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Lapowcy i armia fińska mobilizuja
swe siły do wojny domowej.
Helsingiors. Sytuacja wewnętrzl1o-1 kracjj "Snomen Social - Demokrat" zo
polityczna jest w dalszym ciągu niewy- stał skonfis,kowany z powodu ogtosze
Jaśniona. Obie strony dążą zasadniczo nia r:ewelacyjnych dokumentów, stwier
do uniknięcia rozlewu krwi, jednak całe dzających porozumienie między lappow
siły zbrojne znajdują się w' ostrem po- cami a part ją narodowo - socjalistyczną
f,totowiu. Grupowanie wojsk trwa nadal. w Niemczech. Pucz łapowców miał bvć
Obowiązuje t.:ównież szereg zarządzeń ogłoszony w dniu 13 marca; w tym sa

I telegraficzna wewnątrz kraju jest

'Y

,wstrzymana. Odbywa się ostra kontro

>
IL

Londyn. Wbrew powszechnemu ocz e
kiwailtiu stopa proce.ntowa Banku Angiel
skiego nie uległa żadnej zmianie i zo-stała

utrzymana aż do przyszłego czwartku na
mym dniu. jak twierdzi dziennik, naro- [;oziomie S-ciu Drocoot. Fakt ten t'łumacza
dowi socialiści mieli dooknać zamachu w kołach City obawą władz Banku przed

W Niemc ech. zbyt. si!n m poon.iece1!-iem gorączki speku

.. . oswladczenlU kanclerza skarbu. O ]leby SIę

zarządzlł , konfIskatę "S omen SO,cJaI- okazało, że spekulacja nie zairaża stabili
Demokra! za M:loszeł1le szczegolów zacH finansowei to sto'IJa zosfanie obniżona
W osattniej
chwili wladze fi.nlandzkie
Y!neJ,czwartek.
Ja ą robIła gJełda po O1I1e
tego
porozumienia.
w Drz1 13rszły

da]sze:n

;wyjątkowych. Komunikacja telefoniczna

'k
f>.

Stopa procentuwa w Londynie
bez zmiany.

la ruchu kolejowego i kołowego na
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Cala Ameryka w poszukiwaniu dziecka Lindbergha.

wszy tkich drogach. Cała władza sku
!pia się w ręku prezydenta. Organizacje
Nowy Jork. Wiadomość o porwaniu
ruchu lappowskiego kontynuują swe wy dziecka Drk. Lindbergha, najpopular
siłki w kierunku zgromadzenia możliwie nieiszego człowieka w Stanach Zjedno
najwieksz. ilości sił własnych oraz przy czonych, wywotala zrozumiale porusze
iągnjęcia Illa swą stronę wojska i od Illie w szerokich sferach Dublicznvch.
działów Skydskoru w nadziei. iż zmusi
Takie dzienniki, jak ,.New Y or-k Ti
,władzę do ustępstw przez aemonstra
cje bez użycia sity.
Lappowcy w sojuszu z Hitlerem?
Berlin. "Vorwarts" donosi z Helsing

mes", czy "New York Herald Tribune"
poświęcaią porwaniu dziecka Lindber
2:ha cztery stronice druku. Gorączkowe
mi poszukiwaniami za]muie się ponad
100000 policjantów, posługując się sa.
molotami i statkami. Wiele prywatnych

osób na ochotnika szybuje na swych sa
molotach nad ranicą kanadyjską, pro
wadząc poszukiwania na własną rękę,

inni patrolują na swych motorówkach

jeziora pograniczne. Przeszukiwany jest
teren wszystkich 48 stanów. a nawet za
toka meksykańska.

W kościołach wsz1'stkiclt wyznań
odprawiane są modlitwy za szczęśliwe
znalezienie dziecka bohatera Ameryki.

-:10:1

Modlitwy te transmitowane są przez

NadzwJczajne
zgromadzenie Ligi
Na,rod6w alwarte.

natrafiono.
Zrozpaczon..Y ojciec nie traci nadziei;
że jednak w najbliższym czasie odzyska.
swe dziecko.

forsu, że organ finlal1dzkiej socjal demo

wszystkie radjostacje.
Na ślad złOCZYłiców dotychczas nie

Pieniądze, albo śmierć dziecka
Lindbergha.

Genewa. Otwierając nadzwyczajne zgro
madzenie Ligi Narodów, przewodniczący
Rady Ligi Paul Boncour zobrazował Wy
czerpująco kilkumiesięczne usiłowania Ra

Nowy Jork. "New York News" publi
kuje list złoczYficów, którzy uprowadzili
Lindberg, słY'l1ny pogromca Atlantyku, z dziecko Lindberglta. W liście tym grożą
żoną, c6rką b. ambasadora Stanów Zjedn. bandyci śmiercią dziecka w razie nieo
i swym synkiem porwanym przez bandytów trzymania okupu. Lindberglt gotów jest

dy Ligi zlikwi1:lowa'nia konmktu na Wscho

dzie. Być może, ie bez tej interwencji Ra
dy Ligi byłby teraz wybuchł wiel'ki pożar
świat'a. Zadaniem zgromadzenia Ligi Na

rodów jest uwięńczenie usiłowań Rady
przez doprowadzenie do zltody między
Chinami a Japonją.

Genewa. Po przemówieniu Paul Bon

coura. komisja weryfikacji pełnomocnictw
przedstawiła sprawozdanie, z którego wy
1Jika, że na nadzwyczainem zgromadzeniu
jest reprezentowanych 47 państw. Na prze

zap!acić żądaną kwotę 50000 dolarów.
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WJmiana deDeSZ miedzJ P. P. PrezJdentami
Polski i AmerJki W d.niu urodzin Wasz,ngtona.

wodniczącego powołano Uymansa. Hy

Pogrzeb wybitnego dziennikarza.
Warszawa. O godz. 11.45 odbyło się

wczoraj na,bozeństwo żałobne przy trumnie
ś. P. Kazimierza Ehrenberg-a w kościele św.

Karola Boromeusza na Powązkach. Po ua

Illans przypomniał pierwsze Zgromadzenie urodzin Waszyngtona P. Prezydent R.z1Jl. Mo cicki. następującą odpowiedź: Pamięć boteilstwie Ilastąpiło wypro'wadzeJlie zwłok
Ligi w roku 1920, któremu t'a'kże przewod przesłał
Warszawa.
O'kazjiprezydenta
200-letnieJ rocznicy
I Na Zledtę depeszę
naZręce
Stanów
Wot'rzymał
E . . P. Prezydent
na c.mentarzu powt\z
niczył. Wówczas rozpoczęła się praca nad noczonych Hoovera następującą depeszę: . . o rocznicy urodzIn WaszY'ngtona do grobu rodzinnego
Znakomity publicysta. ś. p. Kazi
7agadnieniem poszanowania traktatów. 200-letnia rocznica urodzin Jer"ęgo Wa- przyjęta została z wdzięc no cią. gdyż w kowskim.
mierz
Ehrenberg
zmarł
przed 10 dniami w
Dziś trzeba interwe.niować dla załatwienia szyngt'ona daje mi sposobność ponowienia sel"Cach AmerYkan cześć dla WaszY'l!gtona Genewie, na stanowisku
wsp6łredaktora
!!:roźnego konfliktu.
wo?ec W. E. jakna:jserde niejszy>Ch I nie- łączy się ze wspomnIeniami patriotów pol_ po!ity>Czuego "Gazety Polskiej".

Bezdelicytowy budźet angielski.
Londyn. Widoki budżetowe Anglji
zapowiadają się pomyślnie. Za 11 mie
s:ęcy roku bu.dżetowego, tj. do dnia 29
lutego wpływy wyniosly 656.807.962
fl.nty wobec 655.976.713 funtów w tym
samym czasie roku zeszłego. Wydatki
\ yniosly 675.109.573 funt. w stosunku
do 673.301.296 funt. w rok.! zeszłym. Po
nieważ jeszcze pokaźna ilość podatków
wpły'ni,e w ciągu marca, koła skarbowe

liczą, iż budzet zamknięty będzie bez

zmiennych
życzeń dla
Niej, oraz pomyślsklclt
no cl d1a Stanów
Zjednoczonych.
Uroczy· którzy wraz z Nim dziellU triumf

Berlin zaniepokojony.

sto ć ku czci Wielkiego Tw6l"CY wolności budowy noweK.o państwa. Jestem bardzo
Berlin. Infonnącje pi;lryskiego "Le
amerykańskiej, którego pamięć związana szczęśHwy przesłać nawzajem W. f. I na
Jest z nazwl'sk:aml naszY'C'h patrjotów. cO' rodowi polskiemu pozdrowienia I bczenla Temps" o zwróceniu sie premjera Tar
dieu
do przed awicie1i Austrji., Węgier
walczyli za tą sprawę, znajduje szc.zególnle pomyślnoścI. (-) łloover.
Itorą,ce echo w Polsce,
i Malej Ententy z proP<Wfcją utworze
_.'''''''''"''''''''I1II11''''lIIlIl1Il1l1l11lIIlIIlIlIlIlInlllll'''''''''I1I'''''''''' ''- nia gospodarczej federacji naddunajskiej,

.. _ wywołała w prasie niemieckiej wielkie
Illiki niemieckie dopatrują się próby okrą

Senat
a budzecle posiedzeniu
Mln. SDraw Wolskowreh.
zaniepokojenie. Wlaszcza
propozy(:ji
tej dzien
swem
wczorajszem
do o.. żeniu. .I11addunajskich
od Aus,toi.
bradWarszawa.
nad budżetem Ministerstwa
Spraw ....."""""'"""',,,"''''"11I111I111111111111111111111111111111I11111111I11I'''''''',,''',,,,,,,,,,,,...,,."....
Senat przystąpił
na I Spraw Wojskowych nie, uległ obnl. tenla Niemiec i odcięcia

ich od państw

n;ed.oborów, a nawet może z nadwyżką Wojskowych. Referent tego budżetu I
sen. Wyrostek (88.) podkreś,la,
od 5 do 10 mi!jonów funtów,

że budCZJ Dawslanle
naddunajska ententa celna'
żet Min. Spraw Wojsk. na rok
1932/33
'

AnglIa spłaca długI. preliminowany' jest na sumę 829 milj. 291

Paryż. Wiel'ka Brytanja zawiadomiła tys.. co W porównaniu z rokiem ubIeg jq na naczelne:m miejscu wiadomość o akcję francuską. zaznaczając. że jest ona
premjera
fraił1cuskiego
Tardieu.
bezpo<średnią
odpowiedzll\
na apel kanc.
tutejsze czynIliki, że zamierza w dniu 4 b. tym wyra a się zniżką około l ¥:3 mllJ. kroku
Wiedeń.
DziennIki
wiedeńskie,
poda..
I ..Reichspost"
wIta It zadowO'1eniem
111. zwrócić Ba Il'kow i fl'aJncuskiemu 13 milj. zł. Senator WyrosteK zaznacza. że go uczynionym w ubiegły pouledziałek lE:rza austrjackiego dr. Burescha. wysto..
fl1ntów szterHn!-{ów z ogólnej sumy udzle- spodarka Ministerstwa Spraw Wojsk. imieniem Francji, Anglii I' Włoch u sowally do przedstawicieli państw.
IOlllych jej kfeidyt'ów w roku ubiegłym pod
Czas kryZYsu funta. Wslmtek tego zwrotu jrst oszczędna, cel'owa i przewidująca. przedstawicieli dyplomatycznych Au. ..Relchspost' domaga się jednak. aby
SUma, pozQostająca jeszcze do spłacenia Punkt ciężkości wydalk6w pl'zeSUWIi się strJi. Węgier I palistw Małej Ententy w al«::ja trzech m{) rstw ule wy wolała
przez A'I1glję bankierom frlllllcusklm. spad- W kierunku wydatków rzeczowych. Na sprawie zawarcia en tetll t y celnej w dro- wrażenia, jakoby Niemcy mlaly być po
nie z 20 mill. do 7 milj, funtów. W Mej- stępnie refere,nt zastanawia się nad py. elze ceł preferencyjnych I kontyngentów. minięte. Należy przypuścić - pisze
szych sferach finansowych podkreślają, że
Prasa wiederiska podaje równlei obszet- dzien.nik - ,że podobny plan nie jest roz.
W 1 l)siadaniu publiczności franclIskieJ po- taniem, dlaczego n lTIo lu zysu i zna z
zostają Jeszcze an ielskie bOillY skarbowe' nych oszczędnoscl bUdzetowych 111 fle streszczenie półoficjalnego komenta- \\-ażany przez wymienione trzy mocar.

l1a sume 20 milJ, funt, 'nych o'. reso'ttów. bud ęt Ministerstwa tza ..Temps" w ,tej, spra le., stwa.
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"Polska Zachodnia" z_dnia" marca 1932 ł.

o potrzebie Jłorozumienia czesko-polskiego
na Sląsku Cieszyńskiem.

Polacy ofiarami wypadków we
FrancJi.
Strasburg. W ostatnk:h dniacb zanoto_

wano w lotaryńskim okręgu g6rniczym

klika ciętkicb wY1ladkÓW przy pracy, któ

h miarą padli robotnicy Polacy, W ko..
WUaJatc, wlec I umanlem propoZycję wynikające ze wsp61noty zasadnIczych palni Roncourt (dep. MoseIle) górnik Pan
Ludność poIska, kt6ra znalada się na
skutek zrządzenia losów w ramach re ....lskle J ludności ..vrałam y ał ę bok ll na. Interesów czeskich ł P olskich , z P ras y kracy Krawczyk uległ pęknięciu czaszki
publiki czechosłowackiej. niejednokrot dziele. te konferencja do skutkn doJdzie czeskiej wiemy bowiem, te w obozie dange (dep. MoseJle) górnicy Ignacy Miel.
nie jut zamanifestowała lojalność wobec I te od chwili Jej obrad nastanie nowa - czeskim Sil dziś leszcze przeciwnicy I nik i JIIJtJ JaJko zasypani zostali zwalaml
swojegO państwa. I mimo, te nleru lepsza era w stosunkach między mnieJ. konferencji, popierani przez pewne, wla. ziemi w cz sie pra<:y nad utrwalen!em o
postępowanie narodu panuJącqo nie by sZMcl" polską I większością czeską. Oby dome nam czynnikI. E. R. I : z :; Je :!:ie; :: j.ic d an t:i
ło wobec niej poprawne I mOKło &łutyć

..... J. wskutek uderzenia windą. W kopalni Re.
zwyclętyła rozwaga I powałne racJe, kooalni.

za podstawę do Interwencyj na forum
miedzyoarodowem, nie poszła mDłeJ.

__m,"on""on",n,mllllmlllnmmmmlllllnmlllnlll"",,nnllnnnnnllnnnll""lImllllmnllllIIl1mlllllllllnllllll..... m ."......_

ROkowania o rozellll chińsko-laDOński

szość polska W CzechosłowacJI nigdY
W ślad Niemców I z pobudek wytsz)'ch
nie cbclała szkodzić padstwu czechosło.
wacklemu. Obierając te droge miala lu
dność w Czechoslowacji nadzieje. te u- Genewa. Po połudnht odbyło się drll- otworzvly hllra anowy o!!leli armatni na morandum rządu JapOtiskiejto, kt6re
czdwe jej dążenie I usprawiedliwione gie posiedzenie nadzwycznjnel{o Zgroma pozycje ChhiczvkÓw. Jednak I wówczas przedstawia punkt widzelnia Japonji. Me
postulaty znajdą kiedyś li od,powlednich dzenia LiR'I. Zapowiedziane przemówle- Chińczycy nie skapitulowali. Na poora- morandum obejmuje omÓwienie rewolu
czynników czechoslowackich zt<>zumie- nia przedstawicieli Chin i Juoonji przy- nc g-ranatarni pozycje chiilskie przypu- cvjllej politykI rządu chillskiei?:o, agita
nie i że nadejdzie czas, gdy doczeka sic cilUmely !iCZll1ą publiczność. Na trybunie ścili szturm strf;clcy mors(:y. We wsi po- cję antycu{\zoziernską a w szczeg-ólności
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kJ! spełnienia. dla puh1iczno cj zwraca uwagc obecność zostały tylko dwa chińskie gniazda ka. antyjapOllską oraz uwak'i o komisji szang

j(c

Niestety dlugo trzeba byto czekać. prawie calej delegacji Stanów Zjedno- rabinów maszynowych. Gdy Japończy- ha}skiej. W przeciwieństwie do ekspose
nim poważne sfery czeskie zrozumialy, czonych,
acje inne w chadobie
ali już do
pozycyj,
rozległa
się chińskiego,
które
obejmuje także
kwestję
rakterze natomiast
widzów nadele
posIedzeniu\nie
asy- cy
silna
detonacja,
bhlłv
proporczyk
z czarmandżurską,
memorandum
japońskie
do
że spcl.nienie postulatów mniejszości stowały. Delegat Chili Yen oświadczył, Rym smokiem" który oowlewał nad oko- tyczy wylącvnie Szanghaju, g-dyż rząd
polskie.j lli-e sprzeciwia sie interesom te rokowania o roze!m są zerwane. Wa- parni, znikł. "PIutoIn czartlei?:o smoka" nie japoński stoi na stanowisku, że Zgrot\19.

l3

patis!wa i że porozumienie czesko-pol. ",nkl postawione przez JaponJę są wa. oddal się w rcce Japończ ków, 'dzenie ma zajać się wyłącznie wvpad

skie na $I:\sku CieszyfIskim jest z punk- runkami dyktowaneml zwyciętonvm Wohec zajecia \\'usungu cała dohrch kaml w Szang-haju i likwidacją konfliktu
tu widzenia interesów państwowych I przez zwycięzców. Chlnv odrzucałą Ich czasowa linia frontu z Sza-Pel, KI? . - chillsko-japol1skiego.
Qgólno . słowial1skich rzeczą pożądaną. przyjęcie. W tvch warunkach propozy- Wan I Tasan zl1ala7.ta si" 'V nosia daniu Chhiczyey niedowierzają.

