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ĄbJnaU1 nt mll:sł.:.:zny; przez
IlUczte oraz Vi AdminIstracJi

a złote z duręcztniem do
:.: dl/mu przez p.tezte. :.:

Minister SkładkowskL'

.. .

-:;;.- oj

Dalsze zllroJenla Nie. lec Drzeci. Polsce.
Gdańsk, 6. 6 . (Pat.) WClor1jsza ..Bal ['C'Htyka zezwalająca na budowę pancerni- gcyby Polska odm6wiła porozumienia 1 za
tbche Presse" zamieszcza artykuł pewnego ków ma charakter czynnej antypolskiej po- gwarantowania granic. w6wc;as możnaby
\\ ybitnego publicysty niemieckiego p. t. lityki. Wobec tego należy jasno zdać sobie przystąpić do budowy pancerników. Pol
..Polityka pancerników". wskalując na u 5prawe, że dla zubożałych Niemiec polityka ska jednak - jak wiadomo - porozumienia
chwalenie przez parlamer't ni il iecki krc porozumienia z Polską byłaby bezwzglednle tiikiego nie odmawia. Jej propozycja co do
Cytów na buduwę pancernika ,.A" l ..B". lepszą, aniżeli pozytywna polityka militarna. Daktu bezpieczeństwa wywołąła w Niem
Autor podkreśla, że parl:tment niemiecki skierowana przeciwko Polsce. Dopiero czech irytację.
UGhwali niewątpliwi kredyty na budowe
dwóch jeszcze pancerników ..C" t ..D". Da
lej oświadcza autor. że ze staaowiska nie
15 tysięcy wyrzuconych na bruk.
mieckiej polityki zagranicznej ies wprost
niezrozumiałe, że daje ona sobie psuć swe
d7.:elo. przez budowę nowych oallcerników
n:emieckich. Budo\Va ta niszczy gruntow
nie widoki Dorolult1,ienia polsko-nlemit:ckie

go, tak, że z obujętności wykazywanej wo
!:rc niemieckiego urzedu marynarki wojen
nej przez urząd spraw zagranic:t,lych wy

Zdjęcie przedstawia P. Gen. Slawoj-Składkow

skiego.. który objął wowrotem Ministerstwo
Spraw W wtIętrznych.

;<lgnąć można i wyciąga sie '.vnio!>ek że DO

stronie niemieckiego ur.:edu praw zagra
n,cznych brak checl do porozumienia z Pol
hą. W daJs2.ym ciągu autct wyraźnie pod
ki eśla, że budowa 1I0wYl.h pancerników

I Piszczan.
Z kól czytelników J\Jwiadujemy się znowu.

ujemieckich zwraca sie wyr"źnie przeciw

że nasi roda są w Pi>Lczanach b. mile wi

Plisce, tak samo budowa twierd na .vscho

dziani. język naSL wszys y rozumieją, a nadto
n!1być mozna wszelkie pi ma polskie. Inform.:
Itstnie fr. PiotrowskI. K It"wice, ul. Plebiscytowa
nr. 4, II. Te!. 2134; Br'lI1'J Zim mer, Drogerja, ul.
3- o Maja .30, pisem.: Biuro Piszczany, CIeszyn.

GLle Niemiec. Od roku 192ł ministrowie
tarni o I1;rożacej Jakoby 'lapaści na tery!ona
11 eichswehryze
operują
ustawic..nie
argumenniemieckie
strony
Polski. Pod
tym \

f.ątem widzenia utrzymują swą polityke

wszyscy dotychczasowi ministrowie Reichs

Pomoc Rządu dla M. Lodzi.

wępry, pod tym samym kątem uprawiana
jest w Niemczech polityka subwencyjna,

Warszawa. 6. 6. Delegacja m:asta ŁOdzi ba

komunikacyjna, osadnicza i komunalna Koil

wiła onegdaj w \Varszawie. :nt.:rwenjując w
szeregu m:n'sterstw, celem uzyskania pomocy

cząc, swoje wywody, autor oświadcza, że

Audjencje U P. Prezydenta.
Warszawa. 6. t. PAf. W.:zu,ai u gudz. lI-ej

rano Pan Prezydent Rzpli!ej przyjął na audjencji
Pp. Libickiego i SuligJw hlego, któ,zy zlLŻyli
Panu PrezydentJwi sprJ.wuzdaIlle z Luduwy p.'
mnika Kościuszki. O godz. Jl ,dl! Pan t'rezydent
przyjął samorqduw4 1I0wogróJzką radę wuje
wódzką w vsobach pp. M lewsklegu i uu"zhl.ow
skiego. Delegację przcJ tdwił PuBU Prezvdtllto.
wi woj wuda Beczkuwi"". Delegac.ja zlożyła Pa
nu Prezydentuwi powul, salllOr cdu wujewódz

przy zwalczaniu bezroboc.a. 1\\.nisterstwo Prze
mysłu i Handlu przyrzekło, że przemysł lódzk
otrzyma wkrótce dostawy dla rządu. które mia

Bezrobocie. które dokuloza I Polsce. przybrało w Niemczech wprost katastrofalne rozmiary.
W okręgu "órniczym Md!lsfeld w Niemczech robl'tnicy z pJwodll ,)b:łi2e' ia im plac zastrajko
\\ali. W, dpowiedzi na to przedsiębior y zamknęli iabryki. \\'yrzu aj.j.' 15 tysięcy robJtników
La bruk, Zdjęcie prudstawia grupę trajkując) (.h robotnihów przed ..Domem Ludowym"

ły być dane dopiero w roku przyszłym. Krok
ten ma na celu utrzymanie w ruchu fabryk i za
trudnienia jaknajw!:kszcj ilości f\Jbotn.ków. a

rząd będzie wyplacal zaliczki. celem umożl:wje

\V Ei ll.ben.

II'a wypłat dla robotnków. \\' dalszym c.ągu

M nisterstwo Prac)' wyjaśnilo, iż suma 30.000 zl.,
którą mag.strat łódzki otrzymuje <:0 mies.ąc na

OSlr, zatarg \V. Br»tanii z \Vatrianem.

zatrudn.enie bezrobotnych. bedzie wkrótce pra
wdopodobnie podw}'ższona, a w kazdym razie

Londy", 6. 6. Pat.) Ogh;szona przez do wewnetrznych spraw imperjum brytyj magistrat m6ze l CZYĆ na te kwoty w przyszło

ŚCi. Równiez l\tn.sterstwo Pracy przyrzekło. że
t\\a nowogródzkicgo w [Jrawie utrzymdl1ia WLI rl ąd angielski wymiana not z Watykanem sI- jego, uważane Jest <.a bardzo ostry zwrot, rząd udz:eli magistrato\\'i miljon zł. pozyczki,
JL'wództwa w obecnych ł-Ianicach oraz poinfur v sprawie sporu religijnego na Malcie, ko s:dęrowaw przeciw Ojcu Św. uraz za do lub przyśpieszY pozyczkę tę od zakładu ubezple
mowała Pana Pr zyden!a o ruzllliarach kl ski rlent<Jwana jest tu o ólnie jaku zaostrzenie \i-ód decyzji W. Brytan.ii ulrzymania presti czcil i już w ciągu b.ezącego m' esiąca magisrrat
gradobicia na terenie \Vvjcwództwa. O &odz. 22.30 Ol-c'zycyjn"go st...nowiska Wi<:lkiej Brytanii Ż!, premjera Malty StrickJanla, wbrew 0 kwotę tę bedz:e :nógl podnieść. Przyrzeczono
Pan Prezyd nt przyjąl ks Pryp.lasa Hlonda.
v/obec Watykanu w sprawie Malty. Za kIeśleniu go przez Watykan jako persona równ:eż delegacji pozyczkę miliona zł. na przy
warte w ostatniej nocie brytyjskie i zdanie. ingrata.
łączenie domów dQ sieci kana!jzacrj;Jej, co po
--&
Szósta ambas.łda w Polsce.
zwoli jeszcze zatrudniĆ kilkuset robotn.ków przy
i 7 takfyka Watykanu 'oinacZ'l wtrącanie sie
robota,ch kanalizacyjnych. wreszc.e ]\\in:sterstwo
Warszawa. 6. 6. PAl. Ulzędowa Agtncja Ana
Pra<:y ob ecało przyjść z pomocą komitetow:
IOlijska komunik lje. ze z dr;iem I CZtrwca po
selstwu tureckie w Wlr zawie !:udniesione zo
pomocy najb.edniejszym przez wyasygnowanie
wiekszej kwoty na akcje dozywiania dzieci.
stalo do stopnia amLi1S ay. W związku z tem
,tała się aktualna sprawa odnio.sienia posebtwa
Rzplitej Polskiej w An"orze d& rangi am1)asady.
Kursy polskich pożyczek państwowycb

W ewnę rznych. odrzucona.

Warszawa. 6.
6. (Pat.)
MinisteriJanta
wa. 6. 6, J?A r. \V
środęUarrlmana
d la 4 zer 
Miit.
Rolnictwa
Min.Połspr.Wars
! Elektryfikacyjna
oferta
Sprawa ta zostanie w "aibl1zszym czasie zała t\onferencja
twiona formalnie przcz R,4d polski. Przewidzia. czyński odbyl w M.n,sterstwie Roln.ctwa kon- ca p. MlIIlster Robot Pub!. odmówII udZIelema
na jest nominacjd dotychczasowego pusla Rzplitej fe rencie z M.nistrem Spraw Wewnetrznych Sła.
T i:t
.t r ry ,r i :r:ł a it
:
w Angorze Kazi.nlerza Olszowski go na amba
sadora.

Rodacy amerykallscy zwiedzają
Polskę.

na giełdach zagranicznych.

Warszawa. 6. Ó. \V dniu 4 czerwca rb. kurs)
CC1lskich pozyczek paiistwowych na gleldach
ustawy elektryczr.ej z Z! marca 192Z r. D cyzj:t zagranicznych ksz!altowaly się nastę,1UJqCO:

woj-Skladkowskim. włanie i rozdzielanie ent:rgji elektrycznej w r.!yśl
Pożyczka buduwIana pokryta
z nadw iką. .

Ministra Rob Pub!. w tej sI:rawie zostala P JWlię \\ New Yorku - 8% ouzyczka Dil1onowska 
tn po szczegółowem i w 7echs!runnem przestu 95-95%; 7% pozyczka tabihzacyjna - ssv. 

d:owaniu wyników woic:wód7.kich rozpraw publi. 85"'.. Kurs 7% pDZyczKI stabilizacyjuej na gieł
Warszawa. 6. 6. (Pat.) Sy dykat gwarancyj (,7nych, badaj; fachowych oraz dochodzeń admi dzie londyńskiej w dn. 30 maja rb. wynusił 87Ya
Warszawa. 6. 6. PAT [,ziś rano przycyła z
ny premiowej pozyczki' 'b\ldowlanej komunikuje, nistracyjnych. k óre dla prlJjektowanegc, pued do 88Ya. (ISKRA).

