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Prezes Banku Polskit'go u Prezydenta.
Warszawa, 5. 6. (Pat.) P. Prezydent Rzp!itej
przyjął wczoraj po poludn:u na audiencji preze
sa Banku Polsk ego p. \Vróblews'k;ego.
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Prymas Hlond u Premjera Sławka.
Warszawa. 5. 6. (Pat.) Prezes Rady M:n;.

strów p. Walery Sil wek przyjąl dziś o godz 12
J, E. ks. Kardynala Prymasa Hlonda.

Rewizyta Premiera u Ambasadora
Ameryki.
Warszawa. 5. 6. PAl Prezes Rady. Mini
strów p. Walery S!aw.k rewizytowaj dziś w

godzinach pupdudniowydl amLasadora amery
kańskiego p. Willys'a.

....11..... .6111 clo ro........
Pożegnanie i powitanie w Ministerstwie Spraw Wewnęłrznycb.
Warszawa, 5. 6. (Pat.) Wczoraj o godz P. Minister Składkowski. dziękując za sło
'C--ej rano p. Henryk Józewski. opuszczając \'Ta powitania, oświadczył krótko: Z tego.
stanowisko Ministra Spraw \Vewn., pożeg- cc powiedział imieniem Panów p. Mjnister
I ł się z urzędnikami Ministerstwa. zebra- Pierackj. najprzyjemniejsze dla mnie było
nymi w sali konferencyjnej. Imieniem n- podkreślenje naszych koleżeńskich stosun
rzędników p02egnał ustępującego Ministra ków. Chodzi mi o to. aby z&cieśniały się
podsekertarz stanu p. BronisłaW Pieracki. one jeszcze mocniej. jednakże koleżeństwo,
l'iJstępnie tJrzybył na sali nowomianowany iczywiście. nie znaczy, pobła7liwość w pra
Minister Spraw Wewn. gen. SławoJ-Skład- cy. Wiem zresztą o tem, bo się dobrze i dłu
kÓwskl, którego powitał imieniem urzędni- go znamy. NajlepieJ p6jtć do roboty."
ków również :podsekretarz stanu Pieracki.

Wycieczka Polaków amerykańskidi
w Gdyni.
Odyaia, 5. 6. (Pat.) Wczoraj pr ybyra stat
kiem ..Warszawa" polsko-brytyjskiego Towa...
rzystwa Okrętowego wycieczka Zjednoczenia
Rzymsko-Katolickiego z Ameryki Pólnocnei w
I:czbie okolo 240 osób. w tem biskup Plagens z
Detro:t. który jest pierwszym polskim biskupem
w Stanach Zjednoczonych. PQ.wiłanie wyc:iec:I..

ki byro bardzo uroczyste.

Umowa o wywóz świń do Austrii
przedłużona.
Warsza1l." 5. 6. PAT Powrócił do Warsza

wy dyrektor eksporteroJw trzod ' chlewnej i by';
ala p. Litwi::owicz. który I rzeprowadzał ostatnio
w Wiedniu rokowania z miejscowymi komlsio
Ambasador franci! ł! Min. Zaleskiego.
nerami w sprawie przedllAżema umowy. ustalaią
cej kontyngent dowozu ś.viń polskich do Austtii.
Warszawa, 5. 6. PA T Mmis:er spraw zagra
5. urządza
6. (Pat.) Korpus
kadetów
Nr. 1u:-,dawcze.
1 \\.lina przez
wszystkie
polskie
stacjewień..
radio W wyniku rokowań v!JOWiązuląca dotychczas
Lwowie
w czasie
Zielonych
Dnia
8 czerwca
złożenie
nkznych p, Zaleski pr::\ jal w dniu dzisiejszym weLwów,
wiąt swe uroczyste święto z okazji lO-ej ca u stóp pomnika ku czci kajetów, poleg UIr.owa przedlużona Z03tala do końca 1930 r. 
ambasadora francuski f:o p. Laroche.

Ku clci kldelOw lwowskich Dole.lrch ni Ś'lsku.

r"cznicy walk. trzeciego powstania o wol- łych na G. Śląsku. poczem odprawiona zo Zawarta w ub. roku u,nowa ustala wysokość

kontyng. na 566.661 sztuk plus ewentualnie 5 pro
1\lęska gradobicia w Nowogródzkiem. r.cść Górne o Śląska. Program przewiduje: stanie msza polowa. zaprzysiężenie absol cenŁ Jak wiadomu ekS:>Jr. polski z przyczyn 01
\'1 dniu 7 bm. o godz. 20-e: uroczysty apel entów i odczytanie nominacji nowych h,ry koniunkturalnei l::e wyczerpar w całości
Warszawa. 5. 6. PAT Prezes Rady Mimstrów

n Walery Ia\\' k przyj 1 dziś o godz. 10.30 wo wieczorny z oc czytaniem listy kadetó . !J::łdchorąźych. defilada bata\joau szkolnego, t:fZYSrUgującego mu prawa,

w walkach o wYzwolenie G. Ślą- \':spólny obiad i zawody sportowe.
iewodc nowogrodzkie c Beczkowicza, który rdegłych
ska; która
to uroczystość będzie transmlto- -o
J;rzedstawH p. premjc l,wi skutkI i rozmiar klęski
nadobicia, Jaką d()tkni !e zostalo województwo

ne wogrodzkie. .

Dr. med. S. Luftspringer
b. Dyrektor zpitala Wenerycznego
Samorządów Zagłębia Dąbrowskiego

Specjalista chorób skórnych i wenerycznych.

O.lellll. sllt

W Katowicach, Poprzeczna 10 I. p.
Ord. od II-I i od 2-5 po pol.

B...ns ..nllll P...III....

w.J!.luto e 61,35 proc:. (21.35 ponad pol.uycie sta..

tutowe). Wreszcie pokrycie złotem s;!mego tyr-,
ko obiegu b:ietów bankowych wynosi 52,10 proc:.
W ciągu nbiegłej dekady usknteczniono na ra
chunek Ministerstwa Skarbu pierwszą normalna
skiejto
za trzec:ą
dekądę
.maja
br. wykazuje
za- więcej.
niż 469
w poprzedniej
dekadzie.
. Warszawa.
5. 6. '(Pat.)
Bilans
Banku
POI- I wynoszą
125 mili.
tyS. zł.. zatem
o 344 zJ.' pełną wplatę półr.oczną tytu m,odsetek i amor
pas złota 703 mili. 354 tys.. ti. o 64 tys. zł. W pasywach pozycia natychmIast platnych tyzacji skonsolidowanego dluJ/:u wobec rządu St.
więcej. niż w poprzedniej- >dekadzie. P.en.ądze zobowiązań spadla o 125 mil!. 665 tys. (252 mili. Zjednoczonych A. P. w kwoc:e 3 mili. 137,400 do
i należności zagraniczne, zaliczone do pokrycia. 388 tys. zl.). Obieg biletów bankowych wzr6 r larów. .rownowartośc:i w zrotych ?1 mili. 989
zmn;ejszyly s.ę o 9: m:1j. 9.64 tys: zł. do 'snmJ o 132 mili.' 74 tys. zł. (I miliard 332 mili: 683" tys. tys. Prżez popriednie lat 5. od 1925 do 1929 r.
270
mili. 89 tys. zł. RównIeż i niezaEczone do zł.). "
Polska, na polista wie. umowy z rządem St. Zie
pokrycia zmniejszyły się 0'1 mili. 485 tys. zł.- do Stosunek procontowy pokrycia oblep bile dnoczonych dokonywala na rachunek powyżue
sumy 109 młi 8811 ty... 2:t. tów i natychmiast pratnych zobowiuał\ Banku go długu miniinaklych ulgowych wpłat ł oop!ero
rok 1930 je pierwszym rokiem wplat normal"
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zł. Portfel
i wy.nosiJ
aktywa
pokry..ie
statutowe).
kruślCowo
wej( ,młti.
Y fł "JWs.
" .. . . zł.
.. :.lINIe
o II mili.
156 ponad
t,.. wylącznie
złotem
WYlIosi pokrycie
44,31 proc.
(I4,ąl proc.
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PuoaJo... s. 6. (tcL wL) Dnia 31 maja br. o
codz. 20.45 wI zorem lukatvr poddasza domu
w ry1tku w PszczYDle, v;łasncść p. Wtntuszki

W tej I "opiece" . połr6d pol- lU. U..... to brcIraałae. .... koałecz. bezceremoaJtbde odIIaIał. 1w61 ..... ko :'ta=:e. it:c::ab::?:ł ='=":: :w ::

UleJ pracy Opoąc:vJHI pr:vaa wItd&Ie ioPo- łyelow, 'I zasadIIIcQ no.. podykło. ioIdzowanł. swymi .,aoroIamI., mm ... .ów. obc* lłIeJ ..... zaś otwarta bluzaaa bu_
IGIII.... zatnadalał-ca w ,,% dOI'GI6.... W.De pr.wo, z cal. 11ł. lllllllaay zwrócl6 sle IlOlsklchl...
telka & beu'.... oraz Z occberzc b,dJec:e. zawie
..pyrkorzy" I ..WIadk6w t: KOIIIJ'es6W)''', równocześnie prz lw temu, by bezrobcx:l. Na volksbaactowe łamanie"" I prowo. r"'c:e okolo a Dtry bcaI,ay. W ten sposób miał

oru pras. VoIUbtIadu, a. kt relo oz. I atdzy: loda aadał"wano do, bezwlty..' ow.... nie pozwoUlllł'1 , A"" to ostrze.

.to" przybłod, bawarskie, pruskie I mo. a,lt.cJI separ.tystyczneJ, ośmieszani. I U, !"ale ale wystarczy, to mote sle zdarzyć,
r.wskle, . kt6l't1o loety red.g.... I Sł.- I:astowanl. rod.ków naszych z Innycb dziel. Ił ..Iorole" niemieccy pocznJa drql koniec
zak w przeciw ..lOI'Olom" liCZ.... właśni. nic. Ody nie ma u n.s n. Ślisku pracy, nie separ.tystycznego kIJa!... Mot., sle rów
oIJcy przybysze , NIeaIIeo; ..Kattowitzer tylko wolao. .Ie I aaleły odmówl6 Jej st.. ulet It.Ć to. te ów ,.aarybek.. aiemleckl.

slo wszcząć 'potar. J..ko podejrzanego areszto-.
wano szewca Jana Pałke. który w toku docho_
dzetl przyznal sie do czyr:.u, do którego mial gO
nam6wić właściciel domlJ, kt6ry równiet do
starczyć mial mu materialy do podpalenia. Mie.

s7katlc:y domu nie placill gospodarzowi czynsz6w,

le.tung". której przewodzi ..&orol" pomor- raJaey1n slQ'O ara przybyszom z Innycb dziel. PrzylOtowany na zdobywaohs posad w re dom wymagal naprawy. wiec w ten sp036b wi
skI. I ..Obersehles. Kurier", mający za szefa ale. Wolno r6wllle! w$kua6 n. to, jeśli t. 17cle Polski. odczuje calłt gorycz "przyby_ docznie chclal sle wlaśch iel pozbyć klopotu. a

.,.orolą" z Moraw, z bezczelnoścll\ zaiste zasada tu I ówdzie nie -Jest stosowan.. Wol- slowskłego" cbtebaJ..... . ,

OTowtlkacyjł11\ wznowiły na swych łamach no kl')'tykowa4 choćby n.wet ostro tych, Przestrzelamy p.llÓw z VoJklbundu, te
b:. ło "Oberschleslen den Oberschlcslern" kt rzy rzeczywiście "lory t...... elem.nt n.. forsowana prz.z oIcb leparatystyczna na.
_ ,, ąsk e:.. :;Iązaków". - Motnaby Jesz- płYWOWy ze szkodll Interesów ludności 1000ka mot. sle n. olch samycb &krup I to
"' uozumh: ten prymHyw, &dyby t.k pp. mieJscowej. Nie wolno jednak nikomu czy. lp0s6b bardzo przykryl. ..
UliCze, I\nlll,-, Panty I J.kowscy dali "dobry nić z telo zllladnlenl. naloukl dzlelulcoweJ.

Pf'Z)'kład" .. allcJokom" I pierwsi sł, wy
nieśli ze Ilłska. zapraszając ze aobą do po.
J6!y tysiące innych obcokt'aJowców nie.
Dllecklch, zaJetych w przemyśl., śląskim I
oddając na pożegnanie kierownictwo prasy

zarazem podiąć sumy a.:el.uracYine. na Jaką dom
byl w dwu TowarzystwaLh ubezpieczony. Gdy

ty na czas nie zapobi żono nieszczęściu, kata.
strofa moglaby być stras..ną. Na poddaszu mie
szkaj, 2 rodziny, na pietrze r6wnie!, a prz;y sil
nym ogniu nikt nie uszedł!.y z życiem. O siedem
metrów od miejsca poopalenia znajduJe się ma.

gaz,. Monopolu Splr;vtawwQO, co wszystko

Jutrzeisze gaiiedzenie Sejmu ŚlIskiego.

mo&ło spowodować struzay pożar. któr,by tru.
dno było um1eJsc:ow

Pogr6łld nowego szefa wywiadu

volksbundowcj w ręce Prz.wolków ł Cwlen. Doniosłe wnioski klubu sanacyjnego.
niemieckiego.
Uw I. .. Panom Ulltzom. Pantl.l}t1 I Krnl
łom nie uśmiecha siO Jednak oddawanie Katowice. 5 czerwca. przebytej w P. O. W.. powstalll.u:1i I orla- Odadsk, 5. 6. Policja gdań3ka ma jakieś
.,t:ierwszcr"Istwa" Górnośll\zakom. oni wolą Trzecie posiedzenie Sejmu Śląskiego od.
cgranJclrć się do demagog:cznego hasła będzie się "= piątek 6 b. m. Początek o godz.
!..Obcrsehlesicn den Oberschle lern", ia któ- lO.ej przed południem. Porządek obrad po
rego parawanem będl\ nadal zajadać smacz- siedzenia zawiera Z7 p'rnktów. a m. in. >4
I1Y, obficie smarowany I dobrze zakraplany projekty ustaw - \V formi wniosku Rządu

ł:hleb ślqski. - w sprawie reorganizacJi Urzedów Skar.

Panom b'm ponadto. udającym ..lebUr. l'owych w Województwie. dalej wniosek
IIge Oberschlesier", nie wystarcza Joi tylko :;Iąskiej Rady Wojewódzkiej w sprawie za
Sląsk, pachnie Im również olenzyw. właś- ciągnięcia przez Skarb :;Iąski w Zakiadzie
lIie na owo tak ośmieszano ziemie ..gorol- l'bezpieczeJ1 Społ cznycł- pożyczki w kwo
skle", któreby chcieli uszcześliwlć swą zger- cI. 2.600.000 złotych, któ:a zużyta bcdzic
maoizow.U1ą latoroślą!... . Nie gdzieindziej r:a udzielanie pożyczek na budowę, względ

właśnIe tylko w sławetnej ..Katowlcercc", r.le na nadbudowę domów ulieszk:1łnyeh

:I:k .szcleka}ącej na ..najazd g...licyjskl" zna- oraz cały szereg wniosków poszczególnych
Irihśmy dOla 2 b. m. w artykule p t. "Volks- klUbów poselskich, m. in. wnios K N. Ch. Z.

ł:undsarbcit", rozwinieci. bardzo Interesu_ P. (sanacja) w spr.wle zaliczania do wy_
Jacego planu kolonizowania ziem polskich sługi emerytalnej lunkcJonarJuszów pań.
'Volksbundowyml JanczaramL Oto na ostat- stwowycb I woJewódzklcb czasu służby

ft:m dorocznym zjetdzie delegatów volks- 

bund.owy l.l przy_ rozwa ani sprawy: ..Was
:'iolIcn unsere Kiuder spater werden". post.a..

lIowiono w porozumieniu ze wstYstktetnr
organizacjami nlemleckleml w Polsce stwo.
rzyć centralną poradnie, która ma zająć się

--;W:-1

-.y:;.
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nlzacJach plebiscytowych. Klub nacyJny dziwne pełne tajemnic ł zagadek kontakty

zgłosił pOł.adto wniosek o zniesienie mle- .,niemiecką policją i niemieckL--n wywiadem.
fięcznych diet poselskich I zasQtplenle Ich Nie wiemy, czy to jest tylko objaw zwykłej
wynalrodzeniem w wysokości JO zL od po. c.ekawości, znalT.ionującej każdą dobrą ro
siedzenia. Klub nasz postawił rownlet wnlo- II(ję, która nawet dobrze wie, co się w ob

s\'k o zasadnicze uregulowanie sprawy od. cych państwach dzieje, czy też wynik ści.
szkodowań dJa ucbodtc w. Obradom w siej łączności z Ni<:mcami. Po wypadkach
zlisłępstwie nieobecnego masczałka Sejmu r;od Opaleniem głośno si tu IfIÓW!ło wśród
Konstantego Wolnego, który wYjt:chał na Niemców. że jes to tylko początek, źe no.
kilka dni do Paryża - przewodJ!iczy bę- Wy szef wydziału niemieckiego podpuikow
d7ie wicemarszałek Roguszcnk. Na pląt- nik sztabu gen. von Bredow, ktÓlY od l-go
kc we posiedzenie Sejmu wejdzie również r ..aja objął stanowisko kierowrJika }.bwehr
pod obrady projekt ieguiaminu obrad Sejmu abteilung po ppułk. Schwantes:c, już wkrót
SI<1skiego w nowem ópracowanlu. Regula- et dotklivÓe pokaże Polakom. co potrafi. 
u.!n ten oparty jest na postanowieniach re- Pierwsze uderzen:e prowokacyj pana Bre
gulamlnu Sejmu RzeczypospoUteJ I zawler. rlowa nastąpił'J już pod IJpaleniem, obecnie
cały szereg zmian I uproszczeń dotychcza- n:tleży tylko cierpliwie oczekiwdć na dalsze
sowego postepow.nIa w cz.sle obrad. ' u1erzenia.
Przy tej okazji nie od rzeczy
bedzie przypomnieć, że organizacja wy

Kat i'.-kOlel wa we Prancit : 4

,..

