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Wychodzi 2 razy w tygodniu. Abonament
z odnoszeniem do domu mieś. 1,40 zt
Cena pojedynczego egzemplarza 20 gr.

Pożyczka Inwestycyjna
przełamie bezrobocie.
W środę w sali Filharmonji Warszawskiej odbyło się zebranie obywatelskie pod hasłem „Subskrybujcie
3% premjową pożyczkę inwestycyjną"
Zagaił prezes Górecki, wzywając
wszystkich do podpisywania 3% premjowej pożyczki inwestycyjnej. Po woj
nie światowej, mówił prezes Górecki
staliśmy się świadkami nowej nawał
nicy. Jest nią światowy kryzys gos
podarczy, który rozpoczął się od koń
ca 29 r. Zamiast miljonów zabitych
i rannych mamy miljony bezrobotnych
którzy pozbawieni są jednego z najkardynalniejszych praw ludzkich, ja
kiem jest prawo człowieka do pracy.
6 lat już borykają się narody z tym
kryzysem w różny sposób. Rezultat
porównania poniesionych ofiar przez
Polskę z osiągniętemi wynikami mo
żemy uważać za pozytywny.
O co chodzi w obecnej emisji
pożyczki
Wiemy wszyscy, jak wiele
potrzeb ma Polska i jak wiele rąk
roboczych pozostaje bez pracy, a
więc, jak znaczna część ludności
skazana jest na głód, chłód i nędzę.
Bezrobocie to największa klęska spo
łeczna 2Q-gp wieku, nietylko u nas.
ale i na całym świecie. Jedynie ra
cjonalną i skuteczną walką z tą klę
ską jest, dać bezrobotnym zatrudnie
nie. Na to potrzebne są pieniądze.
Można je dostać drogą podatków
lub kredytów. W pierwszym wypad
ku musianoby nam odjąć część doćhodów, w drugim zaś państwo chce
od nas tylko pożyczyć, płacąc odsetki i dając olbrzymie szanse wygra
nych. Tę drugą formę powinniśmy
chętnie widzieć. Jest to pożyczka
ofensywna, rozpocznie ona atak na
bezrobocie. Musimy przełamać bez
robocie. Kto wie, czy nie będzie to
początek nowego, nie czasowego, a
trwałego ożywienia.
Nie wolno nikomu z nas uchylić
się od obowiązku dokonania subskrypcji pożyczki inwestycyjnej i wierzę
głęboko, że rozpocznie się szlachet
ny wyścig
poszczególnych
województw i powiatów, miast i miasteczek i wiosek polskich. W tym wy
ścigu Warszawa kroczyć będzie w
pierwszem miejscu.
Jako ostatni przemawiał Anatol
Minkowski. Mówca, wskazał, że po
kryta nieomal trzykrotnie poprzednia
pożyczka narodowa umożliwiła rzą
dowi opanowanie budżetu państwo
wego i niestosowania w tym budże
cie nazbyt radykalnych cięć. Za zło
żone wówczas przez społeczeństwo
350,000.000 zł subskrybenci otrzymali
6% papier.
Jest to papier niewątpli
wie dobry, przynoszący większy do
chód, niż dają dziś wkłady w insty
tucjach finansowych. Niemniej prze
lew tego papieru imiennego był utrudniony. Jako do komisarza po
życzki narodowej, zwracało się do
mnie wiele osób i instytucyj z proś
bą o pozwolenie na przelew. Otóż
obecnie ten niewygodny papier bę
dzie można zmienić na pożyczkę in
westycyjną, która będzie na okazi
ciela i będzie notowana na giełdzie
stwarzając rezerwę w razie potrzeby
dla posiadaczy.
Obligacje
pożyczki narodowej
będą przyjmowane od prawnych po
siadaczy przy subskrybowaniu po
życzki inwestycyjnej do wysokości
50% subskrybowanej kwoty. Nowa
pożyczka inwestycyjna nie będzie
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reklamy płaci się 20 gros
wiersz iednołamowy milimetrowy.
wy.
>bne ogłoszenia: słowo IG gr-

Angielski mgż stanu o sytuacji w Europie.
LONDYN. Przemawiając wczoraj
na politycznem zgromadzeniu Llandrindood Wells na temat obecnej sy
tuacji europejskiej wicepremjer Bal
dwin stwierdził, że narody nie posu
wają się po drodze pokoju, leczj za
puszczają się na niebezpieczne ścież
ki, które mogą doprowadzić je do
wojny.

obłąkanych. Sprawę pokoju poświe
cą się dla przygotowań wojennych.
Jest rzeczą zasadniczej wagi starać
się o uzyskanie jasnego poglądu na
to, co się dzieje w Europie dzisiaj,
nietylko by zrozumieć całokształt za
gadnień, lecz by znaleść najlepsze
metody rozwiązania wszystkich trosk
i zagadnień.

Wicepremjer porównał państwa
europejs ie do chorych, których zdro
wie po wojnie uległo nadwątleniu. Rekonwąlescencja jest długa i trwa nie
przerwanie z ciągłemi pogorszeniami.
Temperatura jest stale powyżej nor
malnej, a niekiedy osiąga niebezpie
czną wysokość. Bywają też czasem
momenty niepewności, kiedy wydaje
się, że choroba wybuchnie ponownie
i ogarnie znowu wszystkie swe ofiary
z gwałtownością zarazy roku 1914.
Lekarstwa i zabiegi stosowane były
w Paryżu i Locarnie.
Chorzy pozo
stają przy życiu, nie można jednak
powiedzieć, aby którykolwiek cieszył
się normalnem zdrowiem.
Każdy z
nich buntuje się przeciwko kuracji
zalecanych przez doktora wersalskie
go Nikt nie jest skłonny zgodzić się
na wielką operację rozbrojeniową. Nie
którzy twierdzą, że lekarstwem prze
ciwko zbrojeniom jest zbroić się je
szcze lepiej. Niektórzy odwołali się
do niebezpiecznego środka dyktatury.
1 spacer po Europie dzisiejszej przy
pomina wizytę w sali szpitala dla

Poniżone Niemcy wyłamały się
z pod krępujących postanowień i po
nownie uzbroiły się.
Wypadki 1914
roku nie zmieniły zasadniczo ich cha
rakteru.
Wielkim, chociaż może na
turalnym w godzinę zwycięstwa błę
dem, było przypuszczać, że narzuce
nie postanowień traktatu wersalskie
go, będzie mogło zmienić bardziej na
turę tych, którym postanowienia te
narzucono, niż naturę tych którzy je
narzucili. Z wypadków wojennych
można wyciągnąć morał, że o ile się
nie zmieni ideałów i poglądów naro
du, nie zmieni także i jego sposobu
działania.
Przemówienie swe wicepremjer
Baldwin zakończył słowami: Nie stra
ciłem jeszcze nadziei na ograniczęnie zbrojeń i napierać będę Niemcy,
aż do chwili, gdy powiedzą szczerze,
że nie chcą z tern mieć do czynienia.
Jeżeli jednak Niemcy, lub inne pań
stwo nie zechce rozpatrywać tych
spraw, wówczas przyznaję, że sytua
cja stanie się znacznie trudniejsza.
Wielka Brytanja nie chce wojny, i je-

Ida święta...
Polacy!

