnlel ca'e. 3) pamilltki po hetma Dycka. porlret Karola I. króla angielskiego.

nvch kościołów. Niepodobna wszvst
k!eJro zltromadzl pod jednym dach cm

JI'b na wolncm oowletrzłl. Bvłbv to zre

Nie wszystkie oczywiście szclc.lóły
dadzą sie zawsze wyśledzić. Wielokrot
nie sam posiadacz okazów nic umi ()O
dać zacieraj cvl:h sic: łatwo \V I'amfecl
faktów. jak np. ile za przedmiOI III' Lcd
wielu. wiciu laty zanłacił. na jakim iar
marku kupi I lub kto jest Wvl{Ondwc:I.
W ka;.'dvm jednak razic oowinniśm\" u
siłować jak naJdokładnicj zbadać dzieje

z orv lnału na fotograf je. po-I Ale na tcm jeszcze nie konicc. Bo oto
57tll absurd. Bo póki jakaś drcwniana przechodzi
umiejętnie olmzaml I odtwa- samo zbicranie i przysyłanie orv illałów.
budowla kościelna dobrze się trzyma I przeplatane
rza sobie cały proceder pasterskich za- modcli. rysunl{ów i foto rafij nie wv
J.:st utywaną. póty niema powodu do jej kć. UCZy się. jak wYi!ląda i na czcm c2.crpuje naszych zadań kolckcjoncr
r,rzenosln I konscrwacyjnvch zablcR'ów. r.dc a to zajecie R'6ralskich micszkali- skich. Najciekllwszy okaz, najwierniej
Ale t.e Muzeum Ilłskle powinno w swo
nasze o Województwa. szy modcl. najpi<;kniejsza kopja koloro muzealncg:o nabytku. Nicmh:o...:r.cmi S:1
kh zbiorach mieć jak najwlccej mateda ców
O tern. co fotografować i jak fotogra- wa z pcdantyczną drobiazRowością od
łów do mlejsco\Ve o budownictwa drze fować dla naszych zbIorów. napiszemy robiona. bcdzle bez znaczenia. jeżeli jednak wiadomości pod t. 2. J i 5 bez.
"neJCo I obok modelu jedne'!o lub kilku osobno. . sam zbicracz nie doda przedmiotowi je\!o nich wartość kolekcjonerska obnlJa !oie
a nauka żadnych korzv ,!1
kC\śclołkÓw pokazać w podobiznach zna
ostatni rozdział: rysunkI. I ..prowcniencji". czvli nie wypełni dolą niczwvkle.
nie wyno i.
c;.ną Ilość odmian I typÓw. przeto pokaz oneWrcszcle
uzupełniają
wałnie
ludoznawcze
muclOnej
do
olmzu
kartki.
ewentualnie
taki d\)konujemy właśnie zapomol:ą zdjęć

'I.tograf(cznych.
Podobnie jest np. z typami twarzowe
mi. Kilka !tipsowych odlewów czy rzcźb
fole zastąpi całej róźnoro(Jności spotylm

nvch na I.ł:.ku antropologicznych ty
pów.
Tak samo I z obrzędami. kasterstwem
Hd. Tu fo:o:nafja !tra rolę objaśniające

z(.a. Z ich pomocą dowiadujemy się. jaki lIumervcznei!O spisu większcj ilości oka

jest plan wsi. zaR'rody. obejścia. domu zów. - informacjami o pochodzeniu na
n icszkalncg'o. stodoly. budowli ko cicl- bytku. W przcciwnym razic niewiado
rej. Rysunlwwe przekroje zapoznają nas filO. czy np. przvs'ana koronkowa chust
l narzedziałtli i ich funkcjonowaniem. n. ka na Itłowę pochodzi ze Sląska. czy z
J: przckr6j warsztatu tkacl{ic o poucza MalofJolski. a jeżeli ze Iąska. to z jakiej
o przebiegu (bnia sul,na. Schcmatyczny \' si. Bo przccież są poważne rÓŻnice w
7arys uświaJamia znowu rMnc sposoby rojach. budownictwic. trybie życia
szycia bicliznv lub odzleżv. A jaJ{ nicpo- miedzv óralami na po!udnic od Cicszv
dobna zebrac wszclkich rodzaj6w ko- Ioa. a micszkańcaml pó!nocncj cześci tl<\

Nikt chyba nie powie. aby "asz€: wv

ma"''1nia od zbil'raczy byłv Lby, ucia

żliwe. Jak katda rzetelna oraca. (ak I

nomoc dla Muzeum 1,, kieC!o POwinua

być świadoma celu i 5umiennd. I nic
wiecej.

Nie ka7dv ma czas i snm:obno ć do

oddania wszystkich swoich wolnvch

ł;0 napisu. a przez to nabicra jcszcze
chwil zbierani'u okaz(hv ludoZll<l\\'czych.
""icksze o znaczcnia. Jcst wtedy łącz ściclnvch budowli w modelach. CZy w 0- skieg-o obszaru. Cóż z tC\!O, że wysyła. Nic ka: dy potrafi wykonać modcł. nie

lIikiem między widzem a oryltinałami.

rvg-inałach. tak tcż przy żywej jeszcze i:1cv ową chustkę wie. skąd ona pocho
Weźmy więc przytoczonc powviej twórczo ci ludowej nie można my leć o c!zi. skoro dla bralm pi mienneg:o I!Z\łPC'
pasterstwo. znane na Iąsku z połudnlo nag:romadzeniu wszystkich mOLliwvch "':enia nie dowIe sie o tem zarz<\d Muze
wvch !tranic Wolewództwa. Przypuść (,dmian kolorowych wYSZyĆ na strojach 1 1 m. a tcm samem nie mo: e udziclić wv
my. te przyszle Muzeum ma mapę gór z wiejskich. W tym wypadku orv!!inaly jaśnienia zwiedzaiąccj zbiory publiczno
"olanami. na których odbywa sie wypas r.IUSZą być zastąpione kolorowemi wier. ścl. t. zn. nie może dodać do okazu od
owiec. modele sza'asów. może i caly 0 remi kopJami. Przvczem znowu nale: v r.owiednio wypisanej kartki.
ryginalnv sza'as. wnętrze takicj budo I,('dl,regli .. ii idzi o o d dne oddanic Otóż kaMy przcdmlot. skierowany do
\"v. sprzetv pasterskie, jal{ kopki. łv;iki. or.oporcvJ I k.olorow. Jczeh rysun k ma Muzeum. trzeba zaopatrzyć w obiaśnic
formy na sery - wszystko w najpelniej olleć znacz. nlc mllzcalneg-o ok zu. roje. Składa się ono z kilku prostyc'h wia
S7.Vtn komplecie. CZY to wystarcza?
Prz sz!lsrnY zatem po kole! o ólny dommici. jak:
"ie! Bo dla dania obrazu pastcrskie o
życia i ożywienia okazów, potrzeba foto coważnie pojętei-:'o naukowc o i popular- l nazwa przedmiotu w języku htc
;afij: pasterzy. dojenia owiec, wvro rlo-naukowcgo ludoznawczc o oddziału. rac}nm oraz. w warze. Ie w warze tCJ
bl' sera. używania sprzętów, warzcnia Co zbierać, __ wyszcze ólnimv osobno, V'SI. z którcJ.ów przedn lOt zostal zabra
n,leka. wypędzania owiec po okresic.wv pc dobnie jak oddzielnic damy zarys zu- ny orzez zb'eracza dla Muzcum :
Jiasowvm. ich strzyży itd. Wtedy ścian" iytkowania f{)t{)'!raficzne' o aparatu dla 2) nazwa wsi i powiatu. z których ów
w muzeum nabiera żywotności. Wid/: n?s7.vch muzcalnvch ccł6w. v,rla nie orz cd miot pochodzi:

zarys. Jaklc lyPV okazów nadają Się dla .

każdy rysuje lub foto'!rafujc. \Vicc tn c
ba sie n'c.iednokrotnle o!o!:raniczyć to
wylącznie do J:'romadzenia orvdna'ów, Q \
to znów do wykonywania wicillvch ko
pij np. ornamcntów i wyszyć. Te\!0 za

interesują więcej ludowe strojc. inny

znów zna sic Icpiej na meblarst\\'ie

chropsk:cm. Jcden obcjmie SW" d ,;al:1l

nością tvlko icdnll wic( inny ca'v po

wiat. Takie o'.!raniczenia Sll zrozumiałe
i czasem nicodzowne. W każdym iC
dnak wypadku. CZy zamicrzymv sohie
wicksze połc dzia'alno ci. CZy te:>. be
dzicmy pracować w skromnym zakre
sie. musimy zastoso\.Jać sie do naczel
ne\!o nakazlI: sumicnncl!o wvwi:\zallia
sic z na.idrohnic.isz:\'ch nawct ?a.ieć ko.

'''k('1oncrsk i ch. .I. Zb.

)

Z pokora wvzna.ie:
sfornego chaosu wybi.ia y sie czascm
nielicznc strofy szczcrcJ. natchnioncj ..Prag:nąłcm w pysze być sam jeden so
bie.
poczji.
Byłv
to
pid,!;e.
misterne
arcy
Cisza przed burza. - Parnas NicPoll!e
cvzelerstwa formy poctyck'ej. A drże. gdy myśle. że sam leR'nę w {'ro
Elel Po' 'd. - Siedem 'nt poe7.i!. -- No dziela
bic".
natomi:1st dłuższe'yo. s:Jn!eisze
'Wc drosr' I clct.kJ. - ',eono'd Staff  Br:1k'o
Te smutne refleksie skronUv Q'O do
o oddcchu. kt6rybv ze strnn lutni poe

Gawedy i refleksie.

Marzv odt:'\d poeta o Bo,:u. lJol!ra'.
się nicmai calkowlcie \V rcneksJach mi
stycznych. Przypomina sobie. że:
..Kiedy J:'rudniowy wiatr najostrzei
chlo- h
dzi.
Kiedy hulaJ zadymki. zawieje...

..Scleikl potnc". - Ucho "zielne.
t.vc!<iei wvdobvl [!leboki hymn narodo nnSZłłI<i Ivati. o których mówi slowami :
Pomimo 1I0WCl!'O rvtHlll h'cln - !:lic wy. \Vvrafinowany cstctyzm i mistr7.0 ..Szukalcm Cicbie w chmurach. na nie Kiedv noc miary naidruższci dochodzi.
bv l1ie w;adomie i mimowolI - wvbie 5tWO formy walczvć fJoczc'y o Icpszc zc
biosach.
I lal, nai':orzej 'stworzeniu .;k dziele!
al1lV chwilami \V pr7.cszrn;ć. b?' szu szczerym strumicnicm boskic o nat I na tej nl!'lde.l. pe'nci l!'robńw Q'lcbic
Nadc słvszymy - mv Hipcrhorcic.

knć w n:ej "'ranftowc,t - zdair sic nam,
podstawy dla nowych. czesto nic zbyt
\\'vrazl!itych I uch\Vvtn\' h kom;trukc:\'J
mv,Iowvch. I nic dzi\\'nel!'o, bo tn na
\\.ct lny. młodzi - lui'limv czc to 7.at:\
pl:tć !iie w wsromn'elll::ch minionych
dni. Tvlko I'rzymnkE\Ć oczy - zwolnić

wodze mvśli - a otwiera sie 7.akicty
skarbiec ezamlł noezJ..

Tnnicmv calkowic'e w hujnym,

czarownym okresic ..Młode; Polski.....
21100minamy o wlccle i ludziach... pa

trzymv Iodncml oczyn:a w ;;,renice

..C:r,vs1cl !lztuki..,". bv w svmboll'l.mlc
1w1lclti!l:kic!!o i Staffn !I!oplć sic 1. w:clklm

..N!e7.nallvm". A potenl. po śm!ercl Wy.
51"n"sklc rr o I i1rzo7.0\\'sk!c!!o. w obllc1.U

110wvcl1 dni... nildcszłv chwile ciszy,
Rohlono rachunek sum'lellla na prog'u
nowfi ery l1:1rodt. I lud?koścl...

a \\'dzicczno ć za te chwile hudzl.
Po okresie poetyzowania odżvla By lo to tyci'a e o ajsmu'tI1le iszy bok
która o zmusza oo wieclć te strofy po
d zicli...

wiclka. natchniona "oez.ia I zajda na

I f)op',,"c1a 1. ws'cnnym w!chrem łe'}ne jej stanowisko. Ł4CZY sic to z ró
"rosła nle-1(1 Ic-rjonowa ( szarym mun wnoczesnvm zwro em "oezU. a raczej
dar1.c. doli IcrrJnr owej I komel1dancle, poetów do wleczvstvch źródcł poezji 
Twarda Iehe pod 1.:1SlCW nowel. o' YW mlstvcvzmu I rell'!lino"cl. Glcboka wia
c7cl nlf""! n n!czv n'f orłl'v skro!T1ne ra przemawiać poczyna coraz to Cze
"ro!!łe ole nl or!1ierskle MoC'zkl. Te r-clef ze strof poetyckich. Kasprowicz po
stera Rcł'dzVlif,klt! o. Słońskferro I tylu dłultlm burzliwym okresie :r.ma"'ania się
nIC7'I3'Wch. którym brzo'>:V d,.I nil c '"' wewl1etrzne o z P.o-rlcm, doszedł do ci
ttlcśri ciszy r.o wszystkich rubidach chych. kornych słów w ..Ksled..;e II bo
Ih"" wnnspoll te J.

r.ra1. w noczątkach swych literatura
NIlJryodlcrr!el Polski utonęła w mon u
poc1.łI. zachłysnela sle upojną. słodką
Imbro7.Jn Ano111na... Lutalę narodową
ro<;zoto stro!ć na tonację formizmu. fu
t1!rv.zmu. ekspresJonIzmu, kubizmu. da.
dalzmu. CZ urbanizmu... Wśród nle

