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LSKA ZA[HODtiIA
Dna.: Drulranala ....... Sp.. orr. eelP.. S:at<.wlee, Satorelo 21 1[oIeI1II'" 15. Tel 108-78 110«-%1. ReeL eelpow.: win. I. C..I.....

JhiakoJa:
Katowice, uL Batore,o 4, parter.
eletollJ: do gods. 18-tej 387-67 1 860-85
_ Jlo rods. 18-tej 804-26 t 808-78
RtJ!:OpiB6w nie swraca 110.

AdllllDhtraoja:
Katowlee, 01. Ko6eluzki 15, oflc. II p.
Telefon: 837-67, 350-85.
P. K. O. Katowice 808.661.
Przyjlllowanie abonamentu i oglOBIII4.

Reprezentaoje:

A bon a men t Z odnoBzenielll do domn
lub Z plUByik, poeztow,

8lelako: Had Niprelll 2. Tel. 86-67.

_."'....1. . .. SO ..

Cleuyn: Stary Targ., II p. Tel. 1485.
RybDik, AI. 3 Maja 27, tel. 169.

Przyjmuj,: AdminiBtracja, ReprezentacJe,
Poczta (HBtowi), Agenel i KioBki.

Chorr.6w, PowBta6c6w 21, tel. 411-18.
LubliAiec, OpodoW& 8.
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W saIeDa l.a pala u .r6Iews.l.ego w Bu.aresz ie
I W: \I::' ; ;; ; ": J "'
Becka \\' Rumul1li komunikacie dla pra5Y porI

i(: w nir-7.ym
w rJdnie
irnill tr6w
do lic7.l1ycb
I ni:t
kre lono,
:l:e pogl'l'iy
obll mini
nie r6i
zagadnien. ktlJre byly przcz nich rozpatrywa.
I ne i Zp cb/a w:,piJlpraca Ob11 rZ'id6w rozwijl

i<: prld znakiem zaufania i przyjazni.
Obaj mini;;trnww "lwi('rdzili pnnownie w
f;wyrh rOZIIl"\\ ,.Jl. ip lruktura polity zna !<O
jm:zu polsko-ruJlluli>kiego jest oparta na poczu
ciu odpowiedzialn(J;CI za hc'zpie,zen,lwo ohl1
krajim- oraz na j(lei w"po]pra,y w d'l:l:enill do
slabiJizacji ;;lo'lInk6\\' miQdzynarodowych.
Obaj ministrr,,\ ie porozumieli sip. co do ko
nieczno ci nale2ytego wykorzy:,tania polsko

rumun,kiej konwPl1cjl 0 \\,:,p6Ipracy intelek
tualnej i postan(J'\'ili posl\'i ,il' 5pf'cjaln:t uwa
gf) ,praWlC na\\ i:jzania 'npfolpr cy orgllniza
cyj polskich i fllllllJli>kich, zajmujlt,ych 5":/
wychol\'anielI1 m/odzipzy.

I'oza tym ohaj minislrowie rozpatrywali
szereg zagadniefJ \lalury gm,podarczej, kt6re
naSUW3)1l siG \\' ramach stoslInk6w, l:tcz:trych

oba kraje, i stwierdzili ozywienie wymian,

hanrJlo\\"ej,

.I"

j..
)pl':1

atr1

to.

2J bm. lIfil1iste. Spraw Zagraniczl1ych Polski 'Jozef Beck udal si 1I)rl1z' Z 'malZollkq' z wizytq, oficj ll1q. do stollcy. Rum,mii. KrqL
RI/llmnii KaroL Il; po zieleniM l1m;zemM MinistrQwi'l1Mdicncji, 1I)ydal na. jl'go czew :iniadanie 10 salona('fy. S'lUgO palacu. ZdjlJcia
!wszr ]JI'zcd.stawiajq, glowne grono uczestnik6w :iniadallia 110 Obll stronach tQIIl kr6lewskiego. Na zdj?CiM 'prawYII! wiltzimy krola
1,'u'01a II 10 mUl1durze marszalka kaivalerii z ordcrc,m Virtuti Militari i Orla: Bi.alego na ,piersiach, sicd1qcego przy stoic 10 towa
r:ys!lI'ic p. Jadwigi Beckowej. Obok p. J. Bcckowej zajmuje miejsce Millistcr'Spraw "Zogrolliczllych Rumunii Allto-ncscll. !I-a le
11')(11/ ::djl}ci!l 11.idzimy Min. Becka obok r1l1nw\.skiego nastlJpcy trO/lll Wielkiego Wojewo dy k- . Michala (10 mundMrzc podolicera ka
fiet6w), ktory u.siadl na. Pl'zeciwko Bwego ojca kr61a Karola II. Po Leu'cj /"lice ks. ltIichda siedzi premier Tatarescu.
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. PrezudeDI R. P. uda sil do lubareszlu I (ZerllO
Kr61 rumutiski przybt:dzie do Warszawy w sierpniu
' rszawa. (tel. wI.) Wczoraj wiecz. po- nicznych p. J6zef Beck w towarzystwie rumunskiego wojewody Michala, hory
"'roc1! z Bukaresztu minister spnw zagra- malzonki oraz czlonk6w delcgacji, kt6ra przybyc ma do Warszawy, aby oficjalnie
towarzyszyla mu w podr6Zy do Bukare- w imieniu kr61a rumUl1skiego zaprosic do
sztu. Jak slychac podczas wizyty w Buka- Bukaresztu Palla Prezydenta Rzeczypospo
program
WlZyt
d7Y
Panem
by Prezydent
s. do Bukaresztu
z oficjaln,\ wizyt'\
do
Pa g oda na wtorek I reszcie minist
r Becwynllany
ustalic,
mialpoml
m. in.
lirej..
Pan
Rzeczypospolitej
udal

W najblizszym czasie czynniki kompetent
ne obu kraj6w maj przyst:tpic do opracQwa.
nia projeklu w sprawie rozszerzenia -zajem.
nych stosunk6w tranzytowych.
W czasie swego pobytll w Bllkareszcie min..

Beck podpisal wraz z min, Antonescll tek!!t
kOllwencji w sprawie obustronnego oiywienia
ruchu pasa:i:erskiego i turystycznego mi dzv
Polsk:t a Rumuni<1, przewiduj:tcp) Illatwip,nia

przy otrzymywaniu pa zport6w i przydziale
niezb dnych dewiz,
Ministrowie Beck i Antonescu wyrazili zdr
nie, ze mog:tce siE) wylonic trudnosci na tere
nie mi dzynarodowym winny bye obecnie bar

dziej niz kiedykolwiek rozpatrzone ze spoko
jem i cierpliwosci<t i w tym celu postanowili
utrzymywac jak najscglejszy kontakt i prze

prowadzac mozliwie najcz sciej wymiant:
wzajemnycb pogl:td6w.

Ostatni dzien pobytll w Humllnii p, min,
Beck z malzonkll sp dzil w Sniagowie, pi k.
nej miejscowosci pod Bukaresztem, a swita p..

ministra udala si specjalnym poci:tgiem d
miasta Curtea de Arges, gdzie zloi:yla wieniec
od p. Prezydenta Rzplitej na grobie krcla Fer.
dynanda I.

. hasto oraz wszystkie stacje kolejowe na
trasie przejazdu z Bukaresztu do Curtea de

Arges byly bogato udekorowane flagami pol
PG oda 0 zacllmu'rZell'JU zmicnnym. na 01:01 Prezyd.entem Rzeczypospolitej i kr61em ru- kr61a rumunskiego w czerwcu, a kr61 ru skimi i rumuf1skimi.
Wyjazd min. Bccka nast:tpil 0 godz. 8 wi.
;e:);, \ Ill: Vi bze o7!;pol:ooz nia .w po udnlo m1ll1s lm Kar?lem. ci,\gu maja jeszcze I munski K::.rol rewizytowalby Pna Prezy czorem.
:olne' de
ek\ ud:L<; y:l i e;e
]:;ac. ;o :oe sJ;odzlewany Jest przYJa.zd nast pcy tronu dent a Rzeczypospolitej w sierpniu br.
nak IUZ przv te'P.dconcH do wz.rostU temper,,"
. \. S!a,be \'o'Iatrv poludniowo - zachodnie

--<:>0<>

Kslilze Mlkolaj
OPUSCil Rumunj-=
laj U ARESZT. BYJlv ksiaze rumUliski Miko"
!. DIJ.SCII wezora' samolotem \Vraz z zona Be"
.arcszt. u<:lahlc sie do Wgxhria

-<>0<>

Sesja nadzwyczaJna Izb parlamentarnych
z koticem maia

W ARSZA W A, (t,e!. wI.) arszalek Sej-' statku "Polqnia", kt6ry udaje si do. Egip zwoJania Izb parJamentarnych na nadzwy
u RzeczYP?spohteJ p, Stal11slaw Car wy- tu. W kolach parJamentarnych, jak juz do czaJl1'\ sesj . Wobec kilkutygodniowego
,echal na ktlkutygodl11ow,\ wycieczk na I nosilismy, spodziewaj,\ si w ci,\gu maja wyjazdu marszalka Can do Egiptu, zwola

Ih. de la ROIQue DPODaaoie

l,,!!
,aJ
, kre!:owvm
w ' J swe!:o
Talemnlcza
zbrodnla
II' A\' zlcidzie
stron'l1lctwa
Kt d pod
-. 6 kW.ednlem
P

me nadzwyczajnej sesji spodziewane jest
na koniec maja, czyli zaraz po powroci"
Marszalka Sejmu z Egiptu. Sesja ta prze
ci gn laby si przypuszczalnie przez mic

si:(c czerwiec.

frl}lItlle\r() z inic;atv\;'a WI\vo.:zenia widk.ego 0 zamor OWa. crt: posta aragwaJul"

II}III}'> anti komunlstyc:mo!:o, oswiadczajac gO" WIEDEN W . d . I d k . .

frl}nt\'DI1I1Ie ia1k41 obowlazu,ie w IonIc t Z\V. Wu;ngreen, c6rka'posla Paragwaju. Policja do- mogla wkr6tce wyjaSnic rootywy zbrodni. We () W . ..

\,
ka!rdv<:la,tur
swej or!:ani
acii
takiei
sal11
j na.
szosle
podpodstawie
kt6rego
ofiar I padla
d , wprowadze
Z:JCYCh
sledztwo.
zdaJe,
policJa
b, dzieKR
ZMARLA
STARUSZKA
II
. Sc W
DrLvszlvch
wybora
pOd,porzadk
_ , lIe
IeWJedlllem.
0 onano
zab6Jstwa
nasledz.
celu
lIe w Jak
bl dsidowladz,
prowao ra ld!u
o\\'e'!:o.
stwi-erdzaiac
ze -h
got6w
icst tenosl,:l:e
na
przeprowadzonego
dlug nie potwierdzonej
vchczas
wiadomoK W. eI07-Lf:TNIA
WSi. KSI oiczce
pow

Sta.nO\\'lsk c r.a t Sle !: Za a ktl.'C st?ia na S rawca zab6Js wa l1Ie zabral iadnych .przed- przeprowad.zlla. rozw6d.. Odda ala Sl ona po: tei, WSI W,ktona, C.cha . W. pogrzebJe zmadet
n) tn zdcc}do\\ ame antr,komlUJ1strcz- nllot6w wartosclOwych, pr6:1:na zas wahza, po dobno nanll tl1le badal1lom spuytystycznym I wZlelo udZllal m.'D 12 d'Z1eCI zmadel. z kofbrP
P.% k Au U>mowe z,awrzec ze wszvstkimi gru
twa nale:l:y
wykluczy
zbrodni
rabunkow:t'
j sci, 29-letr.i.a
Ingrid W.iengreen
w* ego. z a UCZY
wieiro 107
I'zucona
przez
niego na
miejscu
zab6jstwa,
ma urzlldzala
u siebie,niedawno
seanse.I'kna;mfodszo
70laot
lat. lesdud[.


ct' ;
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Nr. tli.

"10M, anla 2'1-10 kw1elnl. 1917 r.

za

o!II! sI! .b,!!!! z z i p I! !! l i!a 8!! !!! '! t
m1lS!my iU do Ifni.zda. w
WARSZAWA. Wczoraj 0 rod&. 10 1'aII1>. po 1. kt6rym1 ehC<:! ty6 narod, POW8'ta.!4 za CZ)'c z komumz.mem.
uaHuje on s:., UMOowic.
IIaboteMtwia w katedl'M tw. JaM, roapoc..' we.. w mia. .eb. s wychodz, I prc.m!eniu, kt6rym
W8T.YfIC'1, jak u je-stHmy w aaJi, wtemy, ft
Jw.ioll oiIncty w ..Ii rady miejskieJ m. at. j. M caly ner6d. Haala, kt6re o.beon.!e nanL' GOTOWI
JBRTEAMY WYPOWIEDZIE
Wa.ntzawy 14 nadz\\'yczajnc zt'obranie og6ll11e 8 aj, w S'pll96b coraz ba'rdziej widoeozny, to ha
KOMUNIZl\IOWI WALKe NA Al\UEM
cztMkow Z\\'i4z-ku Mia& Polskicb, na kt&re przy s4. miejs.kie ro'l1wojJu naszyeh warsztatow ne.
I :nCIE.
midl1liczych.
nane",
prz.myslu,
to
haeM,
aby
;'yle pl"Zt'!'Zlo 500 delegat6w I. 330 mias
N. otwareie Idu przybyll czlonkow:e rJ4 prodU!k y yeh warsztat6w ! !.ego p:zcm)' lll roz, (h1re'21IIe dBSlki). Ja to mOwi., na rJjetdzie miast
prowadzal
po
Poises
n\l'tkt,
8'I1crg::cZillY
I
odwa,
bo
to
n:c
j
iadna
poJityka.
dU z p. Pl-emw. 1 goo. Sla oj.SkladkowekiQ
bb ustawodaw\'zYl"h, zedstawioeiclc W'ladz pan.
stwowJ\'h, samorZ4dow)'ch, zapl'OBzt'ni g cis I
tflprerenta.ncl miest.
Po pow.'taniu O'bemYl"h, plln prszydeont St.
rzJn$ki \\')'2'10811 dlutne przem6wicnie I.naugu
raQyjne. w ktOr)'m IK'harak!.t>r)"1:owal caloksztatt
z)-eia mi6ltu, jego bol,caki, p<.>trzeby. d.rogl. n 

zn)' kwpiec pl>ltlikL (hUCUle oklukJ).

Wchodr.imy wiec w okres hase-} zyciowycl1,
hasel codzienn)'cb, hud 8'Zaryeb, kt6re cod;:ien,
nio musimy wzmegac. W realizowa.niu tych hll'

scl staj, d'Gtt' p z,kody: takQ przesz&o jest
to, to nie umiemy. nie po rarim)',
NIE l\lOtBMY JESZCZE ZATRUDNIC

nek do ludd, poeladaJ h prace I lI iada
i!. oru qt<1'wdnlenie motliwie \ be"':
St.-,d tct, ehc c waJczy z komunizmei\:wal

czye bczrfbocic, musz", miasta nastawi \ t

swoio budtsty i calo sweJ dzia1alnoAci. I ".ych
budtetach s" momenty, kt6ro motna bez na.. za ,
nia. rownowagi, na to kwostie nakicrowae. ....i.
Wal'ka z kO'fll'umiZllllem to ni poJitylke, ro trzcba tylko czckae, at RZlld zalatwi sprawl)
wa!,ka 0 welnosc indywidua!n, PoIa,ka, d() kt6rcJ RZ4D .UBI ZA'l'RUDJIIC CQ8C BEZROB.
Jeslesmy tak ba!'dzo przywi,zani i kt6rej ZRWSZc NYOB, A 1IIA8'1'A .UIZ4 ZA'l'RUDNIC DRUI
OQ8C
pl'a!(ll1l1C z:cmy d1G siebie (huc-z.ne 1daski).
Wal'ka z komu'l1iz.mEm to je4>t waLka 0 polski To musi by wsp6lna. akeja, bcz wyezckiwania. a
chara.k!.er OjCZ)'ZI1)" a innego eharakte-ro w nicj Jcdn.. strona zrobi wif:eej.
nie- ehcemy (h'llcz.nc okJaski). I dlatego mll6imy
DJatcgo, wilaj'lc panow dziA i tyez",c 0\';'01:
isc do tej weLki z komu.niunem tam, gIIzie on

WSZYSTKICH OBYWATELI "HAST.
prawy, oraz wskazal na pozytY"''Ile ()61'18'n l.
in(>rZl!d6w micjSlldch w r6tn)'ch dz:edzilllach..
Prr)'rost natural-ny )'l\'dno ei. atra,kcyj'l1a sila JeSlt:, to zn3C'Z)' musimy :>,wa!eza bezrolbocit', mu
NlIst pn;e pow itllfl)' pru>z ze-branyeh zywloO miast, wy1'.szy poziom b)'lu, bczrobocie wiejs :c s;'o1Y 0 ile moincs i w nasozych gr'anieaeh stwo
towymi oJclaskaml. wszedl na mown ice P. Pre. _ sprawia, te m:esta S4 elementem przyci a' I'zye teon mom€'JIu, ieby Ioozie, po rzebutll)CY pra
mier gen. dr Slawoj,Sklalikow\9ki i wygloeil n., jQcym coraz wi\"ksz i'I'Osc Iud:>,i, szwkajqcych w cy, pra tQ male£li.
Odpow,iedzialnosci za to "£agednic.nie nie
e puj4ee prze-m6wiC'TIie:
nich pracy na.protno.
T przesakod kt.ora ooiluje wsbrzymac roz, encidb)'m przerzucie z RZ4du nil miasta.
Szanowm I'$n<m-iet

Ostat.ni ra"£ mialem za zezy pl"Ze-mawlac w6j naszt'go t 'Cia gospodarezego j poli ycznego,
,, paoow w r, ]93'0, a wi na progu odc;n nazw bu bez tednych ogrode-k 
lea l"Z8S11, ktory wst uje okrL'SOwo. ktory wy JEST NI NIEW TPLlWIE KOl\IUNIZl't1
I AGlTACJA KOl\IUNISTYl.'ZNA
st pow..1 podobnie ja.k w biblii, w tzw. "Ia aeh
cbud)'eh", ktore my, W prZCraiN1l'U ,,\\')'m, na (luDcmnc okla5ki).
Z\\'4 'zysou ochrzeii:SmY. Dzis, po 7 lata h
Ag,itatorzy koornunietyc'Z2Ii iemjQ na flll ar'
k:Edy mow 1<: do panow, nie mor: sbwic.roz:c. dziflj nieszc .i'\\'ych ludziaeb, z.n. 1'lJ'dziach p'"

nych obrad, stawiam przed panami to dwa. n.

gadnicnia, kl6re bye mote odbicgaj,\ od Wa.SZYl!
trosk codzicnnych, kl6rc nie s,\ moz& troskam. WI

szych wszystkich miast, ale musz,\ bye !reAl
og6In,\.

W.\LEA Z KOIlUNIZIIE" ZA'l'BUDJIIENIE
BBIROBOTNICD

OnOWI ZKIEM RZ DU JEST PRZEDE
WSZYSTKIM ROZI't';DZENIE WIEL.

leteli te zagadnicnia naAwietlicio i wykonaci 2
KIEGO KOLA PRZEMYSLU I HANDLU,
cnergi"" z wielkim impulsem, to napcwnO wfed,
k'IOre m:iljgn o by w siebie jak naJwl ilosc przyslutycie sie Ojczytnie.
Po przem6wieniu p, Premiera, uczestnicy 7e.
]00"£;. Oboow:llz1k:cm Rzljdu jest po1noo ze. po

bredniC'twem FU'l1auszu Praey, aby pew:ne c branla. zgotowali mu dlugotrwal", owacle.
W dalszym Ci'\I'L obrad dokonano wybonl prz\
bez.rebotnyeh lonalazla za rodnjen:e w robotaeh

,,: tety, ic tt-n kryz)'s M sie !>konezyl Choc s;.bawion)'Ch pracy, Z tcgo micjsca naj-s1labs-zeogo, mote najbaro'Zicd eelow)'ch., mote nawet mnie-j wodnicz",eego zjazdu, kt6rym zostal prczc8 zIVia"
ku miast p. prezydent Stelan Starzyflskl, ora,
i)'de I1t\sze calc mJ.."111e szybko, m;mo t() ten
k 6re dopiero W'7.moC'llic mu :my, usiqu za TUC ren:ew.nych, aby t)-Hco ieh ZQ rndatie,
KRYZYS PRZEDLUtA ..CZASY
Obowillzlk:.em m:est jest g.prawi i'Wy stosu. prezydium zjazdu, komisji wcrylikacyjnci Hp.
atmosrer naszych miest. Dlatego chellC wal,
BIRr.tJNE"

I n('lka nas jl.'S7JCze e;4g 1 1.'. I'

z ....h "Z'

,r()Ill dt
u ,konc
"f.ar;kic
'O\'cC 1

(",0. T

a dask,
,,,Ii i O}
:It'>.

\\" n

Dzisiaj je-!<t nw.w, liwie lf1pic). jest macz

: tl;;e ) y ;
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'old . rcSl

j ti:i}e:.

