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War zawa, 6. 11. (Pat.) Wczoraj o nosząc zdenerwowanie i histerję. należv rzeczowej oceny stosunków między Sej
!rodz. U-ej p. Premier d0recz' ł osobi się obvwatelom pewien okres sOl1koiu mem a rządem.
Jeszcze bardziej okres ten potrzebny
I ono tvlko zrodzić może w ronie
ście p. marsza'kowl Sejmu I p. marszał
kowi Senatu zarządzen'a P. Prezydenta iest samym posłom sejmowym, aby roz poselskim poczucie rzeczywistości ści 
Rzplitej z dnIa 5 listopada w sprawIe od kołysane nerwy powścląl!nąć i utrzymać lejsze, niż to. jakiel!o dowód dała opozv
'cja w nhiel!łv czwartek. tak lekkomvśl
roczen'a csji zwvczainej cimu I ena w karhach samoopanowania.
Tvl m trzeźwe i bardziej me!>kle pa n'e ur'-, łaiąc się od otwarcia obrad pod
tu na dni 30. Zarządzenia te brzmią:
Zarządzenie Prezydenta Rzplitej w nowanie nad nerwami w łonie rup po pretekstem obaw. których czczość i bez
sorawie odroczenia sesji zwyczajnej selskich. a zwłaszc7a S{rup . -ozv vjnvch zasadność uwydatniła się już nazajutrz
Sejmu. Na podstawie artykułu 25 Kon uzdolnić moi e wkkszość sejmową do w całej pełni.
stvtucji odraczam z dniem 5 l'stopada se

sję zwyczajną ejmu na 'ni 30.
Warszawa. dnia 5 listopada 1929
Prezydent Rzec-'voospolltej
( 'IJtnaey]\' rtścłckl.
Pre7es Radv Ministrów
komentuje
e Polska.
stosownie doazaleceń
nlant'
I ska
Genewa.
6. tJ.u1<ład
(Pat.) 1il{w
Prasa r dacyiny
enew- ł pol.
I,lematów
reparacyjnych.
to dlateg-o,
(-) Kazimierz wit lskl.
8ko-nlemie<;k l , "odkre laJac łejto donlo- Y oung-a. zrzeka się dalszego odkupu
Zarzą<izenie Prezydenta Rzp1itei w
'łę z,ąiłcZ'1"; , dl ;- p'plltykt m, ę z.Ynaro osad niemi cldcl1. TakiI' załatwienie sqra
s,."awie odroczen'a sesii \vvc"ałnei e ,JrloweJ,
de Genewe'" pisze. te ,wy nie PQżostanle bez wpływu na dal
natu. Na podstawie artvkułu 37 Konsty 'Pniska j ..Journa1
Nlemcv. które za!ltifsowaf e 's e rokowania -reparacyjne. 

r I Ecba zagraniczne polsko=niemieckiego układu.

tucji odraczam z dniem fi I'otoptda se j<, do zalecell planu Youn a. wvellmlnowałv
zwyczajną Senatu na dni 3p.
wiele kwestyj drażliwvch i przv ołowa
Prezydent Rzec7VTII,!':nolitej

(-) Il!nacv N'oścłck'.
Prezes Radv Ministrów
(-) Kazim'''rz ŚwitaIskI.

.

Na<;tępnie uda' sil;' do marsza11m enatu
p. Szvmaliskier:o i wrcczv' mu identvcz

'1.
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'c.
n

'e.
'0,

k
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la,1
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nv dekret. poczem opuści! gmach par
lamentu.

wieksza uwag-a. poniewd iuż bliska przv

S7. t OŚĆ ook:lże. CZY obecna konwencja pol

l1iemiechich. CZy też Niemcy. no zHkwidowa
l1iu ma tych h westvi spornych.' posta \Vią na
'.or7.:>dku d7.iennvm za"adnicze zae:adnienia
które wynikają Z powojennej sytuacji wscho

dniej Europy.

LeDlze fZISW nil m edZVnlrodo.,m
onlcu DienieinJm..

;d

Co drugi los musi wygrać.
Ciągnienie juZ i4 i 15 listopada br.
Cena losów:

1/, 10 zł 1/ 2 20 zł 1/1 40 zł
Zamówienia zalatwia się odwrotną

po

tą. ,,' Konto . . O. 304244,

Ambasador angielski złożył p. Prezy

w Brzezinach.

wybory do rady miejskiej.

W 'nild wyborów są niesłvchanle
znamienne I cbarakterystvczne. gdyż

odbywały się w silnem podnieceniu. wy
wołanem czwartkoweml wypadkami sel
mowemi w Warszawie.

Wynik wyborów jest następująCY:
monarchiści zdobyli 1 mandat. przedtem
I'>vli hez mandatu; stronnlctwo narodowe

nie otrzymało ani jednego mandatu,
"rzedtem miało 4 mandaty; Bezpartyjny

rynkach pieniężnych od kilku tygodni .'

Z głehoką uhra l)(}wC\ 7 na unin;a nrzvj

kowem, 7.I:ów
zltromadzemu
etdowem
panowa1o
St wowe.
zdeprymowanie
połączone
z silna

hezpartyjni 1 (przedtem 4). Bund 1

Początek temu ruchowi dał Bank An- baissą. Dopiero pod koniec z romadzen;a (przedtem O), ortodoksi krawcy 2 (2),
czvnns"o1itei. odraczai11C'\ na :niesiac se \\,ielski. obniżaiąc w dniu 31. ,10 stopI;' ?,aznaczvło się polepszenie. Powszechnie młodz.' ortod. 1 (O), poalej Sjon (lew.) 3.
nrocentową
z 6 i pM na 6 ptoc. następ- n,,:eważa przf'konanie. ii nie powt6rzy ię
sic !':eimową: no dniach nod'1 i e.,;onvch i
S!'n"ac7kowvch nastroiów. jakie z I!'maChl1 "ie Bank Weg-ierski
. . , (zWczoraj
z proc)
powodu
wvhoru
R'na 7 I ół
"odobm
panika,burmistrza
jak w ubiegtym111"
tyg-odm? Jak stra ' cono Habl ' bullaha.
pr7\' 111 'Vif'iokiei d"m'Iv na krai, roz oraz Banl< Gdański (z 7 na 6 ł pół proc.) hyło zwołane 7,gromadzenie giełdowe. W ,Londyn. 6. 11. Poselstwo af ańskie w
Depesze dnia dzisiejsze o przynio- 'I;rode. '. czwartek I piat k odbęda się t iko Londynie otrzymało urzędową wiadomość

mie dzisieiszv dekret Prezydenta Rze

1ftwia omlenie.

'11

'v
iw

Główna WYQrana

l' 750.000

Blok zdobył 6 mandat6w. przedtem
ka <;;eiml1. p. Premjer witaloki ,) wiad
czvl P. marszałkow' f)aszVliskiemu I nllL iakie daie sil;' zauwa7.Yć na światowych obecnie do Londynu.
miał 2: P: P, S. - 3 (w poprzedniei ra
Zdecydowane, wyraźne odprężenie I znaczne ilo cl te{l,'o kruszcu napływają dzie 5). Piast wyszedł bez mandatu
kre 1ił .vvra7.t1'e, re nie jest. o rozwią
znalazło wyraz w obniienlu stopy dys- Nlenewno ć na Jdełdz,e nowoJorskie! (przedtem 2), ortodoksi otrzymali 4
zanie, lecz odroczenie.
kontowej
przez poszcze ólne banki pań- Nowy Jork, 6. l!. ( W.) Na poniedział mandaty (w poprzedniej radzie O), Zydzi
'"

ły wiadomości o ohldieniu: stopy' dV!I- -g-od 1ilne.
'V.

Oddział Król. Uuta, ul. Pocztowa 2

Łódź. 6. 11 \V uhieg-!ą niedzielę od
sko-niemiecka bedzie punktem wyjścia df}
rezYVn:1cii Niemiec z ważnych interes6w były się w Rr7ezinach. niedaleko Łodzi

Jak się dowiadujemy z Kół marszał

'v.
la

Sp. z ogr. odp.

Katowice, ul. Dworcowa 9

'dentowl swe listy uwierzytelnIone.

wreczvł dekret p. Prez"denta R7eczv

pospoJitej, odracza,irtcv eim na dni 30,

:t.

S1ąski lwiązek Iredytowy

dlowvch. W ten .,no<;0h sto<;\1nkl l101oko rowana jest z powodu niemiecko-polskie!>;o P7eczvroo<;n...litt>; przvi t na Zamku Królew- ,
niemieckie wchod7ą w okres normaliza "'orozun,ienia w snrawie odszkodowania kim .T. E, sir \Vi!liama Erskine. ambasadora
cji. Z punktu widzenia politvki ettrooej ..Tzwit><;tia" i ..Prawd " zamieszczaja in ni Wielkiej Brytanii. który zlożył swe listy,
komenł;:!rze. które stwierdzaja mi e u ierzytelniaiace.
oklei nalc7V uważnć te posuniecia. la1ff' row:lne
(ł'lv inne111i. że Rosia sowiecka ma wszelkie
f:Jl{tv !lzc7,('2 h1łe rlnnim:łe. nrzvczvnla ...owodv śledzić r07. 'ói wvpac1ków z iaknai
Zwycięstwo 7.wolenni k ów, Rządu

Nanr<;że\lie w Sejmie do<;zło przed iCjce sie dr) ttre{)'ulnwania zasadniczvc\1
poł"dn'em do zenitu. Nikt nie wiedział "rohlematów likwicl.:tr:ii nastroiów wo
iennvch. .$l1issf''' "isze. je w koła"h T .i!";
co h<;dzie i co postanowił rząd.
O godz. 11-ei pn;vhvł do machl1 N;1fOrlów ondnisan;e układu nolsko-n'e
Se;mu premier witalski. w towarzvst m'f'ck'eg-o ,"vwl1tato Żywe zadowolenie
"'dvż oznacza ono nietvlko nrńhe stosun
\\';e kpt. (1órnickie o.
P. Premier udał SIę natwhmiast dl) ł(ńW miedzy Warf'laWa i Berlinem, lec7
p, mars 'la łka f)aszvń<;kie o, któremu nadto ułatwia ogólne ureP.'ulowanie I'ro

a
'h,

w naiszczę Jiwszym

omu Bankowym

Warszawa, 6. 11. (Pat.) Dnia 5 listopada'
\Varszawa. dnia 5 listo,Jada 1929 r, tv teren \V momencie, ooorzed7aiacvm Sowiety o porozumie...iu polsko-niem.
hezno rednio wznowienie rokowań han.
Moskwa. 6, 1 t. Prasa sowiecka rozcza br. o godz. 12 w południe Pan Prezydent,

m,

a.

Wzbogacić sic
mote lVIko ten, kto kupuie 109 do .
l-szej kl. 20-tej Loterii Państwowej

NitJi i,\1;em a\\';:Jd,lmł:tmy naszych
P. T. Cz.,telnikó'.v. z '10<1-111 I okoll v.

r()madzel11a: Wskutek alssy o straceniu w ubie łą sotJotę, łfabibullaha. je

'<011
t . B koweJ
łf I d KIan
-' d t1now01orskle!
l1I1oadł
hrata flamidulla1ta
i 10 do:;toiników
,o en ,er,>
eltow mewypłacalnosć
o. iv Aank CI\V"'oChicago.
łfabibnl1aha.
' rządu

r.roc. oraz wladomo ć dla ,EUf'ODY nal- " Hablbul1ah-wi'az z innymi bzanyml mu
wa7.n'eJ za o' obniżen'" tony dyskonto- "!;iał odbyć'droltę IJlechota Kabulu na lot
weJ do n proc. przez Federal Reserve '1\ w nłury na nnlwersyłecle w Wiedniu nisko. gdzie r.astapiło rozstrzelanie. Wzdłut

Bank w
Nowym.
J k Wiedeń.
6. 11. '(A
W.)doWczoraj
podrog-i usławjły
sięgw!zd:nni
tłumy luI
or u.. .udniem
doszło
'nowych przed
awantur
I)afi-kilometrowej
ąni- dzi. którzy !.ka?;ańców
powitali

.. Ii

źe p. Na ier low'l ,rzcstala yf. nasz
n entką ł 1 cnfurę po "tcl r,bięla n,

, 

A. Kuczer'!, Oo.Jula ul. Kościu zl{l' 13,

tamtejsza przyjęła wiad(')mo ć, o obn!7e- ohsadzili r mpe. prowadzacą z ulicy na uni- czyi d mnie. a: na ."!iejsC'u b.tni nie pozw O
niu stopy dyskontowej Federal Reservt" wersytet. . O ,1,le kt6rys z' przy y cb n:ł !ił sobIe. t!ł k . Ja .1 mni. zawląza ł °3 ZY kres
f3anku' z wielkiem zad\1wolenlem jako uniwersytet słu:_ba tY nie m ł s.!ę. !egJ , zn. c Qn J gcdpn!e padła salwa. a ąC

, "'in' tra[ia POI! : 1a[bD niei

oznakę ..obfł toscl plemą,dza na rynku listyctnej napadali go i ob{zucali belgami:' lIablbullih mimo gróźb' "obietnic Nadir
Na rynku złota nastąpił zwr t bardzo Poiicja WiooczYła i rozdwoVa walcz cycb. Chana 'do ostat1tleJ'cbwlłinie zcfradzR mlełsc.

''II!

)(I.

Iet"

Jak donoszą z. Londynu. finansjera wersvtecie Studenci niemiecko-narodowi wyciem łfabihul1ab prżez cały czas kro

.. .. '" tymować jako człont'k ł-TganJzaCJl nacJona ZY I!1'.wszvst l b 12-tu. ,

, /<orzystny' dla" Wiciklej Brytanji, $tdyi Na pollte!= !1lce PluKlw,ał zupeł Y ok.6j. " , k óry b u ,ry ,w

lki,? karbv.
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(' "A wt mamy dalslaJ ..Itrałk prote. sytuacja' lud.!. Cy, n. rzestrzenl o. tumani bezczelną demaJlO!:!fą oltół ro
'stacyjny". W chwili, 'fi któreJ plslemy statnlch trzech lat ulella Ol[romneJ 1'0
tę słowa. nłe molemy. rzecl Jasna. prae- prawie. O IJOprawle tej świadczy naj.
wJdzleć jelo prleblelU. Mamy jednak lepieJ zanik tłrawle całkowity bezrobo.
dostateczne dane ku temu. te straJk ten ela w dzletn'cy .tlłskleJ.
obejmie nlellclne przedsl,blorstwa prze- Partyjników kluje to w oczy, ..Oasnl\

botnIczy. organizując strajki. które "nie
są w stanie zmieniĆ stanow'ska prz'emv.

"WIIJa" na wodach francuskich.
slowców". Czy długo robotnik znosić
Cherboarl. 6.11. (AW.) Przybył tu okręt
jeszcze będzIe te perfidne krotactwa ? polskl..WilJa" na 2O-dnlowy pobyt. W CZa

My Jesteśmy o i>rzyszło Ć spokoJnI. Pa. sie pobytu w Cherbourgu załoga statku we.
łnySrowe. w których. nleorJentułlłcy s'e cy śwIat'" Jak 1[0 nazwal Marszarek Pll r,owle O,aJkl I Stańczykl grają w ostat tm'e udzlqł w charakterze obserwatorów w
ĆwIczeniach szkolnycb floty francuskieJ.
\V carokształcie sytuacji robotnIcy. da. sudskl, usIłuje przedrutyć swM tywot I

dzą sIę lIwle&e demagogjl bankrutuJ". ' r

eycb partyjnlk6w.

dO śr :d :"y no:r

nie karty R.

zaVid: 1 BeriiII ,11I.,lIuule .'ocllo. chel, wolll,.

do
perfidnej
politycznej
pp. OraJków.
BIałogrodu
wladomo
cl o pIanie
oorzAdkownM!!
z01:tnła
dow6dz.
Na tronie
cbcrwacklm
osadzony
wło
Pt CY
miała gry
odwa!:'ę
ustosunkowaĆ
si e Berlin,
6. 11.alar[tłuJące
Pisma berlińskie
podają
7. 1 ekspedvcJl
włoskiej.
Armia włoskIemu
albaf!ska POdI częA6
Sllwonll
oraz I!achodnla
cz bedzle
Ać BoAnL
ł Stańczyków Jasno, po mosku. Zdając przyltotowatl (?) włoskich do wojny z Jup;o- twu I wsoMd:>:IałaĆ ma w wolnie z Włocba- ski ksląż.,. Mussolini oblt:cał rÓwnlet Chor
r.obie sprawo z sytuacji gospodarczej sławją. (?) W wYniku wojny, tej, na tp'U. mi przeciw Jup;osławjł Podohny tainy pakt watom za popIeranie 1(:20 kam"anll miasto

I:

I:

I raju. obserwując
załamanie się
kon-ataku
zacb (?)
JUlosllwP utrwalona
ma być(?)
be.Weltl'Y
wolenny Istnleie
rńwmet mledzv
Wiochami
RJeke. Slawonję
zaanektują
Włochy ibe.
da
lemo.la fl_IYlma.
Plan
włoskielto
I WetrramJ.
zaatakować
maja dza
jej autonomie.
nato,"last
Dalmacja
!unktury w niektórych Irałezlach nasze- przewiduje złamanie neutralnoŚci austrlac- JUjtosławję od p6łnocy wszelkleml rozpo- cizie bezpośrednio przyłączona do Włocb. (I)
j:!O przemysru. groiące. w wypadku 0- klei w Karynłn , 8*"rll w celu umotllwtenla rzad7.alnemi siłami I w nallrode otrzv 1aja Królestwo Czarno«órv ma być re!ltvtuowa
strych zatargÓw socjalnych i str,aJk6w armII włosklei z_takowanl.. lI'anlcv JutrO- oółnocne obszary JI1 osławJI. Mussoli..' na: ne w Kranlcacb przedwt'lennvch nod pana
ewentualnością masowYch redukcyj _ _łowlaó_klel QCI ałr-ony"p6lnocnel na leI nil. wiązał równiet ontaJ.t z chorwach ni Iwanlem małotetn'etro MIchala Petrowlcza
O. f. .P..us...osun
t k Iowa
I t I asłabszvm
I nalnlebezplecznlelszv
m froncJe,
emlltrantaml
oraz macedońNle2usza.
siostrzeńca
króla
czar.
s e nela ywn
e Włochv zawarłv z Albanią
talnv czarnoltńrskimi
oakt wol' ski m komitetem
rewolucyjnvm.
Obiecał
on noxórsk'elm
MIkityo!ltatnlel/:o
I. l MacedonJI
powsta
do proklamowanego strajku pnez ..Ze- skowv. or7.ewldujacy, te na wypadek wojny Chorwatom utworzenIe samodzletnel(o pań. nie samodz'elne pańlItwo.
!Opół PraCy" I związki klasowe. Nawet. Albanja bedzle południową bazą operacyjna stwa (?) obeJmującego starą Chorwację.

do dzisiejszelto 24_godzinnego strajku ' ' , '

II
l,
!

demonstracyjne o t

Już sam fakt zorganizowania nal.

pierw straJku demonstracyJnego. nazwa
nego ,.straJklem protestacyJnym". wlad

Po ,D,w,rocie Mac Donalda z Ameryki.

Sesja parlamentu francuskl o zapo.
wlada się bardzo burzliwie.

