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;ki w godzmach wlcczornyeh dnta wezo- SOld Praey w Rybniku. Cza> pracy pogoto- Sb pracy, h6r:t to ustaw:t w n;t)bIizszym
tal'Lego
przYHI zarL.:tdy
gl6wne
bt;dzie:i:e
m6g1
byc'dyskutowany
ra-I ezasie
si bt;dzie
$I:tski. eza
KA TOWICE.
P: Wojewoda
dr Zwi:tzku
Grazyn- Iwia
b;enstwo,
powolany
zostanie dow:i:yeia
I maehzajmowdc
dyskusji nad
ustaw:tSejm
0 sknke:1iu

:;6rllIk6w ZZZ, Zwi:tzku MetaIowc6w Z. . Frank soada, funt zwyzkuje

\\'ARSlA \\ A :-<a ieldadl wajut<)\\ \'dl de"
v:iza 'n Pani W\ kal a DOiJC\..l1a t n-dc'l:.je

Z Z., Zwi:tzku Pra..:ownik6w Umyslowych
ZZZ i przedsrawiciela Zwiqzku StraZak6w
ZZZ. Z zarz:tdami wspomnianych organiza
':YJ przybyl prezes zarz:tdu gl,6wncgo Zje
dnoezcnia Zwi q zk6w Zawodowyeh p. mar
Ilalek SeJmu sl. Karol Grzesik.
PrzcdstawicieIe zacz:tJ6w poszczeg61
l1\.:h zwi:tzk6w prosili P. Wojcwodt; 0 au.
toryt.1tywne oswiadezenie w sprawic losu
U\tJwodawst\va soeplnego na Sl:tsku (usta
WI' ° dcmobilizaeji gosFodarezej i radaeh
c\..bdowyeh). Mianowieie w zwi:tzku z bli

zn;zko\\a 1\1ccna tel1...tI.:I1.:.:e \v\hazu'e iUllt ar..

2.ictski Dc\\ iza lId Pan t. .1 oto\1:aJia przv wcz
rajsznn zamklr:cc:u \\ Lond, nie ]] l.1,l. osi,, :e
!a brs 111.26 DrZj \\' LO'': }'ZYI11 otwar It
i III it! wczc.ra' 0 <::dz.nie 14. \\' h;rminowr:1
notc\\ h,nia:h ir8.nka \\ LOlJd\ nie <.tenon\" Yo "ka"

lair wnazt],. \\ Host: l'm;esiccllJ\ do oJ:)"
3-1JJ:esieczll \. do 2..l4
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Agencja Press zawleszona
W:\RSZ.\ W:\. a \11lJry (lprYZji :tdlJ Qkr

'\\1111 wygasnic:ciem Konweneji Gencwskiej,

gowego w War"7,m-ie z rima 21 k"'lctnia rb.
wydawany w War"zau-1C biuletYIl .\gencjl
Pre"s zo"tal za\\'ie zonv.
Zawie zenie na t'lr;llo na kl1!C'k s!\\-ier
dzenia prlez wladle \\'y,oce szkodliwej Z punk
tu widzenia In!eres()\\- Pan,!\\'a dZlatalnosci
tej' agenCjJ, polegaj'lcej na tendencyjnym luh

.. cocpowicdzialnc Jcdnostki sugeruJ:t ma
,om robotninym, :i:e z wygasnicceiem Kon
'crh'jJ Gellew>kiej ustawodawstwo socjalnc
w\t,l11ic znicsiolle, wzgl\(dnic wybitnie o
bi JI1JeLonc.

\'If odpowiedzi P. W ojewoda zaznaczyl,

ie u ezynnikow miarodajnyeh nie ma ia

\H CZ fal zY\\-Y\11 oswietlamu spra w zarowno

dl1cj tcndeneji do zmesienia, ezy tei uszezu
plenia ustawodawstwa soejalnego obowi:J
?ui cego na SI;'!sku. Ustawodawstwo to, po
"ygasnil(ciu Konwcncji w calosci zostanie
utrzymane. lstniei:t r6wnic:i: tendcncje do

z zakreslI polsklcj polt!yki zagranlczl1cj. jak
i We\\'I1f;trznej.

-<XX>

60ering wrena f1ussoliniemu

loz,7crzcnia tego ustawodawstwa na cal:t

dyplom pUota
])OJSK\. W toku konfereneji przed:.tawiciele TV 1lb. niedzielIJ przybyla do TVarszawy wy cieczka 200 naszych rodaezek, Polek ze slq
R 'm. General Goering w ch.arakterz.e
\\ qzk6w pormzyli sprawl( zwil(kszenia skrl Opol.sklego, wituna i podejmowana przez Swiatowy Zu:iqzek Polak6w z Zagranicy.
nacw!nego
dow6dcy
lotnictwa niemittkiego
Wrzoraj
1Uyeieczka
zwiedzala
zabytki
War
szawy.
Zdj(icie
nasze
przedstawia
grllp
"osci S:Jd6w Praey dzialaj:Jeyeh na SI:Jsku,
podczas przem6 wienia plk. Kilin.skiego, w czasie przyj cia wrt;cz "l Mussoliniemu honorowy dyplom pi.
Iprawl( pogotowia pracy i ezasu praey w Polek zc slr!ska Opolskiego,
Iota,
"Tkonan
"
na
pergaminie.
towarzyskiego w Ka synie Podoficerskim.
Vkladaeh Spolki Braekiej. Wreszcie po
. uszyli sprawl( unieruehomionej kopalni
. Klcofas" w Katowicaeh-Zalc;zu i fabryki
1;;WOZOW sztucznych "Ceres" w powiecie
I'} bniekim.

R6wn'e:i: w tyeh sprawaeh P. Wojewo
Ja udziclil wvezerpuiqc'yeh odpowiedzi. 0
,Ie chodzi 0 zwif(kszenie liczby S'ld6w Pra
na sl:tsku, to istnicje du:i:e prawdopodo

Bla nOIB slatbi IpansaliantUlbie

Pogoda na rod-=

zamowily Polskie Linie Gdynia - Ameryka

Nl og61 w calnn kraJu d c po!':odl1ie. iedy"
..e w dziell11cach polud'l1iOwo . wschodnidl pi zej
tqch.:\,v
wzrosttempera.turv
zachmu-rzeniaSlabe
1 mje;scami
z.
Wz-rost
wiatrv desz
II1,Q"
...:owc

Gdynia - Amc:ryka zam6wily w stocz- eze,SI1e urz:tdzenia techniezne. BCCd:t one statk6w obliczony b..dzie na 930 pasa:i:e
nJach zagranieznyeh dwa wlelkie nowe stat mialy okolo 145 metr6w dlugoSci 0 zanu- row, w tym 650 klasy trzeeiej. Statki za
W ARSZA W A Obydwa
(tel. wI.) nowe
Pobkicstatki
Linierzeniu
I wyposa:i:one
maj:t byeiwmaksymalnej
najbardzlej nowo-I
ko ei 17 wccz10
godzincc.
Kazdy z tych
k. transatlantyekie.
okolo 8 metrOW
szyb- opatrzone
bccd w
w na
speejalne
ehlodniee,
kt6
I rt podczas podr6:i:y w klimaeie tropikal
nym dostarezac b..d:t chlodnej wody do pi

ela. Wewn:ttrz dwa nowe statki pohkie

wzorowane bccd:t na najwi..kszyeh okrtttach

POlodz zatOUlla hilha lBiast alBerghanShllb
. W ASZYNGTON. Wskutek trwaj:t
l'ch o.d trzech dni deszcz6w wezbraly rze
b.' .ohIo, Potomac, Allegany i Mononga
a.a, groz c zalaniem calego okrCCgu, kt6
.r. ub. poniosi straty, przewy:i:szaj:tee
:.o W
Jnlm.
dol. W kilku stanaeh, a mianowi

wiata "Normandie" i Qeen Mary" lcdcn
z tyeh statk6w, kt6ry zam6wiony zostal w
stoczni angic:lskiej; dostarczony ma bye jui
w pazdzierniku 1938 roku, drugi zaS, zam6

Most na rzece Dorange w Wlrgll1l1 zostal 'II... stanJe w maJu 1939 roku.
uniesiony przez fale, a kllku jad:teych przez MONTREAL. Express Chicago-Montreal

kose szk6d nie zostala dotychc.za

talona' i pocla g o'lara P owodzi wio,?y w d skiej stoczni dostarczony zo

n.ost
automobili
zginCC1o.
wykoleil
si tu za graniCit
wonNOWY
lORK. t,6w
Powodz,
kt6rej roztaflO. Przyczyn1l
katast:ofykanadyjsk1l
bylo podmycie
to I
miar6w nie notowano od lat 40-tu, zmwi- ru przez ':-r 0dy powodz o\Ve. Palacz parowozu

d adzek?..ewa
600
. k ' 6 zostal zablty a maszymsta ranny.
t. Pensylwanii, Ohio, zachodniej Wir Ia I. w
U CJI . mles1; -ane w Lckarz; kt6ry spieszyl na pomoc samocho

Ks. Windsoru w [ande

LONDYN. "Daily Miror" donosi, e ks. Wind.
N .11 .1 Maryland rzeki wyst:tpily z brzeg6w. mlas a Ontno, .Burmtstrz mla ta zaz:tdal od dem zostal strltcony wraz z wozelll z mostu soru ma_przybyc w przyszlym tygodniu do Fran
cji i zamieszkac nR zamku Cande. Slub jego z pa
J he) polo:i:one czC(ki miast Pitts burg i

.;:,G n tcwn zostaly ewakuowane. Miasto cclu przeWleZlenia ewakuowanvch mle- mochodem poszedl na dno. Nie zdolano go u nilt Simpson odbyc si ma nieco p6tniej i z naj.
okoI.eznychi .m
ast. dostarczenla
Pfzez wysokq, fal powodzi. Lekarz wraz z sa wiQksz, prostot w bibliotece zamkowej.
1I1elnnati jest r6wniez zagrozone, Wyso szkane6w
zaopatl'zcnia
ich wotatk6w,.w
Zfwnosc.Iratow3c.

\\.

'roda, d Ja 2N. o kw'ctnl:t 1'117 r.

....' 2.

!'fr. 115.

.'

Sp6r 0 .10 miliard6w

roz__clza Irancusilifront Iliciow.

Nr

61elda zadan maluralnY[h
WI> Lwowie odkryto .,gieldc zadati Dla1ar\r
1D"Ch". kl6rel glownym bobatercm lest Pro( k"

mnaml!m zydowskie<:o w Kowlu. ma:r. f.lj4

Mehri:r. Mu Mehrer wszedl W pOt'0Zi1ll1nien
z urzednikiem kul.MOrJum IwowskiCKO IIIgr ,,'
N I przv }e1l'0 II01tIOCY zaopatrvwa.f za redn .
twem sw<>ich rodz1cOw oraz brae;. uczni6w ()k;
!o 10 lI'imnazi6w Iwowskich w tematy DlaJ\r r :.

ne. Na,bvwanie temat6w odIbywalo sle w drJT

PAR.yz. W zwi:t zku z obiega!,cymi n cunie .to ozna zarohy, :ie. rz.,d nie zamierz:1 1 bicra j szczc wic;k zego zn.aczenia wobec
DrzetarKow. prz:v czym niezwydda ..gieltJ .
.iddzie ." ostatnim tygodniupogloskaml, na razle U .'PI pod naciskle ge!1eralneJ f,ktu, e na ost tmm sobotmm zgromadzc dze
znaidowa,la sie ood Teatrem Wic:kim ora'Z I
rakOby przewodnicz:}cy komisji rzeczo-, konfeder cJI pr cy.. kt?ra.. ,ak wladomo, nlU zWI:t zku zWI:tzk6w zawodowych sekre cOOdnLku ul Aokademickiei! 4
tematv zadati matl/rycznvch braJJro Od ?i)
o:nawcow przy francuskim funauszu wy- a maga slli POdJC;CII w e klch rob?t P - tarz ene al?y C. G: T. J.ouh ux katego do Za
150 z' zale!nie 00 zamoi.nooci klicn1a ".:
r wnawczym. zn:1komity ckononlista pro!. I bhc.znych n:1 sum 10 .mlla rd6w: fro 1 rozpl- ryczna.e oswladczyl, ze ZW!:t zkl zawodow:e tcrmiltU dostawv Roozice Mc.hrera prz ' I ;
waH u slc,bie w mi.eszkanl.u r6wuier! zam6wi:.')

nansow Vmcent AUriol wyst,\pllz kat o- rCJ. Oswladczente man. VlOcent AUrIola na- 0 narzucemc rZ:Idowl swych postulat6w. I pjcniadzc \V zwi1\zku z dochodzeniami k16/
Rist
mial .zglosic
SW:}. dymisj:t.
.nl'nis!:.Cr
fvcznym
zaprzeczenicm
tych poglosek.
Jt:fl- I sa la na en cel',now:eJ po.zyczkl wc'!'nc;trz- w nZle po rzeb.y bC;d, umlary postarac SIC; !c,cza sic od kilku dni bez przerwv. areszto . :

,inoczdnic minister r6wnie stanowCZO

dwiadczyl, :ie nie zmienil swego stanowi
ska w sprawie pozyczek i :ie nie zamierza
wyst:}pic z :iadnym wnioskiem 0 . ow:} po

Siunnu Orzumala zmarl OJ 80 rD U zqlia

L)'czkc; na rynku wewn trznym. Oswiad
wyrzyskim w Pozn/lnskim we wsi Grabow- W6z ten przeszedl do historii ptJd nazw:}
nie W
zmarl
w wieku
slynnv
MichalIwoza
ARSZA
W A lat
(tel.80wi.)
W powiecie
czasuDrzymaly.
przez rz:}d pruski micszkal w wozie.

czlowlek · ptak
zglnil' w Paryiu

Drzymala, kt6ry przdladowany swego

..

..

HiSIDania lelnalem rOlln6w
Goering - Mllssolin.

no dotvcbczas prof IIII1'T. Eliasza Mehrera. Ur".
nka kuratorium. obOoje roozlc6w Mehrcra lJ;a',
ftoI(O bracl stllde.:rt6w politechniki Juliusza i J :
zeta.

WIEDEN. B. ksi'!t Miko!aj rumUl\ski wyl .

..

[WICJ
I\ICjsZX'

Dlat
f;dci" p
,icrW5Z

wal wczoraj popoludniu na lotnisku w Aspcrn.
Poniewaz ksillze nie uprzedzil w!adz 0 wYIQ
przybyciu, musia! zap!aci grzywnQ. Z !otrllSh

tfliowej
pra(}',

udal si on do Grand hoteJu. grlzie oczekiwala go
malZonka, kt6ra przyjccha'a do Wiednia wCzef.
niej poci'lgiem. Ksi,!zQ odm6wil udzicl811ia jaki"i

rt. 5. '

SkuteczniJ interwen(jiJ
ks. Windsoru przedw ksiegiJrZOwi

m6w Gooring - Ciano - MussoJini, Bl!dZl! spraw zagranicznych z premierem Goerin
LONDYN. Adwokaci Allen i Wery \1'1.
tu, ze dotycZ)°ly one spraw hiszpanski'ch. Z giem trwala okolo 3 godzin.
toczyli w imieniu ksi cia Wi1Jdsoru PreCe!
cje
0 temataeh,
]>()ruszanych
w c.zas nie
. iezo
ro.z- I r.aj rano. Konferencja wloskiego ministra Geoffrey'owi Dennis'owi i firmie "Wi1ia:n
mn.ej
stro.ny zapewniajl},
co zresztl}

..

jeg o pi

pra'." z

Ks. nlkotiJj ZiJptiJdt grzywn
niJ lotnisku w Aspern

ko/wiek deklaracji.

Paryz.
Havasa
donosi
z Rozymu:
stalo spra
wdoon.e,
Ze posel
w
!\limo,
Ze Ageneja
nie zostaly
podane
:iadne
infol'ma- 1Rzymie
przyj
ty by} przez
min.portugalski
Ciano wcw

Miar
kt6rej

Heinemann", autorowi i wy{]awcom ksiljzki

, pt. "Komentarz.e na temat koronacji", d<)o

lbioro\1

lela na

"e b d;
5pra wy

&i Rze(

MA

DOl:
GL
r Twor
.;zego :

P -"I .a I-I.
kny rozwo
J - L M iKczlonek
na Sl sku Ef;t
: :poddal
; ?!:!
\igi
:l: Jci:
l:
. I n 'pisarz
sekr;;ClOW,
tarj
tuwe WBIHJmn,:aneJ
Karo.
kSI ce:suro.

.:lego 1

tuj/l£yoh "'5z .S't1k:e ogm:wa ()rgan:zac i.ne OkY'<;o Fina \o'''1! gogpodarkt! Okrt!gu naldy UW1l
zj.eidzie bral() udzial 316 deo]egetOw, repre7Jen- w &krt!gu dala zl 617.786,23. I W l osk. - Gargantua
?u Zagl b;a. W g!oweogo. ZJaz.d zasozezyc'Qi 51WO. zae za wzorowli i celowli. B' a!)5 zam 'ka s' SIll. RZBl. Agenc)a Stefani donosi z Genui: Mary.
,jI! oobec.n-<>sc: Q 'm,en:e-m W adz entra}nych L. m,!, ?hroto-w!! ZJI 9() O 7.00. a rac " !1ek s .rat. i I narz w!oskl Aldo rcrrari zdoby! sClbie wielk'i roo
M. K. .WF . D 'il'. F. RootlkowsJlu - I. Prez ZYSi()W SU1ffi4} :/11 48 0/4.90 co dob..t.n.e obraZlU<Je n<m jako nowocze<'ny Gargantua. Aldo Ferran

GW P(

KATOWICE. W IIniu 25 bm. ()bradowal w :&;6011ka na FOM. W 19306 r. dala WJlllJk u wej kry,tyce bylego krola i jego otoczenic.
Kat()w:ca h X Zjud D legatow L M. K. W 192285,35 nat&mi?st W okresie <I lat zbiork.a ta I

piw.

wi
,kJ, lu
CZ:j cw

;w lart!
iYL1U

Obradom prliewidniczyl. pre-zes Za,rz!!du Gt CZIG'!llko,w.;o 'ch, przyp dajllcych. di1a Ok'1' g-u. Na btauracji w ci,!gu jcdn j godziIl¥.50 jaj ugoto.,..

pracov
wcgo"
pam!"

Elcrn Solm. prezes pu.j ,eogo
ZaI"Zl!du
Okro.,
owego
Wj- pro nych
na terenie Okrt!gu,
miesifCzniko
,mi wody
mmeralnej.
Pozaklad,
zjcdzeniu
lej porcji
ja/
I Za.r1400
Gtown
. go-",poilllD)l:
, cp:eraj$joc,!
si na 10%
",khOOk wygral
osta!nio
powazny
zjadaj,!c
W rc.

Ir}'ll I

PARYz. W czasie '\reZorajs1zych po-pis6w ezyl, Ze Zjud odfb 'wa Sl w momene:e sZC'Ze- - .otr mujl! be p!at ie jako (j,,:iadczcnw " czasem I.'errari w}'gra! dwa inne zaklady, zjada.