Gdyni do Warszawy wydeczka zjednocunia

sięwzięcia dalv wyniki ujemne I wykauly, ze
rZYłl1sko-katolickil.go A,nelykl w liczbie okLlło 70 że wobec pokryc a 'z nadwyżką wyluionei kwo rrzedstawiollc p.zez Iirrr.Q warunki 5'1 niekorzy
)sób pod prze:w:qtJniCtwen' ks. biskup.. z Dttroit. ty pożyczki, subskrypcja trwać b zie tylko do stnie dla państwa. z gLlspc.:arcz. punktu widzenia.
soboty,
tj.
do
dn:a
7.
bm.
włącznie.
'po
upływie
Plagensa. W pdll!dnie w.vciel.zkJ. złużyla wieniec
fen O it i ii: n :i:il i f z :
ri 7 e zaa
Po połlld'liu uczestnky w.vcil'czki I. ks. biskupem

e t f: :d:,a ńe dalsze zgloszeni przyjmo

Nowa kolonia rybacka na Wybrzeżu.
Gdynia. 6. 6. \V związku z zapoczątkowan'em

Szybki wzrost ilości mieszkańców budowy portu rybackiego na wybrzeżu przy

m. Odyni. : :

j k:

/;

:d J j nnea j : ó Ó 't

ą

r::i

!'iagensem na czele ud..1i się do Zamku. gdzie
Obrady "Skarbofermu" w Paryżu. Gdynia. 6, 6. Tel. wł. Według obliczeń urze- podobnej kolonii na I:elu. \V tym celu z mają!
byli przyjęci na audjencji przez Pańa Prezvdtnta
Wllrszawa. '6. 6. WzzlJlaj pociągiem porannym dowych, zakońcionych wczoraj, judność J11 Gdy- ków państwowych Cetniewo i Poczernino W}'
Rzplitej. Wycieczka zaud.,.! w Warszawie kilka
jni. poświęcaj;l': ie na zw,edle ;je miasta loko uda I się do Paryża Q. 't]inMęl inż. CZtslaw Klar- ni na dzień I. czerwca br. liczy 35.500 mieszkań- dzielono część terenów. przylegaiącycb do m 
licy potem zaś uda się !'la zwiedzanie inych mia t ner na posiedun e R'ł f y "Skarbofermu", k.tóre ców. \V c:ągU m'es. maja br. przYbyło stałych rza pod budowę domków dla rybakow. . Będzie
polskich. W dn. 26 bm. wycieczka weźmie udział rozpocznie się w cniu 7 bu' Powrót inż. Klamera mieszkańców m. Gdyni około 1000 osób. Naj-' to drugi wzorowy ośr ek rYback.1 na naszem
II{ rozpoczynającym się w Poznaniu Kongr sle przewidyw3ny jest na p\JCzątku przyszlego tygo- w,ęcej przybywa do Gdyni stalej ludności z Po- wYbrzeżu t bezwątp;e la przyczYIII .sie do roz.

.Eucharystycznym.

dnia. (I:5KRA)., .. .. . morza, w,Qill .rodzimego rYQotowstwa IIlOrslt1e o.
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Nil Iron cle ' :.o8.oclarczv..'

. PrzesUenle aoapoclarcze. ktÓre przebwa ten Pl'OP'aJD JoIł a _ JZCZlro&cla l daleko
Iwlat cały. a z nim I Polaka. bad.ll w IPO" pollUdtł- dob,. woł. uzcac1DiaDy & zalnte
łeczeństwle naszem niepokóJ. WFZyaklwau relOwaQemł cuanlkaad. te. co uJwdnleJ
przez politycznych przeciwników RAdu. w ue. Jest real!aOWaDY. choQał Da tej dro

.,

PlXIE .KONIAKI

SCHł1ALENBER6AI
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nie ........ 1Itrw'" l'IIOIOIIaIIIe lIItoIa- '
kow....
ozy..... IlltawodaWQU&O
de . dni..
potrzeb....
pepodaroZ)'cII,
doIt6ł1 obawo,
przysd0ł6 ale lIIOiaa . wy." "Usta- Strojenie II, w cudze piórka.

,elu wywołania wratenla. jakoby tylko da napotyk, .a alebywałe; truclno&cL
..sp6łpraca RZl\du & obecnym Sejmem mo- O tych widnie trudnoSc13ch wiele cle bUlzowanle poUty1d padstwoweJ. zwłaszcza
jJa przeprowadzić zwYClesQ walkO . tem kawych I watklcb uwac wYpowiedział na
przesileniem. Jest to naJfałszywszy w temie zebraniu b. sen. Jan SteckL prezes w zakresie ospodarczym. zalet,. wszak od Kortaotowa "Poloola" wpadla w c:borobllwą
świecie porląd t tem niebezpieczniejszy. te Zwluku Zlel;Dian. któreao wywody dałyby
przy słabem stosunkowo wyrobieniu pOlI- sio shUoIĆ .mnieJ wiłceJ tak: O zupełnie
tyczno-gospodarczem społeczeństwa pol- włdclwem tJJechl stosunku. w Jakiem winna
sklego staje slo potywką dla rótnero ro- pozostawać do kryzysl1 ,ospodarczego pro
dzaju defetystów. terujących bezkarnie na gramowa działalność RZl\du, świadczy pod

re:zstrzygolęć ustrojowych". - twierdził t :tl ::e.:ltt:'I

::' :I=ł:t::::::I:

prezes
Jan Stecki.
kładąc nacisk.
na to czeŚĆ
IWOpllle aa lu)"....lo
"zelPolll Cb.
D. . NPR....
Owej
.ch Wywod6w
szcze,ólny
A Jest
to !JOCIeUDeJ.
z dzIwaczoego
&darzeDła
spółkI.

oplnja Jedoe,o z czołowych i dłu,oletnich Przy reklamie rzekomycb zasIał tej spólkl
c.;lałaczów gospodarczych, kt6rego byłob)' nIe wstydzi lIę "PoloDła" nawet pospolitego

nieświadomości szerszych sfer. kreŚlęnie prtoz,p. miliistra Kwlatkowskle,o trudno pomawiać o chęć schlebiania komu- klautstwa I rabuoku l:udzeJ zaslugl. W oumerze

lub ktcrowania się jakiemiś pobocz- z dnIa 5 bm. Ite "Polonl." Jak najęta w naslę.
Prasa OpozycyJna, zwłaszcza reakcyjna momentu psychicznego - wiary we własne kolwiek
względami poza przestrzeganiem wy_ pujący sposób:
\'I stylu ..Oazety Warszawskiej" lub ..Po- siły i wiary w konsekwentną i skoordyno neml
ł
{'znie
interesu
poważnej grupy gospodar- "Pod względem :łocJaloo-polltycznYJII Ze.
lon Ii" starala siQ ponadto zaprz",dz do ryd- waną działalność Rządu przy jednoczesnem
wanu malkontentów również sfery gospo- przeświadczeniu. iż podstawą programu rzą czej, kt6rej jest z wieku, przynależności I &pół Cb. D. I NPR. wol, sl-o rozszerzeole osta.
darcze, chc",c je zmobilizować do akcji an- dowego walki z kryzysem jest zasada za. urzędu wybitnym p zed ta wl lelem :y lI g::Śfeol:k o:'1I u PS :s:.ra :: :ł
Prezes Jan Steckl P?dkreśhł dobItnie to, ustaw o umowach o pracy robotnIków I pra.
t 'rządowej. Tymczasem sfery przemysłowe, pewnienia rentowności przedsiQbiorstwom co już
nim niemntej stanowczo zazna- c:owolków umysłowycb oraz o zdrowomoścll
k lkulując na zimno, spostrzegly siO rychło, gospodarczym, oraz zabezpieczenIe tycia czyi p.przed
Andrzej Wierzbicki, prezes Lewia- bygJcnle pracy. Ustawy te zostaną oapewQO
te
powrót
sejmowładztwa
w
Polsce
stanocspodarcze
f.
prz,ed
niebezpieczntml
eks
tanu,
potQioeJ
naczelnej organizacji przemy- ucbwalooe w krótkIm czasIe I przyolosą zoa.
,,;Iby równiet katastrofę dla tycią gOSpo' pcrymentam, co nastąpiło, jak mówił P. mi
rolnictwa, górOlctwa i finans6w czoe l powatoe korzv4clludowl pracuJącemu,"
dłlrczego. To tet sfery te oczywiście by- njster, w drodze wydarcIa z 'rl\k oligarchjl słu,
w handlu,
Polsce.
Ustawy te Istotole pl:tłolosą zoaczoe l powa.

najnmiej nie z jakiejś miłości do sanacH, lecz p,atyjnej rozstrz rgnh:ć w sprawach najwat

Sejm nie przyniesie krajowi ani zaufania ioe korzy'cI, ale wolosk6w w sprawacb wymle
VJ myśl zdrowego rozs(\dku przez u- IHejszych.
kredytu zagranicznego Trze. nfonycb ole wniósł przecId zespół korlanclarsko
sta swych przedstawicieli i swej prasy To twierdzenie, taka metoda, takie sta z:1.gran!cy
b
k
' i '.anioopeerowy.
z tupetem
kłamIeOrah'óskl
"Poloola",
a
wsza
Qtać i przypominać 'ak
wcląz,to
te Itcz
POlltawll Je WoJewoda
za zgod'
oświadczają się stauowczo przeciw zapę- ul'wisko nie mogą być podane w wątpli. pierwsząpam
większą pożyczko z:.granlczną [(ady MInIstrów, co npowlcdzlcllśmy Jut przea
dl.m sCJmowladztwa. I tak np. organ wiel- wość. I zeczywistość ato:1 - .zwłaszcza Je

po przewrocie majowym. gdy otwarclcm Sclmu Śląs!di;go. To są właśnIe Jedne
kiego przemysiu włókiennlczegv w Łodzi żeli mówimy słusznie o szczególneJ wadze ctrzymaliśmy
przewrót tcn uwaiaoo przedewszystkiem z tycb wolosków 1 którvr:b ucbwalenla zaniedbał
z dnia l czerwca r. b. pIsze: "Sfery gospo- woment psychicznego: opty izml1 i wiary za
wyzwolenie
życia gospOdarczego z nle- poprzedol Sejm :;Iąskl. r.ardzo to będzIe chwa.
c'arcze powinny uprzytomnić sobie póki w przecl\\'stawienlu do wątpllwoścl nieraz woli doktrynerstwa.
lebne, Jcśll Korlao!ow;v I NPR. obecnIe będą
czas. że porozumienie Rządu z Sejmcm karygodnie budzonych i pogłQu:"nych dla
Znamienne głosy przed tawlcieli sfer :d:e: y ic alm leg ; ! a;'e :I :: fg:ka:'
mOle wprawdzie w pierwszej fazie przy- celów politycznych - rzeczywistość nie
gospodarczych
rzucają
właściwe
światło na Czytby obawIali sle rv hłcgo \\'yscbnlęcla bó.
n;dć pewnc pomniejsze kOrl)'śc1 dla życia pc,zwala na bezwzględną otu hę, co do
demagogic ną politykę opozycji sejmowej. dłi własnej Inicjaływy, te bezceremonialole pra.
ospodarczego, ale radykalneJ naprawy nie przyszłości.
Zycie gospodarcze pragnie na przyszłość f.ną pożywIĆ sle zaslugo! Wojewody!?
p(Zyniesie I ra długo zamknie do niej dro- Wydarcie rozstrzygnłęć z rąk oligarchII
ubezpieczyć sio przed "obiecuji\cemi" (wy- W cytowaoym artvkule "POiDOlI" doto Jes,
Tamże czytamy daleko idące oświadcz e- rzeczy znaJduje wyraz w Istnieniu realnego borcom) programami pospodarczeml, prago pooadto takowsklf . przechwalek na tcmat ne.
n:e: ..2 rządami pomajo\Veml sfery gospo' czynnika, kt6ry Jest zdolny przeciwstawić nie stabilizacji stosunków, a gwaranc ta. : ::;oop :; " Dla poslów saoacyJnycb ZQ
Órcze łączyly od początKu najwlęksle na- sle supremacJI Interesów partyjnych nad kp.orządowym.
ego stanu rzeczy wldzł
Jedynie
w obozie Przecbwalkl
te wldoc"de
po to są zamlerzooe,
T. by
zakrzyczeć
lakty. Jakto
P. Korlaoty
istotole