Do niedawna jeszcze nie chcieli Czesi cja Rady Ligi, która była oparta na doj- .!apOliczyków, a wojska chiliskie znal a- Lon dvn . P O po ' t ld nl ' u nadeszl " do L on
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Następnie
przedstawił
on

N .., b całą historję k()nf1fiktu. W kOlnkluzji de- T . h t h "

a propOZYCJe zaWleSZel1la roni wy- legat Chin oświadcza. że wszystkie do- aicmUlcze wybuc y na okrę ae w Szanghaju. Konferencja PDkojowa, ja
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suniętą przez stronę polską w r. 1927 tychczasowe próby pośrednictwa nie japOliskIch. ka się mlata odbyć na pokladzle krążo
odpow;cdzlala nacjonalistyczna prasa dały rezultatu. Berlin. Prasa hcrlitlska dO'ilosi z wnika an ielskiego ..Kent" pod przewo

w

swÓj krok tem, że misja narodu czeskie- Bohaterska postawa wojsk chltisklch lach wojcnny\:h nastąnila tajemnicza do skutlm z powodu odmowy Chiticzy

II(

czeska oomownie, usprawiedliwiając SLallghaju. iż n,) dwÓch japoltskich okn - dnlctwem admirała Kelły. nie doszła

go na Sląsku CieszYliskim nie jest spel- w Wasung. eksolozła. Na pancerniku "Idzumo" zni- ków, którzy oświadcz....li, że nie t1I{) ą
n;ona, Ui,;oda z Polakami oznaczaj aby Szan2haJ. Japońska kwatera gł6wna szczane zostal\' dwa działa a na kontr- dać wiary pokojowości zamiarów Ja
ich zdaniem sankcjonowanie narodowo- donoSI urzGdowo, że w czwartek rano, torpedowcu l dzialo. Pod zas eksplozji pończyków. Janot'lczyCY natomiast o
ściowego status quo na Śląsku, czy!; za- po sil,nem bombardowal1lu przez wojska dw6ch maryuarzy zostalo zabitych a 9 świad zv1i, i.e ich dzialania wojenlne za

tamowałoby postGP czechizacji. japońskie.
fort ski
i wieś
zostały
r;mnych, Naczelne
dowództwo
stały ukol\czone
że wobec te 'odziel
goto
zdobyte
c PWusll'ng
rzypisuje
te wvbuchv
dLIalalności
wi japońsą przckazać
dziś zI powrotellI

Nareszcie z kOlicem r. 1932 przyjęto .' ., . \ ni-cc iapollską kon esji mlędzvnarodo\Vej

droń
wyciągniętą
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po
stronie czeskiej
SZtlka konsolidacji
nalcży prze-c:onalizmie
f1iktu szanghajskiego,
widL'łC
je w na
dewszystkiern
w
r
"<\cej
chilIskim
i
w
akcji
bojko!o
żyw'o!u
[}olskiego
w Czechoslowacji.
\\pewnil
ej przeciwko
Japonji.Japonji
Matsudeira
za
Jeżeli
jeszcze
\\'
r.
1927
ludził
siG
tcn
czy
o
RO!OWoścl
wzięcl
u
ów
miejscowy
dzialacz
czeski.
że
luochialu
w
konferencji
(}knl!-de
o
stotu
w
flOŚĆ
polską
udawsię
wynarodowić,
to jużstąpić
zang'haju,
poprzedniu
jednak
musi
na
w
r.
1931
miał
tej
kwestji
odmienne
zawieszenie
broni,
które
mnie
zdanie.
Polacywbowiem
w Czechvslobyć zawurte
tylko
na
miejscu.
Couwa
się
wacji
od'llieśli
tym
czasie
caly
szereg
tyczy
Mandżurji,
to
rząd
japOliski
S1lkcesów
zarówno
przy wyborach
par-, !być
ża, dyskutowana
że jest to sprawa
która
nie powinna
lamen:arnych,
jak
komunalnych
I
przy
przez
Zgromadzcnie.
v,pisach do szkół i wykazali niezb,cit'. Chiny rokują.

że
nie konsolidują
topnieją
i nie wY'Tlarada"
" . nietylko
wojska
chilIskle
otrzymały
rozkaz
za.
wają
się
lecz przeciwnie
Szangha!. lJ,'Zt,,-dowo
donoszą,
IZ
s:ę
I odzyskują
utracone
w pierwsl-ych
Iwh III keprzy
kó !.ac
I' Ie Is ki
h
latach
powojennych
pozycje.
II
ec
an
a
ro
c
lIa
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czeskieJ, że walka z polskością na Slą- OK-
sim Cieszyńskim Jest bezcelowa I te
enerlda zutywana w nieJ moglaby byĆ

le wiata !talowy[ bI[e !ów.

z pożytkiem o wiele większym zwróco

Sztekker nie rezygnuje ze złotego pasa!

WczoraJSlY wie<:lór mimo niezwykle cmo
cjujących walik mial prz bl spc)kojny, Wa1kl
z dnia na dzień rośnie I zagrata sto wiad. Wojska JlI!J)Oń5'kle wzmocnIone Doweml tramsportam!, podl ly w Szanghalu silną ofemzywę,  staly na bardzo wysokim poziomie sportowym
I daly WVllhl\! następujące: Krauser mimo dos
sklemu charakteroWI teJ ziemI. W1uszal bohatersko bronIącą slo III-tą dywizie chlf1ską do odwrotu.
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TorllowowL Spotkanie dwu mistrzów świata

o kamDeleneie SenalU.

<zzy<!() się wYl1ikie-m remisowym. Mcmadujctyk

v.'ówczas spodziewaĆ się motemy Jedy. nlumawiał
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próby ulożenla stosul1'ków polsko - cze- czonej jut dyskusji nad skladem Senatu. ny nie powinien być skonstruowany w tym
ski'Ch w C hosłowacJI. tembardzlej. te POwraca on do tegO tematu. omawiając sensie, lźby wykluezał składanie przyslegi
mnieJszośĆ polska nie wysunie ze swej szeroko podział zadań między Sejm i Se- przez nlekat'olik6w, zwlaszcza'. że w Pol
stron y iadnych po stulat6w. kt6reby by. nat.
Poseł
Radziwiłł omawiając
wywody
saGta,jest
niekatolików.
Posełraczej
Car uwa
posła
Makowskiego
podnosi, te
Jego tente 33%
ta teza
bloku wypływa
z o
b ze strony czeskiej nie do przyJęcia. dencJą jest, a,teby dać wprawdzie prze- j!;ólnej konstrukeJl punktów bloku. z kt6

Sztekker. I wledef1czY'k,lem KawBDem, zakoi\

Scbwuz, który przed wal-kanu - przez usta

ubltra P. Braf1skiClro opowiedział o swej \!a
1 Jene Za'l!aśnklej I zadem()nstrowal swój co
dzienny trening, wykazuje nada4 wysoką forl11ę.

W 28 min. Motl mliłno sw brutalności lustal
nelsonem przytloczony przez Schwarza na ohle
łopatki. W ostattnlej parze rrotny k8,"d >dat do
llotego pasa Oarkowlenko w 11 mlu. zwycięb ł
Stlbora.

Nalety podkreśliĆ, lo Sztekker ołwladclył
publicznie, te nigdy nie IIIrezyglluie Ildobycl a
zlotogo pasa - lIa podstawIe regulaminu tąda

Wszaok Polacy czechosłowaccy nie wagę Izbie poselskleL ale o ile l11o:1:ności rych chciał oderwaĆ itr6dła władzy prezy. bftzwlocloego udzielenia mu walkI rewan!o.
Innego Jak wypełnienia
zbliżyć oblt,t
w uprawnieniach.
Zkolel
ta od zgromadzenia
Ody wel le Schwarzem, z któreJ ma nadzielę wVI ć
.prlligną
. I I .ntcz.ego
przystl\lPlono
do dysku,sJi
nad Izby
referatem
by pod
yntdenwzględem
byłynarooowęlto.
zastr etellla,
zwycięsko, ponlewat poznał lut system walki
wobec -nich postanowień konstytucj, l u- pOsla Czumy o odpowiedzialności Pl'ezy- to moie znajdzie isl tUfie rozwlązarue.
IWe&O przeciwnika.
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Ustawa ollstrolll szleolniclwa.
IV.

ruchem pedagogicznym świata a z ruchem pOI.
skim w szczegóinoścL"

Te IdeJe śp. Ministra wprowadza obecny
ustr6J w czyn. Pozatem PJ'zewlduJe on od.
powiednie usytuowanie absolwent6w szk6ł

Dział ustawy. dotyczący szkomict'w: Nie mozna też zwlekać z wp.r<?wadzeniem wartościowe wiadectwa doJrzałości. nada. !'ilej6w jakie posiadają absolwenci szk6ł
średniego ogólnokształcącego.. &potkal się w życie reformy. skoro dzisl Js a szkol jace Im pełmę p.raw. z pokrzywdzeniem srednlch og61nokształcących odpowiednie.
ze szczegóI-nie
ostrą krytyką.
Podol:mie
jak &redni:a
zdała wycbowawcze.
e zamlnu zYClowego
! tych. kt6r
y ukonczyll
szkoły w
zawodowe
i go stopnia. otwierając
uzdolnionym
Om6wlenle
zarzut6w.
I dzie u,,:zglednl
sięnie
walory
wyposażały
swych
af\j;olwent6w
pełno. zawodowych
I nadanie im
tych prawwycho.
i przy
przy poprzoonith projektach ustroiu znowu właśme nieb zpl c en two tkwi w dal zel którzy niejednokrotnie społecznie stanowili ",ankom szkół zawodowych wstęp na odpo
['en odcinek stał sie przedmiotem ataków. zwłoc . Nal.ezy. tez mleć troche, zdrowe.go I eh:;ment daleko bardziej wartościowy. - To wiednie wydziały szkół 'WYższych np. poll
Dlatego wskazanem jest rozpatrzeć główne optymIzmu I wiary, w powodzeme, ta'k n e- dZisiaj ma ulec gruntownej zmianie. Jest to techniki. akademii górniczej etc, znosząc tak
zarzuty. Na wstępie zaznaczyć należy, że od o\'(n prz.y kazd m. t udnem pr edsl - w?peł.nieniem, wskazaś śp. Ministra Czer- zw. ..ślepe ulice".
krytYka ta niestety nie miala charakteru ?,zleCI , takze conaJmnJeJ t!z ba. wlerzyc, w1l1sklego. ktory w przemówieniu swem, W objaśnieniu do ustawy znajdujemy
krytyki, zmierzającei ku pew'l1ej poprawie, ze t?,orcy, u tawy. to przeClez me IIn!ni j- ,:,;y łoszonel11 .n pie wszym o ólnym zje- rast'ę-pujące określenie celu szkół za wodo
j(dyż nie przeciwstawiała ustawie nic twór- s ycl.el oswJaty I kultur narodow.eJ, Ja- zd le nauczycIeli szkol handlowych powie- wych: "szkolnictwo zawod, ma za zada

czego _ ale była CZystą negacją. Powsze- klen!1 Ich chce pr ed tawlć opozycJa, a!e dZiał: r.}e przygotowanie pracowników w rkwali

chnie uchodzi bowiem za znane, że dzisiej- II dz!e. głęboko prze,Ję cI \\:olą wp owadze!1la "Patrząc na szkolnictwo ,zawodowe, przy pi. flk()wanych zawodowo, którzy po skończe

aa szkoła średnia nie spełnia swego zada- folskI na drogę postępu I rozwoJu, st:ję mu znaczenie daleko wIększe, niż to za. nu Szkoły wchodzą do określonych dzie
nia. Ci. kt'órzy obecnie Występują w obronie Szkolnictwo zawodowe. zwyczaj się dzIele - bo przypisuję mu wielkie dzin pracy w życiu gospodarczem i stano

statu quo, krytykowali ten stan poprzednio znaczenie w tel dziedzinie pracy, o kt8tel się wi,ć bę ą o je o wartości i znaczeniu. Opie
najwiecej. Uniwersytety staje Występowały Najwięcej miejsca pnświęca ustawa najczęściel nie mówi, mówiąc o szkolnictwie za_ r<)Jąc SIę na przygotowaniu ogólnem i wy
z zarzutem. że szkoła średnia wypuszcza szkolnictwu zawodowemu, rozbudowując wodowem. Mnie się wydale, że szkola za wodo- chowaniu, które dają szkoły ogólnokształ
wychowanków nleprzygoto anych należy. je wszechstronnie. Jest to celowe i odpo- wa może odegrać bardzo dużą rolę w ogólnel cące jako t. zw. podbudowa, szkolnictwo
cie do studiów uniwersyteckich. Żaliły sle wiada inte'llcjom ust'awodawców. zmierza- relormie wychowania pUblicznego w świecie a w zawodowe wirn10 zapewnić swoim wycho
koła rodzicielskie na przeciążenie młodzieży jącym do przetworzenia naszego stosunku Polsce w szczególilOści. Bo. leżeli prawdą jest, wankom zdobycze odpowiedniej teoretycz
nauką I męczące egzaminy. Niezadowolone do zawodów. do wykorzenienia zastarza- że zasadniczą cechą charakterystyczną naszych tlej wieDzy zawodowej i usprawnienia fa
lest nauczycielstwo szkół średnich z przy. łego przesądu, będącego przeżytkiem szla- ()góhwkształcąych szkół jest zbyt wielkie odda- ch owego. rozbudzić zamiłowanie. w:vkształ
gotowania. z Jakiem przybywa do jtlmna. chetczyzny. te zawody rzemieślnicze czy lenie od życia, zbyt wielka teoretyczność, czy cić poczucie etyki zawodowej, uś\\;iadomić
zjum mhKlzież ze szkól powszechnych. Nie. handlowe są czemś społecznie niższem. - inaczej literackość" - to szkola zawodowa, któ- zr.aczenie pracy wlasnej choćby na iskrom
zadowolone całe społeczeństwo z wysokie. Ustosunkowanie nasze do szkoły zawodo. ra z natury rzeczy musi być z życiem związana, r.iejszej w danym zawodzie i jego roli w ży
go procentu uczniów przepadających rokro. 'We) - przyznajmy to szczerze - Jest tego do życia zbliżona. może stać się źródlem szere u ci u gospo.darczem Pailstwa, znaczenie obo
cznie I zmuszonych powtarzać klasę. Staty- rOdzaju. że przywykliśmy patrzeć się na nią idej, koncepcyj, całego szeregu przykładów, któ- wiązków i praw pracownika zawodowego.
styka wykazuJe. że co piąty uczeń pozostaje jpko na coś mnie) wartościowego. Za godne re przy zasadniczej relormle szkoln!ctwa ogól. Winno również dać im możność kootynuo
na drugi rok w tej samel klasie. Zestawienia szacunku uważa sie przede wszystkie m 0- nego mogą być mutatls mutandis wyzyskane. wania ogólnego rozwoju pod względem du
roczne pouczają. że nlespelna 60 proc. ucz. g6lnokształcące gimnazja 8 klasowe i tam I dlatel:o szkolnictwo zawodowe może t w tel chowYIT1 i fizycznym oraz dać wy<:ho.wanie
niów wstępujących do imnazjum zadowa. skierQwuje się mlodzież, pozostawiając dla dziedzinie ode rać swą doniosłą rolę, oczywiście połeczno obywatelskie".
la się ukończeniem tylko 6 klas. (czyli 4 klas szkól zawodowych jednostki mniej zdolne, wtedy, Jeśli szkola zawodowa odpowiadać bę- Szkolnictwo zawodowe musi pozostawać
nowego ustroju) I że egzamin doJrzałości Na szczęście na Iąsku z powsl'aniem Ją- dzle pewnym koniecznym w tej sprawie warun- stale w ścisłym związku z życiem goS1)O
zdaje zaledwie 25% tych uczniów, którzy skich Zakladów Tech'l1icznych psychika ta kom. Tym warunkiem Jest, aby szkolnIctwo za. darczem, musi się przystosować do jego
wstąpili do klasy pierwszej. Nieproduktyw. doznaje stopnjowe'go przetwarzania sie. - wodowe nie znajdowało się poza obrębem ogól. J:otrzeb obecnych i tedencii rozwoju da 0
ne wydatki. jakie z tego powodu ponoszą Być może, że jednym z powodów tego nle- nego ruchu pedagogicznego, lecz w orbicie zasa. góJ.nega pragramu gospoclar,:;zego p ństwa,
państwo i rodzice sięgają rocznie setek mi. życzliwego odnoszenia się ogółu do szkół dnlczych problemów wychowania pUblicznego I I opracowywanego. przez miarodajne czynni.

(jonów. A dodać trzeba. że ci nieukończeni zawodowych był fakt. że tylko gimnazja wychowania wogóle - żeby było związane z ki gospodarcze. W.'M.

jZjmnazjaścl stanowią wykolejeliców życlo.

nowa ustawa wkroczyła. aby stan ten · .., ·
wych. niezadowoJonych ze swego losu I nie' ."""""""'''''''111111111111111I11111111;1111I1111111I111111I11111I11I111I111111I11I11I1111I11I111I1111I1111I11I11111111I1111I11I11I111111111I1111""""""111"""''''''''-'.
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..nawinek warsza,wskich" _ zjawJsko, któ. Katowice. 4 ma'rca. kąd podciągnięcie swych uprawnien w I badania będzie podstawą do wydania
y llYS 60jceznJ iśeci:gha st' Co przyniesie miesiąc marzec? dziedzinie socjalnej do uprawnień ro.bot- przez komisarza demo.bilizacyjnego 0
Je na Jes.t w t l11. Iej wo i. , (I .) Wobec zbliżającego się końco- szy. To też dziś, kiedy dyskutowany
Kopalnia "Charlotta" nie będzie

. d k' l nika polskiego z drugiej strony Przem- rzeczenia w sprawie zgtoszo.nej redukcji.
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.ytec
\yent.ow
,sz ona.zawoj('l,tuplOnowej
taryfy
ramowc'naule
sza',.
'.: , ' . .' TlY - być może - znajdą pomieszcze

(I(,wych. abawlaJąc SIę Ich Jako lichego ; '. .J. P J:j ] ak WIęC marzec roku bH:'zącego Jest
l11at.erjału,
aj[jcego się
rzekomo
ce o ostallowlellla
wYPo\\'ledla pracowni'kataryfy
na ŚhłSku
wyzszychniena
studJow.
a da
tego do
o słabem
dZIanejstareJ.,
przez
przcmys!o\\'cow
, ..'nic" tylko
. mio

przygotowaniu. co pocią lIęloby za sobą I "mo\\ ej. Związck Za wodowv Mcla- s ąl:CI1l clęzklch zmagan się o utrzyma
pgoJne. obniżenie. kultury. Co dp z.arzutu Ic,wców ZZZ. zmierza do teg-o I;y w no- me 'yar z!ató'Y racy w ruchu. zmnlej.

WYSu! lęte o. w pierwszym punkcIe, to Wy- .' .' " , ,. zel1łe hczby sWlętówek. niemmej groź.

kazahsmy JUZ, e wspol11 iana reor!-( nizacja weJ tal yfle am? eJ ; obotn.lcy hut Lyn- n 'ch dla rodziny pracowniczej od same.