01 rek
.:hecki

LMK. dyr. F. R09bkowskl. Obrady otworzy! podkresleme zasltlgu)e znomlcnna cyf.1a 1'00- nych na twardo I popl)a),!c 10 kllkoma klelIszka.

* I cewojewoda
Dr T.g6ln:e
Saloni,
kt6rywY1dar7Jen
m. in. Z8z,na1t Iiosci
egzemplarzy,
klore
czlonkowle
siQ do<konale.
niedawn\'m
j()tn:czych w ViIJlCNme-s
pod Pa!')'z m zginl!l
wainych
w calym
sw,ecie81,000
boo ganlzaC)I,
1'0 u z,"l"n.u
abso1utonum
USImarynarz
P'1I - J'lCczul
na jednym
posiedzeniuPrzed
300 ciaslek,
a w dru.

h

n; by

o;! 'nnj' ]otni'k amet')'kan...<iki Clemm Sohn, Z'wany wiem podnc..si si 9proWY kolon:alne. P()]9ka z cemu Zarzl!dowl wybro!lno Zal"Z'!d W 9k ad.z;e gnn wypadku 8 metrow kielbasy.
..,cz!<>wiekien14ptakit!m". Katast.ro:fa w)'da.rz '!a dwoch pl'lZyczyn ma szczegc.l,ne prawo domaga. dotychcz,as wym z tym: ze n :e-jSoCe p. i.m.

5t1.ieci

si Olemm
na oczach
tlumu.
nianl!OO
sit! teTytoriow
to prawo
ply.
KoralewSlk:
g w1Chodzlburz!!
p. JnZ.
. I . . opa
k I n,
Sohn2()()-tysi\)Cz.neJN
wj'9Iwczy! z samolotu
'Z w 'soz 9U1kce:sji.zamoTSJk:ch.
JeieJi Nie-mcy 1)
m:e-J:tby
odzyZgroomadzeni
.jeGtn{}glosn:e
&k]Obtu!oV\-:Cz.
sk6w za- a[JonaNJZa[Ja

bdy

inny t

.kOSI i 4 ty.;;. met.rc.w I noQ specjaln:e przez sieble skac swe kolon;e - t() P{}lsce musi prz 'pasc demon-stTo-wali Sowe gl bck,e zau:faI1le do do

I robe

:;.konstruowa,nych skrzydlach do-konal ]oba, opa- wlaooi<wy ; 9h1hswy pro.cent tych teryoor:ow. t 'chczasow .g? Zar ,!d, ?kr gu. krol a anglelsklego

liZllan

daj c efe-kt<>wnY.nl1 sp.ralami w dol. Na W)'50' 2) Morolnym powodem diJa SM1J1IOSci domagan Do KC'ffi'S1 1 Rew;znneJ zo taly w)wane oso- ' -

kosei JOO Illtr. nad zielll; "czlow1ek.ptak" prze. sit! k<>lonij jest nasz r{}zrost naburalny. _ Te b w dotych z,asowym .r«1adz:e. Uchiwal()no bu- LONDYN NacJona!izacja k"uahi wt;;da. pa'
rwal lot i by II,!doW8C tak jak zw)',kle, usil()wa! dwa wielkie argumenty, poparte zdecydow8ill:} <fze.t w, "Ulm:e zl 48 (){)O. o'lJpat.l'zon? s g leiacezo do koronv kosztowac ma 66.45)..,,\1
ot.w').rzr c um;<"5zc-zcn ' na plecach "padochron. walk,! jakoojszf'rszyeh warstw spi)leclZCnstwa V\'n: 'lk()w, z,g!oszonych na ZJazd. a rn dzy JI[!- iu.nt szted Prem;er 11. ldwin og!osil w Izb'e
tIe zw:n: ta powto.ka w 'pad!a z pokrowca, l)olskiego musz:) sit' stae instl'umentem nMz)'ch n 'ml u"hwal{)no zr,lI.an nazwy Okr na O. "min to spccialnv tr\'bJnal I!owc!anv do 03[.1'
&Ie nie <>tworzyla Slt;. Nieszcz sJiwy w d<llszym wladz centraln)'ch. Szczeg&lnll \JJwag pr",yw;I!' kl'{1g' S! "ki L::\oIK. X c-zc-Ie Zarz u ()Ik .go,we- co\\'arria czescI dobr koronnych. wlasnie r.a
::}gu ..padal jak ka.mien w dOl Na w '$OkOSCl zu w swym przemow.en:u Pan W:cewojewoda g() .stah PP. W.cewoJewcda SI!1J5: kl Dr T. 8a]0- faika kwott; szacuje kV!la;nic kr61ewskic. 0..20'
'ko-!o 50 mtl'. Clemm Sohn szal'pnl!l za rl!cz,k do kirzewienia idei i zadan LMK. w,srod molo. nl ako P'reze Za:z'!-clu, .Notarl'us'Z A. Ro-steik cz-enie to. m6wil premier. rzad za'll1ierza prz'''''l

drugiego 9padochronu, umieszczonego na p:er. dziezy. I Pilk. St. op:el Jako w:ceprezesi Zal' d-u, J. i prz,/oiyc I bom (i(J.oowiedni1\ ustawe iak iJi
iach. SP<idochron ten otworzyl si Ju nad sa-' .. , Ignasze,wslkl, semetarz Zarz,!da, jonz. A. EJan-dt ko proJckt zosta'!lie szcze.:::6/owo opracow.a.ony.
"""! zie-Ill:!!, nie zahs,mowa! d,nak szalone-go p . k Ze .zl{}z.one o "'l11'aWOZdanla wymka, e O. "I':'<lrbni'k Zuz'J,du oraz zastwx:y ich d)'T. B. Za- --<>
du i 10tn:k ",padl na 10tniSlko, do-zna . c cale...o f Vi o:kr .e sp:awozdawcoz.ym mJaC'zllUe po. wadvki i il11z. F. StattJIer. PSY R OZ SZARPAL Z . f

sze-regu niezm:ernie ci "kich obrazcn. J W dJrod e \:I K&z)'1 dosc kom<>rc-k .0rga!1Jzac" . oSl!j.gajl!C z W za'konczen:u obrad p. Wicew<>jewoda Dr . Y D IEWCZYI\
110 szpi'tala Clemm S()I4, zmar!. konwlll, roku 7 bwod'Ow soamooz:e'bnyc,h, 125 Salloni zaapdowoal do z€,bran)-ch, aby wzi i do ,WIBDEN,. \V tut.e Y'f11, zadl;'ad i6 hod.).w'i
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Cle-man Sohn s.konstl'Uowal sowo)e s:krzydb oddz, w, ko! B ko'inych. Stan hczebny seres, 9pecja]n:e 51praw o,ngani-ro\\'aillia i wyeho- PSOW w .CZ3.s I .c karmlcm bU',odo ow 1 b(jksero ':

i. pra

1iaw 'Ch ewo]ucj.i w po-wietrzu zawsze konc kow, mlrno .ze O r g stracil na rzecz Okrt!gu ktOrY 'Zostat ohdarzony zaufaniem, bt'dzie czy. 7,() CV ?zICWCZi"JM? 1 os'owmc rozszarpaly )q. ';
lot Il!dowan:e-m
na spaodchronie.
Pop:sywa!:
!V.ji wyl,!czmiB
nil WISZ?,stk:O,
pr ca Okr<;Ig'u
\\ lw w
anD
c cz dI
,przed
rokioo1 i dokonywal
na nich vgromnie
c:e. c lonko:;a::::;;::I:'::lef
wz 081 do hczby 00"
.okoro 96.000
ezton- waillia mlodzlezy
sz,k<>]'llej,ahy
zapeWillia,
j.z zs,rzl}ld,ipOS1Jl&
! psy rZJu.cw
'y kieSle na.vkarml1\C1\.
za's!:pstwi

01 swi

w wlel'll mJast eh Europy i Amer '1ki. Doko.nal . on ow. runku JaGmiajkorzysbllle}.;zym. la ieSZCZ6 ))rzoo pr wiezieniem do sllPi a. .
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Strajk okupa[yjny

na kOp. "Boze Dary"

T

\1aj01

Eibar lamienione . klDe Illislez

KATOWICE. We wtorek PO po-ludnlU 0' go"

ny domowej. W zwiq,zku z tq, wiadomosciq, Ra

.1z r.e 14 w 'I>w.:h! llu>pelnle nieoczekiwanl
dio national w Salamence oglosilo co nast .
slra;k oklllpa-cyj,nv na kOopahli ,Bozc Dary" st puJ:tcy k.omulllkat s\ ego orespo de ta wojsk nacjonalistycznych jest bardzo dobry.
(Boer> w Kostudmci. Z z8iIOll::i Iicz1\cei O"s:olo przy gl6 neJ. kwaterze na roncle basklJsklm: Generalowie Mola i Lopez Quinto wyratajq, puje: Motemy stwierdzic, i:l: w6dz naczel n 1
S LAMANKA.
.Radio
National
nadala naI amunicjq,
i r6tnymi
przedmiotami.
Duch odrzuci wszelkie !ormuly po ozumienia.
Sl naprz6d
wOJsk
powstanczych
wielkie
zadowolenie
z osiq,gni
tych wynik6w
)()() robotn tow udzial w stra u bicrze wit;ceJ Posuwame
Ilioi ooIow=1 przv czym o;m'o trzvstu t>kupuje trw!i w dalsz m ciq,gu. Po zaj ciu w ciq,gu ran GIBRALTAR. Przy wyjsciu z ciesniny .
GLORRIO. Koresp ndent Havasa dono si ,
D()wierzchnie k() lIi. a W I,)ooziemiach pazosta
te wojska powstancze zaj y miejscowosci Er'
lazly si 0 godz. 21 W odleglosci 300 mh, od OKR:t;fY POWSfAItCZ& DOKONAr.y
Ie. oko'o d\HlstU
moa i Malazaga. Wieczc.rem
Straikuj1\cy przed <J<'i.\'lji dyre&<:ii kClpalii ks Durango. Czerwoni zemscili si . na wspania- REWIZJI NA PAROWCU BRYfYJSltIlII
PszczVilskicgD ca y szere DOstuiat6w. ktore l m mlescie Ei?ar,. kt6rego naj!adniejsze dziel- wiozq,cym pomarancze z Wa!encji do Aillwer
ARIIIA GEN. lIIOLA PRZESZU RZEKfi
,JOok'rvwa01\ sic z :l:ada'lliami. wysuwan:V'll11 przcz mce, J k r6wmet 1 fabryki zostaly zniszczone pii. Okr'i:ty nakazaly siatkowi wr6cie do Gi
DURANGO.
l1.orfl:k6w str:lhi1\cvch ostatnJ() na i.-rnych k,i" dynamllem. We zJiSmy do Eibar bez je?neg br81taru, co tet uczynU on skladajq,c brytyj
VITORIA. Korespondent Havasa donosi, ie
I'alnia-ch slaskich. D:v>rekcia kooaIti wy'Sla q do s rzdu. Z':Ilil.etltSmy tam okolo 30 kobwt I skim wladzom morskim raport.
LlCZBA IEItcOW, WZI:t;fYCB DO Nm.
;(c...sluchneJ SWCI1:0 obserwatora. kt6rv prze-prr. kllkoro dZlecl. Oswladczono nam, te w diliu
w2Jdzil rlJoZ1IIOwv ze sll'a.lkuiacFlllI I zrefero-wal wczorajszym milicjanci opuscili miaslo Z 0 Gen. Franco nieprzejednany. WOLI PRZEZ POWSfAItCOW, WZRA
<ivre«cii kh w:vniki Tej(o samej(o dnia wsza!.;' krzykami "Idziemy do Bilbao sciq,c glow A
RABAT.
Rozglosnia
w
Verdad
podala
naBfA Z GODzna NA GODZINfi. .
ie zostalv pertraktJl,cie !!omiedzv straikuj1\::Y Jl
01. d:vrekcia II!'zy udiZliale zwilizk6w zawodow:vch. guirre, kt6ry nas ok!amal". Strat ogniowa Z st pujq,cq, wiadomosc: WE:dlug wiarygodnych liasta Ellorio i Bergaza przepelnione n1l"

ka I popoludnlU okr g Eibar, wOjska nasze zna .

Stra ma orzebiel!: 1JIIpe ,nic sJ}O<kr,ialY i s1\d?lt San Sebastian i Victoria usilowala uratowac
da'leiV. ie z05'ta.nie r:vcb/{) zliJtwidowa.nv PO u to, co pozostalo w Eibar, lecz miasto 13 przed cji Alvarez del Vayo odbyl \V Walencji roz- masowo powstancom z broniq, i material OI:

ooznatriu ski czynuikOw dec\'dALiacych z tlern stawia obecnie tylko zgliszcza. Wszystkie dro mowQ z pewnym dyplomatq, zagranicznym w wojennymi. Stan moralny tych oddzial6w Jp.s
minister spr.
rzq,du w Walen
licjantami
sprawie p'osrednidwa
w zagr.
celu zakonczenia
wojlbardzo
dy. rzq,dowymi, kt6rzy poddawali SJ
gi wiodq,ce do Bilbao, zapetnione sq, broniq" informacyj
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Jesz[ze Jednil demonstratja
WOiUII[ej nlem[zyzny

,.

!" klorej
oeeniamy
ezlwe
wle
Jest Z TWORCZ.\
PRAC.\, ra),!
emlsanusze
Miar,!
najbardziejwartoSc
zytywn,!.,
le a,
I WSPOLNEGO
NIE MAJ.\CYCH
I Sci.51",
-.0 co
c;x:z wiSciehasef
z eaf4wywrotowyeh,
gorliwosci,! sta
u'

Od soboty 24 bm. do srody 28 bm. urzq
dza tut. kcsci61 unijny t. zw. "E1:angelisch

IIlejszy. ., Dzien pierwszomajowy, z istoty swej maj,!- j:>k je stosuj,! partie, wykrzywienie istot

kiej, z Gdailska, z Austrii, Wfgier itd., nad

kirchliche Tagung". Zaproszono na niq
'ego praea. Wsr6d.
wsz.y tkleh
wygrywane
dla 'eel6w
partyjno\ antypanstwowyeh.
:prawdzian6w
- na)bardzle)
realmnye
y, na)-zostaje
polityeznyeh,
ba, nawet
dla eel6w
agitaeyjAle nawet pomijaj,!e te elementy, wi przedstawicieli koscio16w niemieckick nie
twicj uehwytny. A zarazem naJszaeow- nyeh 0 eharakterze antypanstwowym. - Gzimy w sposobaeh uezezenia swi"ta praey, tylkd z Polski, ale rowniez z Rzeszy niemiec
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Dlatego tez d kalog nasz e ) "eo.nf ss!o ey bye apoteoz'! praey, otrzymuje zgola nyeh inteneji, kt6re przyswieeae wmny ta to zrU wystosowano zapr08zenia do koscio
fidei" panstwowe), zawarty w lesltt lu inne zabarwienie: przetwarza silt w okazj" kiemu dniu. Obecnie bowiem rzeczywi lOw ewangelickick w Szwecji, Szwajcarii ,
,ierwszyeh artyku aeh KonstytuCJI KWle- do pogl"biania antagonizm6w spoleeznyeh stose daleka je;;t ju;i: bardzo ad ery, w kto
niowej, parokrotnte wra do m.otywu i polityeznyeh, zmierza do podkrdlenia se- rej panstwo swiadomie zmierzalo do krzyw
"rac)', jako podst w.owego I. zasa-dnt zego, paratyzmu, zostaje wyzy.skany do zaostrza- dLenia . swiata p.raey. I jdli a itator pie 
- "Tw6rezo Jed?ostkl -:- stw' rd a ma walk klasowych, nterzadko nawet do wszomajOwy takle rzeezy prawl - to naj
IIrt. 5. Konstytue)1 - Jcst dzw,gnt'! zyela przesyeania atmosfery posiewem nienawi- oezywiSciej falszuie rzeezywistose, nagina

Holarulii.

.biorowego."
,. . . j Ido
uboeznyeh
zgofa
eelow; partyjnyeh
_ "Wartoseq wysllku
zastug
o ywa- ezy
klasowyeh.

Icla na r.zeez dobra po,,:,szeehnego ml rzo- Dlatego te;i: przed. takim ujmowaniem

Onegdajsza prIMa niemiec1ca zamie!icila

zlosliwlf n(ltatk , w kt6rej d(lnosila, jakoby

wladze polskie nie vdzielily wiz U'jazdowych

delegatom z Szwajcarii, Rolandii i Szwecji,
wobec ezego delegaci z tych kraj6w nie mo
(Iii przybye 1Ia zjiJ.zd. Dzisiaj przYMsi, "Der
Aufbruch" komuni1w.t poclwdzqcy z refera
tu pj'asowe.qo kosciola unijnegn 1J) Katowi
cach, U' ktorym proswje t pogloskt; oswia".

ne bftd:} Jego. upra,:,:,mema do wplywama na swi"ta praey, takim jego inseenizowaniem i czajqc, ze delegaci z Szwajcarii, Szweeji,
sprawy
publtezne. . . tak:} wykladni:} wartosci swiata praey w Holandii tlumaczlf swojlf abstYlUncj wzg .
Jes staw,! rozwoJu I pot,,- p::nstwie _ trzeba wyst:}pie z zasadniezym dami sluz/'owymi wZ(ll dnie zdrou:otnymi,
Gi- "Praea
Rzeezypospohtef.
z2strzeieniem i stanC'wez:} odmow:}. Wla co nie pozwolilo im przybye do Polski.

MAMY TU WI C WYRAZNY I snie dlatego, ie naleiyeie doeeniamy war
DOBITNIE PODKRESLONY PO- tose praey i jej wykonaweow. I wfasnie
GL.\D NA WARTOS(: PRACY. dlatego,;..e nie moiemy si" z tym pogodzic,

Tworezose" - "wysitek" - "praea", oto aby najpozytywniejsza i najszacowniejsza
lego
Konstytu
la ad
obywatela
I eLf(SC
spo!eezertstwa
- rzesza raz
pracownieza
aegoz'!oa
uzaleznia
oc:en
jego
zaslug ii od
upraw- wpf(dzana
byla, ehocby
do roku,

niw.
przez agital.j" wieeow:} w eiasne koryto kla
w'icmy, ze aby dOJse do tego stanowi- Sl)\yego separ::tyzmu, podezas gdy faktyez

ik.l, ludzkosc przebyla powain:} i zasadni- ntt' iycie tej rzeszy plynie szerokim stru
Cl ewolul.Jlt. Od ery nteWOlnletwa, od cza- n:.eniem intcresu narodowego i partstwo
sow poniienta wartoki pracy, od"?a,,:,ianta wego.
-<>0<>
;wlaru praey pelaoprawnych udzlalow w

Okazuje sili, ze sprawa si wikla. Wiado
mo, czym jest kosci61 unijny, kto nim kie
Tuje. Wiadomo. 6 0 tym doszla z pewnosri(l
rowniez i do Szwajcarii i do SzwfCji i Ho
lal1dii, i to jest zapeu:ne pov;6d nieprzyby
cza do Katowic delegacji z tych kraj6w. Nie
chcieli poprostu brae udzialu 1J) jeszcze jed
nej demoY/stracji politycznej tutejszej v:oj"",
Jqcej niemczyzl1Y! Ale prasa niemiecka mil

biala prudtem zaatakou'ac v:l ulze polskie
w spos6b zlosliu'y, rnajqcy l1a celu wyv:ola
nie zlego wrazenia za granicq, zwlaszcza w
kraJach protestanckich chybil.a celu,

ivciu publicznym - do uznania rzeszy

pracowniezeJ za "diwlgni" iyeia zbloro
we go" I za "poostawlt rozwoJu i pot"gi"
panstw i naroaQw.