1:0". partyjneJ nastąpiło tylko de facto: ten stan

cllcje. widz.lc \V nich je dyn" siłę, która InteresamI tycia. Jednakże dopóki to nie
zdulna jest przeprowadzić reformę ustroju
politYClnego i sanację tycia g.Jspodarcze

zgorszooy wyJaśolenlaml przedstawicieli Woie
wództwa uclekl £10 kulloa.ów. bo nie cbclal się

1.0".

odpowiadaoo rzetelne mI wywodami I cylroweml
a;gumentaml. A czy mamy przypomioać p. Kor

clerwleolć ze wstydu. gdy oa Jego demagogję

Tak, a nie inaczej wylata swoje opinje

I rt zekonanie poważne czasopismo sfer gos..
p(.d:uczych Polski, a mia!lc'wkie przemy siu

włÓkienniczego. który glęboko udczuł dc
p'!'esję g03r;odarczą.

\\' dyskusji na przyjęciu dla przedstawi
CJcli sier gospodarczych u p. mi:tistra Kwiat
kowskiego w dniu 8 maja r. b. najwybitniejsi

działacze na niwie gospodarczej. jak dyr.

.A ndrze;, Wierzbicki. prezes Roger Battaglia,

b senator Jan Stecki i inni stwierdzali z ca
h 111 naciskiem, ie program gospodarczy
obecnego rządu odpowiada najżywotniej
szym intcresom polskicgo gospodarstwa, ie

miljard marek deficytu w budżecie I
memie, kim.
Paryż, 6. 6. Prof. Barthelemy w czasie
odbytej niedawno podróży do Niemiec Wy'

I olemu iak to Istolnle zganiI go na ubicglcm

Po długich i ciętklch cierpieniach zmarł w środę, dnia 4.go
czerwca br.

b. Naaelnlk Urzędu Okrc:!Joweso. starsz, rachmistrz

śp. Józef Fermenta
w wieku ." l t. , '

Zmarly piastowa! urząd Naczelnika Urzędu Okręgowego od
1921 r. do 1925 r,; przez swoją prawość charakteru i sumienną
pracę zaskarbił sobie powszechny szal unek obywateli tutejszego
okręgu.
Cześć Jego Pamięci I

Wełnowiec, dnia 5-go czerwca 1930 r.

Naczelnik Urzedu Okregowego
(-) BroII,

nićsl wrażcnie, że sytuacja gospodarcza
t\iemiec jest w gruncie rzec,;y b. ciężka.

posledzeolu Sejmu P. post:ł Kornke. przypomioa.
;ac P. Korlantemu. te w Joku ł92 tych ludzi. któ
rzy upomloall sIę o pra",a Islotnle pokrzywdzo
nycb Ślązaków oazywał "separatystamI". Na za.
rzut ten, rzucOoy w twan. p. KOrlantcgo z trybu.
ny sejmowe'. p. Korlaoty, takI zazwyczaj obrotoy
w Języku, opuścił tylko glowę oa dół. nie śmicjąc

:l f ć w oczy D. KorJ;lkicmu I mIlczai 'ak za.

Nlecbi:e tedy "Polonia" ole rozpędza sIę tak
z owem ..r:aszeolem" 1I&oacll, bo rzeczywistość
wYkazuje I wykazywaĆ Ledzie zgola co loncgo.
PosłowIe naszego klubu Bawet wobec p. Kor
I ntego pragną zacbować w SejmIe Śląskim tak.
tykę umiaru I oględooścl. Nlechze więc ..Polóuia"
swojcmi prOWOkalyjo.:mi wycieczkami nie psnie

jzko tako zoośneJ atmosfery w naszym Sejmie
lą3kim. Me klamcle tranowic, we judźclc. nie
st!ójcle sle w cudze pMd'a I ole próbujcie rabo
wać owoców cudzej pracy.
Spróbujcie oareszcie być. cboćby oa próbę.
p.zyzwoltyml, bo te p)lon1ioc zakostwa obrzy
doą nawet najbardziej tcpym korianclarzom.

Przcdewszystkicm budżet wykazuje deficyt

Rekonstrukcja gabinetu angielskiego.

Ii;'>Gto liczba liczb:! upadlości stale wzrasta.
\\! roku 1927 naliczono ich 5.513. w 1928 r.
- 8.048, w 1929 r. - 10.143. a w ł930 r., jeśli

mUJjikatu, zostala przeprowadzGna następUjąca

! mi!j:Htla marek. wpływy budżetowe w
Il::HClI były niższe od przew!dywań, Po

Loodyn, 6. 6. (Pat.) Wedlug oEcjalnego ko

nie nastąpi poprawa. liczba upadłości do
sięgnie 14 tysięcy. Sytuację gospodarczą
Nicmiec pogarsza również zwiększJjące się
b('zrobocie, które znacznie powiększy wpły

wy komunistów, liczących już obecnie 56
rr.s16w w Reichstagu.
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"Deutsche Wlrtschaft."

Lekkie i eleganckiel Pierwszorzędny gatunek
z skórzaną podszewką l Przyjemne noszeniel

.

rekonstrukcja baginetu: Thomas, lord p,eczęc.
prywatnej j m'nister bezrobocia zostal przenie
siony na stanowisko sekretarza stanu do spraw
dominiów: lordem pieczęci prywatnej zostal
Nartshorn, przedstawicicl Labour Party w komi
sji indyjskiej w Simina, ministrem rolnictwa w
miejscc Bakstonna, '>Owolanego do izby lordów
zostal Addis-on. Tekę górnictwa. oprót:Jioną wo

bec dymisji Bentornera objąl Shinwel!, podse
krelarz w ministerstwie wojny. Na stanowisku
sekretarza kolonii nie nastąpila zn1iana. Tekę tę
p'astuje w dalszym ciągu lord Passfield.

Przed niedzielnemi wyścigami motocy..

Dom Obuwia Franciszek Fischer daWD."Beka"
Telefon 108

Kalowice. Pocztowa 3

Telofon 108

kIO\\'f'mi.
Dyrekcja PoJicii w Ka!cwicach podaje do pu
biiczncj wiadC'mośri, że z powodu wyścigów mo
tocyklowych zamkoleta zostaole dla wsz lJ..Iego
rucbu koJoweco I pIeszego w nIedzIelę. dola 9
czerwca 19.JO r. od g01:t, 12 do godz. 19 szosa
Glszowlee - Murckl. MlJrckl - Krasowa. Kraso

Statki Polsko-bryt)'jskiego towarzy-I iący zgodną wspólprace Polaków w Czech oslo \'a - MysiowIce I Mv lt.wlce - Olszowlec. 
czas zamknięcia szosy rllch odbywać sIę
stwa odchodzić będą Z Odyni. :r j ea ':ł
I ró ak
ll ;:g:'. Przez
t ędzie z Ka towl do r,,;h i Pszczyny przez

Odyola. 6. 6. Od unia 27. ..zerwca br. statk, nizacyjna zakrada przed całym Ś\\ iatem cywiH Bryoów i J\ lkołów, a z M\'slowle do OśwIęcimia
Polsko-Brytyjskiego Tow. Okrętowelto. które zowanym uroczysty protest przeciw bezprzy lIrzez Modrzejów I Ja \\'Or700.
dotychczas odcbo.dziły z Gdańska, odchodzić bę.. kladnemu pqeśladowauiu polsko wtem pańs!\vie.

dą z Gl!yni co piątek do Londynu j do Hull.
Statki będą przYbiialy do kei u przy wlasnym Anglja uczciła pamięć Marsz. Focha.
składz'e, posiad!ljącym piwnice i chlodnie.

Z Rady organlzacyjnel Polaków
z zagranicy.
Warszawa. 6. 6. (pat.) W dniach 1. i 2. czer
wca odbyłO''6iC w WlIrszawie drugie 'doroczne
rady organizacyjnej Polaków z zagra.
Prasa niemiecka, tak luł.iata się natrząsać z kto zebranie
nicy. Dwudn wYm obradom rady w gmachu

potów gospodarc2.ych Pdski, zmuszooa jcst Senatu przewodniczyi prezes rady marszałek
obecnie podnosić alarm z powodu olbrzymiegu
deficytu w budzecic Niemiec. Powyzsza kary Senatu prot dr, Szymański. W <..zasie oorad

Loodyo. 6. 6, (Pat.) W dniu wczorajszym pod
przewodn.ctwem księcia Walii odbyl" się uro
czyste odslonięcie pomnika marszaika rocba w
Orosvenor - Gardens naprzeciwko dworca Vic

toria. Na uroczystości obecni byli: pani mar
szalkowa fochowa z ob'ema córkami, k iążę
Arlur Connaught. czlonkowie gabinetu, polity
cy. dyplomaci, przedslawiciele marynarki i woj

ska, oraz wielkie tiu my pubI:cz,ności. Ksiątc Wa

Iji w imieniu !larodu anjfielskiego złożył hold
przYleto stereg wniosków, m. In.: J) wyrabiący wielkiemu żołnierzowi francuskiemu, najwiok
uzna,nie rodakom z Brazylii, SzwajcarII, Holandii szemu wodzowi swoich czasów, który poprowa
i Argentyny za .wytworzenie w katdem z tych dzil armie sojusznicze do zwycię twa, cz w
państw wSPólnej orjfanizacii o charakterze godzlJlie zwyeit;stwa uie dążyl do uiczeio inne
faczliwie: ,.liUfe, łliUo". " za. "Na pom "l... prze-dsta wjcielstwa żywiQ!u p.QlskiciO, Z) stawja 101 jak tylko <io upewnienia trwałOlo pokoju.
l[atura, wzięta z prasy niemieckieJ, przedstawia
niemieckiegu ministra skarbu, starającego się
daremnie wdzierające ię fale deficytu zapchać
projektem nowych pooa1ków i wołającegJ roz
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Dokumenty I cYfry przeciw' demagogii.