Chrześcijanie!

żeli wojna może być zażegnana je
dynie przez ostrzeżenie napastnika,
że wojna nie będzie dozwolona przez
Europę, to jestem przekonany, że
Wielka Brytanja wraz z całą Europą
odegra swą rolę, czuwając nad tern,
aby napaść nie nastąpiła.

Ogłoszenia urzędówe.
Zestawienie
urodzeń i zgonów

z Urzędu Stanu Cywilnego w Świętochłowicach
za czas od 6. IV. — 12. IV. 1935 r.
Urodzenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Herbert Michalik
Rudolf Piechoczek
Eugenjusz Ulfik
Henryk Ignacy
Bernard Kołodziej
Magdalena Żuber

Zgony,

1. August Duda, inwalida górniczy,
wdowiec, 69 lat
2. Antonina Luterowa z d. Kołędkiewicz, wdowa, 68 lat
3. Krystyna Krystek, 2 lata
4. Alicja Rybarczyk, 6 tygodni
5. Joachim Pc-godoła, 8 miesięcy
6. Anna Szewczykowa z d. Furch,
zamężna, 65 lat
—o—o—-

Obwieszezeme,
W niedzielę, dnia 14 kwietnia br.
Urząd Pocztowy jest czynny od go
dziny 9—11 i od 16—18.
Szanowna Publiczność może na

Jakich sklepów jest coraz mniej? polskich. Jakich sklepów jest dawać przesyłki wszelkiego rodzaju
coraz więcej? żydowskich. Czy was to niczego nie uczy? Czy was to oraz wpłacać pieniądze.
nic nie obchodzi?

Naczelnik Urzędu Poczt.

Mówicie : U żydów taniej.. . żyd grzecznie obsłuży. .. Ale w ta»
kim razie waszą ojczyzną jest pieniądz, miłość własna i wygoda! Parnię»
tajcie więc — jeśli przez waszą chciwość i obojętność żydzi zapanują
całkowicie nad naszem życiem — nie lżyjcie, że kochacie Polskę!
Prawdziwy Polak, miłujący ojczyznę nie słowem, ale czynem —
nie kupuje u żydów! Gdy tysiące Polaków, pozbawionych pracy, przy
mierają głodem — zbrodnią wobec Narodu jest oddawanie grosza w ręce
żydów. Polacy! Apelujemy do waszego polskiego sumienia, wzywając
do kupowania tylko w sklepach chrześcijańskich, i do popierania chrze»
ścijańskich rzemieślników, adwokatów, itp. Sprawa żydowska jest kwestją
waszego bytu.

Zamówienia dla przemysłu.
Ministerstwo komunikacji zamó-1 ilość urządzeń kolejowych wartości
wiło w Hucie Królewskiej większą | półtora milj. zł.
mm
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Konkurs na gmach K. K. 0. w Chorzowie.
W magistracie m. Chorzowa od wego budowy gmachu K. K. O., któ
było się posiedzenie sądu konkurso- ry ma stanąć przy ul. Wolności. Ju
ry rozpatrzyło 37 prac przyczem pier
wszej nagrody nie przyznano żadnemu
podlegać ograniczeniom w obrocie, projektowi. Drugą nagrodę w wysoko
dawać będzie 3%, a trzy razy do roku ści 2 tys. zł. otrzymał jeden z inży
w razie wypuszczenia dwóch emisyj, nierów z Łodzi, trzecią dwaj inżynie
6 razy do roku, losowane będą premje. rowie z Chorzowa.

(—) Dyrbuś.
----------------o OXO o----------------

Kto dał i ile.
Na rzecz powodzian ofiarowali:
Kat. Urząd Parafjalny św. Piotra
[i Pawła 187,39
Kino „Apollo” w/m.
35,—
Górnośl. Zjedn. Huty Król i Laura
[Huta Zgoda od urzędn. i roboto. 797,78
Dyr. Kopalń i Hutks. Donnetsmarka
[od urzędn. i robota. 27068,63
Inspekt. Szkolny w Chorzowie
[od nauczycieli miejsc. 272,52
Komisarjat Pol. w/m. od funkcj. 1000,00
Wydział Powiatowy w/m.
1000,00
Wydział Powiatowy w/m. od
[urzęd. i funkcjom 606,24
Fma Pol Pap
150,—;
Kat. Sp. Akc. Huty Batory
230,44
Górn. Zjed. Huty Król i Laura
[Huta Zgoda 1234,94
Z. O. K. Z. w Zgodzie
100,—
Komisarjat Pol. w rn.
6,00
Inspekcja Maszynowa Huty Falwa 0,85
Robotnicy Fmy Martin
88,26
Urzędnicy „
„
63,—
»
»
Pol Pap
129,25
„
gminy w m.
601,10
Sp. Spożywcza Konsum w m,
300,—
Pracownicy
„
„
364,44
Chrześcjańska Demokracja wm,
5,—

GAZETA ŚWIĘTOCHŁOWICKA

Str. 2.
Z. Świętochłowic i okolicy.
Porządek nabożeństw
w kościele św. Piotra i Pawła.

Niedziela, dnia 14. kwietnia 1935 r.
5s/4 W int. róż: Anny Sładkównej,
Anny Czakańskiej
7
W int. róż: Józefa Paula, Antoni
Freihöfera 1 i II
8SA Int. der Rosen: Anna Lipp 1 u. II,
Hedwig Schalla
95A Za parafian
ll'A Int. róż: Jana Michalika, Marcina
Morawca, Roberta Musiola
Porządek nabożeństw
w kościele św. Józefa.

Niedziela, dnia 14. kwietnia 1935 r.
6'/: W intencji wszystkich Chorych
naszej parafii
8
Für die Mitglieder der Rosen:
Mrowieć Josef u. Friedrich Robert
9V2 Za parafian
IO'/üŚwięcenie palm, msza św. z róż:
Ochmann Piotr 1.11. i Fajkis Wilhelm

Dyżur lekarski.
Dr. Ja roch, ulica Wolności 36 w
jutrzejszą niedzielę.

Dyżur w aptece.
W jutrzejszą niedzielę pełni dyżur
„Stara Apteka” ulica Wolności.