EwoluCJIt tIt przeby1a rowniei i polska

trpl pohtyezna i spoleezna. Inny byl sto
31 rek do SWlata praey spoleeznosei szla
checkieJ w epoee przedro bioro.vej - 10
ny byl stosunek w pierwsze) polowie 19-9o

Po lUusilBu oa POIDOI IIDlOIQ BezpobolOUI
,

w,lecia do ehlopa "panszczyzl1Ianego" 
inJJY tez w drugieJ polowle tegoi stuleeia,

klrdy warstwa praeownteza - wlokianin

Dolrzeboa :e81 oliarODSI dla PoiahOUJ ZagrloJa i dla DhadelD hOUJ.S' Zlk81

publtcznym na rownyc.h prawaeh. ...... ..

I robotnik - zdobywac mu iala prawo do Sprawozdanle z posiedzenia WOJew. Kom. pomocy Zimowe! I komltetu ,or anlzaC'ljnego
\Jznanla wartoki 'praey i u-dziaJU w zyelU PomOc 'l Polakom Za g ranic" i pomoc y UCZ":e l ' siD Mtodziet y SI"skie l
plerwszeJ ehwlll wskrzeszema wlasnej pan- nie w auli SI skich Technicznych Zaklad6w SPONOWAf. NA PRZEPROWADZENIE pami tania 0 nich. Sllpk na tym odcinku po.
. Dzis ta walstan"la
a nalelyna
dostanowlsku
'prze t(JSci. pra
O,d 1 We wtorek
27 bm. 0 Obywatelsklego
godz. 12-ej W POIUd- \ KOMITET
WOJEWOD
SL4SKI
DY-plerWSlle
I Ten stan rzeczy
naklada
nas obowi zek
6klCgO
jew6dzkiego
Z k _KWOT4
. . -'dK1d ZI
d' 1- b lici
mleJsce
wir6dnalIajmujllc
wuystkich
'(wowosci.--Polska
,lozefa PilSU - I wdzl' Naukowych
odbylo si Ienarne ebranie.Komdetu
Wo AKCnZlmom?cy.ma piQknl!
adycM,
oti....
we)
demokr eji -t.dzielo
j.. rownoupra
nieni.a
wej Pomocy
Be robotny . .. . t6wce
oti. :ZI1IIOWEJ
. J, a s 0 w
l1I at ra 6.779.608.
c: g:. Polski.
Stosunek ten
trlleba ut .ymat
n..
-Wlata praey I otcx:zenta go mozhwle naJ- . ?brady w. ktorych. wZH lo ud.zlal kllkudzle: 4.299.366. Pozosta,;a za lem jeszcze kwola zl D ga s.praw pom?C! ub gleJ, u lIceJ aft

Wlftks,::} ?plek:}. .. . SI CIU czlonkow Koml etu, zagall w obecn?sci 486.788, kt6ra b dzie zuzyta. w na]blizszych m odlllei }eat nle D1eJ . onlo a. NI , trzeba

, . Jezeh wl"e pogl:}d, IZ praea Jest wa;to- P. Woje!'ody Sllls lego dr. Grdyliskiego dniach na dalsze prowadzeme akc]1 pomocy ".ICI slo,, aby uzaoadmc komecz?osc ue 

scq naibardziej pozytywn:j i tw6rez:}, zna- przewodnlcllilcy. Komlletu marsllalek Sejmu zimowej. mel1la wysllku dla poprawy sytuacJI rnlodzle
la71 naJpetniejsze zrozumienie i uznanie, Slliskiego rz slk. ., W koncu dr Obierek przedstawil akck po- zy. Zalezy narn na te , aby Sl/lska uczllca siQ
t.c JeSt tei 1 zupe i1ie. zro umi le, ie lud ie: niu POr : I lUz p; ; d: : ef c\. czoyta moey dzi ci m i m.10 ziezy. . . _. mlodz!ez pochodzila z ]a n jsz:rszy.: warst,:

L praq Jak naJSclsle) zWI:}zam, ehq mlee . p .,. _ y _ )J g _ ,_ W llmel1lU kOmlS]1 rewlzy]ne) zloz)1 spra- Zdolnl ale ubo y pOWlQnl mlet taUe mel
r<'Jw . . . , . d ., ,. dma 26 pazdzlermka 1936 obozerne I \Ii) \Vo-danie prezes Okr gowego Urz du Kontro- nost uCZVsllcllaJua do uk6l, a kllltura pol4a

." nlez I s,,:,oJ S l"to - zlen, P?s.wl"eo czerpujllce spraw lIdan e ydllialu ..Wrko- Ii "panstwa p. Bajda. JasnIJ i wyczerpuj/lce. dopiero wtedy nabierze wlaiciweao naBoia
;}, u?aoezmemu,. Ja r.ealne wa tos wno na'!'cllego z przeblegu I wynlk6w UC)I III O- sprawozdallla nie wywolah zadnej dyskusji i gdy przodoWDik6w swoich caerpat bttkie II
. SWiat p:aey. w zye!e I rz.eezy.wlstose. ., we) p mocy. bezrobotnym lIIolyl dyr. oJe- zostaly przez komitet prz)'jf,:te do wladomo- sll8rokich warstw luclnoici. Bprawa ta win.

Yak Silt wllte ulozylo, ze plerwszy dZlen w6dllkiego Blura Funduslu Pracy di. Oblerek. .' . byt lIa tem trosklt caleao spoleezeiatwL lIie
\1ajowy Zosta! uznany i byl obehadzony Ja- Ze sprawozdania tego wynika iz przeci t- SCI. * molna dopuszuat r6wniel do tego, .b cI

/(0 swi"to praey, jako dzien,'w ktorym rze- na liczba bezrobotnych na terenie Wojew6dz- Przed zakonczeniern posiedzenia Woje- mlodzi studanci lIaiamywali sic Die I'all pet
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Kilka chwil BundeI' stoll nieruchomo, u miechaj e
li,< z niedowierzaniem. Slysza! oddalaj ce si Itroki, po
tcm przekr,<cil klucz w zamku, zalozyl lancu.:h, lecz
$tal nadal w przedpokoju i ci gle si usmiec lal.

Nie rozumial, co zaszlo. Nawet go lIle przeslu

ch:tli? Przeciez Iekarka musiala poznac od razu, ze jego

matka wcale nie byh chor:1!... Udawa!a tylkc., by od
Ileao odwrocic uwag poliCJi. Zlcbila to, nie wiedz e
yra dopodobnie, ezy naiwny wybieg na cokoiw ek s!
przyda i rzeczywiscie bardzo mu pomog!a... A ]ak Sl
uwzi:t l ten komisarz?! Chcial koniecznie przeszukac
Mzko!... Lozko matki! Zle si,< wybral, trzeba bylo

gdzle indziel szukac.... , . .. .

Oekn 1 si wre5ZCle, Przeszedl SIlt wle1klml kroka

.i1i po pokojach, w ktorych gospodarowal nieda no
komisarz policji, sprawdzil jeszeze raz, ezy drzwi ,;a
schody 5 dobrze zamkni"te i westehn,!1 z ulg" gdy Slit
przekonal, ze w mieszkaniu nie ma nikogo obcego.
Potem na palcach wslizgn,!l siCC do sypialni matki

dobrej herbatkl, naplJemy Sl't z kOlllaklem, bo przecl z
trzeba uswi,<cic ten wypadek... Dlaczego mam:l IIlC lIle
mawi?.. Moze mama jest zmt;czona?... Mamo! Mamu
siu! Czy mama czuje si n2.prawd zle?...
Przestraszyl si,<, gay tym razem tez mu nie odpo
wiedziaal. Pochylil si , uj<11 j,! za glow,<, podniosl ra
zem z poduszk I zajrzal w oczy - byly na pol otwar
te, mia!y jakis niezwykly, szklisty polysk.
Zerwal si't ze zd/awionym okrzykiem przerazenia,
zbiegl po schodach na d61 i wyskoczyl na ulic't.
I dopiero tam, Pltdz c do telefonu. natkn:tl si" na
niewielk grup ludzi, tych samych, horzy by Ii przy

czyn je; eierpien, a ktorych w tej chwili rak bardzo
potrzebowal. Rzucil si ku nim i chwycil lekark za
r"ktt,

- Co... co jej jest? - j'tkn 1. - Niechze pani

mowi, na milosc Bosk<1! Co pani z ni zrobila?... Ona
nic nie m6wi, a jej oczy.., 0, Boze, tc oczy...

- Niechze pan b dzie m zezyzn<1 - odpowie

dziala twardo doktor Wilkowska. - Przeeiez pan sam
powiedzial, ze panska matka mol zapalenie pluc. Juz
telefonowalem do lekarza specjalisty.

-- Alez to nieprawda! - krzyczal prawie nie
przytomny Bunder, - Ja sk!ama!em! Sklamalem!
- Prosz" odprowadzic tego pana do jego miesz

Nast pnego dnia rano jui byl w zupelnym porz d.

ku i wstal z 16zka z niezlomnym postanowieniem, ze za

wszelk cen doprowadzi do konca t histori" Chci.!
si" udac przede wszystkim do iedzwia owskiego, aby

wl

:dozyc wyczerpuiilce sprawozallle 0 sWOlch dotychcza'
sowych czynnoSciach oraz zasi,<gn c rady przelozonego,
dotycz cej zamiarow na l'rzyszlosc.

11\"(

Wychodz:Ic z pokoju ,spotk l a aii". . .

_ Chcialam panu cos powledzlec wczora) wlecZO'
rem, ale pan tak pozno wr6cil do domu...

- Slucham, panno Nato. .

_ To jest taka sprawa... - zacz"la troch mepeW::
nie. - Chcialam zapytac, q.y pan bltdzie mi. l czas d Z . I :

wieczorem... Chcialam pana do nas ZaprOSIC, ale nI
wiem, czy p n b"dzie wolny...
_ Dzi kuj bardzo, panno Nato. A jakilz to urD"
czystosc pani dzis obchodzi?
- Zadnei... a wlakiwie nie szczegolnego...

_ OJ, panno Nato! Czulbym 5i" ieszt.z mwr'

gdyby si" okolicznoSci tak zlozyly, ze muslalbym p
abym p,:zyszedl dzis wieczor m, t,o prosz powledz 1e
natychrriiast, jak:t uroezystok pam obchodZ!.
_ Widz", ze przed komisarzem polieji krymina!.
nej rzeezywiScie nie nie moina ukryc -. J.lsmlechn .a

Jui poszli... Ale jak nvietnie mama to zrobilal Jarowy
to ten najgorszy, komisarz - juz 0 niczym innym nie

nialem, ie.o t nie wolno pY,tac kobiety Zadn

podzialac.

h'c

(j,

lyll
otrc

h
hu

si" dziewczyna. - No, wi e dobrze! Dzis S,! rnOje

Jarowy tego samego wieczora zloiyl inspektorowi
Niedzwiadowskiemu przez telefon krotki meldunek 0
negatywnym wyniku rewizji, po czym udal 'ii do do
.mu, aby wreszeie odpocz,!c porz:}dnie. Nie przypusz
cui nigdy, ie ostatnie wydarzenia mcnlv nan rak silnie

upn tn l... Tylka z przewr6ceniem si to mama tro
h przeholowata. To bvlo zupelnie niepotrzebne... A

Lze

\rl

\"Ina pani dzis konczyla? Ach, przepraszam! ZapQI11

n6gt my lec jak 0 mamie i 0 jej t6iku... Znalazlby

qc

&-(

xm.

prawdopodobnie banknoty. gdyby tym sobie glowy nie

YYI

!:an

nieprawd , ze to mnie boli po prostu. Jdli pan} ch

kania - zwrocil si Jarowy do przodownika Teraz

- Jui poszli.. - szepn,!l. - Czy mama slyszy?...

O 61

przesluehac, Pani si staje taka niezrltczna, gdy mo WI

_ lezaJa na lozku, Zdawalo si", spolia. Miala rowny,
spokoJl1Y oddech. Przysiadl si na brzeg lozka, ostra
nie i pieszczotliwie poglaskal jej rozpalon'l dl0I1.

jego glos dzwi"czal szczegolnie mi kko. - Lekarz tez
tam uraz przyjdzie...

stra

urodzinv...

_ Urodziny?... Winszuj" pani! I1ez to lat szano:

ni

\;

wieku!... DZI ku) bardzo za mIle zaproszeme, przyj

IS
II:

_ Nie. Pm - oczywiscie ja z mamusi:} i... Lu

tc:

(Ci:}g dalszy nastU'i).

Ct

na pewno. Czy duio osob b dzie? d
wilL
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1&
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Aobotnio . kOD81fi krusz(u
UZ,Sk8Ii podw,lke ..robk6w

IJt

. I.

Sroda..... 31... ........ "at r.

Ifr. ",.

WPIY. tempa pracy
nl WZIIOlenle WJPldko.oSd
Ze sprawozdan niemieekieh zwi zk6w
prz myslowyeh. dotye ych stanu bezpie
ezenstwa pracy w przemysle metal wyrt1 _
wynika, ie liczba wypadk6w w roku 1934
'" eyfrach bezwzgl dnyeh, jak r6wniez ieh
cz stotliwose znacznie wzrosly w por6wna

T/I ub. w orek on kwiernia br. odbylo 'ofowionej i cynkowe; zrzeszonych w ZWi,- , pned uplywem tego terminu. 0 ile wypo
posiedzeme. s. u polubownego w spra- zleu Prac awe6w. wtalone orzeczeniem. v"tdz nie nie D3St,!pi. to tabda <>bowi,zuje r.iu z rokiem poprzednim. Wzrost ref
,.,ic rozstrzygnlc;ela s ru zarobk"wego. dla Kom. P?J. I Arb. z dn. 18 eZerwca 19a3 r.. na kaidy nalitc;pny kwartal z jednomiesic;ez przYI?isae nalezy wzmoz.:niu tempa pro
dukCJl, wywolanemu popraw,! koniunktury,
obotnik6w. za r dn'o.1ych. w kopalnaa h I a obo":I'!zui ce od. dnia 1 czerwca 1933 r. nym WYJX1!'icdz iena.. '<' :' '.
udy 010wla:1eJ I cynkoweJ. P\lsledzenau . podWYZlza IIC Z dnlehl I maa 1937 r. 0 9% W s dzle polub()'tIVny . kt6remu prze kt6ra rozpoczc;la siC; w Niemczech w roku

r1cwodniczyt p. inz. Kossuth. Z ramienia I (dziewicc procent). wodnic yt p. ini. Stanisl." KOJsuth, z ra

1933, zas w r. 1934, a zwlaszcza w drugim

wi zku g6rnik6w ZZZ postulat podwyzki W ten spos6b wtalona nowa tabela plac mienia pracodawc6w jali'o lawniey zasia p6lroczu stala siC; zupefnie wyrazna.
W zwi<lzku ze wzrostem zatrudnienia,
..robk6w uzasadnial prezel glowny posel cbowi,!zuje do dnia 30 wndnia 1937 r. i dali pp. Kolbe j Piasecki, a z r1micnia ro
przemysf wchlon<ll dose znaczn<l liczbc; ro
.'esser, a z ramienia Z. Z. P. sekreurz Szko- moze bye wypowiedzi na na jed miesi e botnik6w pp. Kot i:Chr6szcz.
botnik6w, kt6rzy wskutek dlugotrwalego
li .
Po wysluchaniu stron SOld polubowny

Vlydal nastc;p\.J ce orzeczenie:



Place robotnik6w na kopalniach rudy

Za[zadzil Sie na haldzie

Ill. w powleele rybnleklm
opowledzlll s!, Zl ZIi-z,dem GtOwny", hi SlilSkU

bt:zrobocia odwykli od pracy w przemysle
oraz robotnik6w mlodych, slabo obezna

nych z praq wanztatoW<l, a tym samym
nieuswiadomionych w niebezpiecuDstwie

pracy.
Podohne zjawi ko dalo siC( r6wniez zau

W3ZYC w Stanach Zjednoczonych i wAn
We wtorek w godzinach pora.,nych zna
gl.ii, iako scifle lalezne od poprawy ko
W ubiegll} nie4zielQ na terenie powiatu ZZZ. z centrali warszawsidej.
leziono na haldzie Zw Koksowni w Wiel ryhnickiego odibylo si ki1ka zebran Oddzia- Zebrania w Przyszowicach i Gieraltowi u:unktury i wzmozenie tempa pracy.
KICh Hajdukach zwloki t8-letoiego Raj 16w ZZz. Mialy one imponuj
Katowice,
28. 4.i each
I miejl}
znaczenie
nienia jednomyslno
/lit 8JI!6kiego
cy przebieg
odibyly
8i wwyodr
atmosferz.e
Organizacja racjonalnej walki z wvpad
(\lunda Michalaka, pochodz"lcego z Gnie wykazaly w bezwzglfdnej wj kszo5ci zwar- sd. S=egolnje w est.atniej miejscow06ci kami moh jedynie poprawie stan ec y.
to8C orgaDlucyjnl} szeregow ZZZ. cz.lonkowie wyrazfii votum zaufania dla ea
LOa, bel. stalego miejsca zamieszkania, We

dlug oswiadczenh lekarza, Michalak po

l1iosl smierc w czasie snu na skutek zatru
.13 si gazami wydobywai"lcymi siC; z hal
dy. Zwloki odst wiono do kostnicy szpita
Ia hutniczego w Hajdukach.