J'



I dz:sia,i wid?'e. w radosnych 'ez rosach. TCII nic do wiary okrzyk: ..l3óg: sic ro
s:e
dzi!"
Potcźny strumień poezji rozdrobnił Zc BÓl! był bliższy mni . niż ja sambie.
Przcz usta porty przcma wia silna.
5fc 7. czascm na drobne pri\dy i strumy
C7.vsta
rclidino
ć.
która
zduhy'
PU
cic:>..
Id. 1 07CS'l1i sic )}occi w pO ZłII{iwaniu I wiem to Jedno. e gdy mnie IIl0żą
nowych dró\!. które mialv spowodować Na scn w:ec7.ysty. mudne'!O p;ekrzyma. kich trudach ZI1oJnc\To żywota. Mó..!:ł
rcwolucjc na poetyckim Parnas;e. Miast Natcnczas uJrze wiec""a Świ:1t1ość Bożo nrzcto z wiclką fJrawdq i słllSznościi\ PO
wiedzicć:
teg:o liczne te I heroicznc nawet ekspc Zal11knictcmi na wicki oczyma.
rVJ11cntv doprowadziły do oczv\vic;te\m
O tel w:elkic! dla nlc'To chwili obja "Cóż to \Viclkic o. Mag:owie ze Wscho
du.
ballkmctwa nowych hascl... ostała się wlcnia i pojednania sic z BoO"cm m{;wi:
szczcra. l!lcboka ooczja. która przcmó I wraz lIpr7ytomnilcm sobie chwilę, cza5. I.e cie odkryli po roku podró'-y. ·
Pana
na
5ianie.
miedzy
hvdlem.
(!'no;cm.
wiła przcz usta Kasnrowicza w ..Ksle. A byl to dziel1 przezcmnic zbo' nle c?:czo
Gdv ja. bcz gwiazd v szcze\!ólnci nrzc
dze l'bOlllch" I ..Moim śwlcclc". Staffa
ny. Piątek...
wodu.
w .. clejkach "olnyeh". Leśmiana w
.,1 nce". ZeJ:'adłowicza w balladach I Ze 'tcn: o;a sz ch' h;dzl' cl rp;c i Znalazlcm Bo"'a. blndzQc wiele d11l7CJ.
W jeszcze podlcjszej stajni: \V serell
Wittlina w.,Hymnach". Nic.icdno1<rotllie
czul w łmlle
swoiem"
!>otrllca.ł<1 o tą strune Tuwim. WlcrzYII Poprzez czas miłościwe podajc mi rlłlJllie
Czuie tcraz poeta. ?e sie w nim !!łc
ski. a zwla!;zcza Lechori.
c11'1icn:a.

ItIch". Podobna dro"'c przeszedl drultl
aoostoł symbolizmu Leopold Staff. Oa
leko już żostllwlł ..Snv o potcd..;c". bv

"rzez proste ..Ścle kl polne" dojŚć do
BOR'a. r:łeboldeJ. mistycznej wiary.
Przez ..Ucho hrlelne" snuje on swą SI'lO

A 00 tych smutnych. a bło oslawio
nych \V skutkach chwilach swoJe'w tli
lacze!!o życia doszedł do orz I\('n:1nia.
?e przez scrce JcJ:'o ..Glos dzwo'l'\w z
Pm:drowlcnicm przcpłYwa Anlclskicm".

chwalne dla 130'.!a. Odtąd. zdaie mu "lO
..cod"lcl' wicczorv. zachodv. troski "Ia
zv i kamicnic... buduJa .lsz swcj poko
rv i b"dz!ł bO,iat,'1 bo"". d,,:irkczvnicnic".
A choć serce je\!0 ..jcst f3o!!a ,ięz\'k:cm".
czujc. łc wszystklcl!o wvpowicdzieć nie

że:
"Jcst we mnie wielka chwila zrówn:mla potrafi :
..PrMno. zaiste. mówic do was 010\\'11.
dnia i nocą.
KIedy na wldnokreg:u duszy nleruclJOll1ej Co jcst ubotsza. niż g'azu milczenie.
Odyż
kałde moje nall!'ło'nic1sze s'owo.
Stoją R'wlazdy, jak wa$.'!l. zjednane Twą
To leno tre ci na.łcichszej wiezien:e,"
mOCł.
Z czyste<!'o. krvnlczne"'o ;hńdla no.
Równowa ąc w Wlec:r.noścl ':"'wej
"""''''a ożywcza fala wie'kłej, cho'.' nro
wszechświat z dźbrel'l1 slomy.
stel.
szczerej, ale oełnel artv7-m', poe 7 i1.
A zIemIa, co już nie zna krÓlńw ni ne
która swym wartkim nurtcm pr7ydu"
dzarzy.

stwa. J(\tka.

wledt I bym n pochwalny na cześć Pa Jest Jednem wlelklem sercem. co o To szv, szmery CZy okrzyki samochwal.
bie marzy".

na...
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Nr. ..

Wia omoi[i bieta[H.
Środa

4

Dz": Tyłusa
Jutro: Telesfora
Wsch. II. 7.44

Stycznia

lach. II. 15.37

TEATR POLSKI.
A'da. "

'fil 'rode. dnia 4 Mycznla oderran!! b dzle

.span:aJe wystawiona J. Verdi'ego ..A'da" która
'cląga katdorazowo lIumy publ:czności do Tea
t.u. W partiach Kló\Vllych wystąpi" pp. M. Bie
Ip.cka (A'da). Wolska-Sobaf\ska (Amneris). M.
, arnawski (Radames). f.. Narotny (Amontro).
li.. Mart''II1 (Pamfis), J. Pl'plel (FaraonI. Dyr".
t:'ule kierownik opery p. MiI?n luna. Początek
lIrzoostawienia I) Jl:odz. 7 wlecz.
.,Rewla baletowa".
W piatek. dn'a 6. stycznia w świeto Trzecłl
Kr61i o 2'odzinie 330 po pol. wykona zespól h-le.
t ,wy wielka rewie baletowa. W IIro!!:ramle mie
dzy innymi szerc!!: naJrnodn1elsz\'ch tańców
",'spńczesnych. B'fety SA iut do nabycia w ka.
110 Teatru. Telefon 24.48.
_Chory z urolenla".
W lIlatek. linia 6. stvcznla o R'odz!nle '7.31 1
,,,'eczorem po raz tn!eci trvskaiAca hnmorem kn
media w 3 ?kta h Moliera ..Chorv z urolen'a".
k'óra na premJerze zdobyla rekordowe powo
c!?cnie wyworuJąc salwy śmiechu i burze okla

A jednak p. Korfantr WYkluaony
e stronnictwa ChrześciJańskieJ Demokracji!
KatowIce. 4 stycznia.
, Pare dni temu podaliśmy do wiado
ści. że p. Korfanty zostal wykluczo
ny stronn:ctwa ol!:ólncl{o Chrześcijań

..ldelB.
Tajemnica trójkąta.
To tak coś brzmi Jak' ty tul sensacyJ

nauczke władzy naczelnej Ch. D. I poka n wieści Lebtanca lub Oastono Le
zać. żc sam da sobie rade. Nie obliczył roux. Coś to tchnie sensacją lub... skan
się Jednak. te separatyzm Je\ro wywola dalem. bo to słowo - trójkąt - tak wio
silny odruch" w samej śląskiej Ch. D. le Drzecież mówi.

W tym wYpadku chodzi o sensacje
skieJ emokracjl. Wiadomości naszej Wybitni członkowie. lak ks. N edzlela
p. Korfanty nie zaprzeczył. natomiast I dr. ",ond. brat kardynała. wystaplll %e I to pierwszorzedną. Chodzi o trójkąt
czerwony.
stronnictwa.
Inni
usunell
sle
z
zarządu
próbował niedolężnie tuszować niemilą

Nikt zapewne z ,:zyłelników ..Polski
sprawę D. Sosiński na łamach ..Polonii". woJewódz!deRo. tworząc osobny oddział
Dziś możemy ponownie stwierdzić. podporządkowujący sle centrali Ch. D. Zachodniej" nie zwrócił dotąd uWa i na
fe wiadomość nasn o wykluczeniu P. w Warszawie. Odłam ten uważa akcje naJtłówek naszej I/:azety. Nie zauważył
Koriantello zJl:odna lest z prawdą. Po seoaratystyczną Korfantelto za szkodli telro. fe pod wste a napisu kryje sio

średnim dowodem na to fest fakt. te wą dla sprawy narodowej na Sląsku o
warszawska ..RzeczfJosfJołUa". centralny raz dla stronnictwa I uwafa. że Ch. D.
orf[an Chrześclladsklel DemokracU. ani na Iąsku powinna :.ie przyłączyć do 0
sMwklem wiadomości o wykluczeniu g-ólnezo bloku polskiezo.
Stanowisko to zostało orzedstawione
P. Korfantello n'e nro!towała.
Przy tel sposobności orzypomlnamy wyczer')Uląco vłówne'11u zarządowi Ch.
pokrótce historję wykluczenia p. Kor D. w Warszawie. który też. 00 ponow
rem bezskntecznem wezwaniu Korfan
fanteg-o z oarUj:
Rezoośre(łnfo po wydaniu wyroku tezo do dobrowolnevo ns"nięcia !'ile od

trójkąt - złowrolti trójkąt czerwony.

Prawde m6wiąc. to I ja te\"!o dot\'chczas

nie zauważyłem. aż dopiero niedawno
przypadek mi oczy otworzy I na tajem
nice te!ro trójkąta.

Do znanej Polki. działaczki na nolu

soorecznem I narodowem. pani B. w
Tarnowskich G6rach. przyszedł orzed

ftdu marsulkowsklello. rada naczelna życia I)olltvczne!!o pod firmą Ch. D.. n edawnym czasem szermierz ..śląsko
Ch. D.. kMn wówczas obradowała w zdecydował sic na wyrzeczenie sle Kor katolicko-ludowy". chcąc ją nawrócić
Warszaw'e, !'Ostanowiła wezwać p. fantel"o i wydalenie Ito ze stronnictwa na łono tcj zacnej partiI. która wVTllc;ala
na swym sztandar7e:'- Homo h.}minis
I<orfanesto. aby w Interesie sprawy na og-ólnel!o.
Ten stanowczy krok. f!łównel!o za IUP1'S. czyli w wolnvm przekładzie 
rodoweJ na Sląsku I w Interesie stron
nictwa Ch. D. usunął sle od pracy poli rządu Ch. D. poci <rnie dal 7.e poważne niech żyje senaratvzm!
Pan ten bedac - jak sio okaże a
nastepstwa w ślaskici Ch. D.
To są fakty. których ładne usłufne orzytoczoncj rozmowY - ..nlesłvcha
P. Korfanty odpowiedział na to zna
nie"
Intclll!entny. zaczaI od I"ytania:
.sprostowanie"
P.
5nsińsk
i
e'!0
nie
7a
f
rą.
na rezolucją nad wycza;ne o zjazdu de

tyczneJ.

le!"atów śląskie! Ch. D. 11 p'rudnia r. z..
w kt<'>rei .. wvra1.ono mil pełnc zaufanie
W rolach dównych wystapi PP. Ha'damowicz. I prOS7ono o, ahv sic nic dal stcrorvzo
Fozwadowsk1. !'ku' ka, Cicc'ersk'. f.rwan. .Ia wać i dalej przodował Ch. D. na I(!sku"

,);(IW.

P. Korfantv i .tep'o .. Iąski Katol;cki Blok

- Czy pani wie. co to są masoni?

C6ż mnie mOl:!'ą mason: o;-.:ho
Ludowv" stanowia na la k'I \tiune e
"ilr(!'vstvc?ną. której naczelne władze dzlć? - odnowiada pani B.
- Widzi p:1I1i. masoni to wierzą w
chadecii n'e uznają;

s;rzphski. dyr. W Nov.'?ko\"ski. Ma1.onek. Os.
Robota n. Korf n'e"'o na Iąsku. ro7. diabła. odnrawiaja do nie'!o mS7.e i unra
W tej samej rc olllcii ..uchwalono"
lo'rd OIdero\":cz. Pa" lowski. Puchaisk'. \V'ś. na ro?kaz Korfan'e,,:,o ..szerok" autono hiiai"ca front nolslci. jest akcla warchol wiaią czarną maJ!je. Pozatcm sa lo stra
"cwski. Woidan i loner. kreujący rolc tytu
lawą.

mic" dla Iąskie.t Ch. D.. rzekomo w in skie':!o samnluba. to te' kaMy uC7ci\Vv szni ludzie. że wmost nie chce' tylko
I rozumny Polak wienien stać zdala od przcra7.ić jej o))owiadaniem.
- Dobrze! Ale cóż mnie to wszyst
chciał dać . hlnku" Korfantowvch separatvstów.
ko more obchodzić?!

teregie I\ldu Iąskie<ro".
_Casanova"
W ten sposób 1'1. Korfanty
W sobote. dnIa 7. stvcznla stale za"eln1a'oca
'I\'idownie przepiekna opera L. Różyckiego ..Ca.

tanova"

PrzyJtody _Tomcla Paluc!!a".
Nielada atrakcja czeka w n?lhlio}szym C1..s l e
..aszych m'lusińskich. Oto Ihreke1a Teatru Pol.
skie o przv towule IIrzep:ekna haśn dramał\ c?

n w :I obrazach w'erszem ze śp'ewami i lllń

ermi nrp'sana lirze' Henrvka Zh'erzehow kie,,:o.
P. zed oC1.ami młodocianveh widz;,w I>r1.e'''ina
"e fantastyczne postac'e ba'kowe lak król 1111'1
tcrcĆlw ham-ham. kr(\lowa. ksletnic?ka. sml'k.
dl ch lasu. świerszczyk. awron. drwal. Jl:r1.vhy.

wr', IV. świsty. pośw'sty. z ..Tomc'em " Iu.

cl'em.. na czele. ranta tvczne deko-rac'e kr.m.
ponowal znany art. malarz p. prof. Ligo(,. Re.

iperule P. M. loner.

a.cz.olć .w..orew - POIBewl

- Co?! Co pani" to mo'e obcho

dzić f A wie pani. jaki jest znak masoń
ski? Znak masoński to tróikąt. a nrosze

Narodowe Chrześcijańskie Zjedno- Tylko wymienieni w spisie wybor niech pani patrzy! Tu tcn jezomo ć
\Vział leżąca ..Polske Zachodnią" i no
czet1ie Pracy przypomina wszystkim ców l ędą mieli prawo do głosowania. kazał nieszczesnv trójkąt. - Wid?i oa

wyborcom-Polakom na Iąsku ° obo- pisy wyborcze są wyłotone do ni. z kim pani Idzie!? To są masonI. du
sze pani z!robi!
wln1m sprawdzenIa czy n zwlsko pubhczne o prze lldu
- Ech! Głupstwa pan ))Iecle! To
wyborcy I członków Jego rodziny, u- w lokalach wszystkich obwodowych porządni ludzie - są za Piłslldskhn_
- Piłsudski to let mason!
-. Masonowi Ojciec \V. nie posIał
zaml('szczonedowglosQwania,
spisie wyborców.
urzędy
gminne i magistraty.
prawnionych
zostaloprzez
I komisyj
wyborrzych.
ol!:loszonych by przeciei rMańca. a Piłsudski dostał.