Sklepy w niedzielę,

Jeszcze o nazwiskach.
Kamieński, Wodarz i Wodniok, Bry
ła
i Bryłka, Grządek i Grządziel, Ska
Rozpatrując się dalej pomiędzy
ła
i
Skalec, Rzeczniok, Jeziorek i Je
nazwiskami i szukając ich pochodzę
nia zaczniemy dzisiaj zaraz od siebie ziorski, Brózda, Skiba, Niwa i Niwka
t. zn. od ubrania, mieszkania, ziemi (a nie Nitfka) Mierzwa, Łączyk itd.
Gdy się ktoś wypalił wzgl. wy go
itd.
rzał to zaraz otrzymał odpowiedni
Ubranie naszych przodków mu przydomek czyli nazwisko. Wszędzie
siało być bardzo skromne gdyż ma spotykamy takie nazwiska jak: Go
my tylko w nazwiskach : Kobuch, Ka rzał, Gorzyc, Gorzóła, Gorzołka i
pota, Kabot i Kabotek, Korzucb i Ko Gorzałka, Gorzelok, Zgorzelski, Pożuszek, Poszewka, Strzewiczek, Po gorzałek, Goryl, Górek, Ogórek itp.
deszwa i Podeszwik Cholewa, Noga- To sarno znaczenie mają też prawdo
wica, Szatek i Szatoń, Kiecka, Kabza, podobnie : Popiołek i Dymek.
Kamuzeia no i nowsze Knefel i KneGdy się teraz jeszcze krótko roflik (z czeskiego).
zejrzemy w rodzinie naszej natrafimy
Taksamo było i w mieszkaniu na : Ojciec, Matula, Bratek, Synowiec
bo mamy tylko: Kominek, Piec i Pie Wnuk i Pownuk, Swatek, Dziewiór,
cyk, Blacha (?), Pierzyna, Zogłowek, Chowaniec, Starzyk i Dziadek, Tatoń
Płachta i Płachcik, Kubek, Garniec, i Tatuś, Pasierb, Ziętek, Stryczek!?)
Lampa, Szczypa, Kociołek, Świeca,
Przyszedł ktoś obcy do wsi i za
Szaflik, Cuber, Młynek, Miarka, Miska
i Michacz, Koryto i Koryciorz, Dzierz- mieszkał wzgl. się przyżenił to od
ka i Dzierza, no i Flasza i Flaszka, razu gdy jeszcze nie miał nazwiska
takowe otrzymał. I stąd mamy wszę
Pudełko, Torbuś.
dzie: Nowak, Nowok, Nowotny, NoZaś z zabudowań znajdziemy na waczek, Nowacki i Nowara. Przyby
stępujące nazwiska: Chałupka, Che- ła, Przybytek, Przybylok i Przybycin,
łupiec i Chałupczok, Murek, Powała. Noworzyn, Nastańczyk i ewtl. PrzyDalej: Szopa i Szopka, Stodoła i Sto staniok.
dółka, Kalenica, Budniok, Budynek,
Ciąg dalszy nastąpi.
Czop, Płotek, Płocik i Popłóć, Belka,
Wupe.
Drąg, Słupik, Bijok, Biczysko, Wózik,
Podyma, Kostur, Brożek, Brona, Sa
dek, Hysa, Gumnior, Śmiga, Gontek,
Zopora, Strzecha, Klepisko i Klepitko,
Pytel, Pytlik i Pytioch.

Czy wiesz?

2. że jest u nas:
90 hodowców drobiu i królików,
3 hodowców kanarków,
1 farma drobiu,
i około 20 akwarji większych i
mniejszych.

Choroba Kardynała
Prymasa Polski.

Na zbliżające się święta Wielkanocne
poleca znany ze swej taniości i dobrej obsługi sklep arty
kułów damskich, męskich, dziecięcych oraz tow. krótkich

Cyryl Wałecki
Swfęloc#foxWce, olfco Wolności 1.

Maly wyko; w kowalach wierzchnich i sportowych, krawatach, koniarzach lip.
Specjalność;

około 300 psów i wałęsa się
przeszło 300 kotów naturalnie
nie zameldowanych.

Kapelusze marki ,,Scł>lee'"

W niedzielę, dnia 14 hm. jest mój sklep otwarty od godz. 1. do godz. 6.

Ula dziad przystęp, do I, kom. Iw. do!y wyhdr bielizny, pończoch, czopek oraz chusteczek do Iwiec

Z przeszłości Świętochłowic.
Races

regulujący sprawą pastwiska zagrodników
świętochłowiekicłi,

20)
Takowi są podpisanemu osobiście znani, do
brze także uznani jako zupełnie zdolni do dys
ponowania i wnoszą o spisanie generalnej ple
nipotencji, który to wniosek po poprzedniem
omówieniu został uwzględniony następująco:
Ja, wyższy krajowy podczaszy i wolny ma
gnat, Karol Łazarz hrabia Henhel v. Donnersmarck niniejszem autoryzuję i upełnomocniam
rotmistrza królewskiego i rycerza etc. Pana v.
Bluma w Schoenwaldzie przy Gliwicach, do na
leżytego zastępywania mnie jako generalny peł
nomocnik we wszystkich sprawach tak sądowych
jak pozasądowych, spornych i niespornych i na
podstawie tego do wnoszenia skarg, znowu do
zrezygnowania z nich, do do ich reasumowania
podobnie w wszystkich innych procesach, mogę być
w nich pozwany lub w inny sposób zainteresowa
ny do zastępywania mych interesów podług wy
drukowanej plenipotencji procesowej jaki do czyn
ności następujących: przysięgi deferować, refero
wać i akceptować, zwalniać z przysięgi, uznawać
przysięgi jako złożone i o ile to dozwolono, przy
sięgi składać w mą duszę, proponować świadków,
dokumenty wydawać, rekognoskować lub nieuznawać, procesy przeprowadzać przez wszystkie
instancje, rezygnować z nich ugody podług naj
lepszego zdania przyjmować i zawierać, również
pieniądze, papiery o wartości pieniężnej, doku
menty, klejnoty, efekty bez wyjątku tak od osób

Świece
komunji

do

6-ej

św.

kupisz najtaniej

w sklepie farb i mydła.
Brunon Frysztacki
Świętochłowice, Wolności 8.
n
|

- Tel.: 416 97.

Mój artykuł reklamowy
świeca
^kilowa zł 1.15
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Filmy

oj

Świętochłowicach,

WERONIKA.
Z jednem musimy się pogodzić —
filmy w których gra Franciszka Gaal
są właściwie rzeczą nieważną i po
boczną — decydującym czynnikiem
w obrazie jest wyłącznie sama Gaal,
dookoła której kręci się cały szereg
zdarzeń i momentów samej akcji.
Oglądamy prostą, ale pod względem logicznym nieźle skleconą historię
0 slodkiem dziewczęciu ze sklepu z
kwiatami, które się zakochało w do
godnym klijencie. Nieprzerwany łań
cuch komicznych wypadków i pogmat
wana sieć zawikłanych qui pro quo,
sama przez się stwarza tlo dla Gaal,
która nadto ma sposobność odśpiewa
nia paru miłych piosenek.
Obok jak -zawsze świetnej Gaal,
aktorsko wybija się grubasek Walburg
oraz dość nieporęczny choć miły aktor,
Hörbiger.
S. P.