-<>0<>
Falalne skutki pyl6W
przemyslowy[b

Seki'etarz Pielczy,k referowal na zebra- lego zarzl!.du.. W rezolucjach cmagano I

niach w $wierldanach. Roju, Radlin:e i Po- przyll)czenla Knur(,wa do. rewlru poludmo- go, Pr: z : :g :; a8 re o ::i ic i :s
pielowie. Robotnicy potwili rOZJbijackl} ro- w o. re w'zgl .d na drog:e koszt.a utr-.tym3;- talnej wody I(orzkiej Fr8Dcinka.I6zef8 daje do
bot Kapu8ciJlskiego i Pilltka, s-odidaryzu- Dla Jak r?wnlez uchwaJono W6ZCZ/lC krokl, skonale wyniki. (0)

jlJc si z ZarZlldem Gl6wnym ZZZ. na $11}- by dY e'kcJa knurowska ..Skarboferm"
sku. Wypada zaznaczyc, Ze szcz,eg61nie cd- wyplaclb prrez okres 3 mlesl czny kwot 10
CFLialy w Roju i swierklanach ostro zap rote- 2.lotych (r rem 30 zl). dla t h r tni-k6w,
stowaly prz.eciwko destrukcyjnej roboeie p, kt6rzy byoll na turnu81e, a mle:zka :} w o

Slawka z Chwalowic. mach prywatnych, gdyt dyrekcJa DIe pob:e
Za falszywe wie<ici rtnSiewane przez p. ra czynszOw od t.urnusowc6w zamieszkalych

Slawka 0 Okl'\!gowym Sekre.tariacie ZZZ. w domach kopalOlanych.
odpowie
p. Slawek przed slJdem. *

Kon e[znoSt uregulowanll
akordGw dla fa[how[Gw
w przemySle ielaznym

Wsr6d chorab zawodowych pylica wysuwa Sekretarz mgr. Mrowiec .\?ferowaJ na Podaje si do wiadom()t\c!, Ze p. Slawek Zwi:tzki zawodowe melalowc6w na SIllS"
ie \\' ostatnicl, latach na pierwszy plan. Po- zebraniaeh w Chwalowicach, Pr-.t)'Szowieach z Chwalowic zostal skreslony z listy czlon- wyslo awaly ostatnio do Zwi:tzku Pracodaw
,jdl'm lego jest wysledzenie jej w coraz in- i Gieraltowi<Cach. Po referacie Se'kretarza k6w ZZZ. za szkodliwlI dzialaJn08c i n:e ma cow pbmo wypowiariaj'lce z dniem 1 maja br

te <i ona z gruzliq i rakitm, chorob.lmi, kt6- powiedzialo si<; przeciwko Zarzl!dowi Glaw- 8zeg{) zwillZku, sarinienin wypowiedzenia jest mowa 0 tym, ze

r:.m
medycyna
wsp6!czesna
poswi ca wiele nemu ZZZ.
na si
$ll}S'ku.
Ionkowie
oddzi-alu
(-) K. prawa
Pielczyk
(-)powac
Mgr. A.
Mrou:iec
system oraz
sposob uslalania dla
akordaw
wedtug
n\'ch gal
pracy,
rawniez to, ze wi'l- Mrowea
okazalo
, Ze
9 czlonk6w
0- 1 zadnego
wystregulacji
w imieniu
na- zbiorow'l
regulacj<) akordaw
zelaza. W uza
\1\\
a 1ziach
lZZ,
wjak
Chwalowicach.
dali do
woo,
Zetylko
rozusekretarz
Fekretarz.
akardaw
doprowadzit
w poszczeg61

aJwi cej schorzen jest tam, .gdlie pyl za-I nych zakladach w ostatnich latach do powat

wszy,tkie
obserwowan€
przypa:lki
wyDawet wysokojel
zarobku
DormalD",o
f/;era najwiprawie
cej dwutlenku
krzemu,
przy czym
, ' ·IIslqgaj;,
II Del ObDuld
zarob6w tak,
*e robolnle,
Die 0

piur,o<krzeli.
rzadziej - gl6wnie
w kopalniach
- ra- szlaty"
oraz "Zgoda" robotnicy
nie osi
ai4
\;a
nawet
wysokasci
zasadniczego
zarobktt
lary
Z ripkawych "'ynikaw badan w tym za- fowego. Dotychczasowe anormalne warunlrl
kazuj<t wczf!sniejczy pozniej rozwo) gruzlicy ll aOI - a IO ' rn : .to ' W tOJaIO - 1 "Kal W - j ' [e " (fer yoao ) z dodatkiem faehowym. W zakladach "War

«;'PSle,
ioz:zt
\ sW
zie(,
i.:l . . Katowice,
28. 4. I quantum
wc;gla deputat
wego domaga
i lepszego
k: : :]:w
:\\ c V
z':di:: xjezeli
le r: praca
nt t
uJ: n y, I z :oh
t d'zm
p kte
u )k :wi'
dnlU:iwczora)szym
rada zakladowa
drzewa opalowego.
Dale) zaloga
zmienione
na korzy
robotnika,
i ie P : e j: I:s : a ni c r y ;racy w' kopalni. "Katowice" (dawr.iej Ferdynand) I siC; zniesienia 12-to godzinnego dnia pracy, w tych zaktadach ma sie toczye nOnllalnym
zamkni lych pomieszczeniach, niz na otwar- przedlozyla dyrekcji listc; z dan robotni- , dla pogotowia pracy - a w razie nie- tr,bem.

\ym
powietrzu.
kOw teJ kopalni.
Listaro-zawiera
26 punkt6w
I uwzglc;dnienia
tegogrodzenia,
z"ldania pdnego
-<>0<>
W dziedzinie
zapobiegania
pylicy duz:t
z:!dan. MiC;dzy
innymi
ladowacze domagaa ponadtowynazatrudnienia
wi k- .

J<. orlgrywa sto owanie liltra nosowego i ma- j:t si 8 (10 z robku r acza przy .og6Iny I szej iloSci rob\ltnik?w pr y ",rac.1eh prz - Ak[es Rady Zawodowe) UZ.

fek ochronnych
typu mlodsi
..dymowego".
podwyzszeDlu
stawkl
akordoweJ
0 15%.
gotowawczych.
gormczy
domagaH. ao
u__)e-nO[Zonyda
."Z"d
-<>0<>-r bacze domagaj"l
si 9/'0
zarobku
su; wic;kszej
iloki
mat rial6w doClesle
wykonyW WfO[faWkU
Stral . k okupa[YJ . ny W kam " lenlo waeze;
- r baeza
- 0 ile wykonuj:t
jako ladowania
nakazanych.
kt6- Zwi'I3 zkGw Zawodowy[h
robotnicv
akordowiprace,
domagaj<l
siC; rzy
staleprac
pracuj<l
w porzeRobotnicy,
nocnej, domagaj"l
loma[h w Ustronlu zniesienia
kasowallia
woz6w
oraz
r-rzeprosiC;
25%
dodatku
do
zarobku
dniowego.
JeDo
sekretariatu
zarz'ldu
gtownego Zjedn""
. wadzania tral1sportu ilob6w i kladzenia dnym z ostatnich jest i<ldanie r .swnomier- czonych Zwi'lzk6w
Zawodowych
w Pol..
W kamieniofomach Franciszka Gembal: szyn wyl"lcznie przez ciesli, kt6q to obec- nego rozdzialu swic;t6wek. (ZZZ) w Katawicach na kt6rych czele stoi Mat
W Ustroniu wybuchl dnia 26 b. m 0 godz. S me pracc; musz<l wykonywac robotnicy sto- Dyrekcja kopalni z"ldania te przeslala szalek Sejmu Sl:tskiego Karol Grzesik, w dni"
strajk okupacvjny robotnik6w, Z.ltrudnio- j cy w akord:c.ie. W dalszej cz,"ki z"ldan za- do wiadomoki naczelnej dyrekcji, sk<ld na- 26 kwie n a r. wplyn lo pismo o? Hady Z;:

i1ych w tych kamieniolomach w hczbie 42 roga doma a silt wt la?ia ak.ord6w o dD!a de1; 1a wiadomosc! ze d,Yrekcja. w pi<ltek r::Jkt6 ' :'s': ';; UR J =zaak
os6b. Powodcm wybuchu strajku jest nie- ' t lu .8 kazdego . m.le l:tca I. p?rlw.yz e?l bte <lcego yg Dla na.desl r Z1e. zalo o- en do zie oczo';'eh Z k6w z.w....
.vyp:acanie robotnik6w przez wlakicieia s awkl akordoweJ JUZ za mll:SI C KWII:Clen weJ. odpowledz. kt6re t .W Jabe) InJerze z - wyeh. Rada ZZZ. w Wlodawku grupuje w S(}4I

ka m ieniolom6w zarobk6w Za ubil:gry mie- br. dama zostan<l uwzglc;dmone. 0 postdarach, bie pracownik6w umyslowych, pracownik6"

qc. Ostatnio robotnicy otrzymaii na po- Ponadto zaloga domaga sic; zniesienia zalogi i prowadzonej akcji. rada Lalogowa I samorz'ldowych i uzytecznosci publicznej, roo
"Zet swych naleznosci zaledwie po 10 zlo- turnwu, a w innym wypadku pelnego zawiadomif.. ZWiiZki zawodowe. botnik6w budowlanych, robotnik6w przemyslu

t)'ch.
wiadczaj"l.
ie kazde;
pracownik6w
drukarskich,
pracow
(hwiliRobotnicy
podeim,! zopowrotem
prac".
Idel: ..drzewnego,
.. nik6w Ubezpieczalni
Spolecznej,
robotnik6w
lylk.o otrzymaj,! zalegle zarobki. Przebieg przemyslu spozywczego i robotnik6w malorol

otraJku
ma cha ny. III U RI D Ollnnl UJiedzlul P PBlodalUl U 7
Podwyika pla[ w hude szkla
\robotnikom
Huta szkla wplace
Z<lbkowicach
0 5 proc.podwyzszy
Jes:; to jui
\ruga podwyzka pfat. w ei<lgu ostatnich
c-ch miesit:cv. bowiem w !utym br. zarz'!d
huty podwyzszyf zarobki robotnicze 0 7%.

-<>0<>

:::=hi

dl' odpowied
ialnoscisikarne
administracy)nej
kaMe
zwolnienie
i to w ciQ,- w-k
ZZZ odrodzencza
apocz o:ana wrzez
rob:;;
Ostatnio mnozQ,
wypadki
pcci:tgni ('lapracy
I ni SQ,
taUe
zglasza wpracownika
Urzedzie Posrednictwa
Tak ruc
wi'i:uct akcja
zawoda

przE'dsi biorcow za nie przestrzeganie przepi- gu 48 godzin. Pracodawcy \Vinni nie przestrze DI w z ze .o"!yc j a j Z t cza.::....
saW rozp,)rz:tdzenia Woje}Vudy Sl:tskiego z dn' l gania powyz zych. przepiww - jak mowi I " er:ze r l I ZD t. o . OWl e sr ik6 It
27 kwie,tnia 1926 r. w sprawje zgtaszania wspomniane rozporz:tdzenie _ mogQ, bye ka- I DID po arele u r . 0 DI W 1 pracown w
przez pracodawcow w KomLlnalnych Urz -I ra.ni na wDiosek Komunalnego Urz du Posred- mystow)'ch w cal J Polsce.

dach
Posrednictwa
miejsc.
W areszlem,
I ni<;twa'
Pral
y grzywn:t
do 30 zf. wzgI. odpo- -<>0<>
zwi:tzku
z rozpoczYL",jPracy
cym siwolnych
sezonem nawiednim
przy
czym
kar&. ta b.:dzie

10 O suolO
b zatrudnl
bekon " larnll
lezy
zamteresowanym przypomnie
n,ajislot- wymierzona
za kazuego
niejsze
przepisy
wym.
rozporzQ,dzenia.
- co do kt6rego
KUPP. nie
lOstal pracownika
powiadoz osobna RU[h emlgraEJlny do Frlnell
W , Sk
[h
6
010
h
Przede
wszystkim
wszyscv
pracodawcy
zamiony
0
jednym
z
powyzszych
wypadk6w
nie IliclJbie
WczoraJ wyjeehaloa
partia
emigraDt6w
Irnow I url[ trudniajQ,cy I) i wi cei prl\cownik6w fizycznych przestrzegania rozporzQ,dzenia.
780 os6b, ?a
ty rolne
do F
W dniu 1 maia br uruchomiona zosta- obowi4zani s:t kaMe wolne miejsee pracy zglo Pracodawcy \\'ykonywuj cy na terenie mia cji. W,e .czwartek J Z1e zn6w 50 os6J;1. J

nie przy .' .. k" T k' h sic l1ajp6:inieJ do II doi Komunalnemu Urz do- sm Katowic jakiekolwiek prace, a zatrudnia- to naJwl ksza w cIligu tygodnlB partla .

(;(.ra h rzez lI teIS. lei w arnows 1C. wi Posrednictwa Pracy, na kt6rego terenie jQ,ey I) lub wi cej p..aclownik6w fizycznych. JeZd:iajl!c b . roboty ro e do Fr DC
1 c bekon arn!a, nteczynna od grudnta dzi:dalnosci znajduje si prowadzony przez I wir.ni w mysl ;JowY2:sZ&!to przed rozpocz ciem Norma.lOle wYJeZdZa 500 os6b tygodnlo
936 r, Bekonaarma otrzymata kontyngent pr&codaw ztklad pracy. Pracodawcom nie tych roMt zglosi zapolrzt:bowanie pracowni

na
17b"dzte
tys. g bekon6w
miesic;cznic.
opr6cz I wolno
Ikz jmowa
do zaposredniczeQia
pracy tadnego pracowk6w- pok6j
w KUPP.
II uJ.
Jrrakowska
50kt6ry Najistotniejsz, f udzieIanU
te?o
eksportowala
wyrobya mic;sne,
nika f!PJ,
ego bez.
wzgl.
12 Kato\\;ce
tel. SM-86
i 3'7-'5.
KUPP.

W be oniarni znajdzie zatrudnienie 70 pra- I z ody." ci o Komunalnego' Urz du Po- prowadzi w swej ewidenc i powa1:r1/& licz beuobotnym - to praca.

- pracy bezzgody UrzQdu P"srednictwa Pracy pokryc kaMe zgloslOne zapotrzebowanie nie. rac: wey zg aszaJ e e.
cownlk6w. I sredn,ctwa{ racy. Pracownlcy
przY
Qci
do bezrobotnych
robotnik6w
fachowc6w,
bid KatoWice
wolae ad .
winni byt na i4danie
tego
Ul'zQdu
4.wolnieni z zwlocznie,
przy czym czynn
f4 zalatwiamote
w K. U.PP.oda
P. naI..
tnlasto
PopleraJ bandel polskI! . pracy w ciqu cbii If. Pracodawcy obowlIpa- bez iadnych kObZtow dla pracodawe6w. 'kowska 50 - teL 304-86 i 367-45.
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Katdy L, panow powdnie zlotvf DO
ca/unck na czole swoJej kocftank!: !)t,"
a pan. . . podC1bneJ.!o do czlowieka, ktory na "r. f\
tem wszvscv czterej ldac leden za drll sta / t to ?apier. kt6rv paflowie l'l" ( Na dcscc tej bv/o cos wVlI1alowaIlC"
.
T?
DIa
ze oscJe o zaraz me prz\'- cic swolln nilisl d ru ie;!o cz'low':k:' O !
skierowali sie ku d( wiom, trzv
, - L iej jadai4 u fdona jak u Bom m.
maiac palec na ustach.
. Bo. panoWlC kaz.ah o oddac p,,- skle szlifv z/ocolle. z ogrolUllellli !e
bardv - zawo/ala Zcphina.
mom dOOlero wtl,>dv. klcdv odztna cu' nellli I-:'wiazdami' czcr "' one pial L,
Favourila klaSolW:'a w d'onie.
- Ja wole Bombarde uii Ed()Jla 
- To jlli jest teraz zabawne - rze'
e. PO IC el CIU.. . Iv wvobraza6 he\\'; reszta ohraz!I 'J
oSwladczyl Blachevcllc. - WieccJ pr.l.c kla.
pvchu. Wieccj po azjatvcku. Zohac.t:cie
- Nic bawcic dlul!o - szopncla Fan" .. I'avourata WYr ala. papter z r k 'Slu lIela w dVlI1le i prawdof)odobn:e DO'"

Smierc konla

l1Ie " ten dru i mial lIa sobic wlelkie je1lC t

su uplvni ' h od 's . . . .. nv :0

\-050)\

_) 25 t:

z1lccl!o. BVI t.o ,W IStOCIC list.. stawiala bitw\;. U dohl byl nast Pl1:::' . \! w \
- Patrzcle. - rz.ekta - Nlc ma a- nap!s: ..Pod sierzantelU z \Vaterloo ;;Iq l'..;;/C\ 11
- Wole mice Iodv lIa ta/erzu - rz, "
,\I.e :--Cri1
"a Favoorlta.
Wesoly koniec: wesoloici drCSu. Ale 000 c naols
na "wlCrzc.III:.
POWDlitszcgo
113oherzv.
widok woz;,
'It po
7/, I
..To.no
.nles!>Odzlank
. : Nic
CCg?
przcd drzwialIli
Jeu:,;:';.
Blachcvcllc m(1\vi/ dale;:
Mtode dziewczeta' zostawszv same. Szyb o od'PIecz tow 'a hst: otWOrLV ze WOl,. a raczci c/.e 6 wow. kt6ra 11':1'; 51 < 1
- Spoirzcic na lIoic, U BombaiJ.;
crzonki SCl ze srebra. u Edona z kos l. zblizvlv sic do okicn i opil'raj c sic w fa o J czvtaJa (uml.IJa czvtac). nc\!;o WIOSCllnc'!o \\,icczor:1 I I S r. Zd \',., "11) ;-1')11
i') :'''-1 =Jt
kaidcm z nich po dwie. zacze/v I!aw.;- ..0 nas.ze kochalLki! lala ulicc nrzed garkuchni'l Sicrza
przeciei srebro drozsze nii kosc.
II III II'}
- N dla tych. kt6rzy maj" podbro uzic. wvcIJvlac I!lowv na zeW11 trz i . ..Wiedzcie 0 tcrn. ze tn2mv rodzicow. z pod Waterloo hylabv z IJCWIIO;: t J':j
'j .t n
dek zc srebra - zauwazvl Tholomvcs. rozllluwiac z sooC\ z jedne o okna de Jcbardw wiecic. cp to rodzice. r k sw 'm )!aoll1cll1 ciw(ncla uwa\:'c 111 ,';,' It 1').'').)
aa1e Ia dole. ZWlcrcladla na sClanach.

tina. - Cz.ckamy na waS.

W tej chwili patrzal na kopule Inwa dru [e o. SI4; lIazvwai<t oicowic i matki w koJel'- rZq. ktlJrvbv tamted\' nrzcchodzil.
Widziah' iak mlodzi ludzic. trzytna: sic cvwilnvlII. dziccinnvm i uczciwvm Bvla to przedllia czc e wow, ja'; II
IidOw. widzialna z okien Bombardv.
j<iC si pod recc. wvchodz:Ji z obcr2v Ot6i rodzi..e ci iecza.starce ci wzywa;.l uz\:wai'l W okol'cach Ic!,i tvch i ktf'le
Nast'lpila pauza.
- Tholomves - zawolal Famcuil  13ombilrdv: odwrocili sic. mle c sic pr. oos. zacni ci ludzic i dobre te kobi tv slu.za do przewozellia '?Tllh\'cft de' :; I
IJ'rzed chwila Listolier i ja prowadziJ:s' zdrowili ie raz icszcze i znikIi w tvm 0- nazvwa nas dziecmi tnarnotrawnt;:m'. !)1l1 drzcw. ClC:;C ta klad3la ic z '::'J'
pv]onVII1 tlumie niedzielnvm. ktory CI) pra!m<\ POwrotu lIaszcgo i obiecuia Dr) bej osi zcl znC'i ri! holllc.i. l1a ktOrci r",.
my z sob q soor.