(6+6) Ola swoJe glębokle uzasadnIenie w ku bylI conaJmn!eJ zrownanl w l)J'a\ ach ' '. .

J.łatur lnym rozwoju psychicznym mło,dzie- z robot,nikami hut żelaza, dla IdÓn,c!t o. faktu c l ow..te utraty r c . a.le bę.
zy i ze przemawiajl\ za, nią .m?menty na- postanowienia slarei taryiy rat11o vcj dZle rówlllez .nueslącem uClązhweJ wal

tury spoleczneJ. Wldoczme tez. ze przeciw. Ił' k :...,.. i 1<1 o utrzymalile w dotychczaliOwei przy.

nicy reformy nie uwzgl dnialą faktu. Iż w y:v Z la ZlJle orzystl1le!sze, dl1lzel. dla l.a!ml1iej formie postanowieli socJahl)'cit,

nie na innych kopalniach spółki, co. Jesz
cze nie jest zdecydowane.

Zespół pracowników umysłowych
przemysłu śląskiego przeciworze.
czeniu Komisji arbitraioweJ.
Ja się dowiadujemy, Zespół Związ
ków pracowników umysłowych prze
mysłu śląskiego postanowił nie przyjąć
"yrokn Komisji Pojednawczej i Arbitra

parze z nią idzJe podwyzszeme stopnia wy- ((1bot.nlko\ l l!t cynkowych. objetych wypowiedzianą przez prze.
kształcenia nauczycieli szkól powszechnych Nlezalezme od tego związl,i zawo ł Ó
żoweJ. obniżającego pobory urzedników
I że na skutek tego. młodzież wychOl.łząca d ," d , "... t ' '" " '.: ' - 11I IS OWC w taryf ramową.
przemysłu o 10 procent. Stanowisko
ze szkól powszechnych będzie wychowy- owe JUz ZIS zas ana \\ la.lą Sl« nad t k: \\1 tej walce opinj( całego światłego przemysłowców natomiast nie jest jesz
Wana przez ludzi stoJących na wysokości tyką. i sposobami, obrony postanowlen !'i,Połeczelistwa robotni!, śląski będzie
cze znane. bo\vłem termin udzielenia od.
za.dania. o do za zutu ad 2) to Jednak na- stareJ taryfy. bowlcm nic ulega wt1 t pli- miał po swojeJ stroni,e,
powiedzi upływu dopiero w sobote S-go
ezy
miec
wyczucie
ducha
czasów
dzlsiel.
wości,
że
przemysłowcy
wypowiad,)jąc
.
,
.zych.
do przelamania
sztucz.zdolnym
starą taryf« ramową
uczynili
nychzmierzaJac.
zapór lakle
ludziom
I praco.
" . to. z"myślą
' . Nowa P art ia urz ę dnik6w P odle g ła marca.

witym stawiają warunki życiowe. a co tak Ide o Jej polepszenIu, ale pogorszenIu. redukcji.

konsekwentnie przeprowadza ustawa. Kto Można prze\vidywać. że przemysłowcy Górnośląskie Zjednoczone Huty Kró
tego wyczucia nie ma I bronić chce do upa. dążyć będą do znacznego ograniczenia
diego rozSypuJąceJ się reduty przywilejów, wysokości deputatu węglowe g o k'óry Ic\\'ska i Laura wypowiedziały na ko

ten zlą obrał drogę, ' , .' ' '.' I.;ec marca br, pracę /lowej partji urzęd.

W Zogłęblu Dąbrowsklem
bez zmiany.
Na lerenic strajku w Za łębiu Dą

browsldem i Krakowskiem nie zaszły \V
Prof. Bogdan Nawroczyilski uznając za- l rzecl z "': budzec e dom wYI11 I'Odl.lny II!I(()W w liczbie 33. a mianowkie: 17 u
lety nowego ustroju ostrz ga Jednak, że lobotl1lczeJ stanowI powazl1ą pOZycję. rzędnikom zatrudnionym \V naczelnej dniu wczorajszym tadne zmiany. Strajk
szkoła śre nia talk sk l1struowana (6+6), W związku z czel,aj,łcą świat praco- dyrekcji hut, 13 zalrudni'o lym w hucie na wszystkich Z'rzeszonych kopalJuach
trwa dalej. Na piel'wszej zmianie straJ
& k ełnić. ml?z,e swe zadał1le t lko.pod war n- wnlczy na Śl. walczy w obronie starej "L" llra " "I SI ' enll ' , ' III() "' I ' C, " cI1 \ ' 3 zatrlld . kowało 10.000 wbOtllików, na drugiej
lJlyśl przewodnią, praca zaś będzie odbywać czy tez wprowadzenia w zycie postano- n;onym w warsztatach. Także Katowi. 8000 i na trzeciej 7,000 robotników, Ro.
się w szybki elll tempie i dobrych waru n- wleli łlowej taryfy ramowej -. świat ska Sp6lka Akcyjna dla górnictwa i hut
k ch. I adzi więc ostrożność i wypróbow - pracowniczy zwrócił pilną uwagę na 0- ni'ctwa wYPowiedziała na koniec marca botnicy na punl\ła' h obserwacyj.nych
l1e nowej szkoły na rtód , ł:nal., zakresie !{łoszol1Y oneg-daj projekt ustawy d\)ty- bl ', IJI 'a cę 10 7 tlr z<>dnlkom , zatrudnion y m pracują normaluie, w liczbie 2.200 ludzI.
W trzech k<jpalniach zgłosiło się dobro
zastoso,wanie na terenie całego Palistwa. czący"scalanla ustawodawstwa soqal- w bucie "Bismarka" w W. Hajdukach, wolnie do pracy 240 robOtnik6w i to po.
Są to poważne argumenty i nie można od- nego, które w dzisiejszej formie nie było
Insp.
Seroka
na
kop.
"Hoym".
wierzchowl\ych. Na kopalni "Satu'rn"
In6wlć im pewnej słuszności. Co do pragra- udziałem klasy pracującej Śląska.
lnów to są ob eonie w taku opracowywania D . I " b t ' k . S " I ' k i ł W dniu wczqrajszym na kop. "Hoym" pod Czeladzią w dniu wcwrajszytn ŻO
przez Ministerstwo i najtęższe glowy, b z o uZIS 1'0 o ni na <\s u n e zna w Niewiadoil1lu 'Oórnym, której kierow. ny i matki strajkującycII górników usl.
wytchnienia mozolą się nad celowem i prak- angielskiej soboty. miał mniej korzystny
tYcznem ich ułożeniem, przy uwz"led1l1eniu okres urlopowy I mniejsze pobierał wy. r::ctwD wypowiedziato ostatnio pracę łowały robotnikom z obserwacJI utrud.
wytycznych jakie us(aJa nowy ustrój, -- nagrodzenia za godziny nadliczbowe, 550 robotnikom, bawit Inspektor pracy nić dostęp do pracy. czemu jednak prze.
Z programów usunie sIę zbyteczne przela. uniżeli to było udziałem robotu Kó\V z Katowic p. Int. Seroka, który z ramle s zkodziła policja.

lem, ze Jej program będzIe InIał wyrazną, ,'. . "'" '" ..

t do.piero na podstawie wymkow Ich pracy . .. ., . ...

dowanle teorJą, zmniejszy się Ilość materJa- . , ',> .

llIa komisarza dCl1mbllizacy!ucgo badał
lu naukow, zbll v sIę go do życia I uspól. przemysłowych I'eszty dZielnic I olsl"l. warunki lospodarcze ko aln1. WynIk,
zeŚnl metOd)' nauczania a zarazem wszę. Jdeałem robotnłika śląsldego było I>Onie

Czy lesteś czlonklem Z., O. K. Z:

. . Str. 'I
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Wobec obostrzeń celnych Niemiec

trotecJmłczne (22.6 mlU. zł.. czyli 44%). mI
nerał)' j WYrOb)' z nich (21.7 miIJ. zł. wzglę

dnie 46%), Instrumenty. przybof}' szk<J!ne
itP. (12,4 mlU. zł. czyli 50"). materJały bu
aowlane i wyroby chemiczne «8.4 mi:i.I. zł.
aalety zwalczać Imp ort towar6w niemieckich.
wzglednle 43%). odzież t konfekcja (4.9 mili.
Całokutalt naneco obrotu łowarower.o «Iym. lecz nlo w tak :maczUY1n sooplliu Jak niemieckich została zachwiana w roku ub le- zł. czyli 45%). a wreszcie materJały oraz
ulecł w roku ubiegł. pewIJIY'I1ł Drzeobru.. eksport do Niemiec. Podczas bowiem. cdY Idym wybitnie na naszą nlekOTzyA6. Niem- wyroby włókiennicze (31.5 miIJ. zł. względ
nłom. W wielu pa4stwadt wvrowadzono w olÓk1a w..rtoCć naszeco WYWOlU zmnleJ cy. które wielokrotnem wProwadzaniem nie 8%). ,

t'ym okłesłe rostrykcje celtuł I dewizowe. szyła slO w por6W'naDlu z r. 1930 o 23". obostrzeń zredukowały ta'k znacznie przy- Jak widzim)' zatem, zarówno 4Y(1)1'0.
kłón-ch czejĆ dotknoła nasz wywóz. redu- warto.śe wYWOZU do Niemiec wykazała W wóz t'owarów polskich. w ciągu całego roku porcla naszego w)'wozu względem przywo
ktłląc go w mniejszym lub wiokSi&ym sto- tym czasIe spadek z 626.6 milfon6w zł. \V r. u'bległego odgrywały wold Jeszcze doml- zu z Niemiec, Jak I olbrzymia przewaga im_
pnIu. Niektóre kr e wprowadllł, kont,- 1930 do 31S.2 I11I1Jon6w zł. w roku ubiegłym, ouJącą role w przywozie do Polski szeregu portu towarów niemieckich w pewnycb &a
artykułÓW. kt6rych Import niemal ca kowi- lezlach sa wprost raiące. Stan ten wloleo
genty przywozowe. co r6w'I1id odbiło slo a zatem o przeszło SO".
niekorzystnie na naszym wywozie. który Inaczej natomiast przedstawia sle spra cle mot11aby było zastąpiĆ przez wzmote- ulec zmianie. Wpłyną na to niezawodnie
dO\Y\:bczas re,ulowany był tylko pOlio- wa z Importem towarów nlemlectdch do nie Wytwórczości krajowej, bądt tot prilez ostatnie restyrkcJe celne naszego rządu. _
mem
Inpotnobowaula d8'l1ych rYtlk6w. - Polski, .
roz'budowe przywozu z I,mtyc!t krajÓW, le- Kto wie jednakże. czy Niemcy nie zdołają
Najiłebsze jednak i najpowałmlejszo zmiany Tu rok ubiegły wykazuJe znacznie mnIej piej nit Niemcy doceniających stosunki ominąć ich w jakikolwiekbądź sPos6b. Żą
nastąpiły w naszym obrocio towarowym z SZI\ zmlMO. PrzyWóz niemiecki do Polski handlowe z Polską. dane ostatnio przez Gdańsk kootygenty cel
Rzeszą Niemiecką. spadł W tym czasie w stopniu o wiele mnlej Z artYkuł6w. kt6rych przyWÓz z Nle- net których wysokość. jak twierdzili rze..
Jeszcze w latach 1929 t 1930 wartość szym, nit nasz wYwóz do Niemiec. War mloc był dominujący w roku ubiegłym na- CZ02Jnawcy byłaby zuoełnie wystarczająca
ł'rzY\vozu .I Niemiec wynosiła przeszło 37" to e heortu mwarów niemieckich wynta :dy wymienić: maszyny l aparaty (49.4 mi- zwła-szcza w niektórych dziedzinach, jak np.
wartości ogó}noJ naSZł)!'O imDortu w tym sła w roku ubiegłym 359 m\ljonÓw zł.. t. Z!n. !jonów zł. co daje 50% wartości og6}nego elektrotechnicznej. do pokrycia zauatrzebo

okresie, podczas gdy w ogóhtej wan'oŚcl na o 40% mniej nit w roku poprzelbllm, a 8pa nMlzego przywozu w tej dziedzinie), metale wania całej Polski, są dOwOOem. że ta'k jest

uew;o wy\v<rzu uczestniczyły Niemcy w dek ten nie odbiera wiele od zmniejszenia
31.2" w r. 1929 i w 25.6" w r. 1930. Rok slo ogólnej wartości naszegO przywuzu w
nbie ły, wraz z ".Iez lernem zaostrzeniem tym okresie. kt6re wyniosło blisko &';%. 
protekcJOJli'Zmu Numllec w stosunku do Sl'wlenblć zatem nalety. te rÓ"\V1l1owa-ga
przYWuzu towarów z Polski, wywołał w korzyści wzaJomnych w obrotach polsko
tym układzie stosunków bardzo powa!ne
zmiany. odbijając slo zwłaszcza na naszym
wywozie do tego kraju. Szereg daleko po
suni(t'y"\:b obostrzeń celnycb sprawił. te
podczas y wartOŚć naszego przywozu z
Niemiec WYł1losła w roku ubiegłym 359 mll

jonów zł, a wiec 24,6" ogólno sumy nasze
gO importu. wywieźliśmy do Niemiec to

wan w w tym okresie za sumo tylko 315

! wYroby z metalł (32,3 milj. zł., co odpo- Istotnli!. Gdańsk bYłby w tym wypadku
wlada 30% ogólnej wartości przyWozu), prawdziwą "dziurą cehlą" w organiimle
zł.
czyli 44%).
papier oraz wyroby
z papleznania żądanych kontyngentów,
sączyłby
!'urowce
m{ł'terjały
(53.3 mili. elek1 RzecZYpOspoUtel;
przez którą.
w razieJ.przy_
lU
(19,8 ImilJ.
zł.. t. chemiczne
n. 51%). przyrządy
sle dowolnie import
z Niemlee.
R.
IIII1Ull llllUllllnmmnmllmIllIIIIlUIIIUlllllnlmllllllllUlt n_...

Kto OCzyszcza ut;ce ze śniegu w Budapeszcie?

15 peugo za 8 godzin nocneJ pracy. - Ogonek kandydat6w; studencI, pr ofesorowle, llteracl, b. oficerowie. 
Inteligenci szukają pracy nocnej, byłe nie we dnie.

ml1jon6w zł.. co daje zaledwie 16.8% warto
- Niech sio pam nie turbuje. profesorze.
- O jakim dyplomie z u:1[()ńcze.nla po
Znamy publicysta worierskł. AI&ksander
ści og6h1ej naszel'CO eksportu. Bilans zatem Lestjan.
oollal tywo. barwnlo i wiernie Ittechnlkl. Bardzo mi się przyodał. . jakoś to będzie. Czas prędko schodzi przy
naszych obr01'ów towarowvcb z Niemcami. obraz nocnegO uprzątania zwał6w śniegu na
Ci.sza. Przyglądają się inżynierowi. któ pracy. A ra,"o będziemy w posiadaniu 15
którego saldo wynosiło w r. 1929 - 21 mll

ulicach Budapesztu. Nędza na Wegrzech
j('n6w zł. a w r. 1930 - 2ł milionów zl. na jest
szerzy sie we wszyst1klch sfe
naSliI korzyść. stał sie odrazu wybitnie ule rach.wielka.
najbardziej K'Ilf)bl t. zw. \VQ}ne zawo
mny. wynoszl\c w r. 1931 - okrl\l'Clą sume dy, sPauperyzowaną
tnteIigencje.
44 mitjoo6w zł. na naszl\ niekorzyśĆ.
Reportaż fotograficzny Lestyan'a odda
Spadek Wywozu do Niemiec w roku uble je wiemle. bez retuszu obraz nedzy w świe
łym nas>tapH w wyniku bardzo znacznych tnej i bogat'ej nieR'(\yś stolicy Wę!l:leor.
trudności. z Jakiemi spotkali się wówczas nieg zaczl\ł padać gesto o siódmej wie
I'a t "m rynku nasi eksporterzy. Dotyczy to czór. W pńłl'Codzlny potem. w bocznej ulicy.
w picT\vszym rzędzie wywozu rolmczo wlod cej do placu MarJi Teresy. zebrał sie
hodowlanego. Wartość wYWozu naszych jut
tłum klWdy{!at6w do szpadla i miotły.
arl>-kuI6w spo!Y\Vczych do Nie-mJec obni
zwiększał sie coraz bardziej. Praca
żyła się z 227.4 milionów zł. w r. 1930 do Tłum
rozpoczyna
sle o 10 wieczór. trwa do szó
123.4 miljonów zł. w roku ublel'Cłym. a za tej rano. a płaca
za osiem godzin zamiata
tem zmniejszyła sle niemal o połowe. Da1eJ.
nia
wynosi
15
wskutek nieodnowienia przez Niem<:y pro cen!l:O fortuna! pengo (około ZO złotych, 15
wizorium drzewnego I zastosowania bez
Przyłaczam sle do grupy stojl\cych w
wz){lednego bojkotu do drewna polsklel'Co ol'Conku.
Rozmowy tocza slo po f;ichu. 
wart'ość Wywozu z tej dziedziny do Niemiec
prawie są tu obcy sobie. ale łączy
ohnii:y!a się w roku nbiel'Cłym do 24.8 miljo Wszyscy
ich
wspólna
n dza j - nadzIeja zarobku. 
l1ÓW zł. co stanowi zaledwie 15.7% Wywozu
ma na grzbiecie zrudziale. podbit'e wia
z r, 1930. Znacznemu wreszcie. bo aż 43% Ten
palto. Ów zaś wyniszczony koiuszek.
zmr'iejszeniu ulel'Cł wyw6z do Niemiec ropy. trem
asfaltu I wszelakich przetwor6w naftowych. tamten - nic, prócz szalika na szyji i starej
Wartość naS7.ego przywozu do Niemiec w czapki barankowej.
człowiek, lat około trzydz:estu,
(ej dziedzinie wyniosła w roku ublel'Cłym bezMiody
palta I w letnim l'Carnlt'nrze pyta nie
tylko 6,7 mi\jonów zł. Powatny również śmiało
o coś swe o towarzysza. Napewno
spadck wywozu wykazała grupa metalI. debiutant
w tym zawodzie.
ora? wyrobów z met'ali. a mianowicie z 79.!i
- CZY lel'Citymacja iest niezbędna?
m!1jonó'w zł. w r. 1930 na 46.\ mi1J. zł. w r.
- Cóż znowu I Podaje sie uazwlsko, to
1931. CZył! te zmniejszenie wyraziło sie od
setkiem 42%. WywóZ materjałów oraz Wy \1\ Y'Starcza do wclagnięcla na listę.
robów wł6kie'l111iczych dał w tym czasie 8.6