J. Em. Ks. Kardynał Prymas
August Hlond jest od dwóch tygodni
obłożnie chory. Ostatnio po chwilo
wej poprawie zaznaczyła się w stanie
Komedia muzyczna, w której na
jego zdrowia mała komplikacja, która plan pierwszy wysuwa się wspaniała
nie pozwala mu opuszczać łóżka.
rcwja, niebywała wystawa, przepych

Pończo łiy i rękawiczki damskie w różnych gatunk.-uh i kolorach po cenach konkureneyjn,

3. że zameldowanych jest:

OC2^Dt^22DC522DC22ÖC5Z20C2SSC222DO

VIII.

A teraz wyjdziemy w pole i ma
W jutrzejszą niedzielę, dnia 14
bm. mogą być sklepy otwarte od my: Polniok i Polnik, Miedza, Marga
ła, Sternisko (z czes. ściernisko)
godz. 13-ej do godz. 19-ej.
Rola, Kopka i Kopiec, Ziemek, Dół
i Dolnik, Dziura i Dziurczyk, Kupa
i Kupka, Góra, Górniok i Górka, Do
lina, Piosek, Piosczyk i Pioskowik,
Glina i Glinka, Krzemień i Krzemyk,
1. że w Świętochłowicach jest w ru
chu:
11 samochodów osobowych,
3 samochody ciężarowe,
1 samochód półciężarowy,
3 motocykle z przyczepką,
19 motocykli bez przyczepki,
i 300 przeszło rowerów.

Nr. 18.

BAL W SAVOYU.

w pomysłach i ewolucjach tanecznych,
bajeczna gra świateł. Piękne kwiaty
1 rozwijające się z nich w tańcu pięk
niejsze tancerki i uaodwrót. Niewiadomp.ita co wpierw patrzeć, maksie
wrażenie jak w bajce, w zaczarowanym pałacu gdzieś na dnie morza,
bo parkiety lustrzane dają złudzenie
powierzchni wody.
W rolach głównych niezbyt piękria ale za to z prześlicznym, o wy
sokiej skali i aksamitnych tonach głosie
Gita Alpar. W roli barona. v.Woiiieima —
Hans Jaray, którego podziwialiśmy
w „Piotrusiu“ w roli młodego doktora
bez praktyki Gra Hansa Jaray przy
pomina nieco Chevaliera. — Reżyserja filmu utrzymana na wysokim
poziomie artystycznym. Wrażenie z
rewji oszałamiające.
S. P.

prywatnych jak i z depozytorjów sądowych i od kapitałami należącemi do mnie, konstytuować
każdej inny ugody w mem imieniu przyjmować w kaucje i gwarancje, udzielać sądownie i pozasą
posiadanie.
downie koncesji z gwarancją lub bez, wydawać i
Dalej: pobierać zyski, obliczać je dla mnie przyjmoważ odmowy i zrzeczenia się, sporne spra
i otrzymany przedmiot sądownie oraz pozasą- wy prawnicze poddawać decyzjom sędzi polubo
pownie dla mnie kwitować z ważnością prawną, wnych, wydawać sądownie i pozasądownie pokwi
towania z pieniędzy, które otrzymałem już przed
wierzytelności wypowiadać, ściągać z odsetkami,
poświadczać ich odbiór, a także —r- ściągnięte wydaniem niniejszej plenipotencji lub potem otrzy
mam, wykonywać powierzone jemu już powyżej
kapitały po poprzedniem zaciągnięciu u mnie
zgody, z zabezpieczeniem hipotecznem na moje prawo udzielanie deszarży, zwłaszcza przy wła
nazwisko ulokować gdzieindziej, egzekucje, a- dzach sądowych, opiekuńczych i administracyjnych
reszty, administracje i subhasty zastawionych dla względem kierowanych przez nie administracje,
mnie gruntów ekstrahować, takowe resp. adhero- zwalniać odpowiednych interesentów i z obowiązku
wać i znowu znosić, w terminach licytacyjnych zdawania rachunków i rachunki uznawać jako
zdane, jakoteż przyznawać honorarja osobom za
występować w mem imieniu, zgodzić się pod dogodnemi warunkami na przybicie dla najwięcej trudnionym przy zdawaniu rachunków, dalej zadającego, z odnośnymi wierzycielami realności stępywać mnie przy regulowaniu stosunków mię
lub innymi interesentami zawierać i podpisywać dzy dworami a rolnikami, z posiedzicielami rolni
ugody sądownie i pozasądownie, w razie potrze czemu zawierać ugody, odnośne recesy dot. ro
by wnosić za mnie podania, uskuteczniać adju- bocizny uznawać i sądownie podpisywać albo też
kacje i sprostowania tytułu posiadania na moje odmówić podpisania a przy ewtl. powstających %
tego procesach, szczególnie przy takich, które
nazwisko, podobnie tradc.wać sobie grunty, uzy
skane dla mnie i wszystkie stojące się w tym powstaną o pretensje windykacyjne z dawniej po
względzie potrzebne zeznania oddawać za mnie siadanych zagród przez ówczesnych właścicieli
z ważnością prawną, plany dystrybucyjne i ra lub ich spadkobierców albo o pretensje windyka
chunki wszelkiego rodzaju uznawać lub zakwe cyjne z mej strony względem nieprawnych posiestionować, wydane monita uznawać za zniesione dzicieli takich zagród, bronić mych praw i docho
w razie potrzeby sprawozdającym udzielać de- dów przed i poza sądem, w końcu objąć przypa
szarży, należące mi grunty dowolnie zastawiać i dłe mi spadki bezwzględnie lub pod prawnem
na wszelkiego rodzaju wpisywania oraz wymazy dobrodziejstwem inwentarza albo temuż wogóle
wania w księdze hipotecznej resp. zezwalać i o zupełnie odmówić, wnosić o otwarcie testamen
takowe wnosić; zawierać kontrakty bez różnicy, tów, manifestować inwentarze, oddawać zaręcze
zwłaszcza, ale umowy kupna i dzierżawy odnośnie nia w miejsce przysięgi, recesy spadkowe podpi
ruchomości i nieruchomości, własności górni sywać a przypadłe mi pieniądze spadkowe lub
czych i hutniczych i innych słuszności w razie zapisy przyjmować w posiadanie za wystawieniem
potrzeby je ogłosić i zezwolić na sprostowanie kwitu, również obrać jakiegokolwiek substytutu do
tytułu posiadania wzgl. wnieść o to osobiście, wykonania jednego lub drugiego z tychże poleceń.
innym wierzycielom przyznać pierwszeństwo przed

(Ciąg dalszy nastąpi).
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Z niwy gwarowef.
Nas&o

gwara.