I; 'i2Er',)

,) Inl)2
?77 jJl--tl i

117 IH
1:' 11 i 2

- SOOr jest dobrv - oopowicd'zbl tydziefi zalega Pola clizciskic. abiia ciclcta lIa naszc przyjccic. C:IC dzollv hi ci\;zkl dvsuL a Dod IIi" rhq

ifholomvcs - k/6tnia lepsza.
- Mowilismv 0 filozofJi.

, - Dobrze.

- Ko o wo)isz, Kartez;lIs7.a czv Spi
aoze?

_ Nie bawcie dlu o! _ zawofafa mv im bve POslusz11l. bo jcstesmv cn'Jt- O\:,fOllllle k'jb. \\'szvsthlJ (f) rall:m

fal1tina. liwi. W chwili. kicdv te slowa CZVt3C rzvlo 1I1,ISC \\ ielk:). CIl;;-'q bc/b,d"h;;
_ Co oni flam przyniosi!? _ zawnfa- bedziccie. piee o nistvcl1 koni od \\T.)? (, Ih la to nibv lawcta o!b!Timiezo dZ:,'!J
fa Zcphllla, nas bf:dzie do naszvch oicow i maIcr;. ,Poktad lIIultl pol<[\\\'al he,h. 0:; i d\"'d,
_ B<:dzic to cos ladnego z pcwno cl., Opu zczamv pole, wVI vkamv SIC. jal.l zka(a 1]a ta Z( !towa bar',va mufti DI,>,.

- Desa iers'a - rzckl Thololllyes. _ rzckla Dahlia. powlada Bossuet. Jedzlemv. POiechai' ' bna In la df)S\'l: do o \\'C W) l11a!nwal1 a.
_ Ja _ rzekla Favourita _ chc\; my. Dvliians tuluzki ratuie nas z prze kt6rcm tak CIH.'tn;c oz:hhiaiil katedn
Wydawszv tcn wyrok; napil SIC i
lebv to hvlo ze z/ota. oaSci. a przepasci<1 icstesclC WV. 0 na3Z Drzcwn zn:ka!o lJ')d h/ntcn a iclazo !"d
mOwit dalej:
- Z).{adzam sie zVe. Nie wszvstk

leslcze skonczvlo sic na zieml. I>OIIJ '
waZ moina jeszcze prawic l1iedorz ::'
no ci. Czesc zatem niesmiertelnym hl1
\:om. Czlowiek klarnle. ale SIC smide.
ifwicrdzi. ale W'ltPi. Niespodw1IJka ,Ir

Wkrotce potem uwag-e ich zwroclt sliczne! Wracamv na 10110 sDOtel:lcri rdza. Pod osi<\ z\\-ic z,,/ s.c w blta . ,;
ruch paulli<\cv nad brze iem wodv. kt6- stwa. obow:azku i por dku, wracamv dra.!)erii Tllbv !allcudl. (d!lV Gn!iJta
rq w:dzialv mIt dzv galeziami wic!kich wielkim klusem. robi<\c trzv mile na g ' zalennika. Patrz,\c nil kl1 huku<:h !f.\'
drzew: ruch ten bawil ie bardzo. By/a dzine. O.iCzyznie zalezv na tCIl1. bV3;J1.,. l,"o sit: u;e 0 Ih:l!<ill:h. " nrzc\\,07.;'"
to godziua. w ktorei odchodzilv pocztV' byli. iak wszvscv l1ni. prcfektami. ,, \"a torvch mial sluzvc. ale 0 mastodnn[:'(:J\
\\.OZO\\.c lekkie i dvliianse. Prawie mi rQdzin. czlonkami radv. lub straznj- I mamlltach kt<irvch 73 ic\!o lJ0mOCq ml

\iZI siC z svlloglzmu. To picknc. S'I jesz: wszvstkie I>aWOZV z OO/lldnia i achndll kami. Czci.icie nas. Poswil:Camv s . zna bvto bv z<1przc;:::ac: nn"Dominal rE

eze na tvm swiecie ludlie, co mnlC'q przcchodzily wowczas przez Pola clio Oplakujcie nas i jak najprcdzei POsta,ai- galerv ale galcn' nad!udzkie, za!cry
:wesolo otwicrae i zamvkae pudelkj Z zeiskie. Po wiekszej CZC .I ci1lgnelv wv cie sic 0 zastepeow. Jeieli ten list WVGil cvklolJo\\'. i zda\\ al ic h\ 6 zdLetv z ).

l1iesnodzlankami paradoksu. To. p:C!,llr:. brzezcm i wycho zi/y pncz rog-atki sic wlUn rozdzicra.iacvm, zemsciicie Sle kiezos Dot\\'OT!l.

j)anic, co pjj ie w tej chwiU tak suo;,..), Passy. Co chwile iakis wielki POwoz po- l1a ilim i oodrz\,jcie go wzajemnic. ii:.' Dla czcgo ta przednia cze WOlU
Ole, jest to wino Madera. wlcdzcle 0 t m malowauv na zotto i czarno. cieiko ob- gnamv was. l 'Zna 'dOWala sic \V tCII1 mieiscu na ulic\'?

:r; winniev Comal daS frclras. ktGra ladowany. z halasliw<1 uprzeZq. ez- .'przp.z dwa lata orawie uszcz sh Naivr.z6d dlatp\('o. hv zawfilic ujic ; m,"

tnaiduie si 0 trnsta siedlll1Jascie ,,:0;1 ksztaltnv wskutek wielkiei ilosci tlO'lIO. wialismv was. Nie mie.icie 0 to zalu j stcDI11e dJatego. hy do re ztv rdza, .;..

po nad Doziomem morza! Uwazac pi Ii\C'

kow. waHz i plocicn okn-wajacvcb to nas." .ookrn:.

trzvsta siedl1lnascie stop! a pan Burn wszvstko. pelen Iow co sic U'kazvwalv Podpisa.no: ..Blachevelle. Srodek lallcucha Lw:cszal sic pI)1

(}arda. znakomitv restaurator. daje :1,,111

tc trzysta slcdmnasclc stop za cztcrv

i znikaly. miaidiqc sZOSt;. zamienidJa'; Fameuil. osia d05Ve blisko zlemi. a na n;m. jak a
kaidv kamleft na krzesiwo. wtlaczaf sic Listolier. sZllurze hllstawki. sicdzialv te !O "e'

Z pewnvm rodz<)jem wsciekloSci mi d7.V I'ehks Tholomves. C70"a dwic malc dLlewcZ\'uki. tworZleC
irarrki i piecdziesiat centim6w!
Tholomves raz zal:z<\wSZY m{hvi::. tlumv. svpiqc iskrami jak kuinia i out;!- ..Post-scriptum. Oblad zapfacony," WCZIl'l HU1J ; jedna z nidi lIl'a!a okc ;"
flielatwo b..ylbv SIC zatrzvmal. I[dvbv w noszqc kurzawc nibv dvm. Halas ten ba- Dziewczeta puparzalv na siebie. n.6ltrzcda ro!;tI. druga OSlIltIascie 11\;

ej chwilj wlasnle kon nie bvl padl '13 wil m/ode dziewczt'ta. Favonrita wv f;jvoarita pierwsza orzerwala m:l- SI CV; mniejsza siedziala w ohieciu W "
_ Jaki halas! POwiedzial bv kto. ze - No! - zawotafa - w istoc:e. d.. trzvmvwala je i nie dawala UQ;lSC. MJ;'
czeSlIle, Bvla to klacz oochodz q c'1 l

'Wvbrzeiu. Wozek i mowca stanell iedr.,1

Beance. stara I chuda. calkowlcle zash..,

lnliaca na to. bv z mei skore zdict \.

krzyk!wala: czenie. kszci Chmtka umicictllic zaw;'..:..;alla r ,3

to sJOSY ci<tgnacvch sie lancuch6w. brv figleI. ka. ktora s)mstrzeg-Ia tCIl strasZIIY hlr
Przvtrafilo sic raz, ze ieden z tvch - To bardzo zabawne - rzekfa Ze. cuch. musiala nowiedzie6 do siebie:
PGwozow. ktore niewvrainie widac hy- phina. Patrzcie! zabawka dla moich dzieci.

ci gncla wozek bardzo clciki. DosLedl"
IzY do Bombardv, zatrzvmala Sl I n'e 10 z poza estvch W14z0W. zatrzvmal siC - To pewnie Blacheve!le'owi p'rz -:
ch<:ia/a isc dalel Wvpadek ten zgrotil:1 Zdziwilo to fantinc. - Kocham go z" to. Ledwie odjechat.
dzil natvchmlast tlum wld'zow. Zalectw.e
To rzeczpotvm
szczeg-6Ina!
- rzekJa.
- - milosc
przvszla.
Ta'ka
to historia.
odjechaf
galop m.
szedl ten
oomysl
- rzekla
Favourita' I '
oburzonv iurman mlal czas wvmowlc z na _ChWIlc.
nalezvta ener l<1 sakramentalnv wvraz: S<!dzilam, ze dyliians nic zatrzymuie s,c - Nie! - rzekla Dahlia - to pomvsl

I matinJ i pOPrzcc o bezlitosnvm udc'

I

roda, dlilu 418"0 ntetnta lCJ3't ...

!

nigdy. Tl1oiomves'a. Znae to zaraz.

r:!e

favouriia wzruszyla ramionami. - W takim razie - odparla favou'
rzeniem batao kiedy szkapa padla, by
_ .Iaka ona dziw.na. ta fantina. Ja rita - smierc Blechevelle'owi. a niech
sie me PQdniesc jui wiecei. Na hala5. chodze
do niej przcz ciekawoSc. Dziwi zvie 111Olomyes.
jaki powstal mi dzY sWladkami tei ,,\:e
rzeczom nailJrostszvm. PrzvpuSc!11V - Niech zvje Tltolomves! - wv.
y. weseli sluchacze Tholomvcs'a IJd sic
tak: ia iestem DOdr6inv j POwmdam d,} krzyknelv Dahlia i Zenhina.
wrocili glow!;:.
_ Biednv kon - wcstchne/a Fan dvlizansu: ide naprz6d. przeieidiaJ<lC J wvbllchlv smiecltem.
zabierzecie mie na wvbrzezu. Dyli'i:m Fantina smiala sic wraz z innemi.
na.
przechodzi. widzi mie. zatrzvmuie Si W odzloo potem. kicdv znalazla s;;:
Na to Dahlia wvkrzvknela:
_ Ot6i macie" fanhna zaczvna za zab;era mnie. Tak sie robi zwykle, N'c sarna w swoim ookoiu. za,plakala. Bvta

;!\' Z

,L ,

C 'Y;{
11.5.

'Wro
'J. 1

i1z j
rj

'YIU

tOW3C koni! Czv podobna byc tak gIn. znasz zvcia. t1U}ia kocltana. to. jak ju'i mowiIismv. oierwsza iei mt
Jakis czas oolvnal tak. Nal!:le Fav)u losc: odda/a sie Tholomves'owi iak mt,;.
PLI\!
W tei chwili Favourita. krzyiuj<t':: rita wstrz,,"snela sie. iak MoS, co s bu- zowi i biedna dziewcz.vna miala dziecie.
f'ece i OOrzl1ea.i<lc w tvl I!:lowc. POn:!' dzi:..... No. a niespodzianka? _ rzekla. 'Madia, ktora spotyka
trzala rezolutnie na Tholomevs'a i (ze
- A orawda ....:. odrzekla Dablia - tru g a matllt
kla:
- No. a iakze? a oiesoodzianka?
_ Jak oni dhlil!:o bawia! - rzekta W pierwszei cwierci bieiacego sm
. - Wlasnie cbwila nadeszla - 001)0
wiedzial Tholomves. - Panowie. wy
Zaledwie wvmowila te slowa wzdv- bvl rOOzai garkuchni. kt6ra nie istnicjc
Itila OOzina. w ktorej mamv sprawic
lliesoodzianke tvm paniom. Pawe. pc.' l:haiac. kiedv chtopiec, kt6ry podawal juQ. teraz. Garkuchnie te utrz mywal
do stolu, wszedf. Trzymal w r 1m C(1(; ludzie. nazvwaJctcy s Tbenardler.. nu'
czekaicle na nas chwile.

ar
Icki

slvnna niespodz ianka? -Z

Fafltina. lecia. w Montfermeil, niedaleko Paryb.

- Zaczvna sie od pocatunku - rz kl

Blacbevelle.

- W cwlo - dodal Tholomyes.

,f;

P<Xlobne o do listu. i zona. Garkuchnia ta znaidowalll Sl a.

_ Co to jest? zapvtala favourita. ullC1.ce Bou.lanl!er. Ponad. drzw'a 1 ]e] 1

Sturiacyodpowiedziat: byl deska na oIask prZY!\Jlta do sciaa1l..

T oaleta zllra.fj.

28

Dzlt: Pawla oct K.
Jutro: Plotra 1ft.
Wscb. II.: 4.12.
Zacb. 51.: 18,56.

kwletpla

o

badJI 1IIoatow8lde t!!tlmhr. koala

k6w I win rabrJlIt w. ......
(dawn. J. R ) ....... IItI1Ic

Katowice, 28. 4. dowych i wiele wiele illnych. Uczestnicy wy

Ost.ateczny sklad ofioeja,lnej w iec':ld cl l ZW zlJ"C'Ztery kop in ! to. ..I,{ato

jpJ 011 z &6" 75 lit.
Plzedstawlclclstwo na I":

mlodziezy bulgarskiej Jioczyl b\!dzie 160 os6b, \'\',1'00, ..WuJek ,..MysloWlOO I ..E1I1J1Iea
W tym 6 dyrektorQw, 19 na.uC'.6yocie1i, 20 nau" cja" a z hut ..Hut\! PHsudski". NauC'Z iet
czyocielek, 40 uczniQw i 75 ucwnic. Jak si otwo zwiodzi poz.a t)':lll WisiV z zameczklem

..

..

( ) Slaski Ko.mit t Opiek, Kulturalne.1 nad

- 1II w Czed1oslowacli 'L z. w Katowl'

!carzadza watne zebranlo kt6re sle cdbedz.e
U ek 27 bm 0 itodzini 17 w s;Lll Sl Ter;;./'!.
w Na,ukowych w Ka.towJl;ach, ul. Kra>.(J

Wfspolpra(a Radia z Pras

o

Z konferen(li prasowei, odbytej w dyrek(jI ROlgtoSni w Katowi(a[h

,
j:

1.
t.

L Cellelka

Qowiadujemy, g08cie otrzymajl! oil mlodzie- Pana Pr.ezydenta i sanator um na KubaJon
iy szkolnej sll)ska pewnl! ilosc upomink6w ce oraz sanatorium w Istebnej. Na caly Cz.al
w post&ci wydawni'Ctw 0 Sll)sku, koronek pobytu w Polsce towarzyszy z ra.mienia. m'
istebnianskich, il)tek 0 hafta.ch sll}skich, l'isterstwa Wyznan Religjjn)'eh i Qtw.ie-*
wyrob6w kopalit i hut, prac uczni6w sl,... nia Publiczne.go dyrektor katowickiego gim
skilch Zakl..d6w Naukowych, skrzyneczek lu- ,nazjum paUstwowego p, Francie.

RADY KOMITETU OPIEKI NAD POLA'
«AMI W CZECUOSLOW ACJI

L.OSOW AN IE KSIAiECZEK P. K. O.

Rade. _da

K .nJil lie I YlJ[il[lklll arlkl o Pollki 1

MI omDii MIII[l
-
Srodl

..f.

Sroda, dnl.. ZE"1(O "nInJa 1931 r.

!fr. III.

Plotrowlce 51.. Me Pliludlklep 36

Wyjasnienie
w zwiflZlKn 10 wiado-mooJcmt DU1Z4 pt. ".'iie
7Jle ilnleTe.iy moZ.na jesuze robic" ot.n7mu.,iemy

wyjsMl.enie na u.jltCl!j la'eki:
Odnosnie do zarzlllo..., jakobym placil lolL
dzie.riaw 250 Ino!1g ziemi w dloieria.w;e 6d
przed5;'1'b;or. wa ,,L;,gncza" w ar)'1Yl Biel'J
niu 100 kg siana rowua C(! II; 4,- 711 W g<,
tOv.-ce od 1 me<rgi, a pvb;eral od odnajffoc 7f
kwoly do 7JI 20,- i 30,- nie polega r. praw
dzie.

Praw'iki jt3t, na je&nost.'g dloie'J'ia.w)' pia.
_) ZfJ kWLctlt'ia rb oo )' o sie w Ce'l1t'ra i
C 1Q,- z! tj. za 1 n0rg ziemi, co w)'TIb s ra
chun:kow ro",rC'ZR!1: w)'<:h 10 najmoda :,."
o
W
Warszawle
33-cle
z
rzedu
10000W,t'lle
W
ub.
poniedzialek,
w
godzinach
WiecZor\
Hozglosni
W
Kalowicach,
1'.
Boman
KruszyJi.
IrCZ<)K na premiowanc w>kladv oszczedn....- nych odbyla si IV lokalll Hozgldsni katowic- ski za\\'ladomil jmienicm Polskiego BarIia, ze

we Sedi H-cj , 1 ." kicj konlerc:ncja prasowa, przy licznym \Jdzia- w nowowyblldowanym gmachll znajdzie slale

W)'jafm:e;;ie to t>brz)'ma!:SmY od p. W41en
l.egQ Sewe.rrna, Nadmie.n:amy, te wia<J«oo:\'

'ell kS lieCZ(t912 53943 539-1 4313 54.P3 Zagl bia Dllbro\\"skicgo. No konferencj przy- i Zagl hia Dl!browskicgo oraz po\\"slaj:(cy Klub
sl;Ki1 1 73 55849 55611 56 1O "56913 5n15 by. Dyrektor Naczelny Polskiego Radia, P. dzionnlkarz)', zajmuj:[cyrh si radiofonllt.
5s555 59065 59559 59695 bOI47 61+H ' I omaD Starzynski, kt6.r rozpoe 1\1 konfl)ren- W zwiqzku z powybzym oiwiadczeuiem
. \__Y 6193-t 62617 64393 65290 65399 66' 9 ' CIQ hardzo ohszeruym 1 mtereauJl\cym refera- zlotyl podziQkowanie p. red. Slawik, prezel

d03kon'.lle m.e-jscowe stosu.r..ki w B rlY.1:u Sota

po zl. I 000 otrzrrnUt wla clc.ele nw;te .. Ie przedsta\\"idcli prasy pol kicj ze lrlska i pomicszrzrnie Synrlykat Dzienl1ikarzy 11l';ka poprzec,n:, otrz)'maI:s.my od O&(,by, ktora ma
dWa.

a.lIa
D "I
ndl Q '

Ik' b
aore
,.:k I

111 114060 114240 114660 114871 11"",,4 zehranych dziennikarzy ze zmianami ,jakiu lJ)'Ch.