;! ;! EfEfl :i: ' : :I: i[ : o () e::t
N je-sot tG iadet\ defct)'zm w ehwili obecnej,

t.apown - Ictwo _ I przekupstwo

1)': z ;; dn;N1 1k :\ ;a ; i:e W fabrykach sowieckich

',.t.Jt;Jid
.:c;!oby

,1 "'YL
:\.../I1:},

,\oh cO

;" Ty

\ 1110zn

'c 71inl
.0'" ok!

nii jest one w tej Ch"'lli u'\"z dzooe.

..gIOSCI to mUSlm)' &twlerdzlC \\'lel,k'e zaslugl S . k . . .. f . I k .. k k ,. k b . I dk ' I d .

m, o.ktory
br! w momeneic
z)-"kania m;
niepod.
stwierdza,
:ie lapownictwo
w Zw.
sowieckich
jest do ewwysoki,
a fabrytrolerom
ile poro\\'Ilamy
&ta'l1o obeCflY
st ze mojlowa
sia- MOSKWA.
"Prawda"
w artykule
Sa- I:ryk
mewa:i
procent tandety
produkcji
fa- I dzila
jakotechnicznym.
system dawanie lapowek kor,.

,:ast i' w:elLk p(}praw :zarowno lch wrglljdu oWlec 1m IstnleJe w ormle zawoa owanej. 1 mlmo wsz>:st.o pra n wr azac I . W ro u u le ym - po _ res a zle::.

zewn tr-znego. jak pOOO cSlenia pO"£lomu byt,u Nierzadkie s wypadki, kiedy lap6wki da- przed wladzaml wykonaOlem p.anu me- mk - fabryka 1m. Kaganowlcza strada
t!bp\'Rteh i wn;ody i)'cill. Jest toO zdO'byc", kt6: wane s pod pozorem prcmii. Na fabrykach tylko co do iloki, Iccz i co do jakoki, we-. na tandetnej produkcji 28 milion6w rub!

Z TR

we

Loja!r.a

."blonc

c
i ; u : aldo k :; s wiec ich istniei:t wyd ialy ontroli tec - szl one na. drog/( przekupywonia kon.tro-I a w l-szy kwartale r. b. .st aty te wy::o
filI3&t.. II I11cz eJ, t.6rych za .al11em Jest czuwan e (,l"OW techl11cz?ych. Np. .fabry.ka lozysk, sz 7 mlJIO 6w dub., czyh, ze .fotychczal

.aHc s

8ciLI!
nal'Od
d<il<.>ko
mOC-fliej3za,
byeprodukCJI.
wypuszczona
na rynek,
kt6ra dzwig6w,
fabryka im.Mosklewska
Ordzonikidze,
kt6ra nych.
z;noscjest
miast
z z)'Ciem
PaMVwa" zdale-ko
wolno-Scinad mozc
Jakoscl
Tylko
ta produkcJl
1 1m. Kaganowlcza,
fabryka
I utrzymuJe 61 w ramach strat zeszlorocz.
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: i, ; :\\;;\\ ::: i e-kK: li'U$T o;.;,J eim i tlzyska aprobat kontroli technicznej. Po- pr2'yjmuje prywatne zam6wienia, wprowa
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W poniedztaJ:ek. dnla 26 kwietnla 1931 r.
Z1Jlarl spokojnle. po kr6tklr-j. cj iJriej eho
Tobie. po przTJeciu &wej Y. KomunU $w. n&

MIASTA BOWIEM S.). usRUDKIE)i( MY

LI, CZUCIA. POCZYNAlii I IDEAL6W
OBYWATELI.
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Wyszed z druku zeszyt 4/37 r. (kwiecien).

"P R A SA"

tofU Amlerel. 11&8% n&jukochatiezy naJstat'.

szy s)-n 1 brat

S1paift autiusDW loodunsftlrh zaZIBoaou
LONDYN. ZarZ2}d londynskiego pr:red przyjl!C wynik a'rbitrazu, uznaj:}e z g6ry ja

sit;'biorstwa transportu pasaterskiego, pra lro za"ad . ze postanowienia. wyni'kajlj,ce z
gnl!c w okr ie przedkoronacrjnym uni,kn!jc arbitrazu obowilj,zywalyby przed,gi biorstwo
strajku autobus6w, wyst/!pil z now/! propo londj'nsk:ego transportu pasaz.erskieg()
zycj:} pojedna,wczq.. ZarZ:jd pwponuje, aby ,,"stecz od 1 lutego hr. Pracownky autobu

""j: I

Ludan laPlada
w 11 roku tycia,
o czym zawladamla . smutku pogr tona

Miesi cznik. - Orjtan Polskiejto Zwi:}zku caly sp6r, dotyczqcy licz!br gOOzin J}r8CY. 00
loZony zostal na 1 miesi!jc, dop6ki szalony d'la nich arbitraiu odszkodowanie za nad1iocz
Wydawc6w Dziennik6w i Czasopism.
ruch londyilskl, spowodowany okresem koro bowe godziny pracy. p<Jczqw'szy od 1 Jutego.
TRESO: ZESZYTU: Donl081e porozumlenle. - Frand
Izek G!ovio"iDskl: 7agadnlenia propa.gandowo w Polsce.

..

8tyka w('wDl:::trzna a pra.sa. - Edmund Seyfried: I{ol
porlat pi m w r. 1936 zo. posredalctwcm Poleklego To
,...nurs1wa I\:Bt g. ICo]. ..Ruch". - V KongreB F. I. A.

D. E. J. - Pra.s8. w Austrll. - Franciszek Kusz: Ma

_ "'J st3wa polsktcj praey wOj9kowej. - Statystyka
druk6w
1 35 1". - Prace
Wydawc6w.
- Or-Lipekich.
(
lZ).ny drukarskte
DO.ZWl<\zku
tegorocznych
Targach
Auto
gnni7.8cje 1 Sprawy Dzlennik'trskie. - \V)'kaz dzlenni
A:arzy-redaktor6w, pracujs,cycb no. terenle R. P. oraz
'koroopond('ntOw zagranlcznycb plsm polsklcb. Warsza
wa, Uaat Nr 3 1 Wlelkopolska, hata Nr 1. Wrkaz dzlcn
nlkarzy-redaktor6w, zatrudnlonych w ptsmach. wycho
dZqC)Th w Jt':zyku iydowBklm. Wo.r928wa, lIsta Nr 1.

wje2d2a na pod g towarowy

kwietnla 1931 r. 0 godz:. 16.tej z domu ta.
toby. Chorz6w I. Rynek 7.
Mliz:a 5W. w czwnrtek rano 0 godz. 7.30
w koSciele fi,w. .Jadwigi.

Cborz:6w t. dnla :J6 kwietnla 1937 r.

Pogrzeb Odb d.!e el w 6rod . dnla 28 1

Tragl[zna $mlert nau[zy[ielki
W Katowicach-Ligoeie wyuarz)'1 siQ oncg'

daj straszny wypadek, kt6rcgo ofiarlj, }1adl i
Daucliycielka alikely powBllechDej 10llefa AI
binska. W czasie czyszczenia sukni A]lJilj;51

Na skrzytowaniu
odcinka Ieach,
sportowanie rannych do szpitaJa w Krapkowi nieopatrznie postawila flaszkQ z benzyn:! n1
Prudnik
- Gogolin ( toru
a:t kkolejowego
Opolski) wydarzy!

siQ we czwartek
krewauto
w zy!ach
cinaj1!<:Y
Jeden z pasater6w
padek.
Pewne
osobowe
z wy4 osobaml
prze-samochodu
. , os at I w
Ima
. dna
. dJet
. . zai
' k zadnych
obrateft. Ln
Inny
zas odIJIosl
pocmg towarowy,
omotyk'!," k'" z!amame
k l'k ! ' d

la wce tuz kolo pieca. Naat;apUa eoplollja i pO

Da pln.trlleDI laklcht 90 metrOw, az maszy- sla y. c zkI. Rowmez pozoslah dwaJ otrzy
ni cie uda!o siQ poci'lg zatrzymac. mah CI Z Ie rany.
Samoch6d zosta1'oczywiscie calkowicie roz Zaznaczyc naJezy, ie przy wspomnianym
bitV. Personel pocilj,gu po pieszy! ciQzko ran- przejsciu kolejowym nie ma zadnej hariery,

mlJcliarDI .marla. Slutlj,ca, kt6ra po pieszy 1
nieszczQsIiwej nauczycielce na pomoc, odnl""

- Kroniko. Krajowo.. - PrawO 1. Prasa. - prasa nO. jezdza!o tor kolejowy kiedy wlasnie z Gogo- chwlh wypadku zeft wyrz conY..1 me dozn ! :l:arNauczycielka, na kt6rej od plomieni zaj(!J
3zerokim $wlccle. - CeDa ZC8ZytU 1 zl. Prenumerata
siQ odziez, dOIiDala tak ci,flkich pcparlisD, i:
rocz:na: w kraju xl 10;-. zagranlc zJ: 12.-. - Do na wa chwycila .amoch6d i cillDnQla DO lia Bobl! I "u OSCI I .s '0O;P 1, m\-anego z .amam.a po  W dwie goulny pO tym 1rirod .lra.liliwJ
bycla w admlnlstracjl ..prasy", w W:E;k8zych ksh:gar

nlach 1 klo.akaeh .,Ruchu". - Adrea admlnlstraejt:
'Vanzaw8, uJ. ugoda 8 m. 4. Tel. 5tO-OO. Konto rozra
chullkowe Nr 161. Warn a... 1.

nvm z natychmiastowlj, pomoclj,. Przyby!y na kt6rlj,bv ()Puszczono IV chwili zjawienia siQ po
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHtHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII miejsce wypadku lek rz zarz",dzi! przetran- cilj,gu.
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nacyjnym, nie powr6ci do normalnego stanu. Propozycja ta uwaiana jest obecnie za uspra
s6w otnyma1ii by
W1i moiJiwosc
w razie przychyJnego
Po mrlesi,!cu zarZ:jd go 6w jest p<Jddac caly wiedJhvionl}
istllleje
zai.egnania I
_ Jan :Mokrzyckl: Prasa ,aka czynnlk tycio. gospodar sp6r arbitrazowi nieza!eznego trybunalu i
.':1('gO - 1\.. - F. G.: Zdrojo nlctwo krajowe 1 tury

i. p.
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-000

sla ciQzkie poparzenia. Umleszczono jlj, W szP"

talu.
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Powstan ' c" U bram B - Ilbao ; : r c h: f:: : :: c
lW O<HIY'la S1e w WaTSz<\.WlC Yl lokaJI'll naczel n \ .

wCadz harcCorskich pr:zy tDliCN Wieiskiei odprrd

LONDYN. Biokada wybrzeiy bask,ijskicb gi.ki "Oakgrove". W krytycznym momen
t.ft'zez flo gen. Franco przestala praktycz oie pojawil sif} w pob1ieu angielski lrontrtor
nie istmee. Onegdaj BIlOWU my a.ngielskie pedowiec, kt6ry zagrozil okr tMVi powstan
statki zywnoliciowe przedarly sit przez linit czemu ()tw8ll'ciem ognia, jefii b ie zacze
blokady i zawiqly do port6w baskijskich. pial brytyjski parowiec. Krl}Zownik "Espa
Krl)Zowni'k powstanczy "Espana" u8Ho na" WQbec zdecydowanej posta.wy kontrtor
wal zatrzymal na. peblym mOlZU statek 8/11 pedowca angielskjego odplyJU1l na peIne mo

" . d do S wa k(4Jlenda.nt6w chorlu1:wi ha.rccnv z ca zJ

me, a "Oakgr()ve szc ilwle Qtarl a'Il- Polski. Odprawe 1JOJ>rzrozila uroczys!a M :;d

ta.nder. . '. _ SW w k06ciele SW Alek a'ndra, W czaSie ob pol '
ARY:2:. Age cJ Havasa do OSII. Dele wiceprrewodn1cz cy Z"'I U lfa-rcerstWl ,.(

g3CJa rZIJdu basklJsk,ego w Pa.ryzu 08WLad- &kiCljt() ks. kanclerz or Ja,!) Malllcrsbe.rg Cor ' i/
czyla, ze wiadomoliei, dotycZl}ce uklad6w pre- Iclosit dtwzsze przcm6wicnic. w kt6r 1m 01l 1 cd

zydenta
Aguirre w Ic.ierowoitami
epra.wie poddania Bilbao
\ wit n i tua:lIricjszoora£v
zadania.
swllce Piiei.
SI! falBzywe.
Wyd!owillwCZC!i
haa'Cer
s
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Nr. 111.

rkolomna huilawk_

MlgdY )eden
unlwersalny puder nie uczyni zadoU wymGo
goa. bigieny sk6rv, spowodu rotnoraltich wla.
kiwosci cery_ Tlusta n. p. cera, sklonna dG
polysku, wllgr6w i pQJ"6w, wymaga opr6cz my

Kom Itul,cI. podw61na gra ..Iolalnych" Nlemc6w wobec wydarzeft slralkowych na 51 ,sku
, w' mo, w Niemczech nie tylko cynizm, licz:(cy na to, :ie. polska opinia pu- PODW6JNEJ GRy'l PRZYKJ:.A
J:f 0 acy ne, l cz nawet zwycz.ajne b i zna i wlad e potr fi:( ?ba te tal. krajnie DEM SROMOTNEGO PRZECHY

rr31ki !frQjl:(ce z!ldnymf ekscesaml, s:(: r<)zne stanowlsko WZI:tC Jednakowo za do- TRZENIA.

cia gor wod" i proszkiem mannurowyJII
"lIiraculum" - odUuszczaj"cego pudru Hi.
gienicznego Dra Lustra, natomiast sucn.. i
prawidlowa - roslinnego pudru. Egzotyczn&
go Dra Lustra.

IlraJ,' abronlone. Sytu",cja pod tym br:( monet . "Lojalni" panowie za jednym zachodem
luroro ."t'liel1'}cl.ech mqcno przypomi- spr6bowali i Clbludnego kokietowania straj

\VZgt nki w Jtosji sowic!ckiej. kuj:(cych robotnik6w i skraJnego pot pienia fta 8182''' De.le
1 'I'
13jew6dztwie
; d()mo r6wnie:i,
prasacala
niemiecka
A. strajkow,
z r6wnoczesnym
zaofiarowaniem
Sl skim :ie
niemal
jest 4.-"" o" :.oferty
przy normowaniu
socjalnych
stosun- POIOaO ' - OIlanO ..DI "n ml .n [ ." l n"f
"< W szowinistyczn.ych kola.ch 7tiemieekich
k fo r ' kliwie wielbi ustr6j i stosunki Trzeciej Ni e zorientowali sip t y lko w swe J ' bez
ODNIESIENIU JEDNAK DO 'foG jaskrawie podw6jna gra gruntownie ich zagadnienie nomenldatury nazw miejscowo.
ZACHODZ1\CYCH
\0 kompromituje
zar6wno
wobec
robotnik6w,
3ci, lezqcych
poza granicami
dzisiejBzego
ItWYDARZE'fil,
S/.y. -I dennei
naiwnoki "Iojalni"
panowie,
:ie tak
w Rzeszy
zwraca
si osta.tnio
dido u.wagi
7m
VI POLSCE, PRASA OOMORO- jak i wobec calej opinii publicznej i wi adz. pa tw.a niemieckiego. W ko ach. tych for.
st. YCH HITI.EROWC6W REPRE- '(fj Przeholowano w chytroki i to bardz.o moc- SUl e s! postulat. by kaZdy Nwmlec w Rze
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T3ki kierunck nazwany bylby w Niem- KOMPROMIT ACJ1\. niemieckimi, Koniecznosc takiego wlasnie,

7."",. d1 b1 k'
" z"nil
ym
liberalizmem",
a wszelkaa .0Ibtuje
a nie
innego
postawienia
sprawy
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si w
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u ,konczylabv siC; odebraniem praw dzien- "zgnily liberalizm", Oszukancze lawirowa- wnego oparcia moralnego 0 kraj macierzy'
':;karskich i obozcm koncentracyjnym. W Zapewne jednak nie mic;dzy tymi dwoma systemami jest sty.

e.

)olscc nie zachodzi takie niebezpieczen- MAMY 'tU DO CZYNIENIA Z niemozliwe. Prowadzic bowiem musi do Do sprawy nomenldatury nazw miejsrr)
rWO. To tez "lojal11a" prasa mniejszokio- KOMPROMITUJ1\CYM OBJA WEM zdemaskowania i katastrofy. wotici wrrvA lez m. in. "Der Volksrkutsche",
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'a doskonale
silt ogromnie
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V. D.
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'ch. spraw niemczyzny zagranicq), ktory rozrof.,

al

. . \'11 zwiFku z tym warto zanotowac i nia VJ jednym z ostatnich numer6w (nr 6
Ipopis
. I ."oJa
I okupacyjnych
z ne)"
marca
typy
miejscowolici,
dlawinny
kfo.
'oJkrdlic
prasybr.)
a t sl,\sku.
etrzy
ryck w
slowniku
dzi8iejsugo
Niemca
.,tatnich strajkow
na
Islniee
wylqcznie
nazwy niemieckie.
Do

!o:;loby
silt zdawac,
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niemieckq
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Z ICH ISTNIENIA.
nie-niemieckie,
zwiqzane
niemczyzl14
6 WOLENIE
.; y AiSKOWANE
ZADOKonnersreuth
, :;r.)'J;
=: e( kulluralnymi
; zc/mB::
8 Wt
(:w:::;.
.Lojalna"
P rasa prz y brala
P ozDookola
gorliwego
gospodarczymi,
czyo polio
Izlami
. W tycznymi:
pismD wymtenia
tu: Kopenhag
,

.ohroncy" strajkuj,!cych g6rnik6w, przety- Sprawa Konnersreuth nie przestaje nada szorz dnych powag naukowych ltd. szcze- LwOw (!!!) i Wenecj . We wszystkich wyzej
...\)'!c sprawozdaina z przebiegLl strajk6w emocjonowac umysl6w, tak w sferach kosciel- g61nosci p. Poraj- Iadeyski rozporzqdza waz- wymienionych wypadkach kazdy Niemiec

LCrcgiem tendencyjnych wiadomoSci dla nych jak i nauko\\'ych. nymi przyczynkami, otrzymywanfm od bisku winien przed.e w8zystkim uzywac okreslen
obienia "nastroju". 0 tcndencji Lych spra- W tych dniach otrzymalismy zn6w garsc pa regensburskiego, ks. Dra Buchbergera. niemieckich - wyjqtkowo zas okretilen Ul"Zf'

wy slynnej slygmalyczki niemieckiej P IE Ch d b . . d I .1_ 1

'O/(b, swiadcza . konfiskat y, J 'akie w ty m interesuJ:tcych wiadomoki, dotyczqcych pra- SPRAWA KONNERSREUTB NA I[ARTWYI[ dowyck, obowilfzujqcych w danym pan.'!twie.

krc,ic dotykaly "Iojaln.,\" P , r , asc;. , . CONGREGATIO S. OFFICII _ A KONNERS- . UNKC: '. " 0 zi ow!em 0 to - POWta a u u.v8I)W

Jcdnym slowem "Io)alna prasa sledzlla REUTB W Zagneblu ukazala Sl . .c!eka\\3; praca nie "Der Volksdeutsche" - by utrzyTM£

.tlebie.,
okupacyinych
z KongregacJa
podej- ..., I mlodego
uczonego,
ks. Dra
Vlbm'a Keilbach'a,
mapy miej8cowosci,
,_
". 'd . Istrajk6w
Od szeregu
mleSl\:CV Sw.
"Of- posw'i\:cona
sprawie
stygmatyczki
z Konners- brzmienie
8zcug6111ieniemieckie
na tYl:h terenach,
na, kl6rych roz.
.'am:m '; lnteresow:al11 m, u aJ'\c przy tym ficit" bada bardzo gruntownie i sumiennie reuth, Teresie Neumann ("Konnersreulh u gryu'ajq si walki narodowosciowe" (?).
1 Y 1c asclTI; !l:aza)utr po . akonczel11 Neumann. . .' Wynik, do jakiego dochodzi ks. Dr Keil. przy okazji, obrzydliwe - jego zdaniem 

) ,:I}\\'osc
stra)knJ,\cych
sprawQ
stygmatyczki
Konneueuth,
Teresy Ibach,
svijeUu
religije",
1937).
"Derwladz,
Volksdeut8che"
pi tnuje
jeszl:ze,
1\
,slraJkowdla
wsr<?d
we! porg6rnik?w..
JI tcndencYJ. T! aza
y Sle naw.etzpogloskl
w WlCcznym
jesl psichologije
uj ty w jego s!owach
naZagreb
sIr. 52 cypraktyki
zmu.'!zajqcych
Niem
6w za.
. ), h spr wo dan po)awll0 SIC( l1a lamach MlesclC, ze wspoml1lana Kon regacJa, przygo- to\\-anej pracy: "ponavljam svoj sud; Konners granicznych do p08lugiwania si urZl{dowo

,ltlcryzuHCe) prasy towuJe dekret, sklerowany do Jeresy Neumann reuth je u znastvenom pogledu na mart,oj ta- obowiqzujqcymi w pamtwach ich zamie8z

"OSWIADCZENIE" " ZWI.\
ZKU ci"jest
Ct. zzn,
ponownie
wypowiada
m6j s:td; Konkania naztcami
miej8cowosci,
a nie 1W2wami,
q nersreuth
punktu
widzenia
naukowego
b dql:ymi
wsr6d nich
10 codziennym
tdyciu..