Piryt. 6. I I, Pra a z ożvwleniem z:almule
Londyn, 6. tł. Wczorajsze posIedzenie wielkich robót kolejowych oraz mlejskicb
czy naJe"leJ. te aranterom straJku nie Izby Omin' wzbudziło wielkie zalnteresowa- celem zmnit'is7enla kieski bezrobocia. Czv się zhlitającą 5i sesją Izb oraz stawia pytanie.
czy
rząd uzyska votum zaufania, czy tet nie.
chodzi o dobro rzesz robotniczych, ale nie. Oalerje były przeoełnione. Zjawienie nione sa również wielkie wysiłki cehim "Pigaro"
ogrosiło ankietę Ila ten temat. Więk
o efekt pOlityczny. Dziecko robotnicze się Mac DOł1alda z,ostało powitane burza wzmożenia eksportu a w szczel{61ności eks szość deputowanycb. biorących udział w ankie
wie przecież. że strajk ten nie może wy oklasków. Minister Tbomas wygłosił wlel- portu weltla. Ja1<kolwiek za\?;adnienie bez cie wypowiada zdanie. te debaty hędą bardzo
orzem6wienie. w którem skreślił proJekt robocia .fest nielwykle skomplikowane I tru burzliwe i że ucbwalenie votum zaufania nie
wrzeć żadnelto Wprywu na zmianę 0 kie
walki z bezrobociem. Minister oświadczył. dne, to je<;1nak minister wierzy w skutecz
łatwe. Deputowany Lamoureux twierdzi.
statnie o orzeczenia KomIsji Pojednaw te w ciągu ustatnicb trzech mlesiccy za ak- ność proponowanych przez siehie środków będzie
Tardieu popełnił wielki ",ąd, zwiększając licz
czej i Arbitrażowej w górnictwie I na ceptowano kredyty na 11 milion6w funtów i m07.1iwo ć ?łagodzenia kryzysu. Jutro że
bę mlnlsterjów I podsekretarlat1w stanu. Z tep:o
rzebie!:' układów w hutnIctwie I prze na walke z bezrobociem i zatrudniono pół Mac Donald wyl{łosi oczeki" aną z naorę powodu wynikną wielkie trudności przy ucbwa
myśle metalowym. Zda war sobIe z te miIJona bezrobotnych. Rz!\d p zewlduje wy- żenlem w kołach polityc7nycb wielką mowę laniu odnośnych kredytów. Oe"utowany Prank
go całkowicie sprawę kon res górników cel.
asygnować
dalszycb 10
mlljonńw na
ten sarrtonu.
I ') rezultatacb swej podróży do Waszyng lin Bou!ll)ft p()dkre la. że los gabinetu Tardieu
Jest opracowany
szczelt6łowy
proltram
zależy od ja nej deklaracji w sprawie Nadrenn

P. P. S.. odbyty w ubieltrą nIedzielę,
,Omawiając ten kongres organ P. P. S.

ł wykonania planu VonnR'3, - Brland hędzie mu

.Oazeta Robotnicza" z dn'a wczoraJsze- 300 alilr w,bucllu wu''«anu na w,brzeia«h
gO',I,tHsala-dosłownler, ..Wyr.aiOAO I dalej ' j. ,', ,., :' " '_...1. ,; ' , "
chylił
się do proklamwoanla beztermino. , ..:; .

siar odpowiedzieć w jasny I stanowczy spo ób
na pytania. które mu byry zadane w dniu U-gO
paidzlei'hlka t które zostawił. wtędy bez odpo
wiedzi.

Przy)atń włosko-francuska.

'w
io
strajku tylko
zaproponował
strajk
"'tiwatemala.
6. 11. Specialnv
kabloltran'
I zczonych
przez mies7.kańc6w.
s a7.anyc
I,'
Uf)!ted
Press
..Expressu
Porannelto",
Od
na zalt'adę,
Mles7.kańcv
dru\!'lelto
naJ
ubolewanie.
te dla
"Zespół
Pracy"
nie przyI ' .jest
. ,oceanu
......OI.neIO.

Paryż. 6. 11. (Pat) Liczne delełtacje by
,demonstracYJny. Kon es Jest przeko- chwili nledzlelnel!:o wybuchu wulkanu "San- większee:o miasta w Ouecaltenanlto. Hcza łycb kombatant6w włoskich zwiedziły oko
lice Reims. Itdzie pochowane sa ciała okolo
nany, te te o rodzaju strajk nie Jest ta Maria" w vobliżu wybr7.e y Oceanu Sp 0- cel!:O 30000 dusz, pośpiesznie go tuj a sie do 10 tys. Icb wso6ł7.bmk6w. orzedstawicieli
W stanie zmienić stanowiska przemy. kolnego zltlneł? pr.zeszło 300 s6b. Wulk.an lcieczki, ohawiai c si e J;odohnej atastrofY. (talii warmii francuskiej W wygłoszonych

,slowców
J A. J '"I Komisji
dZIałałArb
wczoraj
wyrzucaH1C
lak w towarzyszyło
r. 1902, kIedy
wulkanu
trbowe naJlrwałtowtlleJ.
.... daleko masy popiołu
i 'lawy. kt6ra spływa
trze wyhuchowl
sienie ziemI i miasto
ule
A więc strajk dzisiejszy ..nie jest w szerokimi strumieniamI. Wiele wsi. opu- $tło zupełnemu zniszczeniu.

stanie - zdaniem P. P. S. - zmieiiić
tanowiska przemys!owców"! Pomimo
to kazano jednak robotn'kom straJkować!
Czy jasne? Czy podłość i nleuczclwo ć

"wodzów" partyjnych wobec ś!ąsk!e o
robotnika. cierpiące o bkdę i nędzę. nie

z tej okazji przem6wieniach mówcy pod

kreślali przyjatń między dwoma krajami.

. Dzienniki francuskie o czwartkowym

Młodzlel Doiski W Saw etac" "rleciwko
DoS!ewowi komun rmu.

dniu w SE'jmie.
Paryż. 5. 11. W orasie ukazały sie ob

szerne komentarze o przebif'l{u wypadk6w

w Sejmie w czwartek ub. Alhert Julien w
"Petit Parisien" oisze. że jeżeli nie nastąpi

porozumienie. P. Prezydent
jest dostatecznie wyraźna!? Czv ro. centralnego komitetu Związku młodzieży nie stłumiły w m od:>:ieży polskiej w Sowie jakiekolwiek
RzeczypospoJitej bcdzie zmuszony r07.wh\

r

botnlk, o kt6rego wyłsze zarobki rzeko komunistycznej w Moskwie zwołuje tach poc:>:ucia narodowel{o i reli\?;ijnego. W
kt6rapolska
zaj:1ćsekcja
sie maIorltanizaciacb
młodzieżY
komuni
Moskwa, 6.narade.
11. T. zw.
twa polskiego.Zwiazku
ani zakaz
nauczania
religji
mo walczą partyjnicy z ..Zespołu Pra nadzwyczajną
sprawą akcji "komsomolskiej" wśród mło. tycznej Polacy stanowią nieliczny tosun
Cy" I ze zw'ązk6w socJalistycznych. dziezy
polskiej
w
RosjI.
kowo
odsetek,
Narada.
która
zostaje
ohecnie
może sOb'e pozwolić na straJk, kt6ry nIc
Z doniesief! orasy sowieckiej na ten temat zwołana. opracować ma środki. prowadzą
nie zmieni? Przecież robotnikom po wynika. że młodzie! polska w Rosił. z nie- ce do zaszczepienia młodzieży polskiej w
trącą przedsiębiorstwa za ten dzień za wielkleml wyjątkami. zwalcza wpływ ko- Sowietach "światopoglądu" komunlstycz

robki. a w dodatku zaliczą im dzień munizmu. Ani brak niezależnego szkolnlc- nego.
strajku na t. zw. ..burneJszychtę" i od
trącą ją z urlopu.

Generalna Federacja Pracy odwai
me wystąpira przeciwko temu strajko
wi. jako strajkowi podyktowanemu mo
mentami politycznemi, choć wiedziała
że spotka się z dema!!'ogicznym !arzu
.. !

,.;

!.

i.
'i
i .ł

.
i':
ft
l}

J

j

W Rosji slr" -am; lei e sie krew
. , niewinn,cb ludzi.

zać parlament. zarządzając nowe wybory.
wprowadzajac tymczasem w życie ustawy
specialne.

..Matin" pisze. iż daremnem bvłoby roz
ważać. CZY onel/:dalsze wypadki by!y istot

nie wstępem do nowel/:o zamachu stanu,

można ledynie zaznaczvć. iż Marsza'ek Pił
sudski postanowił dać ostre ostrzeżenie o.
pornemu je o woli SeJmowi. Hiewątpllwie.
oisze "Matin". Sejm. a raczei opozycja Sej
mowa przYl('oł:)wuie sie do nowej walki. lecz

niewatpllwle tet Marszałek Piłsudski pozo
st:lnle panem,sytuacJJ. I/:dyż lel/:o presUlte. do

Idórel/:o ucJeka sie tylko w wypadkach wy
lątkowvch. nIe uled ż.dnemo szwankowJ.

zamieszcza dłuższy artykuł.
Warszawa. 6. 11. Ostawione w całym karni tej orR'anizacjj na jednel;' z przed- "L'Oeuvre"
który zaznacza. że z obu stron starano się

tern ..łamistrajkostwa". Ale ten. kto śwIecie G. P. U. wspos6b wielce nenio mieść Petersbun a zakończvIa się mk '. użyć soosobów ci le konstvtllcylnych. Ofi

uczcłwle chce d'a dobra rObotn'czego wy wzmoltro w ostatnich czasach swą
pracować, ten nie liczy się z wzt:lędem krwawą dziaralność.
taniej ..po1}utamo cl". Stanowisko Ge
Niema Pławie dnia. by z wvroku tej
neralnei Federacji Pracy. młodej or a Irlstytucjl nie aresztowano lilie rozstrz.:
liwano
dziesiątków ludzi m: terenie Ro
"Izacji syndvkalistycznej. było stal1ow i .
skiem Jedynie uczciwem wobec robot s!!. Chorobliwa wprost macJa O. P. U.
nika śląskielto. Ilodnem poważnel[o Icst wykry,wante orlan'zacYI ..kontrre
wolucyjnych" - najczę clej członkami
związku zawodowello.
CI robotnicy. którzy dali sle nabrać tych organizacyj są Judzle Bo duch3
winni I tem mote niewygodni sowiec
w niektórych hutach I kopalniach na dzl. kim
'katom.
slejszy strajk. pOdz'ękuJa leszcze partyJ
Ostatnio petersburska aśenda O. P.
nikom za Ich niemą I obłudną alitacJe.
usiłuJąc" pOd płaslcryklem rzekomeJ U. zllk1lJł4cawała orgał.lzaclę. na czele
stał 'bł' oficer armII Denlklna :......
walki o place rObotnicze, wchłlEnać pOI. kt6reJ
AszycbJDanow.";Oddziar dvwersvjnv tej
iką klase pracuJąca do walki z własnym. orun1zacjl miał rłejomo w ostatnlem
polskim rządem. Podkrf'ślall my ,ł, uza półroczu dokonać trcznych napad6w na
sądnIali jllt tyle razy. te Rząd dzisIej n.k,w. Instytucje sowieckie oraz ap.
szy nie Jest 'wrogtem rotiotntic.. Katdy: tęktz kł6r'cl1 zabierano skladnlkl T"a
uczciwy robotnIk czule to, dobrze. te terjałów wybuchowych.. WaH\:a z człon

cią 4 czerwon'JumleJców I samobóJst- cerowie wyraźnie zaznaczyli. że obecni bylJ

wem 6 dywersantów. w Sejmie w charakterze jedynie prywat

G. P. U, szaleje. Aresztuje masowo nvm. nie można więc oskarżać ani jednej ani
i rozstrzeliwuje dziesiątkami posądzo- dru iej strony o jaklekolwif'k pogwałcenia
n y ch ó kontakt z dvwersją. ('!iną jed:1ak spokoiu,
Korespondent
PCJdkrE'
la. żeżadnvch
wbrew,
w'eśclom
nie bvło zewnątrz
Se'mo

najczęściej ofiary porachunków partyj- zamieszek an' asrlt;acyll wszedzle zachowa

nych i osobistvcb a nad dowaml kras- no komf'letny spokóJ. .

nvch apostołów-dvktatorów gromadzą ..Le Fil!:aw" zamieszcza dłUższy artykuł
siO coraz czarniejsze chm.lry. Mlchel
Bara o o"tatnlcb wydarzenlacb w
'Varszawie. Pi n on. że vrzed trzema laty
Dnlszy zastęp zbll'VÓW w FInlandii. Marsz. Piłsudski wystąpił z całą enerl{ja.
łfel!llnl!:fDr5.
6. 11.
wysłany
orzez
I ltdYŻ
trzt'ba która
było wówczas
nadać no\
rząd
fiński. . dna!azł
10 Patrol
dalszych
zbiegów
z runek
polltvce.
pO:1.Osta\Vlał
wI yle.kie
do
WYSO Sołowieckich. Sa to przewa nie wło- życzenia. Powstaje zapytanie.. Olsze oZlen
śc'ianie z Ukrainy. t. zw. ..kułacy". kt6rzy nik. ezy ule nastała zno\..u h'Yda do pod ob
oderwali sie od 01!61nej Itrupy zbleJ:ów i nego en rgiczne(To wystąplema. Autor za
dłuższy czas błądzili. zanim przeszlJ na tery- znaC7.a. 1 madry bohater, narodoWY. kt?n:
torium fińskie. Stoczyli oni szereg wark z DO 12 maja 1926 r. odmówIł w swem I!mlar ,
patrolami sowieckiemi. niejednokrotnie wal- kowaniu objęcia na v.:ytsz'ych. stano lsk w

cząc tuporaml. Fiń ki Czerwony Krzvi paf!stwie. zadawalmalaC Sle klerow lctwem
również wysłał patrol ,celem odszukania sp.raw wojskowych. zdobył w całej polsce

dalszych zbiegów. wIelką popularność.
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..Aąldla.bezdemriYth,w Katowi ';

, J<#' raz ,łyl!fP:.'p' wa.ł. eJ k
trycznvm tel.zkfem, potOstaje

.

(:) Wczoraj
w obecnl98cl..przedstawlcJell
radca Matrłstratu
I.., kt6rv..pOd'c lł'Aclutko,
n!ł.nowsuI prz"uIClJe
h W7łI1ox6...
." WsAAdzl
wladz:
lJac alnlka.
'WYd?!la'u PrlJcy I Opieki kreAllł
donlosie zn.cdr.
"" W¥chl,)w.wc
cz, thl.':<w/dutyc:hó
Snołec!"e. Śl:' Ur ędu' Wojew dz lep dr, .zylu dl. elementu, za.lcI....dIIo' W alm lasnych pokojach Ja'dahwc.... cZy 'tow 'ob
tfełmskleJto. prezydenta' m. Katowic' dr. Ko- IChronleale. '1zernych sypialnych. w kt6rvcła stoją rzę
cura. wiceprezydenta miasta P. Szkudlarza, Poza tern przemówJenla okollcznoklowe darni nowe ł6tka, zasłane Mezentoweml

It

ski ego. przed$ławlclelJ Radv miejskiej red, radca mleJr.kl In!. SJkonkl. przedstawiciel Kddy zg'aszaJIłCY slO do aZYlu. w spe
Przybyły I Innych. przedstawlcle'a staro. 'lady 1nlejskle. red. Przybyła. delel1;at m, cjalnle urzadzoneJ ubikacJi. poddaje swoja
stwa dr. Kołoczka. tudzle! w obecno cI Król. Huty radca Orzeł I red. ZanvJłowlkl odzie! gruntownej dezynfekcji. a sam pruj

I

w.i I1I m J.,pł:akłycznej metodzie.!
, . .', r.ak.f.e ',W'1mfesiittu/ Ustopadzfe

oddale EłekttOWllle Bielsko-BIała
sw.oim, odblorCQm prądu, telazka

do prallO anla na próbę, które po
upływie mlellląca mogą być na

radc6w fI1lej klch dr. Przybyły I Jn!. Słl\r.r- WYdoslll: naczelnik Wydziału dr. 8elm,k'. rze cleradłamL, ;

stt:pni zakupione po cenie zł.
10.- za sztukę łącznie z garni

główn. komendanta Policji Wolew. Inspel(. Imieniem prasy. muJe przymusowa kapleI. aby wchodząc na

turem kontaktowym.

tora 2;ółta zka. komendanta policji na mla- , Nowy azyl dla bezdomnych. wybudo- stępnie do czyAclutkle. sypialni. nie zanle
sto I powiat Katowice podinsp. Starzyka. wany kosztem około 675000 złotych, obli- czyAclł Ja robactwem. które czostokroć by
pr1.ed!'ltawlclelJ prasy ląsklei I grona za' czony fest w normalnych warunkach na 180 wa rozsadnikiem chorób zakatnycłt.
proszonych osób. - odbyła się w Katowi- ludzi. ale w razie koniecznej potrzeby ri1o e Otwarcie nowego azylu dla bezdomnych
cach uroczysto4ć po wlecenla I otwarcia oomieAclć, w obie znacznie więcej os6b. w Katowicach na'ety powitaĆ z całkowitem
nowowybulJowllneJto przy ul, Ks. PoAplecha Azyl'podzlelony Jest na dwie czeAcl. w ied- uznaniem. .lest to dom. który dale chro

Biaro sprzedaiy:

Biebło, ul. 8 OrIID 11 a

(Załl'!e) a7.ylu dla bezdomnych. neJ mieści slo oddział ieńskl, a w dru leJ n'enle ludziom. ale m."cy" wI.....o da

Poprzednio przedstawiciele prasy zwle- meśkl, któl'Y Jest o wiele wlekszv. ,;dyt ko- r.hn. nad' I(lową; fest to przecIet '.wtucl.
dzlli stary azyl. "Iety stanowią 25-30 proc, ogólnej liczby dobroczynna o dułem znaczenIu W)'cho
bezdomnych. korzystajacych z tej Instytucji. wawezem dla wyko'eIe6c6w. 't rym aate- .

Telefon '1278 i 1696.

OtwllrtP od Q"od . 8-12 I 2-6.

Stary azyl. Jest to ładny' lm'Iach ur1.!'d1.ony wedłu\! v lłO oJesZYĆ z IIOmoca.

Ił

Hord oficer.. relerw,

Przy ul. WojewódzkIeJ 60 w Katowicach
mIeści sie w głebl podwórza niski parterowy
domek. przeznaczony ip.szc7.e w roku 1924.

milsil Pozllnll dll

Przeznaczenie wola I

gdy to w Radzie ml isklej zasiadała wiek'

szość Niemców. na schr!'nlsko dla bezdom
nych.

Już na progu uderza niemiły wstręt
ny zapach. odurza Wprl)sł. Zapach ten 
mieszanina ludzkieJto ciała. potu. brudu,
stechllzny -- zapach wstrętny nasuwa w

Marlllllrl PillldlllillO.
Z Poznania donoszą: Na onegdajszem

zebraniu kontrolnem oficer6w rezerwy mia
sta Poznania uchwalono na wniosek p. ma
jora rezerwy dr.. Koniecznego. prokuratora
przy sa.diie ('kregowym w Poznaniu. jedno
głośnie wY łanie następujących depesz:
Do Pana Marszałka J6zefa Piłsudskiego

Ku_ulcie 101'

rnyśli ponury obraz. jaki się za chwile ujrzy.