/?oz//zzz/oz skorzy, /zz/oz/zz,
CAoo //rzgozz o/m s/zz/zz,
Oz/ j'/owm/z s/o wywodź/
A/z'g Ay/o dzzozAzźw zo /zzow/g
/^zzo/oów z ///-zzdzzzzdów,
/?oo Ay/z o/zz w s/ow/g
Aogzz/sz od szfszzzdów.
Wyo/g/)//zv ,,//zg/dowzz/zzzz'%
„Og//z/Az" z /zzA z/o/z,
/l wrz/g/zzy z/o ^odzz/zzzz,
Jz/A z/o%z/zz'g/ /zzzz/rzz/z.
WW,
Wyjaśnienia gwarowe.
Plugawić - oszpecać,
przeć a — przecież.
wyciepmy — wyrzućmy,
gadania — mówienia

oOXOo

(Ciąg dalszy)
Poza Przemysłem t. zw. ciężkiem
mamy u nas jeszcze trochę przemy
słu średniego i kilka fabryk. A mia
nowicie:
1. Dwie cegielnie i to a) Cegielnia
„Falwa“ i b) Cegielnia, obecnie
niestety obydwie nieczynne.
2. Fabryka 'kół zębatych (Właść,
Jerzy Martin).
3 Zakłady Graficzne, Wydawni
ctwo „Gazety Świętochłowickiej”
(Właść. E. Leksan).
4. Pol.-Pap fabryka kartonaży, tu
tek itp. z własną drukarnią. (Obec
ny właść. Kronfeld — do nieda
wny Rużyczka).
5. Mleczarnia Świętochłowicka,
jedna z największych w Polsce
gdyż
może odstawić dziennie
oczyszczonego, pasteryzowanego
mleka do 26.000 litrów. "Wytwór
nia serów i masła. (Właść. W. Lewerenc)
6. Fabryka wycieraczek,ścierek,
skrzyń i inne. Właśc. (A. Kiełbasa).
7. Wytwórnia konserw rybnych,
wraz z wędzarnią śledzi i fabry
kacją kisz. kapusty i ogórków.
(Właść. Marta Wrzeciono).
g. Wytwórnia serów wraz z wę
dzarnią
śledzi w Szarlocincu.
(Właść. A. Żuk).
9. Trzy wytwórnie mebli: i to
Paweł Bloch, Kądziela i Pogoda,
ten ostatni z tapicernśą.
10. Wytwórnia witraży (Właść. Gierich).
Pozatem fabrykuje się jeszcze
w małych rozmiarach: kosze i koszy

HERMAN LONDON.

Mściciele.
2)

do władz, któreby córkę umieściły Z cyklu śpiewek podwórzowych.
w zakładzie wychowawczym, jednak
bez skutku.

Kronika policyjna.

P/zzgowz'd /mszo ^wzzrzz

1.
2.
,1.
4
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GAZETA ŚWIĘTOCHŁOWICKA

(Ciąg dalszy)

Spróbujemy znaleźć wytłumacze
nie. Dawid Morland zniknął w marcu..
Zniknięcie to pozostało dotąd niewy
jaśnione i tajemnicze. Mówiono, że
udał się w daleką podróż i zginął
w katastrofie.. Ale kilku wtajemniczo
nych wie, że to nieprawda.
Wiedzą
oni, że Morland miał dać policji bar
dzo ważne informacje, które spowo
dowałyby uwięzienie Krzysztofa Marcha. Istnieje też podejrzenie, że Mor
land był w tym domu w dniu swego
zniknięcia.
Haringfon nie spuszczał oczu
z mówiącej.
— Jak widzę, pani należy do
tych w tajemniczonych! — rzekł,
Pro
szę, niech pani mówi dalej!
— Nie mam nic więcej de po
wiedzenia. Nikt nie wie nic napewno!
Przyjaciele Morlanda podejrzewają,
że został on podstępnie zwabiony i
że nie wyszedł już stąd. Znamiennem
jest, że Morland zniknął w dwa dni
przed terminem w którym miał wy
stąpić jako świadek przeciw Marchowi, sprawie o oszustwo. Nie ma wąt
pliwości, że on zginął tu, w tym do
mu!
Teresa oglądnęła się niespokojnie.
Głos jej drżał.

Śpiewka o „Falwie“*

Rzeczy przykre, o których
Naprawdę należałoby się zasta
jednak milczeć nie sposób. Spot nowić nad tern taktem. Przecie nau
kalem wczoraj kobiecinkę spłakaną czyciel powinien po sprawdzeniu, że
wychodzącą z Komisarjatu Policji.
ta i ta uczennica opuszcza lekcje,
sprawę kierownikowi,
Zapytałem o co płacze. Na co zameldować
który
z
swej
strony
powinien sprawę
kobiecinka zaczęła opowiadać mi
niemożliwe — zdałoby się rzeczy. — przekazać gminie, a ta musiałaby
Dowiaduję się, że ma córkę 13-le- umieścić takie dzieci w zakładach.
tnią nad którą straciła władzę.
Nie che chodzić do szkoły.
Obrała sobie koleżanki, które przez
swe matki wysyłane — uprawiają za
wodowe żebractwo. Z temi to kole
żankami znika czasami na przeciąg
tygodni. Nie wie gdzie córka się obraca, gdzie bywa i co robi. Dopie
ro wczoraj policja przyprowadziła jej
córkę do domu; przytrzymano ją bo
wiem w Katowicach na żebraninie.
Na dobitek złego dowiedziała się
matka, że koleżanki jej córki są po
dobno (12-letnie dziewczyny) chore
wenerycznie. Zrozpaczona płacze, bo
nie wie co ma robić. Była u kiero
wnika szkoły, by wystosował pismo

Przeciwnie bowiem doczekamy
się, że 15-leinie dziewczyny jawnie
będą sprzedawały swe ciało. W Zgo
dzie policja przytrzymała bowiem 15letnią W. S. z ul. Vogta la, która
w dołach cegielni uprawiała ten
wstrętny proceder.
A. B.
—o—o—
Za kradzież roweru.
Swego
czasu donosiliśmy, że Henrykowi
Sowie, ul. Bytomska 29 skradł nieja
ki Engelbert Piela z ulicy Dworskiej
rower.
Dnia 11. b. m. odpowiadał
Piela za swój czyn przed sądem w
Chorzowie, który skazał go na 6 mie
sięcy więzienia.

Polecamy

po znacznie zniżonych cenach:
nasze duże zapasy najlepszych
Win, fConia&ów i fZiMerón;.

Codziennie świeża kawa z własnej elektrycznej palarni
oraz wszelkie towary kolonjalne i spożywcze.

fZu&łiAs&i i
Telefon 411-14

* o. o.