".J.I...,(D

wiadu i kontrwywiadu nil'm:o:ckit:go opiera

się. co jest nawiasem mówiąc skandalem

raiodzynarodoWYIł1 na polic!i kryminalnej.
JaskraWYIł1 tego dowodem je:;! afera szpie
gowska por!1czników arruji polskiej Piatka

i Urbaniaka, rozstrzelanych na zasadzie
wyroku w 19Z7 r. Piątka namówił wów

'Wyszukiwaniem zakcla I pos.d dla ..d.ułsch.
a;eslnnte" na terenie caleJ Polsk', przez co,
jak pisze Katowicerka. ..wzrośnl" motllwość

cz.as do szp:eg"stwa na rucz Niemiec wuj

jego Jaedke. Po zgodzie Piątka Jaedke

lOpatrlcnia dla niemieckiego narybku oraz
rozszerzy się obszar pracy"!...
Wystarczy porównać ten plan ofenzywy

skomunikował go w Kalthofie (;:Jrzedmieście

Ialborka) z komisarze policji niemieckiej

Voilenber iem - Schmechellem. Vc 1 1enberg

"olksbundoweJ na reszte ziem polskich z ha_

z kolei zaprcwadził Piatlca do oficera wy

iłem "Oberschleslen den Oberschleslern",
ty zdać sobie sprawQ z całej cynicznej o
blz}'dłlwośc! I prowokacji volksbundoweJ

wiadu niemicekiego i odtąd komisarz policji

roboty.

n emieckiej był stałym anil)łem stróżem
Piątka. pośrednikiem. łącznikiem między

zbrodniczym oficerem polskim a wywiadem

? keję nie potrzebujemy pf'ZYPClminać. te za.

r:iemieckim.

Demaskując i piętnując to niegodziwl\

Mrotna lala nad Rosją.
Moskwa. 5. 6. PAT. PIZed kilku dniami pól.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie
Zrzeszenia Sędziów i Prokuratorów
Rzeczypospolitej Polskiej.

nocna i środkowa Ro ja oraz Syberia objete
zos1aly niezwykle Zim'l1 falą. W okręgn wolo
godzkim od dwóch dnI panuje zamieć śnieżna.
\V Moskwie temperatura w dzień wynosi poniżej
10 stopni. w nocy zaś kiJka stop!1i ponad zero.

Bim () Prascm'e Zarz"Ju Glównego Zrzeszenia

ędziów i Prokuratorów R. P. komunikuje:
W dniu l czerwca 1930 roku w gmachu Sądu
,ł,pelacy,inego w Warszawie odbylo slo: nadzwy
l.a!ne walne zgrvmadzenie Zrzeszenia Sedziów
; Prokuraioró\.... R. P., pod przewodnictwem Pre
usa Oddzlalu Warszaw!okiego Zrzeszenia, Se
c! ie o :'</. T. A. p. Adama Wozdt:ckiego.

Przcdmivtem obrad zgromadzenia by la spra
'\'o'a zaklad,,!!ia domów letniskowych i kuracyj
ych dla członków Zrze:-.7enia. W toku dyskusji
1),:xJnic iono, że podjęta akcja musi pociągnąć za

vbą ciężary finansowe. - lecz akcja ta ma na

względzie nie tyle doratne I nałychmiastQwe ko.

rttści, ile zapoczątkowanie dziela, które w ca

lej rozciągłości przyniesie owoce dopiero następ

!1łm poko1eniom. Pomimo jednak tych nastrę

czaJących Się trudnoś i finansowych, wiątąl.:ych
się ściśle 7. faktem nik!Łgo u[)Osatenla Sędziów

Tryumfalna podróż zwycięskieJ
lotnic'lki.
Sldney. 5. 6. PAT. W dniu dzisieiszym w
chwili przybycia lotniczl!i angielskie i Amy John
dzialy slę niezwyk'<> sceny. Olbrzymie tlumy
Jak iut donosiliśmy. pociąg pospieszny na lin)t Marsylia - Paryż ulegl", pobliżu Pary ta wy sen
ulice. WieJu mieszkańców ulokowalo
kolejeniU przYctem śmierć ponioslo 7 osób a 30 osób ciężkie rany. W związku t: tą katastrofą v,ypelnily
na dachach domów Pr,iawienie sie lotniczki
kursowaly pogloski, że katastrofa byla wynikil.:m zamachu, przy&otowaLegO na IICemjera fran Sle
witane
bylo
okrzykami 75 tys. os6b oraz rykiem
cuskiego Tardieu, który iednak jechal innym pociągiem.
syren na parowcach I w fabrykach, Amy Johnsotl
wylądowala na lotnisku. gdzie powitali ją czlon
kowie rządu. w towarz;vstwie kt6rych przejecha
la samochodem poprzez ulice. wypelnione publi

W CzechoslD.lai fldolf. na Welflech illobl.
W dziesięciolecie traktatu w Trianon.

Praga. 5. 6. (Pat.) Cala SlowaczYzDa ob. I traktatu w Triaaon. obchodzony był w calym
j Prokuratorów - zeb7ani jednomyślnie uchwa
lili realizację zamierzone' akcji, nakladając bar chodziła uroczyście lO-lecie traktatu w Trianon. kraju z uroczY!ttą powagą. We wszystkich mia
dzo znaczną większoś ją glos6w na czlonk6w Bardzo podnlo.sly charakter mlala uroczystość w stach rad.! miejskie zwolaly ogólne zgromadze.
korporacji obowiązek przJ111usowego wpiacanla K06Zyc b, gdzie utworzyl się oIbrzymł pochód. nla. na których omawiana była sprawa uzyska.
lIOCzY!1ająC od dnia 1 styr,znia 1931 roku na ten w kt6ry'Dł wzIęli udział prócz miejscowego spo. nla pokoJowemi środkami rewIzji traktatu w
łec:zeństwa przedstawiciele władz, korporacyj TriaaDn. Po połudnIa odbył) się wspólae ze.
el miesięcznych skladek specialnych.
Przemawiając przy koilcu obrad Prezes Za I zwIązki. Do zebranycb przemówU dr. Szcze- brania protestacyjne. zorganizowane przez wszy

stkie związki ł stowarzyszenia dziennikarskie.
;, ; vn f ;:,z ::: :r'z; ł:: IW:: panik.
Budapeszt. 5. I. (Pat.) WczoraJszY dzieli ta- Cała prasa poświęca wstępDe artykuły roczDicy
Ilym o obowiązku licznl!go nczestniczenia w ano łoby. urządzony z okazJi rocmlcy "odpisania podpisanIa traktata.

kietach rozpisywanych przez Zarząd Gł6wny
Zrzeszenia, a w szcz,:gólnoścl w ankiecie doty.
zącei waruuków pracy I hytu Sędzi6w Powia

t/jWyc:h (Grodzkich) ! S"dzl6w 3ąd6w Pracy. 
oraz w ankiCi:ie, obejmującej kwestie związane
z projektem nowego KJJeksu Karnego ł Ustawy
&} wykroczeniach.

Zgromadzenie odbył') słe przy licznym udzla.

No., Biesiedowski we Francii.

cznością. do palacu rndl;wego. gdzie uważana
jest za gościa.

slyczay. Krukow Daletal od 1905 r. do rewolu
cyjnych organizacyJ ro.yisklch. od 1917 r. był
człoDklem partU kOm'lDlstycznej. Poc:zątko"'o
sądził. że niedomaganIa ustrojowe powodują nIe.
odpowiedDle JednostkI. obecnie JedDak przekonał

Sle że wlDe pODosI sam system. laml:!st przy.

rzekaaeJ wolności masy proletariackIe otrzymałY

n zę I ucIsk. W Ihoskwle wIdocznIe pn!Jejrze
waao Krukowa o zapatrywania ,.kontrrewolucyJ.
ne". gdy! do banu przy siano przed niedawnym

czasem tajnego agenta o. P. U. w charakterze

wicedyrektora. Bezoośrednlo przed ustąpieniem
Krukow WeZWaDY został do powrotu do MoskwY.

czemu lIę JedDak spraclwiL Publikacja lista

Krukowa w prasIe Iranl:usk1.,J wywołała w am.

Sekretarz generalny. sowieckiego banlu w Paryłu zrywa z komunistami. : :: e; u

a ł:;:: c r: :;:

le przedstawicieli sąd. wnictwa ze wszystkich

kratlc6w Rzcczyposp.Jlltel i powzi"tą uchwałą za.
śWladczylo dowodnie o wzmagającem slQ pUCZU. błłelo -raclcyambllady sowieckiej w Pary tu - kwnunlstYCI,nym. W U Qie wys sowaDym do kowa do siebie Da koniereDcię, Krukow Jedna Ó
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Sir. I

Clnla 5 czerwca,1ą;ro-1'

budowy w obecDołcł os6b ze świata mazyczaiao ł śplew8Clelo na Śląska.

Jak jut donleśliś'!1 Y ' w czasie od 7 do 91 około budowy pomnika dobiegają jut obec- cierwca - o codz. lZ-tej'w ;ludnle w
lCatowlce.
czerwca.
- ....w.cyglJdzl:łacb,
. Prace I W.
dzieła. Wdyrygenta
zqraJ - t.Związk,,
J 'tV' ł-ocf,
c: erwca rb. włącznie.
odbęda siO5 w
Kato- nieI..MolllusZCłl
końca. W najbllższycb
na obecności
go p.4-co
AL
jcach $ląskle Uroczystości Mołnluszkow_ wykończonym już cokole. U!taw!J;1a zo- E.ołd5ldeao. bp. Szmyda. pn,L ladeIL dn
6kle, połqczone z szóstym olÓlno-śłqskim stanie postać Mcnluszkl. Pomnik' zbu-!o- OIowacldqo, p. Lewaadowlldqo I p.

Osła"a koBika.
. ZbIory .w. Pol41C. .... obBte.

WedlUC otrZ)'lDanych przez ministerstwo

rojnfctwa 'tV' ciągu osta nfch tygodni spra

wozda6. stan zasiewów w całym kraju .
wyjątkiem kilku powiatów województw. ·

nowogródzkiego. przedstawia sie w sposób
niezwykle pomY4lny. czego przyczyną są.
obfite opady atmosferyczne w ciągu maja.
Zbiory zbóż w roku bidącym zapowiadaM
;IiJazdem śpiewaków. ' i wany . jest z sztucznego granitu. kt6n:- to POD z Król- lIaty. budującego pomnik. oraz sio bardzo dobrze.
Utwar e .urOCZystości Moniuszkowskich I H atenał - Jak -wiadomo - skłilda SIę z przedstawlcleU prasy - wmurowany zo
lIastąpl w sobotę, dnia 7 czerwca tJ godz. 20' mjeszanlny. granitu. mar!'łuru ! żc:lb tonu. sf.ał w cokół pomnika akt erek.:)'jny, zabez
VI Teatrze Polskim w Katow:c&cb. Po ))0- Cały pomnIk wznoszony J.est kos:t em 30.1;00 pieczony szklaną. a na'ltepnie moslę!ną
ak się dowiadujemy. wyrok Sądu apelacyj

witaniu i przemówieniach przed tawicjeli ;.!otycb,. ebranych -. Jak f(, JUŻ wYżej tluszką. Prócz właściwego aktu złożono
....Jadz wojewódzkich i komunalIłych oraz \' spommeliśmy - wYsIłkiem śpiewaków \V puszkach również "rótki zarys historji
rrzedstaw:cieli spole,'zeilstwa - rozpocz- jJą kich. których rzadka oflarnoś śmiało D(wstania pomnika oraz takiż zarys historjj
,Iie się wielki koncert sym(oni,zno-ch6ro. n:oże być przykładem, Jak nalety - bez rozwoju ruchu śplewac1.ego j towarzystw
Vy z współudziałem chórów ..Ogniwo" I większego rozgłosu - stwarzać pomnlko- śpiewackich na Sląsku.
,VoleJowell:o" oraz orkl..,stry operowej.
foHstami wieczoru bCdą artyś';! upery kato

I'lckiej pp. M. BIelecka, J. (,hodakowska,
. Stopn:owskl I A. Mazanek oraz artystka

riramatu lwowskiego p. L. Barwitiska (re;;y

,."ja). BiI ty w leśl1iei zan:awidć :nożna
SekretarJacfe Związku SląsŁlcb Kół Sple
.'aczycb, uL Damrota 4. teł. 3407. Tegoż

cniJ t. j. w sobot\; 7 czerw:::'] l,) f{odz, J2-tcj
'\I" południe. nastąpi otwarcie Wystawy Pa

ł!,lijteh: Moniuszkowskich w :di Instytdtu
Muzycznego w Katowl(.ach przy ul, Tea.
t.-aJneJ 7. WY3tawa potrWd do 10 czerwca
\. lącznie. W ni.::dziclc i pomeJziałel( dal
szy ciąg urol:z lstości MOl1iu zkowskich,

Ziild Ild, NlclelneJ Zeednoaenil Polslclcll ZW.

Ecba procesu UUtza.

ne w Katowicach. uwalniający - Jak wiadomo
- Ottona Ulitza od wj.ny i kary. jest jut goto

wy. ObeJmuJe on 31 strOD drak. masZ)'łłOWe-.
.0. Wyrok będzie doręczony interesowanym w
dalac:b DaJbI!żSZ)'cb. Wyrok ten sporządził Są4

Apelacyjny dlatego na p mie. pon:eważ proku
rator apelacji dr. Lewandowsld zgłosił ka aclc:.

Za sprzedał mieszkania.

K61 iliew. ladczas urocl,slolci MDnluslIcD.slcic"
. KIlowicIclI.

Przed Sądem Okręgowym w Katowicacli. la..

Naczelnej Zjednoczenia Polsk. Zw. Kół szereg ważkich punktów. Mamy nadzieję.

sądzil Józefę Zaw.lską. wlaścicielkę realności. na

ko instancją odwolawezą, odbyla się w środe.
4 czerwca rozprawa przeciwko dr. Leopoldowi
ad?,okatowi w Katowicach i Jeao
W czasie Zielonych Świą , Jlo1c:!' u. kiego. Krakowskiego. Wileńskiego. a może lawIIskIemu.
żonie JózefIe - oskarżonym o sprzedaż m,esz
roczystoścl Moniuszkowskich odbedzi.: się i Związków Spiew. Polonji emigracyjnej.
kania. Na rozprawie Trybunał uwolnił adwo.
Program obrad Zjednoczenia obfituje w kata ZawiIskiego o!l winy i kary. natom'ast za
'0" RatuszlI Katowickim posiedzenie Rady

że decyzje powzięte na śląskiej demicy w 4.000 zł. arzyway za sprzedlŻ mle,;ziuUlia. ew.
Śpiew.
W obchodzie Zjednoczenia wezmą udział pamiętnej chwili odsłonięcia pomnika Mo Da 6 mles!ec:y więzieala i dodatkowo na JOO zł.

przedstawiciele wszystkich polskich Zw. niuszki w Katowicach wpłyną jaknidko opIat sądowych.
Kół piew.. a więc Związku Mazowiec rzystniej na rozwój polskiej idei śpiewaczej
Skonał, zanim nadeszła pomoc.
tlórych szczegółowy pro lam podamy kiego. Poznańskiego, Pomorskiego. Kielec i na łączność naszej dzielnicy z Macierza.
,\.cbawem.

W dniu wczorajszym t. j. w śror!ę 4-go

t erwca, dokonane zosiato wmur'Jwanle
fJktu erekcyjnegc. w cokół pomnika 8.ani

flawa Moniuszki, jaki wzno zony jest na
placu l\lI!lrki w Katowl::acb Oto krótki
1a ys po\V!:tania pomnika. i\ yśl budowy

f'Lmnika St. Mo. :uszk! w Katowka-:h rzu
"na zostaJa przl.Z dyr. Ins yt:Itu Muzyez
J!ego w Katowicach p. Sto M. Stoińskiego
11.1 walnem zebramu d,:iega ó\V Związku
:ąskich Kół Śpiewaczych ,. d'1ill 17 marca
1929 r.. przy on.awianiu p:o?;ra:nu ogólno
laSkiego zjazJu śpiewac;.ego, wyznaczo

Donlosie clla S..slea .rolelelW
IIs.aw S. na IIlIoAczenlll.
P::-ojekt ustawy o ustroju wewnętrznym Województwa 'ąsldego I projekt

Późnym wieczorem dnia 3. czerwca zmarl w
szpitalu miejsk'm w Mikołot'r.e pacjent StrOD.
czek. zdradzaJacy objawy wOOowstretu. Lekarz
dr. Kalinowski zawiadom:! uprzedn,o posterunek

policji w Mikołowie o swych spostrzeźeniach.
prosząc o pomoc w wysłaniu chorego Stronczka
do zakladu dr. BuJwlda w KrakowIe. Posteru
n k policji odniósl s:ę do Niagistrat . a ten 1.0
swei strony do zakladu w Krakowie. Na parę
godzjn przed śmiercią Stronczka. z akladu przy