. , do dnl 15 stvcznla wlqcmle

- To /vłko orzez politvkę! Ojciec
..Rusa/ka:'
Sw. wszystko wi . wiec oe\Vn!e ten ró
Najblitsza nowoścln opcrowa Teatru Polskie
ianicc bedzie służył do nawrócenia
cc. w Katowicach hed?'e opera znakomite o kom.
pczvtora Antonie!!:o Oworzaka p. t. ..Ru ałka",
rzesznika.
przestała obowiązywać f1.lko w Kongrcsówce.
nic \(rana iesz ze na t.adl1el z polsk'ch scen ope
- Ha! Wie oan. mo'-e lo ( racja.
rc'wych. Premicra ..Rusalki" pr?ewidywana jest
W sprawie sad6w doratnyeh udzielone zoo minister Car stwierdzil. te w Istocie rZlld nie za Zostane i ja - bcdę nawracać tych ma
\Po' pierwszei polowie stycznia 1928 r.
słaly pras'e przez p. w'cem'n'stra prawledl'wo- rr. erza przedlu?ać mocy prawnej rozporz dzc sonów".
ci Cara IniormacJe. z kt;,r\,ch w\'nika, że podana ,!ja o s dach doraźlH'ch na obszarze b. zaboru
Niefortunny wysłannik szcfa spółkI
n,edawno wi dnrność. Jakohy z dnIem I. stycznia rOSyisk'eJ>:o, a co zatem 'dz'e. z dniem I. MYcz,
Rcpertuar teatru kntowlckle O.
1928 rrku s dy doratne m'a'\' pr?estnć obowia- ma 1928 rcku sody te na tym obszarze przestann ..Kustos I Ska" olrz:tsn:tl pyl z obuwia

Ustawa o sądach .doraźnych

Środa. dnl 4. stycznia: ..Alda". poczQtek o zywać na obszarze Rzpl'lei Polsl{'cl jest n;e ci o!.owiazywać. NatC'mirst CQ sie tyczy s d"lw na tym niewdzięcznym nrol!\I I poszedł

sla. albowiem jedynie w b. zaborze rosyjskim dGratny h w pozostalych dz'cln'cach. to rzod nie
eł'd7. 7 wIeczór.
Piatek. dnia 6. t"eznia: ..RewIa baletowa". po v.-ymao;a ustawa spec)alne!:o rozporzadzenia powzi 1 !esz<:ze d cy?ji co do Ich ewelltualne!!:o

dalej. Poszedł w okolice Tarn. Gór.

przcdlutaJl\eego moc prawna sad,iw dorainych. zn'es'ema. Do [lOwyższe\to wvJaśn' nia p w:ce !rdzie znowu jakiś duszpasterz uled
\\'edlug obowiazui1!ccl:o w pozostalych h. zabo- min'stra C ra d"dać nalety te. sndzoc z faktu
Platek, dnia 6. stycznia: ..ChorY z urolenia". rach ustawodawstwa. nic Jest wym1j{ane ro1.po- n,cJ)rzcdlut.enia mocy nrawnel s dów dorafn 'ch wpływom ..masonów".
Wlecz6r.
r7.?d?C'nie. przedlutaJace w nich rokrocznie moc w h. zaborze ros .lsk'm. naleł.y śle spodziewać
Nad tem trzeba sie powa'-nic zasta
Sohota. dnia 7. stycznia: ..Casano\'a".
Niedziela. dnia 1\, stycznia: ..Chorv z uroJenia" n:e i h możc nastnp;ć h':ko w drodze spec1alne- ,s,arych czdc:ach Rzp1:leJ. w kt6rych one dotl!d nowić. Ten fakt przvtoczonv otworzył
prawną
sadów
doratnych.
Przec'wn1e.
zn:esieI
rycHeo;o
sk'sowania
tych
instytuc
'J
i'
pozo
- pop. o I:odz'nie 3.30.
mi oczy. Przed narll dniami nasz redak
gO rozporz dz nia. W dalszym ciagu n. wice- .ohowil\zujn.'
Niedziela, dni, 8. stycznia: ..Aida", poczlltek
tor naczelny podal mi tajemniczo jeden
. lodzmie 7 wieczór.
nalec (resztc mial zawalana atramen
(-) Wolne nIedziele w handlu. Wzorem lat kow pocztowych. inwardowych I .bezpleczenlo tem. ale nie zmienia to oostaci rzcczy).
IIbie!!:lych Magistrat m. Katowic ustaiii w r. 1928 \" ych, oraz pf7.eprowadzen'e rozmów telefon:cz Teraz Już wiem - to oewnie mason.
Teatr PolskI na prowlncJT.
6 woln 'ch nledzle' dla handlu, a mianowicie' nych publ'l:znel m6wn:cy telelnnlcznel. Slutbl\
roda. dnia 4 stycznia ..MiloŚć czuwa"
Tak bracia rodacy! Orozl nam wiel
I niedz'ela przed Wielkanocl\. t. I. I kwictnia. \'. tym oddziale trwać bedzle bez ,rzerWY dziet\
Cieszyn.
I niedziela pT7.ed Zleloneml wiatkam1, t. I. I noc.
kie niebezpieczc"lstwo. które tvlko
Czwartek. dnIa :I bm. "Casanova" - BIelsko. 2(1 maja. 3 n'ed7.'clc przed śwletami Bote>:o Na
ws))ólneml
siłami możemy zażel!nać.
(-)
Nowy
podzla/
roku
szko/ne.G.
Minister
rndzen'a. t, I. 2, 16 I 23 j{mdnla I I n:edziela stwo \V R. i O. P. zarz dzilo nowy \'Odzlal roku
przed NOWYI11 Pnkiem. t. I. 30 I!TlH1nia. Równlet S7kolneKo w państwowych szkolach śroon'ch I Dalej wiec wszYSCY pod ten sztandar.
Nabotelistwa W t<atowlcach.
p, zedluł.ono god7.iny handlowe w d 1 powszednIe s::m:narjach. Rok szkolny dzielić si" hedzle na !rdzic dziś Jest trójkąt czerwony - na
ĆQ Itodz. 20 w dniach nast PIII cych: l lute o, pól rocz a : plerwszc od 19 wrze ia do 3(] sty wracaĆ masonów!
W koŚciele 'Jarallalnvm Aw. Piotra I Paw/a.
J marca. 5 i 6 kwietn'a. 2 I 25 maja. 2 i 30 czerw.
W czwartek. dnia II. stycznIa: cudzo 6, JH, 7 I C.I. 29 września. 31 pa?dzlcrnika. 1.'15. 19, 20, 21.
Katde pó-/rocze t'beJ111uie dwa okresy, zamykane
Hs - ciche msze św"
Dotychczas przywlle1em na nazwo
2 , 29 I 31 Itrudnia 1928 r.
prsledzeniem komisyj klasowych i rady pcdalto,
Porządck kolend.
(-) Uszkodzenia po/ączenla telel. z Warua K:cZl1e!, wladect\Va szkolne wYdawane bedli masona cieszyli sic soc.iali cI. ko,"uni oI
i
t.
p. Dziś to P. Korfantemu nie wystar
r,('
ukoliczeniu
katdeJt1l
pólrocza.
wa,
Z
powodu
braku
nocne)(o
POJ(otowla
teeh
W czwartek. dnia 5. styczn'a: I) o lI:odz. 10
nHca Piotra Skargi, Mlck:ewlcza. Szopena I So. niczncJ>:oo w tuteJsze! centr'li telefoniczne!. na
(-) Kurs muzyki I śpiewu dla naucz. Dyrek cza. Cót tam socjall cl. niema !ch zbyt
kolska, 2) o j{od". 10 ulica Slowack:ego od O:m sWJ)lIa z powodu uszkodzenia w dniu 31 j{rudnla CJa l skieJ zl{Oly Muz)'czneJ uruchom. z dnien! wiciu. nIe tu - to orzej. Tvch jest za
wielo>:odz'nna przerwa w polaczeniu z \Var.
Q zJum do 3-1:0 Maja.
stycznia br. dla naucz. szkli! po\Vuechn)'ch dużo. Co stałoby sle z resztką topnie
szawą. Podkrcślić na Idy. 11. Katowlcc posia 111.melodyczno-lnstrukcYlny,
obcJmulacy: zasa ;ł\cych z dnia na d.,leń wpływów? Trze
W ko clele paralialnym N. M. P.
dnll! najwle:kszl\ stacje: telefoniczna w Polsce ! kurs
l!). muz.. ha rll1HnJe, zasady em:s/i glosu I solfet. ba to ratować! Zatem to teo), masoni...
W czwartek. dnIa 5. stvcznla: o !Codz. 6 o h,ko watny oArodek n;e mOJl:a hyć w 1.adnym metodyk nauki p:ewu. literature chórałnlt. oraz
v, yprdku pozha wld'.e komunikacJi z powodu bra. kurs przYRotowulaCY do t!a"stwowe&o ellamlnu chaela" są chrzczeni i praktyki katolic
tl!;?eid:f :ła r::: ew lil 1 ra l knc'iir e ':I a ku pogotowia techniczne>:o. Jak sle: dowladu z muz 'kl I śpiewu dla naucz. szkt: średnich o kie wykonuj..
łk'ch niemleck:ch. - Po poludll,l1 o a:odzinie J my. w sprawie tej tutejsze sfery odn:!!sly sic Kńlno-kszta/cl\cych I semln. nauta.. obelmujacy:
Ola p. Korfante o et consortes to nie
110 Ministerstwa Poczt I Telcgrafów w Warsza zasady muzyki. harmonIe. wladomo ci J nauki o
świeccnie wody. __
wie.
konlrapunkcic. ćwiczenia w elementarnom knm katolik. kto nie z nim.
lIonowaniu.
historJe
munkl
z
estetyk".
nauk" o - - - - - - - - - 
(-) Oddzla/ nadawczy Un('du PocztoweJto na
(--) P'etme Panie I zncnl Panowlc! d\'\orcu
w Kato',vlcach. DYrtlkc}a Poczt I Telc
PrZYfYoh'Jcle sle na wSl)anlaly bal OOCZ Krafów komunikuje: Dla w 'gody pod'r6tuJacel formach muzycznych. Instrumentologie. zasady Niech tyje ten najwiekszy "'lłtn\' na..
polud liu o !!:od?. 3,3n.

c1.nia, drugie od 3 luteltQ do końca czerwca. - - - - - - - - - 

tow ów. który odbedzle sle dnia 8 sty

znla b. r.
( ) Przed wprowadzeniem 8-!ło

puhl'czlloaoi. lak rówu'l)o) l11'eJscowych sler lirze.

r..ys/owych. handlowycb I kupieckich. oraz in
slytucyJ państwowych , prywatnych uruchamia
f.le Z du'em !I. stycznia 1928 roku na dworcu ko.
dz'nncl[o «'nla pracy w h\łtnl twcm Ią lejowym w Katowicach przy we)gclu IC ul;cy
&1,leol. Wnrowad ellle w yde rozpo Dworcowe I na peron sosnowiecki - odda-lal na
rZl1d?cnIa Mln. J1racy w sl1rawle 8-1)'0' dawczy Urzędu Poc7.towel(o Katowice. Zakres

s:

o:: I . :Ć\I

=n W i:n a::an": h kład łl1))Otv na Iąsku. Robert.