Telefon 411-14

Świętochłowic & ul. Wolności 1.
ki, obuwie, lody, farby (H. Falwa)
szczotki, siatki druciane, wodę sodo
wą (2) i inne.
Obserwator.
— o — o—

Ruch ludność:.
w I. kwartale 1935 r.
1. I. 35. było 30,112 osób w czerni
14.922 kobiet. Urodziło się 148 dzie
ci w czerń połowa dziewcząt.
Przy
prowadziło się 250 osób w tym 147
kobiet.
Razem więc 30 515 osób
w tym 15.143 kobiet. Zmarło 87 osób
w tym 33 kobiety. Wyprowadziło się
305 osób w czem 172 kobiety. Ra
zem 395 osób w czem 205 kobiet.
Zatem stan ludności w dniu
1. 4. 1935 30.120 osób w czem 14.938
kobiet.

Emil Pawliczek
Jubiler i Optyk

Świętochłowice, ul. Wolności 7
poleca

dla dzieci przystępujących
do pierwszej komunji św.
praktyczne podarunki jak:

Naszyjniki, Bratuoletki i Kolczyki
z prawdziwego bursztynu oraz

Zegarki
od najtańszych do szczero - złotych.

(Mel.: Miałeś chamie złoty róg)

1.
Słychać z Falwy jakiś gruch!
Robi się tam wielki ruch.
Dobre „sztele“ trzeszczą
1 „orgole“ wrzeszczą
:[Hej bo nowy zawioł]: Duch.
II.
Gemba musioł trzymać swój!
Dobrze się mioł zdrajców rój!
Wszystkie dobre „fary“
Miały te chachary,
:[Aż my zawołali]: Stój!
III.
Prawych niemców było tu!
W całej gminie chyba stu!
Do nich w „faterlandzie“
Sztela jakoś bandzie
:[Ależ już nie u nos]: tu!
IV.
Gorzej z mamlasami jest,
Co ich się trzymali „fest“
Bo ich opuścili
A my ich kopnęli
:[Bo teroz jest nowy], chrzest!
V.
Zdrajca myśli, że jest lis!
Ale nie wie, że jest gizd.
Że tako gadzina
Zwie się u nos Świnia
:[A u niemców zwie się]: Mist.
VI.
Trzynoście lot długi czos,
Patrzeliśmy tak na wos,
Czy się poprawicie,
Do swoich wrócicie
:[A nie jedyn śmioł się]: z nes!
VII.
Teroz głowa spuścił w dół
1 pado se; byłech wół!
Wyparł ech się matki
Sprzedołech swe dziatki
:[Jak jo teroz byda]: żół.
VIII.
Do pokuty zawsze czas,
Może jeszcze bydziesz nasz
Lecz nie ujdziesz kary
Od swych dzieci smary
{[Dostaniesz ty ośle]: wczas!

Czy czasy złe?
Dziś ludzie na biedą skarżą i złe czasy,
Do — Karczmy więc po ulgę spieszą

pokryjomu,
ßo sąr/zą, że rc/z szczęsne uszżo gdz/eś
za lasy! —
lak nie jest! Lecz go szukać trza we
własnym domu!

— Ja też nie mam wątpliwości, ryferze, znajdującym się w kącie pi jak gdyby dotykała ona pana osobi
— przyznał Harrington. — Morland wnicy. Ciało Dawida Morlanda zosta ście.
ło spalone w tym piecu !
został bezczelnie zamordowany.
— Przypuśćmy, że tak jest! Ale
nie chcę o tern mówić... Zresztą to
Teresa zadrżała i zbladła.
— Przez kogo ?
panią nie zainteresuje. A zresztą ich
— Przez szanownego gospodarza
Harrington ciągnął dalej:
— urwał i zapytał nagle! — A pani?
Krzysztofa Marcha!
— Morderca nie rozumiał, że na Czy pani jest detektywem?
Dziewczyna pochyliła głowę; ze wet w najsilniejszym ogniu nie uda
— O, nie ! roześmiała się cicho.
mu się zniszczyć ciało całkowicie.
strachem szepnęła :
—
Ta
sprawa interesuje mnie dlate
— Ach ! Więc pan znalazł coś
— Pan jest tego pewien ? Czy to
go
że...
Ale nie mówmy o tern ró
w popiele ?
tylko przypuszczenie.
wnież !
— Nikt inny nie był zaintereso
Skłonił głowę twierdząco.
— Dobrze ! — Harrington uśmiech
wany w zgładzeniu Morlanda. Gdy
— Narazie tyko złoty ząb. Zna nął się. — Nie będę wypytywać a
by ten człowiek nie umarł, March lazłem go w zeszłem tygodniu. Ale
pani tajemnice, ani zanudzić panią
siedziałby teraz w więzieniu.
nie skończyłem jeszcze poszukiwań. opowiadaniem swoich!
— Wiem o tern — ja sam o tern Teraz zresztą to już niema znacze
— Ale możemy pomagać sobie,
myślałem. Ale to nie jest jeszcze nia, czy znajdę coś, czy nie. Złota
—■
zaproponowała
Teresa. Mamy cel
dowodem. Pan nie wie nic pewnego? koronka Morlanda będzie dostatecz
wpólny. Jeśli oczywiście, pani mi
nym
dowodem
tego,
że
on
zginął
tu
— Może i wiem, ale...
ufa!
taj !
Urwał.
— Ja ufam! A pani ?
— Ale to nie dowodzi jeszcze, że
zabójcą
jest
March
!
— Ja też. Więc jesteśmy sojusz
— Rozumiem. Nie chce mi pan
— Nie
wycedził przez zaciś nikami ?
zaufać! — Teraz patrzyła na niego
nięte zęby Harrington. — Ale ja te
szczerem otwartem spojrzeniem.
Impulsywnie
wyciągnęła
rękę,
go
dowiodę ! Zobaczy pani, że wcześ Harrington uścisnął ją mocno i za
Wątpliwości sekretarza rozwiały
niej, czy później, March będzie uka trzymał chwilę w swej dłoni.
się ostatecznie.
rany za morderstwo!
Wtem Harrington odwrócił się:
— Znalazłem coś niecoś, ale to
W głosie sekretarza brzmiały nu
zbyt przykre, żebym mógł opowiadać ty takiej nienawiści, że Teresa rzuci Teresa pochyliła głowę i wpatrywała
młodej pannie!
ła mu pytające spojrzenie swych roz się w ciemne schody. Usta jej drża
ły mocno.
— Jestem siostrą miłosierdzia, — szerzonych oczy.
Co to? szepnęła.
uśmiechnęła sie blado Miss Laniard
— Czy pan jest detektywem ?
— często musimy mieć do czynienia Nie, to niemożliwe ! Detektywi nie
Harrington wszedł ostrożnie na
z przykremi rzeczami!
emocjonują się tak. Każda sprawa schody. Za chwilę wrócił.
— Tak, ale to... Zresztą... — jest dla nich kwestją zarobku i ru
(Ciąg dalszy w środę.)
wzrok jego prześlizgnął się po kalo tyny, A pan mówi o tej sprawie tak

GAZETA ŚWIĘTOCHŁOWICKA
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Zakład krawiecki

Maksynrljan Pomykoł

PO

Świętochłowice, ul. Wolności 28.
poleca

pierwszorzędne wykonanie
wszelkich robót w zakres
krawiectwa wchodzące tak
męskich jak i damskich.