L'stawy o samorządzie powiatowym b-Ćdą wkrótce wnieslCJne do Sejmu Śląsk. szła wiadomość. że cbory;h Da wś;:ellllznę za

klad nie przyjmuje. Chory w międzyczasie stra

cil przytomność. a w 5 godz:n późn ej zmarł. o
, W Ministerstwie
Spraw wWewnęt.rznych
I . Równolegle
z. tym pro!ektem
przed
Kontynuowane
są obrady
sp,awle pro. mIotem
obrad w M1Dlsterstwle
Spraw
We sieracaląc tonę I czworo nieletnic:b dziecL Sallł
jtktu ustawy o ustroju wewnętrznym Wo- ,,'nętrznych jest projekt ustawy o powia liczyl lat 31.
il'wództwa Śiaskiego. który \0 projekt t. wych związkach komunalnych w Woje
Dziki kIerowca.
r.EgO na Zie!onc ŚwiątJd roku 19311. Myśl
kilku tygodniami został Mlnister- wództwie $Iąskiem czyli o samorz:ldzie po
t:: spotkaJa sic z wielkicm zrozumlenlcm przed
w Brzezlaac:b najechał szofer Wilbelm Sz. z
stwu
złożony z inicjatywy Iąskiego w latowym. Projekt ten zmif:rza do wpro
w!\ród śpiewal,ów śl:}sldch. którzy realiza Crzędu Wojewódzkiego. wadzenia jedno1itcgo ustroju samorządu Katowic na g.letniego Pawia StolarskIego z

cF tej myśli oddali się z n,eopjsan}'m inpa_ W obradach tych biorą udział ddego- onwiatowego tak w części górnośląskiej Brzez.... Chłopak potrącony s:Jnie, upadł lIa
kamienie i rozbił sobie powaŻDle głowę. Zacho
łem. By zdobyć konieczne na budowę .\\ani
przez wojewodę śląskiego' urzędnicy Województwa Iąskiego. jak w części cie

r0!l1nika fundusze - poza zb;er:rhiem ofiar
Urzędu Wojewódzkiego. naczel- szyńskiej, na której obszarze. jak wiadomo.
l1a ten cel wśród ze5polow śp:ewackkh  Słąskiego
pik wydziału samorządowego p, dr. Dwo- samorząd powiatowy za czasów austrjac
V;;ystąpiono do or;::.:mjzowania k::J;]certów, rzm1ski j radca dr. Wierzbiański. kIch nie istniał.
hlóryeh do;;hód przeznaczony zostd na bu
Jak się informujemy. obrady nad usta- Również i ten obszerny projekt przed
C;0Wę pomn:ka. Chóry urządzai<lce kon kr.iem ostateczl:ego tekstu ustawy są już trżenia ustawodawczego dla Sejmu Ia
certy wykazały wiele ofiarności. Ogó1em OCo ukończeniu i spodziewać sie należy w skiego znajduje się w końcow.:m stadjum
z tej imprazy osi;1,gn:ęto 6000 zł. Pierwszy na,ibliższym już czasl; wniesienia projektu '.1stalenia ostatecznego tekstu projektu.
kcJncert urz:\dzi1o Tow. ..Ogniw,," Kato
W.Le, ze współudzia1em orkiestry Związku
Zawodowych .Muzyków. Za1:Jezpieczywszy
sl,bie w ten sposób zdobycle funduszów na
budowę pommka. Wydzial Związku Śląskich

rio Sejmu Śląskiego.

dzi obawa, że pekła czaszka. Pierwszej pomo
cy udziel,1 nieszczęśliwemu dr. KuiawskL PO
czem nieszczęśliwego przewieziono do szpitala
w Slemianowlcacb. '

Śmierć \'IT kanale.
w hucie ..falvy" w ŚWlę'oc:hlowic:acb - w
oddziale koksowni - w cZlJi.e czyszczenia głę
bokiego kanalu zgiaął śmierc przez uduszeDIe
robotnik Maks Lang z Świeto.:hło"ic:. Wszelk;
ratunek udz:eJony nieszczęśliwemu po wydoby
ciu go z kanalu. okaz al sie be skutecZDY.

lac, bezrobotni obieci Sil woiewOdzkil Tor kolejki wąskotitrowej nie jest miej
1\ół Śpiewaczych zakrzątnął ię okolo u.
zyskania odpowiedniego mlej5;;a ,)od pom
r.ik w śródmieściu Katc\', ;c i okolu uzyska

liia projektów pomnika. Zabiegi te po

wleJu tygodniach zakOJlczone zostały po
l1'yślnie. .Dzięki życzliwości prezycenta
ł1. Katowic dr. Ko;;ura uzyskano miejsce
,'.d pomnik na PIacu l\liark:. ... jedt:n I. pro
kktów przedłożonych Związkowi przez ar
tystów rzeźbiarzy uzyskał zgodę miarodaj,
n,'ch czynników. Z ta chwilą Związek Kół
Spiewaczych przystąpił do prac C';ll:0 bu
de wy pomnika według projektu p. Wincen.
tt:go Chorembalskiego, znanego fla 'Ul1
eie śląskim rzeźbiarza. Projekt wyobraża
Nstać Moniuszki na co)(ole Ldobo)'m w
rlOtywy organów i posiadać bedzie ,odpis:

Pociągi dodatkowe na Zjazd Śląskich

- ŚpiewaLów. .'

Katowice. 5. 6. PA T. D rekcja Okręgowa Ko

le.' Państw. komunik Je' 2 obZI; Sląskiego Zja
zd'J Spiewaków w Kat:)\\ icach bruclló.mia D, O.
I\. P. Katowice w nied idt;, dOla 8 czerwca rb.
następujące poci::,gi d"da'kuwe, a mian.Jwicie:
Poc dod. Nr. 6032 z Olzv odi. 5.25 d,j KatOwic
przyj. 7.56, poc. dod. N... 6034 z ScZygłUW1C odj.

(J,32 przez Qieraltowicp. do Katowic przyj. 8.06.
(;OC, dod. Nr. 6036 z DzieJ21c udj 6,42 do Katowic
r.rzyj. 8.15. poc. dvd. Nr. (()38 z RyLnika odi. 7.15

do Katowic przyj, 8,45 poc. dod. Nr, 6040 z O.
swięcimia odi, 7.22 do KatowIc przyj. 8.32, poc.

<Jod. Nr. 6033 z Rudy oii. /.32 do Kat:Jwic przyj.

i DlństwowiI IkcIiI DamoCJ
i jlk .,sokie ..ollierlUI lasilki!

Akcją wojewódzką, prowadzoną we- soby 2.50 zł.. trzy do pięć osób 3 złote
dług obowiązującychKatowice.
rozporządzeń
i ponad mający
pieć osób
złoty h dziennie.
5. są
6.nieI robotny.
na3.50
utrzymaniu
dwie 26
o
mieckich z listopada 1921. objęci
naZasiłki te wypłacane
są przez okres
stępujący bezrobotni, zamieszkujący na tygodni.
Sląsku: 1) zwolnieni urzędnicy państwo- Akcją pomocy państwowej objęci są
wi, którzy nie mają prawa do emerytu- na Sląsku ci bezrobotni, którzy wyczer
ry i nie byli ubezpieczeni na wypadek pali zasiłki z Funduszu Bezrobocia, dalej
bezrobocia, 2) wszyscy bezrobotni pra- bezrobotni pracownicy umysłowi, któ
cownicy, którzy zatrudnieni byli w za- rzy wyczerpali sześciomiesięczny okres
kładach pracy, zatrudniających poniżej zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Praco
pięciu pracowników fizycznych czy u- wników Umyslowych i wreszcie zdemo
mysrowych, 3) bezrobotni mrodociani w bilizowani żołnierze. Zasiłki z tej akcji
wieku od 16 do 18 lat, 4) bezrobotni, wynoszą: dla kobiet samotnych 20 zło
którzy zwolnieni zostali z p'racy na Slą- tych miesięcznie, dla kawalerów 28 zro
sku Opolskim przed l-szym lutego 1930 tych. żonatych bezdzietnych 30 złotych,
i zamieszkują na terenie Województwa żonatych obarczonych rodziną do trzech
Sląskiego i 5) wszyscy reemigranci z osób 40 złotych i dla żonatych bezrobot
francji. Z akcji tej korzysta dotąd oko- nych, posiadających na utrzymaniu ro
ło 2.500 osób. Według nowych stawek dziny. liczące więcej, aniżeli trzy osoby.
bezrobotni wyżej wymienieni pobierają 50 złotych miesięcznie. Czas trwania
zasiłki: samotny 2 złote dziennie. bez- zasiłku jest nieograniczony.

W.role W DrOcesle ....or.lele..
O ...legOslwO.

£ m zaba\\' dla dzieci.

Na szosie Bielszowlc:e - Nowa Wit'4. wózek
kolejki wąskotorowej ceg:elni Ki'inigsfełda w
Nowej Wsi. najechał na dwoje nieletnich dzieci
Marle I Uearyka StocbDołów z Nowej WsL Przy
wypadku chI jJczyk stracil rękę. a dziewczynka
odn;osła obrażffi'a cie-!esne.

,.Zamienił stryjek 'la siekierkę kijek".
Mieszkaniec: Król. Huty Emanuel Kozik sprze
dal równ;eż mięszkańcowi Król. Huty ZY&DUIDo

towl Franczakowl 4 butelki Jik'eIu za 12 zlo
tych. Jak sie później franczak przekonal. nie
b 'ł to likier. a zwyczajaa woda silnie zabar
wiona.

Wyprawa po złote runo spełzła na
niczem.
Do biura budo\\"niczego Karola Gamerta W'
Bielsku dokonano jednej z ostatn:ch nocy wła
mania. Rabus:e szukaj. pieniedzy, a nie z,nalazł

szy ich. zbiegli - pozostawIając liczne ślady
swel gospodarki.

Apel do niezorganizowanycb podofice
rów w Szopienicach.
Przypomiuamy. iż z :o_zenia do Kola wSzo
I'ienic.ach przyjJTIuje ").eZf;S Franciszek Poks.
ul Rejtana 39. oraz wic prezes Franciszek PUor.
ui Sienkiewi('za 5. P:zvstfi:PUJąCY na członka
PIZY jąć mLlsi na jebi warunk: brania czynnego
udziału w P. W. i W. !'I.

1'\ 03 poc. dod. Nr. 6(141':: z L:1bl;ńca oJj. 6.1
przez Siemianow;ce l. cio Katowic przyj. 8.41.
Odpowiedzi redakcji szacbowej.
In C dw. Nr. 547 z K ć!. !':luty odj. 8.1 do Kato
WP. L Ił. Rusell. KW!Orowlce. Za zadania i
"lic przyj. 8,30. Dla powrotu tego samego dnia:
Poe, d.:d, Nr. 6035 z Katl>wci odj. 18,57 do Olzy
Przyj, 21.32. poc. dud. Nr. 6037 z Katowic od!.
W środę. 4. czerwca Katowice.
br. przed Izbą5Karną
Są- bolsz
wlka l. a wreszcie olicerowi
armil CZCl'PIZYpolsklcb
tei sposobności
Pańskieta
kompo
c.zerwca.
I bjalogwardzlśc:łe
I uczestaik
wl walk
z d julT'.:t;ścimy
11 s ku iin?
;a;:g
; J,C7 .,rzez Gieraltowi 'f.. do Szczyglowic przyj.
Okręgowego w Katowlcacb odbyła się roz. WODCJ. o kto go nlesamowltycb przygodacb ty- zycje. Samomat nr. 2 ir. t wlaściwie nieroz",;ą
20. 4. pex:. jodd. 6039 z Katowic cxlj. 19.20 do du
I\ bnika przyj. 20.46. p c_ dud. Nr. 6043 z Kato prawa o szpiegostwo przecIw Kazimierzowi Za. clowycb pisaliśmy niedawno - alit oskariea!a z;;lny. ponieważ analiz:łil:sł r.iekompletna. Osta
I Jerzemu Kowalskiemu. Rozprawie zarzucał. t od września 1937 rolJ;u do cbwllI ł!łim ciągiem czarnych moglo być Wg 4Xgś,
wic odj, 18,25 do Dzied ic przyj. 19.40. P.JC. Jod. borsklemu
przewodJticzYł sedzla Krall. Oskarżal wicepro- aresztowama.o. stał, Da uslaa:ac:b w:vwladu nIe- pr.;yczem czarna wież,- mogła zabić biale o
Nr. 6045 z Katowic odi. 19,05 do Oświęcimia kurator
Dalb. Jako rzeczoznawcy w)'stępowali mlecklego. Kowalski pozostaw al pod zarzutem skoczka na g3. Również nierozwiąza1ny leił
Przyj. 20,03. poe. dud. II/r. 6044 z Katowic odj.
1..10 przez Król. Hute GO Lublil1ca Drzyj. 20.17. kap. 1\'acura I por. Smolka. Oskartooycb bronił współdzlałaala z Zaborsldm. ROzPrawa odb)'la samomat nr. 4. gdyŻ !lO 4 W d7+ nastąpi O d5+.
poc dod. Nr. 6046 z Ka,o\\-ic cxlj. 19,00 do Rudy z urzędn adwokat Jaslen:eckl. którego Da roz. się przy drzwlacb zllll!knIęłycb. Po przew!Jdzle fil. l i ś umieścimy.
". przyj. 19,27. Sz;zegółowe rozkłady jazdy prawie zastepował adwokat KDosala. GłówDym sad wydal wYrok. IDOCII którego oskarłouy Ka. WP. Ho SzymańlkL Tymdealc:L Dwie trzy
znajdują się na dworca. I; wywieszone przy ka świ&dklem na rozprawie byl kap. Józel Us. zlmlerz Zaborskl .kazany wstal Da Z I p6I raka c1agówki otrZyrl1aliśmy. lecz bez rozwiąą6. 
lch biletowych i pocz:ablniach. Sklady normal Kazimierzowi Zaborskiemu, b. legJoalścle, a pół. wlezleala ( pozbawiooy praw ob:vwatełskicb D. Wobec tego zbadamy ie z powodu brakll czas.

;

nych pocią 6w zostaną u.'powiednio wZ111JCni(}o olej olicerowle wojsk rosyjskich. usteJIDJe loro- przeciu trzech lat. Oskarioaeao Jerztlo lo- dOl/iero za jak!e pól ro u. Po brakll.lący numer
Ile.

p.oterowl rewoluci w KOlI. jeucze p6D1eJ walskł-o'" aw-łl 011 I brr. - proszę się zwrócić do traeil .
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" G rczym. Opozycja, powoclowa1Ul rl.ko- ni I rządarol innych krafÓw. ma poza nor- \\'Ynlków". Tak piszecie dostow":e Ił om w dużo aktualnych. spra,,:, z racji ogól.
, \ o troską o stan losgoclarcay kraju. złożyła tt.alneml kłopotami powojenne&'0 rzadzenla. cle! faJa kryzysu gospodarcze 'ró: r- nego kryzysu I obniżenia pozIOmu etyczne_
H . Prezydentowi RzeczYPo$PUllteJ petycjo jeszcze kłopot dodatkowy ł nafprzykrzejszy. dc..plero od roku obJeła Polsko. Wlec $':" gOń Spraw e wych dzą poza. ramy j dn J
.... zwołanie sesji nadzwyczajnej sejmu. aby spowodo"'any przesileniem Światowem". t Jski czy Sławek ma być cudotwórcą ktO. p twowo Ct, zlew ąc sie w Jedno wlelJue
r.aleść środkJ zaradC%e na J:ospodarcze do- Czy naS wzrok myli? Wyrainle napl- remu zła konjunktura nie może rzeSzk mię . ynarodowe pOjęcie ChrY$tm;o\\'eJ ..Ca
e lI\Voścl kraju. Ale rychłQ pokazali praw- sane. ..narówni z rządami Innych krajów". dzać. a Mac Donalda z tak lekkie:' serce:;;; ritas. Y' związku z t m w obradach wez
.z/we oblicze. Po złożeniu petycji najpierw .kryzys powodowany przesileniem świata. rozgt'zeszacle mimo iż liczba bezrobotnych mą u lałldz łaCZet metylko polscy. Ie i
-strożnie, potem coraz śmielej ,;aczeU od. wcro M . Dlaczegóż to pa lOwle znawcy spraw r"dczas Jego rocznych rz dów wzrosła d zagram zn. rzez o samo pr l:a nabierze

'3'\\'a przyłbico. I okazalo 810 wÓwczas gospodarczych z redakcji .. obotnika" Inną sło nle () kilkaset tysleci? o- zllacz n:a nlet¥lk urok ystoŚCt wewne,trz

yratnle o co chodziło. Nie o kriZY8 &,OS- n'larą mierzą sytuacje Mac Donalda _ Uczciwy człowiek w każdej s rawl m n -pa s woweJ. a e ta ze reprezentacYJnej.
cdarcl,y I bcrrobocler Nie do obrad nad I polskiego Sławką? DIaczoł:o tam ma być j-:dno rozstrzygnl;:cle. tymcza:;eł: w i I \\.obec te o. że szereg wybl nych osobist .
taJeniem rodk6w zaradczYl;h w celu Opa. winna tyłko kooJunktura. kt6ra niweczy za. odpowiedzialność spada według was ngn CI ta dar/izntch ia Ojledzlał. 'd eJ sekcJI
0\\':lnI3 kry1: YSU gO$podar zego spieszne bieli socJallstycllIeCO rządu. a w Polsce kcniunkture gospodarc..q a w Polsce na ':ą sk a.. o ra y e zapowla aJą cleka
'ło O ?7.rcYJnym pasłom I On! chcieli ..roz- wlnQ bezwz.IQdną ponosi "dyktatura". - rzekomą ..l1.vktature" polityczną. Wiec jak? O b::J:. boź ń t dl k" b
I!.wkl 7. rzqdcm W. Sławka. cl!Cleli dać A wlec Jak. konJunktura, czy dyktatura? Dyktaturft, czy koniunktura? 8-ld. ty w e j ' od p a I d e I s W ZS o a se CJI C at'Ył d a
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&maio\\'\' i bez likwidacji systemu", nie opery poIsIIleJ ov I(atowlcac:b. cIos kulturze poIsklef Da kresach. wobec CZegO wej 1 o Krajowego Kongresu Eucha
!o_e
+ lI,
. "I. \n.' )\\< .o"za,;c$!'nan
.... . I k11l fYZYSII
. h przyłączamy
sie do
protestuTeatru
wsz)'stldcb
towa- rystycznego
podJutadres:
Poznań.
u:. 24
Marsz.
gos- C wała zarządu
Towarzystwa
rzystw o$wlatowycb
1 kulturalDY'b, które
Fucha 18
Ił piętro o\rói
- Wlk'

,d8r"" [) I ItkwidacJl,.Jasno
h dajb:' częściowej.
w Cieszynie. podobDle
sle w Sekretau'
toJ sprawie oświadczyłY.
,aTobol.!,'.
I bez Polskiego
medomówleń!
..Rop . ć ćatki
k tnaPelKKongr
O iuPup'ras;a
ń Nsię P

k

ctnlk" pisał wymińie, it wniosek o votum Zarząd Towarzystwa Teatru Polskiego w . rezcs. zywa na on o . . . ozna r.2J3.063.
I" gahinctu Iawka będzie wstępem na Clesz}'nle powrJąl aa posledzealu w dalu 22.go (-) W. Bandura :Ił. Po (-) J. Arct. (KAP.)
: ." ? I,lI\O,\\'.'1!,lIa . ryz 'su: }łklcm wle Dzleki IstnienIu oper,. polskieJ w Katowicach Protest z Bydgoszczy. ",-ygląda ten Sosna w wie!le rzeczywistości.