J25 117239 nastl\pil\ w programie letnim k:;towickiej Roz- Interosuj ce material)' informacyjne za
KOLO SKAUTOW glo ni. W dyskusji, jaka loz\\'inrJa ,i po rc- wartc \\. referataeh P. arz. Dn. StarzvIJskie
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KONCESJONOW ANA PRYW UNA SZKOU
POWSZECUNA 11\\. JADWIGI

(_) \\' Kalowicach. ulica Ko&cluszki t,'!' 62
do 68 oglasza ",'pisv dQ klasy I szkolv pOW

tl,el'C Woj ::;I<\skle.,:o oraz Za lcbla D<\br'.w

IIro- I.U . .. U .- n
;CI
, : P'C
Sdo w.
: £inia
l mzdrowe
.:K I ng
gjzasadv
8 (Zna S 'dzia
m :Oe nanld
7:1Ce
samooziclnooci
I:ospodarczci
PJ
. l ' hODlon ri anla DDSle n un b u
,a
\\OiCIlIlr.>:O
'Panslwa
do 5kau.t6w.
ktOrzv d?tvchczas
me zdc Ii 7a,rz<\d Kola J.PC- W Nledobczycach

suchnei \\'pj5V przrimulc kan,'elarja Sz;koh'
przy ulicy Kos.:.uszki 66. I P pocz WSZY od

dnia 26 l1IarC3 br. coJziennie od ;:odz. 16-19 d'J

duia I ma,a br Szj(o!a Prvwalna im 5.w Ja
dWll:i mic5ci sie przv ulicr K clUsZiki 6 .
W DOhliiu park" w naizdrowszei cuki mia

sta Obo:S: SzkoJv znajduie si4: przvstandc tram"

t!a ,e: I:(J K :

z:;Z blt'z r d ; : 26 bm. w godzillach przec1po!udniowych I nat chmiastowa smierc. Przywolany Ita walowy. Szkc a pOsiada naleir ie wykwaljh

Iwwane i tarannie dObral..e sil'l na1JczV'Cie1 ie.
de w\'pelniemapo
OO,powledmekwestionariJ'
Cjl w r\ lcdobczycach
po..v. Ryhl11'k
prwdodGbczyc
stw:erdzl!
z,gDn
kcmendanta.
Sz;kola rOLpOrzadza czvstyml. iasno oSwietlony'
l,1m:eszkania
czym Olrzymala
z zarz P1sma
- I pe.ln.:jcy
.s!uib
post l':lInku
POIImiejsce
lekarz
dr Niebroj
zZmar
Nie
. Pi:,cmne z!('!Q.5ze'nia
Ol':lZ wszcl>kie
\\' wnik
Alojzkom€ndant
' Piszczek nagle
zachorowa!
i !y
pelnil w
od'padku.
k:lku lat
swe obowi
zki W
Nie m. i odj)O\ ied!lio urzadzonHni saiami szkokn

awie powv'iszei klerQWaC naleiv pod adre- wskutek oslabienia opnsei! po<sterunek, uda- l10bczycach ku zupelnemu zadowoleniu wladz
Za!l<Jdu Kola Katowice. gmach wOJew6dz- JIiC si do swego domn po!ozon go w pobJ:Zu prze!o:lon,'ch, wsrod spole zenstw.a cieS'Lyl
Pc.. oj Nr 77 Ill. (tel fon ,:'c\ 'n trZITV 1!(1). pcstcrunku. \V drodze do dc,mu z powodu si si zmarly r,elnym zaufaniem,
, 11I ,7l1a r?WII1CZ zaSlcg!1 C III!or nacvl W. zaslabni cia upadl, uder aj:jc glow,! 0 plyt.; Policja w zmarlym traci urz\!dnika su
J\\ <J n nalezacvch do }a'krcsu dZlalaltrr,kl kamienn,! tak lIieszcz sli\\'ic. zc doznal mienn"go i pod kaid;ym wz.gl.;dem wzor()o

..-..

" \\' od7,,'lIach od 8-1 wSltrz:jsu mozgu, wskutek czego nast1!pi'la wego.

OlU

,:matoriul1l dla dz;eci mla a Katowio:: w Ja lrt
i'iu Zdro'u. v. ra aj" w Piatek. dnia 30 bm. d:- do
mu. RcKJz.c6w lJt;>r sza sic 0 oJebrazl;e s\VyC
ddeci y: hal; 11 dworca w Ka1.)w.ca h 0 QUZ;

_) Pl'zv zau. Oddzlalu Zwia ku Hal' I- fcrat3ch zabieralo gIns kil\cu rJlicI11 ikarzy. go I Dyr. LigrJ!1ia omowim)' u!Js ernic w'dniach me 19
a PG'"k'c o w Katowlcach zO!.talo zo.rI:1'.i- Pod koniec konfcl'encji rderent prasowy najbliiszych.

iiJta

mv.
1!'3

Umy, ie. joe (-na pod)'.kwwana w<>l, i 

c:, sv:wdun'6 n:ew.oo)'1lll ludziom.
POWROT DZIEWC AT SZKOLNYCU
Z JASTRZtBIA ZDROJU
1,92S05 92543 95637 96501 98433 98821 99.'H3 ny no przyazloS(:. dyrrhji roz!(loslJi katowickiej orJbylo si ze
] 99132 100443 101593 10\869 103729 llW,i6 NastQpny re:erat wyglosil Dyrektor Roz- bran ie lowal'zyskic, kt6rc \\' miloj almusfcrze
(_) Dzie-\\c7.cta w\'o;!ane w dUlu 2 bm przez.
?77 )1).1700 104711 109320 109395 1124'J3 1I :7 gloini w Katowica h, P. Ligon, zaznajamiaj<\e przcf'i:[glJt;!o si do p6znych g0dlin wieczor MieH';; Urzad Oi):cki SpolcwH i na kula,;,],; d',

g-:-u.

dwa

pam pt"U:"Z w....pGmnian1} ,,!!<' nie prz)'P"J3z<:za

} ] ;,() 73791 73946 744'>8 75041 77496 77(.'50 tem, ilustruil\cym obeeny stan pobkiej radio- Syndykatu Dziennikarzy.
: 79895 81618 8?l51 85421 88639 91902 92t..\{)3 loni! oraz charakteryzujl\cym plan inweatycyj- l'u oficjalnej konforcneji na zaproszenie

ma.
twc'

rym. Zam:.;;zczajqc w: wiad<>m<>8c na n,

rRlAD STANU CYWllNEGO CZYN:'iY
W DNIU 3 1\IAJA
(-) MJ i&tr8Jt podafC do wlado1Rosci za''1t 
II " 1\ \'In ze Urzad stanu cywilne;:o m::lslJ
0wk Z\'lIl1Y iest w dniu 3 mala br Gd godz.
I? d'a reLestracii z!(onow
PISY DO SEMINARIU1\\ OCURONIAR'3I<..

PrzemUlOoe demizq lU IZaUle i lU bulalh

mi PrzY SzkoJe sa trzy dziedzil\ce. a obok

Szk04v boisko sDOrtowe i szkolnv OJtrOdd> Chi.

5wiadczalu\' Umiwrkowaaa Hczba u.;zniow- W
klasach - Dbalosc 0 wyehowamo !IZ}-CZI.'C
Nadooowiazkowo udzicla SiC nauk! icz1!t. 011
crch: Iran<.:u4.e<!:o i niemieckiego oraz gim

Szkolv (0)

nastyki rvtmicznej Oplala szkolna do kJasv I.
wvnosi IS zlotrch miesiccznie. Kierownictwo
MlERC DZI.\J.ACIA JII1EMIECKIEGO
(-) Mn:eiszokiowa prasa nlemiecka d01losi,
:i:e w ub pOrl'icdzia(ck zmal'l E\lf:elfiusz Franz
znanv w kolach n.1emieckicb dziafacz i b ))(,50>1
!loa Seil)1 w Warszawie. Prasa niemH:cl!;a po6W!O
Ca ZlI1aIrtemu obszerne. bardw cieple \\'StIOmni.e

rskieogo w Mvslowicach Pl.a.c Marsz. J. Pil- Przed W 'd ialem ZrrmkjsCQwym S1!du J1!C pr y sob:e 165 z,!. Konia kupH za 100 zl, nia

(-)
PailS'twow
Sominarium
Och,Y R 'bnik,
28. stam!1
4. I Polski
w celu
konia
i swi'ni,
ma
' .. k:D}'w:,cia
. <.' o 5 p dale
do wlad,)tuoScI.
ic \\'[11.;'.', Okrfi)gDwego
w Rybn:ku
W ub. poni€zaszakupienia
swini\! nie kupil
usiluj1!c
reszt pieni

KRADZIEZ CZI; CI SAMOCHODOWYCH

(-) W fIOC\' na Z6 bm. skradz no z K:ara'"u,
lI"r:UI11
codzionnie
00 !tOOz 8-15
do Ll"lS .Bogumina
(Czechoslowaeja),
na 6 mi€si
c ' wi\!zienia,
z! gr '
WK szkolnv
937-38 prZYlmuje
Sekretariat
I dzial€k ob
'watel czeski J6zefoskariony
Kasprzak 0z ra
dzydewiz
pl"ZC"i;;ic
do domu.
S d skazal20
szmugle
przy u1 M Pi!sudskiego w Ka{(Jwica.:;.h na sz1,::;
<J. rb Przy. WlDis.iC If le v zlo:i:yc: Podan.e 'przemyt dewiz do Cz€ch. Zostal on pnytrzy- WilY, zawie;zaj1!c mu warunkowo kar na 2 d ku.pca JochemcnKa Pa\\' a. zam. w huielin;e,

,olV. lub oPlekunow. ZV O!ys na'Plsany \\ I I many na grani'Cy w Olzie w dniu 16 marca lat<1..

przv uI D..vor.cowei 7 rotne cl(:Sci sk.Ja.doWI>
GO samucbodu lacZ4tei warto.sci okofo 2000 d.
Przyborv Ie zabral s,p6lnik JochenICZ)*a - I,u"
bad) \\o s kolne (wvll1k bardzo dobrv lulJ o'obistej kt6ra dala rewelac 'jne w)'n:'k; do' Mar'zorka z Knurowa na 6 miesivc)' pie<: N. M. z Siemian ic Dochodzema w tQ1t1L

4c c . metn:kc r<><!zenta I chrztu (na' I"i:..C] br. w eh .viii, gd ' usilowal prz,ejSc do CZBch · . ·

i:l 'S k e<:
ka'7-kie
szczC1P
05PY. 'Vz,asz
c apc 'ty
pod podszewk:j50
zatrzymanego
z \\ .;zieni:,
20 zloty<:h
grzywny za to. :i:e w
I Itra
.e lai la
straZi en,e
grankzna
dniu
marca
usilowal
przesz.muglowac
, , nczoJU'
h. I nlfoprzekroczonv
rok IS) I przez
zieolonl!banknot
gran:c . Poddano
go 3
rewi'lji
S:;dbd
Okr\!gowy
w Rybniku
skaza} Ewal
J<ATOWIC DO POlNANIA URUCUOJlUONE, ztatowy, zas w butach 15 zlot)'..::h w bi,lonie. przez, granic\! d{) Ni€'!I1ie<: 40 I zaszy-ty.ch
nt;DA DWA POCIAGI POPUlARNE Szmuglera dewiz aresztowano. N'a rozpra- w marynarce. Wym:enionego przytrzy-mano
(:-) Ljga Popiel. Tur. Del. Katowice zawia- \Vie tlumaczy'l si\! Kasprzak, z.c przyb 'l do na granicy'.
1I11a ie DOCi<\R: p(1)u!a,rny z Katowic do Pc'
Kn,a l1a Mi d'zY'll8<rooow Tar>:i O(jieid:i:ai<\,;y

..

..

ato IC dma 1 maia br. 0 gOO,zi.nie "3.05 Z?

ur,uchomiony
bed2ii.;J dru,gi pooj<\j!Z
P()oPU.
jI!o'e.IUZ
wVSiprzeda,ny.
uw8!!(; na zaintereso' Wlaman - Je do rzez ' n. - ka W Katowl - cach
K<\towic z od,ia.zdem teKo sa.me (O dnia IJ

t nlC 23,15 Bnetv kontrolne motna tuz na
. e wszvsti<tch Bjurach Podr6iy oraz w K(;- Do sk!adu rzeznJ.ckiego W oJde<:ha OSY1I
W I. ka ie biletowei K<\,rowice okienko Nr I ki w Katowicach przy u.Jicy Wojelechowskie
.' rot dr le>:o p ial:'u z PCLA1ania nast<\o 4 go 155 w nocy z dnia 24 na 25 bm. dokonah
!a
¥r 0 Cena
gOd2ilnie
0.15 Ka10wice
przYia:d
wl.am.ania
niez,naJli
jacysmisprawcy
skrad'h
I. .04.
przejazd,u
z k,ltoonem
w'Stepu0na
wi ks ia08c
wYl'ob6w
snyC'h. iPonadto

rgl 14 2J!olvch wlamywacze przy poanocy podl'obion .ch klu

----<>0<>-

Z Katowlcklego
NOWY ZARZAD P. Z. Z. NOW A WIE
(K) W sali P. Biatd "gi w Nowq WlSi, odby.o
sie wame zcbralllie P. Z. Z kola mieiscowe!(() .'

oboono5ci Z65 czlonkow. Po obszemycb spra'W;)
roaniach u>steooiace\{o zarzaoo. komisj; rewinl"
nei i udziclen!e absol11torium \lISle!> zarzao.:)wi.
wybrano nowv zau<\d. w sklad ktore>:o w,=sz!i;

znacznll iJIosc garderooby dams.kiej i m\,S'kiej. pp Wa,loszck Jozef - iako prezes pmaz trZ .

Og')lna wartoSc skradzionego towa.ru oraz Mi tus Jan - wiceopri:zes (1)Ono\\'9ie). St "
przedmiotow - wedlug zeznan po<:wkodowa Gerard - sekreotan. Nowak Joze( - \\icese.{r ,
nego rzeinik.a Osypki wynosi okolo 2 ty!ri ce T81ba i Karol - 9karbniIk kOoD\iosl}a rewizyttla;
zlot 'ch. Oil)'pka byl ubezpieczony oil kra 2;ydedt Alfred. Biaddya;a Jail. Brajza Jord. Ze

dozi.ezy. Wladu be'Zpie<:zenstwa zawiadomi()o bramu przewodnkzyl dele;taot Okrcgu kior ..ztc)

ne 0 w!amaniu 'wszc ly doohodoz.enia w celu Iv p Sta howski.
'Yl(lAD DLA RODIICOW W OIMNAIJU.\\ ..cz dostali si do mieszkania rzeznika, gdzi uj\!cia ukrywajl}cych &i zlocz)'ncow.
KWRA W A BOJKA 0 KOBIEn
KATOLlCKIM I ",now po przesz,ukamu szaf - zr.a.bowah
(I() W Kocbl icach przv ulicy RYnko'!V
(d) W D1<\te« 30 bin 0 god inie 17 WVltlO 11

rozegra:la sie dnia 26 bm krwawa MJka pomie

lCk Wa1ety Ja.shiski w saJi G:mnazj) m Ka"
1>c\; R(' 1m w Jacka w Katowicach (uJ PIe

dzv Z'\-t-etD.ijJ1 Ludwlkiem Roterem I 32 etni'1l
\'\C owa ) ?dczY't dla rodzac6w Dad tvbt1lem. weZ'ni>k.j kwarcvtowe na podlo.zu beto,oowv.n. m Wspomniane wyzei roboty potrwaJlt 00010 nota ktOry i>cbUaJ Rot ra w oI i br,zu,;h.
I Jerzym Bromem. W tr_cie Mltl Qrorn dobyt
r.d6 howallle karol1okle na tie w&P6IczesnY d W lezdni wyklmaue zostanie oooloze szo-sr)\ve l 8 tygoo.ni. po) czvrn przebudowana ulica oddana
Cietko ra.nnego mlodzi1edca przewlezloao d6
w oed3Jll:00II:icznvoh"

:liwZlu wieLko.Q.ie<:owego.. na l,t6n1JTl uloiv s' zo9farl'ie do u,zvltku. s:r:pnalla hu-tnicZClto w Nowe.i Wsi Kdzie ..

( PRZEBl:DOW A ULlCt BA TOREGO
na\\ierzchni bmkowa z malei kostk.i .gra.'lit.) WAtNE DLA WLA CICIEU ORUNTOW zos ie w e;piece .Ie«arsldei. MI y . )'Ulien;o:
IUd) Magistrat prz:VSl pH w ubie>:lvm t 'gO

wet ChOO.n]{, pokrvle zoS'tana plvtam1 grant- nyml croszto do b6Ju rra tire ryw lzacli 0 walt

I I(o !>rubud(Jw iii. Ba-toretS!:o II'a OOclnku od
Wiazdv'dO poszcze<!:6lnvch realno ci w)' domo i Z8 lista wvmiarowa oatlstwowe!to 1)0' --000-
a<I;J .C1Usz,ki d{, II'! Andrze.l-a ZaznaczYt \\ Y" wym.
towymi orM pOrfiorowvm bru>kiem mOZ:1'kO- , (-) Magistral ma:sta Kalowic podaje do \\18 dv koblety. w kiQrd obal sic kocbatl
i 1Tl' I ze WSPOrnnJana ulica uoI11OCuwlIJna kalltie bl'uok()'wrone zostana mala kost>ka porfirow <\. .<to" dfl!1Ku I1.'r'UJlltowelto na rok 1937 wY'loiOoDa bedzie
eir.ikam I1ym. Z DOwame w""rzvw!onvmj Itr.a ra za,lrona zostanie zalpraw<\ cementowa Wvso- do w!(l<id'l1 n1a wszY'S!1k M'<16c;cieJ.i RI'IJ:'IMw Z M 'I SIOWIC
()lVaoj <tltli 1 ba'rdzo nier6wnVtll1 i Mytym Wl'lO. kooc ulicy me dozna ioonvch 1JItli8JIt zmien.; sll: na tl':.!.<:!Iie mi ta w MOW;istracie przy uI Mf'ffi

em ohOOOk(;wy,m Dl'Zedstawia groinv natomlast kleronek wHey przez z,astooowanie I - sk.iej 4 pok61 13 w termlnie od 1-15 maia br.

SZCZfPlfNlE PRIECIWBlONNICZE

. m owno d+a rucl1u kotowtlto i_ i oi ze ltodlJlvoh 11Ik6w w mie;j.sce dotvchcz&sowYch ". Po tyro termLnio MaoS(lstrat pny:.tllPi do uj-'zwll)
(M) W poczalkach ma;a br odb zi.: <;it
6ry ecnle PO USU!J)lcOirU sta.!'f1ItO materiall1. 9trycl) zalamati. Szert}koo iezdn; zmaleiiSZoua CmMO Sclaltni a naletn cl J)itistwOWCltO PO
zostarrle do 7 m. prz.ez 00 \llZvska sh: wieksz'\ da.tku ItmrrtoweitO DDZeIZ IDId9Iudt IIO'bo.w6w IY.) PrZV'IJIU8Owe SZiCzeopienie przectwblOOl1iae l1&io.
WetJIdi
1AJ4vty
ZOItalM
de.
UOIQ\;O
waoia
ulic
111
........ IIIoi.oae __Ie kla uerokcM cbodIIIiiWw 'lfYa()SUCA preeciotmo 3.50 datkowych

.,,"-041_10"

_J

r.