- O. to dobrze! Zostawiłem w domu

ry t'ej nocy będzie zamiatał ulice Budape pengo. Ręczę. że jutra profesor sam mi za
proj)()nuje zapisanie się na list'e. Ale jutro
Zaczynają sle nlecierp1lwlć. Mr6z do motnaby się zapisać do pracy dzle11'l1ej.
skwiera czekającym. Dla zabiela czasu 
- We dnie? Niemożliwe. Mógłby mnie
J;'(adają,
kto zobaczyć i poznać.
- Gdyb lm był pewien. że śnIeg popada
Kulawy wzrusza ramionami.
jeszcze z parę dlli. poświęciłbym 5 pengo
- No I cóż z tego? Zobaczymy p6tnlei,..
na kU11PO rekawiczek.
- Mnie bo tam ręce nie oolą, ale za to Pra,ca nie hańbi...
Nareszcie otwierają sle drzwi raju. Za
nogi przemarzly na kość.
- Zapłaciłem pó!tora franka za w rpo czyna się za.pisy\vanie na listę kandydatów.
życzenie tych budarów na jedna noc. moje Ogonek topnieje. NiezręcZ'l1e ręce chwytaią
za szpadle I miotły. Dziesląt'a bije. Bramy
sa prawie bez podeszew.
- Tak. tak. tu przydałyby się buty woj domów zamykaią się".
sztu.

skowe, podbit'e gwożdziaml. jakie mieliśmy
na froncie włoskim. nie wyłączając meJ;'(o
ordynansa.
Ktoś wtraca Ironicznie:

- Hę. mial pan swego ordynansa?
- Je'stem porucznikiem rezerwy. dwa
dzie.. cia dwa miesiace pobytu na fmncle.
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Pstrągi na kolację w restauracji
Hotelu Europejskiego.
Dla licznych smakoszów ryb nadarza sie

(}dpowiada spokojnie zapytany.

specjalna okazja: w resta Ha:c}i "otC'l'lI Euro

dzle11lec. A ia jestem student'em.

się kierownictwo restauracji o dziś tak rzadkie

podaje się dzisial specjalnc potrawy
- Dziwi to pana? - mówi Jakiś mło zpejskiego
ps<tqgów. Dzięki usiltlem staratliom wystarało

ryhy, który.:h pikantna I smaczna przyprawa
- Na Jakim wvd7.iale? - pytam.
będzie nowy>tn dowodem doskOlnale-J kwchni teJ
- Literatura i historJa.
tr.
Przestrze-nne i pięknie urządzone
Wtem na ro u ulicy ukazuil\ się dwie salerestauracji.
restauracyjne i towarzyskie. pierwszOrlQ

po,stacle, b'e'g-nqcych t'ruchtem ludzi. Jeden dna ob.slu,ga. jakotet dostosowane do dzislcl_
z nich robi wraienie ku;awel'Co. Za nim szych czasów tllskje ceny tak za pstrągi. lak I

pędzi dm!:"l. osłonię.ty lekkim płaszczem za wszystkie inne potra,wv i na.poje dają rękoJ
wiO'Sennym.
mie, te i ta impreza od niesie pełny slJlkce-s. a
- Ot6ż zdl\żyliśmy jeszcze. profesorze. stali hywalcy restau.racj! Hotelu Eumpejskiego
spędzą przyjC(nnie I mile wieczór.
Podsluchuję Ich rozmowę.

milj011ów zł. czyli że spadł o całe 54%.  m6j dyplom, dodaje z Itoryczą.
- Nie wiem doprawdy, jak się zabraĆ
Naokoło Śmiech. Myślą, te to ma być
Wprawdzie zmniejszenie obrotów dotknęło
do teł rohotv. Rernardzle.
całokształt naszego wywozu w roku uble dowcip Ktoś pyta:

11I111I1111I111111111111111111I111I1111111I1111I111111I1111I11

tanem, gdy go zobaczysz, zmienisz zoa- weneckie m lustrem między gdańską sza
MARJA lUROWSKA dzenia sicdzień
zaJ;>etniała
serca.
ChoĆ' lilie
o nim. .lego eksperymenty są po- fą a renesansowym komilnkiem. ciany,
był dżysty nam
I ponury,
wydawało
prostu zdumiewające. oklejone ta'petą w złociste róże i sreb
soto t uśmiecha się nam swvm blaskiem.
Odg-aduie myśli. czyta przez zapie- rzyste gwofdzlkl. zawieszone były
TaJ - emnl - ca czarneJ - rękl - , się nam.
że stolice świeCI pogodnie. we
- Prawda. RysIu. że mnie kochasz? czętowane l\opcrty. odnil.łdltje zgubione wschodnfq bronią. Kopja portretu Sla

7) (Ciąg dalszy). - pvtata Alda zalotnie.

- Rysiu, czy mi naprawdę wyba- - Czv możesz wątpiĆ?

czasz, czyś zapomniat o przykrości, ja- - I zrobisz mi przyjemność. Jeśli
iką d wyrządziłam? - pytała ze tzaml. bardzo prosić będę?

rzeczy, ma dar jasnowidzenia. wszyscy nisława Augusta odbijała się na tle chiń

mówią. te to fenomen. s,kieJ makaty. Perski dywan ścielił sił

k . pod stopami.

Byłam na jego seansIe I ta su; za- Gospodarz domu, tęgi. barczysty ł

chwyciłam. te zapragnęłam go pozonać, jowialny fabrykant emaIJowalllych na
- Ależ. moja Alduslu. nie mówmy Byłem gotów na wszystko i po raz mój mąż zaprosił g-o na kolację do nas i czyń powitał mnie serdecznie I zawołał
lui o tern - odparłem rozpromieniony. pierwszy oble.całem zgóry bez zastrze domu.
um6wił się o prywptnv seans w naszym wesoło:
- Jestem taka brzydka złośnica, nIe żeń.
Zwykle nie bywałem li Oszmiaków - Moja iona nie lubi jednostajności.
potrafię się hamować, choć wiem, że to - A więc przyjdziesz do nas dziś na przyjęciach.
Czułem się tam obco w jak pan widzi całą witlę ul:ządziła na no
towarzystwie Ich gości. złożonem prze- wo', c yl1l1la staro. ,Wszystko to są ad&
Za krysztatem ostatnich łez taiły się ścl I będzie wielka atrakcia.
wainie z bogatych kupców, z którymi tyk.!, Ja się. na tern me z am. lecz wszy
już uśmiechy w wielkich zielonkawych - Cóż takiego - spylałem zacie,ka nic mnie lIIe łączyło. Dziś jednak nie scy k tWler lą. Jak ste .panu podob ?
oczach. Ponsowe usta roztwIerały się wiony.
już odmówić i przyrzekłem sta- Czułe l Się .w obowIązku chwah ;
nad bielą zębów podobnych do wspanla- - Urządzamy seans o'kultystyczI1Y' modem
wić się na oznaczoną j{odzlnę. aby po- tembardzlej, że hcz.ne grono zebran.vl.:

źle. wieczorem na kolację, zaprosiliśmy go

le dobranych. cennych pereł. Zrobiłem tak zdumioną minę, że Alda dzłwiać sławnego Indusa. w entuzjastycznych słowach wyraznło
Ta' prześlicZ1l1a. ponętna kobieta 01- pOwtórzyła zdanie, kład ac nacisk na 0
. b dS.ęłnud zI -Irze
kIa..zachwyt.
- JeNę zlesz
Alda w jas'kraweJ. gł boko dekolto
6nlewała mnie każ.dym szczegótem swej statnie stowo, jak ktoś kto je z trudem
mi Alda \1a pożegnanie.. wanej tualecie. lśniącej od blasku kleino
urody. Nigdy mi się talt piękną nie wy- wymawia.
data, jak Vi tej chwili l gdyby zażądata Wbuchnątem śmiechem na myśl no
ode mnie najcidszei ofiary. .nle potrafił- weJ fantazji mej kochankI.

Gdy w kl1l{a godzl1tl p6ztllej znala- tów. promiennie u miechnjęta. bawiła

ztem się w willi Oszmla]{ w, stanąłem 5wY.,Ch gości opowiadaniem. jak w ciągu

bym odmów.w.. Poświęciłbym wszyst- - Odkąd bawisz się w okultyzm, zdumłony w progu salonu. kfi:ku dni pr7.emeblowala swój dom.
Wszystko się tu zmieniło. Zamiast - Kocham się w antykach - mówl
ko dla szczęścia posiadania . Jej. Lecz nl ,słyszatem, żebyś sie takieml rzecza
nal1ej mi nowoczesnej secesji. ujrzałem ta. - Cót znaczą te nowoczesne gra
pragneła tylko mej miłości. której do- mt Interesowała?
tantastycll1Y
zbiór falszywych antyków ty. które,moż,na nabyć tuzinami W poró
wadów Jej nie skl,\vlłem. Chwile rozko- - CZY ole nie wiesz o sławnym fa
I taką mieszronlne stylów i epo!b te wnamu z zabytkami przeszłości. Niech
A:lda nie raz1ła mnie nlczem. była ml- wI chwilowo w Warszawie I wz.budza
8la.'. Zy
minęły aam
szybko
Jak jeden
bIYSk.
, ' kirze Aber-AnTara,
kochajlica,
pełna
prostoty
I wdzięku.
prawdziWA
sensację
II Indusie, który ba

mlentto się w oczach. pan spojrzy na ten za,krzywiony mlecz,
Olbrzymia. sztywna empirowa ka.. oto tą bronią, sułtan. . . sułtan. . . zdaje
naopa zdawała się zgorszona sąsledz- mi się Marmohet wyg'nał OreMw z
twem fryWolnych foteli ..rococo". In- Rzynw. za pogańskich czasów. ,

acb błaboste:k , do .ldórych tyłko zako- obchodzą tcgO rodzaju szarlatani.
imtiala
szczebiotać
Jak ptaszek
o tysi"I - Duto
o nim
maloNada.
mnie krustowany stół "Jacob" znałazł slo pod (Cłu dałazy Ilastąpl,)
dlanl vrzywfą
uJ, wage.
Radość
pago- Aber
- AumÓwią.
- Tara lecz
nie Jest
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.;Poł.t..Zlc:IIodllla' ł z dnl,.;f marCJ }'3S 1'.

Nr. lSł

Wia omoł[i iet8[e.
PJqtek

4

DzU: t Kulallerz. Kt'. w.
Jutro: t Adr). I fazab" ....
Wscll6d .Iodea: 1.17

marca

ZacII6d Blodol: 17.18.

Str.. 5 <

.Z godziny 'nagodzine .wzrasta suma
.naduż,t popelnionych' przez Sikorskiego.
Wykryło Jui przeszło ao tys. złotycb. - Slkonld działał ,sam. W celi dla kobiet.

w Katowicach. MIchala Sikorskiego, Jeszcze ostatote wyniki I suma ta praw- swem ręku. ' '

przYbiera
na rozmiarach.
dopodobnłe
wzrołnle.
osadzono
W wiezieniu
sen.-c . . . yJna
afera asystentaSystematycz.
więzienia I lzło 30
ty" . . .. złotych
straty. Nie Sikorskiego
są to działu pracy.
on Jeden młal
wszystko '"

ne nadutycia popełniane przez Slkor- Stwierdzone zostało nłezblcle, Ił: SI- dta kobiet, w zupełnie odosobnionej celi.
skl8JIo od szergu lat, dopiero przy skro. korski działał sam, nie mając ładnych a to z tych względów, łt w oddzIale dla
TEATR POLSKI W KATOWICACH. pulatnem badaniu ksiąg wychodzą na wSP6lnik6w. .MÓlł to sobie robić. nie- mężczyzn. gdzie ma samych zna)owych,
wierzch. O zakończeniu śledztwa prze. spostrzetenłe, bowIem, lako kierownik uJe chcIano go pozostllwić.
..Bobaterawl." w $wlętoc:blowk:acłI.
--IIIIII1IIftIIIIUIWWIUIIIU'""'...........
Dziś w j)i tek. 4 bm, T erttr PIOł'Ski z Kłltow!<: clwko oszustowi narazle nie ma mowy.
wY'}eżdta do W1iętochlowi'C z opere<tką ..Boha. bowiem zachodzi konieczność bardzo
tNtJiwU.i)",
drobiazgow8lo badania kaideJ po kolei,
W strbrJ!ę 5 bm. o gbdoz. 19.30 wd per. pozycJI, co zajmie sporo czasu.

I ca się pla,ną py,S'1)neigo Iwmoru komedóa Orzy.
l!Jały Sjedll.eok'ie.go ,Ich sy\now.a". której wyblme
powod.zenie zdade się być zaiPfiwrnone, Pełe>n
pi kałlłtel"!l doQ>\\'1CIg!, blysik9filtwy dialog i zaba.w.

Ile sY'!J1lacie w il1lte,rpretacii aszych artysot6w
;?n3'la y radooony odd:zwięk u Licznie zebranej
pwbldJc1JllvŚCi, tk a nie z 1 fren6łYCZ'l1ych
okl,a1Slków pod adre5'cmt tJI1adrom1 Vf}'kooaw.
ców.

..Cuda ." Lourd."
W trtedzle1ę 6 bm. o iodz. 12.30 W poł'l.
dnie wygłosi w Tea'tru Poll$kim wakomLta po.
wie.ściQIP arll:a Ma-Tia Sz>pyrkÓ'WIDa rewe4acyjlny
odiczY'ł P. t. ..Cuda w LouoN1C'S".

R l!: P E R T U la R:
SobOita. dma 3 mB/rca: ..Ich IY'IIorwa" o s:odz.
19,30,

Niedziela. dnia 6 marca: "Cuda w Lotm!es"
o godz. 12.39, ..BlJhaterowie" o godzinie 15.30,
.Ksietniaka O1aia" OR:odz. 19.30.
Wł!Hck. d'nia 8 marca: ..Krysia Leśnlcza.nka"
crzcds-ta wje-nie 1>000utarne o godz. 19,30.

TEATR POLSKI NA PROWINCJI:

Teatr Polski z f(atowlc w RybIlIku.
W piątek. dnia 4 marca "Ich synowa".
Teatr Polski z Katowic W Swlętochlowlcach,

W piątek dnja 4 marca ..Bohaterowie".
Teatr Polsld z Katowic W Slemlaoowlcach.
W sa.bate. dnia 5 ma1"ca ..Pod Gwiaździstą

W miarę badania ksiąg rośnie suma

Handlan bwrm lo.arem . rekach Doilcli.
Szmulek Krymski odpowie w Polsce za swe sprawId.

nadutyć popełnionych przez tego

WC2JOI'aJ polIcja niemiecka przeka.. 1 warem i masowe przeprowadzanie przez
urzednika wiezienia. Cyfry te rosną z
godziny na gOdzinę. Do tej pory stwier. Krvmskiego rodem z CzęstochowY, któ. w wieku poborowym. Szmul Kr}1ntski
zala
policji śląskiej
SZmWatoI £1'all1ice
z Polski
do za
Niemiec
me.tczyzn
podejrzany
jest oniejakiego
baJJ1del żyWym
stanie przed
Sądem
swe sprawki.
dzono, że Skarb Państwa poni6sł prze ry
....1IIIIID1I_11 IIIb-łll1iDiIlł lIdII.- _...

S.....cwlnw .roc.. 1S0 0..11.

....rlonwcll O na.a... na .ocl...
Epidemia napadów na pociągi towaro we, ,załadowane węglem. - Docho.
dzenla przeciwko 1&0 osobom.

leju, Rojcy, Tarn. G6rach i Nakle notuje rozpoczął się rabunek. WSZyscy zao.
codziennie
napady
na pociągi
towarowe,
się w węgiel
dla siebiepoczem
na całą
W ostatnich
c1-asach
policja
w SzaT. Ipatrzyli
Konduktor6w
steroryzowano,
zaladowane węglem. Bezrobotni mas.o- zimę, a pOO1adto sprzedawali później
wo napadają na jadące przez sPOmnia- zrabowany wegiel. Policja obecnie pro.
ne miejscowości pociągi I ra:bu1ą w bez- wadzi dochodzenia przeciwko 150 oso.
ceremonjalny sposób wegiel, trans por. bom, wmieszanym w rabunek. Przeciw
tow.any magistralą kolejową Siląsk - ko wszystkim sporząd,zony zostanie akt

Gdynia. o8kaTŹenia i wkrótec przed sądem sta

(-) Piękna i pożyteczna impreza.

Na cele pomocy dla bezrobotnycb odbędzie
sle w niedziele dnia 6 marca o godz., 18 w lalach

recepcyJnycb gmachu Wol. Śląskiego koncert
połączony z herbatką I bridżem. W kom:ercle
łaskawie wystąpią: Panie: Dyr. Irena 5trokow.
IlIa.Paryaszewska, Konsurowa Marla Szczepań
&ka. Dyr. "elena Tymlenlecka, Ini. Ewelina KG
byllńska I Panowie: Dyr. Witold Prleman. Prof.

inż. Walery Goetel I p. Kożllk. Po koncercie
K()mitet przygotowule liczne i rozmaite nlespo.

dzlankl. Imprezę tę - jak luż donosiliśmy 
urządza Śląskie Kolo NaukoweiOrganizacJI
Pracy, Sekcja Gospod. Domowego w połączeniu
z Komitetem Pań przy Wolewódzklm Komitecie
dla spraw bezrobocia z Komitetem Bridżowym

Pań, Zaproszenia na życzenie wysyla leszcze
przewodnicząca NaukoweJ OrganizacJI P. Ka.
mila NItschowa w Katowicach, przy ul. Mateilll
nr. 5. Komitet wyraża nadzieję, że spoleczeńst.

Ostatnio w lutym tłum bezrobotnych nie 150 osób. Proces ten wzbudzil wieI. wo poprze tę akcję humanitarną I licznie sle
złożony z blisko 200 osób, pochodzących kie zainteresowanie wśród mieszkań. Bławi na koncert.
z Rajcy, napadl na pociąg z węglem. c6w Rojcy i okoLicy.
(-) Pamiętalmy O bezdomnych bezrobot.
W s<obotę 5 marca rb W OIszowcu w sa.1i

Bandcrą".

REPERTUAR "OPOLANKI"a

p. Hec7Jkl sz!iuka: ..Pieśnla'rz". Początek o go.
dzinie
19-el. ., ' . .