.) raztII, ',.,> IJP lCn\ "h I a"Ja systemu Cieszyn mla' motaM.i znaula szeregu 01101' pol. Uel!kleJ l(onsMwatorjum Muzyczae w Bydgo. Broni ludzi oskarżonych o nadużycia, o ile Są

rl , plv :.Robotlllka . . a potem... sklcb I obcych. Obecme Zarząd Towarzystwa SZCZy ul. Piotra Skargi 7 tel 21.07 :r.: jego partji i radzi darować im ",inę. W Chro
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pOlel11
()kolwlek. byleby me obóz Mar- PrzyJaciół Teatru PoJsk'exo w Katowlcl1cb za-' ... paczowie byl popn:ed.li:J naczclnikiem urzedu

. .lłi<a l'iłsuLiskie o przy władzy. Przypu- mlerza zlikwldowa6 opere polską w Katowicach. Bydgoszcz, dnIa 2-1. maJa 1930 r. Nr. 184-30. ('kręgowego niejaki );. Kucica. który zost.!' przez
zClaln!e jakaś koalicyjna spółka z Narodo- PrzecIw takiemu 7am'arowJ protestuJemy w spo- Z nIe dowierzaniem przJ1ą'em do wiadomo- Starostwo I.:sunięty za 3twierd2.0ne administra
a /1cl!lokr;Jcja według ustalonych Już wzo- sób Jaknajbardziej tanowczy. EkspansJa te a- ścl gop'oske o zamierzonej likwidacJI opery w cyjnje nadużycia. Urzad Okrę owy w Ch ropa.
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.Robotnlk". \\ nr. 147 w artykule wstep- sztucznie Dlemleckość Cieszyna, o wprost nlco!Jl:czalnych skutkacb przynieść mo. : i pcr !e':\ d d ¥p;k :. b 'i
,j'm zastanawia sle nad grożl\cym Mac Do- Niemcy korzystają z ulg paszportowych J In. te Jedynle.nle do powetowania straty w dzIedzI. sowat do Urzl:du Okręgowego prośbe o cofnię
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w porozum;enin
ze Starostwem

' ięcy od
zmiany do
r2l\?U
I rZl\d robotniczy.
Korfa n ciwalki
a r le lolerul
'; 1zdufrakcji
"u cla ur Koriantego.
"' dnik6w, f ć. Inaczcj
atoli zdeklawwal
się radny
Sosna
'tory
!'7.edł
wyborow
pod hasłem
.. &,s n6"
P ,nieważ
Kubica
ie't zwo

, klą kl\ b zrobocia, znajazł się w sytuacji a Ile IIDI - sal. - 5. - ' do . - ch .. ad. - . - . lennikiem iego partii. przemawia' za umorzcniem

rożniejs7.\.'j.
niż którykolwiek
zopoprzed..chyliła
wogólesię
sprawy
KLbicy,żtwywodzac,
że winnaco
te.
LiC7.ba
bezrobotnych
wzrasta
kilkaset
wniosku.
skargi
ich rz:-(dÓw".
Piszą nam z Chropaczowa:
$\al wybrany
pasIe m, w do
w iego
miejsce ..robotj r nie
I :ynależy
rs t'
y
\ Czytamy i 7.C zdumieniem przecieramy ..Korfanciarze" zapowiadali w swych haslach OlCZC" Korfanty posta\..iI kapitalistę Ba1cera, bryk, na który nie p-.zwoliłby sobie );aden z

7)'. .1.lkto? Socjalistyczny rZl\d angielski v\'bnrczych "straszną walkę" nadużydom urzę. któremu, zdaje się. ani się nie śni ustępować radnych niemieckich. wywolal ogólne obLlrzenie
ie umial zwakzyć bezrobocia. nie z!ikwi- dników, Do tycl1 pogwmców naJeżat także r.a rzęcz następcy, chJĆ to "Polonia" oglaszala wśród radnych polskich i na galerji. Przewod

'owa! kryz,-su? A przeclet nawet nasi pol- "kandydat wb(»lniczy" l listy Korfantego w jt;ż juko fakt dokonany, nicz:jcy rady gmir:nej p. :.acz, Przyby'a przywo

cy so.::,iali ;ci. nie majqC potegi i liczby i do- t 3J _k . óIK rsf : .!mJóozs f g lfa p eCI r;; : ?
a t stz f: ,&'j i j: t C ?ti tal tS ę o ,porządku. a kiedy to nic poskutko
wiadczenia towarz}o.szów angielskich, co- czowa. znany czytelnik >in ..Polski Zachodniej" z ..Polonii" nicuzasadllioll ataki na p, naczelnika wa ; k :' : ąJ::.u ;ari : oŚ U, : ' r J;
r.fennie oieruj swoje usługi. gwarantując jego liiogermańskich h"cków klocków. Nie zo- okręg. OIszvwskiego. Z.Jpelnie jednak inaczei ność" Korfanciarzy!

podejrzenie. Zdawało jej się. że słyszała

chwali, mogliście coś usłyszeć - przy- prowadzi do niczego. Co jest ważne. to
go głos w suterynie. Ale czy napraw
S. Van Dine. padkiem.
przebicie psychologicznego muru. Bez jtam
zajrzeć, wracaJ'lc do domu, a tym

czasem przyłączyli się do niego tamci...
dę? Któż może wied.deć? Prawda, mógł
Musimy ten punkt wyświetlić. Uważał
.ł (P r z e d r u k w z b r o n lon y). - \Vięc
nie wiecie,
czy oprócz
nich regu
absolutnie
w logiczną
całość. \Vśród
sze i;ym za wskazane wziąć pana Drukkera
był jeszcze
w klubie
kto inny?
szczegółów
nie odkryłem
ani jedne
na grzeczną rozmówkę i...
'( Frr.ekrad autoryzowany Janiny SujkowskleJ. Beedlewa zmrużyła chytre oczy i go punktu stycznego.

P iosen
. k r..a -SmlerCI.
Drzwi mogły
sobie
być
otwarte.
a tego
Każde
z nie
tych
ludzi ma
ja
ja nic nie
słyszałam!
- odrzuciła
z pa-ani
kąśrusz.
swoją
prywatną
tajemnicę,
z którą
sją.
boi
się zdradzić.
Zeznania
wiążą
się

,; 14) (Ciąg dalszy). spojrzała z namysłem na Vance'a. - Bo dopiero szukasz - odparł

Na schodach od frontu rozlegly się

kroki i w drzwiach stanął Arnesson.

więc ..Kto zabił gila, gila. gi
; łIeath zarechotał. - Może i kto był - wycedziła po- Markham. - Jeszcze śledztwo nie ukoil la"?- No,
- zapytał z grymasem satyra.

_ Czas
się zgadza,
panie sędzio.
- Zdawało
słyszałam czone.
. głos
pana
Drukkera.
- Wwoli.
głosie
jej mi
za-się.- że
Człowieku
zbyt ufnej wiary! Van
brazila się na mnie. bo nie chciałem Jej brzmiała zjadliwa nuta, a na cienkich ce podszedł do stołu. - Im więcej pytań.

"mścić nadól. wargach zaigrał zły uśmiech. - Był tu tem większy zamęt i dezorjentacja. Na

'. '

Markham wstał zirytowany i chciał
powiedzieć coś ostrego ale uczony pod.
niósł rękę.

Markh dn skinąl glową. z rana z interesem do pana Arnessona. wet profesor nie złożył zupełnie szcze
- Proszę o jedną chwilkę! Przysze
r - Czy wiecie, co się stało w tym do- - Był? - Vance udał ździwienie. - rych zeznań. Widocznie żywi jakieś po dłem ofiarować swoje usługi w szlachet
.mu, gdy was nic było? - ciągnął dalej Możeście go widzieli? dejrzenia. Dlaczegóż on ruszał ten łuk? nej sprawie sprawiedliwości, ziemskiej
\"ie spuszczając oka z kobiety. - Widzieć widziałam, ale tylko jak Arnesson przebiegły - odrazu go to u sprawiedliwości. ma się rozumieć.. filo
L - Skąd mam wiedzieć? Byłam prze- wchodził. Często tu do nas łazi o róż- derzyło. A ta nasza młoda atletka z mu
r.Je_ na
targu. nych godzinach. To jest. to go niema. skularnemi łydkami? Zaplątaaa w jakieś
Czy widzieliście którego z mlo- - Łazi? - No, proszę... Ale, ale, któ- amatorskie intrygi, z których chce teraz
\dych panów. Robina albo Sperlinga? remi drzwiami wysżliście na targ? wyplątać siebie i całą, swoją koterię. tak
I _ Zeszli nadół do klubu. akurat jak - frontowemi. Od czasu jak panien- aby na nikogo nie padł cień. Bardzo jej

h'W'Y hodziłam. ka zrobiła sobie lJub w suterynie. zaw- się to chwali, ale że się mija z prawdą.

zoficznie biorąc. taka rzecz jak sprawie
dliwość nie Istnieje, w przeciwnym ra
zie źleby z nami było. Usiadł nawprost
Markhama, śmiejąc się cynicznie. fak
tem jest, że smutny i pospieszny koniec
Robina podziała na moją naukową wy

_ Czy nie słyszeliście czego, co m6- sze wychodze frontem. to mija. I Peny nie jest wolny od tajem obraźnię. Pociągający problemat - o

:!Wili? - Więc nie zaglądaliście dzisia do nicy. Ale pytar.iami nic z niego nie wy

matematycznym - równanie z
: _ Cót to pan myśli. że podsłuchuję pokoju klubowego? dusimy. Ta jego poranna krzątanina wy posmaku
kilkoma niewiadomemi. Otóż. ja jestem

'"aMarkh';;;"
"-z\\'inml?
- Nie. daje mi się podejrzana. Powiada, że był genjuszem, stworzonym do rozwiązania
zaciął gniewnie szczęki i V ance uniósi się na krześle. I całe rano w pokoju Arnessona. a nie wie
tej zagadki.

i <:hciał coś powiedzieć, ale przerwał mu - Dziękuję. Możecie odejść. dział, że profesor wycnodził na balkon.

1,Vance. Kiedy kobieta oPuściła pokój, Vance I to alibi z pościelą też mi uie przema

- Jakież pan proponuje rozwiąza

nie? - zapytał Markham. Cenił wysoko
-,Pan sędzia myślał - rzekł slOO- wstal i podszedł do okna. wla do przekonania. Dalej. zwróć uwa inteligencję Arnessona i wyczuł, że pod
kiom glosem, _ że może drzwi były - Zużywamy za wIele energji na gę na opowieść. zgryźliwej wdowy. Baba jego drwinami kryje się poważny za-.
(otwarte I pomimo że nie macie zwycza- formalistykę, Markham - rzekł. Wy- widocznie ma coś do towarzyskiego

miar. (C. d. n.)

, :.,

,

, II waf. 'co się wam bardzo pytywanie służby i domowników nie do- Drukkera i postarata się rzucić na niego

,r:m .'
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skład której IiOwolano I1astepu ctl usobY: Oł6wDa Komisja O'wiatowa pOwołala do aarJam Ducbownelto w Krakowie. Al. Mick'ew_

dr. a........cz LIlIIw" ucz. Wydz. OAw. tycia powiatowe i miejskie korrdsJe olwla- cza lir. 3. i>o _Iosko DaJeły oł zyć nastepu
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WoJeW'6dzldm
na ołwIato W
.tet. JIłt podanie
aaJrycblelcI- mołllwte
do I.skleło
koka czerwca
-
J)OWstała
Qł6Wba
KOmisja Oświatowa.
w dtIcIua
skim. WIIlełć
Relttoratn
Sem!..



,le

Str. ! "

f:ubL Jako przew ą. balela E......... tewe. a obecnie przY-tePUJe do orP4lZacJi

WIdI. 11.: "'7

C::=: Dk tr:: ::ó 2 ::to:;
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(( _VI
M ':_!Jan,
d pll'"NlłIdaowa
proboszoz. u.c.a
Sł.....ław. Olszewlez
".omlsyJ ośwJatowycb
D'JeJscowycb
lub tJttlCz&sowe
d,rekcjj g mna.,
KsmUa.
nowych.
IlUm. łeł rekandYdat
Idałpołwiadclenie
eltEamin doJrzałokI.

,j.

.. Pszczółka Paweł. SYlka J6zeł. SzaUó. Śląski U d WoJew6dzkl Awladam1a- ł. świadectwo iJtorałno6cl wystawione przel ts.
I Tadeusz I TGlllczak6waa MarJ& ląc o powołanit! do t:vc:a Ołćwaej Komisji proboszcza. Ii. świadectwo moralności w,stawlo_
Zadaniem Ołó,,:nej Komisji Oświatowej Oświatowej uprasza WSZystkie towaru- ne fJrze ks. katecbetc. 6. Aw'adectwo le4I:ar\k,e.
't.st: a) uz,odnlewe I usprawaler.le pracy nwa oświatowe oraz tGwar%;vst\Va mające 7. CuTr1cul m vlt!le (t clof1s). Świadectwa ad
NabołedSłwa
kultu'l'alno-ośwlatowej prowadzolej na te- w swych zadanlacb cele oświatowe o 't 6j owlnny 5 J C z aido ać w kopercie zam.
KołcI6I .atedralllr .w. Piotra I Pawi..
renie Województwa Sh\sklego przez to- współprace, o zawiadomletlle o swych n_ e e i zaopatrzonej w plec:Zeć wzę4oWIt.
Piątek 6. 6. Oodz. 6-ta do Serca Pana JOl, arzystwll ośwIatowe I czynniki społeczne, mIerzenIach o wiatowych. . O uchwałach. (-) No . cal chlelta:
ts Związck matek cl1rześcUaliskicb. Oodz, 7.ma b) wykształcenlfl odpowiedniego zastepu zebraniach. oraz o przesyłanie sw:vch ko- Maclst at w Kato":lcach łIO IIOro nmlenlu fi',

Ja zmarl. Józefa Walacha. tonQ ł poler, Oodz. 7.30
Ja zmarłą 1'11 plne Kupiec:zok. Oodz. B-ma rocz

pracowników oświatowych. c) ujecie I munlkatów I sprawozda6. Cechem PIekarzy ustahł od środy. dnia .ł czerw_
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czerwca za. ILJ I'.u.

kc.ntrola funduszÓw przenac:tonych na o- Sekretarjat Gł6wnej Komisji Ołwiato- e/9 . poc:zą::ZY. cen eba z mąki tył,.

,Iea za Itnarł. Klemonca Saterausa i a SYDÓW. śwlato pozaszkolną przez Województwo w.eJ mieści siC przy W:vdzlaJe Ośwleceala g OSZY ujt urz owo as a oaeco t)'pll R& a& I

j)d godz. 6-7 cich .

samorząd:v t ofiarność publiczną. tak by Publlozaeao w. ......... "oJew6dzklla " ( ) Z . 1 ..._,-'
były
one użytkowane celowo I wyłąc.zlle Katowicach. - p .", b'ś"'Ae. N '

l eatr PolskI w Katowlcacb.

'0, oraz rebserj! J. Stepniowsk'ego.

w PI f:: dni 6 '::.st :odZ W; ja f= Z O:: j

Pod n lO". uroc...t....

w piąt!>k wchodzą na r..pertuar Teatru PoI
_kicgo dwie porly twórczości Mon"uszkow kleJ
,.flis" j ..Verbum nobile" w oPracowaniu muZy
cznem dyr. Zuny, OlU kapelmistrza Baral'l. le

nłobY w Katowicach U Dl. WoJnokl 33. (o))

II KalewfeJdege.

Kr6L Duta. I clenrc dllala OIObowelO. DOCIItMzac lUIQIoIW'OdOWe ( 

W dnia I bm. odbyla sle w Królewskie' Ilucle kobiet lómoAI,sklcb. prwlltawlclele związków K) Połwloceał. doatII:. ołwJałoweco w SI...... ł

W sobote odbędzie się koncert iDaURUraCyJ
wzruszaJaca uroc:zysto obchodu Jllblleustu I la. Imieniem jubilatów dzlekowal kIeroWll1k IIOWIc:ac:h. . . i
v z okazji otwarcia 6-go Ogó!no-śll\5kiego zla dlua:oletnleJ (od 25-39 ł"t) pracy 15 pracowni. eksllOdyclt towarowej Ił. asesor KJose. bedący .Prze kIlku dnJarnł odIJylo sio uroczyste po.,.y
JdU śpiewaków. Początek o godz. 2()..ej wieczór.
W codzlnacb rałlllYi:II odbla slo Msza tw. aa cJ1 za Icb IIrzybycle l słowa Gznul.. oraz orzecl- rahuokiei. Przed nabtelistwem kazanie okoljcz..
Repertuar:
IntencJę, zaś wklc:zorem.
w płękDIe udekorostlwlclelom Iwl.zk6w
ł ubraa:vm. nowootwartego
nokiowe wnlosll dornłm
wiceprezes
T. C L. !ts.
Dr
Piątek, dnia 6 bm. ..flis" I ..Verbum nobiJe" Ich
ków
r6wtlOCze'nle
reprezeataatom
w dlielnicy
waneJkoleJowych.
sali hotelu Reder;a.
zebrali sle Jubilatem.
JubilacI Zlromadzenl
wYsiali D)'rekzbiorowyśWJeceOle
telelf&lll z wnjok.
pOCzern odprawll uroczntą
MszelaUŚW j
premjera o godz. 8-eJ wieczorem.
w gronie Iwycb
kolegaw
pracy na uroczyste
I czcI do
PIDI Mlallłra
Komual. podczas
której śpiewal cdano
mieJscowy
ItOŚCieł:
Sobota, dnia 7 bm. Inau racyjny Koocert o rozdanie
dyplomów
I upominków
w postaciwyrazami
ze. kacJlbolda
Jako swelO
łvcz1iwego
uaiwytszegO
ny. Po nabOłe6stwle
sio wcl1ór
pochodzie
po )
Jodz. 8-ei wieczorem.
garlrów. Ze strony Dyrekcji wzląl w uroczy- Zwlerzcbnlka l Pana WoJewody Śhlsklelo dr. prze<!zonym krzyżem I dwoma chorągwiami ko-\

Niedziela. dnia 8 bm. ..Straszny Dw6r" o
s o'cl udzlal Prezes DyrekcJI KatowickIej Int. OratydslllelO Jako Wlodarza ZIemi SląsJdeJ. kielnemi do d mku, kt6rego poświecenia doko-'
NJebleszc!8dsld. Naczełdik Wydziała OsoboWCIO Po rozdania dyplomów I apomiDkÓW' przel nal ks. Dr",n:ok. a po od.śpiewllllin przez chór ł
Niedziela. dnia 8 bm. "Plis" i ..Verbum ao MU. SkładzieJ. Naczol!llk WFdzlalu Kontroli Do- Prezesa Nleblelzczaliskłeao odbyła si. dbawa ko.clelny ..Gaude Mater Polonia" wya:łosll oko-}
ile" o godz. 8-eJ wieczorem.
c odów Varbely l klero.alcy d lał6w. 119ed- taaeczna. którl w mllym I serdocZUYIII -łrołu lIc nościowe przem6w'eni. Dał' . I J

sadz. 3,30 po południu.