I obecnie). metodyk", literatura chóralna. Kra na

l'lstromencie (Jako IIrzedm:ot &łóW11Y: skrlY1lCe.

f' rteplan). lub &')lew. Nauki nrzedmlotu &łów- 'ormae" udziel. kancelarii 'D)"I'ekcll ŚI s1del
11(Jl:0 odbywa sie IndywidualnIe. teoretycznych Ik(lły MlIzYClRel (Szopen. 16) w aodzlnach 04
zb:orowo. Nauk. n. kUrlle motodyczno-l11struk- 9-13 I 15-19.

cylnym odbyw.,sIO raz w tyltodn:1I w lI cl 4 .

czynnołcl telto oddziału bedzle ohelmowtll przYI. Rodz a na kursl przYRotowulllcym do p8l\stwo- (-) Z.ltolowlalt etektrvczaołcl w dJ'1lj04

dzlnneJto dnia I1racy w hutnictwie ślą mowanle wszelkiego rodzaln zwykłych I poleco. WO'll, ' egzaminu I mUl, I 'plrwu dwa rllY w ty. twle I butnlctwl. - III. wykład. wyalosl ,t.
skiem potrwa do dnia 9 stycznia r. b.
Dych prze&yłek I telea;ramów. sprzedał. zniCZ acdnlu w l,clDel Uo£cl 10 I Bllłluda ia- 'Hlom Koli KatowlcldOlO Polak. Stow. lał. .

,
f

.
Techn. WoJ. 81. - Inl. J. Obr.palskl doo:ent !)o
"'echnlkl WarszawskIeJ dnia 4 styczn!a IJr. (śro.
Coa) w sali DyrekcJI K!llel Paj\stwowyc!l o l:o.lz

J9.45. Zarzlld Kola zaprasza na poWyt J'V wy
Irlad I dalsze odczyty 1 wykłady czlo.lkc\w Kól
Foł. Stow. łnt. I Techn. Wol. 1. oraz pr el. nich
'Wprowadzonych !tości. Na pokrycie knsztów.
pobierany bedzle od nleczlonków wstep 5{, zrn

ZJazd pr es6w I 'delelat6w N. P. R. Lewicy.
W piątek 6 stycznia r. ". o odz. tO Na Zjazd przybedzle Prezes C. K. W. p.
rano odbcdzle sle w restauracji do ..Wv pose' CIszak. Wszystkich ł>rezesów i
poczynku". ul. św. Jana w Katowicach. deleg-atów uprasza sic o kompletne i
zjazd Prezesów I dele atów N. P. R. Le punktualne stawienie sic.
wicy. Porządek obrad: t) Wybory do larzad N. P. R. LewIcy Wol. Iasklello
Sejmu i Senatu. 2) ZatwierdzenIe kan (-) Pawe' I(ozyra (-) Robert Kula
(-) Wiktor Czaja.
dydatów do Sejmu i Senatu. 3) WnioskI.

a::y. Dz'ekl, ",arckl p. prczesa O. K. P. In!. B.
Pobrzyck:cgo - teltc samcl godzinie odbywać
sie b dą nastCilulnce zcbranla: w dniu II stycz
nia odc:Z)'t p. t. ..Picrwsze polskie samoc!!(,dy"
(.nt. B. Szyndlcr z Katowjc). w dniu 18 tyc7nia
IV. wyklad (int. J. Obrąpalski). w dniu 25 stycz
lila walne zebranie członków kola. w dniu t lu
teio V. w)"klad (int. J. Obr.palskl). w dn'u 8 lu
tego odczyt p. t. ..Nowoczesne turbk1y parowe"
Katowice. 4 grudnia.
(pro'. dr. W. Chrzanowski z Warszawy).
"OberschI. Kurier" w opisic "Sylwestra" w
(-) Ze Z"'. Ralllelsena w Katowicach. Zw Katowicach pozwolił sobie na zarzut. tc na za
FewlzYlny Ratffe:sena. Bank i Hurtownia Towa bawie SylwcskowcJ w Teatrze Polskim ..lekka
rĆJw RailIeisena zmicnily sw(\i loka . przeprowa muza świeciła orgje a MaKistrat powlnienhy za
dzaja.: sie do wlasnego budynkn. przy ul. GIi kazać urzlldzenia zabawy tancczneJ w tcatrzc".
Jcst to ohydna napaść i oszczcrslwo. Kdyż
"..iekleJ 3. Oby zmiana loknlu pnciąKnela za sobll
IZerC)( 'nn)'ch zmian. o kllir)'ch p'sal'śmy w zabawa Sylwestrowa w' Te trze Pol k'm od
swoim czasie w ..Pulscc Zachodnicj". a które b)'la sie wesol,) lecz przyzwo;cic. Tak czdć
w).jda na korzy ć tej W:l7neJ instytucji sPól artystyczna jak i zabawa tancczna nic mialy
charaktcru OrgjJ. Napaść ta pochodzi z tej stro
dzielczej na Slasku.
n\'. ktllra nie pominie żadnej sposobności. ahv
(-) Nadzwyczalne walne zebranIe Zw. Pol. Teatr Polski "obczernić" przed Magistratem. Ii
Zawodowych Oltrodn1ków na Sląsku odbcdlle sle CZqc widocz,nie na pomoc ..swoich wie'n)'ch" w
w Kalowicach. w pilltck. dnia 6 hm. o godz. 14

Dalsze szczegóły krwaweJ walki
policji z bandytami
w Małej Dąbrówce.
W związku z wiadomością. podan.
we wczorajszym numerze ..Polskl" 
chodniej" o krwawej walce. jaką sto
czyla oolicja z handytami w dniu 2 bm.
road rancm w Malej D'lbrówce. dowia.
dujemy sic dalszych ciekawych szcz
R.Órów.

Ohydna nap8śt niemiecka na Teatr Polski.

OtM. jak stwierdzi'y w'adze bezpie
czeństwa. zlil\\vidowana sza.ika bandvc

Magistracie. Marzy im sle ..Deuts;:hes Stad t ka. prócz napadu na kasc kolejowa w
tI,cater in Kattowitz". alc niedoczckanie wasze. Zabkowicach. ma na sum;eniu i szere2'
obludni śwletoszkowic! Gdyby to tcatr niem. innych napadów i kradzieży na terenie
Ul ządzil. byloby to ..erl1cbendc Kunst"
Zamiast sie mieszać do spraw polskicgo tea
II u. mogliby redaktorzy "Obcnchl. Kur'cra" za

Za lcbia Dabrowskie o I Wojew. Ią
sldego. a m. in. wlamanie sie do spół

III wic i w lokalach zachowywati sie rzcczywiścic

Oprócz bandyty Kasprzvka. który
dobrowolnie oddar sic w rcce policji.

dzielni w Zareżu oraz okradzenie pew.

lać SIC "kIlIlllrq" wl;lsnych rcdaków. klórzy
swcm dzikiem ..Prosi t Ncuiahr" na ulicach Ka nej kasv.

clg;alnie! Zróbcie naprzód porzaoek u sicbie.

!:lrYlcusze i oszczcrcy I
Mamy nadzicje. te Dyrekcja Polskiego Teatru
zHea!(Uje odpowiednio na te ORCZerCZ'l napaść.

aresztowano 5 osób. a mianowicie:

Marczakównc. Czclmia. Wawrosza I
dwie jeg-o córki. wszyscy z Marej Dą
brówki.

\" Domu Zwinkowym. przy ul. Mick; wicza.
l,prasza sle o !:CZl1Y udzial wsz"slkich czlonków
którym dobro polskiego ogrodnictwa zawodowe
CI Idy na serCII.

Nr. 4

POLSKA ZACnODNI,{

Ch. N. Zjednoczenie Pracy w Małe) D'łbrówce.

Przy rewizji znaleziono narzt'dzla

do rozoruwania kas. rzeczy. poch()dzą
ce z różnych kradzieiy. 4 rewolwerv z
(_) Kul'!w ci cJa drzew owocowych I ozdo We wtorek. dnia 2 bm. "<łbylo sle tu zebra Fmanucł (z. z. P. Hulników). I3edkowski Em'l 'labojami i szczoteczkc. którą zabity
(z. Z. P. Maszyn' t{)w). Hein''Sch Jan (z. Z. P.

Imvch. !ąska Izha Rolnicza w Kalowlcnch u ric J)rzedstawicieli organizacyj spolecznych i za.

r7.adza obecI1 c iedn,daiowe kursy ciecia drzcw wodowych celem utw'Orzenia nfc.iscowcgo komi Pracown'cy Ur1"s!owi). Stachurowa Jadwh::a

owocowych I ozdobnych. Zgln zcnia należY tein wrborczcgo (;hrześcijańsk'cgo Narodowc
k,crować do Wydziaru Ogrodnicze\(o I. Izbv 1(0 Zjednoczcnia Pracy. Z myślll o iedno!:tYIl1
Rolniczel (K tow'ce. Pkhisc\'tow1 I'. O ilc w polskim froncic ',v tcj gminic ZY. olal to zehrallic
k"nej m'eJscow(1 ci zdosi s'e na kurs Z5 IIczcst- prezes m'ciscowcgo kora Z. O. K. Z. p. Kacl
r1'k6w. kurs hrdz'e ntw("zon\' w m'ciscu. Pn- marck \\'incellly. urzednik micjscowego llrzcdn
iadanemh" 11\'10, urz,dz'ć takie kurs)' na tcre'lie Rm:nnego. Zapros'l na nie wszystkie micjscowc
szystk'ch powia"iw naszc<:o woicwćdztwa. Dla polskie zwiazki spf,łeczne, zawodowe i poli
zgłaszaiacych si , a nic płacac)'ch p,datkl\w na tycznc. Przybyli przcdstawicicle ZO związków.
I he R"ln'cz . opła!.1 za ktlrs wynosi 3 z!. Ka'd" Przybyli na zebranie takle klerown:cy m:cjsco
z).':laszaJac)' s'e winicn przynieść 7C sohą scka \\ych szkól i naczclll'k gm:IlY: ks. proboszcz

Zicliliski czernił wlosv i wąsy. aby

(Tow. Polck przy N. P. lU. Plotn'k Au\(u tYII zm:cnić swoja powierzchowność. Da!
( 'okM). W. Kaczmarck (Tow. gpie\\'u ..\\'and"").
Kurck Alo'7Y ('1'0\" WYC t'c: ho\'. Y "Ja kÓlka").
Jan Namys!o (Zw. Mcżów Katol'ckich). P. Sznaj
dlowa (Kolo Kobict Uchodi.cz)'Ii1.
Nadto wybrani zosIali do Rady Komitetu pp.:

naczeln;k gm'ny Kosma Józef. TeoJ:l Gomola.
ker. szkoty 1., kowronck Alfred, kicr. zkoł\
1:1.. Namy,ro Jan. kicr. szkoły II.. Kolbc Bro

sze dochodzenia w toku. (j)

Napad bandycl(i na szosie Przyszo
wice - Makoszowy.

lupem bandytów - pusty portfeL

n sraw. dyr. kopalni ..Jcrzv". radni glll:nni: Orzcl

(br.) \V poniedzialek. 2 bm.. o odz.

II 30 na 3t uh. mle ulc!:1 nie zcześliw Rlu w\'- \\- ybrano przewodll'czącrm zgromadzcnia. I efe wiczny Jan, P. Ft k. nauczyciel i p, rcd. Brzcski.
I?ada w rat, VOll1,tct Wykonawczy w "cst.

odcinku szosy Przvszowice-Mal\oszo
WY. dwóch bandytów. nzbru onych w

n'an /.I:nacy, zastepca sekr. -- Oroda ł'ranc'szek.
skarbnik - Bcdkowski I:nfl, lawnicy: Plotnik
I'owszrchnie jako pra wv oh"watel i w:erll.l' syn IJOlsklm lIa Slasku przy wyborach i postallowio Augustyn. Gomóla Teofil. Orzel ł'ranc:' lck. Sko
Ojczyzny. P. Clcch pozo tawil żone i 6 'malo ni) utwornć miejs;:owy komitct Ch. N. Z. P.
wronek Alfred.
ktnich dz'ecl. Niech ta z'crnia pol kR. /t'\ra Utworzono naprzÓd I adę MieJscowcgo Ko
Adrcs Komilctu: przewodnicr:l\cy Kaczma
a.:l<ochal i za ktMa walenI. Ickka m!! I) dzl(;. Po miletu w nastepu)acym skladzie: Sladcl{ Wla rek Wincenty. Katow:cka If>.
,rzeh odh-dz'c siC wc czwartck. 5 hm. z ki, lni dn!aw (Zw. Powst. I.). Kaczmarck Willcctl!y
\\' wolnych g!os ch o 111 a wiano sposob" a<:i

okrzvldem: ..r cce do ('rv!h przyloż vI
do piersi Paulczvka re\\'ol\ver i zażądał
(ddania pieniedzv.
W nbraniu Paulczvka bandyci zna
leźJi portfel. z które o wy;cli dolwmen

['.':'nciszck. Broda Franc',zck. zo!tvs k Piolr. 19 m. 30. na granicy powiatu katowic
łt I I p'lk ogrodn CZII S)'stemu "IdulIa". l.isprawicdliwil swe nieprz"byc:e kolcllda.
Żok J:m, zawiadowca stacji. Tomecki Wllhclm.
(_) 19on zaslutonego powstalka. W nocI Zcbrallie zągai! p. Kaczmarck. kh',rc=-o też Arendalczy!l Au,lI tvn. Jcdrcc"1 Pawc!. Scdza kic o i rybnickie;:::o. a mianO\viC'ie na
padkowi w czas'e pracy na kOf1.l1lli "ferd\"land" rat o sytuacji pot:tycznel na Iaskll I o cel,ch
p Teodor Czcch. czlonek 1I:r. mieisc. Zw. P(,wst Ch. N. Zjcdnoczcnia Pracy wrglos:ł p. red.
1. w Zawpdzl" przcżywszI' lat 4Z. ZmarłY' Przyb)'la z Katow;c. Po dy,kusji. w ktÓrc! oma
)I ko nchodJca z nicm. cześei O. Iaska t.rai wlano micJscowc stosunki Iwlit\'cznc. wypO\\ ie
c ynn\' udział \V trzec'cm rlOwst niu i znan.l' hyl dziano sic icdnpmyślnic za jcdiloJ:tym lrolltcm

,kladzie: przewodn'cz.1CV - Kaczmarek. za broI) oalna. napad lo na nic:[,kie o \Vik
sl\:pca przcw. - Sz{uckl Jan, sekrctarz - Will tora Paułczyka. Jedcn z rapas' ików z

,'

CI szpitala J). Brackiej ul. Fr ncu ka. Zb'Mb (Z. O. K. Z.). PI'IC\'. ka Karol (Zw. Uch, I.). I:'cji wyborczcj \V M. Dabrówcc. POCZCI11 przc tv i zwrci iI! w. 'mienionemt1. zatf7:\'mu
komp. o godz. 13 w tarcj trzelnicy (Zaw.xlzic) f;lip Z J. -t tfll1%','g 11iJ>;; j\;)'p :rlh : \"odnicl, CY 7.amknąl zchranie serdeczncm hlc natomiast S,!1!1 portfel. Picnicdzv w
Czc'ć Oiczyżnie".
nor:felu nIt' 11\'10.

del ;; I :sJKa : :I

YJ 'ia

7U;: n;, lich Stanislaw (Z, . P. Gc'1rników). Kali ow k:

Jew. zamianował Komisjc e<:'zi'minac"illa dla za

wodu mndclar_I<'el"o z ,'cdziha w Katowicach
na e.11v OhZ3' 1. 17hv r.'zcm'dln'czei w naste

Pui,c\'m k' dz'e: T. Po;d . mistrz Iusar ki w
J<atowicach - przewodn'czacy: A. obota gcn

Nanastnicy zb'edi w niewiadomym

o bezpieaeństwo podr6inych W pocialach

kierunku. Dalsze dochudzCil':!. w t,)kl1.

nocnych.