W niedzielę. 6 marca rb. w Mlcbałkawlcacb
w sali p. B nke sZDUka: "W lesie pod krzytem".
Początek o ROdz. ol9. .W, Qrzezlpacb SI. w sali
P. Dzj'\VIoki s7Jtllka: "pie njQrz". Początek o gll.
dzinie 19. W KOliczycach w salt p. Starowicza
SZbu:ka: "W pograniC7!nej chacie". Początek o

__nnntmmnllnmtmllllllll1lllllllmnnumml"' .,_

".Zwrrodnialec dalei bezkarnie .rasu:e
w Kr61ewskiei Hucie.
Terenem działalności ulice Wolności I Cbrobrego.

REPERTUAR KINOTEATRÓW:

sem solnym na ulicach w Król. Hucie jasna jest, iż ma się tu do czynienia z ja
od pIątku dnia .. marca 1932 r.
znów
się powtórzyły.
Onegdaj
wleczo.
zboczeniem,
bowiem
ofiaraRzecz
jego
Llcme
wypadki oblania
kobiet
kwa- kJemś
I zanotowano
podobny
wypadek.
Kino Capltol: WjelIka 5311a: PIIIt i Pllltacbrm rem na ut Wolności policja zanotowała wybryków padają kobiety młode. przy.
w komkurach.
znów dwa wypadki. Jakiś zwyrodnia- słojne o miłej powierzchowności. ZWy.
Nowa sala: Olte.ry Twarrze.
Kino Caslno: Cham - według pow. Orrzeu lec oblał kwasem solnym dwie panie. rodnialec ten grasuje stale w godzinach
koweJ
ubrane w futra. Onegdaj zaś w godzi. wieczorowych na ułłcach Wolności I
Kino C..,losseum: "ary Pild w f.!Janie C7Jaf1lY nach wieczorowych na ul. Chrobrego Chrobrego.
Piewt.
Kino Unlon: Sal.to m01"tale.

Kino A:lanłlc - Boguclce: Na Sybk.
Kino Unlon - Mysłowice: Ramon Novarro
w fiJmle: Nad ra,nem.

Kino "ellos - Szoplenlce: Swbnlal'l'l1e.
Kino Odeon - Rotdzleń.Szoplęnlce: 1jIOittl.

śliwych, kt'órzy z braku tlracy i dochodów
Pozbawieni zostali mieszkania i środków do
żYCia l skutkiem te o nędzą żywot okropny
na hałdach. w opuszczony..:h budynkach fa
brycznych itd.. Żywot nie odnY człowieka.
Tym nieszczęśliwYm trzeba przyjść z 00

mo ą choćby tylko drogą kupna losów

godz, 19.

Kino Palace: Zbieg.
Kino Rialto: Dwa serca bidą w ,takt wal,ca.

nych.
Przypominamy o tysiącach tych n!e;;zczę

.""'''''''"''''''''''''''''''''"""'''11I11I11I11I11I1111I11I11I1111I1111111I1111111I11I11I11I11111111I11"11I"''''"""""'"""""'""",,,,,,.'

Wielkiej Loterji fantowej. Cena losu wyno
SI tylko 2 złote. jest więc wydatkiem bardzo
minimalnym. Losy sa do nabycia WSZędzl .

(-) Złota odznaka strzelecka - na wie.
czność.
Dowladulemy się, że rozkarem komendanta
glównego Związku Strzeleckiego zostala nadana

po raz pierwszy na wieczność odznaka strze.
lecka I.ei klasy - zlota, p. StelanJl StafarzGwel

ze Związku Strzel klego w Przemyślu. Do
uzyskania na wIeczność wymagane lest trzy.
klotne zdobycIe lej w określonycb odstępacb

Wynikł spisu ludności a uposażenie (-) Dzłeń św. KazImierza. czasu. a p. Stawarzowa Jest pierwszą z pośród

P racownikÓw komunalnych. W dniu
Kościół
katolicki
wybitnych
sportu
strzeleckiego
w Polsce,
czcidzisiejszym
pamięć świętego
KazImierza.
syna
Ka- klóra asów
warunek
teł. wypelnlla.
wyprzedzaląc
w

Na podstawie obo'\Vlązuj cych przepIsów zimierza Jagiellończyka. Królewicz ten. - h t

I ustaw. wysokość poborów prezydentów. słynący pobożnośdą I cnotami chrześcliań- ten sposób wszystkk mę cz,yzn.
Kino Deblna - Dąb: Tam gd' ie Wolga burmistrzów oraz pracowników komuna!- sklem!. kanonIzowany został w 1520 roku. (-) Cuda w Lourdes - odczyt M. Szpyr.
płynie.
lIych regulowana jest w zalezności od liczby Do dnIa św. KazimIerza przywiązane są kówny.
mieszkańców w danem mieście. W naj- następujące przysłowia: "Na św. Kazimie- Wniedzielę 6 bm. o godz. 12 m. 30 w no

Ograniczenie pracy młodocianycb
robotników.
Mlnlsl'er Pracy I Opieki Społecznej WY
dal okręltowym i obwodowym Inspektorom
pracy zarządzenie wsprdwie ogranlcze.nla
pracy młodocianych robotnIków w hutach
Szklanych oraz w tych gałęziach Dlzemysłu.

.,S'

burmistrza nie może przekraczać pensjl u- Kazimierza, wyleci skowronek t pod pe- czy t wygł i znakomita powieŚ(:lopisar
mniejszychpaństwowego
miasteczkachwwynagrodzenie
rza na".
- dzień
z nocą
I "Na
ŚW.o.
I ludnie
w Teatrze Polskim
rewelacyjny
od.t
rzędn;'ka
IX stopniu służ.
By się
stało
się wzmierza"
tym roku
zadość
M. Szpyrkowna
p. t. "Cuda
w Lourdes

bowym. w miastach zaŚ wyżej 250.000 mi e- sl'atnlemu przysłowiu. każdy z nas 'W to I:a I'le osobistych przeżyć i \Vrateń w LOllr.
szkańc6w - pensji urzędnika w HI sl'opniu wą,tpl. jakkolwie'k bowiem dnie s naogół des.
słuibowym. Podobnie wynaKrodzenia, ma- poltoone. iednak nie s pozbawIone zimna, (_) Niemiecki program narodowościOwy.
ksymalne pracowników miejskIch, zależnIe a nocamI panują jeszcze silne przymrozkI. Na temat powyższy przemawiaĆ będzie l;
od wIelkości miasta wahają się między IX A wiadomo przecld, że taka pogoda "sko- lulcjatywy ZwIązku Obrony Kresów Zachodnfcb

4

w których wymagana jest praca cił\gła w a V st{)fl11lem służbowym pracownikÓw wronka z pod perza" nie wygoni. '" poniedzIalek 7 marca br. o godz. 8 wl zorem
dzieli i w nocy. Zarząozooie to podyktowa. państwowych. W wY'ntku ostatnlelto spIsu (_) RekolekcJe dla pad. w Katowlcacb 'I\' audytorium Śląskich Zakfadów
ne zosrało wz lędamt na ogÓlną sytuację łudno cl szereg miast, ktÓre wykazały zna- Sta-ranł.em Sooal[c!i Pań w Ka,towlcl1ch 00. Technicznych. sala nr. 136, p. red.ktor Tadeusz

rY'nku pracy, wQbec konieczności zatrudnia croe zwiększenie się liczby mieszkańcÓw, będ'<\ się w c lSie od 7-11 mamca br. w ddel Katelbach z Berlina. Wstęp bezplatny. Pan Ka.
I!ia przedewszystkiem tywlelell rodzin, oraz przeniesIonych zostało do wytszych gru'!). sad, Domu 1\-1Jkow&go przy kościele N. Pan. talbach uczestnIczYł w charakterze korespoa.
ze względu na zdrowie młodocianych ro. W związku z rem w miastach tych przesu- uy Mari:l rełkolelNje d4a pań z trtelillle.ncJi. NUlI_ denla pIsm połsklcb niemal we wszystkich ko'"
botnlk6w. dla których oraca w hutach szkla nlęte zostały maksymalne stawki I1Posa eń k rcQ(o'ełkcyjU& wydoS'i koS. bl UD Adal1lSl(i. Kresacb mnleJszo clowych, orlanlzowanycb od
nych w charakterze bańkarzy jem szkodll. dla burmistrzów Ipracowlllków. W prakty. POfiZąddt ni\!lllk: w pO'l1tooz.lal e k o godz. 16,Xt szeregu lat '" Oenewle przez mnlelszoścl nie
wa, (-)
ce sprowadza się to do motliwoścl podwyto we w)t re.k I środę Q łOcllz. 10 I 16i w cZ'w,wtel; mleckle. Pan Katelbach uchodzi za iloskoaalego
szenla pensyj burmistrzów I urzęd11lkÓw. o od . 10 I 1830i 'W piątek o 9 msza ŚW ! znawcę spraw narodowotc'o'W)lch I mnieJszot.

Wynik wyborów w Pszowle. którzy pobIerali dotychczas wynaltrodzenla W1!iIpÓllJla KOIUIIlttla św. clowych. To tet odczyt Jego lIustru)l\cy PIII'lIdy

Katowice. Wynik wYborów do Rady maksymalne. w dalszei zaś konsekwencJi - (-) Doroczne walne zebraule kolel.rzyoOlrod. I taktykę czynnikÓw nlemlecklcb aa zaladnfen'e

gminnej w Pszowle pow. rybnioki jest: na. mot1łwość podwytszenla poborów Innych nIków. narodowościowe Europy powołenneJ. będ7.lo
stępuj cy: Lista nr. 1. ZjednoczenI robot- urzędników. Oczywiście. automatycznIe DWOCZl\c WB,lue uromadlJ&n4e czlonk6w '1zczególnle cfekawy.
lIicy I chalu'pnlcy 499 gł. - 3 mand.. nr Z. podwytkl te nIe nastapll\. wyma ajl\ one StmvarzYS<llMIla koktlarz:v. OII'rod.t1 k6w przy ..

Pszowskie Doly 398 gł. - Z mand., nr. 4. .. .. & k 8

Katolicki Blok Ludowy (Ch. D.) 384 gr. _ bowiem zmiany etatów stanowisk. (-) DyrekcJtl Ok'rOK'Owol ((ooI PańtłwowyOO odbe. (-) Walne zebranie. ..Oplwa. ..
K B k L b d'lIIe się w sobOitę 5 marca br. o god>z. 18 w ki- Towarzystwo śPlewacze ..OgnIwo w
2 mand., nr. 3. at. lo ud. z yłej gmi-ny ( _ ) Komu " za " dr ""' I. . . kału ., St,rzooha QÓl'11loza" w Kałowleach Prl:Y Katowicach komunikuje. te dorocł.ue walne

N. Ch. Zj. Pr. 512 gł. _ 3 mand.. nr. 5. Pol- lltoże telelonem zamówić losy ..WIeIklei Loa III. A-oor1"zeda 21. zebra.nie odbędzie sile w, :ttjre koł marca
ska lilSta rzemieśln. robotno kupc. 247 gł. _ terll fantowel" na rzecz rodzin bezrobotnych (_) Z kronik! fałszywych wladomo.eL o odz. 19.30 w .au l po s e sz Y WYi

2 mand.\ nr. 6. Zjednoczona partia obywa l'. w Wydzfafe LoteryJnym, ul. WoJewódzka za - Z Iwlązku I not.tkll, zam'eBzczonll przez dZlałow j ntęskle! W Katowicach Drzy u.
(Niemcy l 513 gł. - 3 mand. Listy polskie T e lei o a 3277. Po otrzymlnlu telelonlczneao pruę OpOZycyltlll, Jakoby ..kttrowlłlclWo stron. Szkolnej.
utrzymały swÓj dotychczasowy stan posia- zam6wlitnla Wydział LoteryJuy wysyła na tych. nic twa rQdowelo z powodu tllekarno&ol swycb (-) PodzlQkowanle.
dania. LIsta niemiecka przy poprzednich miast BWeaO przedstawiciela z odllOWlednl1l 110- członków pOltlllOwllo obło&)'4 karli 10 zl kat. Komitet Obywatelski Załę&kiei Hałdy
wybora h uzyskała 687 głosów 15mand, &oł1l10l6w, Na mlellOu, przy WysIlwie f.ut6w deao nleobecnQO ... prl)'Uł*", - lekretarJltza naszem pośrednictwem składa !)Odzlę.
(o.becnle 513 a'ł. łamand.), LJ.sty ar. 1 ł 5 .pnedat 1ott6w codziennie (I w nIedzieIQ) bel klubu BBWR. kollUllkuJt .am, te wladollloCO kowanIe p. Mronczowl z.a 70 zł. zł() onenll

IIle maja wyrata, charakteru ItOlttl'CZł1l1'Oo prZ,"" ,od loda. II do Jo. -.' ..' ta Jest cllkowłolt ....011Io cele orpmłzacyjnl) Komn'etll.
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(-) Z Tow. ..DanCet\Uablerl" w KatowI
Aotnla 1 rhareaw auU glnmazjum meskte

Kleptoman-mo,rderca przed SCl em w Tarn. Górach.

go w Ob8Gl1MCi licznej i wybranej publiez"

Niesamowite dzIeJe 2'ł-letnlego młodzieńca dziedzIcznie chorego. - Z kleptomana stał się mordercą. - Witwicki

nośd. pOmiędzy którą było duto młodziety
skaiany na rok więzIenia. - 011 ara mordu żYJe, lecz całe życie będzie ka leką.
szkolnej, odbył sie odczyt staraniem Tow.
Da:nt'e Alighlerl wygłoszony przez p. dr.
Michała Pawlikowskiego. zllanejto działa
Oncg<hij .przExl Sądem 'w Tam. 06" 1 częło sle coraz silniej rozwijać. Nik. nie Po morderstwie chłopak zbleg . Za
cza lIa.po1unaukowo-lIteracklm. Po przy
rach stanąl
21.letnl EugenJusz
mógł sobie
z nim poradzić.
Zrozpaczeni
skradzione
kupił
Król.
witaniu" mówcy przez Kr. Konsula P. dr. uczeai
gImnazJalny,
syn emer. Witwicki,
pułkowni-I n>dzice
postanowili
go wywieźć
do Za. Huty,
gdziepieniądze
wałęsał się
parębilel
dni,do:
poczem
Luppisa. mówił o' ekspedycji zorganhwwa ka. oskartony o kradzież I usiłowanie kladu do Lublhica, nie przeczuwając na- pieszo przybył do Będzlna i tu w przy.
nel przez Księcia Abb'rtlZZÓW na Ruvenzorl morderstwa. Rozprawie przewodmczyi wet, że tragiczne fatum popchnie go tam stępie rozpaczy, chcąc popełnić samo.
p. 't. "Orly Savoi''. podkreślaj.\c bobaterst

scdzia dr. Ladużyńskl, oskarżał prok. p. do morderstwa. bóJstwo, rzucił się z mostu w nurty Czar

woksiocia I jego współpracowników: Sel
la.Calrul I fiHJ,'fpi. pokazując piekne foto dr. Kubaiski, bronił p. mec. DewIJiskl. Zamiar wprowadzono w czyn. Wit- nej Przemszy. Samogójczy zamiar nie_
grafje wykonane przez' Sellę, przy których Jako eksperci zasiadali dr. Wledlocha i wieki przewieziGny został do Lubliitca. szczęśliwego został w PMę spostrzeżo_
sio specjal'ilie dłllicr zatrzymał. Odczyt' zo dr. Wilczek. Zmiana otoczenia, trosldiwa opie'ka wy" ny przez przechodniów. Wyciągnięto go
..Inl wyslucbany z najwyższem zaintereso
W czasie przewodu sqdowego na Jaw warły na chłopcu dObry skutek I stan je" z wOdy I przywrócono do życia. Chło_
waniem i nagrodzony licznemioklaskami.

Był to miły hołd złożony przez mówce wyszła tragedJa żYcia młodego hłopca. go zdrowia znacznie się poprawił. In- pak nie chciał dać policji żadnych wy_
odwadze włoskiej a specja-tnie z najdroż obciążonego dziedzicznie kleptomanją, stynkty kleptom<tJnji zo.stały stłumione i jaśnie{l, ani też nie podał nikomu swego
sz 'Ch i popnlarllych ksi(\i"t włoskich.
tj. skło'i1llOŚci q do kradzieży. Szczegóły pociąg do kradzieży Występował wraz nazwiska. Sporo czasu minęło, gdy uja
(--) Niedzielne przedstawienie barcerskle
'w ZałQtu.

z życia 21.letniego Eugeujusza Witwic- rzadziej. wniono jego nazwisko. Wówczas dopie

Staraniem I. let1skiei drutyuy harcer kiego można by właściwie uważać za W sierpniu ub. roku zaszedł jednak. 1'0 odesłano wykolejeńca życiowego do
skiej w Załężu odegrany bedzie w niedzielę jakiś wycinek z sensacyjnej powieści lub że wypadek, który nieszczęśliwego chło- rodziców.

(. nH\n:a o godz, 7 wIeczorem obraz sceni filmu. Niestety, życie samo stwarza tra- pca zupełnie wykoleił. Uśpiony, przy- Tragiczne dzieje chłopca odsłoniła w
CZllY ..Pod 1I1i; nem Judasza" Stefana 0(\ gedje. o jakich się n;'komu nawet nie śni- czajony, itlstynkt kradzieży odezwał się całej grozie rozprawa sądowa. Obroń.
tnrskiego. W zwh\Zku z P()w 'ższell1 har ło a które się jednakże spolyka na tym z całą siłą pewnej sierpniD\vej nocy. ca p. mec. Dewiński domagał się unie.

cerstwo prosi zwolenników sceny oraz
przyjaciół harcerstwa (} pl)parcie.