Poniedz'ałek, dnia 9 bm. .,Halka" «) godz. 3,30.

sławiciele tp;wllt ków. W czasie pOSiłku wYclo- przec:lUl1 II. 116m w lIOCo ; .' . OJ p zema.wla )

Poniedziałek, dnia 9 bm. Wielki Ludowy Kon. sił IIrezet lat. NIebIeszczaliskI serdeczai lirze- Zor.anlwwanlem aroc:2.ystołc:l uJlIIOWaI tlę nauCI lel P. SI ro6 uflll. OdłpleWaJl1 m Pieśni.
m6wlenle do Jubllat6w. podnosr:ąc Ich zasluIII PI'zewodałcz.cy flljl StowarzFszonla w Kró- przez chór koścJel y 1 p6lną fotogr f!e z koli.i
cert M()niuszkowski o godz, 8-el wiecz.
Wtorek, dnia lO bm. ..Plis II Verbum nobile" jako weteranów pracy' pracowników Dl niwIe \ l(:wskleJ Ducie P. Ił. aseiOl' Klose prz)' pomocy cZO!10 te tak wZOlo.slą ur zyst?ść.. F.ha blbljo-ł
aarodoweJ. następnie prz£mówlll Naczelnik Wy. afesora P. Kreta. (=) t!;kl T. C. L. która Sle rów'II1et m!eścl we wspom- '
o godz. 8-ej wieczorem.
godziny 18-20-ej I dlatego zarząd mielscowego
Teatr Polskł aa prowlacD.
Olanym
będzie
stalesie
otwarta
w środy
od )
komitetudomku.
T. C. L.
zwraca
tą droga
do we.
Sobota, dnia 7 bm, "Wesele Da OórDY SI.
szkańców dzielnicy laurahuckiej, ateby w myśl)
łliu" w Chorzowie o godz. 7.30 wl'czorem. domu aarotnlkowelo IIrQ' uUCY Sienkiewicza st!anówna Wanda. Simon Antoni. Spendel Adolf, hasła: ..Prz!>z oświate do dobrobytu" zechcjcH
Poniedzialek. dnia 9 bm. ..Wesele na Górnym odesłano do soecJalneJ I!c.mlsil:. a spra ę utwo- W nickl Adam, Wojtala Tomasz. ZłJprowski AD z nlei iak najwiecej korzystać.

ąsku" w lorach O godz. 7,30 wieczorem. rzeula worca autobusowego - .mozllwle w toni. Trzech kandydatów nie 'otrzymało świa
-u- śródmlesclu - odł'WZClllOo.
przyJeto dectw by
z powodu
wyników
niedostate;:znych.
Za
proPOzycjeWkoncu
komIsji bez-,Ieczenstwa.
Maldstrat
pisy na nowy
kurs. który fozpocroie
sie z 1'0- !2 4:. 1 Id - B -......

Kredyty d'a rzemiosła zwrócll słę do SL Urzędu Wolew. z prośbIl o czątkiem września m. przyimuie kancetarja D a.rIU ews e, _. .

w Wo)ew6,dztwie Śląskiem. = o::o:a

,;: n: o : uc " :Cb p szkol Przyspos,obienia Kupieckiego IZby Uan- (=) Dodatkow)' pobór mętczyn roc:zd:a t

Odd lal Baaku OosDO.łarstwa Kralowelo w wzmotanego ruchu allczłitigo. Takle pouczanie dl. wel w ato lcach prz-!' ul. Stawowel 6. o- tv KróL Ducie
Katowicach przeznacnI aastępuJące sumy Da mogłoby być przeprowltdzone we wszystklcb kOI 2 codzIennie w godzInach przedpool<MlIo- oraz tych. którzy dotyohc:zas z iakichkołwiekbądt.7

kledyty rzemieślnicze rozprowadzane za po- SŁlmłacb. przez urzedaikow pollcyjuych, przez wych. powodów nie zglosili s:e przed Komisją Lekarską./

średnlctwem Komunalnwb Kas Oszczędności praso. ewtL prz¥ pomor.y filmu Ud. (_) (_) Klub spraW\)żdllWCÓW selmow:vch. odbędzie sie w rb. w lokalu P. Starzyliskiego ,

Województwa Sląslllego: t. w styczniu przy- Dnia 3 czerwca odbvlo się w Katowicach or- przy ul. Wolności 64 .,Dom Polski" o godz. 7,3()f

a

znal Oddzlal aa noWe kredyty rzemieślnicze sa. (_) Koleiarze Kladlią wyrazy hołdu p q Wo. ganizacyjne zebranie .:złDnkóW Klubu SpraWDz- P W ob ed!.u ro i W n e a J . . te w PU s ) r ą od CY; , h dn dn l ' a i 4 ur bm. ZędO r W Ok a U ni lIDSI1 ro ' w ':\

r

znać Oddział aa dalsze kredyty sumę 911111100 zl. Ostatnio Pan WOjewoda otrzyma! hołdO'W1ti- wybrano Zarząd klubu tp; preżesem Marjanem na litere Et f i G; w czwartek, dnia 5 bID. na łk3
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Olę 4370110 zł.. 2. z wlasłlycb środków ma przy. lewodzie. dawców Sejmu ląski go. Po przyjęciu statutu v " jIVtIU ·

Razem: 133711110 zł. cze depesze od obradui1.:yt.h przed kilkn dniami Tarlowskirn na czele, tere U i L; w piątek, dnia 6 bln. Da literę K.a --:
Pozatem Oddział B. C. K. w BlaleJ przeZDa. w Katowicach tecbników kolejowycb oraz od Ko; w sobote, dnia 7 bnl. na litelę Kr - KZ;l
zy aa kredyty rzemieślnicze sumę 1630110 zl.. We1eranów pracy w kol.;jnict\V1e, które poniiej (-) P. Delmrlc:h ulearllllY. we wtorek, dnia JO hm. na literc L. ł:.. Ma;\

tak. te obydwa Oddziały Banku. IIracuJące na 'Przytaczamy. "WoiewoJa I..ski Katowice. Ze- Swego czasu pojawił siC w ..VolkswiHe" ar- we środ , dnia 11 hm. na litere Mi - Mz j N;.'
tcrenle WoJewództwa Ślasktego. przeznaczaJą brani na Zjeździe w serCi& Iąska delegaci Zrze. ty'kul p. t. "Ein Ehrenma.nn", w kt6rym W po- w czwartek. dnia 12. bm. na litere O, Pa - Pi;;
w I. polowIe br. Da pomoc dla rzemiosła w Wo- szenia tecbników kolej:Jwvcb ślą Panu Wojewo- d/y i niegodziwy sposób zaatakowano p. red ak- w piątek, dnia 13 bm. na IItere Pl - pz i R;o
i(:wództwle Śląskiem łączną swnę 1500000 2:1. dzie gospodarzowi tel ukotbanej ziemi podzięko- tora ..Polski Zachodniej", Edwarda Rumuna. Za- w sobote, dnia 14 bUL na litere S i Si; w po;l

w..nie za pamieć (, nas, życzenia o>wocnej pracy skariony redaktor odpowiedzialny ..VolkSWille" niedz'a/ek. dnia 16 bm. na lttere Sz. Sc:h. S i T i

Hgi podatkowe db' właścicieU składów dla ojczyzny. Zarząd Zrzeszenia t b ików o- p. UelmriOh skazany za znlewage p. Rumuna w we wtorek. dnia 17 bm. na liter e U. V, Z i Z;f

drobnej sprzedaiy. b in h : . g : : ?t3 i:ans:: ; r:: pierwszej instancji wniósł apelacje przed Sądem w środe, dnia 18 bln. n alitere W. Dla rocznika J
MInisterstwo Skarbu przesłało wszystkIm jt.bilaci kolejarze przesylają Panu Woiewodzie :;:i w:o r ad w:ł ; SZY: c::ł a ' \;:\t 1i p . ł1 m 1>r: zdn: \

[

Izbom skarbowym zarządzenie. na mocy któreKo v. yraz h?/du i szczt:reg u u nia .za Jego 1'0- sprawie. Osk. p. Uelmrich na rozprawie sie nie 20 bm. na litere A. B. C. D. E. f. O; w S(k,
'" prowadzone zostaną dla składów detallczaeJ CZY'l1am lako ,w/o al za. zt ml slą kl !. Im en em zjawił, a obrQtica P. Uelmricha w I. instancji bote. dnia 21 bm. na litere H. I, J, K, L; w po..
s\,rzedaży artykulów pierwszeJ potrzeby I proc. Dyrekc)\ Kolei Inz. NIebieszczanski. ImIenIem ośwladczy/, że obrony tym raz m nie podejpmie niedziałek, dnia 2.3 bm. na lItere M. N. O, p. R ,
ulgowe stawki podatku obrotowego. (....,.) 1:. jubilatów Klose, Prezt.s Stow. Kolejarzy". s:c. \V wyniku rozprawy Sąd Okregov!Y za- we wtorek, dnia Zł bm. na litere S, Sz, Sc:h. St:\

a

Pielgrzymka polska do Budapesztu. na I-szy Krajowy KOJlgres Eucbarystyczny do richa za zniewagę. przyczem na oskarżonego na- tek, d,nia 26 czerwca 1930 f. dodatkowy poMa.

(_) 50 prOC. znIżka kolejowa dla osób. Jadącycb twierdzil wyrdk I. i'l1stancH. skazujący p. Uelm- w środe. dnia 25 hm. dla f. 1907 A-Z. w czwar..

"
1

I
l

Termin zgłoszeń do ph,lgrzYtllkl polskiej. ma. Poznania. łożeno koszta procesu. Jeśli po tej nauczce P. dla tych, którzy z jak:chkolwiek powodów nia

laceJ w polowIe sierpnIa wyruszyć do Buda- [)() osiągnietych już udogodnie6 , ul'! przyby- Helmricb nie opamleta si e, to na przysllość do- stawili sie w dniach wyznaezonycb w pOWYŻ1
csztu. został przedłużony do dnia 15 czerwca br. wa jeszcze jedna. bardzo ważna: KOI.litet Wy- czeoka siC kary sądowej daleko bardziej cieżkiei. szym planie. oraz którzy bedąc w w:cku pooo..
Z;.łoszenla przyjmuje ks. prałat Józel Oawllna w konawczy l go Krajowego Kongresu Euchary- która go raz na zawsze wyleczy z chęci stoso- rowym dotychczas nie uczyn!ll zauość obowląz..,

i(atowJcacb. ul. Piłsudskiego 20. albo Tow. stycznego otrzymal pismo 1. 22 ub. m. od l\\inl- wa<łtia podłych inwnuacji. kowi stawi nia sie przed Komisją Poborową.,
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: (- : ,d czonY w "Polsce Zachodniej" h :t
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Ot! 17 do 24 sleronla br. Koszta pielgrzymki wy- nego z zaw;adomieniem, ,iz dla osób, udających, od l' k D dnie w dl\iu wyznaczonym na wezwaniu oraz;

; j; I

j z powrotem 140 zl. charystyczny do Poznania. przyznana została do- : rC i;::t :ń 'Od

:g c ' ach :: :

:P ńS : a ;:nie' :f

d

e

rr ł;:ą )

e u:;r ; a :ror : pani, przyczem winni stawić sie przed Komisj;'"

.Plelgrzymka dla dorosłych odbedzle ,sle w datkowa zniżka 50 proc. od cen normalnych. Ł PoborOwą z dowod . aml stwierdzającemi tożsa-ł

.

d lacb 17g
do r
24 zymce
sierpnia br. Koszta
udzlalu wkla
Celem' uzyskania
powyższej
Zarzuty postawione p. abuslowi
okazaly czego
mość icb osoby.
załiiedbania
obo",;ąz
Piel
' trzeci
a Wars
awaulgiBprzewadnik
( sie Cy).
bezpodstawne,
wobcc
w Winni
całej
rozcią)
. a - z - u- grupy winien przeds1awić stacji wyjazduwej ka- stawien:a sIe przed Komisją Poborową zostaną: J

I.

:zt I ZD w otem 7 zl.; dr la k a I ar- zamierzonym wyjazdem zgloszenia na piśmie, za- :a IOWi nlnieJszem oświadc r := Dr:::::- 6-iu tygodni, albo obiema karami ł cznie. .
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&peszt I zpOwrotem lllD zł.. KatowIce _ Buda- sa bi,letowa) przynajmniej na 24 godliny przed głości cofam je i za wyrządzoną krzywde p. ukarani grzywną do 500 zl. lub 'wiezieniem deJ

'1,l iC :a_- Bu:a: ::: I z:::::;' e':om 250 :d.; dr wjer jące: jako col. podróży -, Kongres Euch.. (::::) .,śluby P8IIleńllde" w Król. Ducie. .

klasą A (kolei drugą klasą. pObyt w Budapeszcie nazwisko p.rzew D1ka rupy. lIczbe czestnl- (-) Plata ..Jezor". Dnia 12 bm. urządza kółko dramałytt1ltlj
pierwszej klasy): Wars18wa _ Budapeszt I ków podyozy, d.zleń YJazdu. oznaczent.e Ias . Stowarzyszen.e b. Wleźniów Politycznych z Mjej k. Zelisk. Gimnazjum w Król. Uucie -'

zpowrotem 395 zł.. Katowice _ Budapeszt I wagQ!1u; rodzalU pOCiągU. Przy wykupIemu bl- czasów zaborćzycll w Sosnowcu. które od pew- wspóludzialem uczniów Gllnnazjum Handlowtg.,

zpowrotem 345 2:1. I tu I?rzewodnik g Upy powinle p'rz dstawi.ć Ita- nego czasu wykazuje dość żYwotną działalność w sali hotelu Ur. Reden Z przedstawien'a a ma.. ,
Przy zgłoszeniu podać aalety. czY uczestalk sle biletowe} podpiSany. przeZ s:eble.lmlenny W}:- w kierunku zdobycia funduszów na pomoc: swym torskie p. t. ..BluQy panietiskie" komedia hr. Pre<tl

w Katowicach.
przekazaw 30
zl. szej ulgi
zorganlzowan}'ch.
w drQdze do
skazańcach
politycznyob,
ostatnio
postanowiło
15,30.
wieczorem
zaś o godz.
Bile ..'
przylączy
sie do oraz
plelgrz:;rmkl
Warszawie.
czydla
kazgrup
uczestntków
pOdrózy:. NlezaletJlte
od powy,.;.
czlonkom.
a glównIe
wdowom
i sierotom godz.
po b. dry.
początek
przedstawienia
dla19,30.
mlodzieży
Ostateezay prouam z dollladneml wskazóW. Poznania wuystklm It!nym uczestnikom KOIł. wydziertawić plażę "Jęzor" kolo Niwki. Na pla- w cen.e od 3.- zł. do 50 groszy przy kas;e.

kand rozesłany zosianIe b zpośrednlo wszystkim gresu przystu je indYWidjlalroie znixka 50 proc. ty urządzone są IIzatnia. bufet i weranda; w nie- Ruyserja spoczywa w rekach p. Sydonii Musia4i

: :om po. zamkllleclu list w połowIe cf
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i:! :: lI

f:t::z ;lse; : z; e c e : tarb o::e i
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łównej, naucz. Miejskiego tetisklego GimnazllU11"l

cJalne biuro zniikoWe w VI szkole powszechneJ orr;anizatoTZY zapowiadają wiele niespodzianek. (::::) Z okazn 5tt.lełttlelO obChodu u"JdzID '

Nie umiemy chodzić po ulicach w Poznaniu prty ul. św. Marcina, 3:5. (_) Nowa placówki la.... ..ld....1011llO w lubialleło IKJwuechnil, inspektora 'zkalnea:o

i drogach pUblicznych. t; t:: łw:: :::' 1:ł

: dla doro- Katrn:I YCh czytelnik6w lIiewątP1!wie bedzie

bJaterJałów potrzebaycb do rozbudowy ulic:. oraz I dL

zaJ: :::a eł::Z

i uz :ł:f : k

!;.k : :J: i lś ;d : . 31D I :z: in rfo

ci: y= ;: =iąiir z

:'z : I ,:e : : i W ł:eoe)

e 1cz rti;ii (=) 0d&łcJ$¥ tYllodala w¥klad6:w pooaa-łl:-ł

ziecenlaml prac przy wyllo!!ywanlu budowli. który odbył, sie pod przewodnictwem decerne>n- ozek ł Latl'kou. wlaśnle otworzyła przy u . a-go a)' Sta rattiem ChrzeŚC:i l 'atisko-Nuodowe g o Na";
WYbudowanie szkoły w Zawodzlu zlecoDO łłrmie ta ()Światowego Izby Uandlow&j w Katowicach Maia 24, sw61 oddział hurtow<Mietałlcznt i fa
Wlducb. prace stolarskIe w budynku przy ulll:y p. inż. Władysława Piotrowskiego, P!Zystąpiło bryczny skł:. Wsze1k!ego rodzaju wtborOwycl1 czycielstw.a Szkół Pows:z:echnych kOla miej l
MłYDskleJ oddano w dw,)"b łosacb IIrmle Tebel 60 kandydatów. Z (Iostepem bardzo d,Jrym zlo- sukIen ubrablOWych dla pa.nOw I !)aft, tudzle! wego w Kr61. Hucie odbył sle od 26--31 maja rb"
I Ska. oraz firmIe Dębhi kl wykonanie letalni Vi tyli egzamin: Broi Emil. Ci&rniOCh Jerzy, o.a- pokrewnych \\'yro ów .w lnianych. acamy u. p:erwszy tydzień wykladów p,edagoa:ic nych. !y.
szpitalu w Dębie powleuoDo Ilrmle Bleta. Na Ih\ska Halina, Jaron Ewaid, Kaczmarek Ludwik, wagę na ogloszeme tOI firmy w dZIsieJSzym nu. d ,le1\ ten wypa ł łia zw czal k lm J .pcnu d ląco z.ek ł '
Wykonanie prac blachar kłcb 41 dekarskleb VI Kaszyca Bdward, K()zlk Ludwik, Kruczyilska merze naszego pisma. tyczymy lei w naszoJ ślą- ollarnemu p ś lęcen .ł su; $e od c I.I>C aa;og,czne
KttIachu Przy ulicy Młyńskiej uchwalono roIlIl- Wi4tcent)'1łł, Markowski Waclaw, Nowak Lu- uie; stolicY powodzenia i poiKaDłJ j4 .życz,li- St w. Katowtekieao ...... UU Przew ł1lCtwem P. d f..ł

. Slć kOllkttrs. Sprawo tucmelO wY6UU8Iłia dwik. Pawł'caok Paweł. Rucil'l.!ita Haw. Sebe-r Wt-ł PODarciA naszycb CI W. (o) ŚDiecbotY oraz z Król. ty p. dr. SpocZy1iUJcll
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,::; ':'::ok .III" Z '1Io__1c11 '.lstrloslW 1iI....,_
&....11 cIoIr.aIokl Klłllów klas poIsldclt .