Niestety. to co się widzi, przekracza

wszelkie grarice wyubraźni. Sala pierwsza

dla mężczyzn, Betonowa podłoga. Po

- Warszawa - Belweder.

do I-szej klasy Pds"'. Loterii w aajszczęśliwszej kolekt.no

prawej i lewej stronie prycze drewniane.
piec żelazny - I nic. ale to kompletnie nic
wiecej. Prycze drewniane rozmieszczon'e

Zvomadzeni na raporcie kontrolnym ofi
cerowie rezerwy miasta Poznania przesyła
ją Tobie, Panie Marszałku. swojemu uko
chanemu wodzowi i buduwniczemu państwa
a W}'chowawcy narodu polskieJto. wyrazy
bołdu. posłuszeństwa i miłości iołnierskiej.
Do Pana Pułkownika Wieniawy-Długo
szewskieJ:'o. komendanta mi:łsta Warszawy.
Z!:romadzeni na raporcie kontrolnym ofi
cerowie rezeN'Y miasta Poznania solidary
zują się z forma i treścia czci i miłości obja
wionej dnia 31 października przez oficer6w
arnizonu warszawskieg(, Marszałkowi Pił

W.KAFTALISKA

Sil w dwóch kondygnacjach. Jest wiec ..par

ter" i ..pierwsze pietro" Wszystko jedna
kowo brudne. jak zreszta I cały pok6j. pi
tutaj, w zależności od porv roku od 30 do

Katowice, ul. św. Jana 16

JOO i więcej osób. Powietrze ciężkie. dusz

ne. pełne ró7.nych wyziewów - trudne do
wytrzymania.

Mieszkańcy tego przybytku - typowi
wykolejelicy życiowi. Brudul. w łachina

Król. Huta, Wolności 26 Bielsko, Wzgórze 21

nia. $pi obok starego niezdolnego jui do
pracy tolarza, Jaki typek, dopiero co wy'
puszczony t krymin!tłu. obok zawodowy

zł 750.000

al6.lIa wvgralla

nach. nieum 'ci. niencze ani, dzikie spojrze.

z'odziej. dalej ..inteligent" zapuszczony, za
njrdhany. fli.iak skoń zonv - ieden z wielu

sudskielT'u w chwili we iścia iego do gmachu
sejmowego.

cia; zwalczanie zaraźliwych chorób. oraz

pozatem wygrane po 350.000 250.000 15f1.000 100.000

rozhitek wielkiego miasta,
Pościeli ani śladu. ża<;nych koców do na

zapobieganie powstawaniu tychże; kontrola
nad leczeniem ludności i nad lekarstwami,
troska u szpitalnictwo publiczne itp.

, , , itd. na ogólną lhr7ymią sum,

.,. 32.000.000

krycia, ani wiązki słomv pod głowę, Nic

tylko dach lIad gł()W -' , "

Oddział '11cski prze rodlony jest od
.,damskiego" - "umywalnią"! Poial sie

· f" !je If' itr' rottC'lczenie' 'otrieki' 'paftSłwowej
potrzebne jest dła ludności wiejskiej i miej
skiej.. to tern więcej staie się n!ezbednem 41a

Co drugi los Wvgrvwa

ręcznik, umocowanv n? kołowrocie. zam.
knietym wieJ-a kłójka, by kto nie ukradł
Br'że. cu który
to I a umywalnia!
Wielki
szeroki
ręcmika.
zmienianv ,ie
t raz na
jakiśI

ludno ci okolic przemysłowych na JąskiJ.

Otóż dzięki intensywnej działalności

Wydziału Zdrowia Publicznego w Katowi
cach hy iena i zdrowotność na $Iasku stoi
bardzo wysoko. bodai. że najwyźei ze wszy
stkich województw Rzeczn)ospoiitei.
Od czasu przyłaczenia - laska do Polski
choroby epidemiczne tutaj Drav. " źe nie
istniały. W r 19 2'?3 było kilka wY1Jadków
ospy. w r. 1926 sporadyczne \\,-padki czer
wonki. zaś w r. bieźacym w POwiede świę
tochłowickim kilka zachor0wań na dur brzu
szny. Wypadków śmierie;n,ch było razem
zaledwie 4 CZy 5. Jeśli wie.: uwz lednimy
ęstość zaludnienia. bezrobocie i brak mie
zkań. to widzimy. iż opieka władz naszych
nad zdrowil'm obywateli dopisała zupełnie.
W iaki sDosób władze wojewódzkie przy
czyniaja się do utrzymania hi\!ieny i zdro

Ciągnienie odhęnzie się dnia 14-go i 1S-go Jistopada br.

czas. .. Na jaki. to nikt nie wie.
Ręcznik ten ma 5\\'o,;a historię. się aja
ta . . . 1924 roku, \V azy:u przebywało

I Cenv losów: 1/ , losu 40 zł - 1/ 2 losu 20 zł - 1/4 losu 10 Zł I

referent zezwolił na udzielenie 30 reczników,

Kolektur:! nasza dzieki wyjątkowemu szczęściu cieszy się w całej

lecz "czynniki
odpowiednie" skreśliły
te l Polsce nadzwyczajnem powodzeniem. Za wygrane u nas losy
wówczas
1:;0 ,domownil<ów".
.,odnośnv"

, wypłaciliśmy już miljony złotych.

nik ów" Ten historyczny dokument. znaj.

Katowic.
'
AI dl) rzeczv _ . . l ..umywalni" prze,

W tvm m'p1.rn wvrlnć

<lilie się do tej porv w cktach Magistratu m

prze_łać nam pocztą,

1:

chod7imv ,Jo orzedziału kl.hif't. Narazie jest
ich tv1ko \'II'a. ..lTrnehlllwan " takie same

jak w me k,m odd7 i a 1 e Prvcze. prycze i

świ:ldczy u tem. że tu m;p zka ..oleć oiekTla"

o której wddeki nierzaJko zachodzą wy
padki krwawycl] rvcerskich zapasów pomię
dzy bliskimi sasiadami.

W. Keltel I Ste

Katowice.

ftI

prv<:7P'.
Jech'nie
kilka
obrazków
cyfrę.
dopi
tiac na
kcie
.' ..d!tćna6 śda
ręCZ- I
n:'lch. i przew:'Iź:ljacy. draoi:\cy w Jtardle 

zaoach, specyficzny ..w:t:lkip. o prania" 

_.
",I!

Do naJsz zęśllw.zef kolektury

I!
."
N....

Nlnlels7.em zamawiam __......'_ całych

losów 00 zł 40.-. _....__ połówek
po zł 20.-. __......_...._ ćwiartek po
zł 10,-. N letytość złotych _.........,......_
uiszczę natychmiast po otrzymantu lo

:I
Ił
...

-.
I.

te
,"
.

...

wia wśród ludności? Przedewszystkiem

Drzez wyznaczenie środków finansowych na

te cele. Na zdrowie puNiczne Skarb $laski
wypłacał z roku na rok. coraz to większe
kwoty. Sumy te poczęły jednak wzrastać

bardzo poważnie dopiero po roku 1926. Pod

,

Imię; nazwisko _._...._.___
..
,...
"""N
C'
Przeszło d7.iesicć osóh Irnieździ sie w cinnce
d'uj1;ości 5 mtr.dach
s7erokiej
3 metry.
Maja Vi',,e ,7MłJ '>I1IJ ' -',' - 7 '-łł;' <" i: _, " !
cho(';aż
nad
głnwa

,W azvlu mies7kaj" jeszcze dwie rodzi
ł1Y, które wyeksmitowane. jakiś czas prze
bywa'v na świeżem oowietrlu iMaIristraf
narazie pomieści! je w maleńkim pokoju

sów blankIetem nadawczym PKO 304 761

II

Dokładny adres

, ,..,..,.."'.."..............,....,.,-............,...-................!i

Wyszliśmy Drzv nebieni', . . Trudno u
wierzvć -- a jednak trzeba. bo sie na włas

ne o\!l"dalo OC7.V - \V lakich warunkach ży'

ją ludzie. Jedno jest oociesza,iace, iż to
II

ostatni dzień Jutro juź mie'izkańcy wstret
"ej nory. przeitia do aOhrtamentów wprost

a
v'

h
I
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o
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Uroczysto ć otwarci:. i poświęcenia

'Z dakumenlOw ..Oraej DraQ.

czas bowiem. kiedy w pierwszYch trzech
'atacb podniosły sie ze 104 tysięcy na 160
tysiecy zł.. to w roku 1927 wynositv iuż

(,16 tysięcy. a w roku bieżacym aż 1.887 ty

siecy zł.. czyli że w stosunku do r. 1926 

wzmo.:ły się dwunastokrotnie.
Jak więc demagoJtowie. budzący niena
wiść do rzadu polskieSto chcą na to odpo
wiedzieć?, ,
Zapewne. ie o tern oikomu słówkiem nie
wspomna. lecz ze zdwoionem pieniactwem
krzyczeć be da nadal: Wszystko to zama'o.

wszystko to nic nie warte - tak długo. do
oóki my rzadu nie obalimy_ i sami włar\zy
Walka połityczna. rozpęt:ma przez opo- utworzony jest przY Ministerstwie Spraw nie obejmiemy! Ta choroba warcholc;ka,

Skarb Śląski a zdrowie pubUczne.

Zycję antyrzadowa tak silnie zajmuje umy- Wewnętrznych w Warszawie specjalny De chęĆ obalania rzadów iest niestety tak wieI"
sły. iż zbyt mało m6wi się o do4atnich wy- partament Zdrowia Publicznego. (W pierw ka. że chociażbyAmy cały budżet państwa
Aktu otwarcia dokonał pl'f"zvdent miasta nikach pra::y tak całego narodu. jakoteż i szych latach po odbpdowie państwa polskie zu!yli na opieke nad zdrowiem duchowem
dr. Koc"r. wYIr'a ?aiac okolicznościowe władz naszych. Jto istniało nawet' os<.bne 'Ministerstwo tych pieniac2V i warchołów. jeszcze byAmy
Do podstawowych zagadnień' każdego Zdrowia PubliczneJto). Temu Departamen ich uJeczyć nie zdołali.
przemówienie. w którcm m. in, podkre m,
!e d71ek1 tlonarclu władz wolewód7.klch. a narodu należy jeJto zdrowie. Niestety o zdro- łowi podleJtaja Wydziały Zdrowia przy po
prz(>l'lewszv tklem P. Wolewodv dr. Ora. wiu tem n,adzwyczaj niewiele mówimy i pi- szczeJtólnych urzedach wOjewódzkich. ' Wznowienie polsko - niemleckicb
!yń klego. korporacvl mJeisk1ch oraz ofiar c;zemy. A przecie! w nowoodbudowanej Taki Wydział Zdrowia istnieje równiei rokowań "'os podar ""'cb,

nowel-!O azylu.

ności ,;po'ec7eństwa. - plan budowy no.

Polsce .troska o zdrowie nie stoi na osta- DrZy Iaskim Urzę<1zle Wojew6dz im w & "'-3

wel!'O azvlu dla bezdom!tych został żreallzo tniem miejscu: postępy Zaś na tem polu rów- Katowicach.' Urzędowi temu podlęgaia jako Warszawa, 6. 11. (Pat.) Po pr7....>:otow:w
wany i oto teraz Jtl11ach ten zostaje oddaltv nież nie ustepuja pracom. jakie z dodat"lim władze sanitarne pierwszej Instancji leka- czych rozmowach. które odbyły sic w,ostat
wynikiem w ciagu ostatnich lat uskutecz- rze powiatowi. Tak pokr6tĆę przedstawia nich' tYgodniach 'co do rodzaju i rozpiętoAct
do "7vtku nubliczne o.
Na tępnie uroczystego akt" Tlośwlecenl:1 nlaliśmy. sle orltBnlzacja władz sanIfarnych w Polsce. gospodarczego układu polsko-niemieckiego

dokonał miej c. ks. kanonik Kubls. który

,Tej opiece więc władz naszych nad zdro. Do zakresu działanIa. tych władz nałeży: oraz z uwzglednienlem (J iąlt11iętych. jut po

również wyJ,!łoslł pod'1iosle przem1hvlenie, wiem publicznem pragniemy poświęcić kil- Dozór nad. budową nowycb mjeszkaft I 10- orzednio porozumień w tym względzle,wano.
POdC7.3S modl6w chór ko cielny pod batuta
Opieka władz państwowycb nad,hlgjeną dowaniami ood względem. ich;hllJenicznel!:o szawie rokowania o polsko-niemieckie roro
P. Wvlt:tu ha od plewał szereg pieśnI. Po
sł6w. I ł kali puł)licznycb oraz na 1stniejącęł.1i.zabu' wione zostały w dniu wczorajszym w War
')o \Vięcetllu pr7.cmówi! do g-rona zebranych ka
ludności jest ardzo wieloraka. W tym. celu urządzenia; dozór l1a zdro , wodą do pi- ,zumienie gospodarcze.
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Nr. '304

iitr. .. " \ ;.,' "i,;,:,v<,/,:,;,f',""\,: ,;;...' ,a., _ł- 6d",uI.lldalllenl,. llrad,aw.'
'i,')"";"ir,..tr'.
. "' LĄ-_ . .nl . DOIskIeJ Ir. CIedIosławIcIL
.' ....11'__ Pollllllla.
Z1tepatdzlernlk.
, 29 w.Czechosło, ' to aowy Idm
OIIeroW.b'
IIłcJ. polsldeJ
stron
, " ' ,,:: .Niedziela
' " ' dowód.
mnieJszość 19
polska
nIctwa
był fakt."':"olle
:te stronnlc;łw.
polskie
,po
Publłcznoł miejsCoWa ,..łł.da bławat- , Pozostałe rote Ił" WJkazał- ocIzeałero waeJl nietylko łe przetrwała. nteuszczuplo- ł.cQb' SJO'I łydami. rakt ten Jtdnak rribłe
pienia wleceJ ..miłowanIa I wIłcel Iro U' toku DowatnłeJslYch zmian. na, pJerwszych 10 Jat istnienia RepubJJkI przynJdć Jedynie chlubO wYrobieniu poll
.nlleaJa dla mUlylrl'.wańeJ I. II" dla Ja- Cbarakt'r, a ,flpra brata Boyle- Czechosłowackiej. lecz przeciwnie. rodacy t)'cznemu poJsklej mniejszości w Czcchosł/)
kJolOkolWJek 10elO dllała ..takt' muycz. 10 iti. dor6WftVwaiweml walorami zeszło- nasi za kordonem dowiedli. te łyj.. pracuJa wacjl. gdy t kompromis polskn-!vdowskl

tle.., fOCzGeml Baz.,lemU;' natoinJast baron Lore- I bronią swego dorobku narodowelO do umotllwlł zdobycie tak.powatnel cyfr, «ło

'kierując się tą pra,,_ I pralftąc .aapo- moll znalazł w'oS(Jble p. PawłowsklelO in- ostatnlelto tchu. Bo czy t mot.na ",nalet6Iep- sów. przyczem stronnictwa polskie nJe 1t1ł'.

ko t/\ kulturall1l\ t>otrze lekkiej muzyki terpretatora pltrwszorzednero. 'SQ dowód na wysoki stopiet\ uśwladomle- ja wobec tydów tadnych zobowluat\; Ze

lak. odczuwa ludnol łł-ska. . natury skłon. ReblerJa p. M. Zonera wYkazule w po- n'a narodowego wśród naszej' mnieJlzoścl pOł/\czenle slo to. było nadzwyczaj sprytnie
aa do bu moru. wesołoŚci I optymizmu ty- r6wnanlu Je zeszłym rokiem wiele subtel- w CzechosłowacJI. składającej arę w pierw- pomyŚlanym manewrem politycznym. przy'
clowego _ wystawia Teatr Polski rok ro- niejszych retusz6w. wskutek czeKo całość szym rzędzie z ludu,roboczeKo. od wspanla- znaJa obecnie nawet stronnictwa przeciwne.
cznle kilka operetek I zakresu naJszlachet- podnosi sle do ItIas., udatnych. szJacbetnle łeKo zwycięstwa ludności polskiej przy wy- :te wYsokie uŚwiadomienie narodowe ł

nlejszego repertuaru klasycznero. pomyAlanych przedstawleA. borach do parlamentu czeskosłowackiego? silnie wyrohione poczucie jedności I solidar

Teatr nasz nłe tI10łe sobie narazle po- Strone chefeOKraflczn/\ opracował p. ba- 30.710 ltłos6w padło na nstę zbJokowanych ności. jaklelto dowód dała nasza mnlejszo f
zwollć n. utrzymanie osobnego zespOłu ope- 'etmistrz e. WoJnat. Św'at pojeć p. WoJnara IItronnlctw polskich. Piękna to cyfra. Jeśli w Czechosłowacji w niedziele. przyniesie

retkowego; przy wystawie operetek radzi Jest znacznie blltszy operetce nit ol)erze. się zwaty fakt. te stronnictwa czeskie nie dla niej zasłużone owoce. dowodp.m tego
wlec sobie w ten sposób. te zestawia' do wskutek czellO oJ)racowan'e jego mOKło do- przebierały w środkach, by zohydzić listę zdobycie 2 mandat6w poselskIch. Posłowie
katdef z wystawianych operetek obSłlde d ć powabu J wartości przedstawieniu ..Lal. polska. by wprowadzić w szeregi' polskie pol!lcy. którzy w parlamencie praskim prze?

kombinowaną z sił zespołu operowełO I ze- kl. " c1ezorJentacje za pomoca ulotek ,red altowa- przeciąg 6 lat będa reprezentowali IlIdność

społu dramatycznego. Muzyka pod batut. p. tudw. Hładyłowl- I ,vch po polsku, b'!( steroryzować zaletn/\ polsh. to dr. Jan Buzek, członek pnisklego
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TelO rodzaju procedura nie mote co pra- Cli sl)lsałalslę ś.wletnle. f. Sachse. ludność roboczą. Głównym argumentem. Ja- tronnlctwa ludowców, oraz 1). emanuel
,wda
naszym przedstawieniom operetko- Choho" prezes Centralnych Stowarzyszeń

.wym
zapewnić
tepdoprowadzić
poziomu
wykonawcze.. ,Społ.ywczych.
posł6wkołacb
posłów.
ludzi
10. do jakiego
mÓgłby
zespÓł wanls
" I eD
.'..r d
eJk
DraCeSU
znanych
w.CzechosłowacJl.
najszerszych
. po!eczef1
pecyflczhle
operetkowy;
niemniej
jednak
.,.I rfiesiwa
polskiego
wOsoby
clesząc
!naldy podnldć
rozległa
skalę talentu
O DrZem,ln
O się 0«61ną
sympatJą
zaufaniem.
daJ,a naJ
(szych
śpiewaków
aktorów.
jak Inazdolno
ć ido
Ww.dlepszą
rekojmle.
tebędą
losyI Spoczywały
naszej nmlcJszoścI
lIostosowanla
Icb Iśrodk6w
tąchnlcznycb
Czechosłowacji
w do
rodowlska obcego Icb specjaJnemu zakre- Dnia wczora)szeao okołg. godz. to rano sąd przez Awladka nie wynika, kt6ry towar I kiedy brym ręku.. te nowowybrani fJos ?wle d?

lowl I)racy. przYstąpif do dalszern rnzpatrywanla sprawy dostarczy' mu Sal. wobec czeltO sąd przed'oto- toża wszelkich star ń. b! bronić s.tuteczme

Wymieńmy tu przedewszystklem p. I. przeciw Kutnerowi I tow, Jako pierwszy ze- nvch racbunków lako dowodu nie przyjm ule. polskiego stanu posIadama.
NowickieJ«). którego kreacja Lancelota WY- znawa' dyrektor Banku Polsklelo w Królewskiej Mimo. te świadek prowadzi bardzo rozleg'y Zwyciestwo wyborcze zostało przyjęte

padła nad wyraz szczęśliwie. Rucie. w cbarakterte rzeczoznawcy. kt6ry h t handel srehrem I zrotem, nie prówadzl lednak orzez ludno ć nasza w Czechosłowacji z

Okazało sle. te p. Nowicki w obecnym poprlednlo zeznawar iako świadek. Zwr6cir SIt: ksiąg bandlowvch, więc nic konkretllep:o stwler- triumfem i entnzjazmem. łtdyt pokrzepiło
stanie swego rozwoju prezentuje się w ope- C'n do Banku Polskiego w Warszawl o podanie dzlć nie można. Zeznania Perela miary ratować ono na duchu wszystkich. a przedewszy t

retce korzystniej. nit w operze. Śpiewak ten. mu kursu złota I srebra. I na tę okoliczności ze. nskarżonelto Sala - chyhiły iednak. klem doda.o otuch V chwiejnvm i zwatpia.