ZA WODOWEGO NIEMIECKICH na martwym punkcie). . Polacy w Nieml:zech, zyjqcy na terenac"

ROBOTNIKOW" , Ks. Dr Keilbach az szesc razy po\\'oluje si I od wiek6w po/.skich, przykl.a.'!n iby niewqt

, Gcwerkschaft
na J. E.deutscher
Ks. Arcvbiskupa
i jego pliwie
pi8ma.
nie faktchrzWw
pru.
too
Arbeiter"), pod- Teodorowicza
wielk q ksi<lzk o' Konnersreuth
Cpor6\\".tej
str.opinii
5, prowa.dunia
w r. gdyby
1936 11UU!owych

i)Jsane przez pp. Jankowskiego i Herman- 17, 21, 22, 38, 47). I po/.skic n.azw glo nie na re h s1.qsTta.
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na. 1, 0 dziwo! TreSc tcgo "oswiadczenia" Praca wspomniana jest jednq z prob oce- Opo/.skzego. PodW01 na gra nzemrecka to tel
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Jarowy wylozyl na st61 cali zawartosc sk6rzanego
portfelu i zaczil j:( starannie l'rzeglidac.

- Patrz:(c na panski matkC( - zacz:(1 cicho, nie
I'Odnoszic oczu na Bundera - przypomnialem sobie
dzien, gdy po raz pierwszy w zyciu bylem z o;cem na

polowaniu. Zaobserwowalismy w6wczas taki obrazek:
samiczka, kt6r:( pies sploszyl, zaczC(1a t:dawac postrze
10n:(, by odciign:tc psa od gnia;z.da, chociaz nie strze
\a!ismy wtedy do ptak6w. Ta milosc macierzynska jest
doprawdy wzruszaj:(ca, lecz przykro patrzec, gdy ona

siC( objawia w stosunku do doroslego syna, a on to
przyjmuje z nifwzruszonym spokojem... - urwal i ob
rzucil mlodego czlowieka szybkim spojn.enie:n,
Bunder stal przed nim, trzymaj:(c w k,eszeniach
r.lOcno zacisni te piC(sci i patrzal gdzid ponad 'jego
glowC(.

- CzC(sto jest ciC(zej przyj:(c ofiarC(, niz i:( zlozyc
- odpowiedzial przeciiglym dziwnie opanowanym glo
sem. - Mozna panu zaproponowac papierosa?

- Nie... Hm... A sk:td pan ma ten bank not an

&ielski?

Bunder zapatil powoli papierosa, pochyli! siC(, P"
gtaskal kota, ocieraj:(cego siC( 0 jego nogi i dopiero w6w
czas odpowiedzlal:

- .Kupil m go w Banku Polskim ua !recjalne po
rwolen.e poni::wa:i m:alem zamtar wYlech:1 w .pra
", h handl(\wy h do Anglii. W pOltfelu jest pozwo
lenic na kupno watuty angie1skiej'H - Zaci.gn sit; i

dodal: - Zapomnialem nadmien .. Tak, to jest wid

';j>== ..'.-....

; ':' I :
{>/'::-?gll

nie ten papierek... Ot6i na nim jest wyplsany numer
tego banknotu, Czy pan komisarz . ma ieszcze jakie

ANATYK

!

!ia --: j '.1

pytania?

- Nie. proszC( wziic sw6] portfd... A teraz chcial
bym siC( rozejrzec troch w panskim mieszkaniu.
Jarowy zaczil od jadalni, w kt-6rej siC( odbywala
rozmowa, przeszukal ji z najwyzszi dokladnokii, udal
siC( nast pnie do mnych pokoj6w z wyjitkiem sypialni,
przy czym kazal Bundcrowi, by stale towarzyszyl. Nie

spuszczal z oka mlodego czlowieka, aczkolwiek jego
zachowanie siC( nie dawalo powod6w do podejrzen 
przez caly czas Bunder stal twarz:t do kt6regos okna,
palic papierosy jednego po drugim.
Rozlegl siC( dzwonek i na pozwolenie komisarza
Bunder udal siC( do przedpokoju, by otworzyc drzwi.
Przyszedl aspirant z meldunkiem, ze rewizja biura nie
dara wynik6w obci:(iajicych Bundera,'
Jarowy siC( ucieszyl, maj:tc kogos do pomocy, lecz
po chwili zjawil siC( i drugi.

- Panie komisarzu - wyprC(zyl sifi sluzbikif'
stahzy przodownik - meid"jc; poslmznie, ze pani
dokt6r Wilkowska zaraz prt}'jedzie.

- Teraz Jarowy m6g1 przeszuklc spok,')jnie sy
pialnifi staruszki, pozostawlajac Bundcra 1)Jd Scio'i ob

serwacji dw6ch pomocnik6w. Skon.:zyf swo.e czyn
no ci, gdy zn6w siC( odezwal dzwon !.. Uda, siC( oso
bi cie do przedpokoju i powital lekarkC(, hardzo ener

.I-giczn:(
Chodzi
0 tak:(
sprawC(,
pan: lok,6r
- powie..
osob..
w wieku
okolo trzydziestJ
p.C(ciu
lac.

dzial uk cicho, ze nikt - a przede v'szv:rkim Bunder
- tego nie m6g1 slyszec. - Szukamv hnknot:Jw an
gielskich. Matka mlodzit:n"" kt6rc:go pani ujrzy za
cbwilC(, podobno jest bardzo chora. Prupuszcz;a:n jed

oak, ze tylko udaje. Prosz /II zbadac, moze przy wj
sposobnoki pani si uda przeszukac 16iko.
Wilkowska uozumiala.

- Jak siC( naz}'wa ten panski ki:eat? - zapyu!1

[f.

::5 5:

po ci<:hu,

f". .a:-z

skU1C(la lekko gloWi.

c,'pi

Po otrzymaniu odpowiedzi wkroczyla do jadal ni ,

- Dobry wiecz6r, panie Bunder - rzekla sp

III
r:.a zajl

kajni... - WiC(c to panska matka jest chora? Co JeJ

r:.:e t ja.

dolega?

: adm

tlunder Dodni6s1 siC(, obrzucil j:( dlugim badav;,
czym spo]rzeniem.

- Teraz nikt. .
- Ma zapalenie ptuc... - odpar! wreszcie.

- Kto ii leczy?

- WiC(c Skid pan wie, ze to jest zapatenie pluer
- Bo moia matka juz na to chorowala.

Inn'

\\'

oz t"t1 r

('€:ach.

Iii

Lekarka wzruszyla ramionami. .

- Dla mnie to jest, oczywiscie, niewystarczaHC'

PIOSZC( tu zaczekac, zbada.m chor . .

Weszla do sypialni, zaIT.ykaj:(c za sob:( drzwi.

Zapanowalo przykre milczenie, kt6re przerwal ,a'
rowy. Skin:(l na przodownika i powiedzial, wskazuH'

oczami na Bundera: ,

noki. ' '., I
- Proszfi zrobic
Zwr6ci1
do mlodzienca:
- PanrewizjC(
musi si,.osobisti..'
poddac i-tej
fonn .

Byl moment, iz zdawalo si , ze Bunder rzuci 511( 11
policjanta, kt6ry don podszedl, lecz ulegl ostatecz l11C ,

mrucz:(c co pod nosem. .' . z
Niespodziewanie pr dko otworzyly SIC( drzwl I.

sypialni wyszla lekarka, daj:(c znak Jarowemu, by z.a 111:

J

' t;i

podiZYI. Bunder oraz obaj policjanci pozostah 11'\f
miejscu, czekaj:(c w podnieceniu na wynik nar dY po
przoopokoju. Jednak spotkalo ich rozczarow:ame.. d"
uplywie niecal..j minuty zjawil siC( komisarz 1 oSw 1a

ezyl tak spokojnie, jak dot d j zcze nie m6wil:

- Nasze czynnoki sluibowe s:t skonezone. P

praszam, ze zaj-.limy panu tyle czasu. Do widz lalo"

(Ciu dalny nast I.)

lViel e

r
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r7.\i z Ole w 'cJ()sanego brzozowe-go drzewa. Na lcwo: Dzicci gluchonie»UJ w gabinccie p rzyrodniczym. Na prawo: Og61ny U'ldok Za. gadnieniem, w jaki spcs6b prac s.wClj/i majl! si'J

. ;wj,!cy w sw:et],('y harcer.'Ok:ej, to synJilol J kladu dla Gluchoniemych w Lublincu. IPrzyczynlc do obron(;"5ei 'Panstwa.
1 .k \\'.d(}cz.ny d]a zwiedz"jljc 'eh. Baro,ro wide
\:'\J.!nosci I zmudn<O!j praey na"tr za sztUJka u'
(zen.. w)'mowy. Dzieoko glucho-n,eme moo: s,e
WI' HII' nau.czyc z;rezum.enla naszej mowy. Do
(.hodzi do te-j spra wnoscl przez e:lj.g!e obserwo
"an e us-t IV sz;kole u ntlucz)'cicla-s.peajahsty.
it/ne II' slad za t 'm, samo prol>uje ukladac war
j: ': j",z 'k, aby wymow:e pode,bne glos.ki i wy.
;razy

\V ten to spcsob pod nalezyt)"lU k.ie1'!mkiem
G, .ma W pl'zeellj.g'u 7 lat dochodzi do ta,klCh
WY:1 k6w, ze D10zna s:f} Z n: porozu!m:ec mOW4

Wl'ca,,-dz,e n:e jest ona pode!>na do naszej, ale

T ajemnicze hi storie

w domu zgilotynowBnegO mordercy

taf'jz(} z,bl1iona Jui od miesi ca mieszkancy wsi Saint

Bardze wduym punkt.em progremu naucza. Auvent we Francji :i:yj w ci:tg1ym podnie
a to sprawa P,.z ,>,posob enia g!w::hon:emego ceniu. W ci:tgu dnia stoj:t grupkami i szep
oJv pt'l.ysz.le-.go zawodu. Jest to wyn k troSlkl, q sobie na ucho ta:emniczl; rzeczy Strach
:,.':,! Zakl.d Z :Wl dla g!'ucho'n:(}me i ciljgle tnalu ) 'e sifi na twarz ch gd y P rzcchodz 0
'''' e rob:! po o,pu3zczeniu
?", W"co
tym bok
nlepozorme wygl:tdaHcego
o""',I.anego
sob.eZak!adu
pytan.a.
wychowane.k
I> ' I . .domu
'. .. na
td eeiu uczmow:e po nalezyteJ selekoji i pod
U1Otl'zen _u Ich zd<lln-oScI oraz zalnteresowan, ski!

;r"",,-, ''l do ortpowJedn:eh wal'5.zl3t.Ow, gd"Lie
maj;.i pJ'zyg-otowae S'fi' do pl"'ZY5zl€'go zawodu.
i:\I':fd,"j c ta kie waroztaty doz.naje sie \lTa,z.e
"a n ('lI> l'pl:wej i z gl bl ieh psych:.J<.i pl)'nl!

{(go p"zrw'l!zan a do tej pracy. W -chowanko
'c ,, kaz.uj'l :>"''1 \vdz: znosc dlla f,peleczen

)cdnej z wieiskich ulic i kiwaj przed nim trudno im uwierzyc w naiwne historic 0

bt'zradnie glowami, nie wiedz:tc, co s:tdzic. duchach. A jednak...
Niepozorny dom jest domem niordercy,
A w nocy nie mog:t sp:!c na mysl, co sict
Mleszkal w nim do niedawna Henryk Dar
zn6w rozegra w tym zagadkowym domu. dillac, kt6ry w bestialski spos6b zamordo
Sz przecie:i: dziecmi dwudzicstego wicku i wal pewnego autolT.obilistc< i pewnego to
warzysz:tcego mu tarca w samochodzie, do
kt6rego automobilista zabral g05cinnie Dar
ciillaca, w«druj:tcego pieszo z Limoge do
dumu. Za ten czyn Dardillac zostal dnia 3
marca stracony na gilotynie.

Dzlen I su w [i szynsklem

z udzialem P. Ministra Swietosraws iego

ziawil si« duch zgilotynowanego, kt6ry nie

F:.'-'a, ze ono da10 1.t11 mozliwe warwnk.i p02wa

,j0Ct' zn' e c st.rasz,ne kalectwo.
zYJ1le inz. J. BuczacklCgo i Kc,milelu Ic:inikow II' nicsienlU warloscl lasu. slubowa! II' Imic.niu 0110
P!'; f'g'l; dnijmr pokrotee pos.zcz(\goIne pawi kladzic dyreklora E2koly dla LesOlczych lIli Z. dego pokolenJa przYJ ' le unJllowania I oehrony,
I':',, .
Tomaszewskiego
i mi. A, Lasow
Blelca.SIQf
J. Dziadka,
J. polsklCgo
lasu dom!(}dZlCZY,
sere I I'qk mlodzlciy.
W odpo
Z inicjatywy inspeklora
kieh W CieI PuedstawlcieJ
po treseiwym
pod

I --, t() pawikn, gdz;e mlodz;ez 6p dza ezas

Las\!. m!odzie2y WZl'aslaOlIJ. na pi hny mlody las w ra

na :11t!{"(>, gdz;e z trudem zdob)'wa j z:;k j ogol Kozlowsklcgo, W. .;ladeka odbyl si obchod Dl1Ia I wiedzl na t(} slubowante Pan Iinistcr iyczyl

;e \\)'ksztalct'n:e. Nauka odbywa s! IV charak
'Viecz6r 23 bOl, rozbrzmiewala w lasach cie- doscl yda, na wz6r Jasu prawdziwego, tosnqce
« c') 'l,-czncj CISZ)' - w kawej salce s.iedzi od szynskich orkieslra wojsk(}wa, zab:ysly lampiony go w pl kOle ciepla slonecznego.
12 do 13 uozn:ow. - Sto kl u<stawione slj pol i ogniska wzniecone przez mlodziei szkolnq. Og61ny spicw mlodz(ezy ,,!Iej ltcj d(} knief',
{.k; gl\J, a w srodku stoi na trezyc et
l\'a boisko glmnazJalno przybyl pochod mlo- regionalne popisowe lance mlodzlezy szkol pow
II -, to jPJ.w,Jon wars1)tatow. Tam dosko dzieiy wszyslkich szk61 Cieszyna i tlum6w pu, szechnych i Szkoly Sp(}leezneJ. zuchowskie wy
d"! s; prz)"Szli kraWICY, szew )-, i.utre1igat rz ', bllcznosci z przedsla wiciclallli wojsk(}w(}sci, du- st py harcel'zy I odsplewane przez Szkol dla
e <arze, go>pod 'nie itd.
chowienslwa i wladz na czeJe. zaszczyeil SWq 0- Lcsniczych pod kier. lesniezego p. SI. BU1aeza ha
III i 1\' -, to pa \\'il n '-intcr:na t ., gdzie nMO beenosci p. Minister Wyznan Religijnych I 0- 510 lesnikow "Kochajmy Swi ly polski las po k(}
c 7 'ei )od kiel'l1nkiem <>1'iekUlJ1ow swdza czas swi<'Cenia Publicznego prof. dr, SwiQtoslawski. na mee naszych dni" - 0 to tresc zapowiedzi "Dma
J!a Z.j<;c:aeh popcludniowych, ma s.woje syp:al
pro bQ IDspektora las6w inz, J, Buczackicgo, z 0- Lasu" na dzieii 24. IV 37 r,
,:e, jada,j,nie. miejsca na zabawy iM.
pobytu p. Mmistra na terenie Jasow S]:t- DziQki zycziiwo ci dow6dey miejsc. garnizonu
lune zabudow8D16 to bwd)-nki gospodalwc kazji
skich, Starosta pow. Cieszynskiego p. plaek(}w- p, pulkownika Wlasaka, liczna publicznosc i rze
: adm 'nlstracjoa,
ski
zagail
obch6d przem6wieniem 0 znaczenIU la- sza szkolna mlodzieiy 8zkol CiCSZY(ISkich dozna
\rsz dzle wzorowy lad i porZl!dek. Kaooy
OZ eit mija pod mSikiem postwu w wytycz()nych su, witaj c pana Ministra, wznosz c pozdrowienie la prawdziweJ elIlocji wojennej i naocznie przeko
na Jego ezeM. Mlodziez i publicznoM wielokrot- nala siQ jak wielostronne s:t waJory lasu w wakc
ce!aeh.

nym, "nioch zyje" pozdrDwlla p. Ministra. z wrogiem podczas dzialan wojennych.
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Zdawa!oby si<t, :i:e teraz nikt nie po
trzebuje sifi go obawiac. Ale tymczasem
pokoi mieszkanc6w wsi. S:t 5wiadkowie,
kt6rzy to potwierdzaj .
\'7dowa po mordercy nie moze dluzej

wytrzymac w domu. Juz w kilka dni po
straceniu Dardillaca zaczfily sict dziac niesa
mowite historic. Wieczorcm dnia 6 marc a,

gdy rodzina chciala udac sifi na spoczyne,
dal si« slyszec niesamowity halas, kt6ry zda

wal sifi pochodzic z pod pod ogi dom
Dzieci zacz ly krzyczeC, byly zbyt podnie.
cone, azeby m6c za n:tc. Math uspakaja!l

je, ale sama byla w smiertelnym strachll
Zdawalo sifi, jak gdyby ktos omzyl kosct.
potem padaly dokota butelki, slowem pie.
Ho.
W koncu pani Dardillac schronila Sifi n
swoich s:tsiad6w. Po JC) wyprowadzeniu sir.
z. domu halas ustal. Ilekroe jednak wracala
do domu, halas wszczynal sict na nowo, Gdy.
by kt(}s s:tdzil, ze byla to podniecona fanta

zja kobietv, kt6ra ulegla sugestii, - to tell
sam zarzu musialby zrobic dwudziestu in.
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W kopalniach "Siemianowicc" i "Pre
zydent Mokicki". gd ie po zlikwidowaniu
nrajku ogloszona byla w ci gu ub. soboty
jednodniowa wi'it6wka, wczoraj odbywa/a

normalnie. Do pracy
Obsc:rwuj,\c i u nas pr c:mi y poj c i sili praca jui zupc!nic
aye STW ARZANY PRZEZ POl).. bczwzgl,dnie znacwie wi..ksze i glc;bsze
robotnicy.
NIESIENIE POZIOMU ZYCIA t SI. znaczenie, niz w Ameryce. Wynika to foe zachowanie aiCi "kapitanow przemyslu" tru przyst pili wszyscy
--<>0<>
tY NABYWCZEJ NARODU. struktury naszego gospodarstwa, potrzeb dno nie przepowiedziec, ze - jdli nie

rato wac moina Sam I?rzcn ysl i pozycj(( !ego rozbudowy i utrwalenia, ?raz 'f zadaA zmieni,\ swego post pow;tnia, jeSli nie od
buduj,\ zaufania przez uznanie dobra ogol
ierownik6w przemyslu JedYl1le orzez ulat- lego wobec sprawy obronnosci kralu.

Metalowty z (zarnej Huty

ianic zycia: a, nie eksp!oatowanie mas. Tymczasem nasz przemys' poclstO\wQwy, nego za obowi luj,\ce prawo dla siebie, 
tlCto spl'awledhw:zy podzlal zysk6w p,rzc- st'rowcowy, od kt&rc!;o zalezy. rozbudow:a p/'ldzlel,\ 105 wch kla.. ktOre nie umiej,\ do
>,slll pn:csta,1 bye problcl11cm hl1m l1I r- pr1.emyslu przetworczego, me wykazu)e stosowac si do zmienionych warunkow.
W ub. niedzielc; odbyly silt zebraniJ
o;ci, a stal Sift praktycznym zagadolenlem zupclnie tego zro umieoia. Nie chee wi Jdli nie znajd,\ drogi do coraz bujniejszego Mct.llowc6w ZZZ w Czarnej Hucie, gdzie
JF':\I"1icnia zyskow W og.5Ie. 0,) rozwi,\- dziet ani swych obowi,\zk6w wobec kraju, zycia kraju, - droga ta b dzie musiala bye przewodl1iczyl p. Korus, a rderat gospodar
ani:1 tego zagadnienia zalezy przys1.losc sy- ani gl bokich przemian, jakie w zapatrywa znaleziona bez nich, kraj bowiem w ich slu c1.o-organizacy;ny wyglosil p. Zorembik i
cmu kapitalist)'cz.oego. niach na obowi,\zki przemyslu i jcgo rol w ib(( nie p6jdzie!
w Katowicach, zebranie pracownik6w fir
n.y "Kromolowski", kt6remu przcwodni
Ol>serwacje te i uwagi nasunc;ly mym
iehwi amel'ykanskiemu wiele m6wi,\ce
czyl p. Stanczyk a rcferat wyglosil p. Ba'

potepill warszawskl Ill.

duro

tJkty.