..... OItllliultłilł IIIItem.-prąroda. w Król. :....... 06nIeI0 I Koaarr.eWlldeco, ponłld St........ StIbIIeIo.

:=:'c:ł : :' . ::::a:r

I::;'i:: ,I , (Te1ef.. od 1IISZe specJalJteao korespoal!eDta).

Nr. Teł!)

Rad;e.
---

.... ..... ... 1tL.ł
Program al;ldyCYI:

[

Katowice. .aI. C08.7 III. - Godz. 11.58 sYltna'
czasu z Obserwat. Astronomlczn, w \Var.szaWi:

..

Pil\tek fi czerwca n30 r.

oraz hejnal z widy :,'arJack:eI w Krakowie
J , uczntowle klasy VIII-eJ: Oalke Herman, sali przemYSłd odbyło się w.,z.>raj uroczyste zlamanla rekL -D;:1slaj wiJcł- ..; Budap:szcle; 12.05 koncert z plyt, gramofonowych. - la.iO
Ood.iII: Bernard. ar.eser Oerbard, Orzelorzyoa otwarcie teltoroc:zny"b Lokserslllcb mlstrzustw I' I /Iski T b t ( Wł b ) . komun.kat meteorolog czny. - 13.20 przerwa
lIubert.
KuJawa
LeoD.
Kulozik
Boleslaw.
Libas
turopl'.
w
których
ucz'.!,ttlczą
zzóry
100
zawodor
a
rocr,
et
a
oc:
y,
mracl,.r.wa. .am:a 4oirzalołclldall aastepu.;; .......... 4. 6. W Blldapeucle w wlelkleJ I CleI fundzie z PrlemeDI (Aastrla) który dOZ1la' 16,00 komunikaty ?oI.kiego Zw. Zrzeszeń Gós-;'
Alfons. Lipina P.wel. Mleta Zy&munt. Placzek Dlków 17 paIIstw. Uroc:zy.teco otwarcia d,*onał Seworynlak - Held (Nlem.:y).
Woj. ŚI. o.az komunikat Teatru Polskiego.
16,20 koncert z plyt gramofonowych. .1ramofoQ
Augulłytt.
Ptolt Stela,n.
Sikora
Witold. edward.
Skiba prezydent
Wea:ier wszystkl\,b
"ort!ly. w ringu
zjawili
sie I MaJcbrz:vckl
Re
nhold. Scharek
Alfred.
Termi6sld
przedstawiciele
państw
reprezent
Wieczorek -- De!l1
Szl et,(Norwe&)a).
(Wegry).
I plyty z firmy W. Strzalkowski - ..Ebeco"
,Uslczyk Bolesław, Wlsłoc:kl StaDlsław. walii przez jedDl!lto zaw...dnlka I Jednego jlrzed- Z Polaków szanse o1a zwYciestwo mają pra Katowice.
ul. 3-go Maja 34. - 17.15 koncert !ilu:

=) radJo.
NI. do w
_- slawlclela.
Przeblelt v.:a1h.
transmhowano
przez
te wszyscy. oprócz I'órlańsklego.
ry mi
ze;
I( -,.
a tkatdy
z. prze:1stlowlciell
państw
biorą- dzle
siewie
z najpowatr,ieJszym
kandydatemktna

zykl lekkiej. - 18,45 rozma:tości. zapowiedź pro.
gramu na dzień nastepny. komunikat Teatru Pol_
Dochodzł. nas słucby, te podc as uroezy,to: ,?ych udział w ml trzostWi&ch,przemówll do me- strza Europy. to .teł w wypadku ZWyc:le twa
.cl rozdawania zecarków,. w huc:e I(r61 wsk.eJ ,alonu w jezyku o zv,stvm. Pierwszy dzl.:/I walk bedzle on pretendował do tytulu mistrza Europy. skiego oraz przegląd widowisk. - 19,05 codzlen.

eb6r. polskI
telte huty
zamierzałwokalnemI.
urozma!clć urOo
naszr.m bowiem
zaw.II1r.lkom
r,łelada
sukces. Seweryniak
uzyskal z Heldem
remisowy
CIYS.y
moment
produkcjami
Skoroprzyniósł
Oórny ..Hanys
po pięknej
I zacietej
w rzasle czwórmeczu
Pclskawynik
- Wegry
- Cze
ednat władza pr elotona dowiedzlala s.e o tym walce wyeHml ował z. dalszych walk przedsta. ch05lowacja -- Bawari... to tet tym razem po
\Sllac etnym z m:arz polsklea:o hóru. ,katego- wiciela Niemiec fuchs.. 1(10% kandydata na mi- winien zwyc:letyć. ejyt znacznie poprawił sle

rycZDlO sprzecIwIla Sle wystepowl polskieio ze- strza ł: uropy . to tet J.'!trO szanse wzrosły I ma w ormle. Przeci'l'onlcy W;eczorka i MaJchrzyc
społu śp:ewaczego. ,Sluszn;e te! roztalenl robot- wszelklc widoki do zd )b}'"la mistrzostwa EurOo kiego. są nieznani i nie maj;a za sob;a powatnieJ..
JI;CY
buty Królewskiej, zapytują. odkąd to dyrek- py w swej wadze. " szych zW1'Ciestw.
torom-N:em<:om wolno zabraniać polskiemu cbó- Drugi niemniejszy sukces odniósł ..Tomek

na polskiej ziemi śpiewać
polsku?
Konarzewski.
który bez. zbytnteg"
wys!Jku,
.rowla&czedzając
się powldl
cZOle
do dalsz)"ch
walk.
 0- "Gran d Prix" W K atowl c a c b .

.. wi...łeclllewfc.ie
" e "Y'Soko
po lIStepnlak
na pUhktyz Koerygo
(Węgry).
Jeszcze kUka
dnł dzielą
nas od najwiekszej
'Y ' · Przegrali
n:łtoml;ast
Sz lesem
I najwspantalszej
Imprezy
motocyklowej.
jaka

r", f. \\'3.lk Sttb'bego z&kuń zył Ie przegraną przez m:.

iRudowa noWe j szko ły w Chro pa elowie (Wury) ! Stlbb z O')unwh ch (finlandIa). - s'e odbedzie dnia 8. czerwca br. pod Katow.ca
Dllokl wydatnej lG wellcn ze strODY WoJe. t chDlczny k. .. g yŻ ł'1D.:lD kzyk. człowi k Pan Wojewoda Śląski dr. Grażyński raczyl

w6dztwa w "woc:le as! 010 zł.. uzysk.aeJ przez olbrzym wyrzucll Sttbbegc. w (!Ierwszej rundzie. . ..,

.tarula Dacz. Przybyły. OOParte przez Po siaro- choĆ przypadkowo z r .lgu. Po1ak powatnle po- objąć protektorat nad pO\ yzszenn yśc:igam!.
Ile Szalldskleco I przez II. IDsPo szkolnea:o Kłape, kaleczon}'. r,je mial si! by wró::ić do ringu. Nasze władze zaś bez ,WYJąt u star Ją SI pod
CbroD8CZÓW bedlie m4,1 ",krótce przystaplć do Inne walki rOZE:grane w tymtę dniu dały wy- katdrm względem Kom. etowl r!tamzacYJo11emu
przybudowy szlloły II. (meskłeJ,. StaDle oaa w nlki następujące: Waga m!Jsza: Lungu (Rumunja) przYJŚĆ z omoc:ą" co .daJe rekOJmlF'" te poz;om
formie szkolaego lDtacbu (boli obecaeJ szkoły II. lwyciętył Copaka (AustrJa), w wadze piórkowej: tegoroczneJ. organ zacJ! ..Gra,nd Pr x . przewyt
puy allcy $zkolaeJ, Rada amlana dala 28 tnała f'aralinl (\vłoc.hy) IJt)ko'1r.1 Jochtona) (Pin!Jndja). szy pod każdy!" wzgledem lm reze zeszłor z
.uc:bwaJUa kUPDO aruatu DOd szklilo od .SP. Allc:. '1'0 wadze lekkiej: Vack va (finlandja) wygr,,1 z ną. Z polece,nla staros w powla u pszczy6skl 
$l4skle KopalaJe I CYllllo\\nle I wydzlertawlenle Hegertem (Austrja). E.:tJund (Szwecja) wypunk- go. katowickiego. magistratu m:asta Mnlo Ic
CI.lszelo Iruntu pod plac sz'olny. W toku Jest t')wal Clonorlu (Rumun!a). w wadze pólśredniej - wre gor czkowa praca nad. nporządkowanlem
ygotowaDIe plaaów: w D3ibllłsz)'cb dnlacb Da- Besselmann (Niemcy) zn;Jkautował w drugiej trasy WyŚCIgÓW. W tych dn'ach rozpoczną sle
_talii rozplsaDłe przetar.... Budo\\a ta przyczyni rundzie Rescha (finlandja). Desio (Włochy) po- równl ż budowy wielkich trybun dla gości hono
sle do zapewnienia młolizleb naukI " obszer. konał Balasa (Wegryl. W wadze średniej; Jo- rowyell i pub!:czności. Iąski Celowy Związek
lIycb I bl&leDlcznle u;zadzonycb sal.cb szkol- hanson (Norwegja) pJ.\H'nał Kuura (Estonja), Autobusowy urachomia w dn'u wyśc:gÓW spe
.}Ch. Roboty budowlanE: zapewalą teł cboć czę. wreszcie w osattn;ej walce wieczoru Ll:idmann cjalne autobusy na trase wyścigów, które kur
, I bezrobotnycb kllllomleslec:zDY zarobek. (Niemcy) wygrał przez terb:ticzny k. o. w dru- sowaĆ bedą co 5 minut z rynku w Katowicach.
Na zebraniu tem WDrowadzono w urlad DO
wego lawnllla IDtluy OJ. AloJzego Paszka ł posta
1I0wlono dalsz. pomoX: dla bezroboJnycb w miarę (Ś) ŚwIetlica barcerska w Śwlętochłowlcacb.
flowerem kal. 6 mm ZO-I.:tnl górnik Qwóźd£ Jan
rozporzadz.alaycb środkGw. Na wstepłe zebra
W święto Wniebowstąp'enia Pańs.k'ego od z Czerwionki. Wskuteh. nieum'ejętnego obcho
lila Po DaCz. Przybyla oośwlęcll gorące wspom.
d7enia sie z bmnią spowLl ował Gwóźdź wystrzał
lIIenle kI. bIskupowI lIsleclllemu a rada gmlD. byla sie w Świętochlowicach uroczystość po i nabój ugodził go w PlUŚ w okolicy serca. 
ra uczcUa drogą pamleł' Arcypasterza pr!ez po. święcenia świetI:<.y harcerskiej. Aktu pośw'ece

ny odcinek powieściowy. - 19,20 intermezzo
muzyczne. - 19,3() prof. dr. Kaz'mierz Sinun,
doc. Uniw. Jag.: ..Ze świata przyrody". - 19,58
sygnal czasu z Obserwat. Astronom. w War_
szawie. - 20.00 komunikaty Z. M. P. - 20.05
komunikaty sportowe. - 20,15 koncert Symfo.
n:czny z Doliny Szwajcarskiej w Warszawie
poświęcony twórczości P. Czajkowskieco. P
koncercie komunikat meteorologiczny z War.
szawy oraz zapowiedź programu na Jzie/\ na.
stepny. - 23.00 skrzynka pocztowa w jęz}'ku
frar.cuskim. Korespondencje słuchaczy zagran.
czn 'ch omówi Stelal. "rym'enieckj.

'Wodn cz. p PI zyb 'ła. sekretarz Niederlilisk:. ochoczo do godz. 9-ej wieczorem. ' ,
karbnik Trojak. drutynowa Rajczykówna I dru
tY'llowl Niederl:ński i Wajler. Ze sprawozdania

Cieszyds-.łege.
(C) Stary zlodzJeJs1. ki\\'al. ale lapJa sle Jes!Cze
Da niego Dalwnl.

Dnia 2 ::zerwca br. o godz. 10.30 dwaj nic

znani sprawcy dopuścili sil< oszustwa na szkooę
EmilH Dawidawej z P'lńcl1wa w ",-ysokości 250
Zl. Wymienicni sprzed:ł!i za wspomnianą cenę
DawidGwej 9 m. materH iakty::znej wartości 51
zł. i łańcuszek meta!Jw bezwartościowy za 110

zl. Jeden z osobr;!ktw scrzedawal DawIdowej
w korytarzu jednego z b,dYDków w Cieszynie
wspomniany towar, a w pćlnik jCgO za;hwala!

):'0. podbiajjąc nawet :: ne a wknńcu wyrazil się

arządu wyni'ka. .t cz:alalho!ć kcła i m.eisco
"'łych druty n harcerskich była w okres,e 3pra.
t\vozdawcz}'m bardzo wydatna. Koło Przyjaciól
I:czy około 50 czlonków, dw:e meskie drużyny
IIod kierownictwem podharcm. p. N ederl:ńskie
&0 i naucH'clela p. WajJera 80 chlopców. zaś
drużyna teńska pod kierownictwem nauczyciel
k. p. Rajcz 'kówny 36 dziewcząt. Harcerze chro
I!aczowscy wz:eli w zeszlym roku udz:al w zlo
c:e narodowym w Poznaniu. a następn:e w obo
I:!e letnim w Czatkowicach pod Krzeszowic:am
(Małopolska). harcerki zaś odbyły obóz letni w
Górkach Wielk:ch pod Skoczowem n_ Śląsku
Ciesz}'ńskim. Poza tern drużyny braly udzial w
uroczystościach narodowvch i urządzaly wy
cieczko samodz'elne a ćwiczen;a teoretyczne
przechodz:\ w ..Izb'e harcersk:ej". urządzonej w
lokalu szkoły I. udzielonym przez gminę i kic

a P.zczyd..ie"e.

(P) Złycla kupc6w pszc:z:vdsklch.
Onegdaj odbyło siO w sal: Hotelu Pszczyń
ski ego walne zebranie Związku Kupców Samo
dzielnych w pszcz}'nie. Miedzy sprawami wa
żn.ejszem! znalazlo sie na porządku dz ennym
sprawozdanie za ostatni rok. które wykazalo pod
katdym względem prawidłowy i dodatni rozwój
Związku. Do Związku należy obecnie 50 kup
ców samodz'elnych. a rok budźetowy zamknię
to nadwyżką dochodów w kwocie 1200 zl. Na
zebran:u tern omawiano szerzej sprawe umiesz.
czenia targowicy miejskiej i powzieto uchwale.
aby poczynić krok, celem budowy targowicy 0

bok ulicy Koszarowej na m'ejscu, gdzie sic w

ubłiaieclłiege. k f: iaiaą Ó e :aZJ.f ;d ;jąni;oz i 'f
Bestia w ludzkiem ciele.

grof:ie : i3 ni::\; s ó : kY g S J

DnIa 3 bm. na 1Z0,;Je pomiędzy Kaletami a szczupła. twarz IJodlużna. OS'rzega sie przed
Sc nlcą. oowlatu lublltiJecklego. zaczepIoną zoo (oPISanymi oszust"ml I w razie ujawnienia ich,
stala przez nleznaneg\J metczyzne lobotnlca należy niezwlocznie d;Jnieść najbliiszemu urzę.
M. J.. ostatnio zamieszkała w So nlCY. NleznaDY dowi policyjnemu.

:o

z CI:łaS: ::lew: i :::ł U:o -;::,:II ł 1 (C?) a z wielu pochwał dła wylw6rn1 "Sal.
Itwaltu.
Ponlewlt Jedna. tram Da silny oPór, V10lu '. T'

wyJął nicznany metczvzna nóź rzeźnicki Ł kle- , 1,'.ą d!ogą SKI am szan: \\ yt órm ..sal

sleal. którym pc:bnąl SW2! olIaro w rekę. rubl- v:ol l1aJse:decz!il.eJsze rodz.eko\\ a11l" za "Sal.
j;iJąc na wylot a nastep/lle uderzył Ją czlonkiem v:ol . z ktorez{) Jesteśmy bardzo zadowoleni.
cd noża kilkakrotnie w glowe. tak. te M. utraciła gdyż spraw. a świetne skutki w wszelkich W}'
przytomnoŚĆ. Po doklJnanym CZyni" sprawca padkach i dolegl;wościach. Skladają również
oddalił sle w nłewiadiJm1'm kieruDku a rann;t M. podzkkowan-a moi znajom;. którzy mieli spo.
odstawiono do Izby (;borycb przy fabryce pa- sobność przekonać s:e o n:edośc;glych skutkach
pieru Natrona w Kaletarb. Docbodzenla cełem "Sal vi olu". 2;yczymy zatem. żeby znalazł sie w

ustalenia I uJecia SpfawZy w' toku (L). każdym domu. A. Kamjdska. Grudziądz.