Ostatoia kronika.
Przymusowe lądowanie samolotu pa.
saur.kiego pod Katowicami.

Prawda o "forytowaaha u elementu aapl)'1Voweao.przez lir_y ',ołrzYmuJą roboty od'wladz wo)ew6dzldeb.
w czwartek, 5 Czt;rwca rb. w godzina.::h po.
Śląski Urząd WojewódzkI,' dą!ąc kon- aieUć wykonanie roboty' lub' dostawy płace robo !ków nie są jedioym czynni pcoludnłowYl.h
pod l(ato".-icaml.ZawodzlelD zma..
sekwentnle do czę lowej p:zYDlumniej przedsiebiorcy miejscowemu. gdy jest o 2. kiem decydującym o koszta h produkcji. szony był w k!łtek
deft'i:tu motoru do lądowania
ijkwidacjl bezrobocia, przystąpił w toku ble- 3 albo 5% c!rotszy od zamiej!ocowegu kon- wzglednie kosztach budowy. Istotniejszymi s n:ł0lot pa.ażerskl .,Ju.lk rś", 4 os?bowy. odby..
t cym do uJuchomlenia rozległych rob6t .urenta, to w tych przyjjadka:h. gdzie róż- czynnikami są: ('bfitość i h.l:I.ŚĆ npJt!l.lu, '\\aJący lot Warszawa - I(alowlce. Przy przy..

publicznych, na które skiadlł sie budowa IIlca cen wynosi 15,20 albo 30%. nll# maże c'1ganizacja pracy. zręczl10ść : ta.ert przed
domów. d óg, regulacji rzek i ł:>udowa 11.0' forytować droższego. bo nie daloby 510 to Jębiorcy. To też przy calki m umiarko
lei przy utyciu znacznych - jak na nasze niczeOl uzasadnić, Nie enajdzle sle chyba wanych cenach płaconych fł zedsięhiorcom.
stosunki - funduszów. bo ilegaJącycb urzędnik, któryby mógł za tJ. punuslć od- robotnicy mogą I powinm otrzymywać Wy

m:Jsowem lądowaniu - wsk11teli: nierówn:>ści te..

renu - saraolrt ulecł asz.odzeDiu podwoz'" 

Z pasakrów nikt nie IIOtIlósl szwaaku. Wypadek
wczas dostrzeżono z !otrd>ka i nim przyszla wia
domość telefonll.zl.ą o w./1>adku - na miesJcu już

kWotY 52.800.000 złotych. jJcwiedzialność. - Dlatego to na ZOO blisko nagrodzenie zgodne z taryfą. Wt; WSZyst byl samochód spólki ..Lot". który dowiózl. pa

Na sume te składają sie kredyty budże- rcMt lub dostaw wykonywan1<ch dla Sxar- iclch przypadkach. dochodzących do wiado
towe, przewidziane na rok 1930-31. pozo- bLI Śląskiego, 2Z roboty oddan.! przedsię- r..ości ŚI. Urzedu Wojew. fCrrłł!e zata
staiości pożyczki amerykańskiej I oadwyż- łnorcom zamiejscowym. Aui stałe ceny leń. interwenjuJe Urząd Wojewódzki na ko
lu budżetowe z roku 1929. które uzyskał ł-newidziane w umowach. ani przyjzie ii- rtyść pokrzywdzonych i naJal tak sam)
[jrząd WOjewódzki w jesieni roku ubiegłe- /lie robót przedsicbiorcom tar.łm nie wpły- czynić będzie, o ile tylko siuszna skarga
o oraz zimą roku bieżącego, f"undusze \".'3 na obniżenie zarobków ro ot!lik6w, ani ćl'jdzie do wiadomości UrzeoJ.
POwyższe poz'¥olily na zatrudnienie - Jak też na obniżenie ich skDII żyr.loweJ. gdyż
dGtąd - 6.77 robotników I około 500 fur
l1Ianek. Jak już w jednym z ostatnich nu
werów podaliśmy, w liczbie tej - robotni
JiÓw pochodzących z innych dzielnic Pol

sażerów na lotnisko. {>:i azerami byli delegat

NlID. W. R. i O. P. p. Juliusz Saloni, prof. Biało.
kurow i por. SzalluisIu. Zachowduie się pilota.
Barciela w czasie przymIJsowego lądowania za
sluguje na całkowite uLIoIln1e. WYCZdWSZY, że

motor szwankuie a wn:szcie przestaie dzialać 
natycbmlast postanowI! Iildować. choć natr2.fia[

na trudności w wybranIU do tego celu stosownOot

go terenu.

Wycieczka Rodaków z Prus

Szkola Dolska idealem ludności SIlska.
k; - jest zaledwo 549. Robotnicy ci w

większości oc! lat kilku mieszkają w WOJe

'\' ództwic $Iąskiem I zostali firmom przy
dzieleni przei P:łtlstwowe Urzędy Pośred

Dals'lY spadek zgłoszeń de szkoły niemieckieJ.

W s hodnich.

w czwartek. dn:a 5. czerwca przybyła na
Śląsk wycieczka Mazurów z Prus Wscbodn1cb.
która w ilOŚCI 30 osób zwiedza Polskę. Uczest

nicy Jej pochodzą z powiatów I::łk, Jatlibork,

Tegoroczne
do szkółzdla
mniej-ftucle
I Podobne
notowane
są wI śwle
Król. Ostrodt, KItborg I Szczytno. Wycieczką opie
na Śląsku,zapisy
w porownaniu
zapisami
oraz w wyniki
powiatach
katowickim
tllctwa Pracy. Być może, że [a lub owa szości
f11111a buuowlana przyjęła pracowników w roku ubiegłym. wykazały dalszy spadek I tocbłowlckim. gdzie wpisano do szk6ł pol kuje się Tow. op'ekl nad PolakamI zagranicą.
P;erwszym etapem wycieczki byl Poznań.
zgłoszeń
do
tycb
szkół.
W
sz::zególności
s:(lch
ponad
90%
dzieci
pierwszego
roczni.
'poza Urzcdem Pośrednictwa Pracy. Są

t( jednak wypadki nieliczne i wyjątkowe.
1'/ zcdsiębiorcom, którzy przekroczyli prze.
"isy umowy w tym wzglcdzie. U:ząd Wo
j(wódzki zagroził karami. Ogólne bowiem

silny spadek do £zkół mniejszoś-:i zaznaczył ka, a do !ozkół mniejszości zgłoszono Gkoło gdzie Ją gościlo społeczeństwo z P. prez 'dentem
się w obwodzie przemysłowym, min1(t Wy- 9%. Oczywiste, że w powiat::;ch rolniczych miasta Rataiskiem na czele. W czwartek rano
tężonej agitacji niemieckiej pośród robotni- \\'yniki wpisów do szkół polskich są Jesz wycieczka przybyla do Katow:c, zwiedziła za

ków, zależnych od pracodawców niemIec- (,lO lepsze I procent dzieci wpisanycb do
"arunki budowy zatwierdzone uchwałą kich, a zwłaszcza wśród tycb I'obotników, szkół polskich dochodzi oawet do 98. Tak
ll\skiej Rady Wojewódzkiej z dnia H-go którzy pracują po drugiej stronłe granicy \\I :ec obserwujemy l1a Iąsku od lat czte
5ierpnia 1928 r., a stanowiące integralną śląskiej. re ch, to jest od momentu objęcia '- tanowiska
Dla przykladu niech posłużą cyfry z wojewody śJąskic o przez p. dr. Michała
c, ęść każdej umowy. zawIeranej przez
Skarb Sląskl przewidują, że każdy przed Wielkich Katowic, gdzie do szkół polskich Orażyńsklego, stały spadek zgłoszeń do
5:( biorca obowiąz:wy jest zatrudniać w wpisano w roku bież. 85% dzieci. zaś do s"kół niemieckich. wj"dczy to. że szkoła
pierwszym rzędzie robotnikó\\ micJsco s;.kól niemieckich zg:oszono 15%. co w po- pc!ska zdob}ia sobie bardzo silny autorytet
\\ ych, a cały potrzebny do pr(iwadzen:a równaniu ze zgłoszeniami za rok szkolny I:ioralny I że wartość Jej stoi już oleporów
rabót personel przyjmować przez Pań 1929/30 oznacza 4%-owy ubytek dzIatwy mlOte wyżej od szkoły niemieckieJ.
51\\'OWe Urzędy Pośrednictwa Pracy. lo pierwszego roczoika w szkołach dla moleJ.
KJ2dy przedsiębiorca jest obowiązany szOścl.

klady azotowe w Cborzowle. utę :!:elaza ..PaI
va" w Świętochłowicach a w Katow:cach gmacb
wojewódzkL Po p"ludniu w sali Powstańców
podejmowano drogIch gości obladerr Obecni
byl:: prezydent m:ast? dr. Kocur, p. starosta Sza.
lIńskl, sI. komisarz p. Starzyk. radny m. Król.

Huty p. dr. Nowak, p. nacz. Przybyła i mnl

czlonkow.e Tow. op:ekl Polaków za;l;ranicą. Po
obiedzie śpiewal chór wyc.eczki pieśni narodo
we i ludowe, nagrodzone huc-znemi oklaskami:

W;eczorem o godz. 6 wyc.eczka odiechala do
Cieszyna. ską<l po zwiedun.u miasta poiedzie
do WisłY, a stamtąd do Krakowa i Za!wllaDea:

[;'I).::ą umowy przestrzega': przepisy o 0
chronie pracy, wykonywać obowiązki wy

Niedzielna wyciecl.ka w Beskidy.
Polsl(.e Tow. Krajoznawczo - Touring Klub

r. hające dia olego z ustaw socJalnych, a
zarobki regularn.e wypłacać. Zalegle 0
"aty Kas Chorych i Zakładów Ubezpie
celi za niewyp;acalnych pn.ed..i.ębiorców

z PawIowa urzą za podczas Z.elooych wiąt

ke'na, a \V przypadkach zak.gania z wy
p.atami robotników również i te wypł.ity
(,Jonuje na koszt przedsicbiurcy. W ten

wicach, skad odjazd do \V.sly. W wycieczce
takze mogą brać udzial I nieczloakowie. Zglo
szenia przyjmuje Zarząd Tow. do soboty Wlecz.