".kretarz 1. Izl1\' Ibcm'cśln czej \V Kalow;cach

Wyjrt nicnie p. SzpUza.

- za tprca przcwodn:cz"cc,:o oraz czlonkowlc
Podróżni. Jeidiący ze Slaska do sto- pomoc, co widzqc rzezimieszki !'osnie- \'IV zwiazku z fcUeionem O. t. ..Ryb
p .: A I1ndka, mi_trz modeluski w Chrop"c7.0 licv oocia ami nocnymi. nie sa w stanic sznic zn;I\!1c1i w ciclIluo::ciad, nocy. ki". Idciry ukazal sic w ..Polsce Zachod
wic. wizytator "kplnv W. O':r,dz'ński. A. Dem
zdrZel111H1ć
sic w obawie napadu ban- Po alarmie. jaki jad;Jcy na widol\ niej" nr. 317 z dnia O g-rudnia 1927 r"
b'ński. wlak:cicl fahryki modeli I mcbli w Ka
towicach.

dvckie o lub okradzenia. \N ub. tVj!od- skradających sic rzczimieszków uczv- otrzV!l1u j cmv nastcpuj:jce wvja nienie:

(-) Kllrs kwalillk"cvJnv dht nauclYclell " niu miar m:eisce h. orzykry epizod. Je- nili, okazało sic. 7C \\" sasiednim prze- ..Kupiec n. Szoitz tylko dlate o zmu
I(atowlcaeh. Nowy kurs k\'.'al:f:k cyj v roz den z podróżnych II klasy wraca z'70na dziale krha! ne\V:en slaro'/akonn\'. klti- slOnv hyl nodw\'ższvć w ostatnlel chwitl
pr'Cznie s'c w p'at,k. dn'a 13 bm. o godz 4 po z Warszawy. ma,iqc nrzy sob:e 200 dola- ry l11:al przy sobie ,10.000 zł. i na ktc')re o cen c ryh z 4.50 zł. na 5.110 zl. za klio.
pol. w 1I:TII:1chu p,l,kici szkoły wyd !alowcl prZI

rÓw. Gdv sic zdrzemnał. śnilo 111\1 sic. baudvci r.ra\\'dnf)odnlmie !>lanowali na- ponicważ to sarno. wc \\'ic'kszej jeszcze
Ul. zkojnej. Zdoszcnia przyjmule kierownik il.
zostar okrad'donv. Przestraszony nad, chc<1c gn zaVć niespodzianie z przy- m'erze. ncz\'nili je o d, stawcy. Ryba.

lursu dl'r. njehota.

(-) Zcbranle Zw. Motów Katolickich. W pili
łt:k. 6. hm. o \(odz'u!c 4 pop. odhrd 'e sie w sal i

zbudzir sic z krzykiem I zauważ vi wraz lerde'!'o przedzialu. ktcira Im!>i! kli,icnt. wal.yla kilo i lO d ..

Z żoną stojacych za olmem wa....o'lII dwu Cel cm unikniecia na przyszłość 00- wohcc cze o zażądano przy kasie 6.00
D,mu Zwiazkawe<:o przy ko cicle parafial podeirzane o wv(!fqdu osobni1\<')w. za- dnbnvch orzykrych incydentc'>w l1ale';a- '
"ym w. P,otra i Pawła miesircznc zebran'e 7.w df1dahlCVch do przedzialu. nrawdopo- !ohy alho uzhroić dnl-J:vne kOI1tI'1l\torsk;J
!.oblct w chtv I mlod)'cb mat ck. stosowa
Mct,lw Katolick'ch. Bardzo aktllaluv wykbd p dobnie f<1cl1owców w okradaniu oasaże- albo WYSyłać \V !1oci"....ach nocnych na nieUnaturalncj
wod" orlkk: "ł'ranciszk -Józe
t. ..Nichezp eczellstwo ch ort>" płciowl'ch" z ohra

[:' \\'llll:1cnla pra\\' i<1łowość funkcii żola.'ka I ki
z[mi świetlncrni WYKrOsj dr. Hlond.' GOŚcie milc
0I6wlli p.zc(btawiciclc wsp,lłczcsnel gl
widziani.
nap<1du. nTi'ywi..zall r>ascm od olO1a W<1- sr>rawd7.ania dokut1Ient(ny poJc.irzan\'ch s7l'k.
IIl'kolo;!ji wsk:tzui.1 lIa wodc fr'lnclsl.k::..1ózela

rów. Obo.łe
wiec.
hv sic
m;hronić
od I otrole
oolic.łi niclIl11umlllrowanei cclcl11
klamke
u drzwi
i ooczell
wołać
osohników.
(-) Kradzlet z wlamaniem. W nocy z dnia (!.'onu
1 na 2. hm. dokouitl10 k,adz'eży w restauracji
Eryka NickisZH J)rzv 111. Pocztowej. prawcy, 0- _
beznani z rozkladcm lokalu. '''lamali sie przez
nie zo tali pornini i przy rOl.dz'elaniu upo
ast p do wnetrza. a przcbiwslY poprzednio cicn- i PrzysposobienIa Wojsk. wszystkich. którzy ill /iie
ki mur. uhrali z kaSY hu/elowel około 50 zlo. tcresu]ą sie tyciem sJ)orlowcm i wychowanicm n.lnków !:wlazdkow)'ch. Obscrwalor.
tych, z szafy zaś kilka hutclck w,:dki, wina i k"- f'zyczllem a w szczcgÓlnoścl mlodzie .
( ) Klo zgubił prosiaka? Dnia 16. uh. m es.
k?dz esial cy ar i papicrosÓw. oraz dwie tck1
(=) Gwtazdka sokola 'IV Król. "licie. Tow. zr.alcz'nno pOI11'edl ' Brzc7,!n:nui a DahrÓwka
skórzanne. N,, lcpnie rlO il'll 'f' przekaskami i
Sc'k,'1! urzqdza w św. Trzcch V [(')1 i wspól. \\" prosi<:ka. klórcr;o odcblać l110żna za n<.low£'(\
zt'leldi. \\'arto ć ,kr.dz:oncs.:o towaru y. ynosl o G'mn.
na gwlazdke o godz. 5 (17) na sali J(atol'ck'c\(o nlcnicrn wlasności i za zwrotcm koszhiw u
koro 500 zł. PolicJa Jest na tropic sprawców wla [Jomu
Zwillzkowego przy nI. \\lolnnści 47. Po
mania.
J<wiazdcc zabawa tancczna dla czlonków i pro

ttz),'rnal1ia. .

Z 'Krł5lews'zfe# Buły.

(=) WIeczór Polskich kolBnd 'udowych.

szonych gości.

Św'-:'echlewfc.fege.

Okre Kr{,1. Huckl Zwlazku t skich Kól pie
( ) ..Gwiazdka" 'IV Nowych "aldukach. Z po
waczych urzadza w nicdzlcle dnia 8 sty zni3 rb wodu
braku wleksr.ej sali w Nowych Hajdukach.
w sali Hotelu Hrah'a Rcden w Król. Hucic Wle
urzadzcnlc
I(wiazdkl musiano rozdz' clić na trzy
cz()r kolcnd ludowych. Wysh:pować bedzle kn
Ilndi'ml 13 chórów. Orkiestra P()I k'ch KopaiII r r.y, I tak: Dnia 21. grudnia uh. r. odb.vla sie
dzieci szkolnych, poprzcdzona bardzo
karbowych pod dyrckcią P. kapclm. Czaii otwo gwiazdka
odegranIem przcz dzlccl szkolne ..Jasc
rlY wieczór wll\zanka kolend. OgĆllcm oId ple. udatncm
Wszystkie dzieci szkolnc ?Ostaly obdaro
waJą chóry 25 J)lJbk'ch koll'nd. W pauzach kon łck".
wane struclami i ciastkami - zaś IZZ lIaJbled
certować bcdz'e orkiestra !'karbolcrmc. Wi  nicJszych
dziccl otrzyma'y: dzicwczcta materje
czór kolend zapowiada sie bardzn dobrzc. Po
czątek o Kodz. 3 J)O pol. Ccny n..cisc od 30 Kro nó cicple sukienl<1 - chlopcy na uhran:e - nadto
na koszule t buciki. W nastepny dzicń od
szy do 2 zł. Bllcty wczeŚnlel do roał"vcla w płótllo
sie I(wlazdka dla dzicci z ochronki. która
!k'adzle p. CieŚI'ńskiego ul. Wolności 5. Wszyst hyła
10ch miłośników picŚni polskicJ a zwlaszcza na dz;eki kOIl1'łctowl. laki sie w tym celu zawill
zr.I, wypadra równlct wspaniale. Dz'ccl z o
Ilych kolend zaprasza sle.
chronki pod kIerunkiem Siostry MnJchrzycklcJ
(=) Organizacyjne zebranłe KL Sport. ..Sta. odel(raly plekną sztuczkc leatralnl\. Nakonlcc w
Ibon". W dniu 6 stycznia br. o godz. II przcd Plntek odbyla sir. gwiazdka dla na!bieduieiszych
pol. odbedzie sie w sal,1 Gimnazjum Klasyczne członkiń Tow. Polck - czlol\k6w Z. O. K. Z.. Zw.
IIi w Kr61. Huc:e (ul. GimnazJalna 6) p!erwszc Prwstańców I Tow. bpiewu ..Harmonia". przy
organizacyjne zebranie Klubu Spmtowego ..Sta k:órych zostalv l1da'l'owan" takte wszyrlkle tc
d!on". Porzlldek dzienny: I. zagalon;e Z. przy. dzieci wy tel wyrn'enl{lnych członków, ktlJre le
lecie ,tatulu, 3. ustalenie Ikladek. 4. wybór za. szcze nie "aletl\ do szkoly ani 40 ochronki. U
rządu. S. podzlal na sekcie. 6. wybór przewodni. rzadzall\c gwlazdke w ten sPosóh, KOO1!let
czpcycb lekcJi, 7. wolne do y. Na zebranie za Itwjazdkowy w Nowych Haldukach lI1:ał na celu.
pUląa MleJul KoD1ltet Wychow&llla flzyczuego aby tadne dziecko. ani tet oalbiednleJsl VI' im 1

Pszczyńsldege.

ep) Gwiazdka dla dzIeci w Starym IJIcrunlll.
Dzleki ruc"liwości tutejszego kola 7.. O. K. Z. a
oraruoki Mal:istratu. dyrckcJi fahryki ..Li\(l1oza"
oraz czlonkÓw kora urz:ldznno gwii zdlle dla hic

i:,ko na śr('(kk. 'lial,11acv \1' wiekszo ci w)'pad
I w wyj:ttko\\"o s7\']'ko. pewnie I bezbole '1'p.

Zauać w a ptekach i dro<:eriach. 13f\Z

Z 'itybuicłdeg .
(m Elektn'lIkacia Jankowie. Dzlekl zabie
om kom'sii ell'ktryhk:'cyjnci zostalo zapro\\'a
d",'nc w minic świat/o clcktryczne. Przede
wszystkim spcdzollo bardzo wl'sołc świeta. gd)'ł
stara śWl3tvnia zosIa la doskonalc oŚwietlona.
Kości<il hył prZept,rlliOln'. a dusze wicrnych ra.
dowalv sic. Ż!' dz'c/o to zostalo dokonane. f)1a

tc o ohywatcle Jankowic skl.:dalą Generalncj
Dnckcll w \\'ietochłowlcach. oraz Zarządowi
1<0P. Bliicher w Bo!':u zowicach. Jak I p. instala
t,rom najscrdl'cznic) 7c podziękowanie. za prz.v

dl'yeh dzieci. Magistrat ol'iłrowa' na Icu cel czynicnie sic do tego dzicla.
f( 00 z!. "Lignoza" !PO zl" rcszle zlotyło kolo. O
I arcda\\ COIn wyrazili czrollkowie kola Z. O. 1<.