(-.) Wytrawni kieszonkowcy w rekach
policJi.

l b. m. przyt'rzymatlo obok dwarca ko

lejowejlo w Katowicach vf1(ulych złodziej]
I\ieszonkowych lygnmntowicza Romualda
i.. Sosnowca i Targosza Władysława z Ka

podale łez i niedoli. Chłopak, nie mogąc się oprzeć przemoż- whmienia oskarżonego, powołują,,; się

Witwicki. syn zamO'żnych rodziców, nemu Instynktowi, jak lunatyk, wstał na oPlUję ekspertów psychiatrów dr.
\\ ychowany \V intelig-cntnym domu. w z łóżka i zakradł się do pokoju, gdzie Więdlocha i dr. Wilczka, którzy zgodnie
dobrobycie, zdradzał od male.h.twa spał jego dozorca Józef MIęsok. Drżą. stwierdzili, iż Witwicki jest okazem
skłol1noścl do kradzieży. Skłonności te ccmi rękami pociął przeszukiwać kie- człowieka dziedzicznie ciężko chorego
były odziedziczone. Kleptomaja. ukryta "zenie ubrania dozorcy. Znalazł w jed- na tle psychopatycznem.

towic. kilkakro'tnie jui karanych za kra

no II ZYl:'lmmtowicza czarny panie 1 skórza
"reszcie tak się dała we znaki i chłopcu wieki opuszczał pokój, dozorca sie prze. I na 2 h'godnie aresztu za kradzież. Obro
IiY za wierajacy torebke papierow,\ z kwO!'(\ samcmu
oraz je!.;O otoczeniu. że rodzice budził. Witwicki, w przystępie szału, lIa wniosła apelację.
lOn .do tych. dow6d c7.łonkostwa do kasy

dlOr\':.:h l dow6d tożsamości na uazwisko 1.muszenl byli oddać go do Zakładu Urny. chwycił za młotek I rzucił się z nim na Za.lnaczyć należy, iż ofiara morder
liek'żnika AI{Jjzego. \V toku dalszych do słowo Chorych w Rybniku. Ofiara ata- dozorcę, zadając mu silne uderzenie w cy, dozorca Józef MięsOk przebywa o.

kradzieży kieszonkowej w restauracji Wi
(1ery w Kat'owicach. !rdlie Zieleżnikowi
kradli portieł z dokumentami i 300 zł w
J:,atÓwce. Przytrzymanych odstawiona do
dnpozYCJi władz S,\uow. w Katowicach,

Aalcwiclłiegc.

Budżet Mysłowic.
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ta
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lIaralie
w mlodym
chłopcu,
z biegiem
z nichtrafu,
5 zł.,żektóre
łapczywie
s-choI Sąd za
skazał
Witwickiego
na toraz
rok
Illicie. \\' czasie rewizji osobistej znalezio lat
poczęła
coraz silniej
się ujawniać,
waJ.nej
Trzeba
w chwili,
gdy Witwięzienia
usiłowane
morderstwo

chod7.cli stwierdzo'llo. że wym. d()puścili się

fi

wistycznego oociążenia musiała przer- głowę. Z "'ytryśnlętym na wierzchu becnle w klinice w Krakowie. Rany je.
wać naukę i iść pomiędzy otoczenie nie- mózgiem padł MIęsok na podłogę, a chło go zostały wyleczone, lecz skutkiem sił.

miłe bo ludzi nienormanlych. Na Wit. pak ogarnięty jakimś instynktem mor- nego uderzeina mlO'tkiem w głowę, na.
wicklm Rybnik odbił się fatalnie. Odzie- du, chwycil następnie za nóź, podrzyna- ruszony został mózg i Mięsok zostanie
dziczone po przodkach zboczenie do jąc gardło dozorcy oraz zadając mu cios przez całe życie kaleką, silnie upośle

kradzieży zamiast maleć, zanikać, po- w okolicę serca. dzonym na umyśle.
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Na wtorkowem
posieuzeniu
- MaKistrat
Trzebi wll '-blldżedn '- c W zł
l erzlwcOw
($) Życzenia
z okazJi TrzaskaIska,
6O.lecia.
t:I.
Mysłowic.
uchwalił
preliminarz
.. '-..losDodlrke
... ; - 6 dZ
bm.
obchodzi
D. Józefa

tvW\'
rok obrachunkowy
1932'33.
IIsta- rOln , eb
D IAslwO.,eb.
w Królewskiej Hucie,
ul. Mie.
laj,\ na'sumę
dochodów
i' wydatków
na,olrodk6w
II;c1ctego
9 swezamieszkała
sześćdziesięciolecie.
Zaonej
1.783.1\03.63 złotych. Jednocześnie IIchwa- Otrzymujemy nast'ępujące uwagi: Prze- dok. grożą ostateczną ruina i niekt'óre na- Jubil.at e .{. vielkiej ?zialaczc społ zn j

preliminarza hu dżetowego na rok 1932/3.1, odbiJ sic katastrofalnie na wszystkich ga- stwem życia - wszędzie leje się woda s r eczne zy;zet1la. .do ktorych przyłącza
l:zgauniaja.: PI' lcukładanie inuywidualn\,ch feziach życia go podarczeJ{o w Polsce. nie deszczowa. z dachów zaś pozostały tylko SIę I nasze \\ ydawllIctwo.
lono
o.ustapić
od wydanianadzwyczajne
nadzwyclajncv;o
wlekły.i dłuj{otrwający
kryzys gospodarczy
prlezocalałe
zawalenie
J{roż,\ niebezPieczeil1 przYJacIele.
zna.wml
wniosków
na inwestycje
w amin,d
rolni'ctwa i spowodował
to. że dziśwet
resztki
po boharerskich
zmaganiach
(ś) Granaty Ina
ulicy. zasyłają Z tej raCJI
miare
!1aikonie.:znicjszej
pOlrzeby
i
uzyskaiuż
niel'ylko
kupcy.
lecz
I
wielkorolnicy
się
z
wiatrem.
Grunta
zaś
orne
od
wielu,
I
Antoni
Długosz
nalazł na dwa
ul. Krakow
nia odpowicdni':h źr6deł pOKrycia. (K) zaczcli u nas stosować system uv;odowego wieht lat wyjał{Jwione, nie zasilone tak 0- sklej w Wielkich Ha}dukach
granaty
(K) Szwalnia dla bezrobotnych w Sicmla- wyrÓwnania. Jak doniosły sweJ{o czasu hornikiem. jak i nawozami sztucZ'llemi - niemieokie z zapalnikami. Granaty zabrały

IIowicach. dlielmikl p, J. K. nabywca {Jśrodka w GÓr- przed,stawiain grozą przejmujący widok władze wojskowe.

Sekcja Dali przy t1linnym Komitecie do kach. nic 1110g,\C sprostać plutnościom. - To wszysl'ko dzieje się na S!,\sku. ktÓry ( " ) Sk ki I . b h d I I

spraw bezrohocia w Siemianowicach uru- zgłosił \V yrównanie uv;odowe w S,\dzie jest i ma być wzorem racjonalne.i gospo-" ut n eO'stroznegO' o c o zen a s ę
"homi szwalnię. w której wykonywać sic; (Jrouzkim w SkoclOwie. IstmeJe atoli przy darki rolnej w Rzeczypospolitej. Człowie- 7. ogniem.
tęuzie wszelkie prace wchodzace w zakres ruszczenie. że wierlydele tegoż w S\\'\'1I1 kawi po,siadaiacemu SZclyptę poczucia 0- l bm. \V buchł poż r na str chu dO'mu
szycia hieiiznv dla beuobotnych rodzin własnym imeresie ze względu na wYJ«lko- hywatelskicJ{o nie może sic taki sta'll rze- KUSl Francl zk?- w SWletoch.łowlcac.h przy

bezplatn!c. Zgloszenia prz yjnl1lh\ panie. dy- we położenie i obecny głód gotówl<i bed<\ czy pomieścić w głowie. ul. Cl,Hnole.sn .,. nr. 30, Pozar zmszczył
źurujace w kuchni dla bezrobotnych od głosowali za ugodą i nic uopuszcza ua Ponieważ tut'aj chodzi o dobro publ1cz- dach domu l ra ne sprzęty domowe złO'żo
Kodz. 10-14 <Codzie'llnie). zrujnowania
swegO' ptat,nika. Skarb Palht- ne. o interesy Skarbu Palistwa. s<\dzę. iż tle na strychu. cz m wyrz(\dził szko ę na
wa ma tam swoje pretensje zabczpieclOne. ka'żdy zdrowo myśl:\cy obywatel dbai;\cy koło 20. 00 z. . . Zaalarm w na stra PO'
(K) Koncert chóru ..Cłtopin". Bez porównania gorzej przedstawia ic () rozwój i tężyznc; naszych stosunków w zanla glJl1n S\:lętochłowIC l huty .falwy
Chór mę&ki im. Ch()opin,j w S'etTIianow>icach, sprawa u p. K. T. dzierżawcy ośrodka w haszej Ojczyźnie. ma prawo domagać sie tlO dwugodzlnueJ pracy pożar zlok !lzo':a:
Ilrzą<lza \\ n:edlie-Ic 6 marca br. \\. s lli pod Pierściu. Dzierżawca tcn, zmieniwszy jako by miarodajne czynniki polożyły kres pra- la. yo.' .ro<kl dochodzell ustalano, IZ ?glen
:.l):vi e-ma !;,pami" i gcd,z. 19 w'je,llk. kl1lleCr! ' yn Marsa. szablę na plug nie rroszczy się ktykom eJ{oisl'ycznie usposobionych jedno- w nl.eclła zona .poszk dowal1ego KU lowa
,a,b;:lellszowy k'lI uczc;.e'IHu IO-le,tn:c), bezlll1c- absolutnie o j{o,spodarkę dobr\Jm Palistw:l. stek i nie tolerowały dalszej rabunkowej PaulIna przez Illeostrozne obchadzeme s
res.()\\oneJ pracy w lowar.zystw,e dyrygentJ Własność Skarbu Palistwa zabudowania oS'P()darki. przynoszacej z dniem każdym z otwartcm światłem na strychu,
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Ch

Pro.nam knncer111 zapowiada s ę h,lgah; restaurowane przedstawlaJi\ o,!uopny WI- beda tllożliwe do powetowania. (p) Z :bcia T. C. L. w MIkołowie.
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(=) ZSalomonnwi
mieszkania.skradziono
I\'lJWSZCzą
zespola
dwa
kapi- odbc;dzie
sięMikołowie.
wal,ne zebranie
członków
T.
Franciszkowi
z tałyadministrację.
w jedc.1I kapitał
i ciężar
finansawy
na C. L. w
Na pO'rzadku
dzien

1 rćlews'de; łlufy.

mieszkania przy ul. Wandy 18 większa obywat'eli się zmniejszy. Obje "miny zespo- nym: sprawozdanie z dotychczasowej dzia"

ilOśĆ garderoby, warta ci 500 zł. lone razem utworza gminę o 6300 dusz. Re- łalności i wybory dO' zarzadu.
fef( nt rozpraszał następnie obawy, Jakle

(=) Blżuterja I pieniądze zglneły bez śladu
Do mieszkania Klary RO'dewald przy ul. li, .jwu;tc&;hlcw,ch.egc.
.1 Maja 10 w Król. Hucie włamali się nie
zna'ni złodzieje. którzy zabrali właścicieJce Połączenie gmJn Brzozowice.Kamień.
miC'sz:kania 60 zł i 30 mk'n. gatówką oraz
Aktualną srała się sprawa poh\czenia
!>iżut'erje. warto ci 2.000 zł.
gmi,n Brzozowice - Karnłe.!, Łi\czllie z lem
zwołano z ramienia zarz[tdu gminnego PO'
(=) Pomyslowy zlodziel.
Wincenty Szpi.tlczyk pO'zostawlł na je siedzenie Związku p05iedzicieli domów i
d'nej z ulic w Król. Hucie furmankę węRla. gruntów. Na zebranie sta wili się liczni oby.
Antoni Kurka, korzystając z chwilowej nie \\ atele z udziałem czł()nków Rady gminnej
obecuo3ci Szpinczyka. wsiadł na furmankę I pełl1i,\cego obowii\zki naczelllika ItmillY p.
I pojechał kil'ka ulic dalei. g<\zie węgiel Liwowskiega Szymona. Zebranie zagaił
sprzedał, poczem wrócił z pusta furą na jej prezs P. WalO'szczyk i udzielił głosu refe
dawne mieisce pastoju. Pomysłowym zło rcntowl. sc.kretarzO'wl lIrzedu /tmi'nnego p.
Liwl}wskiemu Piatmwl. k,'óry w obszerllym
dziejem zainteresowała sic policJa.
referacie wyluszczył korzyści. .iakiebv wy
(=) Godzinę po szyję w szlamie.
niknęły przez polaczenie obu gmin i to pod
RozaUa CzapUk. idąc ul. Wą-ską w Klim względem mater.ialnym oraz społecz.lym.
Referent mówił. że do połączenia gminy nie
zowcu
pod
Hut'a.
pozligneła
sie i z powinno być tadnych przeszkód. /tdyt {Jble
.''- '.,
".. wału
nadKról.
Ra'wą.
zjechała
w dół i wpadła
: d'IJ szlamu po szyję. Biedaczka nie mO'gła gminy polotone tut obok .siebie tworzą bli
slO o własnych siłach wY'<lobyć ze szlamu sko 700 lat ,jedną I{mLnę kościelną I (}bywa
: dopiero po bliskO' godzinie wyciągnęli ją tele obu gmin są w dalekim st'oPl1iu spokre.
stamtąd przechodnie, RozalJę Czaplik sU wnieni z so'bą. Przeszłość historyczna prze
nie przezlebioną odwieziono do szpitala na mawia za połączeniem, Warunki materjalne
równiet przemawiają za tern, mianowicie

kuracjo. '

krążyły pomiędzy obywatelami że z chwilą {łybalc'degc.

pO'łaczenia J{min władze przełożone nadad.l,\
gminie ustrój miejski. PO' referacie utwor.lo, (R) El&zswlny czeladnicze.

no dyskusję. W dyskusji brali udział dJ- DI}ia 27 l'llllego odbył się ,eg,zami'll na cze!ad

czelnik urzędu okręgowe!{o p. Szymonek. l1ilk'l>W śl'll.sal' bwa ll1a,szy'nowegoo w Rybni'!ru pod

b. naczelnik p. Krupa. i ławnik p. Liwow- przo\\'odlllktw m P Leinika, IIIj'stfZ<l cechu ś 1 u
ski Szymon. którzy wypowiedzieli się zu sarzy I k'llw:\'h. Z p<)śród egzaminowanych LvI
. ł ' ' P , . . ł '. i sy'n Pawia WhJczlka l Pszowa. prez sa okorego
przY.4c.zemen.l. rzeciw PI zy ,\C en U prze wego Zwi"z4\'1I PowlS,lalków $I"skich na obet;
lt aWlal! radm. Pp. CebulskI., MasIO'n a., Lu. ,1 ydIIUI't(}WoSlkl i czlo,nlka zarządu P{)lwia1(}wegu
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I:os. Sta lOwlsko wyczek IJace .zaJęh pp. w 1 Y'bn.iIr.'Ill. Sy'n H'lIhert WI..QCzek wlbyl prak
Schaefer I Mularc yk. qstateczl1le wYb a- trdlę na kryp. Ch\Jri )ttc w Ryd'll to<wach pod nad
no Komisję składaH,cą SIę z 4 radnych I 4 z()r 1l1 W'er,kn1is-trza i I11lsot,rza bud'i1'w'njdwa ma
obywateli. którzY mają omówić bliżej poj s.zy,n pa1la !dl,lIIia z.łohi e.gzam:n l pOoStępelll

Krr
dur

czenie. (::;) ,k'tóry wlbyl IJralk'!yike II mistrz.a Klos.ka l Ryb
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jakimi warunkami miałoby nast:\1JIÓ poła- dO'lrrY'l11. Drllllti l e!!,z<\ lbhllO,\Vanych l Ry:1):Iuika.
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(::;) Wystawa robót ręcznych w Nowym I,iik(ł zda,! też z P( s'tępeoll1 dobrvm.

zku

Miejscowi bezrobotni, człankowle ::;wle- Z nlewyjaś'Ilionej dotychczas przyczynY
tIICY w Nowym By-tomiu urzadzaja w dn. wybuchł pożar na st'rychu dO'mu Reichela
od 3 do 9 marca w budynku szkoły III w TO'masza w Niedobczycach l zni zczył cze
Rodz. od 10 do 17 plerwsl'l wystawę robót ścloWO' sufi'ty oraz okna, czem wyrządził

kic;

Bytomiu. (I ) Pożar w Nledobczycach.

I

r{)S1

tulV

ręcznych. Uprasza się szall. O'bywatelst'wO' szkodę na oko-ło 1.000 zł. PO'czątkowe d()oo

IWo
i

prawdopodobniej przez nieostro:bne obcb()oo

k

o zwledze,nie wys'tawy. Wstęp 10 RrosZY. chodzenia wy'kazały, lt potar powstał naj.

Czy tesłeś członkiem l. O. K. Z.? . dzenie sio z otwartem światłem. '

Str. .f

"PoJsk. Z.P 1JOllnłaffz4nia .. marca '193Z,.

Nr.' 6ł.

trele sportowe.

....1I0...OIl8.118"I.,_ne lad,. w..bll ledrnei
. . . szlIoI, .,..n:." . n. SIlillu.