7. araeg ers 'kle"e.

Odpowiedzi redakcji.

tym celu zasypuje nisko położone bagn'sko. Po (T) Konsolidacja stanu średniego.
ruszono również przebudowe ulicy Dworcowe;
\V' dn'u 1 czerwca utworzono koło m:eisco
Obecny Niklszo'l'oiec:. Treść prze"!a.nej kore
i uchwalono odn'eść s'e do czynników miaro we Związku Um -slowych Pracown:kó.v Kolejo
rown:ctwo SJkoły. Dochodu mialo kolo 2 Z2Z.43 zl. dajnych. aby budowe przyśpieszoną, bo kup wych w Tarn. Górach. Plezesem kolt. w 'brano spondenciI do dru:{u s e nie n"daje. Należy o
wYdatkó," 2159.Z8 zl. Na dochody sk:adały s'e cy. mający przy tej ulicy nandle. narzekają na p Drwote. Do zarządu weszli pp. Tadeusz Ja Sllraw'e powiadom'ć zarząd glówr,y Związku.
ubwencie rm.ny. składki czlonków i ofiary osób brak ruchu z powodu zamknięcia ulicy. Prze onta i franciszek Stailclik, Pło ,konb i Etter. wzglednie napastn:ków oddać policji.
W. Pan Sapok Serafin. Katowice. Szczegó
Pu'watnych, na rozchody koszta obozów letn:ch. prowadzenie wyborów dalo wynik następująCY:
!owe informacje w poruszonej sprawi: znajdzie
wyjazdu na zlot narodo\\>y. wycieczek i sprawie przewodniczący kupiec p. \V:tal'ński. zastepca (T) W góry. w góry, miły bracie!
l1ie sprzetu obozowego. Na wniosek i;:om,sii re p, Danecki. skarbnik p. Glanz, ekretarz p. Cy
Miejscowe kolo P. T. T. w Taro. Górach u Pan w numerze 146 z dn:a 3 cm. ,.Polski Zacho
wizyjnej, który przedłotyl p. Kścil.czyk, stw:er tyk, a p. Grlinpeter zastepca. Ław>l1:kami wy rządza paqczas Zielonych Świąt dw'e wyc'ecz dn'ej" n_ str. 5.
dzaj:\c racjonalną gospodarke i zgodność ksiąg brano pp.: farbows.kiego, Maks 'm. frystackie ki, jedną do Zakopanego autem cieżarowem p.
z kwitami. udzielono zarządowi absolutorium. go, Madaga. Meyera. St. Ringwelskiego i Ucko. SłomkI Hermana. Wycieczka wyjeżdża w nie
Nowy zarząd wybrano w dotychczasowym skla Po obradach odbyło s:e towarzyskie ze.branie. dZIele ra-no o godz. 3 i zwiedzi Dol ne Kośc eli
dz.e: prezes p. nacz. Przybyla. wiceprezes ks.
ską. Czarny staw pod Koście1cem i Morskie Oko.
Czwartek. dula 5. czerwca 1930 r.
wikary MyrĆik. skr. N:ederliński l rzędr. k gm: (P) Egzamin wstępny do gImnazjum pszczyd. Prowadzi p. Słomka Herman. \V tej wyc'eczce
Katowlc:e-Zawodz;e. Zebranie Tow. Polek o
lIy. zastepca sekre:. p. Jablońska nauczycielka. skłogo.
mogą
brać udzial i osoby. n'e naletące do Tow.
Zgłoszenia
do
egzaminn
wstepnego
do
klas
1Skarbnik p. Troiok urzednik gm:uy. zastepca I.-VIII. w Państwowem Gimnat}um im. Bole Tatrzańsk;ego za osobną oplatą na cele towarzy godz. 17-ej w Demu Ludowym.
ISkarbn'ka p. Rzepka urzeda k gmin -. Członkowie
stwa Z zlote od osoby. O warunkach dowiedzieć
SJemianowjce. 'valne z branie Tow. Polek
zarządu pp. k:erownicy szkół Wrześn:owski. slawa Chrobrego przyjmuje Dyrekcja w ponie sie moźna w trafice p. Słomki Hermana. ul. o godzin'e 16 na salce p. Ocki przy ul. Barbary.
Kensbok i Kuche!da, nauczyciel p. Wa'ler i nau działki. wtorki. czwartki i p ątki od godz. 9.45 Dworcowa. Druga 'wycieczka wyruszy na Ba Obecność wszystkich członkiń konieczna.
czycierka p. Rajczykówna. Kom'sja rew:tyjna do 10.45 aż do 21. bm. wlącznie. Późniejsze b;ą Góre i P Isko. najwyższe szczyty naszych
Wjelkie Uajduki. Zebr;:nie m esięczne Z. O.
PP. Kściuczyk. Bartodziej i Barański. W przed zgloszenia n:e zostaną uwzglednione, Egzamin Besk dów Zachodnich. Prowadzi dyrektor Grzy K. Z, o godzinie ,9.30 w salce Katolickiego Do.
tawionym nastepnie planie akcji letniej przewi wstepny odbedz' e sie: do klasY' I. dnia 23. I 24. bowski Józef. Wyjazd z Katowic w sobote, cnia mu Związkowego.
czerwca.
zaś
do
klas
II.-VIII.
dnia
25.
I
26.
dziano. iż harcerstwo chropaczowskie weźml
7 bm. o godzinie 16 pocią (em sezonowym. kur
Piatek. 6-go czerwca l'aG r.
udział w uroczystościach IO-ciolec'a harcer;twa czerwca. Przy wpisie należy r;rzedłoźyć: świa. sującym na szlaku Katowice - Zakopane tylko
urodzenia. świadectwo szczepienia ospy w soboty i dni przedświąteczne. B'lety WYC'c
m.skiego w Katowicach l. czerwca; drużyna idectwo
Roździed _ Szopieffice. Zebranie miesięczne
łeńska l:czestniczyć będzie w zlocie ślą.kich ostatnie św:adectwo szkolne, Kandydaci. któ czkowe za.kupić należy do Makowa. Pierwszy Kola Z. O. K. Z. o godz. 19.30 w sali starego
drużyn żeńskich na Jęzorze pod Mysłowicam: od rzy w ostatnim roku nie uczęszczali 'do' szkoly. nocleg w Makow'e ewentualnie w Zawojj. naste browaru w Roździeniu.
27. 6. do 3. 7. br.. nastepnie razem z drutyną no winni nadto przedIożyć świadectwo moralności, pny w 'schr.onisku na Markowych RówienkacIt.
potwierdzone przez urząd porcyjny, WZgl. urząd r>wentualnie w .leśniczówce na Gluchaczkach. Baczność Gliwiczanie w Król. Hucie!
rwc,bytomską odbedzie obóz letni nad Balt}"ki m. gminny.
Egzamin wstępny do klasy I. jest bez
Drużyny meskie wezmą udzlal w ..locie jubileu
dzień wyjście na Pilsko i zejście do Kor
Grupa gliwicko-tlJszecka w Król. Hucie bie.
taksa za egzamin do klas n.-vlI. wy Drugi
bielona_ Powrót w drugie świeto tym sam}'m rze w dniu 9 bm. udzial w JlrQczY'3l{) ;:i 3O-let.
zowym w Górltach Wielk:ch od 'l. do 15. lipca płatny,
br.. a następnie tamie odbedą obóz letnI. Tak MSj 10 zł., do klasy Vnl zaś 20 zl.
pociągir>m. Udzial brać mogą ze wzgledu na niego jubileuszu kaplaństwa naszego czlonka ho
dwukrotne przekroczen'e granicy czeskiej oso norowego ks. katechety Drewniaka w S emiano
obozy zlotowe. jak i letnie odwiedzą czlonko
rwie kola. Postanowiono bezrobotnych członków
by. nalehce do Towarzystwa Tatrzańskiego. wicach. Zbiórka () gc-dz. 7,30 przy hali targowe!
posiadające znaczny stopień wytrwałości w cho w Król. Hucie. O liczny udzial upr?sza Zarząd.
kola uwolnić od, skladek czlonkowsilicn ną czas (R) Chciał aateDę zdjąć. . znalazł śmIerć,
dzeniu.
bezrobocia. VI czas'e uroczystości 10-eio lecia
W
ub.
piątek
wydarzył
sie
tu
śmiertelny
wy
drużyny zwiedzily wystawe ..Targów Katowic padek. Szeregowiec Emanuel Pośp'ech z 23.
Zjazd powiatowy delegatów Zw. Powst.
kich". dnia 31. 5.. wzieły drużyny' udział w urOo pułku artylerii polnej. lat 23. zwijal antene na
ŚI. uch. pow. Opołe - OIesno.
czystem ..ognisku harcerskiem" na pograniczu dachu Barłockieao. przyczem niechcący dotkną!
Delegatów :lraz Zarządy przynależnych grup
pod Bytom'em dla uczczenia IO-C:iolecia zal.otc sie przewodu elektrycznego. Śmierć nastąpaa (B) Kierowcy lamocbod6w nIe pozwalak 'Wypo zaw12damia
sie. że Zjazd powiatowy uch. pow.
lila harcr>rstwa śląskiego w Bytomiu w roku natychmiast. Zmarły pochodzil z Tarnowsllich cząć Pogotowiu ratunkowemu.
Dnia 30. 5. br. o godzime 12.10 najechal kie Opole _ Olesno odbedz!e sie w niedzielę. 15
1'20. W czasie Zielonych Świąt drutY'lla meska Gór.
bm.
o
godz.
9.30 przed południem w lokalu
rowca samochodu osobo SI. 3165 Mencel Adolf z
'Jrzl\dzi wycieczke Pod, Kochłowice i tam rozbije
obóz. Harcerstwo w Chropaczow!e rozwiia s.e (R)" Strzal z lIoweru po pijanemu w włUłIIł pierś. B:elska na drodze w Jas'enicy na robotn;ka "Strze;:ha Górn,eza" przy placu Andrzeja. Na
porządku
dz:enn)'m
pom. in. wybór nowego za.
stale. cieszy sic poparciem społeczeństwa. iak - Duła 31 maJa' br. o godz. Zklei. bedąc w Szoblika franciS'zka. zam. vi Wiral.h Nr. 28.
id i władz lmitlnyeh. koŚCielnych i szkolnych. st&nie,: nietrzetwym,' mattipulowal naladowauyttt Wskutek najecIlania doznał Szoblik złamania le

-o
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weJ nogi. po wytej kostki oraz ogólnego pOtlu.
czenia ciala. \Vym enionego odstawiono pogO
towiem ratunkowem do szp:tala w Bielsku. Jak
stwierdzono. wine w wypadkI: ponosi ki rowca
samochodu, na którego siJorządzono doniesienie
za szybką i nieostrożną jazde.

do Dawidowej. iebv towar tcn kupiła, a on na.
od !iicj go odku.;i ' zapłaci znacznie wię
nia dokonał ks. Jamrozy. Nastepnie ieden z dru Wezwany na miejsce wypadku lekarz udzielll stepnie
'staDle J: mIeJsc. ( )
pierwszej pom:-,cv a następ'nie zarządził cej. Gdy Daw'd:Jw3 t:Jwar odcbrała i z:lplacila
hów przywitał zebranycn gości. wś ód których ",nnemu'
gotówką.
sprawcy ulot'Ji i się. Jedzn ze spraw.
oos!awienie
go
do
szp:tala
"Juljusza"
w
Ryb_niku.
zauważono kierown ka szkoły p. 1:ulawę i sym
(8) Uarcentwo w Cbropaczowle.
ców mial lat około 40. wzrostu średniego. twarz
Koło Przyjaciól Zw. Harcerstwa Polskiego w patyków. Ze strony wladz harcerok:ch obecny

Chropa\.zowie odbyło ZZ maia rb. dor czne wal był Komendant Huka drh. phm. Piechaczek. Po
Ile zebranie pod przewoc.nictwem prezesa p, na czem odby:a sic herbatka. Przy óźwie'kach na
czeln,ka Prz 'byb'. Sprawozdanie złożyli prze szej orkiestry i wspólnych śp:ewacn bawiono sie
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a._
losp.

I. _
lofon
jCo"

mu:
pro.
Poi,

Ien.

ezzo
UlJn,
19,58

Var.
!O.OS

rnfo.

wie,
Po

I'ar.
na.
Yku

ano

=
,tiu.
>go.

Jak

/ """..iClnT.1 19S8t.' ,, .,. .,, . o'U th"' .,.",.., ł.f,.'w I.:! :-".'

Li. I , r.

Jak wiadomo. warze frlDCuskleJ ledell. war
jantów obrony zosta!przez Malocz,'ego w J &'o
n:onograljl nazwany obroną pols11a,. T, lamą

nazwą obdarzona została obrona czarnvch w
rz e plonem hetmana przez wynalazcQ teJte obro

!I. W al _ bl !I. O . 18 - e7

Lepsze !I. .. . es.
10.
eJ - e4 . lO. o. - P
lO. S X e4?? traci fi&'uro.
11.
f6-e4
łZ.
SM-eS
d2 - ołli.IZ.S17III
13. O fl - d3 13. S e4 - g5

IJ p. A. Wagnera ze Sumslawowa, znaDeiO ba
d cza teorii otwarć. Pisząc swego czasu o tem.
W tej sytuacji trud:to zna1dć coś lepszero.
roponowaliśmy nazwanie uoweJ obrony .,ubro
la. . . . eS n. p. prowadzi do zawikłaf1 wylącznie
Wagnera". Obrooa o kt6reJ dziś piszemy. zo kcrzystnych
dla blalYch. Jedyną nadziej, czar
staja przez wynalazcQ po raz pierwszy bodaj oPU
blikowana w roku 1913 w Jedynem przedwujen. IIY;: oU 5da1eko idące 11ł,f r :f z ;:e>/.e g :ry.
ncnl czasopiśmie szach<rilrem "Szachista Polski".
W czasie wojny I po wJ}nit p. Wagner pr6bowal
(ej obrony w szeregu turnlel6w koresponden_cyj.

15.
- a316.
15.GOb7
g5-- d5
e7
16. OOcI- O

Konsekwentniejsze I lepsze byłoby 16....
Dych z r6żnym wynlkl..m. Swoją wytrwał cią
X a3 I 17. . . . " g5.
osiągnąl to, że wielu sZilchist6w zainteresowało O 17.
O a3' X e7 17. H dS X e7
sle nią. szczeg61nie w "oIand,iI ł Niemczech,

gdzie poddaDo now, obronQ sZl:zer61oweJ anall.

zle. Charakterystyczne Jest tJ. te "polską"

lS. " b3 - c2 18. O d5 - aS

Czarne widocznIc chcą zatrzymać gońca Da

obroną najmniej interoouJa sie sza.:hlścl w Poi. przekątni. &dyż w przeciwnym razie rrałyby

sce. W turniejach kore J;ondencYłnych zdobyla 18 S c6.
sobie obrona "pohka" prawo obywatelstwa I Je
ZOo W bl - b2 20. W a7 dynem jej lliepowodze lt;m było to. że żaden z 21.
W b2 X b7 21. O aS X
mlstrz6w nie pr6bow:ił j j stosować w poważ
nych turniejach. Wroszcie w Jednym niedawno
ukończonym malym turnlejn w Paryżu zastoso.

19. 12 - 13 19. S b8 - c6
b7

l'ica

wał ..polską" obron .1r. TartakP'Wer, ale I to

m.e

zdaje się mimo woli przy sposobności wypr6bo

b7
ZZ. W n - bl 22. O bl - aS
23.
S
c4
e3
23.
H
e7
g5
Z4.Hc2-fZ 24.WfS-bS

0I6wnem zadaniem ,polskiej" obrony Jest

Ironilcl SI8dI....

"n. d4 - iłIIf "!f:r. 27. it _d .

Warszaw.. TumieJ O mistrzostwo stolIcv.

2S. a d3 - c4 ..' . . _Z&. K a:8...,. fi

najpoWunIe)szy turniej balOWy w ostatnim cza
sie, zako4c:zy1 sio wYsJkłem i wartośc:loweta

O29."
Ids ef zZ, ::- 1a2n'J*d.
29."' 0_
d8X-dl,
eS39. cstwem Pauliua I'rJOdmaua. kt6ry Da 11 ro.

3O."a2-b3
ao. c7-dI
31. d5 X c6-E 31. d7 X e6

uvaącb partJt 8 wygrał a 3 zremIsował. \łZY
skuJ c 9 . p t.. II. naltr. Maurczyk 8 !)kI., IIL
nil gr. Krcmer 7 pkt, IV. na&r. Lowcki 7 pkt.,
V. n r. O1otzer 6 pk Dalsze miejsca zajęli:
..Alla"
I NaJdorf po 5 . Blass 4 (ule ukończy!
Rozpoczyna sio enerlicmy atak. kt6ł'J: wkr6t

3Z.0c4Xe6+ 3Z.K.f7
Na 3Z. . . . " X bS. H eS. 34. " bH. itd.
33.
gZ - g4! 
ClI rozstrzyga.
Nastąpłlo Jeszcze:

34. f4 - f51

35. S e3 X fH.

36. S f5 - d6
37." b3 - b4
38. S d6 - f7+
39. " b4 - f4
40. K gl - n

41. s f7"':' d6+

42." f4 - f6++

turnieju), Czeraiak ł I'r.mnesser po 3 . Jagle1s1d
i Dobrzaliskl po 2".

33. 15 - 14

Bielsko. Drugi z dn finałowy mecz o mi
STrzostwo klubowe $I:tsk. Zw. Szacb.. nędzy
Tow. Zwol. ary w Szachy w Sosnowcu a Blel
sko-blaJskim KL Szach. zakończy! się narazie

34. &6 X f5
35. K gl - h8

36." e8-f8
37. h7 - h5
38.Kh8-g1
39." f8 - cH

wynikłem remisowym 2 : 2". Dec:yduj ca o

wyniku partia graua lU l. szachownicy nńędzy

4O.K g7-f8

prof. Zawadzkim a RakQWtrem została zawieszo
114 w pozycji lepszej db prof. ZawadzIdelo, wo

41.K f8-e7

bec: czego trzeba slO UCZYĆ z wygriIWi SolIn. Tow.