(I?) Ollarność nauczycielstwa na powodzian.
Z serdcclllc pcdzlekowanic. Na \\'spomniaucm W pkrc!:u szkolnym I ybnik I. z!otylo nallczy
Clelstwo
na f1()WOdl i an w Malopolsce 988.lb zł
zebran:u omówiono tcż sprawy organizacyjne. 111.
I". zawiadomiono obecnych. te w micjscc zaslu k,(\rq to kwot przckazano Po\\'. Komitetowi po
żone o prezesa Zarzl\du Okre!:owc!:o Z. O. K. Z. mocy ,dla powodzian w l yblliku.
(R) Z posiedzenia zwIązku Inwalidów Wojen

dr. Jarczyka. wyhra o obccnie prczescm dr. lia
!:cra. \Vyhrallu dalcl nowy zarzQd kola w skra
dzlc: prezes p. Jllzef Nictyto. zast. kicr. szlw/y
p. Jan Spyra. sckr. p. Allloni Oretka. asystclIt
roln'cz)'. zast. naucz. Slan. Czaika. silarbnik p.
Jan Stycz.

n)'clr Rl. P. w pszowle. \V uh. cz\\artek. na

zebranin Związku Inw. Woi. w pszowie prze
\\'odnicz cy p. Kl:mek \\ yglosil refcrat w spra

wie rcnt inw" poczcm jednogłoŚnie u;:hwal011'O

rt",lcpui cą rezolucie: I) hdąmy urc!Clllowania

Tazou()gł5rs.'ege. n:a eP

li:? 1 t : ;z o :

(T) Z ośleJ łąki. U dr. Sti\lIowskiego (Nlcm. s:l\pllo natychmiastowc bezplatne leczenie. czego

ca). le1<ana kasy chorych. widnieje napis P. K. U. w Psz;:z)'nlc dotychczas nie uczyn'Io; 3)

,, prechzjnllncr" _ "Pl'koy 111owiny" _ "przed- tlcdamy dodatku kwalifikacyjneJ<o: 4) t"damy. a
południu". Na UW31/:1 Pniakriw. te tQ źle lIap\- bv sztucznc czeŚCi (protezY itp,) h 'ly dostarcza
sane, p. doklM udpowlada, t.e "lo rt'c nie szko. ł!t. szyhko I bezpłatnie; 5) tl\danw. ahY sprawy
dzi". Skoro n:c nie szkodzi, lo niech p. Stanow- n'kursowc prz ' komisJi w Krakowie byly korzy
ki zmieni nlemlcckl napis na ..Sprucheucylt1er" stnic załatwione: 6) tlIdamy. aby nie obniżano

I "Vorrnittaiou". rt'ułY dla starszych wdów bezdzietuych; 7) la

'I

POLSKA ZACHODNIA

Nr. ..
iam,.. abl' WlzVltkle rekursl' . roka Im by'"
rl'zllatrywue: 8) hdamy. aby na stale \lrzy.

.nana nam renta wedlul rozporzadzenla Mini

WI...olcl .....-.rc.... Radje.
tI

storstwa S\lraw WoJskowvc:h. nie byla ukrócana
z Banku Rolo_o.
p: oc:entowo: 9\ tądamy. aby zapytania p'semne
byly prZBZ wladze respektowane I by wladze da.
Dn'a 30. xrudnla 1927 roku odby'() sfe oosle.
Vlalv odpowiedź: to) !adamy 40 ')roc:. dodatku dzenie Komitetu Prezydlalnelo PalistwoweJl:o
wolew6dzklelO. tak lak le otrzymul. urzedn CY Banku Rolnego. na które m rozpatrywano wnlo
pl listwowi: II) hdamv przydz' lenia konce II k, kredytowe. oraz niektóre sprawy o Olól(llel
dl' Inw. I pozOlltalych: IZ) tsdamv przyspiesze s:'em znaczeniu.
nia rewizji koncesIi: 13) tsdamy. aby stopień
Uchwalono propOft()wane przez DyrekcJe nor
zarobku \lodwytszono z ZOO do 400 zł. z powo>'" my uacunkowe Iruntów lIrz,. udzielaniu poty
stale' drotyzny I zmiany 115 do "lO z renty: 14) c.!:ek dlulloterminowych w złotych wcdlulI nowe

tadamy. aby raz wtYKodniu pr7.yslano nam z gr \larytetu. Normy te odpowiadaja. z zaokr..

P. K. U. przedstawiciela do Rybn ka. !Cdyt inwa. I:eniem do 50 zł" dawnym norm m w złotych w
"dom Jest trudno odbywać dalekie podróte: 15) zloc:ie po przel'czeniu Ich na zlote wedlug nowe.
udam,. 13.tel renty z powodu braku odzleb. 1(0 parytetu. Postanowienie to w}'maga leszcze

.ula I artYkulów pierwszej potrzeby.

zatwierdzenia ze strony Ministerstwa Reform

. GfeszydsJdegc.

Rolnych

Wystawa drobn o Inwąntarza
w Cieszynie.

I)

Iechl . milionów z'otych. Cyfra hl Jeat . 110
wych wystarczaJaca. Zostala ona określona w

.unku do rozmiaru naszych tranzakcyJ ekSllOrto

tel wysokoŚCi przy prowlzorycznem zalołenlu.
te- 50 proc:. akc' I spólkl zakupuj. banki TZlldo
we. 15 procent banki prywatne. tO \lroc:. zakl,'dy
ubezpieczeniowe I 15 proc. przemysł. Kapital
ttn Jednakte nie musi byĆ w calOŚCi wp'acon,.
w rotówce. 75 proc. Jell;O wysokości mołe być
zkdeklarawane w piśmiennych zobowiaunlach
dlużnych. co ma czesto zastosowanie Bacranica.
(;stalono. że deklararn:I winni wplaciĆ pO 50 zł.
gotÓ\\ ką od akcyj w łącznel sumie 500.000 zło.
tych. która stanowić bedzie lIob'czke spółkI od
akcjonariuszów na stworzenie funduszu ornnl
zDCy!nello.

Z zakresu wniosków kredyrowych przyznano
Komitet wykonawczy sp6rkl &OStaI PODłYśla
d lsze 490.000 zl. kredytu z lunduszu sanacyJne roy w taki sposób. te na liczbe conalmnieJ sie
RO dla spóldz'elnl. 60.000 n'a rzetnie eksportow. dmiu lego czl()nków zasiada w nim dwóch sta
w Wołk()wysku. dalsze 350.000 zl. kredytów w łych przedsta wicioli rzadu. a mianowicie: z ra.
nawozach sztucznych. oraz zalatwiono bzereg m,enia Ministerstwa Skarbu I palistwowego in

(br,) W poniedzialek. Z stycznIa rb. zakoń. spra w bieżących.
ono wystawe drobnego Inwenlarza w Cieszy
MaterJały elektrotechniczne I radio
nie. której II;l'6wl,'m in:clalorem byl starosta
Klsiala i p. A. Ma,rcinek.

<0(;

aparaty.

Wystawa ob jmowala b. boKat, dzial drobIu
Do niedawna roch w hurcie na rynku ma
t kr61 ków oraz gor bi, glównie ras krajowych.
Wi kszą czeŚĆ eksponatów wYstawili m:elscow! terJalów elektrrtechnicznych byl znaczny. co
lIumaczv sie tem. te w nowych budowlach oraz
bod owcy.
Należy zauwatyć. te lerma Kostkowice nie dc;budówkach I remontowanych domach i m'e
Ipisnla sie bynajmniej i drÓb nadesIany przez te szkaniach przeprowadza lo sie instalacje elek
krme by' nrzedmiotem zaróW110 krytyki fa. t,yczne. Pozatem wprowadzana stopniowo w
ct.owców. iak i zdziwienia. że wspomniana fer. życie elektryl.kacia kraju wvmallala odpowle
dnicRo materialu. W ostatnich tYKool1!ach
ma mogla wystawić prdobne "okazy".
Dobrze na tomiast prezentowaly sle 11:0leble wskutek panuJqcych mrozów. utrudnia! c\'ch
..rysie", h{l{Iowli P. Marcinka oraz króliki i drób PI zeprowadzanie instalacji. ruch nieco ustał. Po
m'mo to wszystkie wytwórnie pracuJa inte,
kPt. Bern {'!"e o z Krakowa.
Wystawa tywo za'nteresowaly sle zarówno sywnie. gdyż lest rzeczą niewa1pliwą. że w ..aJ
sfery rolnicze. Jak , m'eszkańcy miasta. czeŚCi Il:ższym czasie otrzyma przemysI elektrotech.
r"czny znaczniejsze zamówienia rudowe I pry
pol,k'e! I czeskiej Cleszvna.
watnc. W sklcp ch detal'cznych. sprzeda'ąc,"ch
(C) Wler7ór svlwcstrnwv P. W. I W. f. w PI z)'hory elcktry.:zne. przed świetami ruch
CJesz"nle. DruŻyna 7eńska P. W. i W. r przy wzmożony. Nabywane sa w wieksz\'ch ilo.
Zw. Powst ńc6w 1. urzpdz"a w d'I'u JI. uh. k ach żaró\\"ki. lampy. galanterja. oraz piecyk,
mles'aca zabawe svlweslrown. bo to urozmai. ,wltowe I Razowe.
cpna różnemi niesP('(lzi nkam'. Oz'rki spreży
Apar"ty radiowe ciesz a sic ostatnio wlek
slO cI k;erowniczki P. W. i W. F. okrrl(u c:e. szym popytem. Ootowych aparatów sprow'!
szyńsk'elto P. Zal(ńrowe;. kt"ra za l rla sie 1I'l1:a dza sie z zaRranlcy stosunkowo malo. natomIast
hmpania P. W. i W. F. d-użyn żeńsk'ch - za powatne kraiowe lirmy radiotechniczne wyra'
bawa wvpad'a nadzwyczaj !'11pnnul co. 00 k sv bia)ą wartościowe aparaty z cześci i przyboró\..
wplvnelo tvtulem czystel1:o zv'ku lIrzeszlo 500 nabywanych zagranicą.
z:' kt.;rc przeznaczono na cele P. W. I W. F. dru
h n żeńsk'ch.
PoJskie Towarzystwo Ubezpieczeń
(C) Bal. Zw.Ollcerów Rezerwy. Onla 7 bm.
kredytu.
rxlb-dz'e s'e w Cleszyn'e brl Zw. Oł'cer6w Rez.
Kom'let balowv praznac postawić h 1 na naj.
Ubezpieczenia kredytów eksportowych s1ano
wyższym poziomie opracowal z wielka starano \\ ia specjalna zupelnie Raleź tei dziedz;ny. a
lIo'c'a szere\( szcze\(ńlĆJw. troszczac sic prze Drzeto nic nadaja' s'e do Drowadzenia Drzez h
d','e\"szvstk:em o lo. ahy Pan'e. które na zabawI' dne z ist'1leiacych instytucyJ uhez 'eczen'owych.
p 'zvbrda. mAdy PO staropolsku hawlć sie i tań \"obee teKo. z in'clatvwy Państwoweo:o Instv.
czyć. Muzyka. urz dzen'e sali. bufet a przede tutu EksportoweRO 'f.'}'szedl projekt stworzenia
\\'szvstk'em prOl1:ram tańców, polsk'ch I nowo newe; spółki akcyjnej o cela<:h 'owyższych i w
c7esnych daje "warancJc. że bal hedzle hardzo v, ynikn szerel1:U konferencyj zastał opracowany
Irteresuiacy. WymoRi co do strolu c; le halo statut Polskieg() T-wa Ubezpiecze kredytu.
vch mn'ei beda orzestrze ane. M'le widziane forma spMki akcyinel zostala wybrana dlate o,
brd, m'lndurv trmhardziel. że P. K. O. zezwol'lo ż/. dale O'1a możno ć an\(ażow ni w przeds'c
w'zvst'(m oficerom rezerwv w'ożvć na b" mun
lMnorod'1VC I I k"p'tał6w. co iest po
dur. Czv. tv d"ch6d przeznacza s!e na boisko hiorstwach
żbdane ze ""z l du na potrzcbe ndz'alu w kap:ta
5Dortowe ..P'a,!' w CieszYn'e.
:e z klado\V\'m 7.ainteresowanyc1- czynn k6w 110
IC) ,,)\\"ofć czuwa". W C'eszynfe ode\!'fa ze prda rcz\'ch.
Nowa ta instvtucla ""lsI mieć charakter 'ł'JV
IlIół teatru katowickieRo 4.aktowa komedie P<"d
powyfszvm tylu'e.' W dn'u 4. bm. Komedia ta b:tn'e handlowy i winna hvć wvratn'e ohliczona
ł:rana z werWa i hnmorem nie uch('dzi z reper. r,a zyski ze wz lcdu na sIlecialnie wysokie ryzy
ko opera C}'!. Forma sl1l;lki akcyjnei ma równ'et
tuaru i cieszy sie zasłużonem Dowoo7.eniem.

znaczcn'c dla operacvl reaseknr c"lnych. ktr\re

:ż P 'fj er. cp J;:dY, która można

Slqslla CJpclsJdegc.

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

Program audycp
- &rode. ł. stycznia 1928 rob.
Pronamy tIObkl..
Katowice. fala ZZ. Oodz. '16.20 - kolftUlltkał
Polsk. Zw. Zrzesze/l OosP. Woj. Ś1.. 16.30 - roz.
r:.aitoścl. 16.40 - wyklad Iczyka J)OIskiel1:o 'k.

wyhzy). 17.05 - komunikaty. 17.ZO - w\'klac!
h;storfi pOlskiej (k. WytsZY). 17.45 - transm. I

\\'arszawy. prOtł:ram dla m'odzieży. Dra.!: koncert,

19.00 - transmisJa z Teatn: Polskiego w Kato.
wicach.