Refleksje mistrzostw Polski w boksie.
Najważniejsza batalja sezonu bo
kserskiego już minęła. Przez trzy dni
zmagali się na ringu poznańskiem wy
brańcy poszczególnych okręgów o za
szczytny tytuł mistrza Polski na rok 1935.
Czy jednak tytuły dostały się w godne
ręce? Czy mistrz ma być już tern wy
brańcem, któremu kapitan sportowy
śmiało może powierzyć obronę barw
Polski na arenie międzynarodowej? Te
oretycznie tak, lecz gdy popatrzymy się
ze strony praktycznej, to nie wszyscy
mistrzowie dorośli jeszcze do poziomu
który pozwoli im stanąć w szeregi reprezentacji.
Zatem gdzieś musi siedzieć ten błąd.
Stwierdzamy, że system mistrzostw jest
szkodliwy dla dobrych zawodników.
Dobry zawodnik musi przebyć prawdzi
wą „młóckę“ by dojść do ostatniego
zwycięstwa. Taki surowy najzupełniej,
ale zato ambitny, silny i wytrzymały
pięściarz bardzo często rozbija swego
zwycięzcę do tego stopnia, że uniemożl wi mu zupełnie skuteczną akcję w
poważniejszych spotkaniach, Dalej ślepe
losowanie daje także wypadki, że wice
mistrzem zostaje kompletny patałach,
podczas kiedy moralni finaliści eliminu
ją się już w przedbojach. Nie mamy
zamiaru zastanawiać się nad nową re
formą mistrzostw, lecz są powody, że
okręg traci w swej kategorji pewnego
mistrza. Kwestja sędziowania nasuwa
także wiele wątpliwości. Sympatje nie
których sędziów szły nieraz w ścisłym
związku z miejscem ich zamieszkania.
Sędziowie ringowi — jak mówi pre
zes P. Z. B. Mec. Marjan Linke — ża
rn ało zwracali uwagi na prawidłowe
zwarcie. Potwierdzamy słuszność tego
powiedzenia, gdyż jak się dowiadujemy
przegrana jarząbka z Sobkowiakim by
ła tajemnicą walki w zwarciu.
Wiemy, że wyrafinowani bokserzy
walczący w zwarciu (takim systemem
walczy Sobkowiak) nadużywają fair wal
ki, przez trzymanie jedną ręką przeci
wnika..
Reasumując mistrzostwa, tu wpra
wdzie stwierdzamy, że nie przyniosły
one zawodnikom Śląskim ani jednego
zaszczytnego tytułu, ale opinja o nich
wypadła zadawalająco. Między innemi
o Jarząbku wydaje p. Cynka taką opl
uję ;
Trójka • Jarząbek, Sobkowiak i
Czortek wybiła się na czoło wagi mu
szej, którą stawiam na jednem poziomie.
Zaś o drugim najlepszem z Ślązaków
Bienku mówi: W połśredniej trener Smith
wdzięcznie będzie miał pole do pracy
mając równych zawodników w Misiurewiczu, Bienku i Matjukowie.

Notatnik sportowy.
jarząbek, Bieniek I Wystrach
w obozie olimpijskim.
Na podstawie odbytych mistrzostw
w Poznaniu. P. Z. B. ustalił już zawo
dników, którzy będę tworzyli grupę
przedolimpijską. Wybrani zostali nastę
pujący w każdej wadze musza: Jarząbek,
Sobkowiak, Czortek; kogucia? Rotholc,
Krzemiński, Krasnopiór; piórkowa Polus,
Woźniakiewicz, Misiorny; w lekkiej; Sipiński, Kajnar Ratajak; w półśredniej;
Bieniek, Misiurewicz, Mat juków; w śre
dniej; Majchrzycki, Chmielewski, Le
wandowski; w półciężkiej; Szymura i
Doroba; ciężka; Piłat i Wrazidło.

Polskie Pisma Sportowe
stwierdzają, że pierwszy mecz benjaminka ligi K. S. „Śląsk" w Krakowie wy
padł nie najgorzej. Wynik 1;4 był za
wysoki i krzywdzi druży ę „śląska".
Dalej stwierdzają, że drużynie daleko
jeszcze do mistrowskiej diużyny Ruchu,
ale-będzie tą drużyną, która nie jedne
mu klubowi -ligowemu sprzątnie drogo
cenne punkty z przed nosa.

Obóz olimpijski dla piłkarzy.
jedno z pism Krakowskich podało
skład obozu olimpijskiego dla piłkarzy,
w którego skład mają wejść następujący
gracze; Dziwisz, Urban, Gem za, Peterek,

Wilimowski, Wodarz z Ruchu, Martyna,
Łysakowski, Nawrot z Legi i, Szczepa
niak, Butanów z Polonji, Albański, Matjas II., Niechcioł z Pogoni, Krół zŁKS.,
Fontowicz, Szerfke z Warty, Riesner,
Pazurek, Haliszka, Wilczekiewicz z Gar
barni, Pająk, Mysiak, Kisieliński z Cracovii, Kotlarczykowie, Wożniak z Wisły,
Koczwara z Podgórza, wreszcie Michal
ski z Naprzodu.

Ceny umiarkowane.

Uwaga!

Jeżeli taki w rzeczywistości miałby
Omyłki w ogłoszeniach niebyć skład, to ze swej strony, uważamy upoważniają do żądania zwrotu go
że uzupełnić należałoby go choćby
tówki ani też nie obowiązują AdMrozkim z „Śląska“, który ostatnio wy ! rninistrację do bezpłatnego pow
kazuje dobrą formę i ewentualnie God.m.
tórzenia ogłoszenia o i'e przez to
treść i sens ogłoszenia nie zostały
Smól i Hołota dla „Śląska".
wypaczone.
Na wczorajszem posiedzeniu Wy
działu Gier i Dyscypliny zapadła przy
Administracja.
chylna dla „Śląska“ uchwrła Mianowi
cie nowo pozyskani gracze Smól i Ho
łota zostali ostatecznie dla „Śląska“
zatwierdzeni, już w najbliższych meczach
będą mogli gracze ci występować w
barwach drużyny „Śląska“.

no CZWARTKU

WŁĄCZNIE

Cor OSSJEE/M
Przepyszna operetka filmowa w wersji niemieckiej p. f.

Prześliczna komenja w wersji niemieckiej p. i.