Z-dn.ową wyc.ecz;;e w Besk,d zachodn;. a mia

nowicie z\1riedza Czantorję, Stozek, Barani"
Górę i iródla W sly. Zbiórka uczestników 8-go

czerwca o godz. 4.30 rano na dworcu w B:elszo

tJiszcza Urząd Woje\vódzk.. 0bciążając ich

5. .,sób czyli Urząd Wojewódzki wszystko,
cc, jest moż]iwem dla zapewnienia robotni

k ,m zajętym przy wspomni.a.lych tudo
'a.::h opieki społecznej i zapiaty za pracę.
Na 199 przedsiębiorstw. wykJnujacych
J"dYł1ie
22J?stawy
fmny pochodzą
z paza
'WOJC
roboty I 'd
dla karbu
Śląskiego
_I
\' ództwa Śląskiegu, zatem ni wit:le ponad
l. ('c. Te zamiejscuwe firmy wykonują :0
t"ty przy budowie domów. dróg i regulacji
J/ex na kwote 6.753.632 złotydl. L:O stanJwi
c' 0:0 16.5% fur.duszów na te cele przezlla
c vnych. - Już te cyfry wykaL.ują że Iąski
l, zqd Wojewódzki daje prJ.cę przede wszy.

ildem przedsiębiorcom miejscowym; ale
1'If zawsze ;est to możHwem. gdyż przy

p,zetargach miejscowe firmy łtiejednokrot_
f,le są o kllkadz:esiąt procen. droż z .
, Jeżeli Urząd Wajewódzki Ir.UŻ'" W pew
r.:,'ch przypadkach nych przYP.dkach przy

Z działalności buządu Głównego
Zrzeszenia Sędziów i Prokura£orów
Dnia 27 maja r. b. p. Ministc:l Spraw:e

d'i\\'ości odbył konferencję z człuilkam!
hezydjum Zarządu Gl. Zrzeszenia. pp pre.

Z" t;m Miszewskim. wiceprez. fleszyti.skim

i sekr. Krzyżanowskim. Oma\\-i:1ne bylY
a tualne sprawy. dotyczące sądownictwa.
,a w szczególności - sprawy c!otyczące by
:tu materjalnego sędziów i prokuratorów.
11, stępnie sprawa uregulowania i polepsze

1:la pomocy lekarskiej oraz kwest ja usto
l.lIkowania sądownictwa d oinnych wladz
pa:-łstwowych. Następnie poruszono za
i1"ierzenia Zrzeszenia w sprawie budowy
letnisk i uzdrowisk dla członków tej kor
re facji sędziowskiej, które to letniska i u.
zdrowiska zostałyby ufundowane ze skła
dek członkowskich. Również omawiane
by.y zagadnienia związane z ,uproszczeniem
v' acy w Sądach, przyczem odno nie tei ma

.", .

' ;/h ,,".rp...v, ; ;<'\- ł . .: : ::,Ł..-.:-"" -""ł' ';:-- ł"""" t' _

Dnia 4 -go czerwca 1930 r. zmarł po długich i ciężkich cierpieniach

. Ś. D. \vileto, Me...1n

Ze szczerym żalem żegnają Go

Koleianki i K01ecl.v

B'nra Sprzedały Polskim Wa:[owni Ror. Sp. z o. o.

.... '" ,? - . - ł. ,., ' '''' .
Dnia 5 czerwca 193) r. zmarł lano o godz. 9-ej po królk!ch lecz ciętkich cierp'eniach
zaopatrzony sw. Sakramentami mój ukochany mąt i nasz troskl.wy o;ciec. syn. br?t, szwa
gIer, wujek. bratanek

ŚD. .0....
Wvrwas
restaurator

przeżywszy lat 39. O czem zawiadamia w smutku pogrążona
Marta Wyrwas z domu SIejo, córka Agoieszka i syo Wilbelm.
Katowice.Dąb, dnia 5 czerwca 1930 r.

PO.l:lzeb odbędzie się w sobotę. dnia 7 czerwca o godz. H-ej po poludniu z domu
żałoby ul. Katowlcl;a nr. 7.

63.000 bezrobotn,ch W OkregU przem,siow,m
na Śliska Opolskim.

Z roweru oz!)stJłły tylko szczątki.
Samochód jjrmy CwikHtzer z Katowic, kiero
\Vany przez szoieta BaJu ę Wiktora z Chorzowa
n,,;echal dnIa 4 bm. o g Al.: 15-eJ na rowerzystkę
Ma!ję Blaszczykówn na szosie pod Tarnowskie
rr.i Górami. Na s CZęŚcił; z wypadku Blaszl.zy
kćwna wyszla z życie-n jakkolwiek silnje potur
be. wana. Sz:,fer zatrzym::1 auto, zabral swą ofia
r do Tarnuwskich Gó. ; oddal ją opiece szpital
neJ. zostawiaj:;c równ,.;ześnie kaucję na dalsze
;ei łeczenie się.

Cyganie na nocnych występach.
w nocy z dnia 4 na 5 bm. przez wybicie szyby
w restuaracli Pawia Rvc kieg? w ŚWlerczyńcu
w;amali się jacyś osob:i: } do kkalu. abraoowu

iąc go z większe! iloś;i butelek piwa. cygar i

d obnej gotówKi. Wijo,:zme mato im tego bylo.
Rdyz tei sarr,ej nocy o,l'.\1edzHi Jeszcze, naj praw
dr podobniej ci sami SP' iWCY. m.eszkania :-!noce

go. Parysa i BarteckiegC' w Cielmicach, pozba

w ając ich rowerów. I uóejrzani o rabunek są

cbczuJący 'ił okolicy '::Ylónie. w pierwszym rzę..

Gzie Styrkacz fran:isz k i Jan.

Krwawe żniwo wesela.
Przed k.lku dniami w restauracji Twardego
w Bystrej zabawiali się wesoło uczestnicy we
se!a. Tra<lycy}n.e zalewano się obficie alko
holem. wskutek czego I humory weselników 1:y
Iy juz dość siln'e podniecone. M:nXJ to pano\\ ar

na weselu względny spokói. Dopiero kiedy o
Rodz. 11 w nocy zjawili SIę na sali z sąs edn et!
\Vilkowic jacyć mocno zawiani osobnicy. prw
szlo między przybyłymi, a gośćmi początkowo
do slownej, a następnie czynnej utąrczk:. pod

czas której gęsto fruwaly w powietrzu kufle.
stolki, a wresz.:::e i noze znalazly SIę w ..robo
cie". . Kiedy pol:cii udalo Sie wreszcie z trudem
uspokoić zaciekle walcząc}'ch - okazalo SIę. ze
na polu pozostah silnie broczący krwią Broni

slaw Jas.czek i Jan Sromek, obai z Wilkowic.
Poważnie rannych odstawiono <lo m.ejsk:ego
szpitala w Bialei. Przeciw sprawcom zaś wdro.
zono dochodzenia.

Lekkomyślność przypłaciła swem

młodem tyciem.
t rji zaZn:Iczono ze strony sędziów, że 0 b<l bezrobotnych w okręgu DrZemys!cwym urI.:chomionych na okres kryzysu gospodar
bLCIlY stan urzędowania jest bardzo uciąż Śląska O:,olskiego z powodu trudnych wa- czego, wynosi 3.368 osób.
gospodarczych
braku zamówień
tegi) zestawienia
widoclnemfunduszy
jest. że t!O :c: tr:: r'fa :: i&f t;r: ycl;
liwy i prowadzi do nadmiernegc wyczerpa rLnków
Według
doniesień pismibytomskich,
Iicz- 1 Z
p bierają
zasiłki ze specj&lnycb
\!czności G. M. Wezwan}< ł"karz z' Ligoty dr.
łJ:" ' sil sędziowskich.
Malinowski po oglądni.ciu zwlok, stwierdzil, ze
ubiegłymiwzrosła
We-I Dych
łaskę losu. w Niemczech zda_ Śf1'ierć
P. Min. Sprawiedliwości przyjął przy klem
": kopal.nia(..h
hutach wmepomlerme.
'poró ::a iu z rOWlele Jest
setek'na
bezrobotnych
nastąpiła wsku "k niedozwolonego zabie
chylnie do wiadomości cświadczenia człoll dług danych cyfrowych z 15 maja r. b.. licz

lów Prezydjum Zarządu Gl. Zrzeszenia, ba poszukujących pracy wynlJsi obecnie
Zcznaczaiac jednak. że obecl1v stan fin anso 63.736 osób, podczas kiedy v: rymże mie

'\'o-gospóctarczy Państwa nj-e pozwala na si cu roku ubiegłego wynosiła 29.111 osób.

Nie prÓŻnowali na zabawi.e
Podczas zabawy ta,necznei w kospodzie rra

l-ow:ększenie wydatków ze Skarbu Pallstwa W porównaniu więc z rokiem ubiegłym nicy w Rydultowach. uczestn,ka tei zabawy Sko
W dniu 31 maja r. b. odbyło się posie bezrobocie na $Iąsku Opolskim wzrasło o wronka Maksym.1jana z Rydultów ogolocil z
d,en:e plenum Zarządu Głównego Zrzesze 103%. Najwięcej dotknięty bezrobociem dwóch zegarków męskich wartości 110 zlotych.
na. na któr m Prezydjum Zarzadu Gl. zło' jtst przemysłowy' okręg zabrskl. Liczba większej gotówkI i dokun:entów osobistych
zy;O s 1)1'" \\ l1; dan:e o swej dzialalnośc;, a w pobierających zasiłki z funduszów dla bez Otrżąska Augustyn i Wawrzyńczyk franciszek.
zczegó!no;ci o :nterwencji w spr wach S:\ r .botnych wynosiła 15 maja 1930 J. 4Z.515 obaj Z Rydultów. Amatorami cudzej własnośc;
(;ow:!ictwa u P. Ministra Spraw:edliwoś.;;. ób, a liczba tych bezrobotnych, k órzy zaoDlekowała sic DOłicj,

...

gu. Zwłoki nieszczł;:Śliw J przewieziono do dal
szego zarządzenia wr:idl s..dowych do Mikolowa.

Z kamienioiomu na i'olę.
w kamieniolamie J. K. sSJwskiego w Brennei
wybuchl dma 2 bm. strejk zalogi robotniczej w
liczbie 12 osób. Powl.dem streiku jest Z:il ganie
z zaplalą wlaściclela kamieniołomu od dluZszego

czasu. Strejkujacj/ sp cjnie ruzjechali sic do

domów, odJają.:: sic pu.:y na wlasnej roli. Spra..
we oddano iospektorawi pracy.