Warnaw.. fala 1111. 00cIz. 11.40 - kom. p;

AT" 11.00 - sYKnal czal'u. kom. Imnrcro-meto
oroklll;lczny. 14.40 - kom. P. A. T" t5.00 - ko.

mun:katy. 17.45 - \lrOllram dla mlodzlety _

transmisia z Krakowa. 19.00 - tran m'sj z opOoo

T! katowickiej. 12.00-2245 - komunikaty.
stytutu eksportowe&o. Komitet Wykonawczy
Krak6w. 'ala 566. Oolit. 11.00 - hejnal z wlo
decyduje o przy leciu wszystk ch ryzyk ponad t" MarjackieJ. komunikalY. praz koncert (Tamo.
sumę 100.000 zł. i regulacli szkód ponad Z15.ooo f .nowy. 15.00 - kom. Kospodarczy. 17.45 -- pro.
z: Przewidzianą iest również moino , w celu \t.am dla mlod&idy. 18.15 - koncert. 19.1O _
.ulatwienia komitetowi wydania wlaściwej OCe transmisja opery Verdiego "Ajda" z Katowic.
ny ryzyk, zapra:;zan:a na poszczególne posiedze
POInad, tlla UlA Oooz. ...45 - koncert.
nia rzeczQznawców z glosem doradczym.
u'wory: Museneta. Schubert I in" 13.00 - noto.
....anie xieldy zbotowo-towarowej. 14,00 - noto
v.anle Klełdy pienietneJ. 17.45 - audycja weso.

Glełcla.

l.. 21.10 - transmisia muzyka taneczne\.
Wilno. lala 35. Oodz. 17.05 - kom. dla roł
ników. 17.45 - odcE)'t p. t. "Radio w Amer)'co
Berlin. 3. I. Wyplaty na Warszawe 46.875 Pólnoc:nej". 18.10 - koncert. ZO.30 - transm. .
de 47.075. na Kałnwice 4(,.9215 - 7.125. na Pozn3l\ Warszawy.
4b.89-47.09. na Bnkare zt 2.58-2.592. na R,Vl1:e
Koncert,. E.ranrczn..
et ,(.11-81.02. na Kowno 41.585--41,165. złoty

DewIzy wschodnie.

Wroclaw. lala 3ZZ.6. Oodz. 16.:m. 21.10. p,..
lila. 'ala 3 8.9. Oodz. 11.00. 12.00. 19.30. lond,'n,
,,,hl 36U. Oodz. 11.00. 12.00. 15.00. t8,lIO, 19.45,
Warszawa. J. 1. 5 Proc. I)Otvc7.ka 1c:ntlwers. li.3!\. nambul'ii lala 39 .7. Godz. 16.15. :!O.no.
t./i.25. d"l r<iwka 64 00. 10 proc. poh'c7.ka kole 2U.50. 21.20. Rzym. la'a U9. Oodz. 17.20. 20.45.
lowa 102,15-10200. 5 Droc. potyczka kolejowa utwory: I3cethoven . Haendla. Cza;kowsk'e o.
konwers. 61.50. 8 proc. rstv z stawne Banku 00 l szta. VerdieRo i Wa nera. lanl(enber . f'la
Doo rstwa f(ra,iowel(o 92.00-9300. 8 proc. list,.
zastawne Państw. Banku Rolnelt() 9:1.00. 8 proc. t: 8iH 71 0d o:. O 'I'::/?6.gg,.1 ir:. :lededo
obI:\(acle kom. Banku Gospodarstwa Krajowego
Opery.
4G.7Z5-47. I 25.

Papl :-y padstwowe.

92.00-93.00,

Akcje wars'laws!de.

KatowIce. 'ala 42Z. Ood... 19.00 - "Aida",

!!rera Verd'ero. Londyn. lala 361.... Godz.

Waruawa. 3. I. Bank Hondlowy 12300. Ran1l '9.45 - ,,\"esole kumos7ki z \\'inllsoru", oDera
Polsk' 155.50-155,75, Bank Z chodni 31.00-32,00. N colaleKo. franl<lurt. fala 428,6. Godz. 18.10 
Bank Zw. SP. Zarobkowych 90.00-91.00. Oosla ..Carmen". opera Rizcta. Monarh 1 um. tala 535.7.
wke 76,00-77 (10, !,p'ess 145.00. Waru. Cukier Oedz. ZO.OO - ..Nanon". opera Geneego.

8/.50-82.00. Wysoka 143,00. Warsz. Wl"lI;lel

1\0,75-J I 1.25. Nobel 47.00. lilpop 41.75-42.00.
Ce\(ielski 47,00-48.00, Norbl:n 200 OO-ZOl.fO.
Pudzki 55 00-55.on. !'tar chowlce 67.00-r>8.50.
ursus 14,00. Zawiercie 34.75. Bork<twski lO.50.

Akcje "o n t1sk1e.

Zebranie Klubu RadJo-Amatorów.
We czwartek. 5 bm. o !rodz. lO wiecE. od be
dz;e sje zebranie m'csieczne Klubu Radio-Ama.
torów na sali restauracH ..Gr"nd" (ul. Kościuszki

Poznai\. 3. I. Bnnk Przem. 1.00. Arcona 3.00. ur 38). P. int. flelssi\(. kierownik laboratorium
t.::chn'czne o firmy "Radioświat". w 'dosi od
Wisla 13,00. Tondencla utrzymana.
cZyt p. L "Budowa detektorów oraz icb utyCie".
OIełrła zbotowa.
ltprasza sie o liczny udzial członków.
Berlin. 3. I. Pszen:ca Z36.00-Z31I.OO. fvto
2 8.00-241.00. JecT.Tt1'eń b,ow. 220.00-Zli5,OO. fale radjowe ratują zabłąkany poda .
[Jwies 20,lOO-21J 00. kukurudza 219.00-221.00,
P<>dczas ostatn!ch zamIeci Śnie1.n\'ch. które
n,"ka pszcnna 30,75-34.00. m ka h'tnia 31.50 do szftlalv na terytorium An<:łii mial m'ei<ce w\'pa
3400. Mpa pszenna 15 on. ospa żytnia 1500. rle (irk. który Jeszcze r z dal Świ dC'ct\\'o temu ił
rak 45 00-350.00. vrnch W'ktorja 51.00--.'57.00, rpd.lo jest nietylko naucz)'c'elem oraz m la roz
!':roch drobny lad:1luy 32.00-35,00. groch paste. r wka. ale w wielu w}'padkach potrafi uratowaĆ
\\ IIV 21.00-22 00. Deluszka 20.00-21.00. buh 11<'1 życ'e setek ludzI.
ny' 20.00-21.00. wyka 21.00-22.00. lubin nie
,Wsutek zamieci śnieżnej je<Jeon z pocj:\\(ów po
bieski 14 ()I)-14.75. lubin tóllv 15.70-16.10. ku śp:esznych.
Id"cych do Doovru wJechal na nie
chy rzep,'kowe 19.70-19,80. kuchy Inla'l1e 22.30 .....faściwy tor. a m'szvnista nie zorientował s'e
tio' 22.40, wytłoki suche 12.20-12.40. w:vtł<'ki ... terenie I prow dz" pocia w inn)'m kierun
So\'a 21.10-Z1.70. platki ziemniaczane Z3.go do ku. niż n:\letalo. "'ladze kolciowe zor;,'nl()wa w

(C) Rzeczv znalezIone. Onia Z3 ub. mies. T.wo bodzie prowadz'lo. a które b"d w 80 proc.
7.n," :z'ono w ł<'am!enlcv prk kltlczv. k:l,re ode p( krywać ryzyko asekuracyine spNkl.
b ać można 'IV Oyrckcli porcii w B:elsku w RO
Kapitał zakladowy określono w sumie dzie 24,20.
dzinach IIrz dowych za 20 uh. m'es. znalez'o

dJ ć

tr .,

Zimowy poł6w ryb.

(O) !\iowe linie kolejowe na Śląsku ODołsklm.
P ol(ram budowy kOlelj na rok 1928 przewidule
nast"Duiace Drolektv kolejowe na n'em'eck lO

(Jórnvm bsku. Kolei łaezn'kowr dłu ' 'cI 12
'r11('metrów ł czaca Zahrze z Bvtomiem na kt6ra
IIrel ml11Owano 4 i pół m liona marck. na Dolnvm

szy sie w sytuac". \-Mra Io':roz!la w ka1.dei chwili
rozb'clem pocl l(tI. en spnwodowalobv setki o
I' r. nad: lo radiodepesze do punktu \\'ezlo\\'ell:O
Crovdon (polaczenIa telefoniczne i tele<:raliczne
hyly przerwane). co zapohie<:10 \\ \'ko1eieniu
prc'all;u. Pasażerowie zabl ltanelo':o pocia u u
r7l\dz:Ji tywiolowa owacJe po f)rzyb 'c'u na sta
Cle kole'owł\ d 'turnemtl rad:otele raflście. któ
rv uratowal ich od nicch\'hnei 'm'erci.



NIewIadom. Ilon. "ovm. Zebranie miejsc.

la J(u kolei boczna z BrzeRu przez Namyslów
dl' Miłtelwalde, ktrirel koszta ol'liczone na 1 ,82
n'!io';,\w. Pozatem Istn'ele prolekt slvnneJ nie
m'ecl\ ci kolei \(ranicznel Orenzmarkhahn. kil').

II;rupy Zw. Powst. 1. odbedzle siC o rod z, 3 PO

pol. w lokali. p. Mus:ola. .

I<r61. nuta. Miesicczne zebranie miejsc. kola
Z. O. K. Z" które mlalo sle odbyć w dniu 6. "m..

reI trasa została iut wytyczona. o czem nie.

znst lo odroczone. natom'ast w bid. miosiąC1l
odbcdzle sle zebranie walne.
Dnia 8. stycr.nla '928 r.
lazlska GÓrno, Walne zebranie mieJsc. Kf"
I'y Zw. Powst. Śi. odbedz.ie sic o godz:nie 16 .,

dawno donos;l' mv.
(O) Tvlus plam'st.. .rasuJe na Dolnvm Śląsku.

\\ Nowvm MieŚc'e na Dolnym Iasku zachoro
"'al", 15 osób na tyfus plam:sty. w zwillzku z

Clern zarzadzono w mieśde kl'lltumacJc.
(O) Czesi wVkupula ziemIe. Ostatnio w po.
wiecie raciborsk'l1I Czesi nabywala powaŻll1eJ

ItJcalu p. Orell;oraclllell;o.

Bytków. Walne zebranIe 'mlelsc. knla Z. O.

K Z. odbc<lzle sie o Kodzlnie 16 w lokalu p. Bry.

sze ohlektv z'emskle. Prasa nicmiecka z teRo

sla. przy ul. Mlchałko kleJ I.

powodu biie na Iarm. mówiąc. te nastepuJe cze
GHzacja poludnlo.....e) cZeści powiatu racibor

...

OdprawI wszYltklch Dowódców baonów

IkieRo.

Komendy Powlal. P. W. I W. f. Zw. Powlt. ŚL

Katowice. Oddzla' Zwlqzku Strzeleeklego 
ur adza we czwartek. II stycznia 1928 o Kod z
19,30 (7,30 wlecz.) w salt p. Nalepy, ulica Ko
DnIa 4 stycznia 1928 r.
'ciuszki 38 zebranie m:eslęczne z nast puJąeym
KatowIce. Zebranie Zw. f-meryt. Urzędn, p'ogramem: I. ZagaJenIe, Z. OJCZ),t: "Oeneral
Państw. Samorząd. I Komun. Wojew. 1. o zodz nem". 3. Praca sportowa I strzelecka w roku
I , w sali Domu ZwlllZkowelto. przy ul, Mlc. 11/28. 4. Praca knlturalno-ośwlatowa w roku
k,cwlcu.
I 28. 15. Sprawozdanie Zarzadn Oddz:alu. 6.
I<atowlce. Zebranie Tow. Polek odhedzle s1e 'olne wnioski I tyczenia. Wszyscy czhnkowle

Kalendarzyk zebrań.

Katowlco. Zebranie Zw. Pow st. 1. trupy 1'1' "ow. Śwletoch'owlce odhedzie sie w nied7:e
ul'h. pow. strzeleckicKo odb"dzle siC o godzinie le. 8. stycznia 1928 r. o r.odz, 10 rano. w lokalu
p. MIchalika (dawniej foJc ka) w $wletochlowi
2 po pol. w lokalu Strzechy Oórnlczel.
PfZY ul. Bytomskiej 23.
KatowIce. Walne zebranie Zw. Reemlgran. l'lIchKomeadaat
Powiatowy. (-) Sojka. ppor. ret.
lów Polsk'ch odbedz:e sie o godz. Z po pol. w lo
*

kalu p. zychonla w Katowickiej Haldzie.
laglewnlkl SI. 7ebran1e miesleczne człon.
ków Zw. Pow,t. ŚJ. Krupy b)'tomsklel odbcdzie
sle o godz. 14 w salco zebra" p. Urz6zkl. Ullra
sza sle o liczne przybycie.
Rybnik. Walne zebranie Zw. Powst. SI. uch.
o>odzlalu Katowice oraz niezorltanlzowanl Strzel
(l) o1 n ;efar.D pol. w lokalu Strzechy Oórn:czeJ c winni stawić się punktutllnlo I wprowadzić II;rupy pow. strzeleckiell;o odb dzie sic: o a:odzit1.le
Dnia II styczala 19Z8 r.
s)'ml1atyków Str:r:elca. których zapraszamy do tl' w lokalu p. (;wika (pl. WolnoścI).
Chropac%6w. Walne zebranie mieJsc. Iroll '

Do wIadomości wszvstklm grupom Zw.
Powstadców SI. II. Baonu Rybnlcldeao.