.,' .<I'.
. ... . " '. ...

Sroda. d.... 28fi kwletnla 1m r.

, ". . I
. ZZe..NIA Eeon" OJJUWNIKOW
" '(M).O_adaIodb)'Co sie lhIeslec- Ubraanie
cecmaObuwtl w. ,11& k\Vrym 111 in. om6wiOOO

y_ SfC6r'w'llstnle-nie tx*atn)'C!1 warszt'l
Yt'...w.kli:h. . W.lNlrawie Ie) Cech IIOStaaow"

'. raollicJe do Iaclz.. .

N,. III

fit. 111.

Program Swietil Harodowego Il1a)a 'IIII.III'Q : e k . r 0

\ .. w Cbarzawle TEATR

* w'f NSIU£

clOt Jlarceretwa. I)
Aroda 0 sodz. 20: .,Dobra wrGtka"' 41. Kol. P,

NI!sZeoZUUWY WYPAOEK

, (M) Na Slosle Slelllhmowk:e - MYslc.wlce
- - -- ChonOw.
28. 4. r..p0ia.cod..
zbj,sl"ka
I a. Czwartek 0 godz. 20: ,.Serce na wolutc'''.
U1'«\Iyl!tolici
8 Maja w Chorl<lwKI
nen. 08.30
gods. 111
ul'OOZysteorga"izaeyj
Daboten.two 11&
Ic1aratf 5ie ,t..Ielny w padok Z nlewY'latmo' daj, si, im"omJojfco. DIIi« 2 Maja 0 Codr.. 19.30 011 Ma'nlu,rka Plt&utbkiego. Po aabo<teft8lttwie .kl t;' 1 lIr :i8 : ..Jao u Wy.t p .rt,II16. 1I'ltIJ
1vell dotad Drncn'IIT. Z ladaecl tamtedy furm;.n n.at.."i ztbiOrQca W1SIZ icb ()o!1gUloiucyj na zloiooie wldcOw DG Plycie NiNllanego tom;e
80bota 0 _04z, 20 "Dobra wr6t:ka"'.
. IMblaml. lOad'a na brut Jozefa Wo}towa z r-J«cu targowyom prlY haJi tarcOoW NasttPnle rZa i pod Ponmilkiem Po-'aJica. 0 godz. 11.30

I>1lodl1ela 0 godz. 11: Akademla pol. Z... 11104'1
Myslow;e, ktOrI w!llt'lltdc IIPldlcu ,traelfl ))I'Zy odbQdlie si, Moport Wiljtllka., orga"izacyj i lito- odbQdzie si, defilada Da 1111, 'IIoSci przed Ho Ewang.
tomnGtc. Przewle-&lol1(; ia natH:hmint do S PI wa-rzy&zeJ\ po nym naatQ i przemoWliooie mu. telem PoJeIk:m wollee przed!!lta.wicieli wladz. W
Niedzteta 0 KOttz. 16: ..Dama kameUowa".
aa1a mlelstieao w My.lowlcach gdZlC stWler sulika Karoda Grzeti,:ka, godz. pcpohldniowych 0 godz. 16 w MiejMc:m
Niedztela 0 ,ooz, 20: ,,8eree DB 'Wolnotc'''.
dzol1O. Ie domara OIIa DOwabrl 'ch nbraieJ\ ')$:01
Po U.koncze.n:iU U:l'oczystosci 003Qdz:e &i, de- DOIIIIU Looowym - a'kaoom:. dla wojslka, a 0

Dyd I nlecia podslawy czaszid. Stan ,ej tHada, 1ct6r, odib:ene osobiScie p, Wojewoda godz. 18 w Mi js1kirn Domu LudOowym urouy Jcdyny WY5 p wiedenskiego V Olkstheat
lest banko I(rotn)'.

000

Z Cborzowa

oraz k().ll1endaDt garn;loou i marszalelk Sej1I11U. s-1o przed5tawiooie dlJa SIpOleczeRs'twa mlaela

DllIa 3 Inaja 0 godl, 6 pobu-dik-e. ol"kiestry Chorzowa. Analogiome aloademia ie sio:

woj5!ktJowej 76 p, p. ulical1li mlasta ChotlZO-w., w ChQT>ZO.wie III,

..

NOWE WUDZE N. Cft. Z. P.
(=) Wa'tne :rebranie Kola ChZP Chorz6w
":C'ntrum wvbra.lo nowv zarud w skladzie: p

w plfttek 30 kWletola przyjetdta do Katowie

spOI tcaU.,lo1 wtedeft&klego "Deutecbce Volkatbeatr

w ektad kt6rego wcbodzl\: LUll Ban-aB, JobaDoa T
WiD, Kurt LebICO. Jlane Jaray. Egon y. Jordan,

ma Degl6('bcr, Herman Brtx. Aroo Klein, Tb
Gries , Else F6ry Odegr jl\ 001 komedl BU8.Vt
"JAS". ZalDtercsCJwHnle rmbllczool)cI J<''61 olbrz1D:He
bWISdclY 0 t,.'m 1'.,telkl POP).t Da bUety. .

..

W niedzie
',laWiu na
o na Ilore

Teatr im. St. WV5Plan kiego na prowioc

':r. Oondz.i.k - prn'S dH jilt I\\}'cinskl - w.:
prezcs Kol!!\' ludwlk - sc'k,re,arz, Jar.ow<l,1

P08111111:8 DOIIIMB POIBlfftI81'1 0'18111:8
feliks - sk.Hb,r:K oraz mi>:r t>:,)sarcz}<K AI!oilS
w racznlce w,buchu III. powstanla
\\ichalcnlk Piotr. Chrzaszcz Rouert I 1'IIri ,\\;c
OIy$taw Orzegow, 28. 4. p08wi enia od'b z:e si 0 godz, 21 W OO:iU 211;0

CIIORZQW - wtorek. dnla 27 kwletnla: ..n.t
RUUA - firoda dola 28 kwletota tts.. Da Wtlt
tell! 0 god . 1 dla bezrobotnycb.
MIKOU,\V - czwartek. ':u.& 29 kwletola ,.Do
wrlJtka ll 0 godz. 20,
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'nieste'ty nie dojdzie do skutku. Monar- Jest to juz tl'zeci z rZt:d.u tego rodzaju wypa- wod organizatorom w ostatnim momeneie.
zawiadQmi
i, te nie bl:dl)
mogli dek;
druzyny niemieckie
pertraktujl)nie
z pil-wiodlo
Odn(). imy
niemieckie,
I'jcZYcy
kal'zami
sll)ski:mi
na temat
roz.egrania
me- ktorym
siwrai.enie,
nigdyZe
wdruzyny
meczach
r01r
czow, a w ostatniej niemal ehwili, kiedy ter- grywany<;h na gruncie Polskiego Gornego
min wyjazdu jest niedaleki - zawiadamia- sl¥ka - unikajl) obecnie dalszych pora.i.ek,

ZA WODY SZERMIERCZE
W WODZISLA WIU

2. P. Z. P. Siemianowice 4

4. Vorwaerh Katowke 4
5. K. S. Chonaw 4
6. A. T. V. Siemianow. 3
7. St. Maria Katc.wice 4
najmniej dziwoll.e. W)'daje sj , Ze dzialajl! tu nierniockiego zwi:}zku pilkarskiego.
A. .T, V. Katowice 3
Jakiea "sily wyiS'Ze", Ni.emcy nie lubil) prz.egr)'wac, a nie za 8.
9. RKS. Katowice 4

tego powinny
kierownicz.e
sfery
w)'grae._ je w oczach "fuhrera"
Zefaktu
nie przyjadl).
Post powanie
to jest
00- ws.ze
1 ktoremog
kompromHujl)
w nied'ziel<:, dnla 25 b!11 odby1ly si<: w Wr.' jl), Z
"Iawill na sail SI3JI1'iny zawody szermicrr.lc

10. W. S. V. Nowa Wie8 4

-<>0<>

cja.
ala A

". W,

atrll.

4
4

24:10
18:16
16:16
18:12
21 :18

3
3
2
2

10 :]0
13:19
11:12
9:19

o

6:14

Wyniki z bolsk
podokrqgu rybnlcklego

rhnik i Sekcja Sze m. R 7 Po:!. .RY.bll,k

A - KLASA:
KS. Polonia PSZOW - OMP Czarni Gorzyco
10:1 (2:1).
Takl t) Tonia nl( "r,rawn" j !U rjI8mJn)..J)...i

:\'11't; 10:6 Ira korn'sc RodzLliY PohcYl1lcl Po

i\ &dach odbylv sic pc.kazy szeorm.!ercze na
retl' I sza'ble. wYK-onalle PiZC'Z klika .Nil!.\
:,Irz)'nia Polskd 'P StanosZiJroWII'I i oll'11p.,

I'"i',,\' Sabi:ka i P sZ'ka awod '. sta'!V na

A.kIWlY tanna drlltyna.. }tuQwlanle tnaJI!\Jj I:T .If" ...

;,('kim pozl&111ie frClkwencla publ1czllooq na

rewe1: (yjn{oj I( rmip nl {ylko J'!fJl)f&wJlI IKJble atoour:E-K

I)Tamek, ale f'T7.f'de wli7y.stkim umocnlh IWI\ pory"1.
ICr1dera label:.

'ZJ.\ KS. 06 l\IYSI..OWICE Z KS. SLUPN .

Blyskawica Kop. Ema - K. S. Strze1ec 23
Czerwionka 3:1 (1:1).

ad d'lwi1lzego ozas>u prowad"/:Me s pet'brak
." 0 zo!ljiCZffi;'e s; K. S, 06 l\I 'slo'W:ce z KS,

11:\'J., PertreGttacje te dob;eg j,! koMe i W

Ie"

6

w n3 szable micdzy K'lubC'ITI Szcnn Of I( z.

\;'c-!.Ich ba-rdzo liezna.

:H

6

.' lIa iloreotv micdzy d'ruz '11la Sc.kcit S?crlTI.
II zinv Pr,Jjcy}ne.l Z Rybn1ka 1 drU1ZY z Ry
t6w W 'IJI'ik 5;4 na kOrZY5C r 1I>nlcz.1r. ri\.

\\r.lci od1n"lv sic zawoov surmiercze pa

r6!h'

8

1:wyclC;5two to n.e pfl)-F.7.lo KOPpodaT1om 12.t_o. ObI.

,h d \:ach 'L0'5t11ln,! u.konczone. Zl,!cvone IdlJlhy

dru!yny walrzyiT nlcz.YkJe ambltnie. Gr. eta1a. fl.

zrjml} nS21\V K. S. Tr6jJkl}t M)"Slowice .
upna i b tworzyc jeden s:>lmy,'klu 1 h skup.;a:
.\ ca1e z 'cie srportowe Myslow:\:, Sj1\l1pn('J J

pubJiczn046 (7.ul1 p;1 7.00(>701,. p"",nl"'. Prora"Tf'zne
Vn.fJi'ldy 7ako(lcZyly F;1 truma bramkaml kt6re r.adr-ey.

v,,}'fmJ.;:im pozlomJe. GCJIIf.odarzEi majO\f" za aoblt IIW'OJ'

dov..aly 0 zW)flc.-stwlc.

'<;>:z, ww:\:. K!iU1b b zie pos:adal TIol"t puL'l:
i>E'k je: p;q!ki noilnej (3 drnZyny), hOlkeJo,w€'J,
:,o\\'ej, kosozykoWlki, SiR,bJrowlk;, szachowej

K. S. Silesia Rybnik II - NaprzOd 23
Rydultowy 0:4 (0:2).

Pora!ka. ta Jest dla. nbnJczan 0 trle pTI)'kr8, ti

ppotkala Jch na wJunym bo fjku. na kt6rym u hodll1 z&
nlepokonanycb. R)'dultowlanle z8gral1 nleBpodzltn. an Ie
6obrze. wygrywaj<\c z8£Jut{:nle.

GOR.\ PANIE Z K. P. W.
. dniu 24 bm. w ramrch miooll\ca propagandy "1/1'1
wahi fl.£yczncgo odbyl alQ zorgantzowuDY przez
e'skl O rodeK V{ycbowanJa Flzyczneg o w Katowl..
t turuJej slatk6wkJ dla pan. v.? turnteju st,lrtowa10
ruz"n Plerwsze u:lI js(:.i; :i.:duby1... drut 'Da K. P. ,, .
Kat v. tca, kt6ra unrsKalo 6 punktow. Drugle mlejsCe

).t[\. drutrna "Sok61 ] atowlc;:e I. ;-;- IHlDkt6w
rie mlcjsce drut.)'na K. h. S. "Pogon - 2 puukt).

l\.S. Concordia Knurow - Repr. Podokr
Rybnickiego 7:1 (3:0).
Jedyny J'eprE"zpntant Podolu gu RYbn1cktf'gO w 1Id!.

Fragment meczu pilkarskicgo Niemcy - Belgia 1 :0, f'ozegranego w Hannowerze.

ORZOWSCY UCZNIOWlE - SPOR
TOWCY WYjEZDZAjJ\ DO WAR

SZAWY. B k Ok . II R d ·
);i;:: :; : : f ,zF: J HE2/3b;£ I:. .= 1 t;? 0 serzy" '= [I a W U zle

tI F.;hicj rozegral w ub. niedtlel towan:7l1kl mees Ere..
prczentacj" podokr glJ. )fccz fakof1czyl FI pogrom€1'ft
re;rf'czntacjt Gosp04arze lagr4!I1 wllpanlale. Dfll} do

puszczaj<\c pnFlclwolka ,.. OfIJoJe do gtOlia. Repnze1fta

cja podokr(:gu wykaz)-wala brak zgra.nJa. .
B - LlGA:

G'\\ lazda krZ)'Ez"W - Coocordia Ib KnurGw 1:6 (0:0,

O IP Goduw - Jedno . loplel6w 3:1 (Z:O)

Pogo1'1 BealO - t;l .k Glot10,. 1;0 (0:0)
SZj'.by J nkowlce - P. W. Niewladom f:O (%;0)
3Z RadlJej6w - 27 Golkowice S: 0(3:0)
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SUS II, waga(na
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Pol
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.
'i5;Q",

;aj(',

v.
o
wai
bie:'

row'

o ,.
ja O
I,V1\,j
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orabelll A-kIuy
Kazwa klubu
gier
12
k 1 d ,J W j :rz Ji ' GJI o l I I'.SI: ;:. : powiedz t:go m cw w '\\:olala IJ sh}Sku zr?: g wski .-:- Kowaczek, ,waga polci ka Leo Ks. Polonia Psz6w
12
:h ... \nctllcr przy "I. 1wlrkl I Wlgury. t;praEZa sIp, zu.ml l ensacJt: ..to te ocze 1\vae nal€zy: mak (ml"t.rz 'V arszaw ) - Skal POCZo:! Blyskawica kop. Ema

W MYSI:.OWICACH. tek, Sewcry'niak, B1!!$:mvski, Kozlowski. Za- Seweren;ak - paterok, waga srednia Matu

. ',k'\\ 0"" wszyslk,eb s)'wpnt)'k(iw Sl10rlu kaj,.ku- wlelkleJ frek\yencJ\ publIcznoscl na tych za- tek za\\'odow 0 godz.. 20. Ot\\'arcle kasy 0
'.0
0 pm'bj'cle,
wodach. Druzyny wy.st1!pil!. w lJast puj1!- godz.. 19.
-<>0<>
..

T S. 20 Rybnik

I we wia OmDi[i Ie iwiata

KS. Naprz6d Rydultowy
KS. I. Chwatowice
Czarni Gorzyce

.

Bukareszt. W niedziel odbyl si w Bwka
cc mJ zype.nstwowy mecz l'Ugby Wlochy
Rumunia. MeC"L zakonczyl si<: wY'/Iilkiem bez

:al11k o wrm.. Widww - 6 tys.

. Xo wy Jork. Rreperentacyjna dJrwlyna St. wega w dniu 3 !lIaja 1937 1'., Klub Cykli- <idnie 14 po poludniu, Dla zwy"Ci cow prze
stow "R€'kord" Janow ur'Z:!dza wy-scigi ko- waeza sili! wartoociowe nagrody, a kaidy za
apon:i (ao. bIn. - 2 ma:fa w San F1rancisco) lar,gkie 0 ty.tul naj<leps'l.€go k(}larza Gmin)' wodnjk, kt6ry ukonczy w 'scig. otrz 'IDa dy

Janow na I'ok 1937 na dy',stansie 35 km na ploln. Starto\vc wynosi 50 groszy cd zawo
n6S p'u,jtjCym skIRd ie: Budge, P&Iiker. Ma
okrt:'znej tragie: Ja.now - Ni'kiszowiec - dnika.

Q } Hu'nt.

Par).z. W dn:.u 2>0 ezerwca w Amst 1'Idamie
stad:onie olimrpijSJkim od dzie si<: defi!Iiity
:e sensacyjny mecz pi,joka.rSlki pomi<:dzy re

(ry '"
\\'iC
Slo'

alcz rc !><:d'zie niemiedk6 reprezentaoja t:ooiso.

ka P

* rt
'ai ka

tel.

Sia'
,z po:
Nio ,1

:00

Giswwiec - Janow Miejski - Janow (w 3 Zglosz.enia do dnioa wysci'gu prz)'jmuje

okri)Zeniach). II. pre7JCS klubu p. Kucharski Ste:fa.n, Janow,

Start i meta wyScigu znajdowac sit: bo:- \ ul. Polna nl' 2.
;ezenta"jaml Eurropy zachooniej i Europy d:} kolo I'e.stauracji p. Sauera w Janowie,
.odkowej. Mecz 'Zie si w ramach hQaen
r;;kieh ,,Dn! OJimrpij.slkich",

to P

WJi[i i 0 lylUI naileJne o kolHUH Janowa
W ramach ur()czyst ci swi ta narodo- przy uiiey Woinosei 33. Start n.ast pi 0 go

;€<In. wystlJlPi w mecZlu te.nisowy.m przeciwiko

deli a

li l;:a
:)\\'JI

,!arbarnla RYbnlk - RTSG Radlln 3:2 (J:J)
Zuch Orzepowlco - Wiehe. Wilcbw,. 4:3 (2:!)
K. S. RogfJv.' - Xaprzod Kohoszyce 1:0 (0:0)

,:adiDOlc WOJeko Polsklego w Warszawl..
I ta jest m:strzem Polski.
Warszawy
ora? dl'uzyno(, wi-cemistrz
Polski)
-polSrednia
Janas, wagaI lekka
W sklr.dzie
jej Narw;k
waga
BIj.
:'EBRANIE
" h O j'kl
. .{ :I g c. 1) "SOKOt.A
:d o;Jb "cwym
Ok wicemistrzem
cia 'Ls:Wal'szawy,
J ak wiadGmo
I ski) -- Klopot,
Sus
I, waga
piorkowa
Kozlowski
KAjAKOWCOW
z.najduj
czolowi bokserzy
Polski:druzyna
Czor- kowski
- Flaszynski,
waga polsrednia
II

Berlin. W d'll16Ch 7-9 maja w Monaehioum
° puchar Davlsa 'Z AUI!rl.rili w na p'uOOcym
adz.e: Yon Cramm, Henkoel j Dettner..