OlD jest statystycznie stwicrdzone, ze w
kn;gach wftgla antraeytowego w Pensyl

nie ellieueittwD Ikaleuenia lekkimi metalami

'Jnii z gor,\ 20.000 ludzi Jest zatrudnio
"ch w znanych i u nas biedaszybach. War- W nowoczesnych konstrukcjach meta- I ze dla rozwoju bakteryj. Wlakiwoki tych
;c w)'dobywanego 1. nich wftgla ocenia siC; lowych coraz szersze zastosowanie znajduj Ole wykazuj:} metale ci((zkie, jak at.al.l. iela
Jill rocznie na 32,000,000 dolarow. 5.000 me talc Ickkie, jal\ aluminium, dur-alumi- zo, nikiel itp.
l>Jidkich samochod6w przewozi ten w giel nium, e1ektron i inne, ktorych obr6bka Wydanie ostrych zarz,\dzen w kieruoku
o pllnkt6w sprzedazy w pl'omieniu 300 zwi,\zana jest z nieznanym dotychczas nie- niezwlocznego opatrywania skaleczen zna

Na zebraniach tych potc;piol1o Ccntral9
Warszawsk:j ZZZ i wyrazono solidarnosc 20
uehwalami, podj((tymi pr1.ez Zjazd Scislych

Zarz,\d6w grup Metalowc6w ZZZ, odby.
tym 25 marca br. i uznano Zarz d GI6wny
Zwi,\zku Zawodowego Metalowcow ZZZ

!nil. Co tydzien do jcdnego Nowcgo Jor- bezpieczenstwcm. cznie ograniczyly liczbe; zakazen, kt6re

1I przybywa z tych "kopaln" okolo 1000 Obscrwacje wykazaly, ze w 1-3 dni po przysparzaly uk wiele niepotrzebnych
,-lClkich sa.n1Ochodow towarowych. skaleczeniu wystftpowaly w miejscu drob- strat i klopot6w.
GORNICY POSIADAJ1\ WI:.AS:NI\ noj
rany wyraine procesy zafalne. ktorych
m:n,pstwem byty f1CgnlOny I procesy rop

-<>0<>
Ruth organizatyjny

Niemtow na Slqsku

W sobote;, dnia 24 bm. zmarla robotni
ca Kararzyna Cuber, zamieszkala w Nie
dcbczycach. w ktore; byla zatrudniona.
V'skutek wypadku Cuberhwn.1 doznal..
cl zkich obrazen wewn trznych i p((kni 

W I. kwartale 1937 r. odbylo si w wOo
jew6dztwi" sl:tskim ISO ubran na5t puj'1
cych organizacji Niemcow na SI,\sku:
Deutscher Eltern Verein, Gewerkschaft
Deutsc}.er Arbeiter, Jung Deutsche Partei.
Vercin Deuucher Katholiken, Turn Verein,
Deutscher Volk block, Hilfsverein, Deut

ronku unalenia, co bylo powodem nie

---<>0<>-

ORGANIZACJ SPRZEDAZY. ne. Przebieg ieh hy' na ogol ci((iki i stQsun- W yp adek \II ee g lelnl

NSlClkic pr6by likwidacji bied.. - szybow kowo drobne skaleczenia powodowaly dlu
awet prz.y pomocy policji skOllczyly sic; gO'rwal,\ niczdolnosc do pracy, nierudko
,cpowoduni"m. Nie udalo sic; tei w le- I awct stale kalectwo.
'Islaturze stanowej przcprowadzic ustawy, Bliskie badania tego zjawiska wykazaly,
abzuj ccj sprzedazy w<;gla z bie la-szyb6w ze lekkie metale odznaczaj,\ sic; dwojakiego
alej, niz 25 mil od kopalni. Wszelkie te rodza;u wlasciwoSciami, powodu;'1cymi za
rrob)' ttp:ldly wobec bo)owej posrawy bezro kazcnia: wi\c z jednej strony zawarty w
,ern}'ch g6rnik6w. Obecnie nikt )t'z z bie- I n:ch magnes dziala niszcz,\co na tkankc;, z
da-szybami i ich orgal1lzacj,\ nie pr6buic drugiej strony za pokrywaj,\ca te merale
V..klYC. Nawet sady odmowilv skazania warstwa tlenk6w stanowi doskonale podlo

z $iedzib,\ w Katowicach.

CI" w,\traby. Stan jc:j l>kaul si beznadziej scher Frauen, Turnvereill "Vorwarts,
oy, Wladze prowadz,\ dochodzenia w kie Schulverein i inoych.
szcz,, 1iwego wypadku.

OSwiadczenie
Henryk Wilczynski wydal ode w po

l\l1je
si twiralefTI jetrO
'cian)'. Na dnie
W b sIr
J dlI --ek"
obr
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bowiem
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\Vorla.
Robotniey
w nie
11_laznymi
e OWII ze
rawnomieruie
11 watudni
'kop
'waniem
spr.acujl)
'bl1 bQ.

ni:iaj"q nas dzialaczy robom:c ych w

opinii Polskicgo Swiata Pracy. Oiwiadcza
my, ie gdysmy brooi1i interes6w robotni
kcw po1skich, to p Wilczynski siedzial ci
3uz wkratoo w powiecie rybnkkim \Yy- drewniany domek, ktory mie-8ei W 5W)'m z.drowym i wHgotnym powietrzu. Niebawem cho w Morawskiej Ostrawie, p6iniej wo

.incli w niebo nowa wieza szybu kopalnia- wn trzu prowiUlr 'cZl14 mas 'n w '-ciljgowl). url1chomiona zooUinie mot6rowa pGIllpa, kt6 Wiedniu. Z. k.amliwe wie'ci, podane ."
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wydanej przez p. Wilczynskiego.
]1r emysl g6rniezy mimo, iz walcz ' z trud- ktary od tej chwl1i jest molm prrewodnikiem 'j IUdz.i. Obecnie pl'aca pojdioie 8zybeiej, odezwie
a drukowane w drukarni P. P. S. w Kate
;: nic zapOiluina 0 nowych inwe- I info1'matol'e,m.
Z 118t
sh'sz nowegQ
jak t1'u-szybu,
gd}' poniiej
metrow
budowany
dna j£st p1'aca
przyjego
budowie
b zie wdwud'loiestu
' otwor 0 4,50
m lil'ednicy
tak, '\>licach, p. Wilczynski odpowie przed S'1
Swego czasu ukaiala 8i w p1'asie notat- Laikowi Zodawalo b ' si , ze budowa takiego ze mOoina b\ldzie w ei gl1 mjeaillca p<'sun dcm i przed polskim robotnikiem. Ostrze
gamy, ze kazde{){I, kto b((dzie kolportowal
ia. zawiadamiaj:jca, ze dY1'ekcja kopahl sz}'bu to nie taka tl'udtu\ pl'aea, jat\ np. na si w gl:j,b ziemi 0 20 metrow.
.,Ema" w I\adHonie i "Anna" w Pszowie po- filarze czynnej kop ni. TymczMem jest wI a- Rownomiernie z pracami wiertnicz '1I1i odez,w wydan przez p. Wilc'tya\skieg(f
8tanowil ' wspaln 'm kosztem przystQpic do snie odwrotnie. Ogl dam masYW\l1) bl1(lo\V prny szybie "Jedlownik", MltJII\'l ki)'J)a16 "An. pod tytu/em "Do metalowcow ZZZ", po

tudowy nowe!:(o szybu went 'lacyjno-w 'clQ- prowizQ1'yc ej wi y s 'bu w 'ci gowego, 1'\/1" i "Ema" posuwajq sl z obu stron prze cI,\gniemy do odpowiedziall1osci dowei
gO\\'ego n", polach gminy Jedlownik mi dz ' sporzqdzonl) z. oJbrzymich kloc6w. S 'b tell kopem, przy C?Oym b\ldQwa tego przekopu
(-) Bajdur Stanililaw
t l111 dwiema kopalniami. Fakt Pl'z 'stQpie- b dzie pelnil swe obowi:jzki, az do czaSI1 cal- tak jest Qblkwl'\a, Zc.I obie zalogi spotkajl)
)>1.. o blldowy nowego szybu w 'wolal zp\" kowitego w 'konczenia budowy. Po spelnie- si pod szybem "Jedlowni'k". S b Jedlow Sekretarz Generalny Zwi,\zku Zaw. Meta
lowc6w ZZZ.
-!,adosc wBrad mieszkallcaw Jedlownika i 0- niu swego zadania l1<st:jpi miejsca masywnej nik" jak jui wspomnj'alem bl(dzie mial za
1( 0hc ?I1ych lrIrIi\l, kt6uy l1waiajlj budow wiezy tnUrOwanej, bota wre. WSZf;d ie i4dani wel1tylacj 0011 kopaln, 1\ poolldto
(-) Sitek Jan
dz 'b\1 'loll zapowle<!i lepsrego jutl'a. Okoliea rzuca si w ocay to pl'Qwiwryc uf dw- 'bem tyro b,dl} mogU IIje$diae nil d61 roo
JedloWnika jest boWleffi W powiede rybni - nie. Nawet sygnal sluillcy do powiadamia- botnicy i b <!z,ie sit; nil!l\ w}'dobywalo w gie], S..kretarz Generalny Zwi'1zku Zaw. Snaia.
k6w ZZz.
knn nlljbardzlej dotkm@ta bezrobocie.m. Ko- nia masz 'nilSty Q Pl1s C'Zeniu w ruch pr wi* by odcil)ty glowne 1I1 'bY. Obok 8JYbu po
ozta bUdowy nowego s ybll, kt6ry od miej- r -'cznej wi\ldy j t Itl!oril}d1.OI'\y tylko , Ita. W4ltllni hmpleke b\ldynk6w miear;kaln}'ch

--000-

e()Wosci. Jedlownik b d ie nogilna1.w "Szyb waika piyty zelaznej i IIkQbla I1 w il!24lleg1) n. dIll obsiu.gi i \l dni'k6w.

.e. dffiw l11k" oblic..one Sl! na sl1m okolo 1 drucie i prz,y pociQgni i" drl1tu skobed bije O l1ie r;alOfa 81YbU ..Jedlowl1i\a"
bllltOtla zlotyclt. GI bok08C szyb\l oblic7..0na w PJ)'tlb d4jqe um6wiony sYlfllal maszyni- wd'4i r8jlle »li; w rl,b aiemi pr li PrM'

Jest lta 220 metrow, scie. Zllmi "t windy uwioawny jest na linie warstw gliny, piasku, szarej Iflin1ci i taw.

....or.

MIF;DZY NARZlCeSONYMI. 001" - Pokazal..

t wojQ wl rtdo. cjcq.

, . DZlfJki uprzejmooci kierownidwa budo- wielki kUbel, ktorym QPU!!.ICza .il} W dol 1'(1&- ilu. Ntl gl9bQkQ5ci 60 m trow fQr;pl)Czyna
g : 'I' :i . c y::n I':" -;ie4a1al. to 10 j 1 ...1"
, n1J..lem I'IlOanoSc wjedzenl3 b dqoego w l'obiony be16n, a wciljgtl e.il} wykopa1\li glilnl}, si warstwa pI4SkQ'Wctl, lU\3t,pnle tward,sze ka poel.eeba. $e ." nie Je,ates poet".

,:dO\Yle szybu. Na polacl'1 gtn1\1Y Jwlownik II, czy IMImienle. s ly. a w kotseu w gi l. Roboty pl'owailZQ

0'

st

JU\1I\.I1:USZ. - JJylem ..""ora! .. operae. Wnla..l..

:()l Jut prowi2iQryc I\Y d)'ewniany sz 'b wy- Obecnie zaloga S'Zybu ..JedlowlIlk" wy- n SIJ 11 bard.o wJel1c, 08tmn04eillo bowi m no .;s;' :P::" : j : :;; &iQft ' Uco ..w..... rtlat.""
, 1I.0wY ..Jedrow\lika" podobny raczej do nos! 35 lud i, ktM'1'Y pneqj, 113 trl,f zmiany. EI je.\lt wyklu ne, l1a pcwooj IfI Qoko.sei
AI". IIa ali.", 1t 1o II""'....... .,po ru ....\I4.1
lezy. star go drewnianego kosciolka. Sym- Robotni<;.y pracujl} p.'ZY wykoopyw3niu s bu robotniq mQn atr,.fi i na SQ}'. Roboty 1'1,\lf."
gornicZy _ dwa wlotki skl'z 'zowane u- ()pl1S czajll &i w d61 8Jbo w kubk!, ailbQ wi rtrioi pr<1wad14 d'wie firmy Ii W'USYA

d.I ,1it Kt ;!..y;,l1\f ll :::::I:u:;' \..':'::l:: "
. : zcwn 114 daclt\l wieZY wy iqgowej - schodZl} 110 drW1n4Qh. Wybra l Q111 bezIli(l1: wy i SQ3\10W\!3.
zekollaly tnnie, Ze jestean \I eelu, Do dre- \liej{!zy 4rod k lQkQ1!\eeji - dra/;linl;. W to- NI-gQdzin.ny pobyt w wl tMj a.tmo8t " ::::I1 ': :: :'..i oo t '::::; Jul" .. _"0'_
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. D H: Anastaz,,*o

Jutro: Pawl. od K.

Na po ta.w:e all&. 4 I1kt. f w.ta.V)' 'I: '
21 ma.rea 100.1 r. I) c.g<ra; ,uniach w .

Wsch. 51.: 4,14.
lach. 51:. '18,54.

"'odaw....n:u i 9pozyc:'Il mpojOw a.)'''oh''C..wf;h

o
, DYRE CJA POClT OSTRZEOA

W ' t er e: i r iZ o :' r,i..

kwlttnla

r02ql"rz'l'izen.:a lI1:.n:'..tra Spraw W__\':It
z 6nia 14 cze.11W\Ca 1933: 1) Zaikaz e li
hCMej &prz£daZY i pods,wan:a tlapojOw ai"

putJ:},cZIIlych w dlniu 1 maja 1007 1'. do g,
'PooJ;cyjtneJ. 2) W:.rtni narwzen:a ProzeP3u I
r:on:eojs'l:ego roZlporz dzenia d'Q karani w ,.
dz,e aQm:n:",t.:'sey ,nej w rn)'SJ aN, 10 U3 ',;
dn.ia 21 ma''''<l 193,1 r. <) cgraniczeniscl1 w T

( ) Na tcrenic kllku lUicjs':o,wo i OOrJ/e'I:O"

. Sl", lcll poiawili ic osobnk\'. kl6rzv wvludla'

HI od rad;!::lbonen w pir>nilldzc za rze/<c.n!.l, knn

trotc IIrzadzl'n radiofolllclim'ch. V!' ZWill ,iU
\\'111 Ovrehja Okre!tU Poczt i 1 ele>:rafo\l' W
KaJo\\'i....dl \\. 'la lIia !e do dok(,n '\I'.ln!a k,}n:
troli ur "dlen radiofoni':1-lfy.:h sa trPOWallli nl

, 'P :;oriZ4 :' : ; ):;;W w '

i)'cie z &n:':m <:'gI05zen:a i c'buw:4zu e l1a'
,,"zaroo miasta K"tcw c i pow':at.u katGw:c"I'f
Katc.w:ce, dn:a 21 okw;etn:a HYJ7 r. Za Dj'f'
tora Pcoliqji: (-) KutMer, W:.cedyftok.tc>r-.

pracown'i.:v Zarzadu I'ocztowc. c. W1-I:1, P,}I k'c'

':0 Radhl. ktMzv sa W t\'olll celu zac,palrlcni II'
t'pceia.'1e iC-:;!Yillacic, IIpowainiajaec 1.:11 dl'
VrZC1P(1Jo\\,( (ll,'lli,1 knntrolJ. ktMa \\'ykc,nuja bcz'

1;JtniL' ; t\,!I,o w wviatkow\dl wy,pad-kal,;!J (III'

iaK16erli \\' odbiorzc. zaialcil ilp) Osobv zda"
$zaiacc si,c do przcprowad7.enia kc,ntroli urza
dlC.\ radiofonil'llfvch wlnnv radioabooOclII:i '1'1'
\\ /:J n\'1II illtcresic Ic.-;il)'nlf'wac. >:d\' oilJlc ,k.

ic lIie Dosi.ldaia o{}Dc,wiedllil'i 1{'l(ltnna.:ii 

aletr Iraktowac Ie iako OSltl,tow i oddJC II'

rcec \\ !adz hCZI,ic<'7.elht\\'a. Ce1CJ1\ pOCH\ l!iecla

o cx! 'ow>edzial"oSci karnei.

KONCES g :ci "'AP ",;11 OISZI(Ol
Zdjl;rie llasze przedstawia gl'llPIJ dostojnikolv T.-oscielnych i Bwieckich, opuszczajqcych
K, . Ri.qkup ..tdamski, Wojcwoda Dr GrazYliski, Marsz(l!rk ScjllHt slqskicgo Grzesik oraz

(-) W dllin 29 kwlctllia Drzl'jcLMa do Ka'
IIclmowac hcdzic Iask Izha Rc.lnieza. Dru a

".\'cie,:/'ka trlydniowa Wydlalu .ra'I'KOwC O 1'J'
$ar,ko ? mechan:<:711c O Szkoll' IVelllicslnkz j
l Warszawv przylH'\\'a un Katowic 7. kOt'I';:'11
.i1aia hr. lIczcs!tI,C\' II' Ijc, hie SO (",\h zwie.:!l:1

przv Ito/icy KOScluszk; 66, I p pOCZ1\\\,5ZV

AS. Biskllp-Sllfl'agan JUlill Z Bienick i Ks. Biskup-Sllfragan Zimlliak z CZfstochou'y. dnia 26 marca br, codziennie od godz. 16-19
d'ilia I mala br Szkola Prvwaotna un 51\' J.

..

..

WYCIECZKI Z W ARSZA WY

tnwje wl'cicczka IIc7.I1itiw WI' lszci Szkn'" 00
.'I,OJarstwa "'ici>Kie o 7. \\'ar 7a\\'\'. l..tora DIY

(-) w Katowicach. Illica KoSciUSZKi l:r '

katrdrr sw. Piotra i Pawta po l1icdziclncj /troczys/osci konukrarji J, E. Ks. Biskupa do 68 o lasl-a \\ piw do klasy 1 sue/v IX)
Sufragalla J. BiCllka. Posrodklt stojl! ad Ie wcj: /. /, B. E. Ks. BiskllP polowy Gllwlina, szcchnci Wpiw Drzvimuje kaneelarja SZkr,

Zapowiedz nowy(h awansOw

dWJ;ti mieki sic przv ulicv Kooc,uszoki 6Z-
II' pobliiu park61 w naizdrowszei cze. ci 111;
sta Obnk Szkolv znaidllie sic prtl"lanc l ( tra
wajo\\'v. Szkola pOsiada nalezvdc \\',.\o:\\'3Iil,
kowane i starannic dobrat.-e silv nallC1-H:ie; k:e
S kola fO?;porzadza czvstym.. iasno o wictlon;
ntl i cx!.Pol\:Jl-<lnio urzadzonymi salami s koln)

tn! Przv Szkole sa trzy dzicdzificc. a ob

Urz"dowo donosq: stlCpnych awans;6w nic zosta! jes7.cze usta

Szkolv boi:>ko sDOrtowe i szkolnv o;::rodck d';

swiadczalnv Umj rko\\'alla liczha uczni6\\ ,

szcr,' zaktadlJlI' przcmy'slow\'Ch Ia,ka

kla ach - Dba/osc 0 w,rehowallie flzYo;:m
Z poezo}tkicm
biez,!ccgo
roku
przcpro-IIcny,
p. prcLcs
Rady Ministr6w,
ce/cm
Warszaw
a panstwowej
, 27
kwictnia.
Z tych
powodow,
termin
na Nadobowiazkowo
uilziela sle nallki iczyk o!Jo
W.1dzono w :!dministracji
l't'7ygotow.1nia
ich w chociai
spos6b najbardziej

PRZYGOTOWANIA DO ZlOTU
lUCHOW

aw.\I1se funkejonariuszow w duz.o szcrszyeh I wlasclwy i przcmyslany, poleeil ju;;; obccnie na t\'k; rVlnticznci OD/ata szkolna do kbr I
rozmiarach, niz. w btach ubieglych, leez zbadanic przcz wszystkic ministcrstwa, ilu w\'nosi 15 z!OHcll mic5iecznie. Kicro\\'nict

(-) \\. z\\jazku ze zblilaja,:YllI sic .7lotc:n oC7ywiScie awanse tc, wobcc przc.rwy, ja- funkcjonariJszow w kazdym dzi.!!e zarz'l

nie mogly odrazu zaspokoic w .:alej roz- przez dluZszy ok res I..zasu, posiada;:}c zbyt

el,!gloki potrzet podyktowanyeh wzgl"da- n.,kie grupy uposazenia w stosunku do
mi nalezycie poj"tcj polityki personalne;, zajmowanego stanowiska, lub zbyt d!ug'l

Dancang-Bar

II WOJKO"

wrc h , z;Jcym oraz w latach najbliiszych.
..
..

t e'rell :Wl

PROGRAM N" KWIECIEN 1937 R,

GALA GARY Ta60e moder.lst)'c...
BAR Y i BAKER AtrakcJa w gler.ka

KR YSIA VANDAll Tauc. kla6nz..
HALINA LORETT ProIOngOW8.a.

Bpozng poiap w UbezpielZalnl SpolellneJ
w Bielsku

ze strony gaierii, kt6ra zachp,cata okrzykarr"
prawdopodobnie
spowodu wadliwego
urz'l-I ogniowe
z Bielska, Bia!cj
Komorowic,
Dnia 25 bm. wieczorem
0 godz. 23.30
W akcji ratullkowe;
bra!yiudzial
stfaZe wy
swego pupllka - Skwarka. Kilkakrotllle wyrZ'J

ZGlASUC ZAPASY 1\1;\1\1
spi cie przewod6w clektryczny h, wybuchl dzinie 4.
(-) J\\.I-:islrat prnpOIIIIII:l piekarlOI1l i mly dzcnia windy e;ektrycznej przez krotkic I bore ogien zlikwidowaly dnia
ar7011l. ZC W 1111':;1 rozPOrzad7Cn;a l'n. SNaW
'\'CWII z dnia S kwictlrt:J 1937 rckll 0 przcl11ia]e w Bieisku przy ul. Sixta, kory zniszczyl zu- pr7yczyny poza u w toku,
t\.ta i l1>zcni<,;\'. naklV bezzwlocznic> zo:lc.sic do prlnie dach budynku, oraz czwarh, pi tro

26 bm. 0 go

tcgo domu. Popieraj bandel polski!