'aczkoJwlek obdarzony b. pięknym Rłosem znale świadek.. te przemyt zlota I srehra w roku Zaprzyslętony rzeczoznawca Szaflik zgłasza. łym. dla innych zaś rodowlsk polskich 1.a
,tenorowym o silnie lirycznem zabarwieniu. 1925-'927 opłacIl II.. poaJewał z8lraalcI po- ie stwlerdzif na podstawie rachunk6w I towaru ranlcą winno ono słać sle przyktadem. że
'poslada zbyt mało umlejętnogcl plewa-, slldlla walutQ Ir6wnowatoną. zaś złoty polskI zakwestjonowan go. It racJtunki wvstawlone nie w chwilach kiedy chodzi o obrone bytu nit.
'czych. by opanować wokalnie wielkie par' II. waha'. I takie ceaa kupal al złoto I srobro ookrywa;ą się. Oalej sjwierdza, że viększą część rodowego nie nalety kierować sie wZltled,l"
t je operowe. W Śpiewie jego odczuwa się tu b)'II w Niemczech I AUltr w)'.tszllak w Polsce. towaru zakwestionowanego jest "ochodzenia za- mi partyjnemi. czy wyzr.aniowemi. lecz na
,I ówdzie ten rodzaj nledccJąltnleć, które wy- Zatem o lIe otrzymali zagramcą cenę kupna w \:ranicznego; że skórki po kilku latach tracą na leży poditć sobie d onie i iść razem przez

,wieraJ/\ wrdenle dylentantyzmu. dolaracb luh iuntacb angielskie? nsląga i zmu- wartoścI. W czasie tych eznati wstale oskar. jedność do zwycięstwa.

Z d i J t j t N I ki t I t glerzy I drugi zysk przy zamlame tycb plt'ntędzy tony Pawer! plosi sąd o zarządzcnie, by wy

rug e+ s ro y es p. ow c u a en o- na złote polskie. Stwierdza dalej na podstawie dano mu rótne kwity celne, które zostały u nie
,wanym ak.orem. gra dobrze I umie się doniesienia z Banku Polskiego w Warszawie te 11;(, zakwestionowane, a z powrolcm ich nie otrzy

wczuć w puls sceny. Perel. kt6ry zeznawał lui jako świadek. dosiar- ,mar I w aktacb sądowych także się nie znajdują

II
...

Pogrzeb zasłuz. patrioty.

Toteż w tego rodzaju utworach, w kt6- czał tam zroto I srebro, Obrona podnosi. te ąd przyjmuje to tądarole Jako no,,'ą denlonstra
ryc obok strony śpiewaczej położony jest dawniei kurs zrota I srebra w Polsce zmIenia' clę przecIwko na!' omlsarz wl Chomrarisklell1" nell; e; c v :Y1;r fC:J I e eJ c cr f; i
nacIsk szczeltólny na stronę ' ktorską Wy' się w jednym dniu. kilb raz . iednak co do te\:0 I po uch\\:alc zw lnta oskarzonep:o rawera .ce- śp. Franciszka Czakona. Sp, Czakon od pierwszei
konanJa .- taJent p. NowickIego znajduje rzeczoznawca nie m6gł oodać dok'adnycb da. lem lida ma się do Urzędu Celnego po kWity. mlodo€ci dzielnie stanąr w sruthle narodowei i
naj właściwsze I)ole popisu. nych, Itdyt kursy notuie dQkładnie tylko Bank (),'k", itlny wróci' no dwu gudzmach i więcei n nracy iego nie osrahiły sz}kany I przCŚladowa

Do tych utwor6w naldy operetka ..Lal- Pols 1 w Warszawie. kwitach nie wspominat. " ,ni a" 'l1 z ,,,". nlel wier,nje wytrwa' do kotica. By'

i:;

ka". Rola Lancetóta wYmaga 'wiel ifsnbtel- At:\vókat TroJan'owski' śtawla wobec teltli' Następnie ptzes'uchiwann świadka Wrttka, nn jednym z nierwszycb orlr'a,nlzatnrów Sokola

h

skrawić, trudno jest bowłem,utrzymać się w urzędnika Banku I?olskie o w Warszawie Mar. wlać do farszywych zeznań. $wiadek by' jut mle 7.v niem! Katowice I Pszc yna le:nu za
charakterze tego osobliwego konglomeratu 'anl Ołowacklel(o; wnlosk,)wI sprzeciwia się swep:o czasu karany 16-miesięczne wi.ęzieniem : : d : idz :J b6d:ł ta I ac I :ą ;

':

t
'f'i

nelto artysty; niezmiernie łatwo ją przeja- wniosek o przesluchanie Jako' .rzeczoznawcy kt6reRo ml"r rzekomo nle!alliś WJndm:!nn Dama. P«:,lskie B. ,na ,Sląsku.; a Ji<;żtie' gniazda sokole,

naiwności I młodzieńczego wdzięku - jaki prokurator, Sąd pO naradzie postanowif wnlo!;- za p zemyt d)O Sala I k rę tę odclcrPI.at. Na. wy I czynny har udział we w zvslklcb trzecb
cechuje usposobienie Lancelota. kowl obrony odm6wić, uzasadniając tem, te ze- !ępuJe dysku$Ja. cz śWIadka zaprzY$I.ąc I.uh f)ow taniacb Iąsklcb i pracv plehlscytoweJ, 00
P. Nowicki stworzył te postać bez za- znania P. Kozlora są dla sądu wystarczające. me, Sąd nrze.!uchuJe /(0 bez przvslęl:l. wla- rącvm natriotą byr do kotica. cboć w ostatnicb

rzutu. Po tem zgrasza się świadek Porel, kt6ry kil- dek twierdzi, te nie pamięta, co mówif mu 29-go cza.acb srah zdrowie nie pozwalaro mu na taki
:'_.

.::

Tytułową I)artję śpiewała p. M. Zunowa, ka razy Jut by' przesrucblwany I prosi sąd o n3źdzlernika hr. W!ndtrtann w kawiarni Monópo1. udziar w pr cy narodowt'i. iakiep:obv pragnął.
'Jak w zeszlym roku kreacja jei pozostała powt6rne przesrucbanie (O, 'gdyż - jak twier- gdyż "jestło już bardzo dawno". Drugim takim Spo'eczetistwo polskie z Pszczyny I okolicy od
niemal bez zmJany; miejscami zdradzała je- dzl - Salowie rohią mu zarzuty. te nieściśie ze. świadkiem byr niejaki Krzykala, który także so. daro. bord p acom i .zasrugom ŚP. mar'eg" prz z
dnak lekkie. ale wyraźne tendencje polep- znał. Sąd na prośbę świadka wyraża zgodę, hle "nic nie mote przypomnieć" a hy' on za prze. amfestacYJnY u zlal w pop:rzebl . OrgamzJcJe
s7.enia jakości I)rodukcji, zwłaszcza w dzle- wladek przywl6z' ze sobą lakieś racbunki. któ- myt dla Sala ta.'<że karan)r. Mimo tego, ie św ad- at j "c;h : cd : bg k e yak I ::'
azinie śpiewu. Spotrze!enle to nie odnosi remi cbce udowodnić, te Sal dostirczar mu bar. kom ty zad Je ohrona, pr kuratnr I.sąd klika wej odprowadziły zwlokl do kościółka św. Ja
się do arji. w których panuje jeszcze dawna dzn wiele złota I srebrl. Zeznaje jednak, że i pytati, me z mch wydohyć IJle hv'o mozna. Oal. dwigi. poczem na cmentarz mieiscowv. Ks. Ka
nienaturalność - to djaloltl śpiewane i recl- inni kupcy dostarczali mu także towar, który szy ciąg rozprawy dziś o godz. 9, Wyrok w ruta i reprezer.tant Sokora p. Zupok w wymowo
tatyw p. Zunowej stały sie elastyczne. wy- on następnie odsprzedawar Bankowi Polskiemu procesie spodziewany jest w sohotę. nycb s'owacb podnieŚli 73sruld iego żywota.

mowne I tchnęły nawet czasami wdziękiem. w Warszawie. Z racbunt..ów przedstawionycb Cześć zacnel Je o pamięci! (b)

t,
li:

WBITE , ADAMS.

a gdy wybuchł, lud2;ie walii powskaki.

wall do wO Y. '

- Niemożliwe! - zawołał Barnett

Zagadka Radjowulkanu

r"
ft

f
[3
11

- Ale widzieliście znowu światło? - Ten człowiek m6wi prawdę!
- Pierwszej nocy. gdy nasi koledzy - Jakto, pan to wszystko uważa za

byli na owym statku. [Jrawdę? - zawołał zaskoczony tą od

- W takim razie waszą dru ą zało- powiedzią Forsvthe.
- Nie mo ę przypuścić, znając rd, ę spotkał ten sam los. co pierwszą - _ Hm! _ mrukną' Trendon, - Ale

a kapitan dodał:

Przełożył St. Kullńskl. wardsa, aby pożar ną statku skłonił R'O zawołał wzburzony Slade. - Spoczywa- rzecz pewna. że on o uważa za prawdę

53) (Ciąg dalszy.) do opuszczenia posterunku. tembardziej ją
oni 'tam. gdzie Thrackles, Pulz. Salo- Ordynans zapukał do drzwi kajuty
nmn
- dzie obok pirata i zbója spo.
. _ Pan upadł do małe j łodzi I stracił te skuner
nie ucierpiał
płomienI.
- A przecie
I naSzaodzałosta
zniknęła czywa niejeden dzielny maryn,arz! kapitaliskiej. mówiąc: '

Kapitan Pa' kinsan powstał i w mil- - Panie kapitanie. mr. Carter cbcial
pr7.ytomność-- rzekł Trendon. - 'Wstrząs - upierał się Slade - a sądzi pan, że to
mózg-u! Prawdopodobnie owe rzekome byli tchórze? Ody to całe piekło wybu czeniu wyszedł do-swojej kajuty. Także by wiedzieć.. jak bEsko ma podpłynąć do
plamienie były wytworem gorączki! cbnęło. musieli skakać do morza, czy Slade wstał. ale kolana ugięły się pod lądu. gdy t wulkan jest w pełnej czynno

- Co? Nonsens! - wykrzyknął chcieli, czy nie. Nie skłol,1ifa ich do te o nim i by/by upad f, dyby nie Barnetr ści...
Slade. - Wybacz mi doktorze! Odyby obawa, ani 'ból. Coś podobnego nie da szybko o p9dtrzymał., -, Kapitan Parkinson wyszedł na pok'ad
_ Zbytnie wysilenie' _ rzekł nfeza- a inni oficerowie poszli za nim.
pan jednak widział to co ja. Barnett - się poprostu wytłumaczyć.
zwrócił się. jakby stukając pomocy, do _ A przecież widzieliśmy lunę tei dowalony dr, Trendon. - To znowu pana Krążownik dostał się w istnv splot
swego dawnego znajomego. nocy, R'dy zniknął Rillv Edwards - rzek' 7.wali z nóg na pewien czas, Głupia hi- rrądńw rMnnkierunknwych. które go
storja! A teraz jak naj prędzej - d t ) ustawlc7.Die odd;;I'łłv od ladu. Rozkazv
- Istotnie. nic się nie spaliło - po- 7.amyślnny Porsythe.
'twierdził oficer. - Z wyjątkiem osmalo- - A tak samo I przedostatniej nocy
Slade próbował jeszcze oponowa , ci e; byly wykl)nv",.,ne. Kapitan Parkin
r.eR'o masztu. nie znaletliśmy ani śladu - dodał kapitan. ,

lóżka! p.dały jeden JW) dru\.!lm i jc!:zcze szyb

ognia. - Co? ;""" krzyknął.Slade. - Odzie
- O. tam to był ślad działania lawy jest ,.Laullhłn Lass"?

lecz lekarz nie chciał słuchać nrotest6w !:on, stojąc na :rKI!ltlcu kapitańskim, sam

i zapakował o do kajuty. Wróciwszv kIerował !lta:k'el'l'.

- dodał Slade, - Pozwólcie że raz je. - Ba. tebym to wiedział! - odparł zacząl kląć. gdyż stwierdził li pacjenta Wohec podt')rzanego wYgJądu morza.
lt

gorączkę. ' krążownik. Jrtr\rv z począ+ku zbliżał sie
szcze powtórzę stan faktyczny: znatd, Barnett.
_ Odrazu wiedzialem te tak bedzle do WYSJ'Y ot1 połuc!nla. musial coraz w
liście więc skuner, który ani nie spłonął ,- Nie boluiecie Jej?
ani nie wykazywał śladów pOiaru I pod - Nie, nie mamy o'dpowi dnlch urzą. skoro kupa ludziskl)w obskoczyło bieda. dalszej odle!dości okrąt.ać ją. aż na pół
Qj)w6dztwem porucznika Edwardsa po, dzel1 holowniczych.

słaliścIe nań załogę. Buru. rozłączyła - I co się ,PQttmr: stał,o? - pytał
f;

ka, by (!'o dręczyć głupiemi pytaniami. noco-zachód natrafił na dfułl'1 pó(wysep.

_ Co pan !:ądzl o jego hlstorji? - Nad cyplem unosiła się It st. chmura dv

was ze s atklem, ktńry nasteDnle znaleł.- S:ade. " "
zapyt,ał Forsytbe. ' ;nu, kt6ra poruszana zmlennem! wlatra
liście opuszC'zony. Czy tak? - OWe o'Ptzedpołudnla posła1iśm\' 'Siwowłosy lekarz powoli wydobył nil chwiała się. niby olbrzymi balon na
- Tak jest. Było to przedwczoraj "ową zatolCO "po4 'dow6dztwem 'vesa I papiero nicę. zapalił papierosa, po kilku uwIęzI. Naraz ruszyła w kierunku ku
,)Oci"ttnl clach uwatnle zbadał popi6ł I statkowł.
-- A wlec ogień t!!! nrzez ta!y czas, więcei !!dteg'o czasu.

\ rano. ' . Mac Oulre'a;" r' o nl&h nie słysze!iśmv

rzeki: " ' (Clu 4&lsn liu!aDL\
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. '11 ł na Chadecja a panem Pepelialdcm Dte fed

OaNr Fellkaa I ł..o1n

latro: A.......
""Kb. Ił. ,..

Z.ch Ił. Ie..'

Kato . 6 1f,8topada. Dyskusja po referacie wskazała na ł.upełnle tadnem kazlroclztw m. bo tO' prze
Jak' czytamy w "Oazec!e PolskIej" znaczny rozrost pracy lea-jonlst6w. 'po_ tyLko bardzo dalekie POWInoW'2Ctwo.

toczyły s'e onea-daj w Warszawie obra. deblanie jej I Pl'zenlkaą'e Ideologjl le- te6.tw 'wIetv zez..... u' c.... .

dl' plenarnego zarządu litłównego Zwląz- jonowej w szersze warstwy społec%ne: NIł to charakterystyczne wymanle

ku Legjonlst6w. W, ,obradach wziął u- wysoki poziom dyskusJI był wyrazem zwrócUlAmv tem wleksza uwago. It autorf'JII
dział wydział wykonawczy z prezesem zrozum'enla zadań. jakle spadają obec- CJ' by towanYCb uwa\t był; jak łatwo sio moina
0.1. w .rocle ni afl8zu lublana u "II GPIT nłk. Sławklem I wiceprezesem pos, Po. r.le na barki legionistów w pracy nad ni ł: d 'i A P j ' P t ana k A' 1 k d t6ry wedle ulICW';

" Teatr Pnisk' w K,,'owlcaclI,

V_loIICO ..A'da". Przed$>tawlt1l1le dzl5letue ni.

leteć bedzle do rzadk'cb wy<larzd artystyCZ

nycb, ze wzgledu Jla wylat1cnwo .wletnych WY.
konawców grównycb partYI. T .rIurow 008tać

I k I <fru t a I I ... t I e .. o n es ,'. se zem.

a lew czem na czele, oraz wszyscy pre- .... n ow n em w spo eczells we warto- Jelell, jedDak wedle p, Panasia kokł61

zesl okre2'owych zaJ'ządńw ZwIązku cl państwowych. katoUckl .ozetwala" na małteństwa miedz,"
Płk., Sławek zalralł obrady. oddając Po omówieniu spraw or anlzacyj- pan,ną C adecja a Pepeslak!em", to w takim

odtwnrzy 00 raz ost8 n' p, L. Zamorska. które' przewodnictwo w ręce posła dra Pola. nych ł bratniej pomocy postanowionc' razIe moze nam z kolei WYjaśni p, Pand co
wa4-ory wokalne I a3ctor.le publlcznołć katowic

kew' Icza,I '1)Oczem
ł Ił dlwyp;
Ż tosIuszy
I j r1.ed d rmznaczy
ostry
atak przeciw
socjali!;tom
n wa ne2'O
z az u e1egałów
wy- mieszczony
w PolonII" z d I za
"b 't.

ka tak wysoko sobIe cenI. PopIsowa pertle RI c.zowy referat, nacechl)wany w'a ciwą znaczyć na d. 7 i 8 grudnia br, Plenarny ..Socjalizm wśr6d dzieci"'? VI :r k::e Ja
damcsa śplewa be-dzle cośclnnle p. Ku'm'en
CzarneckI, który wstepn 'm bIJlem nbyr soblt wle'oletniemu działaczowi Ideowemu r.rzlłd lł6wny akceptował jednogłoś- nowicle 'pod wspomnianym tytułem pisz.
I1\Ibllcznojć katowiclca. P:erwszY WystC'll tf o 'dębią na temat sytuacji politycznej w nie wnlOfiek okręgu "ąskletlf) o wyklu- ..Polonia" m. In. co nastepuje:

, ' . . IkcJa w'rM starszeeo społeczeństwa, 110 w

"nakomltC<!I(o l'I'tystv śpiewaka w 'W'O'al na w'o

down! szmery podziwu ! salwy oklaskńw, Arie pat1stwle , zwlązam'j z nią rot! leJtjonl. clenie ze lwllłzku sędziego Pr Z16łkie "SocJalistom Jut ale wystarcza przewrotow.
nr, aktu Toscl DrzvJe'a JIIIbl: z'ln ć wrecz en. stów, którzy sztandar słu7.by dla pań- wlcza za dzlałalnojć nlezlooną z du- oltatnlch czasach rozszerzyll,w_ clzlałalaoSć l1li
tm:lastycznle zmuszaJac artysto do b! 'nwlnla
Plrtla Radamesl nale!y do rzedu na,nl!';'l5zych stwa za\\'sie wysoko I w przodujących I -;bem Ideolod legionowej oraz ze sta- mlode poknlenle, aby w zaraniu I b łyell utru6
kreacyl w It!Jtn bOl:lłtym dnrnbku ar strcrnym
OaerIlC7"V I celowo prOWadZOllY"
Przy I'Ulp'cle stan'e dn. Zttna.
Da' pisze ..Polonia", fe ta "ohydna
Czwarlkowy wieczór W 'p hI1 110 raz dnu:'

s7.eregach
,tutemte
Związku
Je ladem
cl I .narclrJLfelt
I trzebi
przy
...nios"
,. znać.
1\'vsllek
Ich bezbotno
w ty.. kIerunku
bardzo

.,Ładna historia" pernl fl.lle;o;1I I wd;o;1cku kome

dIa Call1aveta i fleru z dyr. Z, Nowak 'A's'c'm
,na c1.ele nauelto zespolu.