,f:ndyn. Ro'Zelgrany prz.ed kil!1koma dniami

..

..

Rezerwisci z. Dziedzic
wygrywajil marsz szlakiem Sobjeskiego

KS. 23 Czerwionka

Silesia Rybnik II
KS. kop. Rymer

11
12
13
11
12
11
12

pkt.
17
16
15
13
13
12
11

8
1

hr.
30;20
33;22
21:11
29::2f\

25:26
37:16
21;211

18;23
8:11'

orabela B-ligi

Nazwa klubu gier pkt. hr.
Szyby lankowice 13 18 31:1t

Concordia 1b Knurow 13 17 45:11

OMP. God6w 13 16 35:21

lednos Popielow 13 16 33:2"'3

Sl
Glo yny 13
27 kGolkowice
1816
1132:23
21:4'
Pogoll Beata. 13 10 18:2'

Gwiazda Skrzysz6w 13 9 18:,,
PW.
Niewiadom 11 8 17:3\

32 RRdziej6w 13 7 22:31
f1iedzynarodowy turniej
tenisowy w Hzymie

W niedziel po poludniu w mi dzynarodo
1 . 'iSg<>w m })H1kllirski po.mi<:dzy reprezen
W n:ed"/:ie,l 215 bm. od'byly sio: zawoay mar- Rez. k()lo Dq.b 2.18.18, 3) 'liw. Re-z. koli> Bieleko wym turnieju tenisowym w Rzymie padly na
<1J Janl1 S7Jlwc:ji i Anglii przyniOsoi o'l'brzymi<:
221110: dochodnl z biJ.etOw wSItQpu w wyS()k i S'Zowe na h:storycZJI1ym sz.!e.ku SOO:e-O.k.€'gO "na 2 2{).H>, 4) Zw. Rez. kolo Janow 2.20.30, 5) 'liw. st puj ce wyniki: w finale gry pojedyilczej

.ttys. f,U'llWw st. Ciekawym szczegOlem meczu odsiecz W:oon:a", ol"ganiz()wane przez K.o.mood<: Rez. kolo SoSollOlwiec - wa GOra 2.21.4L, 6) pan6w Palmieri pokonal Stefanlego 1'1:7, 6:3,
l<>nt f kt. Ze graC'Zi! ujli'CY w obu repre Fede.raoji Po,Jg,k:ch Zw.ljz,kow O'bronoow Ojczy- Zw. Rez. kolo B:els.ko 8 - 2.22.30,
In,;c Jaeh "t yma\i lq.c2mie zeledwoie 132 DUJlJlt. "1)ny i ZW:IjZlku Rezerwisoow olk.r. SIIj.SIk,€g'O na Po zawooach odbyl siQ &biRd w Pie.ka.rach 81, ra Noel-Mathieu pokonaly Horn-Yorke
em Pt'emll.

b: kareszt. I!Almu<D8kl Zlwi'!z;;k PillkM'Slki 0

w finale
P ! 6ejj para
ne i pail
pa
trasioe Piekary sL - Radz;on.kow - Pieikary n6 ktOrym pos. Wa1ew\slkii wnlosi do zebra 3:6,
6:8, 6:3,
7:5.6:2,
W finale
arygry
mies
Yorke
R11'dine - Bo.broW'lli'ki - Tarn()wslkie Gary - 1'iY'Ch przem6wien,&, po ozym zwyci diruty Journu pokonala par, Sander-Romanoni 7:5,
NaJclo _ sWlel'lkle.n.ec - Kozlowa GOra - nom zyl nag-rody. N8g-rody afwIdowaJ dla 7:5.

ra swYm reprezenotacyjnym graC"Lom na wy
II Vi lIWYCl 6 ned Cz.echoslowac.tli premi<: Pielkll>ry SlliSkie 0 cNUlgoSei 25 kJJn. Na zs,wody IIwyc, kiej GrUJZyny P. Wojewoda dr Graiyli

i Ide'

I\' I\.YSOkQScJ 1i) tys. lei dla ka o gracza, a te przybyl z Warszawy 8ekr. ge1l. Zal'"l., GI' I Slki, dla <wwzyny, ktOra zaj a 2-gie miejsce, -000-
'zy pad!ku remisu po 5 tys, loi. Meez powyZ' Z\\I zrku Rezel'\Vi\'!tbw pos. Walewski, prezes Z gWw1l1Y Zw. Re,.", dIla zd&bYWcy 3-go Har l" erze W bl - e g8 th
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w C"Lasie
2.16.50.
2)ikolo
,1zaeja.,
kt.OIIt
kierowal
Iqpt.
Kiliao.
wu.. lk.Pt.
:D tet7.
__"* ,rIU
r. w.,81101
'W."
Q'Zial
15 drUJZY'II
Re'lA!l'Wois.t6w
dil'uZfIla
I SzaliWlki,
5-go
miej.sca
oOOr_
Zw.
-- \\7ni6s1 2 i pOl miiiODa lei.
llei.

I

t-""'''. ..... '

:' O
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Sroda 28 kwietnia.

W..do_olel ....ocl.rc..
KHOWAIIIA W&BU&WaKIBI GIBl.D'I

PIBllqS!W

O dDowl edzl redakell
v. ,go intDolid%i tDoJcnni. DDt. 21 Jnf'letni

5.268/t. 0010 181.18 130.17. I'ary& 23.t! 28.61 23.83. Prall" : '::I u t:j :II m r i ;D .o :: u..O C : b b.
18.87 IR.t2 18.a:!. 8tokbolm 13t.35 134.1'8 131.22. Zu.,..b
120,03 121.23 120..... Wledell 00.20 88.80. 81odlolau 71.83 J maj, przynaJmotf'j 15 proc. olezdolook'i do Zit it
::i,75. lIf'IBlnkl 11.58 11.tJ2. Montrf"al 6.201/' 6.283/.. Ten..

;:D ; jz i .: W :::;C:': U:b",, kC :;;) r
deuda nlojf'doolito.
WAI.I'T\': 1I0iRI belRlJokl. 81..t3-89.00. Dola.,. ame '\\01....6 podunlo 0 prz:rwr6cenht tej2.e rf'nty, kt6: t
I'enbnga lId.19 IIG. l. l.ondyo 4:J.l0 26.11 2 .(Y.\. Now1 FJorf'll)' bolcndl'rttklo 2 .12-;l8R.40. Frankl fraDC. 23.41 1,)'c.h tueba :lalltc!'at dokumeot urodzenfa. naiet r, kt
JOI'k cnk :i.21 5/8 .28 it8 6.263;8. kabol 5.:!M 6. 1I1"  :.!;ta: . I"roukl I'l.v..UJcBNkle J2t.:?6--t:!O.CS, Fuot)" on
\\.: P ; I : :J " 1: k zl t :::;:. .
1{'It1kltl 2ft 1. -26.0J. ou1dt'ny Kdi (u,kll't l00.20--99.W. :
',oron)' C Nlkl(J IIJAO-L'I.bO. Karon)" dut\.kle 116.70 WulOtlek 0 Jluywrocf"ole reDty 'WojPDoej hrzm,. (\I
a dola ?T' kwletola 1037 r.

l'EWIZ\': 1I011lia 8P.:!3 80,t3 80.07. lIerllo 212.78 21Ut.

OdnOak 1 ".:W 99.tiO. AOI"tf'rdulD 8!1,.w OO.I 2M.Of', 1",0 n k.60kle 5.2&..-5. 5,5. »0101 y hoa4yJokla 1.28-3.23.5. fotola. 7.aWI RZ.)na 04 1 kwh:tDla 11'34, \Vulo",t I d lL

KATOWICII. God.. 6.00 Audre'a poraona, .]3

t'J;'n'. . 1 r, J :a. . .. z r:;:ka'te o d h I
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Czwartek.29 kwietnia. . .1 11 ':lt 'I .{..! :";:;;.") I';.I .lk::-- r. 2 01 a:: 'r ::
....I.aalk porAlla,.. 8.00 I JI.:1O Aud)'eJ. dla uk61. 11.3i
I\.\TOWICE, (loch h,on AUd)'cja IlorBuul1. ..1" flkl('! l1.58-lJ.()J, Markl nl.mteckle 124-121. 8z)"lIoK1
.'Iua' C.lU,U. 12.01 "1"la orkh""tra I'. R. 12.fO Ozl",.. Oll(>unlk rOraOD)'. .OO-H,10 A"d)'("ja dla fllZkfll. ]],3(1 lIufltrl;:tf'klo 1'i.r.o-- .;M). Mork' nlelllieckle arebroe  :iJ\ I:::; DlefJd o 1k :: :; 1; 1 :. e°ri: ;;: :
8karhow go. OddZ)lit Emf'f)'tur 1 Rent \\YOJf!WfHlz 1
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,, lAZACZKA ..
K. M,ezynskieJ

P.uistwowe Za/dad" WOllocia!:owc

tIP 0 D 5 E T K "
Zaprasza.

lIa w\1konanie robot brdtarskkh r.a
ul Grunwaldzkiei i ZauJokowej w
Bielsku.

I::t tapi w dlliu 14 lIIaja hr. Potrzeunc
iornmla-rle i blizsze ,nlorlllacjc mo;:.\

lad3lTie olert do dnia 1 maia !937

r godz. 10. Szczc oly na ta'blica;;l
urzedQowych
(77g3)

(,ferel i otrZ\'mac w h:urzc ))ncl(cji

""tow.ice. ul. RMana 3. (7iSe)

BURMISTRZ:

Dr. Przybyla.

I Wm.Nf P() AUY ,

,"aldstrat mla!'ta Blclska roz pjseJ:e

, publi[zny przetarg

Poszukuje sit: werkmistrza

,la zwozke koslk; !:ranito\\ ei. ze -;';1'

<:ii Btelsko \la ul. Umn\\:till ka w

Zd rednlo technkzo)'m wykpztalceniE';n I

r(]O tl. gndz 11 na urzcdowyCh !"r

sztat6w mecbaDlczDo- lektryczD>'ch w fa
bn'ce chemlczneJ. podan:.a z v.-!.slczegol
nlf'>nlem k"wallflkacji. t)TIOr).f¥'m i odpi
5 m swladectw kterowf'C do ..par" Kato

dlugolctDi& I.rakt)'k q wareztatow<\ do Wilr

liid>ku
Iaoalfie QoiNt dQo dnia 7 ma'a 1937

ollilarzach Sz.c7e;:6Iv nJ. tablic.tch
\lr
ledD\\ ych (7738)

'WICf' pod .,Vlprkmlstrz". (7271)
Stenotypistka bie la w pisaniu 113

BURMISTRZ:

Prcmier Slawoj-Skladkowski pl'zemawia na
poniedzial"owyn zjazdzie przcdstawicicU
lIIiast Polski.

Dr. Przybvla.

m3JSz\'ni(j I kDrespondcrr..:;j.j. mo;ic b:,'c

przvieta od zaraz \\'ymazana ie:;.t ki
kuJelnia praktvka biurowa Z:;:Iosze
nia Iv:kQ Piselllne z odp:sam; SWX

,'" KUl. j ''Sj l_

Obwieszczenle 0 licytacli
ruchomosci
n.nmOt "Ik F.,du Grodz\..I£'so 'Ii\" CbOTZO

wlf', tP trU IV. .J{;zd "'istuba. majf\('Y

«an("elari w <-'horzowi£>. u1. Soblcski{'go
or ::'1 na JlOd t8V. ic art. (ifr,: kpc. pndaj(' do

.'ulhliNflf':J wiadnmoscl. lc rlnHl kw,c

tnla ]!}; i T. 0 e:od7. J1 w C'horzowtC' przy
.11. Lwow klel or Hi, odb d-ie 6i I-Ha 11
('ytarJ8 rucbctrnmki, ualf'z<\c)"ch do dluiul.
\.1, a ,, 18dClj. .c-rch sh: z:

1 ma zyn). do plfianla ..ld(' l". biurko

d bow{' zOltfL. {otel do biurka zulty. sza

1:1 d ho".a DR akta t6lta 7. zuf1adami.
..tOJ okr<Hdy d howy. S8100chtid mmbowj'

..Prp.ga" S}. 35t\8 Innuzy .

.1a::8cowan,. ch Da l<\czolt 6um zl 1 !liO.

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 i 11111111111111111111111111111111111111111111111 i ::'a .. ai

Yl I Km. .jn;J7. .

Obwieszczenie 0 licytacji
ruchomosci
KomorDik ;\tlu GrodzkI(>go w I i1tov. 1
eadJ, VI I Tf'wirll. .16zE'[ BortC'l, m3Jq"'Y
kancE'Ian Vi J,-atowie::,ch. ul. Sobie.skiego
Dr ].'). na podstdwic art. (/)2 kpc 110dajo do
pubUezneJ "iadomo cl, toe dnia 30 kwletnla
jf}3i' r. () gOdl. 10.::0 w ::-':owC'j ". t, Ill. Po
",.::;tai\('flw nr , odlH d7JP S I-hz1\ lIcrtacja
ru hOlliO;;c:i. skladaj.'l.cycb s1 z:
un:<tdztnid. hu\ ht'Ullugo. urz<:\df.cnia B)'

plalnI. ur'i\df.enia jadalnl, 1 biurka, 7
krlf"sel, 1 kasy ognlOtnn,lcJ. 1 stolu,
szaf un uhrania, kasetkl ze-laznej,

trm. (12"18) U).lli. (i:?ii)
Itlli: homoscl motna oglqdne w dniu IIcY

tach Vi mif"jscu I Cla 1C ,,): icj oznaczo

Dola 9 kwif"tnla 193; r.

J. WISTUB,\, komo!'nik.

Osz<lcOwaD) eh oa I ('zn:\ sum zI 6:.0.
J{uchomo cI Illo1:ua ogl<\d...c w dolu lfty

tapji w mlejsl.:u 1 czasio w).zej Qzn3CZO
I,O IOR:-;IK SADU GRODZKIEGO
w Kula,", leach. reVolru VII.

V KID, 4 1/3G, (. j'6)

(j' i lo w ac d c. .( r; Ii)

Obwieszczenie c licvtaCjl ' S P R l f 0 A 1 f I
ruchomo ci. Jeden nowy ruparat radlowv .T l;)'
1n g 5:a n .c 1';_t od& r:e I:m28p : ; : funken H . I, nowy ro\V r dal skL I Tl}
'II' Katow,cacb pH)' ul. Kr610w.j Jadwigi wcr 1rn::S'kl. I o,kret In metra dl:: o

firanki. storv kaDV na lozka. serVo','
tv narzutk,. koldrv mark/zetv. ,11'(:

oole<:a: Chrzekiiariska firma i:
wrzcdow!oka KatoWl<:e. Mlyri>!\a,

nia Olwartv od 1 ma,a (7F
Kryoica. Wyj"tkowo tania kura

2Q kwietn:a de. 20 maia. Szcze 0!,
Biura
Podr62v Wi!

I ROZNf
Cblopiec pictl1astGJe-tlli w1-bitnie:

ldolnionv lecz bardzo ubo!:;. >d:a
rooziny. ktora by ra zyla otOCZ\C;'
opieka i dac mu wvksztakeni '!.
naziaIne lub imrc. Z;rloszel1\a Drz"

muie: Wieczorkowa. Katow;ce U,,:a
Miko!aja
Reia 5 (i,'?!
\'OY.if 11)

Za drugl meza nie od,powiadam. E.;'

ta fojcikc.wa w Pszowic (ii;;!

u.a.a.

111111111111111111111111111111111111111111111111

1'01pOCl ciem !ieytacj,. ilia A KUKULSKI. KATOWICE. ;:0

Ch lmOiiJ

wcrsyt
'iiiiiiiiiiiiii

POI

;t Q:;:I

-

roOCl1O - "

Hzelc.tnv

nyeh do oteri, Admi
nistraeja nie przyjmo

oSZ l : l C'oZ: z: I: o ll'l ' O. mozna \vvrobv, naidos:odniejs e warUnKl
na wj('Jscu sprzedazy cwlerc godz. przed !aolatv oolec.a znana z saiidnosci t;if

--

nie polskc

Rabka - Pensjonat "Stasin" kom!(f
towo urzadzonv - zna'kc.mita ku;;

gl;r, 1 hlurko. ] 5zaika na blelizn , 1
krzc.lo. 5 t"tct'ly kr)'57.talow)'Ch. 2 ka- ROWERY I MOTOCYKLE w naj
raCkl kl ysztafowc. 1 talerz kr):-sztalowy. wiekszvm wvb()rze, na1])rzed!1ietsz

'",'mygasr
prow:

I UlOROWISKA

Za zwrot zagiDionyc:b

"Izak". J slal na h,j'lzki, J 6t61 ok..q- m. 9 (17,,9)

y w pr:

(7.fjJ

ur 1, m. 2, na t puj'lCC ruchomosc!: sci. ladnie Wybudc.walfV z clek'lrYCt
J Ianmo mahl "Ibach", J bulet. 1 .t(,l, nYnJ oswletlenicm zamieni lIa mota
\.; : 'r k :I ,(\ l tl: .r _ ' 'o r ' c lk:1 w dobr 'm stanie/ \\:ia,d{)ma ;.::
Job..,,: ,,7.loto wesole", J ohraz olejny wletochloWlC(j u1. \\ O!IK;SCI Nr. _,J.

IV ,if, w I<

oJmunika'
.... obn;bie

Gospodarz.

przelarg publi[zny

wel \\ Suchei Gorze Otwarcie oiert

WARS

calkow1cie przprobloD)'. obsluga 8OJidna, C€Dy nbki£.

Magistrat mlasta Dielsk a rozpi:;tt;e

cie l'rzedowej Wojew6dzt\ 'a S:'1sk;e
\to z d'lI:a :10 bill. Nr 17 przcta,j( pu
"Iiczru' lIa budowe \\ iety wodc.ci,l"O

ow

pE'cjalnoM: dobra polska ku(..bnia.. IAkal Cl!'ftT.

Telefon Nr 66
Cen... przyst plle.

1'3 Gl.rn\'111 SI<\sku o!:losilv w GJZC'

ROI

i Sobieskiego.

WISLA

Przetarg publitzny

Uwaga!

W Chorzowie przy ut. rog Piastowskiej

PKNSJONAT

!:!. 

NOWOOTW ARCIE!

PodaJ.. do wlarJomokl Sz"n. Gofclom, te dnl8 29 Lm.
o godz. 12-[('j w poludnle Da t pl otwarcJe lokalu

iwiadec:tw oraz inDyc:b
dollomentow dotC!ezo

je ndnej odpowie

Z'U,aJI .,1

1=

dzialnosei.

KO IORNIK S.\DU GRODZKIEGO MaJa 20 PrzyiuKl]emy Viszelk,e po

w Kntowlcach, rew'!'u V. h-czki paristwowe (1U09)

PAR
5 !I1aja
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