.
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M-ł- to sl6wł1:o w pl."" Jęz:9ko dziel.
.' - 7Idf wsrtior4w 'VI oIr:ql1l lDIe-łeA- Ale ...... ... ,.wa. .....1. anar- W1Iborcą. amołllwUa NIemce. z40be1e nycb
BrazylIan. o Ile :i mylę się. znączy tfle
maDdat pOselsld (POPrzednio mlalo I_ &dUr ......... .... ... lIGMIIIdoIa Dwa ....1' łr6tIde
::.e::r.:!: nasze polsklo .,!ecu}" "y "by.
II. tera.
zdobylo
dwa)atudensył
prasie
- ......
... ......
.........
.....
.Ie .....8ł6w ....,.. NIIIpQ ,. .,.. Niepomiernie te! zdumlał_ ale., kiedy W\:zo..
e ' aUle
str. Narodow.
scloQló
caw twle6.
a to. ........
)eUCze
endecki
pose.
mandatu.
jDacłecltte.t do Ilowy. Jak SIKU'¥. haust mQe- ............ weao. Nlecb tam ....... w r. 1'Z8-)'IB' - JedeII.
rBJ aledzącO&o pny talt zwanej 'i;,u.mnLo czarneJ

.'80' traDka. chrupie te cIJotkl zdr6wl Do tego ulałal- .Ie -łobyU 14;11 w r. 1''')'111' - R6w :ed:ł, .1 J: L :;:l:J::n:, I
telpra.v ale moR slo uspoko14 nd6 pOselska aDłetnie6sklel'0 zwYclczcy nItł - .....
żeby nie zdradzić, nIegorzej zreszt"
,\ ()rany
SYPią
sit .rbrlE.ty wstopae i a(ewstopne. si, ol'ranlczy. 0....1 ta leli ..zdob:r.... ... ..zwy. piała.
brzmiąceco. prawdzlwelt<> iei nazwiska.

"a wuystklo łony I sposoby opiewane .test Ale endecja nlewlko pol 510 wlasnym cl4stwo alemleoIde", ułatwIeM rzftOBlO
Zdumla'em się, gdyż zamiast cod.zlelllleco
... wycl,stwo". DO i ..kleska" 5aaacjL triumfem. Orani na sanacjo oburzeniem. pnez perlId... taktyq ...acJI'
.Jak się masz, mOll amI.... - powitała mnie z
j Ito, IIot _ woła ..Oaleta Warszawska" miota plorunamL ..A. B. C." zamieścilo Prasa ....łKka .wda wideo" _"eh Ir.trycu)ącym na karminowych ustach uśmiesz.
!'- "Wielkopolanie to nie ciemni chłopi woo' nawet artykuł wstopny p. t. ..Paur le roi CQ'telnlk6w A kompleblych aluptu6w, w kiem, nies1yszanem dO\".l;hczas u niej: .

3,6 W zlodzle a rzadem litwaki kresowe", stynencJi od wYborów ł obnliaJąc dzielnik Out..

4SCY
c V bialoruscy
wzglodnie
ie usłuchali
tedy hasła
..sanacji"lubiące
by niePrusse", Ze to sanacja rzucając hasło ab- kł6l'ycll W5ZYstkO wID6.. aotaa.
rać udziału w wyborach, nie dali si, stero
o!
swą OdWhn cywilną,
lXować,
zli do wyka2:ali
wyborów ławą.
o Tymczasem. cóż sle okazuje? Oto cyfry,
W ciągu maja b. r. odbyła się w Nlem- we oklaski. Wieczorępt zJawD się nawet
które przytacza w tymże artykul!; "Gazeta czech cały sz reg uro ystości i obchodów kt nsul z Piły dr. S arcenberg-<;zerny w
lWarszawska" Nr. 155 z dnia 3 bm.
narodowych, poświeconych przedewszyst- otoczeniu urzędników I przywódców pol

Allil nielIlecIel n. Dolsllle Ilonsuiitr.

- Koko. ahoal
sobi-;. I

c o bb n faild , ł:; 1. C:e -;r:: t 1

to synowie pampasów łmu.ylijskich przy rozsta_
1,lu zwykli pozdrawiać sie podobnem slówk:iem.
Wmic też zorIentowalem !olę, dopiłem pośpies.znie

kawy I uradowany, że /T,inie mnie wydatek na
jedną kawę więcei, wesolo odkrzyknąlem swej
tcwarzyszce:

- Ahoa. piękna pani' - I zwIewam - - 

W roku 1928 Kłosowało w gnleinler1 klem rocznicy konstYtucji 3 Maja. Organi- sJ..lch. z pośród których Jan Baczewski WY
- Stopi A odkąd to <!obrodzieja sprę:!;yuami
't;klem 1.f9.000 wyborców, obecnie 106.000. zacja tych polskich obchodów narodowych głosił ..agitacyjne" przemówieniG o związku nadziali, że skacze niczcm pajac, na mój widok?
- Jakto odkąd - a ahLa. to guzik?
ifo Inagzy. ie at 43.000 wyborg6w poszło w roku obecnym w wielu miejscowościach, rt.llgji katolickiej z językiem polskim. ..Bra
- Ahoa? - ależ to p..puga tak . . .
.a baslem ..sanacJi" I W wyborach udzlalu k przedewszystkiem w siedz:bach polskich kowało - czytamy w tym komunikacie 
- Siostra, czy pani sama . . .
..le wzleło. zdaJąc sobłe sprawe. te to da. konsulatów (Racibórz, Olsztyn, Zlotów, Es. tylko ple nl ..Jeszcze Polska nie zginęła",
_ Też dowcip! P'dkać się <.hcel

ttlmna laina, bo seJm obecny wykaz al Jut stn) daje Niemcom podstawe do insynuacji. ale i bez tego mowa wyraźnie stwierdzała.
lcI"wodnle, ie do iadneJ pracy pOUbwneJ że wszystkie uroczystości zQrganizowano że jeszcze Polska nie zgineła - także na
_dolny ni. JesL Te 43.000 wyborg6w w z inicjatywy RacibQrza. Wobec tego ude- wet w Prusach".
"nietnIeliskiem - to przeclei nIe "cIemni rzono na alarm. że wskAzuje to ..nową erę Nie lmniec na tem. bo nawet w Westfaljj
/Chłopi" ukralr1sc:y czy białoruscy anl Otwa prlsklej roboty w Niemczech" Dod eg:dą Ul ządzono zlot polskiej młodzieży ze sztan
Y. łublqcy tyć w zlodzle z rzqdem. to prze konsulatów. W prasie niemieckiej pojawiły daranli. co znowu wywohlo istny szał zlo
lelet wlaAnle Awlatlll pełni odwali cywilneJ si jednobrzmIące tasiemce ..Ostmarkenver- !cj i nienawiści, bo tam właśnie, skąd usu.
\WIelkopolanie. którzy w ten milczący, ale ein'u". ostro atakujące konsulaty polskie. meto straż francuską nad Renem, wyrasta
,,,'ymowny sPosób zamanifestowali swoja wskazujące na groźne niebezpieczeństwo straż polska, która razem z "forpocztami
IIlecheć do opozycyJneJ naltonkL Te ,ł3.000 podobnych obchodów. podczas których !-,olskiemi" 11a Pograniczu budzi alarmy Ost
¥tłosów ..sanacja" śmlalo zaplsa moie na śr;iewano takie pieśni, jak ..Bote coś Pol- narkenvereinu. flsłaniające robotę niemiec
\swoje dobro, a w takim razie okazuJe sle. ske". Nie dość na tem, w Złotowie odbył k ch konsulatów w Polsce. na !:tórą, wkrótce
,Ile jest ona najllcznieJszą partią w okreKII :.ię popis chórów, który zyskał sobie burzli- riucimy nieco światła.
nletniedsklm I te liczba jeJ głosów od roku
\) 1)28 znacznIe wzrosla, ady! przed dwoma

łaty, Jak podaje ..Oazeta Warszawska" na

lilf>ty sanac)'Jne oddano tylko 26508 glosów.

Z I.cla PowstaAc.. "lasIcIclI.

- Wierze, - ale mnie. 

- No. to bez dąsów maleńki, to ,,ahaa", to
wcale nie mój Wymysł. Us'yszalem go od pa.,
PUgi. Chodź, przekonasz się . . .

Przewidując nową lakąś zasadzkę ze str.ollY

mej nadobnel. darem sie raczej prowadzić niż

sam szedlem.
Rychlo zrozumiał:m W!lzystko.
Kiedy znaleźliśmy się w poblizu domu numer

5 przy ulicy Balortgo d:łecialo mych USZli
głośne, krzykliwe:

- Koko, a-ho--a-ho-a, koko. . .

Niecodziennie slyszv się podobnie dziwni6
brzmiący okrzyk, to teZ koko nie koko. dzie

wica nie dziewica. stary I miody ciekawie i nie

pewnie na w'Sze strc,n:v rczgląda się, czy to
rrzypadkiem nit cho.izi o uiego.
Wreszcie zagadb rozwiązana. Na ślad na.
prowadzil wszystkich CZ\\ oronóg - psisJ..o pocz

c!we, które po swujt;ma dawa'v wyraz wielkie

nia myśli powstaóczej WZgl. niepodległościowe).
I Wzrost wpływów ..sanacji" w ciągu lat Zebranie miesięczne gr U py Katowice. Zebranie
załtoóczono w podniosłym nastroju ha go zadowolenia. przYCJonąwszy sobie na ogo
wóch o 17.000 blisko wyborców' - to suk

k.es, zaprawdę niemały. Karbowa Zw. Powst. ŚI.

r Czemże natomiast może się pochwalić
)Stron. Narodowe?

I ..Listy Stronnictwa Narodowego, Piasta

słem "Cześć Ojczyźni ".

W nie-dzielc:, dnia 1. czerwca hr. odbyło sic: Ostre strzelanie' Powstańców

;a zi e f I nt ;'0 I : e

: a: w Murekach.

nie naprzeciw ied!lego oz (Jk:en domu i akompanju

iąc swym żalośnjt-m bJYJnym glosem:

- Ahuu, ahuu . . .

Zadzieramy wszyscy głowy i podziwiamy tuż

nad sobą pyszną brazvlijską paflugę, która to

ten niezwykly, jak na Katowice sposób, LZY
lU N. P. R. otrzymały w r. 1928 razem 77.731 nia 4 odczytaniu ostatniego protokółu wrc:<:zono Orupa miejscowa Związku Pows1::oców Ślą w
nita zaloty do . . . psiny. Oryginalna sielanka
'glOSÓW, obecnie 77.517 głosów". - podaje 9 nowo przyjętym członkom Zw. Powst. l. legi- sł.:ich urządziła w myśl programu w niedzIele, między papugą a piesk1em. 
tymacJe członkowskie. Prezes ». fe-ige wita dnia 25. maia br. ostre strzelanie. Udział w

. Gazeta \Varizawska". A więc - listy te
lo:raciły 214 głosów. Gdzież tu powód do tych ostatnich w gronie Powstańców, wzywając strzelaniu bralo przeszło 35 alonków. Przy 0
równocześnIe do czynnej współpracy związ- twarciu strzelania byli obecni pp. prezes powia
ir:>dości I triumfów? Listy te zdobyły ich
koweJ, iakotci i narodowej w kierunkJ urabia- towy Pawel Kon'ra i czlonek Wydzialu Związ

"rrawdzie o jeden mandat więcej, aniżeli
I:IZY wyborach pOIlrzednich, ale stało się
it wskutek obnitenia się dzielnika wybor
t(;ze o.
\ A więc. za ten drugi swój mandat endc
/Cja po\..inna w pas pokłonić się... sanacji.
7awdzięcza o ona bowjem l.ie wyborcom
Iswoim, którzy nawet w liczbie 214 nie do
Imali, ale tej właśnie 43-ch tysięcznej rzeszy

Koko. ahoa koko" . .
Uhuu uhuuu . . . odpowiada jej psina.