Mistrzowie gwalta n. starcIe!
wlec KatowIce, 4 marca. rocznie kUka tyslecv modzleły rob&tnlczej.
aarkowlenko-Schwarz .trUcla .. zora. Prołesorowie I urzęd,nlcy szkoły szty. która z nauki odnosiła dute korzyścI. Dziś

Rad;c.
.............. ....... ......... ........ _........a

Piątek. .4 marca 1933.

faJa.408.7 m. Godz. 11.":; Codzi n!1Y
MdedizY'Ds,rodawy 1nłm)ej II Y o zl.r.y ar6w Vi Tarnowskich Górach, jedynej na przemysł szukający oszczodnOŚcl na za I(atowlce,
przegląd pr8lSy polskie;.. 11.58SY.łI-ł czasu
pas mlaJS'ta KIItowtc, ze WlZałp na uttztd WS'ZY- Sląsku szkoły górniczej. otrzymali wypo. rob'kach pracownik6w - sięga również do
oraz hejnał z wieł.y M_tJackieJ ... Krakowie.
6b1Cicłt mlstrrow świiila os4alllmch wtch la . wioozenle stosunku służbowego na koniec nowych najmniej właklwych oszczędno
12.10 Kor.cert z plyt gramofonowych. 13.10

\VyWOłał o!Jbrzy'm!e zailntore501Wame. n1etyiko roku szkolnego. Wspomniana szkoła utrzy- ści, pozbawiających młodocianych robotni
lIa s u. lilie rÓWlJ1leł w świecie sporkYWym, mywana jest. przez Górnośląski Związek ków uzupełtn1enia zdobytej w szkołach po

.l'IfTI .. liczne teł.ron, ' Y I Przentysłowów. Wypowiedzenie stosunku W'Szeooyeh wiedzy, którą to wiedzę mło

czeg ólów turmeiu słutbówego profesorom szkoły śwladczy- dzież rabm'nicza i tak oddaje na usługi

!prośbą <I (}da'l1,le. szc &g w K ach łoby O tern. że przeJDysłowcy śląscy nie przemysłu.
Nic 'W1S'Zak dZJIWln o, idY $' chcą daleJ. łotyć na ut'rzymanie tej szkoły. Uważamy, to kOll1iecmem jest utrzyma
brA11
sdę Mam
yłd łwdatooWel.
nato której
iątnienle
w.(}entrum
górnictwa pol-Oórach,
I nie takjak
szkoły
sztypr6w
w Tamawskich
1Zec mowa,
te poaJtłe
scosacyjny"
mlPY'Ds,r:os1clego
Jest bezsporną
koniecznością.
i stkÓł
dokształcających,
tem
\V sald "po()WSI(ańców" Iev. budao natwdększlł wY'POWledział równleź utrzymywanie do- niem tych szkÓł w og6łno i r6wnają się
lII
i ęd'zY'Da.rodow.
atra4coJ1ł l_a
clot.ł'CboHs
ud- Wiadomo.
kształc:aiących sz'kół
dla młodocianych
'jednej te
.,solłdnej"
dyrektorskiej
w
dawycb
meCzach
hokellJWvch,
w.ml!:4 Jak
PrzemysłowcÓW
I wiecej,
W}ldat'klpensji
związano
z ut'rzyma
Wiła się
na terenie
!oIiąskobecny
Dra wnIkÓw.
Do szkółZwiązek
tych uczęszczało
przem
le śląskim.

pra.sa z a rozwodlząc s.i4 nld rowe- ł-lIlll11l11lł-1ll11l11lU111Hnmrmrm.. ......

lacY)1Hl
wl1ltłll
Sch'waorza.,
zastailJałMa Now.
się daI. tern.
A IISIID
d la IISI ukecznle
I . I mlDrt.
gak
wy,padnłe
leJro SJ)OtkMlie
s tez()Q'OC1Jl1}'ttt
I.. DraIu.c
If/isbrze.m śWll3lta Oalicow.len1c" II 1IIt6r1lll sł Ił

... .__ karier" zwał- J'* ... . Aleacla ..IlU. . ledna . w Police ZIIIIIIIde acrwa. IdJł ctotlld zapotrze.,

Komunikat metoorologkzny. 13.15 I(omunikat

gospodarczy. 15.05 Intermezzo muzyczne. 
15.25 Odczyt pt. ..Polski słownik geograficz
ny". 15.50 Audycja dla chory h. 16.20 ..Zycie
wyrazów". 16.40 feljeton cioci tleł! dla dzieci
starszych. 16.55 Lekcja języka angielskiego.
17.10 "Pochodzenie polskich nazw rośl1nnych"

17,35 Muzyka salonowa. 18.50 Rozmaitości.
19.05 Odclllek P<J1WiOOciowy. 19.20 "Znaczenie

własnego dostępu do morza". 19.40 Komuni
katy sJ)Grtowe. 19.45 Pra!lOW)' dziennik radio
wy. 30.00 Pogadanka muzyczna. 20.15 koncert
symfoniczny % f"ilbarmonH WaruaW5klei oraz
felieton literacki. 22.40 Dodatek do prasowego
dziennika rad}O'wego. 22.45 Komunika.t meteo

rologlcmy. 23.00 Skrzyflka pocztowa w je.
zyku francuskim.

Giełda.

I9Pobka po ra'J ...er:v.s zy w I"6V aatwl,klZ)'ClI I allJbardzleJ ZDIID,cb w Polsce bowaale rynku wewuetrzoelO w zakresie oba
aOCwi. SzczegÓmle z8$\amwda ą Itę nad ..)'twnl l: ukreIIU batem lnodowych lośwle- wpdenlonycb artyłnaI6w było pokrywane przy
C;Z}' Oatt'<)lWlienko - ten fęnomenalny Zllł)aśnJk tłeDIo1vycll. OIIIIW aa1wanlcZD,cb I t. 4. podel. wozem zagranlcmym. I adlllOwlcłe z Niemiec.

o eoI>a;Zlneł s;Qe - da sobie rllllle Gl ae1eonami maJe proclakgJ, IIleI pamofouowycb oraz ....ZYW6z tea odbvwał sł, w lIoklacb bardzo

ollbrzymjoa;o 5chwaua, W cblu cJtz46ieJS'IyU1 szprych do rower6w. powatnvcb.

NotowanIe poznańskieJ Kleldy zbożowej

z dnia 3 marca .933 r.
Ceny parytet Pomań!

,be-dztiemy właśnie śwtadIkiem wa!k1 tJdJ d'WU NalełJ ZłzoaC%)'6. te lest to ralą! JII'OCIukoll

ów, IIreotelldui yd1 n1 o do złoteco pa_ -..m"....'....IIIIIIIIIIIII!IIIIIłIIJ1IHIIftnmn ..._.
sa ml>a5'!a KllitoWlic, IIle Go tyl\>Ułu ł-trza świa,.

lit. OprOOz tej emoc}mm1acej walki. misa
MaJta SztddEer bt)dizie miał za pr.zecl!wlllka.,

IIIC..a..... W KatowicacII.
Dziś premIera w kłrde "Castno" II

preytJriOJro rmna Grojera. zlliP8ŚWk& o) e

:tY'lo 13.00.--za.50. Pls.zenica cena orjen1a

cytna. 13.50--24.00. oołca cena wa'l1'ukcj.
,t!TaiDzakcłe 15 \.Jon 24.25. Jęc2llIlied przemiałowy

A. 64-66 q 19.50-20.50. Jęozm!eli przemiało_
wy B. 68 q 21.00-32.00. Jęczmiełi brOlWaf'owy
23.25-2425. Owi-&.! 20.25-20.75. Mąk1l tytnia

65 roc. 35.50-38.50. Mąka eMa 65 proc.

td-askonałeJ k!ła ;le.

36.50--40.50. Owa tytnd.a 14.50-15.00. Ospa
Wlo!IropołallJim Tomów. tQtóry 'W1Cłąt - »es dzisiejszym IJOCZY'I1a wyświetlać najnow wYCh Moniwsz1ld. stwarzają raz&m dl>Sko !pszenna 13.75-14.75. Os.pa pszeotllr1a gnrtJa

iP()rażllci - kroczy lIa czele tum1e)u I Jes1£ze
ple wYJPOWdedir:lal swego osta>mi.ego sJowa sta

i do roos';ra;y.gającej waJkd w rowecle z bru_
aJllym Mot1,e.m, na wY'ZW'8onle ostaI!inlego.

DaDe n\en-lem programu dJzl>S!l$zyclt walk
będzde IiPOIIkiaJlllie aml>ilblłOgo bren a lódi1Jkd.eeo

..BBiI' KoobbY" rliJUlSl>ra z Ka.wanem. Dla mto

BZY dtwiokQWlec krajowej proo'U'kcji p. t. nałą całmć.
..Cham",
osnuty na
tle powieści
flizy O.
Jest to
bodajże pierwszy
film polski.
w
Kino ..Casmo"
w Katowicach
z dniem
I wach
łOlWiclk.lch
oraz na pieśniach
1udo
rzeszirowej. Gł6wne role w tym filmie po- którym szczerze i prawdziwie odda<ne zo
wierzono Krystynie Ankwtcz LjMjeczysła- stało życie illa wsI. z jej urokiem. zwycza
wowJ Cybulskiemu. WieIki t'en film polski, jami i tradycją.
przedstawiający życie ludu wIejskiego w Pilm ten willlrti o'bejrze WSzYSCY. Dłuż

Polsce. mianowicie bcie w Łowickiem. gzą recenzje z filmu podamy w najblit

fo}klorysłyczny, o pięknej fabule. UZ1UlitIy szych dilllach.

-'egO KrllJllsera., wS/lka ta bodzie amlmm Je jest za jeden z najlepszych filmów obecnej Zaznaczyć musimy. Iż cała prasa war
o <W)rzałołd za.paśnlczoi. KIIIWIKl OOwiem na..
Pod względem artystycznym film stolotem filmIe. zamieszczając całe szpalty o
ety do eJi1ty Z8/PaśoJków 'WIIM&..
na bardzo wys kim poziomie, a ilustracja grze artystów. stronie artystycznej i dtwle
muzyCzna, oParta na orygwalnych mot'y kowej ..Chama".
K. S. Byłków.

doby. szawska z wlel:klem uznaniem wyrata się

Dala Z9 luteKo rłJ. zmarl nasz czlonek I Iracl _.........".,,""".lIlIIlUllllllllllllllllllllllllullllnnIRlUiUllmlllllllllllmlmmllllllnHII1I\1IIIIII'......m...

:r::I:ł=:z:lvł: :::z -: z =ł':"t:ł:. T.:emnlcze Inikn:ecie. d.teh mlad,ch' dliewczllt
bneco o godz. 9; ,aao. O gremjalny udzłal W&Zfiśt.

kich członk6w I sympatyków uprlSza Zraząd.

14.75-15.75. Rz pak 32. .00. Gorczyca

30.00-37.00. WyGra latowa 22. 4.00. Groch

WDctwia 23.00 .OO. Groch fo1,giera 3Q.OO

33.00. Pe.I'uszka 21.00-23.00. Ł11bi'll ni ebie'Ski
lUI0-13.00. Lubin tóJl!y. 16.00-17.00. Usposo
bięruie spokojne! Tn.nzakcje na odrnie11'l1yc!l
wa>ToUnka.oh: pszenicy 30 ton. Jęcmni<mia 45 ton.
Uwaga! OWJjffi biały n!>ezade-szcz-0>ny ponad
no1Oi\va.nia!

Notowania gleldy zuryskiej I warszawskieJ .
z dnia 3 marcl 1933 r.
Warszawa. Dewizy: BtMgJa lz.uo. IM.51.
123.89. Odalisk 173.75. 174.18. 173.32. Ho'all1 a
360.00 360.90. 359.10,\,bondY>\1 31:1 l<O-lł,
3LZ6. 30.96. No>wy Jork k,a,b 8.919, 8.939; 8.899.
Pa.ry 35.13-13. 35.;?2. a5.04. Praga 36,.-1-1. . 26.47.
Z6.35. ''Szw>aJkarHl 172.80. 173.13. 17Z.37. Włochy

46.40, 46.63. 46.17. Tend cja nieie<1,"oli al Mar..
ka niem. nieoficjaiJ. 211.90. dolJllT pryw. 8.88,

w Wlelklcb Haldukacb.

Komlfhikat Wydziału Sportowego
Młodzieży P. Z. P.

W tych dniach
duie poruszenie
wśród energiczne
' wróciły jużśledztwo
więcej. PoUcja
prowadzi
mieszkańców
Wielkjch
Hajduk wywocelem wYkrycia
łała wiadomość o tajemniczem zaglnię mieJsca pobytu zaginionych. Oble dzie
kcjom sport.) it dnia 13 marca 1932 r. o gndz. ciu t8.letniej Łucji Pieszczek i 16.le:niej wczyny ooZ'l1aczaly się wielką urodą I
..Wywiadowca okultysta", Sta:I»wc.zy, sno
10 \V AdmLnlstracji Związku P. Z. P. ul. Stawo Gertrudy Koszcz. które przed kilku dnla- zachodzi obawa, czy nie padły ofiarą
str a zy. Umysł ja$ny i bystry od:watuy,
wa 14. odbędzie się doroczne W3!tne Zebranie
mi
po
wyjścIu
z
domu
rodziców.
nie
pohandlarzy
tywym
towarem.
pue<1'siębiorczy.
nme I!.-:zyć lIa powoolZeniC
\Vydzilrłu Sporto<Wl}go Mlodziety P. Z. P.

Odpowiedzi grafologa.

1) PrzY1J}O'Jtrlna się Zarządom Oddziałów (se

W 71Wiązku z powytszy!11 łeb w Interl!1le
Oddziałów. by ureglllowały swoje wbO'Wlązanla

wobec WydziaJu Sport., gdy t w przecIWnym
razie w myśl uchwałY zebrania Wydzialu w
grudniu 1931 r. Oddziały takle pozostaną bez
Nawa glos u wWalnem ZebrailJiu.
2) Wydzla.l zweryfikował zawody fliDalowe

-........""''''''''''"11"''"11111111I11111111I11111111I1111111111111111111111I1111I 111111II"...

w handliowych obrotach. UmiejQtnie d<lStrzega
,przyczyny wydarzeń. la' wo poznaje ta!emnioce'

.... ..

'raglczn, w,gadek . Piaśnikach.
Kierowca motocyklu ci.;! ko, a pasater lekko ranni.

bY'bJ! t powodzenia. Lubi przebywaC w MCm1ełn

towarzyosbwie i chętnie pracuQo Si!lo1ecZinie. '
<blek,i czemu otrzyma uManie.

"Prokurysta Jankei". Nlezr6wft.)wazooy,

%3!rozumIaJy cbwliejny. Ma S1kIłOllmośc.i do ro..

mam6w, od!c01rwa ndera'Z niechę" clo pracy. Lu

bl swolQ.odę. nie mo si ogn,niczeń. Otwarcie I
Na skrzytowaniu
ulic wciężarowym,
PiaśnilkachCI'
I hutnlczeao
w doznał
Pldnfkach.
Towarzyszą
wY'rtl.ta swoje m lq i ulC7JII<:.ia. Dla Pl'ZY
I szachach, które odbyly się w dniach 1 I 8 sty zderzył
się z samochodem
mu Kmiecia
Jedynie
lżejszych Ja\900
Jemnośc.l czę&tQ za'n,ledibttJ}e o1»w:i,,'Zek, przez CI')
cznia 1932 r. w Królewskiej "ucle w sposób oa.
o ml&trzosbwo mlodziety P. Z. P. w plng-4lOniU

Jadący motocyklem 40.letol obywatel okaleczeli clala I po udzieleniu mu pler. mrata się .na sbra y maJ\eriaJne 1'IlIb prl:yk>rOŚ(;ł
nlemJeckl Jiittoer Fryderyk z OlIwIc. wszej pomocy lekar kioJ w szpitalu w od przełooOll1ych. Powl,n\&n. lII1ikać nlood
wi&diDie&'O !>owarzystwa płci od.miellolle<\.
Oddział Mlodziety P. Z. P. Król. nuta  Jłittnęr wypadł na brok z taką siłą, że Piaśn.f-kach został zwolniony. Wstepne
..Ślązak - student 3"". &pra'Wlled4łwy, ty.
Oddzia'l Mlodz, P. Z. P. Chorzów 7:0, KatowIce doznał peknlęcla czaszki W stanie bez. dochodzenda wykazaty. te wmę ponosi C1JUwy i dobry. Cecltwe go WIOła si'Ila, rozwa.

stępująCY:

Plng.ponl - mistrzoltwa drutynowe

Siemia,nowloe 7:0. Katowice - Chorzów 5:2. oadzJeJDł'm odstawiono KO do szpitala (tttner przez sz)"bkl\ i n.Jeostrotnl\ Jazdę. ga. ft1p. Z'CIOOroścI PfawąNcze lub do mooyeY"Y.
Kr61. nuta - Slemhtnowice 4:3,
WierzY słomJm 1 <lblemk:om. przeq: 00 często
Mistrzostwo dublal

Colik - Koco1d Król. Huta - Badura. Śliwa
Chorzów 17:21. 21: 14, 10:21,

Mistrzostwo Ildgla:

nara!a się na prz}otrrOOcl u>1> roz,czarowa:n!e.

_,""""""lIIl1l1nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'II'IIlIlIIlIm"""''''',,''',,_...._

Wszedzie. 1,Iko nie w bramie.

"ynek Chorzów - Badura ChorzÓw 21:12. Niezwykłe perypetIe młłosnyob Igrauek.

,pomimo tego chotnle pomaga p()trz&buillcym.
Ma WIIeNde ,spkacie ł iniolatywe. co w3'idzJe m"

na dobre. Lwbl irdea.hne I dobrano towarzystwo
laaOUll CIiI1Ue sic sllt'rępot\Wl ¥ ł mezlGowotooY.

21;15. Szacby: Znany w Katowlca h destylator p. , R. wziął d:mewcZQ za ..frak". zaprowa. Kalendarzyk zebrań.
Oddział Mloot. PZP. KrOI. "orla - Oddllał J R. spotkawszy córę Koryntu oddał się dzlł do 1romi'sarJatu. Policja zrew;do . C<lCldOŚ" Ol)Ole _ Olesnoł

Młodz. PZP. Chorzów 3:2. Z nią rozkosznym Igraszkom mitosnym \\ ara pannę ł znalazła przy niej portfel. Roome walne zebranie gru,py katowl.-:klul

Na poostAwle powYUZycł\ wyników. ustała \\ braml'e domu przy ul. Ma'rsz. Piłsud- który u'kryty mIała w ..uleWypowie- Zwlą_ku POWlt. Ś1. udł. potW. Opole . OIU5110
ię następującą tabelę: I. mIejsce mistrz Młodz. sklego 63. Epl:log romansu byt taki. ie dzialnośclach". Na we-sorl\ panno, Sto. nie odbędzie się w dzisloJSlzlI łrodę leci dopiero

PZP.
w plng...pongu - Oddz. Mlodz. PZP. Cho- C ft_ I . w pI,tell 11 bm. o rooz. 7,30 wieczorem wio.
rzów; II. miejsce wicemistrz Mlodz. PZP. w dziewczę wYciągnęło p. J. R. z kIeszeni ł8nję Pablaz z owca. sp sano pro- ka u ..Strzechy 06rnlczel".
Pi lg.pOngu - Oddz. Mlodz. PZP. KatO'Wlce; portfel ze 120 zł. Nie w cierni, bity p. tokór. Nltda1eta. dali' aarca19aa

III. mlelsce - Oddzlal Mlodz, Pzp, KrOI. Huta. Katowice. Centrum. Zebranie nriesleclł1e

C,ddz. MIc>dz. PZP. ChorzOw. () eoo IW

Mistrz du'bla Mlodz. PZP. - Collk I Kocold _..........,,"III"."'III..lIlUIlllllllllllmmmllllllltlhllllltll llll!łIIII-... Og6 nego IMI\IIku Podoflcer6w Re..rwy o go.

,:.