1\\a, istratn (ul Poeztow'! 2 pokc\i 25 III p,) za' vozar w gmachu Ubezpieczalni Spoleczllcj I Dochodzenia cclem ustalenia faktycznej
",as V mJki stan'ch standartbw przcmialo\\'ych.
:clcm IIZ\ skallia dwuIY odn;o\\'c;:o okrcsu uko
wc;:c. do Wysprzedazy Dosiadan\'ch za,pasow.
Rownoczesnic Ma islrat podaic do wiailomosci,
lc chleb Dowinicn b\'l; W 'DiekaIlY w hocl1en

..

kaeh 0 wailze DO!. iede-:J. dll a i II ieeei I"ilo<:ra'
,lIOW icdna,kle w pcl11ych kiic,..::ramach t\3d :J

nada!. W picrwszym dnm czupurny ?\euman " I
minueie wyladowawszy SWOj zwykly zasob bl"
tamosci zwyciQzyl ElsnEra. Sympatyczny ",arm
wianin Maciejcwski zwyci<:i;yl uci' kiniera z h
<!rytu czarnooklego Ponsa w 15 min, fasluk «(
kraina) W 27 min, ulegl goralowl Skwarkowl, t,
ostalm zas odrazu juz w plerwszym dniu W<i p
stotli zdobyl sobie sympalip, Katowiczan. W u,IE
niej pane poznalislllY najwlQkszego hrutala Cz!
cha Stresnjaka. ktory w 12 minucJt bardzo la\..
uporal sip, z milym wiedenczykJem Kochem,
W niedzielp, widownia szalala podczas wail,

gdyz znany juz z brutalnosci Stre;njak mial ,.
j tkowo zly humor i powodowal cz,:sto sprz'c:.

JOIl". DO)'8 1 U)Ubl£>I)CY pub1 Kalowlc.

F"os o'clork: w e-obot) . nledztele I wteta.

..

Takiej reklamy jeSZCZe nie bylo

cony z rlngu przel Skwarka zacz 1 Stresnjak 1l

w,hnfU

;:;"{ I' 'I
c-dL c\\ ski

HRS !

_,cO.l:Kra1
J'

k <;:r'L1;

. PO:

(\\) J

. :'zo ,t

t2\\o:t W

Skrockicgo (Warszawa).
Bard,;:o ladn:t walk stoczyl Lotysz MarbnH3
z brutalnym NiemccUl Newnanem. 'Yaika po 3-<1

"ae\' z!

g6ralowi. HJszpan Pons II' 15 min, zwycl z,1

rundach nie rozstrzygni ta. Murzyn Arisinay ·

18 minueie przez k. o. zwyci tyl ukrainca Ma,1tI'
ka DZls przybyl i waIezy polski oIbrzym z Gor.
ncgo SI ska Leon Grabowski. (0)

ti;TlTIdJ '

pa <\l'U'

,

-<:>0<>

ZS

Z Katowickiego

sw

NA SLA,SI(U

za darmn, w cein danla D1QZnOSCI zapoznanw. Slf; I oslrze ieh Jest niebywale zahartowane, a Loin od lane z inj.,:ialnyv miejsw\\ e o Kola NChZ?
(-) IS kwictnia odbylo sic w Katowicach z ich wy,okJm gatunkicm, najszcrszCj publiczno- puszczone I gl tkle. ,,- rezuitacie nozykarm Grom ZCbq.llie zal!:ail prezes Wilhelm foj.kiS. wita. C

;';ci. OSl'lga SIQ dULo lepszc ogolenlc i wi k5Z<! lch 1105C

(\\) W,
J P:Zcll

zywac zbyt wielu niedozwJlonych chwyt6w, za (,)
znstal zdyskwalifikowany. Zwyci stwo przYZD'C)

taid\' chleb ma bY<.'; zaopatrznny na!cpka. 1'3.
ktMei ma bye uwidocznione ttazwi,/..o W la,<si' (,?In::;Z('J1I<1 hllH handlowycb, wyznaczaj:1 ych jej. flrmy,.a chodzi P?prostu 0 oddan.l od oc('!'
o OPANOWAME NASZEOO iYCIA
iela pie'kami oraz z ia,kie<:o przemialu I !,to' l'oi.nc nagrody za. szarady, konkulsy etc., nleraz naJszcrszeJ pubhcznosci gatunku nozykow w )c
OOSPODARClEOO
rc.-;o mlnla Illaka pocllc.dzi
JUzXslosowano
systcm
dodawania
do jakichs
pI'zcd:::I
sieni
wypuszczonych
na rynck.
Ic.raL
jUL;
W
l-H,guni
La
b-E'llSaej<!zdarzaly
I
I\ie
chr.dzi
\\'I
C
tutaj
0
rozreklamowanie
SWO
(K) \V sali D. PaZdziernikowei w Weln ow '
mintoII' ClCgOS dla rcklnmy danno, ntgdy d"t,!d S'! to jcdnlC polskie clastyezne nozyki z c!ek.
Z ZEBRA:'<Il.o\ LEKARZY POLSI(ICH
Jcdnak nic dawano nO.lyk6\ d ?olcnia zur:eln e 1I ycznie odpu zczonynll bukanIl, dziQki C.lCU1U eu odbylu sie zebranie miedz\'zwiazkowe. z...a'

!Ioro<:z.ne walnc ze'bran:e Zw. l1as,p Lck Pol.
'Vc.i. Sla,klei:o, I:a klorrm \I \ branD nOlI v za

,,:-;!:.Horj(1 n

,.Leonek u Grabowski walny
w (yrku ,.Colosseum"

Zjazd asow zapasl1Ie!wa do walk "catch
.i\lei i mcskici Chnr'I \\ i Iask:d. Opraco\l'an J ktorej cclem, 111. in., J1lusi byc rownomicr- wyslug" w Ia ach. 5topniowe usunil(cie tego catch
can" 0 przcebodnl pas mistrza Europy "
pro r III 7.lotlt. dciila-dl' i PO!\:1I0W. \V Od'Jr.l' ne i sprawicdliwe traktowanic wszystkich st:mu rzcczy bt;dzic, zgodnie z powyzszym powiadany od szercgu dni w Kalowicach - tn;
"ie '.\'l'c!o nJlial 4'> (;' ohl' z tcrcnl1 ca!e6 bez wyj'ltku funkcjonariuszow panstwo- zarz'ldzeniem, celem awansow w roku bie

Iaska

' j f: Z

cl'd1: irall',:(I.<k:c,;:o i nicmicckie;:o oraz itr.

uch6\\ ,. II' Katowiea.:h ktMI' ma sic ndbYc "3 ka w tYI11 zakrcsie istniala od 1930-1934 r., c!t. panstwowego pozostaJe bez awansu
I1IJ ia I>r Q»ln la sie II' tl1c,lzic:c J,ni.1 25 hm w
'machH Parlsiw Gil1ln PrZ\' nhc\' .1a>:iellut'ls,!<;;rj
,'2Iod7iel!lra oJpraw:l rcfcrenlc" i n.ll1l i cstnil(li-v
1n,ho\\ I'ch ZwiazKII li.H,cr<;t\\ a Polskic o LCil"

Szkolv. (

ZA

( n 24 .

ze'brattyeh m in, naczcl,nika Jnv BroHa i ,j\r,

"'ylnm pod tym .wzgI dcm zrobila obec .ie rc- przy zupclncJ nielamhwoscJ II' maszynkach,
Kcse. Przewodniczvl zebrall'iu P. Edwaord Kan
rzad \\' nast Slkladzic; prezc, - dr Urbano. prcl nlantka fabrY J .wa sz wskoleJ ,.,Gran1, I r- ""'p wlasnvt11 intercsie nie zapominajcic wy dzia Olo\\'nYm wnktem pr ramu byf ;iv'
"iez z Chorzol':a. wiceprczcs - dr. Sm;erzehal n a Krzy;,z.lo! Emn J Syn, klora jcdynJC za. WYCJ?- d. c o loSZCI1 ' akie siQ ukaz'l II' dnlU 30 kwictma raot p, dvr Kesv PI.: ..Koniecznosc opanowan a
>ki ze S\\ ictc><:hlowic. skarbnik - u.r ;3,)1101 z Je o fowlednJC o Og!osz nl: zap " mda, ze kaz- b;: w ':taszen; i!;mJC i zan1Jcnic JC na prohne no zycia os'pc-d:o:eze-.:::o prZC1- elemcnt pOlski"
fe-rent przedstawil po\\'ody oDarrowania ir .i
La iell nik 3lKrclarz - dr. CzechcnCo\v ki Z ;1 i 'oc;.o;zrc : ' j l I:S } Z a n k11 ro zykt. (0)
>:osDod:Hczg.-;O prZCo1- element polski Wy!<ad
Ka.towic i dr Hapke z I,;horzowa oraz dl \Voi' Extm Cienkl, darmn,
ze dz:s Imt uje w\'slarczv 1>Csiadanie w obreb: d
;esZ\'n zc Swictc.chlo\yjc Wsrod liew, cll \\ .
\\'Jasuc':<o P3'pslwa szeroko ro1-winietei WJ"tw c ';;
:tnleh dla tattu Ickarskil';:a nd Iasku uchwal.
cZoS<:i, koniocztlnn nadto iest by wytwOrctQS;
\J2letv wnnienic prze.j wsznlkim uchwalen.e
ta znaidowala sie bczwanmko>wo w pewO'IC
..paragrafu aryjskic c."

-<>

(S) 1
i!z:!o w

2-]: ,001
- cZlork

\";:3nia

LI t ; c
ZIOI\'>ki
racz

Zes 1

T:iC okc

l'r7cm6
D()!skiC\
111a i cen

cq.

zlon!\i

:Z'!a
01

rekach z pUITktu widzenia nar::.;iowo - parlsP '

we o UnJezaletnienie sje i wyoe.liminowan,e
OBNIIENI,E
lA POSWIADClENIA
I ln, zaw.adnie
ia;,,-;osDc.darcz,
rola nlJ lSt wmadmi,:ust:acj.i
(_) Maglstra-lOPLAT
m, Kate-w,c
obnitY! z dniem bhczneJ.
zVcJU
panstwa 1 re Gbcel!o wplywu 1I:00DOdarc1-cJ::o to naka1- cbw,:10
(-) 25 kwicll1,a zmar/a S. D, Jadwjga .) 1 kw!elnia br. opIate ad.ministracyjna z kwc.lv forl11a IiniUlsow mieisklch
do ktorc'l!o sIJel.uienia stanac winno so1idar'!'
",'acka. na.uezvciclka Pryw, Suo!y Przvs't),}" I zl d-o 50 gr, za Doswiadcz nia zgo nosci 5W. - lEBRANIE . CARITASU"
ca,le SlDoleczenstwo polsllie. be1- roznicv z:lD .
WSpm\NIENIE POSMIERTNE

60bienia w GosDodarstwlc Rod1-ioOnym Tow Pu dectw 1- rY;';1I1al . za UWlerZyteltJlerr,e pod PI

50W 1 odpi,sow (-) W CZ\\'artek. 29 bm, 0 goozinie 15 od : ::zc 1 i J'CK ra \ a :
bedz,ic sic wahle ze,bra,n,c Zwi<lzk,u TO\\'HZV tw

leok w Kalowicach. zasluzona czlonkini To ,v
Polek. i Stc.warZl'szenla Sluzba Obywatc:.;k '
Mirno dei/.jei ehoroby, ktOra trawila Jej mluu" DELEOACJE KATOWIC NA ZEBRANIU

:ie

($)
Nut\"

b'zpl a

Ja dl<

Z\'UI1l
V:n'k,

DobJ'{)cz\'/II!vch Caritas w Gomu Catlla" przv n «
Ifsaz: e !; Sj %ie bl P :f.° i
ulicy Brata Aiberta 3 (na przeciw :;1. Zaklad II' I>O'Drzednich la'tach.
.o.rll:a.ni1-rn do ostatnich r.iemal chwil swe!!:o 75- lWIJ\ZKU MIAST
fetniell:Q zycia. pe!ni!a trudlrc vbowiazkl .1;';- (-) Na nadzwycl-a,jne wah,e zebranie Zw. Technicznv{;hJ.
POKLULI
NOZAMI INWALID
czvdelki. praeuiac dla I>QISlkicj mlodzietv 1;2 Miast ktMe odbvwa sie w WarszawJe wyje
PIENJ;\DZE DO ODEBRANIA (K) Iowalida g6rniczy Zolaa owski J6 z r:':
$Ia"ku. ktora ukochala nade wszvstko Jei ta'\t, chaJi ia,ko przedstawici"le Ka,towic; prczHlent
(_) Dnla ;<'3 bm na ulicv Mariackje4 w Ka- zam. w Nowei W<;i przy uJkv 3 Maja 34. d u .
nmilo':"3;nie. pracv i naiserdc{;znieisza trof>ka n dr Kvcur. radca Kowalczyk, r<jdca :;mJl!iel 1 rad
mlOOZle1- 1-JednalY Jej serca nie tylkc. oczennic en MedJcwski - z ramienia Mag!stratu.. nadto tc.wicllch znaleZl0110 28 zl i 56 I:r. Pieniadze 7';)" ni6s1 te dnia 24 bm. O'kalo godz. 22 II' koryl3
Me i odzicow. Kolezanek. Wladz Szko-l.mrch i prc1-cs rady miei.skiej D Plcchulck oraz radni slally odda.ne II' kC1I1isarjacie kolciowym poli:l! rzu tel!o dl::J11u nie'Jaki KandziO>la Henni!: z NO;
na dworcu w Ka'towicach, przy uHcy Pocztow j we! W i. w'sp6hrie z jegc. Zllaio;nymi. bez W'iZ
HI.8CY'ill:v
roz.stdlla.
C1-eoSc
Jel PMIJleci'
Pogrze!J
1- ramlcnia
rady miejskiei.
W zieztlzie
bierze u' N.r 13 II pvk6j 44. Posz.kodowa.JTV molie :z;glo-- I:ici przyczvny zadaH noiami :l;oladkowsk:OOJU c
O
h. ktore
z n jwi
szYm zalem
z I Cza,plicki.
Gawrvch
dr. Zi6lklewic11 hrsch,ke

taran

sie DO od<biOr
pienied1-Y
przy czvm wieriollo
wilntCR 1 iCli:o
kiJ.kaDoohOOzenia
ran klwtych OkaJ.eczoro:
loil IIr t
0IIIIecbIe
. e 'l7 bm z domu
przv I1:li.:: { Idziem1ym
dzia'l ok'Olo 700 ja1-du
delegat6" miast
z ca-lej P01S1kl
udowoonic
prawo
wlasnOiSci.
do stonie
pjtala.
w tDktJ.
!'ftIIOII!WCI
. Nata40by
I>Orza.dku
lIajduja
si m. sic

b}. ti

Darciu

:hwie
'<a<ll'

hursu
wYzei
cZnen
rent-kf

Su na
kOl\'ia
PodM

n.. W(

Rr ..

Wtorltt. data '10 '.letala 1931 t'.

Komltet' P zYJtlC:la BullBrOW

Itl,t GlelP1!IQOIa .. la, .. ..,...... daje
11 k' Iii n&tUfalllej wodV lorltlej ..........
fzk : wl lOll6r i .ral1& l oDlIt. wYlllkl. ZaI..
przez lokarlY.

Z Sllmlanowle
-- K R..\DZIE2 TOW ARU Z OKNA
WYSTAWOWEOO

w Katowleach

In II dowladujemy,
" zw14aku
z zapoo l ,en
dyr. Int. Citlzewskl, 4yr. JCowalt1ki, ayr. elr
wlldzlanym
przybyclem
na SI,. ofiejalnej
Zag6rowsld.
wycieczki mlQ;dzlety .butgarskiej utworzyt sl Na czele komitetu wykonawez8lo tltot prze

w Katowicach komitot honorowy i wykonaw. wodniczl\cy komlsji miQdzyszkolDej dyrektor
eZf przyjecia toj wycieczkl. .. eul. Ia.lllla Gawdzlk. W sktad komitetu wchodZl&: dyr. Int.

,) Dnia 13 bm. ranG okQ/o iodz. 3 pO wy laa..r.w...._._. WoJ. Ih Clnty6lld, a w Bogdanowicz - jako zas pca, nadlo jato
(51 Z 'bv w oknle Wysiawow:vm. H'radzlono eklad tomitetu wesz\i: kurator dr Kupczyilskl, cztonkowle: dyr. RadoWlka, Insp. Chromadskl,

I a v na s kode kupca Helfborna Herman' marszalek Sejmu Grzesik, d-ca dywizji ptk. dyrektorzy szk61 6rednich I przedtltawlclele
; 11Iia'lrowlcach 16 materjatu na ubra.nla Sadowski, c}yr. DOKP. Int. Wyletyilskl, pre- rad rodziclelsklch w Katowicach, oraz dwaj
. t J Ci 0!:61ncj okG-lo .00 d
zydent m. Katowlc dr Kocur, prezes Unii Prz. przedstawiciele Magistratu miasta Katowlc.

r ----<>0<>-

..

..

Z
MySlowli: .
::;..--

Polskil (zelildt rzetni(kil budzi 5i

PROf. WILCZEK Z MYSLOWIC BIERZE
VDZIAL W WYPRAWIE POLARNEJ
(M) W w:\I'prawic naukoweJ badac.za krain

! lIy<:h !ioJ'O'fesora Kosila ze Lwowa bierze u
unluRzemiet\lniczej
18 kwietnia hr.zebranie
odb)'lo siorganizaw gma' k6w
i ladziI W
rzetnickiej
W olnym Cechu
Rzeini
Izby
dliniarzyprzy
w Katowicach,
ciesZI&cym
i:r prolcsc,.r Pat\stwowego Oimnaz!wm w My' chuW

cyjne ,grupy rzeinik6w" przy Oddziale Sto- si wielklm poparclem tego cechu Zazqd Braa
warzy zenla Czeladnik6w Polskieh w Katowi- tw. popiera ty!ko Iyeh czeiallDik6w, . j
cacho OIbrzymia frekweneja zebran)'eh I!wiad- pnYlnaJII lit do .Brodawolei alemiecldeJ lab
(M) W pierwstym kwartalc przybylo 11 tlO' czyla 0 wielkim zainteresowaniu sie czeladni- catkilm ",runie . Dill lympatY.IlMo
-h plac6wek przemyslGwych. zatrudnl,t'". k6w rzeinickich potrzebaby slworzenia pol- Zebrani uchwalili zwr6cif si do Izby Rze
I 38 pracowlrik6w; zlJkwidowano 3; skle' skiej organizacji zawodowej, los tyeMe bo- mie lniezej, wtadz miejskieh i dyrekeji Rzeini
\' przybylo 9 a zlikwldowano 5
wi em na terenie miasta Katowic nie jest do Miejskiej, by instytucje te wejrzaly w powyt
w:.;ach p Wllcm.

NOWE WARSZTATY PRACY

ZAUAD KOLA MYSI..OWICZAN

(M) Z4 kwieillia br. O'dbylo sic w. I all\

pozazdroszczenia. szc sprawy i przyszly Stowarzyszeniu z pomo
W omawianiu spraw zawodowyeh najwi - ell, w Hcji ugruntowania pollkoici w clela.
cej czasu pos\Vi eonu sprawic zlitwidowania dll rletnioklej. .

'o ratu.sZeom" dorocwe wa ne zooranJe Aka
mickleg o Kola Mysj<>wiczall Po udziel n:u wplyw6w germallillatorlkich wir6d clleladlli W wyboraeh do zarz du grupy weszh: pp.

solntorium sla'rclUlt zarzlldow! przY6ta,pIOI,O rlleinicldej. Dotychczas czeladzill rzetnlckll na Kowalik Marek - jako prezes, SlertyfJski Fe
w\'lmru nowycb w/adz w s.klad kt6n-.ch terenie Illiasta Katowic kicrujll .ezeladnicy liks - zast. prezesa, Wittmann Edmund ----:
d.odla: 1)1' Klase (prczes). Seidel (wlcepre Niemey cz sto ezlonkowie "Volksbundu" po. sekretarz, Sadowski - zasl. sekretarza, GO] Wfgierski in!ynier WladYBlaw Zelenka Bkon
,j p.lwlak (sekrC'!arz). Lampart (zast sekd. sylajllC dzieci dO' szk6t niemieckich, zgrupo- Jan - skarbnik. Do komisji rcwlzyjnej wyba struowal "ezlowieka-robota", ktory b dzie
: l,cwsk i (skarbnik) i inn I
want dotychczas w istniej cym bractwie cze- no p. Sosnie , Boika i Gorzelaka.
wystavriony na wiaok publiczny po dews bu
aapesztenskich Targow Wiosennyeh. "CzlQ
II
Kt.:RS NAUKI GRY NA INSTRUMfNTACH
wiek-robot" jest wYBoki okolo it mfr. i wa!1I
OUYCH

II

(.\\) Zwiazek 5trzcleoki v.: MYslow cacl} M

Ileible ollillil dll .ldIOllRaID.DI

liizlv e bcw!atnv ku rs nauk! II;ry I?a Instromctl1

'h dctvch pod kierunkiem prof 1. K<>nserwa'

;[utU M'uz roel!c II Kwl tkowsklego. Zglo.
<Ilia kandvdatow do dtlla 10 maja br pr&yj
i< w po . hialka. srodY i pl:ttki Qd godz. H
:0 sckrelil'ria Zw Slrzel ul. S olna 1.