Z okazll uroc:zystoścl wreczeJlia podoili z III'
nftJwytszego dostoJn:ka Marszi\lka P,/sudsklelto
7.arzadowi Powiatowerrm oraz dekorach czl,)n.
kuw 11. Baonu Rybnlck!elto przez \ 'ytsze wla
t.zc zwiukowe. zapraszam wszystkie KruPY n.
dzień 8. stycznia 1928 roku I przypominam o.k,\!,
'lik. który zostal wyslanv do grup. celeM ŚCIS/"
Zw.
Powst.
$1.
cdbedz;e
sie
o
a:odzlnle
13.
w
lo.
To ,a\
al y) I:'ie a I , r:lr9 e
tO wykonania.
kalu p. Tomasa.
DnIa"
stycznIa
'9Z8
r.
alll zebralt Na porzndkU dzlellnym 111. in. wy.
(-) KOltel. doCa baonIł.
Wzywa siC wszystkich członków do urep
Kalowlee.Zawodzle. MlcJsc. Rrupa Zw. Pow, luwallla
uór KOII\:lelu Wyborczelto.
skladek miesleCznych.
TYchy. Walne zebrall!e IIIleJsc, kolu Pol. Zw 1. urządza o Rodzinie 18 w 10k'Iu P. Pocla. pn:,
Red.kllll
odpuwtedzl8lny
WlklOł DvlU . k..
tory. Walne zebranie mieJsc. aruIIY Iw. Pow.
ul. Krakowskie' 70, gwiazdkę dla swych czlon
1t-r,leJowc6w o lodz. 16, W lokalu Browaru Oby. k6w oraz wdów po poleglych o wowo!ć, Upra. slańc6w 91l\sk:ch odbedzle II, o lodlillle 4 DO 10w_II. - Druk [)rukarttlll SIuki, p I "lłr.
\!o'itelsklea:o.
OI:P.. l(alowlco, uL Batoreao U. J, teltloa ...
ua slo o lIclu' oraybyclo.
DOI_ w lokakt p. łlaualikL

\\ spólpracy. Zarzlłd,

POLSKA lACł-ODNI,{

Str. I

Nr. 4
I

rozpocznie się nasza

7łI1
W drn
l:!J WVSDr_edal

inwenturowa

:

Sprzedlt po zn cznle znltonych cenach I) Iko za golówkę. 0l,rótnlenle sklad6w.to 'enl
lej okazyjnej wysprzedaty. Zmiany I wycofanIe zamówień nie mogą wobec lego nasląpl .

Dywany, dywaniki, chodniki, kapy na stół i otomany.
(. Prawdziwe dywany perskie. mostki i kilimy.)
Dywany kokosowe, chodniki i wycieraczki, ceraty
Dywany linoleumowe i chodniki.

Dom DyWanów
R. Walter
I Sila.. SP. 8. .. p.

Katowice. ul. Młviislla 5 - Tele'. 335.
11111111 I II I
1 11111111111111 ummm11lnn
Dyrekcja Kolei P,lr'lstwowych w Katowicach

Baczność Uchodicy!

'00 L: IIIj2a- 32,267/27.

cyjnego, grupa Wawelberg, uprasza się o

targ publiczny na wykon3nie robót ziemnych, brukarskich i mu
rarskich, oraz ulolcnie rur betonowych przy przc!o2eniu drogi

Katowice II, ul. Mieroszewskiego nr. 5.

na IInjl

KałowJce-Wielkle Hajduki

podanie swego dokładnego adresu. 9
Dyrekcj3 Kolei Państwowych w Katowicach rozpiSUje prze
'er_v 'I'lIoc_

kołowej Swiętochłowice-Nowy Bytom pod pojazd w km 178,050
linji Ruda--Oświęcirn.
Blilsze postanowienia o W:lnos,eniu (\ ert, warunki wyko

l dniem 2 stycznia wstał otwarty

nania budowy, planv, formularze ofertowe itd. molna przeglą
dać, a formularze ofertowe i kO 7torysowe nabywać, począwszy
od dnia 20 stycznia 1928 r. w Wydzirtle Drogowym, w pokoju
Nr. 300 w wymienionej Dvrekcji Kolei P'lństwowych w godzi

POLSKI
BANK LUDOWY

w MwslowBcach

przy ulic\' Modrzejewskiej nr. 7

nach urzędowych od 1O-12-ej za kwotą 3.- - zł. Spóldz'c!nia z od pow. nleo>:ran.

" 11111111

RU[ trarnwa:owy [O 1 minut

Byłych ochotników Oddziału Destruk

Ogłoszenie przetargu ofertowegoe

5 -:

począwszy od dnia 5 stycznia 1928 r. rozszerza sIę

aż do Świętochłowic. ul. Długa
od odzlny 6,30 at do godziny 20,30.
Tramwaje le mają tylko m. klasę.

Bacznośćl
Bacanośćl
Pos lIocl.wanl woJną .ra8 p.kr8VW"8enl wal....
Śląsko-Dąbrowskie KOlejowe Tow. EksploalatYloe SP. l O. ,.

.a.Ją ..o szeregu. Bije. dla nas godzina decydująca. Idziemy do
decydującej wali<I o nasze szlllszne prawa.

OlIDrzVMi Wiec

Odnośne oferty, które motna sporządzić tylko na przepi- Zalalwia wszclkie interesy bankowe. w szcze
sanvm formularzu. nale,-,v z/olyć odpowiednio ostemplowane j g6lności: prz 'jmuje wkładki oszcz dnoścjowc

Ij

odbędzie się w K]towicach na Sali Powslańców, Plac Wolności

%apięczętowane z napisem .Oferta na wykonanie robót ziem- Pl'CZąwszy od I zł. oprocelllowuj1\C je korzysInie
6. s21rc_nla 1928 r. O 12-el W poludnie.
l1\'ch, hrukrtrs!dch, murarskich i ulolenie rur betonowych w km Dlwlera rachunki czckowe i bieżace. udziela kre Poszko1owani IVojll1 drob,ti rzcmle.sl!1lcv. kllp v. !pspahrze ,ol ni, oraz pokrzy

178.050 linji Ruda-Oświęcim', najpótniej do dnia 20 lutego dylów. kupuje I sprzcdaje obce waluh'.
1928 r. do C'od7.iny 12-tej do skrzynki ofertowej w Dyrekcji. Godziny urzędowe od V,9-cj do IJ.ci I od

W pokuj u Nr. 204. 10 2440 Zar_i1d.

wdzenI walorvzacją. posi"lacze kslą e!< banKowych kasowych lislów zaslaw
nych, pożycze:, p1lhtwowych, wierzyciele hipotecznI, ubezpieczeni Ild. wslańcie

na tCII wlcc.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12-tej 15-eJ do IS-ej, w soboty tylko od V,9-tej do IJ-cj. wszyscyCelcm
pokrycia olbrzymich kosztów pobieramy przy wyjściu na salę

K a t o w i c e, dnia 28 grudnia 1927 r.

wstępne .';0 g"

P. T. Członków prosimy o zJpl.\cenle skl1dkl na ro'< Iq2 w wyso'<oścł

D,rekcJa Kotei Palfislwo..,cll.

Służąca

Lanckorona Oltelg.

teraz zł. 3,- (Irzy) a lo at do 3. I. 1913 r, Tych co s'\I]dkl nie Zaplacl!

IIW;ltam\' 7.a szkodlll!<ów sprawy wierzycielskiej I wykrcś\lm)' z naszcj organI
zacji I wylc]zó\V tmleullych,

Związek Obrony Wierzytelności i Prawa Własności

(!!t. Kalwarja IInja Kraków-Zakopane) ;:zanaz Pim il ,n r. uczciwa, w wieku około lat 20, z polece

Zarząd GłÓwny: MysiowIce, ul. Klrtszki 2a. 1

PenSJOnat WIlia R6ż". nlcjszem odwołuję I prze- niami, potnebna od zaraz lub od 15-go

· ,,' pras7.am.
stycznia
r. Zgłoszenia
do AdQ a łasza '.Polski
,c ' te WZachodniej."
Po lsc e Zachodni"
_S ezon
zimowy, 93'\9
tereny
na,c1 b.
rskle,
,3 Mat aosobiste
Kocurowa.
ministracji
hJ".

Najkorzystmejszy zakup .. 111 H

"'1I1II""IIIIII."IIIIIIIIłIl.II IIIII"1II11111111111111ł1ll 1 C I N IU I K '- O " - G ., O Sdla
I .Ur6<edów.
' .:a 'Wszelhiej)rulłi
CrgauuacJI.

MEBLI

. -4.' , ,' I ' l, 'J;.. 'ł ,:'. ' : -:.'i-'« ł.'/' ,-:;tt': ..'( ; ' ": :; , ? ,i ::.:.\.. ,

wszelkiego rodzaju tylko
w firmie

KAROL CH RUSZCZ

w dzienniku "Polska Zachodnia"

Te>war2\Ysm . prywafnel
''''enleli de>sfare:Ba ,u,:vbha

Drukarnia Ślqtiha

Za wiersz m 'm. lub jeg-o miejsce: na stronicy tytulowej 1.00 zł.. Spółha:B cgraulcz.cdpe>wl lano&clq
w tek cie 0.80 zł.. za tekstcm \V czcści odoszcnioweJ 0.20 zl. Ne

nTlnl1J mmllllllllllllllllnlllTrnnTllllllllllllmnR

krolo'!i w lek ,cic 0.80 zł.. poza tekstcm \\' części o!dosl-eniowcj 0,211 Kafawlce. 'i)JarażDll Bafarega2
i uJ. Ke> .,luSill!ld 15.
zl. Ogłoszenia drobne za ,,10\\'0 0.20 zł.. dla posl-nkuincych pracy
O. ID zJ.. matrymonialnc 0..10 zl. Or:los,ł.Cnia zag-ranisZt1e o !in"?
Dyrekcja
Kolci PalbIwowych w KatowicaclI
dro:;szc. - Ola zor.lento\\'anin Szan. P. T. o!dnsznjncych si!,' \V na
szym dzienniku podnjemy. 17 jeden m m. oznacza \vyso]\Ość ndo. przyjmlc W Char:1kterlr
szcnla w m m.. że następnie lam nasz \\' czt,'ścl ol!loszcniowej poza

Restauracja Teatralna

[]soh wladaJac1\ hic)o:lc j zykicm Iraneu!'.kiens
równa się dwom łamom pOi ate1{sto\\'ym. t. j. 70 m 111. __o Admini. ni
al. o ile mntllnści takLc inurmi ohcen,i i zYka.
stracja jest obowiązalHj do bczplatncl!Q no\\'!órzcnia t 'lk') \V t rm

lCatowlce, ul. Kościuszki 13. . Tel, 1170,

.... Za gotówkę I na raty. ...

Kalowic!!, Rynek I - Telefon 23-83
W czwartrk, dnia 5 slycznla 1927 r.

'I'raclvevlne

tel{stem równa się .15 m m.. zaś szPalta ogłoszeniowa w tckt-cic

urzędnika kontraktowego

\\'rlla It1,11Cllic lald.ne od IIm()w '. Podania
wypadku. o Ile omyłki drukarslde zmicniły zasadnicz,) tekst odn d1111.
szenia. - Za trzc7.enla miejsca uzależniamy od \Vz lt;dó\" tcch a klMrch dnl'lcl.)'Ć naldy krtltki iyciorys i od.
r'sy
ś\\'l:ld"clw
nakty do [) 'Ickcji Kolei
nicznych. Rachunki nasze są platuc i zaskarżalne w Kato"'icacil. P,!ń,I\\ )\\'ych wwnosić
Katowicach do dnia 8 styc nl.
Prawo inkasa przyslu u.ie jedynie naszym urz dnil{Qł1t. zaopatrw. I?ZS r.
nym w specjalne upoważnienie, wystawione przez nyrekcj Wyd.
Dyrekcja Kolei Pań hvowycb

Świniobicie . , . t, " ,',' ,', "" .. ..ł., ,... ' "
a.......n.
na kló e ma T.aSlczyl zaprosił. II

w Katowicach.

WypełniĆ! Wycll\Ć I pneslaĆ dD Urlt:du pocztowejto

Wypeł ntĆł W y cll\Ć I przesłać do Urzędu pocztowej!o

WypclnlĆ I WyciąĆ I przeslat do llr1ędu poczloweRo

Ninicjszem zamawiam prze7. P. T. Urząd

Ninjejszem zamawiam przez P. T. Urząd

pocztowy, na miesi/lc .lVc_.ft ł...

pocztowy, na miesiąc .tvc_.ft ł...
wychodzqcy w Katowicach dziennik

"Polska Zachodnia"
Imię I nazwlslt.o:
Adres:

Kwil .oc.....
Naletytość 2 złote 50 IIOIU zapłacono.
Plwęć

Pod,,11 urzędnIka

pocztowy, na miesiąc .tvc_eft 1...
wychodzący w Katowicach dziennik

"Polska Zachodnia"

Niniejszcrn zamawirtm przez P. T. Urząd

wychodzący w Katowicach dziennik

"Polska Zachodnia"

Iml I nazwisko:

Imię I nazwisko:

Adres:

Adres:

Kwll..c_aowv
Naletytość 2 złote 50 SlroUJ zapłacono.
Plw,ć

Podpis ur;: dlllka

Kwil poc_towv
Nalet tość 2 złote 50 grOSQ zapłacono.
Pieczęć

PodpIs urzędnika

\)l