Z uśmiechem spojrulem na sw:} towarzyszkę.
nachyliłem si\: do jej aszku i szepnąlem zlOśli

nia ł utrzymania polskości na tutejszym ter&- ,ku naczelnik gminy Janas. Strzelani., odbyło wie:
nie. M. in. odczytano okóh,ik Zarządu Glównego s:e o nagrody. które zostały ofiarowane przez
- Siostra. . .
A mora'?
w przedmiocie abonowania "Polski Zachodniej". czlonka Wydzialu p. Janasa, prezesa powiato
Niedaleko szukajl!lY żywych przykladów pa
który to organ Jedynie broni intercsy powstań. wego p. Kozyre, miejscowego prezesa p. KowaI
ców. Nastepnie wygłosi' referat p. inż. &:iga- sldego i innych wybitnych członków i sympaty puziego naśladownictwa. Papuga od tego je.l
la na temat przyrody i chemji, który zebrani wy- ków naszego ZW:;Jzku. Strzelanie odbylo sie pod
sluchali z zainteresowaniem. Na ten sarr. temat d-twem kompanijnego p. Wodarczyka, zaś kon
przemawia dyr ck tor szkoly handlowej p. Czyi ok trola i nadzór podczas strzelania lezala w rl>kach
Antoni. Wybrano pozatem komisje odznaueń. miejscowego posterunku policji z p. komendan

w sklad której weszli prócz zarządu pp. Stani- tern K'oską na czel . Strzelanie odbyio sic: bar
sanacyjnych" wyborców, którzy wcale czek
Pawel j Cuber Stefan. Jako cześć II. zc- dzo wzorowo, a wyniki zadawalaj;;ce. Po strze

papugą, by naśladowa'a I\;dzką mowo;, moja pani
Paplata równiei może !1CZYĆ si" paplać od bra.
zylijskiej ptaszyny, bo juz nazwisko upowaznia
!'I do tego, ale jak zroLumieć i czem wytłuma
czyć tyle przyk'ad.'Jw !JeZmYŚlllegu i naiwnego
naśladowania języka n sz}ch bliskich sąsiadów
przez nasze przoostaNicielki świata niewieściego,
które CZy trzeba CZ} n;etlzeba często g<;sto za
śmiecają naszą piękną mowę nalecialościami ob

\Go urny się nie stawili, choć głosowali w brania odbyla sie :ekoracja 3 zaslul.on' ch czlon- laniu odbyło sic: zebranie grupy miejscowej, na
powstańców ..Gwiazdą lą3ką". którą 0- którem dokonano dokompletowania skladu za
Mogłaby tedy endecja "skrobać mar ków
trz 'l\lali PP. Szczok Jan, Cuber St far. j Nowak rządu. Na zebraniu stw:erdzono, że zycie- miej
hewkę" sanacji: a widzicie, rzuci!iście ha Jan. wszyscy z Katowic. P, prezes feige. który scowej grupy w ostatnim czasie wirasta bardzo ce; i wrogiej nam w dodatb rr:owy. Bo - Jak
- ..i.us.1ruki takit fajniej wypadają. Czyj;
ło abstynencji. 1J0słuchało was aż 43.000 dokonal dekorac;ji w imieniu kapituły Gwiazdy poważnie i powstańcy skup:aja kolo siebie jak mówią
. 1928-ym.
to nie są takze papugi? 
twyborców. a ja na tem zyskałam. Udało
Ahoal
trll sie mandacjnę urwać dla siebie. Zyg, ich równocześnie do dalszej wytęzonej pracy na- chwalen:u rezolucji, dol. wykluczenia pe.wnego
Wltnś.
l..
podnosząc
zaslugi
dekorowanych,
wzywa ł najwieceJ
i sympatyków.
rodowej,
jakoteż
do podtrzymania
i pielęgnowaczlonka - zwolenników
zebranie zostalo
zamk-. .te. Po u
;Zyg - marchewka!
(S. S . Van Dinc.

Piosenka śmierci.
(P r z e d r u k w z b r o n lon y).

- Obawiam się, że jestem niepożą
Drzwi otworzyły się i do salonu
gościem - usprawiedliwił się
wieść. żc matematyka jest podstawą wsze dl policjant umundurowany. a za danym
pardee. - Jestem przyjacielem rodziny
wszelkiej prawdy, jakkolwiek dalekiej nim ktoś nieznajomy.
i
mieszkam
z drugiej strony ulicy. Zau
- Ten pan chce się zobaczyć z pa
od scholastycznych abstrakcyj. - Zapa
lił fajkę i oparł się o poręcz fotelu - Do nem profesorem - zameldował podejrz ważywszy. że stalo się tu coś niezwy
liwym tonem i zwróciwszy się do towa klego, pomyśla.em. że może się na co

widzenia. Jednocześnie pragnąłbym do

brze? Zgoda? .

przydam.
Przekład autoryzowany Janiny SujkowskieJ. _ Z przyjemnością - odpowiedzi al rzysza. wskazał mu ruchem głowę Mark
Arnesson stłumił chichot.
15) (Ciąg dalszy). po krótkiem wahaniu sędzia. Ale nie mo ha ma. - To pan sędzia śledczy.
_ Kochany panie, znamy się na tem!
Nowoprzybyły wydawał się zakło Poco to ubierać naturalną, wrodzoną
gę przyrzec. że będę panu mówił wszyst
- Jak dotąd nie próbowałem roz- kOł co wyjdzie na jaw w toku śledztwa. potany. Był to wysmukły, dobrze zbu ciekawość w szaty retoryki?
dowany, elegancki mężczyzna. lat przy
l'Wiązać równania. Arnesson wydobyl faj- Mogloby być ze szkodą dla sprawy.
Twarz gościa opłynęła rumieńcem.
ikę. - Ale zaw:::ze ciągnęlo mnie do wy
puszczalnie pięćdziesięciu. Zwróciłem u
_ Zapewniam pana, że - zaczął, ale
wiadowczej roboty na czysto ziemskiej Vance siedzial z przymkniętemi ocza wagę na młody wyraz jego twarzy. Vance
nie dal mu skończyć.
płaszczyźnie. Mam teorję. że wiedza m&- mi. pozornie złudzony zdumiewającą rzadkie. siwiejące włosy. ostry no i de
pan mieszka naprzeciwko?
tematyczna może być z korzyścią zasto- prośbą uczonego. Nagle ożywił się i likatnie zarysowaną brodę. Z pod szero Czy- 'Więc
nie
obserwował pan przypadkiem
sowa na do drobiazgów życiowych. Ni8 zwrócil do Markhama.
kiego czola patrzyły uderzające oczy za
domu w godzinach przedpoludnio
,widzę żadnej racji, dla której identycz- - Wiesz, ja uważam, że powinniś wiedzionego i rozczarowanego marzy tego
J10ŚĆ zbrodniarza nie mogła by być usta- my dać panu Arnessowi możność prze ciela. Czail się w nich smutek i uraza, wych?
_ Właściwie nie. Okno mego gabi
Iona w taki sp3sób, w jakiej Levcrrier transportowania tej zbrodni na terminy tak jakby w życiu oszukano go i wyrzu netu wychodzi na 75 Street i spędziłem
o liczyl masę i inne właściwości nIe od- matematyczne. Jestem przekonany. że cono na mieliznę. nieszczęśliwego i roz przy niem prawie całe rano. zajęty pisa
krytego jeszcze Neptuna. na pod tawie użyje naszych informacyj li tylko do ce goryczonego.
niem. \Vróciwszy po śniadaniu. zauważy
dewiacyj w orbicie Urana. I planeta się lów naukowych. I nigdy nie wiadomo!
Chciał się zwrócić do Markhama. rem zbiegowisko i samochody policyjne.
kiedy wzrok jego zatrzymał się na Ar jak również posterunek przy wejściu.._
Urwał I nabił fajkę. nie rozwiążą.
nessonie.
Vance przyglądał mu się kątem oka.
_ Otóż panie Markham. teraz nada- Markham przystał jut teraz bez wa
- Dzieńdobry. panie Arnesson 
- Czy nie widział pan przypadkiem
rzyla mi się okazja zastosowania mojej hania. Znał Vance'a i wiedział. że jego rzekł spokojnym, opanowanym głosem.
teorii w brudnej praktyce. Posłużę się rady wpływały zawsze z gruntownego _ Mam nadzieję. że nie stało się nic bar kogoś wchodzącego lub wychodzącego z
tego domu? - zapytał.
tą samą, metodą. co Leverrier przy od- namysłu.
dzo złego.
Pardee potrząsnął wolno głową.
kryciu Neptuna. ale w tym celu muszę - A więc zgoda - rzekI. - Będzie
- Prosta śmierć, panie Pardee - od
mieć wszystkie dal1e, dotyczące uiepra- my panu udzielać wszelkich informacyj. pad nie dbale uczony. - przysłowiowa
_ Nikogo specjalnie godnego uwagi.
:wIdłowości w orbkie Urana. Sądzę, te Czy chcialby się pan dowiedzieć cze burza w szklance wody.
Widziałem, jak o dziesiątej przyszli dwaj
obdarzycie mnie panowie zaufaniem; za-' goś...
młodzi ludzie. znajomi panny Diiiard. i
Markham zmarszczył brwi.
komunikujecie wszystko, czegoście się - Na razie nie. Wiem obecnie tyle.
- Czem mogę panu służyĆ? - za jak wyszła Beedlowa z koszykiem. Poza
dowiedzieli. Postaram sił;: rozwIązać dla co panowie. Po odejściu panów, rozmó
tem nie przypominam sobje nikogo.
pytał.
iWas ten problemat z naukowego punktu wie się ze służbą L

znalazla. Może nasze zwykłe mózgi tej zagadki
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One&d j odbylo slo 111' Katowicach wiejne CJalizacJi kaJet. MOwca z,popal fanych z

Teatr Polski w I(ąłowlcacb.
w soboto odbędzie sie koncert Ina"łUraOy).
IIY z o"azli otwarcia 6-go Ogólno-śląskleg;o zja
,:du śpiewaków, Początek o godz. :J e; wieczór.

ki. Początek przedstawień wieczornych o go
dzinie 2O-ej. Kasa Teatru czynna ..et 10014-ej i
od 18-20.30.
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Posłulały śląskl h towar ltw turystyczDYch 818)1 widoki pomyślnelt

wieczorem Wielki Llldowy Koncert Moniuszkow.

Iż

pll.ląc łcłlefqao,ram do 'wsz;ystldch "racOIW. W"""", ł.\łł--l 14tP.... _ ...e tycia laJtIycla ..aruaadł kuleje. .