PO.Sll r6,......
I slr"@llll
demonslrlCJJn,
socJalistyczna przeniosła
sle
III ·kII.
również dodziałalność"
Polski I propagowana
jest przez

W pinte.k ,Straszny dwór" z P. Czarneckim
w roh Stefana.

W ostatnich dniach przypuścili par wywołany dla cel6w demalGllcznych
, W niedzielę po pnfl1dn i tl pru'!)"","1 !lic 11'11 tyjnicy nowy atak na Związek Pow t. przez ludzi, nlemaJącycb nic do strace
WC7:IIłe .'stary kawaler" J, KOf1.en'nw ieJto, W ląsldch, któreJto istnienie przyprowa nia I bez poczucia odpowiedzialności.
fJełn "Cb prńhach "r.I1\1: lusz Onerin" Drem!era dza Ich do szału. Wszak tyle lat IU7 uwafalą za szkodliwy I to w najwięk.
w DrZyszfym h'ltodniu.
krakają o je o zgoni . jui tyle razy g'o. szeJ mierze dla mas pracujących. Nie.
R ".rtłl'" Te8tru Pnl!lłrletrft
I\I jei{o upadek. a tymc7.asem Zwlązck jeden robotnik. Jedzący raz na tydzień
Środa, Ólla 6 hm. .,Akta" wnttp L, Znn<lr. Pow5tańcó\V niet:vlko nie upada. lecz kawałek mięsa, bedzie musiał' sobie i
skleJ I K. CZ3 neck:e!:o,
wciął jest dla partyjnlkńw wszelkiego tego odmó\\olć. gdy na przyszły miesiąc
Czwartek. dnia 7 bm, ..Ładna hl!>'"rla",
Piat k, dn'a 8 hm, ..Straszny dwór" wntC'!' rod:l.aJII roźllym przeciwnIkiem. będzie mu brakował ten jednodniowy
K, C1.arn ck'el(n,
Ostatnio prym w napaściach na Zw zarobek.
5(1hnla, dnia 9 hm, ,$Inszn:v dv..ór" po I'ot.
o dz, 3,30 dla m'C'dzleży.
!\hntn. dn'a 9 hm, ..Ładna h:storja".
N'cdzjcla. dnia 10 bln. "Sta,ry kaw3,ior" po

łJo',!d 'u o I(nd7.. 3,3\1.

N'ed1.'ela. dn'a 10 hm. "Ładna historia" o 10

dzinle 7,31) \\'iecz6r,

Teatr Polski na pro1\'lncll:
roda dnia 6 bm. "Ładna bistorja" \V 11:1'61.
Hucie.

p:atelr. dnia II bm. ,,7.'ot3 ctn zka" w c.:e r.)'nlt
N cd7.'ela, dnia 1!t:ti ;,H.lka" v.' R' lsku.
Nie<lzieb. dnia 1d hm. ..Hd!ka" Bielsko.

..Robotnicze Towarzystwo Przyjacl6ł Dzie
ci", Wykazując nlebezpit:czne skutki tej ak
cji kończy "Polonia" wspomniany artykuł
nastepujaco:
"Tik wlec wy_IlJd. .. Pol!ICe Ikcll !lOCJaU.

Itów wśrńd dzlecL KItolIckle społeczeństwo
0015111e !/ę nie moto spokoJnym okIem Pltrzeć na

ta deprawlcle młodych dusz. Ile powinno teł

wywrotnel Ikcn przeciwstawIć zdrową, katolic
ka akcJe. I to laknalorędzeJ I JaknlJoowszechnlel,

'ebyśmy pófnleJ nIe narzekali lamlIla steble.'
tdmv dopuścili dp :r..anlrenowanra mlodeCłI
pokolenIa".

Autorem cytowanych powyżej owag jest

Powst. 1. wiedzie "Kurier ląski". or- Urządzanie takich "demonstracvj" prawdopodobnie równie! p. Panaś. Stajemy

wobec bardzo Interesu'ącego, zJawiska,
!fan zbankrutowanych politvkierów N strajkowych, których koszta będzie mu tedJ'
te pewleo redaktor .,Polonll". podawany za

p, R.. chociaż i "polonia" mit w niczem iał ponosić wylącznie biedny robotnik ksl za 'eiJnego dnia tłumaczy czytelnIkom
nie chce ustąpić. W poniedziałkowym uważamy w obecnej chwili za zbrodnie. ..Polonli". !e małżeństwo panny Chadecn z
Ilumerze ..Kuriera" czytamy nowv anty. Dopełnianą na naJuboisze! warstwie spo Pepeslakiem Jest zgodne z postanowieniami

katolickiego. a w pare dni potem
powstańczy wymysł. Mądry Plorcio 'ecznej ląska, Zdajemy sobie bowiem kościoła
sam. wle'ce InteresuJący redaktor czyni
,obrońca" Iąska. który ..bronił" 1ą- jasno z te o sprawę. ie każdy strajk jest ten
wlelkJ alarm antysocjalistyczny i wzywa

,ka w Po onl za Sosnowcem, czy tet. na mieczem obosiecznym. zaś przeważna społeczeństwo do wszczecla akcji przeciw
$roduli. donosi wszem wobec, jakub y część strajków jest mieczem skierowa ,wywrotoweJ' akcji" socJalistów!... ' ,
:lak z tego W'ida . to Io.ikil. a zwłaszcza
Zwl zek Pow!;łańców był J"rr.cclwko ro, t.ym przewa7nle przeciwko robotnjko

hotnikom. wałczącym o swój byt i jako. 'wl:' 1 1 A do 'takiej zbrodni IHe będzfelisłę etyka tvcb dwóch zestawionych Itano';\'jsf{
(-) TClI.'orocme lerle Do!oro Narodzel'" w b:\' wyda' do swych grup komunika' t,ig-dy przyczynJał Związek Powsłań "PolonII" lest bardzo oSObBwa I zapewne' ł t.
w budułącv sCJOSób oddz'aływułąca na czy.
M'n' Ier O \'T:a:\' wvd"ł zarzadzenie d!l ku przeclwstraikowy. ców $Iąskich, który odpowiada za swe telnlków "PolonII"!...
ratoriów okrel(ńw 'szknlr.\"CII, Licel,m r'7em:e
Dla tern większe o ..zbudowania" p. Kor
Napastliwym polltvkierom z N, P. R oostępowanie wobec swych członków
Slknłacb.

n'eck'ep:o. In k:el:o Urzedu Wolewńd1.Ic'''lto.

"arlshITltw,'ch I:Mseorwa'nriów muZ\'cz1wc!1 w
WarS1.3wie I \\' Poznaniu. ahy w r. h fer;e Ho'-e
za Nar,'d7.errla w s:o;ko' ch rn1.I'Ch:7ch' !.'e we
wS7.ystk,cll k'Iel(i}rlach tIOdle::h'ch 'm szkół w

dn;'1 21. II:rudn i .. w sl'hote kkc!ach ęr:\(l!l
I,,'ch a kotitzrl\' s'e dnia 2, !lh'cznla 19 rr.ku

IJral(nA powstańcy zdrad71ć. że wtlraw- r'ie tak jak n:esum:enni prowodyrzy par fanty po tern obecnem nawoływaniu w
piśmie do wieJkiei akcji katolickiej
d7.le 7adn 'ch okólnik"w w sprawie stra', tyjni. którzy bez odpowiedziatności !.wem
przeciw "wywrotowej" robocie socjalistów
ku "te wysyłalI. niemnIej z całym, naci. pchają 'ud pracy do nieszc7.ęścia.
oowlnlen wkrótce urudzlć nowy wlec s0

sklcm chclł podkreśl1ć, że strajk' ten. Powstaniec.

Tra_wal SDlonal.

W ten J'lnsńh normalne zalccia 81,1tr111e wzno
wione neda w dniu 3, su'cznla, w p:.1c,1, 1930 r

(-) I(olele wobce ,Imy.

M'n'slers'wo Knmunikacłl, korz\,,,taiac z dn
w!adczeti, pocz\,n'on\'ch w cla 11 uh:n-le1 1.im\'.
prz\";:olowu!e S7.ere" zarzad.eń n. nft,l:hod7.:lc,"

Lagiewnlkl. 6 listopada,
We wtOrek 5 1i:;t01 ada o odz, 5,30
okres z'mow ,,:' ah,' 7.a!'Clh'ec ewe In h1\':fI rano na terenie ł'_agie\\"ll t k zapalił !;ię
f\r1.\'<7. ' ,'m tratnrn i zamieszaniu na kolejacb na r.sobowy wóz tramwajowy. i nim przy.
w\'!.' de1(. (I,'''\' srou ?ima miara siC! w Iym
była straż pożarna. doszczętnie spłoną'
roku 1'O\\1ńrzv ,
(-) l d7hllalnn cl U"odu rnl!)emueco dla !I1ItlW Przyczyna pożaru dotychczas nieu;;ta

lona. W wozie tramwajowym w chwili
wybuchu pożaru. 'prócz obsługi wozu.
znajdowało się czterech pasażerów. Tak
z obsłu i. jak i z pasaierów nikt szwan
ku na zdrowiu z powodu poiaru nie po
niósł.

Juszniczy z p. Stańczykiem, Pr31tlerem lub

lIebcrmannem, a będziemy mieli nowe

wspaniale ukoronowanie ..obrończel". "ka
tolickieJ" akcłl ..Polonll"!
Nad tem wszystkiem roztoczy znów swe
roz2rzeszaJace ręce p, Panaś I oberkatolleka
maskarada będzie trwala aż do skutku. to
znaczY aż do czasu. gdy czytelnicy "Polo
nii" 'sami przeJI'7A1. że Ich ktoś ordynarnie
oszukuJe. że Im faryzelsko Jl:łowe zawraca,
te Ich uważa za durniów i bęcwał6w. lod
nych tylko wodzenia za nos,
Ostrowidz.

1111"," w I\.towlcllch.

'W pdld.'ern;k!1 rb. Ur7 r! r()ozlemay dla

spraw najmu v: Ka:()w'c ch nd!'", 7 no ;cd1. " i
3 w;7.le lokalne: za'at\\ il ogólem 47 spraw, II
now 'ch "'rraw w okresie sP!'&WozJa,iI1Cz,'nl

wrlh' e'() !lS. .

Konfekc ' la _I (-) Opłata stemnlowl od ustnvch podań.

K....IC.. ul. P.....C.... '0 '

(-) Naxroda I uznanie dll zwrotniczego.
Zwrotniczy kolejowy Latocba Bartłomie! z

Mi'!!. Spraw Wewn. wylaśnlło sweltO cza-u. Myslow:c ()trz}'mal z f)y,rekcjj Kolei w Kato
wicach nagrode p' ertiętTIlI i uzna nie za na!eh'łe
I wzorowe wy1{cmartie swel srużby dnia 21 n.

kÓ m: n

n

:d cr t:

(-) l D. 1(. P. I(l!lo"'1c
.... _....... I Pole::1I stale bogato fJI- kularn'e. CZY dany wn sek u,;tny ma być za hr.. dzięki czemu za1>ob:egl możliwej kala!\t'l'oł!e
)} 'rekIM D. K. P w K t"wleach Jnt., N'e ouabzony sk'"d konfekr]1 męskie I, dllrns1clei I dzle- protokolowany, czy też n!e. pozostawione było kolejo", j przez zauważenie w 1101'1: rozerwania
b:eS'C7.3ti.1(1 wyiec ,ar d,) Warszawy w !lP a dnnej po bllieczn1e niskich cenacb. Udzielam kle- uznaniu wradzy adm n!stracyjneJ. Obecnie we
wach urz J,,;.'Ych, P,>d':l3s nleobecnokl uste dvtu nil rlol!odnvch wllmnkllch. szro w h'cie rozporządzenie. na moc ' kt6re!::J
pule ('!) w'ceJnek:M 'Va 'k,
podlegają protokorowaniu wszystkie ustnie uro
(-) W !,nrlwle um"1\'v :lI'robkoweJ dla pneo. poprzedzi pnsledzen'e Komitetu Ofńwne!:-D P. C szone wniosk' . W tym wypadku Jed!1ak ZOOI'
wiązanie do uiszczenia oPraty 5teftUllo\\'cj mote
wn'k.,w IItJe7nlec7er.'"" rl1.
K. W dn u 8. listopada br.. oraz walne zehranle
W 7. '::ltku z Z.1Wgla umowa zHnł.kmva d Polsk'eI!o Czerwonego Krzyb, zworane na dz't'ti mieć tylko wtody m!eJ e, !My S!odarre ustne.
"racll "!I'k.\(If Uh 7t"ecT.en':nwvc!I na 1asl;'J. IId. 9. li!;topada, Wldc'we uroczystości lubi,leuszo wedłu!t przepisów ustawy stemplowej. ma to
b.,JZ'e sle w ..'alek hTl1, knJ:'ertnc;a \V CkreJt we roz;poc7.n sic w W",'zaw',ę dnia 10. t:slopa ęamo znaczenie. co podl\'!tie wn'es'one na n'śmle.
"'i,n, Spraw Wewn. zazn cza, te władze nie po
1I:1 TJl'!( "rh;; Pra.:v 1\' T\a,t.l"':':S(,'t.
da nlbo!eństwem w Katedrze. poc;o;em z Kate winny zbyt poebO!'ftie ;o;al'czaf dan ro wniosku.
dry uda sic pocbńd do grobu Nleznanea:o tor lako 1cwalifiku]ącelto sic do protokulowan;l.
C-) Zak'!7 ,nf7edUv "',,010\11' lI11ło"Cllo,,", eh.
On!';''';. Polic" w K3tl',,'ic ch \",.18" 1.3k", nierza. 'celem zro!enta wieńca, 6wnleź odbeda
sf):redd ' ".,,"'II\\' tlfk...hn!lIwu!l .,;,. d'liu d7.'. sic pnkazy ralown'ctwa op:61neJto i III'zec'wJtJ (-) Zebranie lwlazku PoI!'tdcb Budowniczych.
zowego na Placu Marszalka ?;łsudsk'ego, ćvr
W ubiel(rym tyrodn!u odbylo siC w KatowI
IO!$Z\'m 00 ran. do (",31.. 4-el ro S1:,bl:'l:u.

dru!yn ratnwniczvqh P. C. K.. paku
(-) P. W. K. ...torem Ula Inni/e" wnt.w lilIe. czenla
rodkQw transpnrtowych. konnycb i samochodo
IIl'rnar..do_ "dl.

pa,1ktllw sani,tamo-odtvwczvch etc, Pn
W rw'uJm t mai c. sle lId"v w Pa ył!l wycb.
nadto odhoozie się poświecenie 7:kołY P'e1ę
w robi 11)31 "" M ed,,..,-łOOn,,:a y. "'.A....' trn v:nilrstwa P. C, 1(, III'zy ul Smolnej 6. zwiedza
10000 lnll kom nu ł:eMr.tri,. tel 0;0 ,h ")'. mar :I'e instytuclI P. C. Klak:. 'szllitala. Domu Ma,
lIIa 1 rk rranc>' '-vautey w nJ1IIhl'ł._'a,;ym "-1.e7 .:'erzvstesro 'SIóstr P. C K.. Orn'ska rnwal,de1c
..""rd. Te!lł"le"' I! e do redakIr". tel!o CZasll

giństr. Domu Wdów, Schron'ska Weteranów,
Składnicy Ce:łtralnel iłd, ,Wteczorem odhedz'e
sic w salach Resursy KupIeckiej urocZystv oh.
dEieslcc,nlec'.. zaszczvcrmv obeClln. cia P
w1aft1 bJf ....orM! pru err.n'l"wI"'" IIIWIIJch cbód
Prezydenta. lako prote.'<tora Polsk'ee:o Czerwo
cI...r...w \,...'.'11" .....ł. wy ,,- P,TY"I.
ne o Krzy tli, W wleci: tClwym obcbodzie w
f-) łł-s1..... Itcn CIWW"IIIIO I(n,. zmII rr)wn'et ud':I' przedstawiciele wladz pań.

ł--nl p ,41f,t41 O.",," \I;yr.ła !'te z rntllce,,:
IIn.noem o PdIiA;'el Wnłl''''. Kra\(>"' - Mjr
lI.rek 1.,..",eJ rwTlca tlwa" ł.r P, W. K. 110

!a.

J. _t v Po!sk' Clerwony Krzd

..1,,'oW}'ch. m!elsklcb. kórDus dYDlomatyczitV

-\

(-) Uwadze lexloDlstów laglellła Dąbrowskie
gn zamleszkałvch obecnIe na SląsluL
Dnia 9 I 10 HstO\lada rb. odbe-dzie sic w D...

browie Górnicze! uroczysty obchód II-ci rocz.
n'cy NielPodłeg!oścl Polski oraz 15.el roczoicy
wymarszu p'erw5zycb oddziarów legjonowyCh z

Zagrębia Dąbrowmego. Komiłet Honorowr Ob
ciN1du stanowią: Marszaltowa Aleksandra Pił
sudska ,ks. bistro" Wladysław B3'IIwrski. mim
ster SławoJ-Skradkowski. generał Leon Berbce
k t , wolewoda kielecki Knrsak i 4nni. PJ'Otfraftl
obcbodu następujący: dnia 9 listopada o, tock.
ra.no msza Ułobna w koklele par:"'alnYft
cach m'esłeczne zebranie Zw'azku Sam. Pot 9-el
RlIdownlczycb. na którem - po z 'atwlenlu kil w Dllbrnwie Ollrniczel za poleltłycb I zmarłyc}
leaionlst6w
Zagłębia Dąbrows1ciogo. O RocIz. I'
ku 5praw zwlązkowycb - zostal wy!dnnony cRłlstrzyk po
ulicach m. Dllbrowy Oóm. (rłlió
orzez p. arc;b. Br. Petzla rcfeorat o' celach I la
dan'ach Zwłazku Zr eszeti Budown!czycb Zem uczestnilków n godz. 1ś.30 na maco szk"h' ł
v.."S%ecłmel
nr. 7 przy ul. P'tsudskiecol '- Dnll .
7.acbocln:ch Rzll1ltei Po dysku5ii ucbwalono le
lo.-go listlJlPada () gotk. 8.30 Uł«iY'l.a Msza I
<łnlXtlo 'e przysta"' na cdonka, tecot Zwl zku, kazaniem
w
koścIele
pautiałnym; o cod z, 9.31ł
00 Rady Oo'eku/lczeJ 5dcóły BooO'WTlictwa Zw.
Sam. Pol. Budowniczycb wlo11rann ,. ItIt. Kry. poch(ld z kośc!oła Da Plac Lelr; l nn6w. ;; g ,E.,
'{owskiero. bud. Llersza I bud. Oloblsza. Pom 10.30 odsrOlriccie płyty, połwiei:onej lIaJ11iec:l..
zono ta1c!e Sl\WIWC iladmicmero obarczania II'lonistów Za:dębla D bTO\nk.. o It'dl. 11.30, do
DrzedsiehlClrstw budowlanych pracami Mltysty filada. O rodz. 1 .e.1 uroczysta ekadNlłJa w'!al!'
cznemj dla wladz (tra? "rakiem l ol'teJICÓ k'a kitloteatnJ ..Kometa". o codz. .t9-ej WI EOmiC&
ItPnla pMrace(J J)Odalk"w I składek soc!alnych legiOnOwa w salach Resursy Dąbr(tws1cl,l '¥O
od ZI.robkówrnhotn'czycb. wskutek czelEo by sunll udzlalu I zapotrzebowali. na kw..tm......
wallt przedlicblorstwa obatcu,,! ' "admiarem zamielscDwych "rzyJmule' .Komitet . ti c
prac adm'nlstracvln)'ch dla wla b;-skałbowyt'h (J6micza Magistrat} 40 dala I ł!J ." 7

emi...' ' '

Dnedsllw'clele wflKl, n'aetelnych P. C. K.. orat
elepcl okreltllw I oddz!ał6w P. C. K. I calezo
I insty,wcYi ubezP:eczenioWYch.
d,ł81lle01ałe.Ia "'11'0 istnienIa. Uro(Zystoł te obszUtl, Rzeczypospołiote! PnJsklei

II . .... 10. ltet'Jllada br. vroczvslo ć

si4: poc' 1l1tU.