Bal w Sawoyu

Weronika

w rolach głównych: słynna śpiewaczka operowa Gita Aipar oraz rozkoszny Hans
•Jaray

n-fi,m

\

cóż dalej szary człowieku

Film, który podbił świat z Margaret
Sisüavan i Douglas Montgomery
w rolach głównych.

w rolach głównych rozkoszna i niezrównana
Franciszka Gaai oraz Paweł Hörbi
ger i grubasek Waiburg. Niezapomnia
na Csibi pobiła w tym filmie samą siebie.
Jako nadprogram:

Tydodnik Fata ,Micky-Mous‘

Program Radjowy
Rozgłośni Katowickiej
Niedziela, dnia 14 kwietnia br.
8.30 Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne wstają
zorze
8,36 Gimnastyka
8,50 Muzyka z płyt
9,15 Dziennik poranny
9.30 Nabożeństwo z kościoła XX. misjonarzy
w Krakowie
11.30 Transmisja koncertu z Lipska
12.15 „Co słychać na Śląsku“
12.25 Koncert z Krakowa
W przerwie około godz. 13,00 fragment
słuchowiskowy p. t. „Jakób Jasiński“
14.05 Koncert ork. mandolinistów z Wełtiowca
15.00 „Pielęgn. posiewne okopowych i jarzyn“
15.15 Gitary hawajskie z płyt
15.25 Skrzynka ogólna
15.45 Odczyt rolniczy z Poznania
16.00 Koncert solistów
16.40 Recytacje prozy
17.00 Koncert salonowy
17.40 Audycja dla dzieci młodszych
17.50 „Urzędnicy i interesenci“ (odczyt)
18.00 Koncert solistów
18.45 Zycie młodzieży
19,08 Muzyka ludowa z płyt
19.25 „Bery i bojki śląskie“
19.45 „Podróżujemy“
20.00 Muzyka lekka
20.45 Dziennik wieczorny
20,55 „Jak pracujemy i żyj r my w Polsce*
21.00 „Na wesołej lwowski] fali"
21.30 „Co czytać?“
21.45 Wiadomości sport, ze wszystkich rozgł. P,R.
22.00 Koncert reklamowy
22.15 Koncert symfoniczny
23.05 — 24,00 Muzyka salonowa
Poniedziałek, dnia 15 kwietnia br.
Od godz. 6,30 do 8,00 jak codzień
11,57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.05 Koncert mai j orkiestry P. R.
13.05 Symfonja Beethovens b-dur z płyt
13.50 Giełda zbożowo-towarowa
14.00 Koncert popularny z płyt
15.45 Koncert z Krakowa
16.30 „Robotnicy literaci na Śląsku
16.45 Kwartet smyczkowy z płyt
17.00 Audycja dla dzieci”młodszych
.17,15 Ogólnopolska rezerwa
18.00 Przegląd filmowy
18.25 Chwika społeczna
18.30 „Jak pracuje wieś śląska społecznie* (odczyt)
18.45 Koncert z płyt
19.15 „Czy siła wodna potrafi zastąpić nam wę
giel kamienny“
19.25 Wiadomości sportowe
16.35 Audycja żołnierska ze Lwowa
20.00 Koncert muzyki lekkiej
20.45 Dziennik wieczorny
20.55 „Jak pracujemy i żyjemy w Polsce*
21.00 Koncert ork. symf. P, R.
22.00 Koncert reklamowy
22.15 — 23,00 Muzyka salonowa
Wtorek, dnia 18 kwietnia br.

Nadeszły już

Nowości wiosenne"
do

wszystkich

oddziałów

mego

składu.

Oddział „Materiały wełniane".
Materjały na płaszcze oraz kostjumy w najnowszych wzo
rach i kolorach. Materjały na suknie - ostatnie nowości
oraz wysoko wartościowe materjały gładkie, w desenach
i w kratkach. Materjały na spódniczki w modnych kolorach
najlejpszej jakości

Nowomodne materjały na compiety.

Oddział „Materiały męskie".
Pierwszorzędne wyroby bielskie po niebywałych niskich
cenach. Materjały w modne paski na spodnie.

Oddział „jedwaby"

21.00 Koncert solistów

Jedwabie gładkie i w gustownych desenach oraz mod
nych kolorach w wielkim wyborze.

Oddział „Konfekcja".

22.00 Koncert chóru katedralnego z Poznania
22.30 Biuro studjów — rozmawia ze słuchaczami
2.2.45 — 23,05 Koncert mełej orkierstry P. R.

Czy wiecie że . . .

Płaszcze damskie w solidnych i najelegantszych wyko
naniach. „Oryginalne modele“.

Oddział „Artykuły męskie".
Nadeszły czysto jedwabne krawaty „Szwajcarski jedwab“.
Pierwszorzędnego gatunku

Od godz. 6,30 do 8,00 jak codzień
11,57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.05 Koncert ze Lwowa
12.50 Dziennik południowy
13.00 Opery włoskie z płyt
13.45 „Z rynku pracy“
13.50 Giełda zbożowo-towarowa
13.55 Zycie artystyczne i kulturalne Śląska
15.45 Fantazje operowe wykona ork. P. R,
16.30 Audycja dla dzieci młodszych
16.45 Recital skrzypcowy z płyt
17.00 Skrzynka P. !<• O.
17.15 Transmisja koncertu z konserw. Warsz.
17,40 Solo na organach (płyty)
17.50 „Zagadnienie spółdzielczego ruchu spożyw
ców“
18.00 Recital śpiewaczy
18.15 „Zadania domowe*
18.30 Koncert reklamowy
18.45 Orkiestra P. Godwiua z płyt
19.15 Feljetcn sportowo-turystyczny
19,25 Wiadomości sportowe
19.35 Koncert z Poznania
19.50 „Sejm i Senat w nowej konstytucji wygi.
wicemarsz. Sejmu p. Car
20.00 Koncert orkiestry symf. P. R.
20.45 Dsiennik wieczorny
20.55 „W świetle cyfr" (pogadanka)

koszule wierzchnie w naj

nowocześniejszych desenach. Kapelusze męskie marki:
„Hückel“ - „Brosk“ - „Cappelo“ - „Schlee“ w wielkim

Przeciętna kura posiada 8537 piór.
*

Mole robią w Ameryce szkody na
250000000 dolarów rocznie.
*
Tyfus jest przenoszony nietylko
przez szczury, ale też i przez świstaki
i myszy.
*

wyborze oraz najmodniejszych wzorach i kolorach.

Również wszystkie moje inne oddziały zaopatrzy
łem na sezon Wielkanocny w duże zapasy towarów
po najniższych cenach.

===== Pierwszy i największy skład manufaktury i towarów najnowszych =====

Rudolf Barton

Świętochłowice, Bytomska 12

Telefon 411-94.

Miód jest używany w wyrobie
pewnego rodzaju piłek do golfa.

Śląskie przysłowia!
Jak przydziesz między wrony,
Musisz krakać jak i one!
*

Rannego wstanio i wczesnego wydanio jeszcze żodyn nie pożałowoł!
*

Nie dmuehej—kiej cie nie parzy!