280 kg. Widoezny 1za naszym zdhciu "ezlo
wiek-robfJt" podnosi sit} sam z krzes/a, sehyla
sil}, oczy mu blyszezq i moze 1"Qzdc przez

trzy minvty. "Cz/owiek.robot" u;niei sam
zamyka oezy i siada.

Trzeba sit: spleszyC z decYZ)iI

KONCENTRACJE POWSTAN(,'ZE.
KRADZIONf. RURY
d'l eniem ka dego radioamatora. Krajowa Fabryka le nosci mo na wplacic walorami Po yezek Pan
(R) W ub. n!edz!<:I 00"0)'1)' s; w W.odz a
(,\1) Wczesnynl rar.{uem dnia 414 bin n:id rze odblornik6w
PosiadaezeTelefunken,
odbiornika wobec
odpowlcdniej
jeststwowych
I nietylkopo
nakursie
wielomicsi
all' ezdla
M na
na. wiu, Rydutt0waeh i Gooow:e konoentraC'j<: Zw.
licznychjakosci
gloszen
100 zaczne
100,splaty,
co stanowi
a Prumsz:t w Brzezince rlyman() furmall"
P<;'w"t. St. i :nnyeh '1JW:'lzkow sf<:dero.wanyeh,

o lirzabv Jana. zam w Myslowicacb przy ci'lgu
(w sklepach)
i lislownych,
postanowila
w dalszym
byweyPoniewai
rzadko spotykany
motliwie
ulalwic nabywanie
swoich
odbior- Ikupna.
jednak ilomomcnt
c odbiodogodnego
nik6w d.o l>Oo!:Qez.M1e z 06trym strzi!lanie-m. Koneentracje
do3ly wyn:'k pomy€o!n)-. W:zytac prupr1>wa
'cd(da owycb. ZatrzymanY Ortaba badany. stwowych przy kupnie na raty znakomitego od- czona, nalety jut teraz pomyslec 0 tyro, aby dz,3i ](,pt. Kwasn:ewski ko.m. pO'\\'. P. W. i W. F"

fcy Kra'kowskiej 66 -- za/adt'wanq IO'mem rur
eZlla!. ie T'urv DOChodz:t z krarlzleiv z dawni

1:10'111. pow. Zw. Pc,w",;;. iil. petro S&bJk, dyr. Zd'l'

ze Iwpalni Przemsza w Brze7jlnce. kt6rt) a biornika
pre , mier na pr'ld
zmienny
uniwersalny
oraz supcrhclerodyny
Magnat.
Moi na
wit:c terazwczas
(0)  wykorzyslac nadarzajltclt sit: sposobnosc. blasz I prof KOla.
omoca materialu wyhuchowe <> lamano Jako nik6w I oglosila przyjmowanie Po yczek pa"'_ l sprzeda y na powy szych warunkach Jest ogram
nO!'I:kow Orzqbv zalrzymanc.: Wato/e W/ady'
la II'a Gr:Z)'ba Sletatra. braei Smentk6w Jan 1
"':!helma. MO'ta Jana oraz Sroki Siefani!. Z
wall,
"'y.
'zcd.
kanJI
I'TZU.

,k If

co
naM

i j,1
men
3-ei

y'
131u.

G6r.

jut nabyc powytsze rzadkiej jakosci odbiornikl ..-.

"'s!o\\'ic \V czasie rewizii. przeprowadzo cj
zdb:ldowaniacb Smonlk6w. zllileziono i za

°:0 8 nabc.; amooitu \'10 50 i 100 gr O'raz zapa!"
Ii c,irniczy

lal\'it w miesz.kall'iu w kuchn1 na widocz:\ym
1,eiscu IYSiae zl<>lych Pieniadze Ie za.uwatyJ
:Jt IC O Wilhelm; zabra,t it) ulablliaiqc sie na
!enn,o w niewiaodvm\'m kierut1Jku Posz,kod:J
law zlozyt dooicsienie w komisa.ria-cic P. P.
na \\'cgo brala

, -<>0<>

Z Swl-=tochlowlcklego
SWIf,CONE TOW ARZYSTW A POLEK
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IZP

a' C
dyr,
(an

io.

; czemow11a
IC ()k li z,nQ
l() e. wyg/osila P. Maza'kowa
rOWnlOO: zast pnew. ze 1:tsk3 0
DO! ki1'go. dziek'Ulac za 1I1\lle przYiecie Do uro>Z
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Nowoczesny wOdociqg Cieszyna
JUI golow

Il!alcen,ia prOll!:ramu przvczv i1v sie wyste-py
zlonkiri i M odych Polek z Mlodzieo!:t Powstan
:1,\. Na zakouczenie odb:\l'lta sie za:bawa tane
.Zlra ktora u.plvnela w mitvrn nas<troiu

Prz)' ie Ks; za BOgk..-pa dzie mialo chara;k.

ter n;e:r-w)'1clIJu roC"Z)"Sty. W lNbiegll! niedz:cl
odby!o si pod przew. proo06ZC7)6 ks. JII(1'\J&Ze.
wicza rebran!e K0111itetu HooorowEgo, na ktO

rym Qpraeowany 7JOstai program przy ia.

12-letnia dziewayna uslfowafa

Wszystkie urz'ldzenia zaopatrzone Sit w mierniki
i sygna/y automat}'czne. Z hali maszynowej idzie
popefnit samob6istwo
siQ do filtr6w I chloryfikalor6w. Woda dostarczo.
na ze studni jest doslateeznie czysllt I normalnie
(R) Dnia 25 bm. usilowala popelni6 sa
nie potrzebuje ani filtro", mechanicznych (zapo mob6jstwo 12-1etnia dzicwczyna Maria Ku.
moc piasku a nie chlorowania). Mote siQ jednak biniok6wna, zamicszkata w Czernicy pow.
zdarz}'c, e podczas powodzi jedna ze sludni mo, Rybnik. Wymieniona wyskoczyla z okna

Wycieczka Wydzialu gminncgo do G. Pog6
rza, cclcm zwiedzema nowo wybudowanego wo
dociuu odbyla sit: z udzialem 35 os6b. Wodoci"g
jest jut zupelnle gotowy. Na odcinku Ogrodzonej
przy akwedukcie obserwowano czyszczenie wo
docillgu. Z malerikiej Knajki, kt6ra ma lutaj pod
Chelmem sw6j poczlltek, powstal bystry strumyk.
Wodoci!jg w Pog6rzu posiada trzy studnie goto
we, czwarla jest w budowie. Siudnie te mogll do.
siarczyc jut obecnie 75 Jitr6w wody na sckund ,

Z PSzCz y tisklego

](}()() paraf:anom sakramentu b:IJrmnowaon:a.

dostarcza Elektrownia Okr go a w Cieszynie.

ClellzyJl, 27 kwietnia.

,czlonkJli. m In ze Slas.ka Opooskiego PO' przy zapomMit pomp tloezl\cych do najwy szego punk
y,:i:aniu gooCi przez przew P. .Oa ysowa.. nasl  tu w Kisielowie, skltd ju zapomoc'l grawitacji
hi SDicw deklamacia j przem6wwnia ks Ko' splywa do zb!ornik6w w Cieszynie.
Wodoci'lg w Pog6rzu posiada nowoczesnie u,
zlOl\'skiego zast slamsly P Piclrailski( o. P.
acz
minY
Pas7)kowSlkie
o. Przem6wi6
oraz preze a rZ'ldzonit halQ maszynow'l zaopatrzon w silniki
CSD
Towm>::r
PO'lskich
p Chol.cwy.
Dies!a i pompy 0 napljdtie elcktrycznym. Prlt du

\" a
z;'!

przy !e 31 meja br. w c<:lu umielania okolo

e ulee zanieczyszczcniu a wledy urzlldzenia tc mieszkania rodzicow, znajduj:tcego si na
je siq dwupiQtrowy budynek mieszkalny wraz z II pi trzc. W skutek upadku na bruk wy
piQknym terasem dla nieiicznej zalogi stacji wo micniona doznata ztamania lewej nogi i
doci"gowej. BQdzie tu slale zatrudnionych tylko clC zkich ob:aicn v;cwn trznych. W sunie
dw6ch ludzi, bo stacja b dzie pracowala dziennie powaznym odwieziono niedoszl:t samob6j
osm godzin. Cieszyn bQdzie korzyslal z nowego cLynic< do szpitala Sp6lki Brackiej w Ry

bQd konleczne. Wokolo haB maszynowej znajdu

gdy Cieszyn potrzcbuje tylko 30 do 40 I. Po u.
W RUDllE St.
konczeniu czwartej studni wydajnosc zwit:kszy
(::;) Towa.rz stwo PolC'k w l<'Ud..,je I. O'beho
l'lo w ub. 1I1edziele tradycyjr.e swiecone W silj do 100 1 na sekundt:. ZrMla w Pogorzu polo.
31i Domu Narooowe o zebra o sie wa bu gooci onc Sit ni cj Cieszyna, to let wodt: trzcba pchac

111.1

BIERZMOW AN IE W JEDLOWNIKU.

(R) ParafHi Joo oQ'Wn:k przrgolo sj do

przy ja ks. bistku.pa s-uf"rlogana Bienka. ktOry

. POZYClYL" SOBlE 1000 ILOTYCH
(\1) Ja.n Lubomirskl. maister szewskl. znlt'.
. SzoDienica-cb (dwor MieroszewS'k!iego). pozo.

..

..

wodocillgu tylko w miarQ potrzeby, 0 ile stary wo dultowach. Kubiniok6wna urgnc<ta si na

dociU, wsp61na wlasnoM miasla Cz. Cleszyna, swe zycie z obawy przcd skar.;eniem jej

nie bt:dzie m6g1 dostarczyc potrzebnej iJosei.
przez rodzicow za pobranie V( skbdzie spo
Wyjasnien wycieczce udzielaJi pp. into Domb.
ke, Kornherr i Gabzdyl, po czem gosei na tarasie zywczym towar6w na kredyt w kwocic
okolo 6 zl dla wlasncj pocrzeby.
budynku podejmowal p. burmistrz Halfar.
AMATOR WY81JANIA SIYB
(R) Doia 25 bm. policia w R "'bn:ku IIrz "1rL
mala I?a goraeym io-cZyn.!w. w}'bicia SZ)iJv W
sddadzie PjszczaOOwnri Julii w Rybnit'u 1Ii:;'!
ki&go Szymca Pawla z Zawady Pszczyuskiri.
cdolllkiti
dy,plomem
bomofGwym
E!o
przY.je
'u
I truiu Pta&e w Kol-e. odZnaCZ011Ych zostatO' 14 PrzV'trz\'lmllY mia przv sO'bi& cukie-rkl. pap;\}

sprawozda,nja I ud'zieleniu atbsolutO'rium WY.l)!o1 rosy i ezekvlade. kot6re skradJ z ok'Da wysn
DO za!l"Z Z D. RozaJj:t Orus kow_. IN'lliide ni WOWegO Piszczaoownej Szymiec zn8lidO\\'aJ
OTW ARCIE KURSU KRO.IU'I SZYCIA T. C. L. W L DIINACU
pruwod11lczaca but. Kola na czele.
sle w ohwih uiecia ItO w s1illf1ie pjja:nym Wy
W lMHEWNIKACH at.. (P) W niedz,iele. 41 Im.ja c. 2:ooz. 17 odbedzie
---<><X>-
m\Cl!iOtIC1W O'sadzollO w areszcie.

N ($) W GII,U .J "III W sWie Mcy IHzedniczet sie ":' Ledzin ch. "'! sail sz,ko/Y powsz hncJ ze'
Uty ZYJrn1UIfH lIasla.w O' llil'oczyste otwaNie bradhe Orlt3ln1,zaCnne TCL Ze w74tledu oa wa
zplatnego 3-F.liesi>ecz,llCIto kursu kroial i SZY 6 obrad zarzqd za,prasza wszystitlch ozton
Z dla ton corek I si6str praoowtrbk6w l'Iuty k6w I sYmpah'1kow
w unUnt. Koo I:.31Jtiewniki i Koksownt I:.a.Gae

Z Rybnlcklego
FATALNY STAN DRUGI 'Ii TURZT tL.

;..

Z Lubllnleckle g o

(R) Uhca przez ko!olU9 OIneoiea nalft

1

PRZED aWleTEM II MAJA.

St n kl Kurs ten zorganizowany zostti dzleki Z DZIALALNOSCI TOWARZVSTWA POI.IK do emmy Tuna aallSka maddude lSiQ w optaa
(L) Ostamio yto 51Q pod pnew. b. pro.
nym stanie. WieS jeet zemiesZkana przewami. boszeza
p:r anio referalu SPQICCwcgO' W. I. oraz Pl'- W STAREJ WSI
Dw>uceta - prezesa kolia T. C. L. Me
:h\\'!u. KlerOw.nika IWty Zyw:mu'l11 p ini Za- (p) DnJa l bm odbylo 51e walne zebra.nlc przez parcelaotOw...pOWlSltaM&w i Imvelidl60w w.o. branie
p tawi.eieli wfads .mnia yjn)".
Rad len. W DbecJT06ci no Ra,ndy,1atek I pruw. Towarz:vstwa Polclt w Stare<i \¥1Soi. prz:y udziaJe ycb, kt6rzy pobniOOwali dom>ki i zagospoda draz prezoea6w o<rsanizacyj i .wi1lda6rw lI!(IOleea.
ro.waH
ISH)
tu.
Kiedy
popada
kilka
dlrtl
dencz..
hUrs akl I) Ka1vcioka. uroczystegO otwarc'a Gkolo 90 czlo-nkin. Zebralfl'iu przewod,niczyla

.r= I

=:

ta zamiellia eI4 w IKotniete awi*o,
wYie' <>kOO1al P. im. Zachwieia. dziok'u)IIC im. II C7jooowa. IIrz w pOw. Tow. Polcl<. W rc.k,u ulitea
w ImVr:ym bmti konle I Iudzle. Na jest
Czncl l W w YIfI1 trzoch Zatk/ad6w referwtowi 91)'};O- S1INI<woroawczym K(Jf/o rozwiu:do zY\V1I. d'Lia na wlO6Dt i ow jesiel1i. Wtedy mieedai6ey OIBze dr&ie aM) eapstrs)"k orkiellt.ry wojllkowe,\ w dohl
rcn kllu . 1 reprezento-w&nemu P!"zez reie- lamosc Dad umvcnieniem dueha polskfego na
84 odcitci 011 _I...: dIroga 14. 3 maja 0 goetz. 9 msza polowa oa ryDku, po 11..
sn hac D SzvrnkOWiakoWnQ za li'tworzeale klU tu,t tere.l?ie t,raz oiosl0 DODIOC materiama nal nicy
CZItD& OlB'IeDict s poIillltimi iami OOieDstwie filada as dctenie wieDc6w .
kGWi renle I:.aciewdt $1. N8$toPoIo P. SZy 1Mboi . d iatwie. Staraniem KOOi IMlzielono jest nIe do paJeb)'CIL Co goNIa, oan:eIUICi w

pooIIach _ PoQ pokldD'Al 0 ... It

Dod 1 wna w krotklm refer e obldai&a 0dI i DCAnOCY Ie4tMskfeI dziec10m z,a,grotonym rru7.\i' TIn, &I.-i4ij Die DI POSrta6 dzleci do- adto. ZI/W'Ody kolamkie, urzlJdunE' pr mi('
bW t: DroJlmWn Ioursu Jak barOzio J!Obrzebn)1I1 ca oraz subwenclollOW600 wysy ke dzI.ewCZY' lr. LDo66 m jIcoft. p1'Hi WJdziat Po-wia K. S. laI. a 0 godf.. 19.30 akedIJm;a w sali Strld

__ _ fOfi. Z _oIetIM. a'" i tIaw7 w . N°' _..... .. _diet

II.. iiJg l. _ WS. w<iadCZY 0 tym "OSlO. Get DI ko(ooJe Ietnio Kolo brafo CZY'OIly acbial
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*ICs6w
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tlldaGm P04 Przew P. Brelil\ leao. PfZY u. UitielleJ aiealell Gdb)'I

infonaacriae 1I'ifbleJ Ho6ci beuobota)'ch. Iaf_aqjae g.

r6

c!.iatel:&lo"6.. $I Zarzadu O!6wutJo D prof 'sebreaia orcaal'lowMIe JI1'fta N. CIL. Z, P. w bNollia oImwo- 'tV Krlurowole I CHrwionee ocI. TUTR. 1M. STAN. WYSPL\Ns

. W KATbwlCACH J ,

" ..' , .' "P.W)'l'.()skle
Iok "" " ,.. , '. "oO,.N<..la
", r , . , .. :S
, . ,lc
k ":::i:II
le , ,r ;i
, 0 rekter
' wnlk , oI;.o\\"y.
' a . sekr tarlalU,
na Kn _i" i CaenrIo_.
m l)'cha'
b,w.ly si, 'tV a<tmoaterze
o pat.rkltJ'.mu.
Q,$I_
Rcpr>eaentowane
byly ZebraGia
na po. Wte oOU
miejlcowriciach
..Ie, na ktOrycb
.ws. w.: r:';J: j: 20: ..Koncen. lIarln)" Karklln" _
a)l'al:apos :. '<:bil rMW u&WI nU\\;:ia wpelych aebraniach wwl)'etlcle Ut'qG)' K61 nia . odb)'waly byfy przepelluoat!.

fwO::":nJai:'w;': c:

kl W. W CICrWCu N. C . Z. P. ?bu. okrwO"" lalqdy _ly.tJk . . .

ct6 r::':rc r: :: 20: "Dobra wr6!ka" dJa Kola PrIll.

'936 ,rdeu przesdtolooo 23 blbiJotekarzy. K i.,- CqrafllNC)'j, h le repreHCItow8llY byl iw..t OItatnio odIbylo ai, w K walae MI

CI....artek 0 804.. 20: ..Seree Da W01Dlet'..

wV\JI(,:h-czel\ podni6sf SIO, OOoC!lodv w\'no.!b' 'WIt nuoko MreJ\! konsoJldacYJ114 plOl. Koca, jero pWym ..kladlie: PiaareJk LOOwi:Jq, pr-.

Sobota ° 804z. 20 "Dobra wr6tka".

ie4t W llOwiecle lest 5445. a Ja o .nowych pn)" ,pracy. Pue.awaal.. on ..branlach .p. _a. branie miejlHXl'tVec o Kol. N. Ch. Z. P., na kto
bffo ,200.> W sto9Ullku ckI roku ..wotd-611:o stall to fir Pawelee.. Mo_ prze e wIIsystlkim omQ. rym dokonano wyboru nowego _rztd'U w nalltt .kl: tC:ol:a .:s:io : ,.JaD" W7.U P artJ'Bt6w 1t1"dti,

pueszto 1600 zl. zas rozcbodv 1200 zl Po u. dekhra ideo.wt i ram)' organi'lac)'jne 8mu.ss Toman wl«preull. Bailcz)'Ik Bernard Be'

Koncert Mariny Karldiny.

1I11f'len.!.iI .,hsoWtori\lIn ustopuoiaeocmu Komil.:t/). 7JectnoCllcnia Na o.wero. POla tym omOwif kretarZl, Pitlok Lgnac)' lIkarbnik, J'Ure.ne Jan i

wi 'WV'hruuo I.'OWV W {,sobaeb: PP. iosoolclM:I ". oK'nator Paw lec prate parlamentame ubie- Spyra Ludwik lawn,icy. W wolnych glosach
0: p.:,n27i:'
: C k: yf.k:
riolk, ks proboszcza 0\\'IICct3. sckr iW ('- golej ae8j1 w Wal'&Hw:e I podlgl'l4!slenlem prac dChlllagali eit czlonlkowie sU'Owcncji na remont n1:
w Rydze
Ilarlna Karkllna.
SlIet)' w a1J
kaale::a
te. '.
wej. 'llaltoCz. StclI la. 1'r III) wci slaro&el,ny Vi tymte pariameneie przed5tawicieli (d.,k:ch, droll'l gmlnnel ktc)ra zmajd'l)je lIit W o,plakenY111 101. 324.48.
OIszows'klel :d< weier. OII.ltloSil'leio, IUllr, \\ 11- S:DCzegoOlmle podkre&1il mowca 0 "mit!6iooiu pr z stan:e, UchwalolW rown:ri rIWTOcic ait do po.