'\

'\ "

'\ \', ,

:),

"

, I (:
,',)

, Str,'

'....... .,. z'cłnł. «5 nstC)". I'29 r.

";' .,Sthfa
'*ł"OI .na przt'
tatow. Koł.==
Sto
..-"
"$u;r,:-,:

... I kt6,rm zalei, a 4ł-onałea'" II. 'W
ł-f,dł' Iftle'praedm!ot6w,,"'""h. ł-- Ile
.......e IIStnłe hb ,*lIIIDle ,., dvMcll .
,...".... ",,*1" prlt' al. SIkoIn"ł O. do dftll
I' łł-..dl rb. 011 ...owadalllla ..... ...cla
....: IIOI..łrd '1...101'....... facho"'..
0łftIc1e .... tedn* ....It&- od dostl.
..... łIołcl łatoslel\. N....tItIl alt. I' ,m.
IIIlełn* onratllaac"Jna qlaSlJlacycll tł, ....
iJdrrywa ładneJ roll.

,(-) IC... .........,.

: lCoIamna 'Sanitarna Polik. CIIII'W. lC,ayta 'W
Zał,.. otwiera 'W .rocie 13 łłstoDacłn bellllatn'
hrs sanitarny. WS"n1Mlenle do adzielenia IIlerw.

vi Z.kopanell, . .rt n.,le " ao.tym roku tyci. anędnlk. n..

p:Paweł Machej.

W,z",.rtym tracimy jednego I 'najlepszych -i n.,sumiennlejszych na.
szych pracownlk6w, który na stanowiska w naszem pnedll,blOl'ltWfe zys_
kał lObie nasze pełne zaufanie.
, Cz6e Jego pamięci!
KitowIte, 5 listopada 1929 r.

......, ...Sp.
....11z...o.
..I_lIu
o. ........
'

aleJ łIOmOCY przy. wMlladkach nleS2<:ldctl, lira.
townlc:twłe. plolOlll!ar5twle, delY'lltekcll , ochro

ate przecląl&oweJ. pod klerownlctwan lek,a"a
.. dr. OlUCha. Obywatele katdero "ana. kt6rzy
maJł- zam1..r' sPraw bumlftltarnel I dobroclY'll

1101 poCwI ć sle, mogl\ qlosić sle w środę,

"'la 13 tlstopacla rb. o rodz. 6-eJ wlecz. w szko
le III prlt' Sokokt1 w Zaretu, LekcJe I Ć\\'IcZerrl3

odbyV{ si, bedł- w kiM, trode od 100Z. 6-01

do 8.eJ wieozorem.

I

1:,\
:01

Iq

I
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(-) Co .6w1 . ł repll-ła. prnmJIL utolY

lIokutałc.kce) w Klfowlcacll'

NlnleJszrm przypomina 51e pracodawcom, któ.

BY zatrudnlaJa ucznl6w w swycb przedsIębior
stwach, łreAć g 4 regurllmlnu szkntnegn przemy
słoweJ szkory do1csztalca'"ceJ w Katowicach. Po.
lIania o zwolnienie od aczeszczanla do szknły na

poJed cze lekcJe. lub ni czas d'ułszy. naleiy

ii

"wsze na czas I na plSmle przedroiyć kierow
nictwu szkoły przez przedsleblorcę przemyslo
wegn. Kaide plsmn uspraw1edllwlalace. lub po
danie, zawierać musi dane co clo klasy ucznia,

It.,

dokla4na datę wYsłania. dnI. w którycb uczeń nie

itf
""

. .'

Dnła '2 listo pada br. zmarł nagle w 300tym roku tycia kolega nasz

Śp. Paweł Machej
W Zmarłym tracimy zdolnego wllp61praeownlka I nadzwyczaj miłego
kolegę, kt6rego pami ć pozostanie nam na zawsze drogą.

Katowice. 5 listopada 1929 r.

Urzednlcr Zwl.zku Koksowni SD. z O. o.

przemyslowe!:o. Równncze!\ne usprawiedliwienie

kilku ucznl6w z r6tnycb klas przez Jednego I

'ii,

(-) KOIIIIskatl prasowa.
W dn'u wcroraJszym Dyrekcja PołlcJl w Ka

Dnia 4 listopada br. zmarł po k ótkiej i clętkiej chorobie
mój najukochańszy mąt. nasz troskliwy ojciec i dziadek. kupiec

Śp., Fryderyk Hoppen
w 61 roku tyczla.
K a t O w I c e, dnia 4 listopada 1929 r.

W głębokim smutku pogrątona

towIcacb zarzQdliiła konfiskatę 'lir. 1827 ..Polonl;"

:,

. nr. 2S6 ..Gazety Robotniczej" I nr. 522 ..Ber
linęr Tageblatt".

Sabina Hoppen, iona
A'ofzy-Ludwik Hoppen, syn
Helena Hoppen, synowa

II Kafewfele'ege.
(K) Llczhl mleszkSltców włeJskrego powłata kP

Edvtha
}.
FryderykWera
Jan wnuczki
,

towlckleRo.

lkzba mies1Jkań<:6w witl}skiego powiatu ka

towi<;klelt'O wvnoslla ,w l1:I;esIQ<:U wrz,eśniu 'l'oku

bid. I ratf'iH 'Z37'2io. vi ten! 1'1741'1' inesMich i
119800 żeń!\kicb osób. Statysh'lka ludności po
szczep:ólnych miejscowogcl p zedstawia s'e na
stęPl1iąco: miasto Mysrowlce 21 259 mieszkań.
ców. gmiona Bańp:ów 1107. Bielszowice 161,11.
BrZf:C7-kowice 3206. Brzezinka 6373, Bnkow na
2273. B .tków 4504. Chorzów 13990, Dabr6wka
Mara 10259, Halemb3 2, 20. Janów 18651, Kro
dnica 594. K(lńczyce 5970, Roździeń 12087. Ko
chłowice 12335, Macielkowice 2161. Makoszowy
3299, Michalkowice 8040, Nowa Wieś 24255. Pa
wł6w 6342, Przc-ralka 1176, gic-m' "owice 38596
Szopienice II 149, Werno" ec 10789.
(1<) EkshumacJa zwlnk.
Do Mysrowic 7.'iechala specia1'na komisja, klń,

ra zajęta sie eks ,umacjQ zwłok polegrycb żor
nierzy wl<>skkh pochowanych na cmentarzu w
Mysłowicach, Wydoby,te zwł<>k,j przewieziono do

Wa,rszawy w celll umieszczenia we wsPólnym

grobie.
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ośrodek P. W. I W. r. naszycb dołaltaJl!cYch
obyWltel1 polskIch. Itrnsl o ralllawe zawlldomle

nie tut. gniazda do dnia 10. II. br. czy protekto.
rat przyJmuJ... DotyclY-.to łych obywa tell, kt6.
rl!)' dotycbczas, OdpowiedzI nre nldelllU.

(Ś) Z tan6w małarycZII)'cll w N-ł'ID B11ło

mfu.

W dniu 18 "Uzlem.1 br, Ittało trzech u.
czcstn'tOw ,W1s6w matGfVcznych, IOl'Itanlzowa.

nveh przez 11'0110 profesorSkie przy Itlmnaz m
komuniInem w NowYm By toniki egzamin z 6
klas. Jest to dowód skuteczno! pracy rrona, kt6
re opr6cz prowadzenIa dwu kar.6w matUrycz
nyCh (drugI dl. urzednlłc6w po!oIcł-Jnych) bi.erze
wYbItny udzIa' w akcJI ołwIa1owel pozaszkotnel
w NowYm Bytomiu.

. I;u'blfDle lde"e.
(t) Parcellcll w Steltlowf..
W sprlwle parcelacJI mała&u Steb!6w Pow.
Urzad Ziemski w Tam Ollrach wyrnaeza dzień
urzedowy na 1'Iateok. dnia 8. listopada od Irod'l.
1145 do l3.-teł. eelem I'I'zvlmowanla Jorrteresen
lów, którZY powinni In'zedfotyć dowody uiszcze.
nia wVZ1Iaczonel "."raty.

tJłeJ.Jrlecre.
(B) Ekshumacla zwłok.

skieJ. ,

loty uskutecznić dla katdelto ucznia z osobna,

uczeń zobowiązany po!\tarać się o podpis przed
sleblorcy przemysrowego na znak przyjęcia telto
do wiadomoścI. Podania nleodpowladaJace regu.
lamlnowl zostana bez zaratwlenla zwr6cone.

Tnw. OIma. ,.Sok6ł" w Zrodzle, nrraca Ile
za na.... IICIłNnIctwem . 1R'oł do WSZyst_
kich tych obyWltel1, kt6rym rozesrane ,złiAial y
/llsma o przyJecie prntektotltu lub człon{ra ko
mitetu 'ho o oweJO. nld "aJIICII, .., bbdnWDĆ
sokolnIł- W ZItOllble. .. rtl ,tworzony zostanie

l'tnarry b i ebal1vch M'nlerzy a,rmJI wro.

tego samego przedsiębiorcę przemY1\rowego, na

Ich zastępców o uwolnienie od nauki szkolnej
prlYiać nie mot ni. Jeżell się rozcbodzl o lekcje
niedzielne. można przyJać pisemne usprawiedli
wienie od ojca ucznia. W takim wypadku Jest

(S) Ze .....

Na cmentarzu w Dziedzicach dobyto z gro
Mw tamte pogrzebionycb kiłlmnastu toOrnierzy
wrosklcb. celem przewiezienIa tychźe pod Wa'r
sza we. gdzie załotono cellirał,nv cmentarz. na
któ!'Yń1 9J)OCZlla zwloki około 1000 w Polsce

przyby' do szkoły oraz podpis przedslęblorcv

Podań od uczniów samych lub od rodziców wzgl

Nr. 304

. .wf"edlłewldd..e

J-) I... ",.lIa ,..1eIo dla "I .......

PogrzeD odbędzie się dnIa 7.gp listopada br. o godzinie 14-tej z domu żałoby
przy ul. Kościuszki 37,

(B) Palłstwowl Szkola Przemv&łGwa w Bielsku.
W niedziele. dnia 10. listoDada odhedzie się
walne zp:romadzenie Radv D"<Iz:c!el 'e.1 o gO
dzinie 9 rafio w sałi fizykalne! zaldadu. O lI:'odz.

10 wywiadówka. Dyrekcja UDrasza rodziców

wzJti"Inie opiekul1ów o lakna!1'czn'ejsze zjawie
n;e się na wal'nem zp:romadzenio lak I na wywia
dówce,

(B) Wystawa antlalkohollczna w BIelsku.
W marej sali Strzeln'cv mfei kieJ O<!hedzie
się w czasie od 18 do 25. hm. wystawa ant;alko
boliczna, unadzllłJa przez poznańSka IilJte dla

zwalczania alkoholizmu Otwarcie nast3ni w
poniedzjarek, <!.n'a 18 bm, W wystawie hioq

IIdzial i mieilscowe czvnnlki pracujące w tymte
k T enll1'ku,

(8) W"padkJ IIlJtomolJllowe.

Szofer bo:weg;o auta .. , Bielska Adolf Ka

sprzyc1d. IadAC drnll:'a do V\": rv, nalecbar na nle

;aką Anne ChruszC'zńw z Wisty, kIMa odn:osra
tak c'eź.k;e uszkodzenia, że w czasie tra.nspor

tu do szo!tala zmarła, - Ślusarz z Czechowie.
Ludwik Oa, browski jadąc motocyklem dro ą
nrzez Kozv na lochar na 27-letniego robotnika
franciszka Zadlika. który wSo1rutek tep:o odnlósl

tak ciężki wstrzas mf>z1Ol że- PDwątplewa,lą o je

11:'0 wvwrowieniu. Motocvkl'sia iechar lewą

niemożllwa do przeprowadzenia. W z,lkończeniu (=) Z gardu.
dyskusji poruszono sprawę braku znaków orien
Do uratu przy ul. Mariańskiej 33 w Król.
tacyjnych dla pOjazdów. Zl.akl te winny być Jak fiucie zakradli sie nieznani sprawcy łzabrali
najwczegnlej ustawione na głównych arteriach koro samochodowe wartości ZOO z!.
komunikacyjnych miasta.
Wykonuje

Domn'kl wsze'kieGo rodza
Ju i DłYtY D8m'atkowe

Anioni C_Dok



Fabryka wyrobów marmurowych, szlifiernie

trona drOlt'i. rzekomo. ahy wvmTmić DO nrawej

stronie drogi bawiące się dz.leci. Ofiare wy

vadku przew'eziono do szpitala w Blar i, sPraw

ce przęka7a!l10 sądowi. (vx)

(8) Włamaale.
(=) Czego nie kradną.
Budvnek szkolny w D....bow<:1l m! ci tak 1!'
PawIowi Grabowskiemu skradli z pola w6z
Tokal C11rzegciiańsk1ei SpóJki Hankow j. 1)0 loka.
wa rtogci 600 zl.
lu hankoweltO wdarli sie niexnani SPTawc ' I
rnwmli stoiącQ tamże kasę ol!'niotrwa!a. Na
szcześc;e zawierała ona tylko drobna kwote 20
z!.. która sle slala łupem wlamywaczy.
(P) Zamknięcie SZOSy.
Z powodu bmkowania rY'hku w Starym 8'e (8) '-nalezienie tonłełcL
rll'n;1I zamknieto przejaw wozów cieżarowych i
W młvn6wce nhrnAcel w h.iskoki w!;f MnTcb
osobowych aż do odworania. Ruch kolowy od znalez'ono trupa 30-1etn!ep:o Pawra Loreoka. T€'!!
bywa się z Tychów przez broozowice i Lędzi ie ucal sie ieszcze 29 ub. m, do swoi ell:'O przy
ny, a z Mysrowic przez Imiel'n.
Tac'ela w MTfichu zamirsz1<a'ep:o a powracając
'w stanie pod,P'tym, wpadł do wody. w które u
(P) Zebranie roln'ków w Pszcz:vnłe.
iąska Izba Rolpicza zworala W dni-u 27. P3Ź tónar. P04icja !>OSzulciwala 2'0 na J)O<I<taw;e o
dzlernika br. zjazd'1 i'nik6w. sadowników i ja trzvmanejto doniesienia o Zi! if:Ctu denata, po.
rzy,niarzy d,o Pszczyny. w kt6rym wzieło udzial szu,lciwania dalv wvtej op'Mnv smutny wYnik.
55 osób' naczelnicy gm:n, preze'5'i tow, op;rodnl (8) Ułaskawienie morderców.
czych i kMek rolniczych, Obecni byli delep:acii
Z Wadowic donoszą. te P Prezydent Rze
Państw, Banku Rolnejto, Okręgowejto Urzedll cZY!!tospolltei ułaskawił przez sady przvsle\!'lvl..h
Ziemskie o, P. starosIa z Pszczvny i Inni. Obra na śm'erć lilkazanycb dwócb I,lOro p 'ców: \Voi

Z Pszczynslł"ege.

szkła - Zakłady kamieniarskie.
(K) Z przedstawienia amator!'klego w Olszowcu.
1(1'61. H.ta
W ubieda niedz,jele odbyro sie za sIaraniem
gniazda sokor6w w O;S7.0WCU przedstawienie te
ulica Glmnazjalua, 71 - TelefOll 5-17
a,tralne. Odel:rana zostafa przez tut. zespól ama
torów 3-akłńwka P. I. ..Nawrócony", przlX13ia
wiaiaca gnehienie oraz "przekabaca,nie" cbr....nów (=) W sIłrawIe uszkodzelł elektrycznych.
Miejski Urząd Techniczny m'asta Król. Hnlv
na Ślasku C'esz, pod zaborem austrirckim, Dzie
ki ener icznej pracy oraz do!'konare'j reZYSCTj' za naszem pośrednictwem podaje miesZlkańcom
p. M. RączkówneJ przedstawienie podobaro si części miasta Kl'mzowiec. it u,trzymanie miej
<nólnle. czel:O dowodem byry liczne oklaski ze ,kich utządzeń ele.ktrycznych na KHmzowcu po
strony pl1hlic7noki, nraz życzen!e powtórncj(o wierzono P. PiotroWi Kiofbasie, zam, przy ul.
Barbary 5, do którego na,!eży s:ę równiet zwra dy prowadz,ił prezes Sekel' Ol:rooniczej 1. J. R,
odegrania szluk;,
cać w razie \!'Szkodzenia urządzeń eoIektn'cznycb p Orzonka, kt6ry przed,stawlr zeo)Jranym pro
przy IiclinjkacIJ,
Itram prac Izby w dziale op:rodnłczym, Przema
wiar dvr or Izby p. Panieński. referent op:rod 1
(=) Dra wnody rntereseat6w.
D WI-osi,k oraz szereg roln'ków w dyskusli. Ze
(=) Z maRIstracklch kłopot6w. M'ejska Kasa Os zędności w Król. Hucie bra'nym
rolnikom przedstawił prezes Grzook3
Na ostatnlem posiedzeniu Map:lstratu m, Król. ul. Monius2Jki I. wprowadliira nowe p:odziny u.
Huty wniesiona została Interpelacla w,sprawle rZędowania, a mianowicie od godz. 17.30 do 19,30 nowegn instruktora np:rodn zelZo dla powiatu
ograniczenIa szvbkoścl pOlazd6w na p:ł6wnvcb i zaratwlać bedme w tycb Itodzi,nacb przy!tno Ds zvńskie o P. Edmunda WoIt\Iklego, który z

Kr#Jlewsłdel Bufy.