ó t łs It aza :' : p .B N:elOCI,lalne ekces, slumowln ullan,ch.

aJO OOIo:IC'::t ..StrzeCb.' e6rn ". 

aj Podaje sle do wiadomoAcl. te eazamkl n. ZdemolowaD dwa lokale. at wreszole zawędrowaU do pald. OOOLNOp Y ł\\.Az.pJ ł .

t;dl!ÓW
gier sportowycb odbcdzle liII w dniu Ch I d I 6 I .. b Ikl "" PoDlewII 'fi dDlu t3 aaTOl IłU ,. 04111141'
6 I11JrCa b. r. o godz. 10 w Adml1tlstrlc!l Zwl". Do lokalu Miarki w Chebzlu wtarg. ebz U g z e r wn eAr> el wue ... lIv w Warszawie Og6lnooKralow, "'1410161

Zgłoszenia do powytszego egzammu nalałY I k I od I .A I J d ... b6 del-a

zku P. Z, P. Katow.lce. ul. Stawowa nr. 14. nęli Nowara Konrad, Holen Eryk I Kania przvczyny wywołali b6Jkę I pocz,1I ob. 08 1 0 lwiątku .'odollcer6w R...rwI. W,ulikl e .

kierować pod wytej wskaz',nym adr em. 1'eodor, wszyscy z_Chebzla. którzy bez rzucać szk ao am . p wa IO.C zoa. I(WI zlIOlK:lllul przeprowI ..... wJ/.. r. ....

u",, "" "" .. ....." .. I # .... PO... .' d pOOlynalace slv II, 10. 011011II6". ........_ CI

R ..... n "" z A.. nl .. "''' ra -z a S I- czlonk6w P . Z, P. W szelkie . P , rz.'cz y n" w"wołall tam bó. du J aCYCb si.. w poczekalnlacb. Wezwa- t6w na tenie zjazd. tOlesłledd'IO .l ol. 1

p()siada,jl\cy
h lui kwallflkacle
na sędziów
&por
ko, połamaU
I ławek,
na mieJsce
policja b6Jk,
zhkwl
) aUIQprzez
byO Koło
1101I..0'"
wlMlllOlłOłllłotwo
w
tIJwycb wszystkich
galłjtl aportu.
o pooUllłl
stopnie
zbielII. Ctklika
samistołów
sprawcy
oraz Ila.na.Z na
pośród
awantur,ników.
prOcz
NoowastawlGae
Ikt6rIlO"""."
.IMIOłOdIL

Katl1Wlce. dnia 2a Mego 1933 f. .... v . .., ., ' . aaJpóiaIeJ do ddll 7.lf1.11 I ..II...............

, WydZe
Młodz.
złzeP.. 1')'.
Teodor
szłl
zbieil1. iwsz;vstklclt
trzy- ,..da
oIIruoweao
w I(ltoWlcaoll..w
'lVoich
adresów.
Erbl ".P.
JA
. Z Lipin
. H oz lChebzla
o nl a J e w
r z"
. Hdo
' o poczewar y rl'ollrada
łlolonia frykalUtych
ktÓrzy lprzy
NIZWISk'l
. deleKatów
....II..r6
. w . rlt . .. . . iW 'MIlo,.
. łOIo .

8l.'Jkr. (-) Bawelk6wna. N z. (-) J. Dztura. kalDl II. ł UL kl. dworca koleJowqo w maoo. tOWI I. III Po .

1

t
L
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Nr. 64

., , "'J ! ' Z::c:.:: .;la:' Z Ju;a' 4 Hlah:t 1932 r.
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..dzwraaln. oli-II"

Zniżone Ceny!

Polecamv po nadzwyczaj znitonycb
cenach naster/lljące powle$cl ,w zeszy
tach:

m domoścl. Iż Z dniem dzisiej
-= szym obowiązują następują-ce

HusVd.

.!!:!: My(:ie gitOWy (krótki włos) 1.

P........
jeszcze pewna part ja

Encyklopedji życia codziennego

t
ai

iM

len knytowycb. Całość obejmuje

1192 stron oraz 50 plękrrycb obraz.
ków' I składa się z 50 zeszytów. Ce

Wszystko dla wszystkich na 314 stronach.

Oltecn. cen. 1.25 ...

Czytelnicy, którzy zgłoszą się wprost do naszej Administracji ulica
Moniuszki 10 lub do naszych kolporten\w korzysta li ze zniżonej

ceny zł 1,- za egzemplarz broszurowany.
......_.W
W ......W.. .......

.r61 . C.r.

mująca. napisana przez Artura Oru.
szecklego. Całoś .obeJmuJe 1200
stronnic druku. ozdobiona 50 obraz.
kami I składa się z 50 zeszytów. Ce.

i

na kompletu wynosi tylko. . 2 zł.

.

"'" Co

,. ; :.
. ....3"

.... 0

K8Ien 8flllman8[
Polski Zachodniej

na kompletu wynosi tytko. . 2 zł.

powieść blstoryczna. nadzwyczaj zaJ

.., .....
N :>
...
..

Kosztv przesvlki ponosi zamawiaiacy.
Zamówienia prosimv adresować:

l

=:; Wodna ondu,laoJa lOnem 1,50

nosi tylko ....... 2 zł.

Powieść historyczna z czasów wo.

4'

1:18 Ondlllwja żela.zkowa 1.

.= Wodna ondulacja z my_

O IIr6b Zbawiciela.

:1.. S. STEmPNIEWICL POZNAI\

ceny:

PowieŚĆ historyczna. z czasów wo
Jen husyckich. Całoś obejmuje 936

stron druku ozdobionych 39 cało.
stronnemiobrazkami I składa się
z 39 zeszytów Cena kompletu wy

L

Sz,l.Oownym Paniom do wta

Katolik, Beuthen 0.-$.

;- W: ;:Jacia z grze- (l,
g: W k ulacja a; grze- 2.50

Ele!dr.
masaż, twarzyalub
::
g!OWY
1,

.g EI

f-=
?'
... ! ł
o'" J II
F-..loI o
..

/ą;Pie4 twarzy lu 1.

Radio-lux. naświe'ia.lamie I

St
I iell1 ceny
I, tg10%
dzie/
:80
_ W abonam.
zniżone.
-=: faroowanie wlOlSów "Henną"
W1';konu]e Po Gerhard. - trwają

:; onduboję wykonuje p. Łu.:ja.
.... Zazna-czaJIn. iż zaklad m6j

s: posiada 20 obs!ug jak i tt>ż od
... powlednią ilość dzielne-go per

.- szorzędna. szy ka i rzetel'na.

Mlec.vs.aw Susleld

: = ... sonall1. przeto obsluga pierw

E' Król. "uta. ulica Wolności 2-ł

"'" Telefon 16-48.

Największy zalklad fryzjerski

Kurfiirstenstr. 21.

j;

lJli i myc. glowY t=

... farbowanie brwi 1,
Strzyżenie
(Pań) 1.

dla Pań I pa,nów w miejscu.

:-o

,..

Cllor.v na D'uca

,..

8 :.

;>;
5[

'l

Di o
"
...

<;;

11111111111111111111I111

Okazial

Spytajcie się swego lekarzu, a ten wam potwierdzi, te od suchot umiera
więcej ludzI. nit od Innych chorób. KaMy więc kto cierpi na kaszel,
bronchit, chrypkę. zaflegmienie pluc oraz koklusz. powinien natych
miast zabrać się do leczenia. Dobrym środkiem na choroby pluc okazał się
preparat FAOOSOl. - Przy l życiu FAOOSOLU w krótkim czasie ginie
kaszel, wzmaga się apetyt i chory nabiera clala FAOOSOL dostać można
we wszystkich aptekam I składach aptecznych. S kła d Ul ó w n y: Apteka
H. ROSENSTADTA. Warszawa, Pl. Grzybowski lO,

Bliithner
fortepian krótki
pral\vie nowy, i, łc.

równie forte-pian

forster I BC(:nste-i11

używa,ny, da,leko
n iej Cę:!1 nOO'mal

nych takie na raty

sprzeda: - Sklad

LlCY fACJA PRZYMUSOWA

Repertuar Kinoteatrów
... I'...liu 4 ..erce 19:12 r.

W sobotę. dnia 5 marca br. o RO
dzi,nie 12-tej Yf pol. b ę sprzedawal

w Ka owicach przy UlI. M koloW'Slkicj

m. 2 (w k,()morzc sądowej) następu
ją,ce PJze<!mioty:

Kino CAPITOI.
wielka sala

Plebiscytowa 3
Kino CAPITOl
nowa sała
Plebiscytowa 3
Kino
CASINO
Popr z el.: z f1i! 17/19.

Kino

COLOSSEUM
3 Maja 7.
Kino
PALACE
Mieleckiego
Kino

RIALTO

j'AT & PATACH'ON
W KONKURACH

CZTERY TWARZE

Mary SoreU - Oskar Beregi

C"AM
wed ug EIoi.zy Orzesz,kowe.j

ręczne. 1 podstawkę na akta. 2

żelazne dt vlgacze windy na 100 ctr

S[!iesznedo
z,!(loszeui
tl - ,oewBin\enIBI I
J8_te'j
21-ej. kierować
ski Zachud:niej".

Za,kłaoclów Nawkowych. nilski parter Dom de WO'J 0\1> K U

na praJw(), pok6j nJ. 58, tL'lefon nr. 7 po,ko,j.(}wy. nada. K a 'l1 t ą rzC'z . a
sko z za,buocl'o'wa- ko .Ian Koczy.

Kun tkaUwa arlYIIYUnego.

UCY I ACJA PRIYMUSOW A 1 : \ i roft t t rokuje

i okolo .. lury kamieni

ZBIEO
Susy Vernon
Naj,popl11lal't1kjsza opDrebka fi,llllowa

DW A SERCA BIJA W T AKT WALCA

NA SYBIR

Adam Brodzisz - Jadwiga -Smosarska

Mys!uwlce
Kino

Na.;p,)(cinlejsze arcr,dzido dzwiękowlI

Swpienlce

w ro!ij ,,;t6wn,ę] Jack Holt

ODEON
Kino

Nadzwyczajna sensacja

S U B M A R I N E.

ZŁOTO

Kino

TAM ODZIE WOŁOA PŁYNIE

D,b

Lupu Velez - John Boles

DĘBINA

strzowsklch. lakresie. Oferty z osobowy kU'Ple. 

w Katowicach.

RAMON NOV ARRO
w 11I0Ile NAD RANEM
wedh g pOlvi,<,>i<;i Artura SchllHiJh ra

Roidzień - SzoP.

przedmioty.

Po wkoticze,niu t jio' w Ka-towkach
Prog-nim ,nau-ki obejmuk 130 gu- podaniem waru n- 19lvszenia Bjr r()
dz.iu. Nauka odlbywać się bedzie 3 ków prosze kiero- ..Prasa" Kraków.
rrzy ul. Drii'ma!y 3:
ra,zy
w tygod.ni.u iI lI1ia.nol oie w po- wać pod ..Kon- Karmelicka 16 pod
3 regaliki na akta. 2 wózki ręczne,
1 podstawkę na akta, 2 wózki tliedzj"a ki. środy t piątkJ od godziny struktor" do ..Po!- .Got6wka".

(-) Grupa. komornik sądowy

SALTO MORTALE
Gina Mancs

"ElIOS

Z kOli,ct>m miesiąca
marca br.kurs
urn-żowych
Iyką, b. poszukure
kiero,w-nikI,' I
1 bulet orzechowy. 1 maszynę do Przt:mysfowy
w Ka ow-icacl1
szycia, 2 krzesla. 1 kredens I inne przygotowawczy do ęizamlllów 011- posady w swoim .samochó

2 serje w je"luYIII pmgramie 20 alld6w

Kino
UNION

UNION

Radjo - tecbnik 11111111

z kilku'etnią prak 1111I11111111I11

chamia śląski Ins'tY'tut [ zeoffiieś nkz()- wa.rsztatów monta- . Kupna

1)lIhli<.:7.'lIle naljwięcei da,j'lccIHII Z I
!(n(ówkę.

G. Themer. W. Jarl,ssen. W. forst. I. Eh;ill!(er

Kino
ATLANTIC
Bo gllc'ce
Kino

O euzamlDów miUUaWIKI[b.

I USil U p08IU UIIj I r 'I. \ 'at : 
3-go Maja II.

Krys!>'na Arukwicz - Mi-cczystaw Cybulski
"ARRY PIEL.
w 11I0Ile CZARNY PIEROT

w. Jana .H
3 Maja 25.

Kurl prlyuotowaWUY

Woln... ocl wS1ellllCll
bólów reumatycznych, gośćcowych.
nerwobólów stanie się ten, kto u ywa sy
stematycznie zl1akol11jt na jeranje. p. n.

Ichtiomentol
Wszędzie do nabycia.

Glówny sklad w ysyłkowy na Polskę i Gdańsk:

LeborelorJum chemlcln.

IptekaIU I'1rl. Szrmonl Edelmlnl
Lwów. TeltYl'lskl 1'.

ohe,jmudący nara'1Jie dzla,ł dywanów

IV Katowicaoh prz" nt. Kra'sili 'iegu b' k . .

leży do Ins-t>"!,u' 'lI, ml.es7.czą cO g k O SIę I ' p rltJd8i I Unieważniam

w gm<Jtchu -Sląsi.:{ch Tęohn:cz.nych gU I() 'S ąz

:

8-37. jąCY sioę na lc'tni- a ol\VI1ce na n
W s()Ibo\1j, dnia 5 marca br. będę sprzedania. Pa vel

strzyżonyoh. polskich. pers-kich i !Yprzc,da wał \V Pane.\\"uilkach. naprze- Przew()źn'hk. Pic,l. Il kal blf WYI2
&lJ1yrlnell'SJk+c,h zOSlta,nie w najbliż
szym czasie urUiChomio<lIY IV Kato'wi.
cach.
K'u,rs bQd1Jle trwać 4 hORoo,nie.

d\\lko klaslitu'ru nastęrujące przed. !(rzY11lowke, POCZ- z, ny z I ż o 11

w !yg'od,niu po 3 godziny dlZ1ieJlillie w
Kodzinnch wlecz,Hnych.
Opla ta za c (\II y kurs wynosi 30 zl
Z>(lo'Sze-nia na 11IU'fS przyqmuje i

$lem. 2 łtoły dębowe. 19 krzeseł do ko znald1.fesz. pocZ'towa r. .

Nawka (,d bywać się b zl 4 razy

ud,ziela w'Szellkich bloiiszydl i,nformacji
8 l ąSlł.i Insty'tJU1t Rzt>mięśl-IIiczo-Prze
111Y'S-!owy \y Ka-towicnch przy uMcy

Krasi(lS1ldeo o - gmach 81askich Te.
cbnic1Jnych Ząkhg6w Na.ukO'Wych w
>(oo(\,zinach ulr'zęd()wy(:h - 00 9 JO do

38 krzeseł ogrodowych. 6 stoMw ił 1 1' IO : u t

ogrodowych, 1 maszyna do szycia. Przez tP.robne z 1 VII br Oferty
. bulet. 1 kredens.. leżanka. · ol:łoszenh, wszVlił' skl dać; Skrytka

pianino.
1 ławka wyścielana
274.
mioty:
ta G()lasmvke.
I PO Ol. . plnpo 0.Nony
re!\.tauracjl .t' sloły 110 restauracJI.

:a k :: :a'V :cI:II:IJ :es::rąi : : 11I11I1111I1111I1111I1111I11I11I1111I1111I11I11I11

mo-ina
od'z':'ny
przed' l nli lOY te[bo ' lk budowlany
na Oglądać
:6 j da,j cemu
zap6!
gut6wkę.
r amOdl

rOZiPDczędem
lli-cy!acji.
I . pra
kt yką po
Wodeckl, p. o. komornik sądowy
z kilk.a etntą
w MIkołowie. slukuJe posady. Zgłosze

nia pod .Technik- do

13_teJ I 00 16-19 t , w sobo,ty od

9-13-tel.

Uczestnicy 1I'ursów l1aS/zych k>orzy
S'!a,Ją z 75% z'nltJk.i k,)le!owe.!.

Iqski Urząd WQjew6dz 1 kd ogło il

pnetarg publiczny

Pr eta g

na d-zlc(1 31 marca 1932 r. od(l;. 11
lIa wy'konani,c rvbó>t budowlanych

publiczny

w i'!lIM:\1U Urzędów Skarbowych w

Za,k!ladu Ube.zrkcze.ł ia na wypadek
l-Itw8111d 1 ztwa w Kr6Iew'SkieIJ. H-uc-ie na

wy-k.onąube robót szldarSlkich, Ś'lusar

sokich. z,duń&kJich i tore,nowych w

budującY'Ch sł1j 9-du domach Ihlesz_
ka.lllIych w Krgleowskle-j Hucie na pla.

cu św. J6'zoela. '

BIlts1ze sz-ozególy przeotargu' u
mleswzone lI-ą 3111 twb l d:cy oiIOlSz&niQ

WY1k-06-cze-nIOl\vych, liłl taJacjj oświe_
ble-niQwej- I relefonicz>IIei ()Iraz dźwlg1J

Ka'!owdcach prozy ul. ZlelonC!j.
. Pe.JIny tek&:! oglosZę.ltla umieszcza
11'0 w GazllOie Urzęd()wej W()IJewód:z

bwa Iąskie!(\) ora!: na tablicy ogln

szeń Wyd-z,ln,lu Roh6t Puh!'lc1Jnych.
Za Wojewodę:

(-) Dr. lot. I(ąułman. Naczelnik
Wydzlalu R. P.

lI.lllle

weJ w n1acbn Z'!'kJladu l.1b,eozpiC(:zeq noWoczesne, jakotet skromniejsze kom
s.poo\ecZltlY'Ch w K1'ó)'e-\VIskie-J Hucie plety, oraz knchnle, tapczany, kanapy,
przy uli. Dąbro>\VIslQl'iOO.

Zakład Ul1.ozpteczepla na wypadek
InwaUddwa w KrólewskIeJ nucIe.

Idakl poleca naj korzystniej na raty fir

ma katolicka M. ,...... KATOWICE,
Młyńska _ _:- Telefon 22-37

Adm. .Polski Zachodniej

11111111111111I11111111111111I111I111I1111111I11I1

1111111111I111111I1111I1111I11I111I111I1111I11I1
111I11111111I1111111111I111111I11111I1111111111I

.......Iłl ,

Meble na rat,
urządze.nla k'Uchn, od zł. 400.-. sy

\Nal'nie od zl. 120U.-, meble p(}Jedyń

cze. Katdy kupujący urządzenia ku,

chenne lub :llIte Qtrzvmuie na gwiazd
ke elogallClkll Ulllywa'kę lub s\olik. 
Zwiedzanie nie obowiązuje d(} kupna.
fABRYl<A ft\EBLI

filia: Król. "uta, ul. Dw,,-c»wa :i.
1111I1111111111I1111I111I1II11I1I1I1I1II1I11łI1I
111111111I111I11I1111111I11I111I1111I11I111I11I1