Zwol. Ory, kt6ry b, w teD spos6b zdobył Z zw.
i 7 : 4 pkt. Blelsko-BirJski KI. Szach. mialby
1 przegr. Z : 3 t S. Sucb; "Ognisko" l przegr.

.J :.o.} :. "

Od RedllkcJl. . i;e;

Dodatek szachowY ukazywać sIę będzie w nn Z: 4.
.W podokręru hajduckim rozgrywki tIIe zosta
Ta wymiana przynt>S1 tylko korzyść białym. merze czwartkowym h: dał- piątkową), wobec
czego prosimy komunikaty ł zawiadomienia prze ty ukończone. wobe<: czego dabze rozgr)'Wki fi
nałowe t udziałem mistrza podokręgu hajduckle
Z5. W bl X bB+. 25. S c6 X bS sylać do redakcji najp1źIJleJ we wtorek przed 1'0
odbędą sio przYi>uszczalnle za trzy tygodnie.

wania obrony przecIw t zw. "otwarciu przy dlatego lepsze 24. . . . 14 I Z5. . . . a5.
szłości". Partję poniż 1:1 umieszczamy.

ł

26. f3 - 14 Z6. fi g5 - d8

południem. Redakcja.

z"il qzanie białych w walce na skrzydle h tmana
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i niedopuszczenie do 2. c2 - c4. a jeśli mimo

nie jest to błędn . Pi rwotnie wynaiazca braI
l. . . . b5 silniejsze jest zdobywanie terenu w

centrum przez 2. c4. O b7. 3. f3 itd. lub 3. O d3.
a6, 4. S f3. e6, 5. a4! ltd.
Dla orjentacji posl!l:ha.Jmy Jeszcze co m6w1
Gr. Tartakower przy rozwatamu o t. zw. otwar
citi przysz!c'śct l. S 13 r.a temat ..fantazyjnego".

j"k się wyrata. posuni...:id I. . . . b5. Otóż we
dług Tartakowera nie należy nledocen!ać Idei

tego posunięcia. którą ,esc niedopuszczenie z gÓ
:y do Z. c4 I przeniesienie punktu ciężkości partji

na skrzydło hetmana Białe winny stalać się

Kronika gospodarcza,l Eksport
re :. hutnictwa
ProdukQł naszego hutnictwa te1aznego (lbtl

pewien eksport. kt6ry wprawdzie nie posiada liczeniu na dolary 15500000. W 'Wy.niku i;kwi
dacji Komisji Repaarcyjnej wplynie 37500 000
Dolary 8.88-50. Nowy Jork 8.909. Londyn kaźnie. a zwłaszcza w roku ubiegi. Tak wi c dolarów. następIł:e pa6.stwa w;erzyc:elskie wpła
43,33-25. Paryż 34.96. Wiedeń 125.82. Wioch:\> gdy w roku 1928 wywlezono zagranicę 97105 ton cą 31000000 dolarów. a Niemcy połowę tej su- .
46.73-50. Belgja 124.50. Szwajcarja 172.64. tio- wytworów walcownianych. to W r. 1929 eksport my, czyli 15500000 dolarów. francja wplaci 10
landja 358.68. Berlin 212.84. Dolar prywatny ich wyn:ósł już ł36.427 ton, co stanowiło og6łem proc. swe! wierz)'telnoścl okomercializowanej.;
czyli 15.6 m]j, dol. Ogółem wiec Bank Rozra

Waluty i dewizy. harakteru stałości. ale przedstawia sie dość po

8.887. 14.18 proc. wytwórczości naszych hut. Według

Bank Polski 170,50. Bank Handlowy 110. Bank danych Związku Eksportowego Polskich tiut Ze chunków Międzynarodowych w naib!:ższym cza
osłabić to śmiałe wtarg.1iecie najwłaściwiej przez Związku SpóJ. Zarobk. 72.50. Czestocice 34. Lil- laznych. wywożono w r. 19Z9 wytwory walco sie dysponować będzie sumą 115. QOO 000 dolarów
2 a4. by po b4, 3. 14. G b7. grdć 4. c4!. gdy

27,50. Ostrowieckie 56.50. Poż. Inwestycyjna \miane do 35 krajów, z czego najwięcej do So
obecnie 4.. . b X c3 (w przelocie) oznaczałoby 4POI'
usunięcie a, 4. . . . e6 u:tltruchomlenle wysunlę. proc. 109. PremJ. dol. 5 proc. 64. Poż. konwer- wiet6w. a mianowicie 65.99 proc. oraz do Jugo
sYina
55. ZietllSlkle 4 proc. 54,75. s a\Vii IZ.55 p oc. Pewne poy.'ażne ilo i Wytwo.
tego piona.
. 5.,proc.
. . row
wa1cowman.n:hr1/o''y\y!}z!my wnleż do k.ra
Partia Nr. 21 (9S),
grana w ub. mies. -w małym tlł,nlegU w Paryżu. . _ . _" , _ Na -złe1oneJ grariłcy.. . , . ' .. !ów Dalekiego Ws-c1I' du. 110ki te' wlęks.z łY"lę
Płon m hetmana.
'w kwietniu rb. wywieziono 'z Ó.k; gu tute
.lj 'i : ' r i P "';t; tJ
B;ałe: Znosko-Oorowsk!. Czarne: Dr. Tartakower szego wyrobów wełnianych wartości 911 602 zł; tego kraju wyraził się tylko cyfrą Z 783 ton.

l. Sd2gl- d4
- f32.l.Ob7
2.
eS --- b5
b7
3.
eZ
e3
3.
a7
a6
4.
a2
a4
4.
b5
b4
5. c2 - c4! 5. b4 X c3t;.p.
6.
c3 7.
6.Se7gS--- e6
7. Sb2blX- d2
f6

8. ti dl - b3 8. W a8 - a7

nIe ze wzg!edu na strajk angielski. Ceny wełnia- rzewodów rur. z czego riajwięcej do Danji

Biate już teraz mają, tJużo lepszą grę i mogą nych wyrobów zagranicą wykazują tendencje (3396) i do Japonii (2717 ton). W roku ub. huty
z łatwością dyktować swą wolę. Czarne bronią :.:niżkową. WywÓZ stożków wełnianych z fabryk polsk.e wywiozły najwiecej żelaza i stali han
si jaknajiepiej. 8. . . . G X f3? byłoby :ołe nie bielskich przedstawiał wartość 409209 zł. (waga d!oweJ. a mianowicie 83 884 tony. czyli 61.49
z powodu 9. S X f3!. l'51 10. ti b7i'. S .:6. 11. I 590 kg.) Od'biorcą. jest główn:e Ameryka t. j. proc. ogólnego ekspOrtu wytworów walcownia

Lakier do podłóg l kg. . zł. 5.

lakier do mebli ogrod l kg.. 5.

naszej znanej w Lałem Województwie SI 'Iskiem

ne
go

ie.

Far.a ii laKier
Lakier emalj. biały I kol. l kg. . 5.
Lalder do mebU biały I koI.Ug.. 5.
Pokost lniany. jasny la. l kg. . 3.40
Wosk do podło tó/ty I biały l. kg. 3.50

ca. 300 kompl. sypialń, 300
)adalń i pokol m sklch, 400

Olej do podłóg l Utr . . . 1.

kuchen na)nowszego modelu
i koloru

jak i pojeJy6.cze sztuki mebli z drzewa orzecho
wego, dęlJowego. obzoWt;go itP. w wielkIm w,
borze po cenacb fabryczbycb oraz wszelk'egcj
rodzaju meble wyśclelaDe w najlepszem wyko
naniu i gatuliku z własnych wa!sztatów. Dosta
wa wolna do domu. Pruszę odwiedzić nasze lo
kale sprzedaŻ} bez obowią:.:kl! kupna. - Dogodne

Kreda szlamow. 3 kor. 50 kg. . 6.

W PO DRÓŻY

Korzystne źródło zakupów farb. lakie

_sł'ońce, wi tr
ij kurz

rów. pendzU. karboUneum itd. dla

przemysłu. h a n d I U. gospodarstwa
1 właścicieli domów.

'Ił nieprzYjAcibhi :-aszej cery. Jed

Drogerja Emil Hełłer
Ketowlee.

trlko 1'1. PlłsudsklelO 2h Tel. 614

- em oc:hfO!! -'

Cr me Simon

lZ procent
Z Dresdens-- Radebeul
warunki spłaty.
- Przyrabatu.
zaplacie IKot6wkoweJ
I . ... .........

'.lIr,k. i sic lad, _.lIli ChD bykU1Ił1.II",: -I ':. =: i

et.

Id.

st.
up
w.

'Nie jełt on tfuaty. a do.koaale_

'Pory ,kÓJ)'. - - ,

Posmarował deli1tatniesl .

po umyciu. W) r mikiem. n W le.
lekko przypudrować Padr_ SimtIa..

10
10

te'

Wydawca: .,polska Zachodn1a" Sp. & ogr. od"
Redaktor odpowiedz. red. Henryk Uause, Kaloo
wice. Kopernika 14. - Dnak: Drukarnia Sbaska.

upiększa I chroni przed zgnilizną
Idzą I brudem

IIrmy meblL

Trzymamy stale na składzie:

O.
lo

W kwietniU - rb: mł-ynarstwo poraz pierw»y

państwa bałtyckie 11d. wano ogółem 31 006 ton.

jr:st rzeczą zaufar.la. W razie zapotrzebowania
proszę sie przeto z .salem zaufaniem zwr6cić do

ek
ry.

_ Po wa. syłuscjł W m narstwłe.r:
od lat czterech znalazło się dzięki systemowi

Sp. z ogr. od!). Katowice. ul Batorego lir. Z.
G X a6. S a5 z przeciwgrą, tylko z powodu Stany Zjednocz.. Austrja. Wegry, Jugosławja. l1ych. a nastepnie blachy, której wyeksporto
TelefoD 8-78.

Zakup mebli

10

krótkoterminowe.

kwietnia r. ub. sytuacja przedstawiała s'ę naogół wodów rur za zaświadczeniami. klóre dotąd wy malu i mąki ziel1Ulaczanej znacznie się zwięk
pomyślnie. zwlaszcza odnośnie jakości towaru. staw:ane były jedynie dla wytworów walcownia szył. jedn!\kże kosztem obniżenia cen tych ar
Stosunki konkurencyjnI) lIa rynkach zagranicz- nych. Od czerwca do grudnia 1929 r. wy",-iezio tykułów.
nych popraw,ły się na korzyść Polsk, a to głów. no za zaświadczeniami 26678 ion rur i 3330

re

zie

w rozmaitych dewizach; sumę tę Bank Rozra
chunków Międzynarodowych użyje na lokaty

(wagi 22888 kg,). wyrobów półwełniaIlych za Dalej w czerwcu roku ubieglego hutnictwo zwrotu ceł w możności wywjezienia ca 4000 ton
28924 zł. (wagi 1617 kg). W porównaniu do nasze uzyskało prawo wywozu rur oraz prze n-.ąk.i żytniej i pszennej. Także eksport kroch

b g X f,,!

:6

W najbliższych dniach do ka Baiku Rozra

Ceduła giełdy warszawsldeJ czona jest prz&ważoie na zaspakajanie potrzeb chunków Międzynarodowych wplyn;1) kapitał.
z dnia 4 czerwca 1930 1'. rynku krajowego. lecz ledn ześnie odbywa się pochodzący z emisji akcyj. wynO!izący w prze

i.
o
ku.

Tworzenie się kapitała obrotowego
Banku Rozrachunków Międzynarod.

wszystko 2. c4. nastąpi wykazanie. te w tej obro

pod uwage następują.:y w4rjant: l. d4. b5, 2. c4.
c6, 3. e3. e6 itd. Póżnlp.j atoli oką,;ało się, że po

nOłlooMarłY "MaglZJo lebn"
8 r a C I - a J O . J . k O 11II1I1II1II11II1II11II111II1Iiilllllllllllllll
1I
M. LAZOR

.Vllnlll. Katowice ul. MłrAska 5

Creme, Pouc1re Be SaVOD SimOD

PARIS

alIca Sobieskiego 3. - Telef<>.l1 10.46. Telelon nr. 22-:g

Tarn G6rv poleca pokoje' kompletne, meble .
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Nr. -t4

WykoąuJe:' .

IzIIIłIrj,OiqIllI......

i1?;., I.U .. ,,{;]I

SpecJalnołt:. .
. Odnawlanłe. 'IJrycb 'zjandal6w

'::" KOGUTEK
) r__,r BCSLG't'OW
V:

, . Ostrzet.. _

Ceny ł'fZJ'ttpne.

ł'onuularze ofertow aabyć m.nna po opla.
ceniu kosztów w wys nśc:ł 15 zl. w Oddziale

Dogodne warunki .'platy.

k;'w Umyslow}'ch pok 1 nr. 75. I. plt,:tra - od

ł c:hor4gWl.

":1' ,

'-Ch i: nabvO'prÓszkl Qaueltó wYrobu. natet,
orzy kupnle- akceatowll(\ Iwyrunle łądać o,Y

Stefan Jankowski

. Nervozl." CAMc:k"ao. luuycb od lat trz,d1Ie.
.$tu. Zwracajcie uwaa:o I .xIrzuc:ajc:łe uporcZywie
oolecli.. naCladownictwa -w llidz.co podobnem '

Story. firany. kapy _na -ł6tka D

".towle.. ut . ..tr-łń. 4

$al.,cll proszk6w z ..Ko.....,..... - ..M....e..o.

letowe I haf,toV(ane reana robola.
Ceny bezkonkurencyJlle.
UrzędnIkom na ra.ty.

dCl naSlea;o 'ooakowanlu.

Najlepiej f4dać proszk6w ..l(ol1ltek.Mlareao
Nervoz.... w nLi%em oryginalnem zapleoz\ltowa.
. nem opakowan1u .PO S sztuk w oudełeczku. Cena
75 gr.

Przetar. Dublian,
... budowe domów mJeti2.lIalllyo:b w Katowlc:ac:b
I w KrÓlewt.k!eI DucIe.

Gospodarczym Zakradu Ubezplecze6 Pracowni.
dnia 6 czerwca br.
Oferty CJryginalne n'ilety zlotyć w kopertach

zapieczętowanych z n..główk;em: ..Oferta na

bl!dowe domów mieszk"h:,'ch w Katowicach" lub
"w Królewskiej Hucie" I. terminem do c1uIa 16-go

C7erwca br. do godziny Ił

Otwarcie ofen nasbpł w obecności przyby
łych oferentów o go:iz. '2 w s..1i posiedzeń.
Informacii udzIela SI'; w p(}koju nr. 112, II. pię.
tro w g;od.!:inach od 11-13.

alerty samow"lnie por,rawlane uwua sle za

\ Związek Bank6w w WoJew6dztwie Sląsklem, Katowice
podaje do wiadomości. te następujące Banki Związkowe
. Bank Handlowy w Warszawie, Oddział w Katowicach
Bank Kwlleckl. Potocki I Ska, Oddział w Katowicach
Bank Śląski. Banque de SlIesie S. A. w Katcwlcach

o.pby. dl.:któtsicb orz)" le oroszka sprawIa

Bank Związku Spółek Zar:lbkowych. Od. w. Katowicach
Banque F'ranco-Polonalse S. A., OddzIał W Katowicach
Darmstlidler und Natlonalbank. Oddział w Katowicach
Deulsche Bank und DJsconto Ges.. Odd1;. w Katowicach
Międzynarodowy Bank Handlowy S. A. w Kaiowicach
Śfąskl Zakład' Kredytowy, Oddzlal w Katowlcacb

_w.... tftldaość. moa. przYPuować proszelI ..Ko.

lłutell MłKreao.N-.rvozla.. w lormie. tabletkI.
( tal; etkl odpllwladaj4 leJnemu proszkowi.)

, tat-!eM
OpakO' .J<ocut=II.Mlgreao.Nervozln"
r n1e po Z\) tablettok I zl. 50 gr.
W Żądać
orygl.
ailDom pallow.Dlu Oase.:kwaOo Na katdei ta
,bletee o blty zna.. ..KoIUtlla"

nIewIŹne.

Zaklad Ubezplecze& zastrzega sobie wolny

. wybór oferenta.

Przydzielenie prac nastąpi w przeciągu 6 ty.
gtdni.
Z.tklad Ubezpieczeń PracownIków UmysłowYch
w Królew..kle' Ducie.
Dr. Antoni G !:ia. Dyrektor.



..'ALA ..

Deutsche Bank'
Dresdner Bank oddzlal w KatowIcach

l\.JRODONAL

W dniach 7. 8 I 9 czerwca br.

!leda _aMkniele.

""1

Polskie Zakłady Papieroiczesp.zo.o.

Tel. 68 Dziedzice Tel. 68
Masowy wyrób tektury falistej. wełna
papiernicza. Specjalne opakowanie dla
przemysłu chemicznego perfumowego,
spotywczego. cygarowego, szkfannego
oraz dla likiwl.

CHATELAlIlA .

. Iglallaińe li! Iylko W "Pollre la[ o niej"
..:1>...1"" .L-.

....ele solanIcowe
aJ.d Derki
oaysz. wąttobe

Zwalaa
reumatYlII

i slawY,lauodzi

JodaUJe

alerje i zwalaa

Kessel
Ogr6d Koncertowy

Gocz.lkowlce..Zclr61
Powla' PAC_"II. G6rnv SI..I&
brom i radłum. - Sćzon od 15 maja do 30 września.

f\ajsiln,ejsze w Polsce kąpiele. zawierające so:ankę, jod.

l(atGwlc . ul. francuska.
Codz;ear.!e kon;:ert l tań:e.

Slacja kol jowa w mie'scu. - Plospekty na żądan'e wysyła:

Dziś

.ar.... ...JelowlP Goc..,IcOwlce-Zclr6j
J

piaslk

otJlołt

1IIIOZe
Do 'tbb1cla we W5żY 1ktc:b aptekacli nil. aPI
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