ciocba OJ.uze z Buczkowic. którv z powodu rn-zy

adzonvcb mu alimentów zamordował swa na
rzeczoną z jei nieŚlubnem dz'ockiem. zamj nla

lac na 15 la,t ciefll:'e o wip-zlenia z obostrzenIa
mi. i Wlad Iawa Wa1czv'ka, mordercy równil?t
kochanki z d1'Jieckiem, które po zamoroowan'u
W'1'zucił do rzeki z zami'ana na. dmywotnie '\11..;e

zienie.
ullcacb miasta. Zwłaszcza na u!. Wolności auta Iwanie wprat na racbunki bletące i ksląteczkl dniem I. listopada obią' swe urzedowanie i na
autobusy urządzają wprost niesamowite barce oszczędnościowe oraz wypla y z tycbte raohul1' t.yczenie rolnik6w zamieszka' w c&ntralnie po

Sprawę powyższa postanowiono przekazać po. ków na sum'! do OOO 1.1, Ita osobę. Jak również łozonycb Tycbach. Zebrani roll1'lcy odn'cś!1 sie
przYcby nie do wnioskńw IzbY Rolniczej w kie
:o : ::t:n :o ;:nr:o:o I:y z:;j przyJmowane hedą naletY'łośol za weble.
runku \JJt en syffkacli rolnictwa przez warzyw
nictwn I sadownictwo oraz nowoczeS'llegoo sposo
t6w karnych, Specjalnie lekcewI\Źy przeplsv, (=) Zlkaz i8IJI'Zeduv napo)6w wyskokowych.
bu zbytu.
;ą d n\o c r ut \ i 6N w uW t. W dniu dzisiejszym, ze wzp:ledu 'IIa prClkla
Bytom. kt6ry nie zwaZalac na mogące wynlknllć mowany straJk proteshcyjny, policja wydarł (P) Śwreto młodzIety w Mlkolowłe.
Z okatJi "Śwleta Mrodzleży" Odhedzie sle w
stad knnsekwencle. rozwija na nalrucbllwszvch zakaz sprzooaty a,lkoholu od rana dl' godz. 16-ei
ullcacb kolosalna szybko ć. Ponadto na posle- (4-ej po l)Ol,ud!1'o). 5/1rzooat ptwa powyższym MOkołowIe w sali p. Ratki (HQtel P-oIski) w dniu
17 J.istoPJlda br. ,n p:odz. tj,30 wlecz. przedsta
:b:enlu omawiano kwestię aut clężarowycb, któ. zakazem nie jest 'Oblęta.
\V'len'e tea,tralne, tla którem odeg;rane z01ltafln
re nietvlko. te zaklócalą spok61 publiczny. Wy- (=) NIe udllo sł..

woluiąc pIekielny haras, lecz niszcz II bardzo Je- Cz, K. Z"Nowycb Hałduk, podrobiwszy na
!:dnie, a nawet domy. Ilekroć auto cldarowe do8cumenc'oe POOpls, "rof. Boblil-skiego, cbc:ał
przeJet':!h przez ulice, mieszkańcy dom/lw od. podjąć w Mie1sk1e1, Kasie Oszczędno cl 120 7r,
czuwaJą to w sposób b. dosatiTly. Wlzystko bo- Ma1iewr się nie udal, bowiem kasjer poznał c;1
wie trzęsie się, I te wltrząsy mogli przyczynlf na falszerstwie I, Cz, K, miast pieniędzy, ottZY
Ile:; czasem doJafdel powatnlelszel katastrofy. k
Jlko jeden l: wolnych l'roJekt6w. podczas oma. ma.,. oze.

dwIe szt i p. t. "Na drodze". dramat religIJny
"" dwócb aktach, oraz ..Surdut I slenn'ega". uh..

tJ'eszryti.Jdege.

(C) Kursa .atow....a

.....ł\'l!:odniowe urucbomia Ol. Zanad Macierzy

7!kolnej w CieS7.VI1łe od 4. listopada br. począw

szy Lekcje odhvwać się będą trzy razy w
iV'lt l1lu eczorem przez trzy cnodz'ny. Z1!'rn
<zel!,la przv!ąnuje się w biurze Macierzy gzk-olne!

11.1, Stabnacba 4, w srodzlnacb urzedowYcb. 0

orata za naukę zł. 20 l sP6me kosma potraw
'{MClWanycb.

(c):rSk::«:::e = ;:: l't&nclszb Ola

ka ludowa w 3 aktach. Próba g&neralna dla ce i Karola Wi nlowsklest.() pod zarzutem oszu
dzieci w nledz,iele o xooz. 2.30 1'01).

stwa. popełmoneJ(o Jeszcze w roku 1927 1)1'1.'
t)odpalenlu swero własnelro domostwa, W trak.
Dnia 7. Ilnldn'a br. odbedzie sie w sadz'e Cie przes',ucbiwanla 1)rzytna' się Glaca. te przed
M'bu<:bem połRl1'll iI w 7!ysttle rzeczy
nszczvńskim,
PlJkM
Nr.
3.
publiczny
przetarg,
wIllIla tel sprawy. zaptoponowano, cZ'1 nie da. (==) Wllm'....ilcz. ' .
sweseo mles anla. Na 'Podstawie l egO ze
toby ste zastąpJć'k6ł samochodowYch o pełnych PolicJa przftrz'ymala nlejlllkl n S. J. z K<I'6I celem sprzeddy reaanokl w 06rnem Bzlu. zl{) ze
znania przekazano Glace do dYS1IDZYC,1 sądowi
;;:umacll kotalnl takiemI. fakte są IIrzv autach Huty za włammle Sle,do Mleczarni Obywa1el żono! z I I hok,tar6w roli ornei I łllki, a nar -ta w
Skoc1'JOwle. ,
cej do JerzeP:D WowJ'e,czkl
:Jsobowycb. Rzecz ta hedzle. naszem zdaniem.' skiel w Król. Hucie.

(P) Przetlrtr IInbJlcZłlY. '

,!
M. 104

, '- ..I»oIiIra l8cwn'''' ł.4nta '6, IIstooada '1029 r.
l,

, ' " u.',' ""',..,: "I! ,.:'., ." .'" ;'" .... i"..,: ;')' '
lO
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Z pola walki I' pracy robotniaei. na S sku. . Dl'Zlłlednill akcji
Przestr a przed politycznym wać., W,t,ych ,warunkach przed udziałem wóro czYli t. zw. Intetlgenta. nie rótnlll ler.wleclcle).
Ol strajkiem w zapowiedzianym straJku demon.tra. się zasadniczo od podobnych warunków W numerze 266 ..Polski Zachodnie

· c:yJnym. mającym cbarakter polityczny, tycIa robotnika. Raczej powiedziałbym. ukazał się artykuł mój pod tytułem: "W,
Dnia .'10 patdzlernlka r. b. odbył sił: robotnlk6w przestrzelamy. te Intell ent czesto jest bardziej upośle- przedednJu akcji krawieckiej". Artyku,:
w
Kr61. flącle kongres radc6w załoga- , ' dz ny od, robotnika. gdy t o swoje pra- ten poruszył, jak dowiadujemy się. niewych hut telaza. metalu I przemysłu Centralny Związek OórnJk6w, choJar w, nie uJttle się upominać I z trudem których czytelników "Polski Zacho.
przetwórczego - zorganizowanych w strajku 5.go listopada. rozumie Istote walki społecznej. Może dniej", nie mających wiele z fachem kra..'
Zespole Prac1T. W swych rezolucjach Dnia 26 października b. r. odbyl sre dlatego, że zawsze ludzi sie nadzieją wlecklm wsp6IneR'0. Nie chcą sle oni

'

kons:rres domas:rał się "oprawy 28robklw " Katowicach zjazd radc6w załogowych wślIzgniecIa do środowiska posiadaczy, zgodzić z tem. aby pracodawca kra
we wspomnianych gałęziach przemysłu, delegatów I członków zarząd6w oddzla- Wszystko to oraz warunki pracy skła- wleckl mógł zarobić przy 6-clu robotnl
u:pewnlenia 8 godz. dnIa pracy. załat- ł6w klasowego związku górnlk6w ze da sie u prac'ownlka umy.słowego 'nie na k ch od 2.500-5.000 złotych mleslęcz

wlenla kwestjl rlop..sw f węgla deputa- wszystkich, zag-łębl., Na zjeździe tym typ człowieka czynu. raczej na typ ro- me'Pakty przemawiają za nami i pra..
towego; zawarc:a nowej mowy ta y!o. referował poseł Stańczyk. w uchwalone! zumujący I obmyślający pewne plany, cownik 'krawiecki narzeka na sw6j byt;
wej raz zmiany wskatmka drotyzn,la- zaś rezolucji czytamy. że ,.konR'res nje których w ,iycie wprowądzić y nie po. bo nawet ludzie, nlezl!adzający się z na!
nego I stemu podatkowego W ,;,ymku widzi innych środków dla przeprowadze. trafił. 'Z tych wz led6w komeczny jest szą kalkulacją, powiadają. że pracownlIć
dysku S]; uchwal"mo 24 godz. straJk p o.- nla miany wyroku Komisji Arbjtra70- inteli ent w ruchu robotniczym, aby ro- krawiecki za zrobienie ubrania zarabia
le stacyjny przeciwko orzeczeniu Koml ]i wej. jak tylko przez bezpośrednią walkę botntka uczył myśleć. sam zaś nauczył 45 złotych. robJta zaś tego ubrania zaj.
POjednawczej i Arbitrażo ej w sprawie stralkową wszystkich górników 06rne- sle od robotnika praktycznego sposohu mie mu 56 godzin. A wiec taki pracow

hut żelaznych oraz przeciwko przewIe. o $Iąska. zadębi Dąbrowskiego i Kra. działania. nik zarabia aż 80 groszy na godzinę, co

kanlu rokowań przez ZwIązek Praco.. kowskiego; 3- o 115topada winien ..ie Jeśli chodzi o społeczne znaczenie. to wynos} tvgodnio vo 36 zł: 80 g-ros?-y. !\

awców. . odby wspólny kon res C. Z. G, i Ze. widzimy na każdym kroku, że klasa ro- Wlec. Je 1I z te!"l. faktamI z. a zaJą SIę

W odezwie Zespołu Pracy termm społu Pracy, a najpóźniej S-g-o listopada botnicza staje się coraz bardziej ważkim ludzie, .meżyczhwl uspo blenl dla a
strajku p,rotestacyjncR'o ustalono na śro- "alety rozpocząć strajk g-eneralny w czynn:kiem w życiu g-osJ;odarczem i ma szych. ządań. to mech.że Ię ZgO zą I Z

W
b . I K I" J k . d ' S ł' k . t .. t j ł k' l . Z o yc mi s e z J . r
. o .ec tc: gO , ze o z czen e om SJI a. WI zimy.. p, ,anczy OWI nas rO- Istmejącego us ro u spo ecznego w le- rystyczne. że na wspomniany na wste.

dę, 6-g-0 listopada r. b. 6rnictwie węglowem całej Polski", przed sobą ważne zadanie przebudowy b t m ć . 5 Z O e oo ma ł js t ter h kr e w l ec c kl n 'p0 e t C ra h f a l Z a a k r t O e :

Arhltrazowe], przedłuza]ące obecną u- ju bOjowego Ole brakowało. Przyszło runku demokratyzacji przemysłu, za. pie artykuł mój nie odezwał się nikt z
mowę w hutach żelaznych. zapadło ez jednak opamiętanie, po przyjrzeniu się oewnlenia w nim I!:łosu pracownikom : majstrów krawieckich, co może służyć
uprzednich rozpraw oraz przy udzlal swoim siłom - podoflcer6w w C, Z ° wkońcu uspołecznien!a warsztató jako dowód. że dane. w owym artykule
liiestałych ławnik6w, sprawa a, dz!e kl r.ie brak, tylko. że szerel[owców niema. pracy. Żadnych soecjalnych celów me zawarte. zgodne były z prawdą.
irtterwencji komisarza demobillzacy]ne- To znaczy, że poziom wyrobienia spo- wskazuje życie intelig-encii. która od- A S ok . "i rosławski

go. powróciła ponownie pod bezpośred. łeczne2'o członk6w C, Z. G. jest dość ręhnej klasy społecznej nie tworzy i . r a e ..' 1
n:e obrady pracodawców z rob tnlkaml wysoki. choć jedno$;tronny. ale masy ro. 73WS7.e musi wybierać mit'dzv po ie a: sekretarz g-eneralnv e eracJ1 Prac (

W razie niedojśCIa do"aa.warcJa .nowe! botnJpzej tam niema i do strajku hle y- nIem kanlta'u lub pracy. 1edynvm' ce- Przemysłu <ldzJezoweg<t. '

umowy będzie .9 ą.. '.t a!"m, powtórnej łobvkog-o prowadzić, Jak pisaliśmy jU7 le":1., in eJi . cii, ,!,q ,e", "nresr ni , o- Zebranie, ,Pederacil KrawIeddeJ.;'

rozprawy
KomisJI
ArbJtrazowej.
Z spradru- w
..Polsce
Za.:hodnjej".
skutek
mocynie
robotn:kom
w zdo'1)ywamu
WJe6 ie j strony.
ponieważ
rOKowania w
wencJt
Ministerstwa
Pracynadoszło
doInterdzy. ażeby
była tak znacznej
rMni- wam.
rac. T 06 b "

wie hut żelaznych, metalowych I prze- rodpisania umo",y w Zag-łębiu Dąbrow- cy umysłowej między pracownikiem Dnia 21. października br. odbyło srę
mysłu przetwórczego. były stale odra- skiem między przemysłowcami górni- siedzącym przy biurku I stojącym przy w Tarnowskich Górach zebranie g-rupy

ezane przez Związek Pracodawcó';', ko. czymi I C. Z. O. Na podstawie tej umo- warsztacie. mit'J c?\vej Federacji Pra v Przemvsłq
misarz demobilizacyjny Wystąpił do wy płace akordowe w Zadębiu Dąbrow- Na terenie śląskim szczel1;ólnieJ. ura- Odzlez?weg-o,.\V obecnoścI 50 członk6 .
związku te o z wnioskiem o przyśpie skiem zostały podwyższone o 20/", płace biani są robotnicy w kierunku niel1fno ci Z brall1e zaR'aJł p ezes ob. Hutera, ud le

.. d .. i 10 d I ko . d . ł S 69'i . . d h b t . b' r tem aczeg-o . . . popiera I eo OR'Ję

szenie tempa rokowań. W razie n:edoj. zaś dniówkowe o 3 grosze za nunkt. re- da pracownik6w umysłowych, kt6rych łając d 2' l łOSU Ob' G Zlc F lo p nce. k!óry .m d 6w l lł .0

SCI;ł o porozumIeOla w c ąg-u .n - dnIa ro wyżka Wynlos a , o. weJśCia o ruc u ro o nlczel1;O o aw!a! M' łka Pił udskiego Nawoływał

misarz demobilizacyjny podejmie mlcJa- Zobaczymy teraz. jak p. Stańczyk po- !';ię przedewszystkiem ambitni przy wód- onarr ież do sczvtvwa ia Polski Za
t we z' oływania kon erencjl stron. je- !:tąpi na Iąsku. Wso6łdziałanie z .. u- cy. Te ambicje. ..pr ywó.dców" ;ut j- chodnicj". wskazując na jej ; Ie niezbę
h zaś l ta droga zawiedzie - sprawy dfatym" Zespołem Pracy pomalutku dJa. szych odpychają mtehg-encię, pozbawla- dne2'o informatora śląskich robotników.
zostaną przekazane Komisji. Arbitrażo- bli hiorą. wiec chyba i tutaj pó;dzie 1'0- ;ąc ruch robotniczy jej pom{)cy. A przy- W dyskusji, która wywiązała się po re.

wej. seł Stańczyk po drodze rozsądku. dałaby sie ona tutejszym robotnikom w feracie. zl:t'romadzeni członkowie mówili

O teinkongresu
wszystklem
wiedzieli
OI'ganl.
bot"r:ł
I I<
.. I 'kacb tnra
ich walce.
dykta- onowskich
niskich zarobkach
krawieckic
w Tar
latorZy
radców
załogowych
ro O
n:tc
OWRl
takich dotąd
ludzi, bezskutecznej
jak Grajek czy zRoguszG6rach oraz
poruszah sprawę

w Krt i. Hucie. Jak r6wnld o tern. te bez. umysłowych. czak. oertraktacji nad umową zbiorową w kra

pośrednie pertraktacJe stron w hutnle- ..Gazeta Robotnicza" nie ma często Te klika uwa dajemy "Gazecie Ro- wiectwie. >'
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czuje żl1(łnei niechęci do przed,tawicieli Ge

l1era1n j Federacji Pracy i chetnie z nimi
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e;;" : ::"=- K: = a:y \:ac oJ .;: cnle, aby załagodzJ6 ambicje I apetyty Szo. korfanclarzy. " BI" Zwlam spÓr. Za,. . 78.50. Pirley- 4
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...... felieton z Warszlwy oraz zl'POWleclf procrl' znowu lirzeclwko rza ow. orzec w o sana- InteresuJacą analizę dedvkacJl ps lm6w Oomółkl heda omawiane watn sprawy O1icznv u(h:! '':

!ilU
na -dzIeli
ł1astepny wprasowe
lezv1rll francucłclm,
- cJ!,
Jak gdyby
łaglewnlckle
towarzystwo
sklerowanel
hiskupa
krakowsklCIW
Myszkow. prosi
e. Zarzlld.
22.35
komu.n:ka1v
P. A, T. z Wa
- tak
plewu
chcja.o
zawojować
calą Polskę.
skleco. do
Autor
rzeczowo
I przekonywuląco
wvla...
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l1a: zerszych kolacb poza-radlowyCb. Jak nale- Korfnnclarka Czerna znana rozwódka. życia muzvcznep:o redaktor M. Olitiski oma";'ia 4.ej PO porlJdi1iu u p. Orychtola pok6i l. Sprawy,
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nr7.ez hrzuch. 3) wokoro podhrzlJ zem. dalel wzrost (niski. wysoki lub średni). Ilość przehytych
oolop:ńw. Należv o(1i ać czy lest nIestrawIlość tr.radka. ucisk I bóle cialtnące wewnątrz. ból
do"", I czesIo n wet OC7U. h61 w krzVZacb. plecacb I pod ropatkami, MI w podbrzuszu lub w

"OGNIWO"

Dachwinlp. MI nn!!1 ledne; lul> ohu ltd. .

mies i eclnlk popu1arny.'

. nla spraw robotniczych. rzemie lnkzvch. wiejskich r Inteli en.::ji pracl1jącel

V/arszawa - Wilno - Kraków - Kąlowice - Poznań - ł.ńdż - Kalisz

Wszystko c1nk'adnie opisać I z calem 7'Rufanlcm snrnwadzić hanjaż czvll speclalny Jlas
hr7uS7nv na 111Imach. 1{"nstrllowanv fl1zl1T1t'łnlnnv odpowi dnla pelotą stosownIe do rodzaju
dolep:liwn'..i Cer>a od ?:I do 40 zł o nadzwvczai"ej konstrukcji cena wyższa.
W dolel!:Tiwnściacll1 chorohach z powodu wewnetrznt'p:o n"niicnia czyli oherwanla: to.
tadka. kł zek. m'acicv I nerki żadne lekarstwa nie poma!!:alą. lecz tylko chwilowo uśmlerzaią cler
olt'o]a To t 7, Jt'd,;nem lekarstwem pr6cz oper _cjl. jest zastosowanie bandata, nabytejto u spe

cJalisty
baoil żystv.. J
JW. L. P.'aell.te _ Sa......... .... ..