.. Wescle na G. SI"ku"

I(&wl,;za. I INltiCZ Kolasll\sk!" po.sla PieclwcZlka projeokbu ustawy ° mpewn!e- wlatowych w adz ol'g'ani'tacyjn)'ch w IIIpJ'awie
rrzedstawieniil W dniu 3 ilia'
iYCIE POLEK. n-:<u "...ysoUcim niepcdleglcaciowcom pracy,. eo paroelacji 1I"I'\IIII!lA}w. polM;onych 116 !.eren;e gmi uroczyste
w PODledzlalek 3 maja odbedzI8 el(t w Teatrze

(L) W.J4Ie zebran:e Tow. Mlodych Pole'k w praeszlo. w glo80waniu w Sejomje jednogioMie. ny. &tanowiQCych wlalmc6c hr. Thiele Wi<nI1deora,
t)ron:owicach odlbylo alt pny ua.iale pc,w.e-to. Na& ,pnle p. !K'11ator poIV5ozyi sprawy go.stpo- Kolo N. Ch. Z. P. w Ochojeu OOIbylo OCItat
..ej pr>ezelfkl p. Nieradl;koWR)'. 00 Za,rZ4du daorcze AIq.Slka ore.s ramy pleuu mWe5t)'cyjuego nio m:ea: lJ11e Ie,branie, na ktOrym prezes Kola
,_aty pp. naucz. Amiejanka Monilka, Pisk.on ra rok 1937. Obszerny reterat przy ty zc>&tal p, Wl181idlo wyglooil referat na temo.t OOlola
"arta,
Dzi1Jk Gertruda.
Po wYbo;rach
p. N:eokJIaskami
przez
ze-branyoh,
ZebNnl l rac}i
pltk.
Koca, W wcln)'ch
glosach pC,r\Jj30Z0no
red1li.kO\\'I1a
w)'.g!o lHa
referat, Mlesl
U1e buoNJIlw)'mi
z . jednogloinie
Iglollili SWt
gotowoBC
wspc)lpracy
szereg
miejscowych
apraw gospod&rczych
i S'po
..ran:e Tow. Polek by}o. S'\1 w P wonk()owle :;; Oboaem Zjednoczenia Nuodowego. reclJ11ych. Omow;ono Ii'praw-: 7JblrzajQCych &:\1
,,,,d p w. Po Kwap:lSzo.wcJ. On:awlano Sopra- W Ozerw,lonee rebrani uchwaUi rezol 0. wpr.s6w az,kolnycb, po ;crania pols>kiego Irotpie

..., wyc:eczek. urucboonie.nle w RztdO\\ . oog;edni wlasno8c: e>twa na llJoS'ku, kcn:eczmc6c Z81W'8rcia nOoWej u

RADJO ..

WIC
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KATOW]('l';, GOdl. t1 {'IO AudrC"ja Itornnna. - 'i.15
thl(,Dtllk poranuy. 8.00 1 11 } .\ud,r('jA d1a ukol. ]1. i
S 'IUHtl l'lUf.U. 12.1'3 Wllt't'I ka 01'k1t' tra ..._lonn\\fL l:?AO

;hlpumk poludntow '. l::!. ..o ..O rodnlk lI\ ki" - J'lo a.
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ete przedlltswleole regloDaJD o wldowi8ka 8t. Llg
I A. Kublc.zka p. t. "WfIIlele os O. Al.sku" PUed
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Makabryczne odkrycle
go nalezy wninskow.lc. ze znajdowaly si
Rybnik, 27 kwietnia.
Wie1kie poruszenie wywolala w Wodzi one juz dluzej w dole kloacznym Ponure
sbwiu pow. Rybnik, wiadomosc 0 znale u. odkrycie wywolalo wstrziJsajiJ"e wraze
zieniu w ub. sobot w dole kloacznym miej nie wsrOd miejscowej ludnoSci.
Za okrutn1 matk 1 policja czyni ener
scowego kupca Godowskiego zwlok 7-mie

DR, ]8.10 'VlndoUlo;('1 spot to" (' 18::0 gkl'zynkn ogulna.

1 .:\i) ..Ostntnt ,, ' clg" -- HOW ('I.. Er .kn Wilkn. 1$.50
POJ!:adnnka aktuulna. 1'8.00 nr ku1ujm)', ]9.20 l{o!1cert.

20.00 J>o ntll\nka mUZYClna, O.15 KOl1ccrt s:nniou!czu;r.
t::'.:'oO Slklc Iitprf'C'ki :?:!.4;; - :1 on Orkl('stra 8nlooowa.

Sroda 28 kwietnia.
KATOWICE. Godz. ti.OO Aud)'l'Ja (Koranna. 7.]5
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CIIORZOW - wtorek. dnla 27 kwlolnla: ..Dobrl

wr6tka" 0 godz. 20.
RUDA - g,rods doia 28 kwletola ,.Sene na woloo
'CIH 0 goelz. 13 dls bezrobotn) cb.
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MIKOthW - czwartek. Gnla 29 kwletola "Dobta

9Irlltka:' 0 godz. 20.

CIESZYN - p,,\tek. dola 30 J..wJetnta. "\n z,,

trzech kroll" (I godz. 16 t 20.
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si cznego noworodka plci ienskiej. Ponu giczne poszukiwania. Spodziewac si na
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rego odkrycia dokonano w czasie czyszczc !czy, ze poszukiwania tc zakonczone zosta \\ torek, dnia 21 kwletola 0 god", 20. Przed&tawlenJt
Tealru 1m. St. W)'splslh,klego z KatowJc: ..Dobra
nia dolu kloaczl;cgo. Dziecko mialo u szyji n<J pomyslnie i:i:c be tialska matka nie 'H6tka".
Komedla w 3 .!ktacb F. Motnara.
uwi:jzany kamien. Zwloki znaidowaly si uniknie zasluzonej kary, Zwloki l1oworod
'i. ..l'o rom('u' - monolog, IS.00 rn adanka ak1ual ju;?: w stanie kompletnego rozkladu, z cze ka umieszczono w miejscoVlcj kostnicy.
Prapremiera sztuki regionalnej

danku. n.HO l on(,£'l't :!)'Cl(,li. 13.13 Pin)', 13.:)8 i 15.00
WludoUlO:kl o:;.pod."nlt'-. 13.1:; PI) ty. l;J. a Ch\\ l1ku
aJll,lt'cznn. 1:i.W J.{'krja j z ka 1101 ki(' o. 1 J.[,5 l"twory
('IfluIRrn(' (11Irt ). 16 l:J kr:r.)'nka 1'. 1" 0, lI.L:1O 1';;:00.
eprt uh.rall'u;ki('c, } ('bi,ru narodnw('go. 1-;.(10 ,.Unl po
... IPd1li(' p;.I\Pt\\;\ l\ow..l klc-b". li,l;) KoncNt SOH616W.

.. ujjjce VI¥'

wienie poprzedzl okollczoo&clowe przem6wleDIe p. 41
Papep. oraz odegrante Hymou Pat\stwowego PTZez or

kleotr Pol. \\'0). $1. W porozumlenlu z Komllttq

WS'pOLnoty InteresOw, ktora od trzecb lat jest mowy elektr}'i'ikacyjnej oraz przedys,Jmuwano wanl. bllolOw naloiy .klorow. najpOtnlej dn 1,1) b. 1l
wt czDle do aekretarlatu teatru. Jest t,.czenJem KoEr.i!.
unie-rochOol11icua, a ktOra dala by atrudnienie program obchodu W"OCzysto8ci 3 maja.
letu Ob)'wateJ8klego. afeby zwlQzkJ I organlzaeje ...,.

II

Vi ttfed&ie1
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w Chorzowie. .

Na tegoroczoe 6wif:lo 3 cio faJowe Teatr Poputan,
przygotowuje ,,)IIoda 8CE'nka.' za aprobatl\ Komit ,

Obcbodu {jroczYf:itobcl 3-go Maja prapremle-r 8'ztUL
Z ZleliD6kJego. o5Dulej Da tIe tyc1a g6roik6w p. 1. ,.Po
lo2:enle Da6ze b:rlo okropne" z c)"k1u utwor6w draffii.

!
Ruth 

t,'cZD).cb ..'v nOflzukiwaDlu zaglnionej [Irawdy" 8 1 11':(

lIustrucyJnl\ do 3 go obrazu skomponowal Int. Adall
HariJsowakl. wykona j" wojakowa orkie-stra ymfo.
Dj zna. In6CeDlzacja j ret)'8f:ria &pocl:ywa w nIL
' HO:?) ?t \ ;Og . k ,; uJ l ; <:l <'(';t i U r s : mania do biura hurtowni soli kUl,ca Ogorzala rcnsteina Cyrli, przy u\. Lig. G6rnicza 14, za Int. E. Przeszlako1\'skiego.
1 ufuid pt('" aelY (rbt) 1. 1:\.:,$ i 1 I.OO "'ladQmosci Boberta przy uliey Krz)wcj nr. 7. za pomoelj, pomoe<l. podrobion)"ch kluczy. Po przeszukamu
e':L':-1}1udarfJllt! t:i.lf: Pbt).. 1 3:1 't)'CU! kuJtUrihllt) 81.\ska.
CYRK "COLOSSEUM" ul. Andrzeja.
flllNWik por;\UnY. 80\.. I Jt.. O .\udYC'Jo dla Hk6l. 11.57

.'Y211C11 (:t..fOli. 12.\1') )l<lla orhi£'stl'a P. R. J.? 40 Dztefi.

Dnia 24 bm. nleznany splawca dokonal wla- I sprawey dokonali wlamania do rnieszkania Bo

1;, -:In ),olh ('''l popultirt1). orkl(,f'.tr - 1'('pr('zcrn2(')'jUl'j K. wybicia szyby II' ush:pie. Spra\\Ta przy p01110- mieszkania, sprawca zabral z zamkni lej sza
Dzis i codzlennle 0 godz. 20.15 Wlecz. Program A.
P. W. Iii 10 Obrszek ala dll('d SUU9lYl'h. 11".30 Pulskle cy podrobioncgo klucza usilowal doslac siQ do fy jedn<l. IOlebkQ damlkq z zawartoicUi 375 zl,
Cyrkow)'C'h 1 walki ..catcb as catA.:b can". W'.
rl(f-ni luf!m\{ I ut\\()ry skr7 p{"ow(, li.nO ,,"" wake ze skrytki wmnrowanej do seiany, w kl6rej znaj- a nastQpnie r6Zn<l. bizuteriQ zlotlt i srebrnlt jak trakcjl
'8I,'torki, 'rod,.. soboty 1 nledziele. l ' elny program atra .
.1.J1i\'go twl'm" -- Od(",l)t 1713 honcprt h.ameralny
n. 1 ..Zf' WI:J.t3. Ilnyrod " - ]Jogatl::mka. 1".10 Wlado dowala lie kwola w wylokosci 5000 zI. Spraw- naszyjnik perluw)", kilka pierscionkow, 1 ze c)-oj crrJ.:ow)'ch 0, godz. 16.15 po pop.
mn:;'ci spllt'to"e. ).'1.;0 ..S/kolr 7,, odo\\e f..eiH;kle DR
KINOTEA TR Y W KA TOWICACH
$1: ku" - IJo@:.Hlauka 1 ;;j rl)t). lS. ..WBkazo'\\'kl ea zostal sploszony rzez pomocnika handlo- garek m ski, 1 damski, nakrycie srebrne dla
jilt roluO\\'"". 19f 1 O.. :1tUZJ3;CI ObfQdk6w "")-ebO\\3llJa WEgo, WarzcehQ, i nie nic zabrawszy zbiegt 6 os6b, oraz wiQksZIt ilose bielizny. Og61na
od dnia 27 kwietnla ] 31 roku.
I iT.) (ZO('1;u" - aud) ('ja ZblOI OWd. J .:!j I trot i fort(' Doehodzenie prowadzi \Vydlial Sledezy. szkoda - wedlug podania poszkodowanej wy
CAPITOL:
"POlnoc ,,"oIa". .
pian. HJ 15 ..Zilgt ble Dq,btow:;kie ma KI....-.... 21).35
C.o\SIXO; ..KarJr)-fj mHlOD£'ra" 1 od sTody .,Ku ,,01

..Chwi1a hlura tlldi(\\', I).r"j Dzu'tlUlk "'1('clorU)'
. Pogadduk;1 aktnalna. :?1-00 Opflwif''; c l'hopmie"

:,'} 45 l.p};:kic m('lodfE:'. Z2_10-2: 00 Ek<;p('p"Dlt"utalny Te.

art "').obraiui: dralOal KaHda6Y p. t. .,Sakuntala'"

----<>0<>

* nosi okol,:, 7.00C zt Dochodzcnie przeprowadza

25 bll1. II' godzinach wieezornych nieznani lut. Wydzial Sledczy.
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lildolOOSl1 gOBUOdBPIZe Napad zamaskowanyc:h bandy tow
URZt;DOWA CEDUU GIEWY ZB080W&J
w Gilowicach
I 'l'OWAROWEI W KATOWICACB
Dnia 24 kwietnia 0 godz. 21.30 dw6ch kali cale mieszkanie i nic nie zabrawszy,
nieznanych zamaskowanych sprawcow ulotnili si .
2;)'10 (2-1-2t;1O) t-:!.I.:Al. Psz('o1ca jedno111a 29.50-30. weszlo przez oknQ do mieszkanh Kubulu
Scigani przez mie5zkancow sprawcy
t'szemca zhierana :::9- !"1. ,(j. Ow,es )eduolit). 22.1 -23.25. sa }ozefa w Gilowicach (pow. Pszczyna), ostrzeliwali si . PozostawiE na mieJscu dwa
l>wles zbi€'rauy ( :?) 21.i5-22.25. J czmicd przemlalowy
2-1.50-25. .T (,lml raf'r('wo)' _3 23.50. Fasola biala ktorzy przylozywszy Kubulusowi Walen fC\wery bez tabliczek rejestracyjnych i nu
36-31. Lubm t61ty IS 18.:Ji'i. Lubin meble9ki lti.5U-l1.
Groch \Vlktoria (:!I.i5) 27-29. Grocb polny 25,50-26.50. tcmu (synowi) rewolwery do piersi, zaz:j merow na ramach. Dochodzenia prowadz
Ml\ka ziemnlaczaLJa super.or -3!}. "lak 82-84. Kuku d:di wydania pieni dzy, po czym przeszu wladze bezpieczenstwa.
f)'dza 82 -s.l. Hr('czka 32-33. )If\ka pszenna I 0-65 proc.
tJcny roz1Uttlt.jq SIC za 100 kg tC dotych parJJtet wagofJ
f(atotc.t<:e. w handl" hurrotc. 1l- ladllnkach tC'1gonoUiych
(Oen", ran:.akc1lJn.. tc natelosach}

(4 I 40.50-41, I[ £:-,0 proc. 28.511-29.50. IIA 6,')-75 pr,

27.50-28. III 70-i5 prue. 24-25. razowa 0-95 proc.

37-37.:..0. pa5tewoa 21-21.50. )Il\ka Jlszenua gat. I 0-20
proc. 43.50-H.0)(). 1.\ 0-45 proc. 42-13. J B 0-55 proc.

11.5{)-4 . IC 0-60 pro.. 41-11.50, ID 0-65 proc. (11)
40.50-t). no 45-65 proc. 27-2..50. Mf\ka zytnta gatu

Jlek I O-iO proc. (35.50-33 75) 33.5O-3J.25. razowa 0-95
pr-oc. 28.50-:?9. Otrt:b). ItBzenne przem. stand. grube la
15.;;0. redole H---H.50. m181kie 13.50-H, tytote (1360
-IH 13.50-1-:1. Kuchy Intone :!1-21.5Q. l(uchy rzepa p
'ko"o"e ]i.50-18. rut sojOW)' 25-26, srut z J1estek pal p
mowfch 19-:n proc. w tern 1 proc. tlUBlCZU 14.50-15.50.

10ma prasowaoa 3.75-4.25. Siano Iq,ko\\'c (8.25) 1-8.
Siano kontcz:rna 8-9. :7i{>mniak' jadalno (5.50) 5.50
i)..5. NARIOXA: Kooiczyna uerwona bez kanlanki _
130-145. b.ala 110-110. 8zwedzka 215---225, t6lta 75-B5.

II
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Echa katastro'y kolejowej
w Zebrzydowicach
W zwillzku z katastrof kolejowlj" kt6ra bikowi do uslawiania wagon6w, pomimo, te
wydarzyla si onegdaj na dworcu II' Zebq:y- z\,'rotniea nie byla naslawiona na przeznaczo

n06ci".
COLOSSEUM: ..Sprzed.awea traklor6w".

RIALTO; ..Tydzie6 przed Elubem".
STYLnWY; ..Plomlenno sere a" j ,.P05wl ceDie" II
trody.
UNION: ..DinkY" I ..Droga boz powrotu".

lnne mieiscowoici:
SIALA - MIEJSKIE: .,Blond Carmen".
BJELSKO - FIALTO; ..Skamlenlaly lu". - APOL
LO: hPie56 jej matkl"
CHORZf)\V - APOLLO: ..T,... co w Ostrej iwiediJ
Bramle". "l'leudana wlzyta". ROXY: ..?tladamA Le
cox., (Eekapdda). ..Krwawe perlyu. DELTA: ..Dz.ed
&ZCZ cla", ..Bohaterska brygada". - COLOSSEUM:
,.Kr6lowa D ung1i", ..\Valc Szampati8kl"

HAJDUKI - SLASKIE: ..Konfettl". "Czlowlf

lew' .

MIKOLOW - ADRIA: ..L6dt imlerci'.. ,.Kocban'
rodziDka" Flip j Flap.
MYSLOWICE - ODEON: ..Jak Warn .Ic PodOb'-'
I ..BI kit.Da parada". - HELlOS: ,.Karlera PanDY Jo
aony" I "Detektyw z HonoJulu".
MYSLOWICE - CASJNO: ..Plesnlar. Wlednla".
ORZEGOW - CAbINO: ..PleSo joj Iratkl". ..swl e ""
Dlk kr61ewskl".

towlosJ' brzd c" .

PAWLOW - EDEN: ."W bluku J.lodca" oral..Zlo
RADZIOto:Ko.W - CASINO: _Pod dwlema neeaml
t wesoly nadprogram.
RYBNIK - APOLLO: ..Zamlot tolaza 1 ognla. ..TYI'
ko raz kochala". - BALTYK: ..Zamle telaza 1 ognl a ",
"T1Ilko raz kochala", - HELlOS: ..Zakochane kobl"
ty". ..TygrY8 Bengalskt".
SIEMIANOWICE - l<AMERALNE: ..Goneral sui'
te".' I nadprogram.
SWIETOCHLOWICE - APOLLO: ..Noc lined b
Iw " I "Hollywood". - COLOSSEUM: ..Czarny M.b"
..Na Bust,. prawa".
SZARLFoJ - APOLLO: ..Brygada $mla\)'ch" ..ZC"

dowieaeh, a nie - jak donosilismy - Dzie- ny tor. Maszynista rowniez ponosi cz sciow -<>0<>-
-28.50. Wyka 3.1,5O-2t.50. F£'lmnka 2 J. Burakl
dzieach
- wladze
przeprowadzily
winE:,
widzllc,
-. .lIilla
eckendorlskte t lte 40-50. C7.OI'Won& 4;;-55.,
doehodzenia,
-wkolejowe
wyniku ktorych
ustalono,
te skrgdyt
caj<t
na tor ze
w przelaczane
praw stron wagony
zamiast..w. .le-'"
-- ....'"
'NO'l'OWANIA WARSZAWSKml G Y wine w,kolejellia lie wa80n6w poaoli PIZO- w - nie zatrzYll1al parowozu. leez dalej je
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SKLAD FRANCJI NA MECZ

I POLSK-'

Nowl mlslrzowle
........ . ......POlski
....... w boale
W wacke 'Pi6%tl:O'IfeJ Piotrowic-z (Biel,ltok) warz)'Nim nali reprezlfttanci H mitltNo.wva
VI aiedllelt wleclONm akoMIYtJ ai. w Po. pokonat na pWlkty Kirajewwkieco (LlrDliIJ).
EuroJl'.
'U roz>grywki fiMtOoWe 0 miebrzoeotwo Pol.
Sobkowiak (Wan.) _ycitiyt wyeoko ..
W wedlt mdinie-J po nieciek..wej walee Bar
an: /)Ooksie. WaUd w finaJedi pnyniOl54y Da
pllltiy, po citzkicj _100 lAdt (Goplallia).
\Osik
(l.6dtj
pokonal
na
punkty
Woaiab.
(lAI.
I. jljce wynikt:
Czortek (Oktcia) pokOMI po Hei j walee
\' wadze mU1!zej waloz)"li R'lU1d8teilll (War.
POI06WU sawodnicy, kt6N)' zekwalifikOlWali ciobrze zapo.wiadaj,ceco eit Sobcaka (H. C. P.)
'B) i Pa iea (A11-k). ZWfCitiyt Rundlteia
do. w.lIt 0 a /rIiejllce. z powodu kOfltw;ji nil' lie puonkty.
: lac1JllIC n puMty. Oe'toszeni .o fty 111
Poll\1l (WunaVo'e) stocz)'1 r6wn0rztdn4 ..1.
JIOIftaI1 dopu!szezeni przez lekllJ'za...
\"9 twa pwbhC'DII08C przy,kW. nlemllJkll yml
Keez iowa'l'zyski 11' ",edze miessallej: Za)n. kt II Watkowiakiem (H. C. P.).
vlzdBmi. ,4hpk zioiyl proteat przeciwko orat 8ld I Staeburs.ki. (obaj s LubIn) eakWczyl
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ZlWycl m ost4ltmiego.
Vu ; Owkoeucied: K ziOotek (Poman) <!d. sit plJlllktowym
Dobrze zaprezento.waH lit w spotk811iu f4). (LeIPZIno) nia atawili &ie.
.I;;! wec)'dowane zwyclt sbwo na pumikty po
'dZO ladnoj walce nad Jaruabkiean (&1 ).
rW pi6rikowej: KOoWals'ki (Pomorze) w _lct

w e: SJ:z';tki

fr841CU!ki ZwillEek TeniSOwy wyznxn'
na IIIC(;Z tenisowv z PoIs4I:l\ kt6ry S!e oclbe

dzie w Wanzawio w dnitth 04 1-3 ma;a.
PM;I lfenrotin or lIP. Jamam I Petra Jair

. Pet:.ze mioszaoej w).,.t ara Hen
POJf:DYNEK HEBDY I TLOCZVlQ.
SKIM
W WarsZawie odb)iy S1e zorltanizowal'c
orzez Po! 1 Zwi;\zcl< Lawn - TcmsOwv climi'
na<;}'ine 9po!kal1ia tt'llisowe. <-clcm ush:c::ia
sklad.1 PoI k, na me-cz z fr.flcia Ze wzldeJJ n
deszcz zdolar,(, rolcuat !\-\ko iedf11) !;tlotJ<!iI"\\
i to nleukoliczone Walczvli TJoczyflsl..i Z Hch'

dll. Hebda by' pocz tkowo TCltwarniei<zv. i

wnr:ral tlierw ze dwa set v 7;5 6:4 P6fn:cl '1'1
czv1\s111 I rt'l rai W "f'r\'waiac na tepr.c dl'.:\
sctv 6:1. 7;5 ZaJP.daj \, zmrvk i dcszcz zrlY.:
te!!11sistow U\\ l iedniaj:tc cietkie \\ arook ter
r.owc. b\'la zada\\ alaj ca

nte;;podzie-wanytn c! sie Chr ", icbie na

;.ki i zostaje wylicZOtly.

\, (lkO na pl)nIkty to<bianln.
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sl4 do przcrwania wa!ti. Na ()j(6t forma ob

Chr&stkicm (KrakOw) IIIbler.. P\IIIdtty/ jednak

W wsdz.e lelokiej: Woznia,kiewicz (Udt)
alezyl z Blaiejewsokim (Wersz,) Zwycicr1yt
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Will ie midlJklD OWI wyS[ili kolankie W Janowie
o wilrto dowe nagrody Firmy Rorew6w AI. Bubala w Siemiilnowitilth

BELGIA OPI..ACA S[DZ1()W
PILI(ARSKICH
Na wlor AnKIii Beb:iiski Zw Pil<l; NOl1C
D(J!,taJIowil ()oI)/lcat sedziow. DToWaOZ3Cych me

ell' w I LidZt:, Poza zwrotem kosztow scdzlo.

w niedzie1 9 maja roozeg'l'8t1y iZostanie w Ja- Orgoa'l'lizat.oorem wyScigou jest Kl'lJ4> C)'1disWw wle bcd otrzymywac ZOO Irtlllk6w za me<:z.
'w sredniej z nieeierpliJW06ci, oczekiwlI\a nOoWie
wieIDd mi ctz)-GdubOoWY 'WYSc: 1«Ha.lW:i "Rekord" Jaat6w przy wspOludzia.lc f;1"I11Y Al00j.
,"lkn pom:...dzy Majch'l'zye im (Pozn.d) i . w
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bal.
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fe<!eracia IraocuSlka Pjtki Nohoel u ta:iI. ;u,
Mob (WS1'Szawa).
na dystansie okolo 25 km. WYScig ro'ZegI'4I11\Y Sl4l1t i meta wyacigll w Ni _zoVo"OO, kolo dei:nit}'wnv \>r<Yu:\m mie-dl\'narooowe;:o 'Jlrni
DC W c: ikiej spol&a1i si PiQat ( IIiSlk) I Mi. zoSitanie d[a kolaJ' y li ncjonowan)-ch na trasie: Ur 1l Gmiooego.
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)ob" r."ki (Wsr&zawa) Pilat p ko rozprawil sl
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c:i. oraz nl; tr7o\\' dc druz\'n\: .e1nicc. A'I
,'li,'zony,
strji
Wloch.
Czc ho lowacji a wrc zCle an;: C,'
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WYNIKI BOKSERSKIClI
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HSTRZOSTW POLSKI W POZNANIU

!ii P6Ifina!\' -- 3 czerwca w Parriu. I'nal

PBl,ze walki w remacb milstrZO&tiw piticiar wodnilk6w nieJi nojoo.oMln ('h i niestowarzy- Zglo!zenia wnz z oplat4 startO......4 na1eiy Cler\\'ca rownici w Pan'zu.
".rh PD'!s.ki w Poznaniu ograniezyly sit niemal Im).n h na traele.: Nik15zoW1CC - Jsn - My. nadsYMc na e II prezesa kltJDIl p. KUCMr.
\\nlk towarzy&kich, rozcgrano tylk 2 wallki
MIEDZYN.\RODOWY TURNIE.J
Sieanianowjl:e, gdzie pl'Zy uoli<:y Bytomskiej :maj- skiego e aJ1a w IIo1I()IWle ., uI. PoUta II!' 2
rnmach mistrzostw (} 3 wz.gU, 4 miejsce.
TENISOWY W RZYMIE
dowec si J>o;.dzie pOOmetek I t.I} sam" trast z onz w lOok. klubo-'i'o'ym w Niki6'WlV1:!O, przy 01.
\V dalszym ciaxu m:edzrna:vdowe;;:o tAlln;:
ju tenisowelto w RZymlC tla4lv w pial<:k r.a.\(;
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Ruch - Warszilwiankil 4:2 (2:2)
kcz 0 mistrzostwo ligi Warszawianka - Rueh
;rcm3dzil na. stadionie Wojska. Polskiego w War

PIIiac ci a\\szc wynil<.;; DrlJ';(a runda fl;ry pn
i(d)'licz j pa1\: Stefani - OooP'fcrt 9 :7. 6:3
(;wiercfillall': Ct:n;;r - Taron; 6:4. 6:2 Schroe
dcr - QuinJa\"21lc 5:0. 6:1. PaJmierj - Schnt"d;
8:6 6:1. Stdani - Ser\'Cnti 6:2 6:2. CwicrCf,'
natv rv p(,iuJniczci pan: Horh - Orioni (,:2

Biegi narodowe na przetaj na Sl sku 6:3. ZeMen - Yorke 6:1. 3:6. 6:1 P6Ifbal..,
w dniu 3 maja

'3" ie, mimo niepogody, przeulo!ooo widz6w.
wady byly ciekawe i mialy doA6 nieoczenlka

dme ruwnorzedna I na bardzo, wysoklnl POZIO- W dniu 3 maja si na calym terenie aOZLA.
",
III'o.atywa zna)dowala Sle )ednak w r kach 5 r. . . . . przez . . .
31'23\\ I.tnkl, ktora w 15 min. zdobyla prowa- .II\1!'Ka nllirodowe blegl a !>rze!aJ dla zaw dillJ' L prezy te Zf1 w bt(!ZllCym rolro EI'OOJal

vTO"IO
rrze lCg.
pie wszeja jej
polowle
gra.czbyla
zu. Katowice.
27 kwietnia.
I Sciach ,k}OOy w
WlJgt.
org<inizacjeze'WYznaczoM
przezW
Krawczyka,
ataki dos6
sto Ik.6w
stiJIWerzyoszonych
1 moootowarzyszomych
ne zamteresowame
W7Jgd na y I

Horn - Zehden 4:6 6:4. 6:2 Matb,cu - je

8;6.6:Z.

ATLETYClNE MISTRZOSTWA
EUROPY
Mistrzostwa Europv w walkach greCkO i;\'1n

Ich odbeda sic w Pan'iu od 18 do n maia h:

Z!!!osz(,nych zosta () 25() zawodnikow. rcpr)
17 I1lin bramklj. zdobyllj przez Wodarza, Gwat- Biegi prze-prowadzone w fJast uOOeych w(}j.s!k<><wyeh.
'" II\'atakl
na Warszawlankl
polu przeclwnika.
Ruch
Sl I PZLA.
starl
k:'ub6w,
ka I organizaeji
pOI,si zentuiacych 22 palistwa. W tun.ie!\! wezm<\ '\
"WIle
przynoszlj ]e)
juz wrewanzuje
grllpach: a) zawodnicy
zr*szenlmasowy
w PZLA, dyZa.rZ4!d
51. Zw.woLe1dkoot1etyC'lJllego
2J\Wua
I" minuty p6inie) drugi punkt ze strzalu Piry- stanIS o<kolo 7 lmn., b) n:estO'Wal'Zyoszenl - dy- z a.peJ.em do klutbOw i organ cyj. kt.6rym po dzial wszY5-C\' I!Jistrzo\\'k: oIimpiisc)'_ a mia (}
wj.cie: Wel1:icr Loerincz Turek Erkan. Fj.nn K.)

' "r.., er li l: b ;o

hS y : i qO -; ;"J :rn;w k; i 5 p .e) ( n; Y' :zac , : \: s:;a , r: - , ler ono k Pr p t a nie . bie w, bo :W. ' pr h zez
rz,'f\\ y daje wynik
nierozstrz}'gni ty 2:2. vunosne 'OIDU1!I.JAa y I Wy>WIE-S2IKI na ;"",ae w

\r drugiej polowie sytuacja zmienila si zu- ha.!'Ccrze, policlia.. straZ pozarna, KPW., PPW., ]()okalach aporl<!'wych lUIb w ionnych OOpowiednich
oln.o Huch opanowuje boisko, spychaj c War- JunacY', K. S. M.. Zwi:yzeok Mlodziezy LooO'l\'ej miejsooch pt;l!Jo1iC'lJIlych illlfonnOlWafli) zawodnikOw

'"\\!"nk do delenzywy. Przewaga Ruchu tlWY' i p.) - dysta.ns o'kolo 5 kim, d) wojs'ko - dy- 0 s7JC'zegQlaeh zawodOw z podaniem tetlllliou
1lr!!a SIQ W dw6ch bramkach, zdobytych w 13 m. &tM1S O'koio 5 Jun, e) jlJJl1iorzy, za'romn zrzesze- O'Szen., miejsea i godz;ny startu ;!p.
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--<>- Zwili2<6k LeldkoatJetycmy w iooych miej6<:ow ' tOlWice, tat Dr 3e-661.
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tiekawa inOWi[ja t. K. S.
LKS. wprowadza stale zawody lekkoatJe
) ozne na wszystkich impre/Zach pilkarskich
1\1' prz.erwaeh rozgrywanych meczow. Udzial

.' zawodach brae dl! najIepsl zawodnlcy i

,I"

I

Pierwsze oogo rodzaju zawody d si
n
m zu Jigowym Warta - LKS. w nad
e odz1/Q niedzie1 .
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Niem[y - Belgia 1:0

II

Wajs6wna I KwaSnlewska

RUClI SlKOLl LEKKOATLETOW
Onegdaj odbylo si... nad7lwycza}ne welne ze

lochiej, Polaczek, Rylroold.

a otwiera t!eZOU SJIOrtowy oficjeloie w

dniu 3. 5. blegiem na.rodowym na przeJaj. Kie
rorwnxrowo pM: Ho jui do pracy w kierunoku
przeprowadzenia 1"8 jonamych trenitlgOw na bo
ieko.

zaproszone do Kr61ewca

PodziM trenit1gOw: Treniogi dIla selreJi I
dletycznej odbywa. sl 'We wtodti I O!JWariki
n& nowym etadiooie. Trenitlgi dla sekclii GJet
Sportowyc'h we wtoorki i _aTtJki ne st&rym
boiSku prey uL Kaliny.

Zw.Ok
L. A.
wysJ.al zaproszenia
<rIa dw6chl dlliU
CZQ-so
Przedrwnlczk
mistnyni
wschodnio-pruski
Niemleckiego
majA Il1'b 6Wajsowny
crerwca br.d7.ie
w KroIeweu.

a.peil1Qe do W>\zyetkicl1 ZI\II\'OdnikOw niesiowan)'

'."WOdUl1:zki IOdzkie.
10'

Cadier oraz EstolicuJ]{ Pa)us2i'u

Sekcji Lekkoatletycznej i Giu Spor1oo
'Z"l Willlnowskiego, a w 24 przez Sk6r . ni ja.k I niestowarzysze-ni., rO\v;niet odzlezy w Wyu]d biego6w a w Sci lloSC star branie
wycl1 Rtrhu, na krorym ",brSM nowe kieN'\\
O"aleczny wynik 4:2 (2:2) dla Ruchu. wieku &2Jko'lnyro (IV-IS let) - dystalll8 oIkoio w yeh uwodnikOw i n&lJWiska zafW()C)nikOw. nicbwoo,
w skiad kt6rego wesdi PIP.: int. Tyrli«
\j zwycIQzc6w na wyr6znienie zasluguje WI- 2 km, f) kobiety (cPowyZej lat 17) - dystans IktOTzy 7Jdobyli pier.ms-ze miejsoo w ,poszczegQI pl'0ewodnicZl!'T, SzymUIra L. sek,retarz, Herck
slkerbnik, OrlowSki lawnik. KierO'Wll;cy h
Im \ k d c er 'd:llup:o :; Smoczek.Bie-gi
o<l.."'()olo
1200
m.
nyoh
grupach
podadZli
kiCTO'Wllicy
biegOw
M
na t>erenie Kat.()'IVie orgooizuie M,'Siki mocmie teiefoonicmie do Pol1slkiego Radia Ka niemi: Szymwa A., Bartoszelk J., Micltuill:, Ko

M.

10'

kcla. Szwed S\-edberg. Szwedzi Johansson

CeIlem spopo1aryrow8I1ia i podniesiet1ia po..
zfomo le1ckoatletyki w Hajdulkach kierowniC'bw
&ronych i miloeni'kow sporbu. W. HajduIk I oIko

KWMniewsklej do wzi\!cia udziam w wle1kich &ka zmierzy si ze swymi rywalkami oHm He 0 gremiel>De l!IC'Zaoie na treniQg;. w C'Z8
lowych
Iekkoatletek
polskich
Wajs6wny
i l olimPljSka
Gize1a Mauermayer,
zawodach
sportowych,
kt6re
d, si w
pijsklmi Fleischer
i Krueger.a KWaBniew sie kbDrycl1 przy)nude sit rownieZ C2I100Jr0w

. \V rried,ziel() rozexrany zosta w HaaJowerze
,a

>,Ohccnosl;J {}kO!!o 60.000 widww. m i oozY1Pali

\i 2\\'V m cz Pllki noznei Niemcv - Belgia.
, ,z zak{mcz i sie nleznacznym lestwom
rQz\'nv nlemicckiei w stosunku 1:0 Jedyna

-<>

\?ohmanna.
lUka padla w pierw5zej oolowie ze skzalu
II

,b

,j

,.

Trener plywackl
w Warszawie
kan; nied,zle1e przybyl do Wuszawy amerY'
OZ\' hl tr cner tllywacki stlt9wadzonv dla na
Doby
Howard. uda
Po parodniowym
ere.0wywa'k6w.
stoll y DtIHowa.rd
sie na llIsk.

-<XX>
Henasz w Belgll

Mladzi ZaDasnic, Nowego 1,lamia
.wvcielal. Katowice 19=18

azy w biSJtori.i pO'1skiej atlet i miQdZymi....owy etal pu.nikty Sulikowi.. Badam.k poIoi')'t Gap; odllioll)" "aack j." No
mecz za.pamiczy j11'l1iorOw. Ci_wo to wido- Kiew zalamat tM9t i'emawy, CK1G*a poIotyt wego Bytomia 19:1& .
wislro
wZibudzilo nadl;.podziewlW1ie wiel'kie millte- Nowak& n. tope.tki., Nreduomy GT'IIS1!Ikt. .. !)er- · . ·
W Nowynt Bytomlu ro7Jl!lgT811Y zostd pietIW- Seklllla L. przeara! z Ztoto6iem I., J88iOM 00- 1 clk'I1 og(mym wi nileepodziewane cho6 w pebai

re6OlMlnie; zwyci tw odniesli ch10pcy Nowego lieh przeg>ral 'W podobny BalosOb z Solo'W\!llkim, KJm!j 2II1IG7 H",odnilt waci 6recJnilei
Bytomia,
kt6Tzy gOroweli
nad rEoPr&zentacjli
Ka. wY.
Szaton
w drugiej
kolejce
zmierzyt
8iQ z 8Z1ll1 KS.Wecl
pokOj
(Now,
weZlWai
do walki
mi.
towit: a.mJbicIi'Q.
I sit4 f yeZ'\l4.
Oibie d'MY'IlY
c»m,
OOtOrego
rOwniei
pokOlllat,
Gore.wski
strza
at..aBytom)
I PoIBki
Kir ie&'o
I (So1rDl

:::

: 't!: r:;

; e::0II,:1 = . wf.«==' R":ie

-::

ton
po<kooal
ztotosi.
11,mie-js.cu):
G re.wS!ki
tri>umfowal
Krallze
ulegl
Brylc&,
patiki.
. 10
Nowego
Bytomja lIa
pie.rwszym
sza. 1 Dzilulba
Jan wygralrorem.
'Z Bienkiem
a RUllniok
z Ma.
Diklem", Wale_
]d... CO wHennleepeb
1 milD..lie

zai zy.jazd HIt ia5Za do Bekii WYWo/at d1Jte nad Sw1c podobnle jadt DzilUlba J. nad Ku- klow., Sekula Gojnemu, Dziuba R. w)"gQ1 I UtaleDtowa.ny zapaSrllCt weal J Sta
dale l,r..esc,wanle. Sportowa prasa belgjJsf<a po.
kie.o eZIl.e Mreszczema ka.rlerY &portowej pol' machem., DZIuba Jail pokonal Mawra., Ru6niok gorel z SuJilkiem, Kis.ze1 pok nal Nowaka., CiQ,JI- Jety 2IIoIIDI!gO . e KS. Starze1ec (N Hr.

J

przeg1'6l z Blet\kiem, Krauze 'z HemrIern i Wsl. ka 2/Wyci'i:tyl Tamaw4;, NiedtmlY wyp1JllBoOOwal tom), wy&U'W,,* alii} tym s'!llym o ,..
tien r nllOtacza i stwierdza Iii podobnej kla.iY porsokim
aI walBtoGo)1
z StaJZlot iem Ii, Jeglorz
I Gltbem,
Hadam.ek
pra. niczek
II) jpOkoaal
z &:,&.. GwdiAIZ
Iniuba R.prle
zwycit!yl
o.1Gr\lEl7Jk
a SelNla
redotyl
SolowskiecoW (SokO!
"y. paantiw
" titdec;rdowulie
,oh:it;ikicb... pe.
a I zcze nie posiadano w BeI&'H.
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KINO CAPIlOl
Wydzial Powiatowy w R)'bniku ul Pleblscytowa 3

PAR'S "DtR PA"J

fOoz,pisuJc przetarll: puhlicznv na do.

ta we 1000 ton kostki nlerell:ularnl'J
.Vrzld Wo)ewodzkl Sllskl o\:lnsza
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KINO COI OSEUM
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KINO RIALTO

Od srody: KU WOLNOSCI
Will ' Birl:cl. Ham;; Knotecl;
SPRlEDA WCA TRAKTOR OW
Joe Brown

TVDllEN PRlED 9LUBEM 

Aw Jana 14

Herhert Mars.h:JlI. Jean Arthur

Stawowa nf. 19 2) POSWI CENIE Robert Ta I"r
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KINO UNION J) DIN I( V Jackie Coope ;

3 MaJa :5 2) Droga bez powrotu Kay Fral1ch

Dab 1. PAPA SI iENt

KINO Df81N4 2. DROGA BEl POWROTU
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Bvslra - Wilkowice. Dom klimaty
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Wszelkie artvkuly sarri.t3lrne dla pic
le:;::nowania z<:.lro\\'Ja i chorH:h w nat

towice. Pilsud. kiego 10. (7713)

ROlNE

dan:a kamienica dw.upietrowa nowa
z onodem. kolo Katowic przv lesie,
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(elari w Cborzowif'. ut. Sobie5h.tegO nr 1,
Da podstawle art. 60:.? kpc. pOdaje do 1'111
t1lif'zneJ wiadomoFci, 1e dnla 28 kWletnl8

II Kill. srq, £\21 J iOO,<i.7.

;I

or!ll kc
Z Z., Z
ZZZ i I
ZZz. Z
':1 i prz

111I111I111I111111I11I1111I11I1111I1111I11111111

r 0 DI 0 C beZl'OIJOtDyJII

to aie ialm

to ohowltzek

'11111111I11I1111I111I11I11I11I11I1111I1111I1111111111I111I11I1111I11I11I111111I111I11I11I111I1111I11111111I111111I11I111I111I1111I11I11I11I11I1111I111I1111I11I11I111111I111111I11I111I1111I11I1111I11I11I11I11I11I11I11111111I111I11I11I1111I11I11I11I111I

i\'ie DIG .legc, ccby Da dc'dre Die wyszlc

tlosci
.uszyIi

.Kleof
l;;WOZ

rybnic

R6
Ja ud;

ile che

q' na

1iiiiiiiiiiii

:-<1

t.ie w (
kjQWV

lekk I

owc

iiiiiiiiiii

W

:ych.

"',Ot
be:a,

r} w

.? O rr
Clr W

6:I1ii i

NiZej
IGhn!

Clnci