Równipż I dla me c;zvzn dost rc1.a Ie snecia'ne IJasv przeciw obniżeniu tołądka. nerki

W ród cza opism W Po1s('e wvchc.dzącvch. brak takie!!o, którebv za WV. i jelit. _ Randaże I1r7.eo\1k'finowe 1.aołlat,"I ce n ;wieksze I zastar7-ałe ruptury pęnka. brzucha.
!,'czny cel działalno ci swojej miało dobro najszerszych warstw pracowniczych l:da. nachwlnv I npailnletei luż w d61. _ Pończoch v p:umowe nrzeclw żylakom i pucbnlęclom nlig.

)Joleczeń hva T!olskie o. Moczniki R'umowe dla n 'ahionvc:h
nil pecherz meżczyzn I kohlet do użycia w czasie ch"du.
nracv. nodrńZv I w cZR le sDanla. - Prostotr7.Vmacze i knrcktory przeciw zgarbieniu I skrzy.
"OONI\VO" - jak sama nazwa 'skazuie. będzie jednOC7 'Ć, zespa1ać : ",ieniu kregosluoa. _ Protezy sztucznych rnk i u6!!: dla kalek I amputowanycb.

Rodzić
w z"stkie
stal1Y
podnaizune'nieJ
has'em: Wiara
- Ojczyzna
- Nar6d.
k fl1mowe
"OONIWO"
- będzie
pismem
bezpartv'nem.
niezak neT1"
on ur.K- idiec!a
w Krako.
on radnych g-rup. Będzie narod{)wem. ale dlateg-o. e k..zewić będzie umilowa. wiei Cvkl obrazó"
J]ie Narnn1J i Wi ry. że'całemu NarodowI służyć pra nie. na wo1ne P osad y !..Lep:enda
Wawe.
li!". Sielanka.
plan'

;..]
,el.
na

la

że!

się
jei.
em

ła

mi

:YĆ

mi.
all.
R:U

ym
ań
;ła

ro
'ro,
mi.
się
'ęel
nie

po.
I.

..OONI\\'O" - będzie cza onismem społeczno - poJitycznem. Jiteraćk1efT' W nowotworzllcvch się Hurtow- t{fak()w kich" .A
i nallkowem. t. ZI1. e w ..OONIWIP" znajdzie m;ejsre ka'7da snrawa spo'ec7.na "Iacb Pafl twow"ł1:0 M..nonolu ol- wionetka! m!foś'<"

P:11itvczna I osoodarcza. szelokl o'!ół pracowniczy, polski. obchodiąca War 'vtusowep:o w WolewMzt e ] - f lrni akkfnceam
tyknłach przez 1ndzi wiedzy plsanvch z'1aidzle Czytel ik bOl!:ate wiadomo c' k m k fę w 'bel ł::;': y il::6:.m- v.raf!c:zna ..H-B,

l tych wszystkich dzier17.in nauki któr" zainteresować mOt!ą szersze warstw\' Warnnkl orzvlecia: . f'lm"'z Warszaw\'
r7,'telnlr:ze. Wreszcie bOR'at dział clekawvch powie d. noweł-I poezti. woln3 I. n"'vwatel two flo kle. !ind dvrekcla i re
t'vhnna.
któ
tk ' 'em
'- dI.e. zle
I ls "ę mÓl(
2. Uknńczt'nre
śre""lego
zakładualbot.vserlą
dvr.Piekr.e
H. B
z rei' k
a7..vdl o. ws/vs
wvpowledzleć. wsze1
', ńl""ks7tafcaceł1:0.
też wv- oszta.
P3

,.

k'e o rortzaln wiad(jmo cI z kraiu I z c:tł('p'o świata oraz radv praktyczne w 7.8. I{ zfafcpnle bandlowe I odpowIednIa , : s k ; ei n 
hesie .snra,y dnmo\Vvch. Clradv lekarskie. prawne. podatkowe i ubewiecze "ra .t" I'posadv mogą uhlelt ć' It' <zkolen! pntrzeh,,'!
I,'owe. wkoncu humor I dZIał rozrywek umyslowyrh - stworzą wszt:chstron tvlko osnhv IIrnd7.one I zamleszkale !'7.kolen'e bezpJat

I ' :. \-. c( '\ ; I'
Nadszedł zwiastun jesieni I zimy

KATA II.
Dnsa. krtani I cbrypka
dlatego poleca się

PINOMETHYL
zarejestr. w M1nlst. spr. 'we1lm.
p.Nr.11981 w państw. Urzędzie'
patent p. Nr. 18236

__......... używa słł'

PIZY ostrym katarze. nosa. krtani.

t, naiJ,o"'afs7e w treEć czasopismo. 'la Oó'"vm lasku. . , nel Z r 7en'a. f"

ł chrypce. usuwa następstwl.

Wa nlom partyjnvT'1, walko,," kl1s"wym T!1' ez ohee. m!edzvnarodowe .1t:.V j",x:r;";ce:; n:ł: ' ,,:: : t:,afi!lnctp I t

Do nabvdll we wszvstklch

\\ rOl!lc iły. "o7.n:1lanym, ,OGNIWO" przeclowstawia jedność wszecMwlato. '''7.ednlkllw na" tw"w,'cb. Pod nla P.MPP.FILM" Kr 

\. ą. "racę., wiarę
wn.\slć .doSkatho'WY
' IAsklep:o Urzedó
H.u' xf .
:f:;' "-Ieżv
o. Wydział
M811iazynv

f Jest środkiem dróg oddecbo..':
aptekach w PoI.ce ł.., OdafIsItu.

.... ..- _..
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7.araz do "Y'IISleCI
Dla Czytelników stAłyc" r.enne InteresuJące premie. 00 "oda" tvcb
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doItICiv , l:
.. dO-' f brycZneł
Kał1 1 _> .

Prenumerata I(wartalna h'lkn 2 2 "' "ńtrocz"!! 4 r::::n zt.. roc!,:l1<ł R 50 zł warunk6w W'I'mlf'nlonycb pOd li'zr 3.' " Inszenla: Jót

ilt6rą naleiiy wpłacać na konto cztkowe P. K. O. Nr. fi6 905. WolewodL . :;:; . ci: .. .' .
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Wt wszystkich
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..Pnll-' 7.HhMn',," z (!tl'lI fi " fn""tfft 1 () () r.

''\fł'. 1ft
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ł.łcłe ełerf ..".,... f."'" Pll". w "'ICI
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W,,,lrftftalemy wsnlkl. "' wcll1"..ł. w' ...
kres 'wI.tlOd,uku I c"nko_",,1 Clnto I dn.
kladnl.!w,k"'o,.: cza,n,m c..,wnov," , ",nn.

:'::.'::10:' a:: ł:'m l=w ' ::": J':\:

. I lIIUąM do ttlunla ..Ił_lutoll",
\,,1 """0, I wal 3D mtr. tow.ra n.
I ."ruI. lI'an'" 4 alłlraty radJow..
. S I 4....,lIowo. 411 det.lltorów ..Pe.
, lik.... w lI plecle I wIeI. IndJcll

:komornik
TaRret.
,s,dowy w Katowicach
...n,ltIlIJOwYclll pokoJowych.

dzenlem Prezy"t'nta R7ec1.vPMpolltel z dnIa 7.go
marca 1928 r, (Oz. U. Rz. P. Nr. Z9. poz. 271).

Pohory rep:ulule ustawa o unosażenla funk
clonarluszńw "aństwowych z dnia 9 październI
ka 1923 r. 00 pohor6w "racl sIę ohecnle dodatek
wolew6dzkl w wvsoko cl 40"';, zaś w mlelsce
ulg w pnł'lazdacb "aństwllweml środkami ko.
munlkacYlneml I w mlelsce pomocy lekarsklel w
naturze. osohnv dodatek. wvnos7acy dla źona
tycb 20"';. zaś dla nleżonatycb 10% pohorllw.
Podania dokradnie udokumentowane, do któ
rycb doraczvć naletv tycIorys I uwierzvtelnlone
odpIsy wladeclw, wnosić nalety do MalÓstratu
mIasta Katowic nalnMnle' do dnI. 16 IIstop.da

,....... .r. ....

n.1I ł,a"!W1Io'IV'V,: l 06r. .Reden." Te','"" N, 15-04

wtc.:

na .Iedn/l posadę tymczasowego .am:zyclela to
'II'IIrozll8wlh"I" chemJt IIrzy mte sklel azkole
handlowej 'IV Katowicach. Posad. ta m. być ,I
nbsadzon. z dniem , grudnia 19Z9 r.
O pnsadę tę uh'ep:ać się mnltll kandydacI. po
sladahlcv kwalifikacJe zawodowe dn nauczani.
w s7korach zaw"do\VYch przepIsane r01.pnrzll'

PIL:J'A KATOWICE
..... ........11. -r. ...

. . .....-.... , .. . ... ..
ł!ubllcllłle lIaJwlęceJ daJ,cemu za 10

Maalltrat mluta KatowIo rnlplsul. konku,s

ORAND PRIX PARYl 1927

. . PlJu fObn" wvkllnu'emv n.t"chm'.at.
en. lIłIII'","IIC ".
N. łada ni!! wv ylllm.' fI'f''''

UCYTAęJA PRZYMUSOWA

Ogłosz,enie.

. SOMMERFELD

wł.Ae.: Be........ Oo ina il*, ,. B-lea :

- . . ........ ... hł8t...... I d.. .

, W en..irtek. dnl 7 listopada br.
. rodz. IJ "'do sprzedawał w komn
Ile S.du Qrndzklelo w K.towlcach.

Nr. 304

Dostawe! Palhtw. Kons. Muz. Katowice.

........ ....... ..I....C..

Pos7ukuJem; od zaraz

.B.e.....
.............
V..,
ao'

1 lub 1 2 pokoi
w. cenu,am Katowic
motllwłe z dyWalno'cl, telefonu. na
pomieszczeni. Iu.r,. Spieszne oferty
złoł"ć proslmy'pOd adresem: Sląsklc
Linie Autobusof'e. Katowice. Marl
strat.

19Z'I r.

Podania nieodpowiadające warunkom konkur.
su nie hędą rozpatrvw:ine.
KatowIce. dnia 2 listopada 1929 r.

"oszukuJe

kierownika speciafstę

MAOI!;TRAT.

z dlugoletnlem doświadczenIem. Offrtv nIeuwzglę
dnione pozo IAnll bez odpowiedzi.

,

' iIc VTACJ4\ PRZYMUSOWA
, . W czwartek.. dnia 7 llittopada .19Z9

foku o gndz. lZ w pot. będę. sprzeda
al w KatowicaCh w Sądzie Orodzklm
Iw komorze) puhllcznle na1wh:ceJ da.

Dla Szanownych Czytelnik6w
Przeczy,al' l UWltgll ewentualnie wyciąć I zachowaćl!l

łIIcemu za rlYłówko:

, bal.t. '"nd.as, UIIIywalllę. 1 blar.

!le[iBlne dagine ,oron'i i [eny 'nilue

, Wr61le1.

, 110, st6ł do ror,awanla IlalMl rzeczy.

. Dyrekcja Kolei PaństwowYch w
;Wlln!e oglasza ninlelszem ofe'rt(\we
Jltzetar,; puhllczne na dostawę nlżel
(WYszczeg6lnlonycb materlalów:

. :Zz listnpada: 1. Papa dachowa,
); te tura zwykła, 3. pryty klingiery

4owe. 4. brezent.
. Z611stopada 1929 r.: I. Terpentyna.

3 grudnia 1929 r.: I. Sadza an

'aielska, Z. kreda, 3. sykatywa w ply
IIle.

/I rudni. 1929 r.: I. Minja telazna,
), minia orowiana,
U grudnia 19Z9 r.: 1. Klei stolarski
I malarski.
Warunki przetargu można otrzy
mll'ć w Wydziale' Zasobów D'yrekcJi
'ul., Słowackle () 2. III. pkt en, pokój
N,. 31) osnblAclc " ",dz: 0(1 12 d/J 13
lub "ocztą po ze:roszeniu pr,,'by.
Polecam\' w wielkim wvhorze

dywany, chodniki, firanki,
story,brokaty, kołdrv "ucho

we, koce dopodróży, oraz
wszelkie artykuły dekorac.

KATOWICE, ul. Andrzej. 2
urzadza

Kursa kroi u I savcia

Pole. am na te nalnowsze udoskcJllalone radloodhlornlkl. ndr6źnla
lilce Ic 'Id ws lk'cb Innycb przedewszvstklem swoją selektywno clą esle
tyc7nv", wygl.d nl Claz prostą nieskomplIkowaną obsrultą. Zhudowane
WC,U:I;': MI .owszy.:b cbematów z plerwszorzędnycb czę ci. Prawie niema
rr.iel<cil\\'ntCI i" P... ce. gdzlehv nIe znal1 naszycb aparatów, które sa
uzr.ane za naliep t' I cieszlI sle wielklem powodzeniem nawet u nalwy.

Konfekcll damsklei I dzlt'clnnel oraz hfarel hle
IIznv damsklei mesklei d7it'dnnel I dla n'emn
wiat KR7da uczestnic7ka ma mo'n,, t WVUC7e

nikl otr; r, uleiny I: ,y dzh,kcz:vnne I wyrazy uznania. Za Sl!rawne dzla
ranie nasz".b 1IlIarató", wvdalemv pIśmienną gwaranclę na przeciąg 4 lat
Pn:£camy 'vP R U ,;. Jest to odhlornik nadzwyczal selektvwnv, w ele
I(Jnckil'!1 i<1 zJnc I't1 wvmiennvcb cewek kt6rv dale wszystkie krMko
i "lul(cl;,I:'we t"l.II' r,a srucbawkl I p:rognlk nadzwyczaj CZysto I glośno.
,. '!,stkit' CZatCI i ! ..,py wewnątrz uwidocznione
!(osztorvs kompl.: Aparat R. U. 3 - 170 zr. - 2 lampy oszczędnościowe
''','Iipsa :17 Zl'.' 1 !b1r.pa glognlkowa Pbillpsa 2:1 zl.. t bateria anod"wa
I zł.. I .,kum.tlał"r Ił woll. 25 amp. godz. (w skrzynce dehowej) 40 zl..
Dara slucha'\"ek Plc'wsz,.rzednel lako cl 20 zł. Komnletnv material na

ścl osialtnlele w cza<;" nRllkl pokrvwaja drohne

twórnieis7.n.b .' ad J . 1\ót"torów. Za sprzedane drop:ą koresnondencii odhlor

.0IU' 2I1:11"I.glo nlk wszechświatowel marki Philipsa N. 2016 (t,lermwy)

dznao:za i",y Ię I1h.1 'śclltr.lon" czvs!<'śda r naluralllnśc1 ' dźwie'\tu 12!1 1.1

'? ilefll :.,,\ WYŻ!!! "" szczel!'ólniony knmn'e, 450 d. ' Platne w I!I O1ie
r:'llec n.vc'f rał:.cb p" 45 zl: !afda. 'ptZ\'cz\!ri1 pierwsza rala "ratna "rlV
zan,c\wlcl,jt.. r.la "'::"10111 ł>ardzo glo nego "olecamv 4 lampnwv zmoddi

k',,,,'any IVeu'lIrc'x". nad7wyczal selektywnv I grośnv w elep:anckie!
skrzynce mah.;nlowel o estetycznym wvp:ladzie, odznacza s ie wielkim
z si,,:,:icm CTYSIl-l('ią gr, su. Gwarantowanv odhińr wszvslkich stacyj
el;roDcj ki.:h n3 g' 5rik. Cena z kor.1plet nastę"ująca: nO zrotvch (wv
liczenie P' <zcttltł'rel. Aparat hez lamp 3RO zl., 2 lampy oszczcdnościowe

nia ir. kroiu . zvcia w przeclRl1u 4 tVl10dn l do

3 miesi..cv W czasit' kll,"n knh'R s7vle Ikrale
dla slehle nawet naiw,'kwinlniris7e olns7cze,
"llIzkl lIknie hleli7ne ud W ten oo ńh knrzv
opla tv.

WYi'ZI Uaeln!1 ICro'u I Szycia "Władysława" umoi

liwia zdobycie wiedzy z zakresu kroju I szyd..

I, ",,>"'.; " /

WPISV I 'nlormacle codzlenme

Wv'- za Uczelnia Krolu '!'lvcia Wladv rawa

wvdala "odrecznlk Kroiu I !'zvcia konft'kcii dam
c;kirł i r17if"cinnpi W 7prł7ip ł'1, n:1h,,('i

.c. ">-; Jw ....... ..........ł'".. t!
I Czeladnik /l1eble Unieważniam

I Wnlne-nłJs'dv rr.lynar<ki poszuku tylowe z p:waran- Il'krad7.:rmą l jtv

. ' pos dv natl'ch- cia. kil m". dvwany macje nr. 71i44 na

l t nop:h'l1'
ałh W
. m:asl.
t.ask.
7.":10do:;{()d
vch wanazwi!'Oko
Józef
'Jc,sk'eJ:
, s7.enia
Marian
Mafla
lunkach
poleca
f r- Znań
ki. nRuczvclel
pa.rlal1,1e.nta'rneJ. nr ,dz:a'il. Poźd7:eń ma Franc:szek tan 7 Pad7'""k,,,va.

m:rrk'.e)
v lrz
,- u.lak1(n-nern:ka
4. c7yńsk' Kr"ków
u' I ..
I
<Ir.wn'e
.a J?
lras7.e\"<k:e'!o?
' FOlne
!J3IdC'kladn el InsI\, Pracy
j;,knści 20;1. KNnl dny material na antene 20 zl. I woltomierz 15 zl. i 'ut !'lc :Il1:raPczn\'. h!Urn-\\' i f!" zuku; lI\aszyna . Za /?II:I .
Itr"śnlk lall'w"wy !'hilipsa 121) zł. Razem 720 zl. platne w 12 ralacb mie Warszawa, Kruczn mlodz:en;ec. umie. 10 p;sania i p:an''!1(' zony.. mOle) Wa,
s!c':7.n,'(" t,O f>O 0)' rlerw za przy zamlIwleniu. - Zwracam v uwas::e na 26 ;HCV p'<;ać na ma tan'Q do sprzed1- h T!1;JT. klóra OPiIŚ

37 zł.. 2 lamIIv ItIośnikowe 46 zł.. I Itkumulator wlckszy w skrzynce 50 amo
p:odz. 58 zł., 1 haterla anodowa 120 w. 24 lr.. I nura srtll:baw..k oierwszorzed

ndS7- 4 la"1I'. k' mIllu.. p:dyż takowy lest wykonany wedrup: ostatnich ulep

Jólel lottka i - a

W!IUB U[l lnia Kroiu i IY[io "Wła JlłBWa"

..cllo cli. waD_tlclcll

komornik slldowY w 'Katowlcach

, Ogłoszenie.

Stow. zarcj.

..Polski Zachodnie'"

Chcesz otrzymać </,vn'e. b'edy '\' ";a. Katow;:e. R ', c:la bez. powod:J

sze" rac'!. 't'chr.ik' 2a plzesvlke i opakowanie doliczamv do pierwszej
raty I!r,t{",ką dl" 3 ,amp komnlet. 15 zl. 4 lamp. 20 zł. - Przy każdym

rosadę? Mus'sz 11- ' chunka.:!j ; ohe . .ok R. L na lewIJ on!". . dnIa 3? paz

wi'., tlll""\1:led ,alrł'ść na sleble_ Nasze' odhiornlkl na lak dlup:nterminnwe
snr tv w' \'la01v ',':ko osr;bom odpuwied:r.ialnvm, jak k' nn. urzednlkom
pańs!w."vvm. wo'-k. \\'vm osohom I!nsiadajacvm jakaśkolwiek realn" ć.
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