,a zmarłą Zofje Swoboda. Oodz. 7,30 za nowo
żeńców OrUtbner-łfatlap. Oodz, 8-ma za zmarł.
Joanno Kula i oórko MarJo. Od 6-7 ciobe Mszę

Sobotl ,. 6. Ood.. ta śwleceDle wocJy, Oocl.,

630 za dusze w czyśćcu clerp: e. Oodz. 7-nu

W ponledzia'e" Teatr bedzie CZY'nny dwa
razy: po południ" czar melodii niosąca .."alka".
to
1.

bc1iiiifast PO oblecia urz;.;d"w nla miulster Spra1ll' Jakk:ldloIwlek bcIU z powadII po. 11 pr tJJDł 1eBtwt. iocbIi roZl'ZłltDł. clnidzY '
Wewoctrzn:vch. cen. SlawoJ-8kladkawskl, wysili wrołII mep do pUCJ' .. adJ8łJIIItracJL OSZO To COlJlO!kntwo kwitpie, tamto przy,

_CrOV a4m1l1łstrłcl1 11tI'a1ll' weWQ t Z1IJ'dt: łłł-.... Je 1111''' ...... II S. luc1zie podobał cło k1łtDielll .-ą4rołnycb,
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Sobota, dnia 7 bm. InauguracyJny Koncert o
godz. 8-eJ wieczorem.

Niedziela. dnia S bm. ..Straszny Dw6r" O

godz. 3,30 po poludniu.

załatwienia.

trafią.

Wszystko to ldedył vrodko odeJdzIe od aich.

zwiotczały umysł zaen:-.iooy.

Trzeba pomyśleć, łcI łYclO OBIety dziś do
..łodych i sUnych. Ludzi starszych me chcą jut
dl; sPoczY'1kiem. CzeMO jest POCZI&tklem strasz

nego borykania sic z biedą.

gma\..hu
Dyrekcji
Oklęgvwej
......
v....
XI. posiedzenie Dy:rek'.vlrel
Rady KoleJJwej
w U k w Ol ą eł ga p Kolei
mi rze P z O ZPa(lgtwllwych
o s () J n ę emi WVł Da oni atk
p ku..
r ,om zez
erc)a K
. ttejti

I znów staje przed nami por6wnauIe. Jedni

JJ"ają na starość cicby. mib dOUL Malą slJl)kojną.

przyjemną starość. A drudzy - nie malą ni\.., są.
w Katowicach. Posledlen:e zagaił I przewo4ni- eksploatacyjny Pańs[wvlllej Rady Kolejowej dla nł;dzarzaml. Dlaczego tJi mają. a ci nie? , . .
- Tylko przYl»mnimy!
czył mu dyrektor kolei jeż. Nieblc:szczaóski. W zbadania SInaWY komercjalizacJi. Komisja, wy
Od lias wszystkich młodych, zdrowych odeJ.
c.yskusJi .Jad z/o!one.n sprawozdaniem z wnlo- raziła w I)OWzlętej uchwale konieczność Jaknaj
s ów grudniowych poru z ł czlonek Rady, wlzy- szybszego wprowadze1lla w tycie rozporządze dzie kiedyś mlodc>ść ! siły. Będziemy powoli
przechodzili
W ,,5 D spoczynku". Od nas zależy.
łator MIednlak - sprawe uruchomienia specjal- nla Pana Prezydenta RztCzypoapołitej PiJlskiej
nego pociągu turysty znego motorowego z Ka- z Z4 września 1926 r. w sprawie utworzenia sa j ki to będzie spoczynek.
Czy
pamiętamy
o dniach. kt6re muszą przyjść,
tC'wic do Zakopar.ego, or..z wogóle sprawę po- modzlelnego przedsiębiorstwa kolejowegl) oraz
ciągóW tur 'stycznych za specja:nie nisklJ taryfą. wyrazila zapatrywanie Iż koniecznem Jest po które nie ominą nikogo.
Czy robimy oszczędności, czy skłądamy jo
W odpOwleJzi na inter;:JelacJę wyjaśnił przewod- wołanie przy ieneralnym Dyrektorze Kolei Rady,
niczący. iż Dyrekcja wypracowawszy dokladny skladająceJ sic Z przędstawiciell życIa COlSPo do P. K. O.?
Czy znamy korzyści, jakle nam dale ł co nalll
p!an pociągu motorowe:co do Zakopanego, Jego darczego ora zodnośny-;h Ministerstw.
t-ase i cł'1ly biletów zwróciła się dv Ministerhtwa Czlonek Rady, naculnik Wydziału Komuni zapewnia P. K. O., opteklinka ludzi, którzy kie.
oml1nikacji o przydzielt.nie motorówki. Na sku- kacji ŚI. Urzędu WoJewódzkieio, dr. B.uszkle dyś pójdą w stan sI)OCzynku.
J. L
tek powszechnie znane! niepomyślnej sv1ua"ji wlez. przedstawił straty t.onoszone przez koleie
gospodaTcz J musiało Mln.!sterstwo Komu:JlkacJi na wskutek konkurencji autobuscyweJ.

zrstosować iaknajda el Idące oszczędności w in- W dyskusji nad tern zal:adnieniem ubrali

Niedziela. dnia 8 bm. ..FEs" I "Verbum no westyciich I nie mogło Rurazie zrealizować Ży- 1105 czlcmkme Rady Kolejowtj ieneralny dy
crenia Dyrekcji Katowiukiej. Mimo tego chwi- rektor firmy Hohenlohe icż. ClszcwskL wizy ta
l('Iwego nIepowodzenil Dyrekcja nie u tawala Ir.r Mledllłlk orli!: p. fleo.skl z Mys'owie. Mów.
w stualllaeh o P!fYJzilł motorówki I Jest uza. ty [lrosiU delegata do Państwowei Rady Kolelo
s.dnlona ..adziej., Iż otr:rvma niebawem Jeden z woj II. łf8l5eso. aby w imiclliu tutejszei Rady
budll.lącycb slo wlaśnI" w kraju. pocląców mo. Kolejowej lłpraWfJ tę, IIrzedstawll Państw.>weJ

b;lc" o godz. B-ej wieczorem.
Poniedz'ałek, dni;. 9 bm. ..Halka" o I:odz. 3,30,
Poniedzialek, dnia 9 bm. Wielki Ludowy Kon
cert Moniuszkowski o I];odz. 8-eJ wiecz.
Wtorek, dnia ID bm. ,.flis _ Verbum !\obJle"
o godz. S-ej wieczorem.
Teatr PolskI n. prowłDcJl.

torowYcb (parowYcb). Radzie Kolejowej.

Pomyślnie natomiast przedstawia się sprawa Przewodniczący stwłeTdził, Ił poruszone za
uwzględhienia przez Ministerstwo KomJuikacH gadnienla autobusu do kolei nie są nowe I są od.
Sobota, dnia 7 bm. "Wese1e na Górny Ślą pC'stulatu K towh:kieJ Dyrekcyjnej Rady KoleJo- dawna przedmiotem wLwvżań M. K. Sprawa ta
weJ w przedmiocIe wprowadzenia w życie spe. była równiez rozważana na kolejowei kunferen.
sku" w Chorzowie o godz. 7.30 wi'czorem.
P<lrIiedziałck. dnia 9 bm. ..Wesele na Górnym cjalnle niskIej tarylY osobowej dla rucba tury- \..)1 micdzynąrodcywej, na której jest rfJwniez re
stycznego do Beskidów. Za niską cenę bQJzie prezentowaną Polska.
$Iąsku" w Zorach o godz. 7.30 wieczorem.
kazdy mieszkaniec Górnego Sląska mhli m:>żność Następnie \..zronkvwi Rady złożyli szereg
zaczerpnięcia świt:zego powietrza w niedziele i wni sków. I tak czlunek Rady p. Clsze\\'skl w
l etnlska dla urzędł!lków państwowyoh święta w Beskidach. Pociągi te będlł zapruwa- sprawie lepszego poląc£eu1a Katowic z Waesza
dzone Już w obecnym sozocle letnIm. P:> krót- wą p. flcowskl w sprawacb lokal Dych dotyczą
Stowarz.)'szeOle Urzędników PaństwowYch klej przerwie w je5ic:ni, pociągi te będą urucbo- cvcb miasta Mysłowic.
R P. prowadzi w okre ie letnim br. od 15 mąia miOile w zimie dla sportaw zImowych. Równiez odczyt;..no szereg v.-niosków złożo
co 15 września letniska w rniejsccywościach:
Następnie zabral gw czlonek Dyrekcyjnej nych na p imie przez staroste powiatu katowic
l'rusklelllkl I Rotnlczant.a. wśród prześ!icznych Rady Kolejowej Dyrek:or Górnośląskich Zje dno- kiego dr. Seldlera. Wni(.,!ki te obejmowaly po
bsów; KazImierz nad Wlhłą na górze Ąlorych clOnych Hut Królewskll'J i Laura Jerzy Daase i stula ty gmin SzoPIenIc... Brzezluka, Michalka
tÓwce z plazą I wid0\o.ie!1. na zamek w Janowcu. zlozyl - jako delegat tuteiszej r'ldy do Państwo- wlee. Wirek. Nowa Wieś I Mako5Zowy w spra
lanckorona kolo Kałwa ii pod Krakowem wśród wei Radv Kolej<1Wej - 5prawl)Zdar.le z ostatnich wie roozszerzania tunelów kolejcywych, urucho
posiedzeń Komitetu I!KsDloatacvinego Państwo- nuenia pociągów osobow}'ch, otwarcia ekspedy
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Z pośród innych SPC.iW uZD.ljomil mówca Ra- wodniczący udzieli' iniormacyj szczególowych

clę Dyrekcyjną o uchwdlach Komitetu. odnoszą- co do każdego wniosku. z który-cb wiekszość
Ceny utrzymania wraz Z mieszkaniem (bez cych się do inwestYcyj kc,lejowych i do kamer. zostanie pomyślnie zalatwloDII.
pościeh) dla czlonkjw I Irh rodzin ud 5.50 zł.
wzwyż dziennie. zalez,lie od sezonu i miejsco
"ości. Nieczłonkuwi IJłacą o . zl. więcel.
W Drusklenikacb I UstronIu duże ulgI w ką.
piciach. opłatach kurac 'juvch I wszelklcb zable.
acb lecznlczycb. oraz ..:n!żkl w cenie lekarstw
Zamiast kościelnego chóru polskiego śpiewać ma chór niemiecki.

Panoszenie sie Nieme6. . KrOI. Hucie.

i w honorariacb :ekarslo.lCh.

Do sa,natorium w Zakopanem przyjmowani:
są tylko oSuby, skierowane przez lekarzy urzę
dowvch. Oplata 5 zl. d,,'ennie,
Zgłoszenia, wauszone za pośredni;;twem Za
rz<\du Kół S. U. P. ki a,waĆ należy do Komisji
I!zdrowiskoweJ przy zarzadzie glównym S. U. P.
\\ Warszawie. Chmiel!1a 11 m. 5. (-)

llregulowanle sto unku służbowego

;ą
się

!;fr. r

Król. łfuta. 6 czerwca. mogli przywiIej ś"iewanta wyl"cznie dla chóru
PiSZIl, nam z Król. Huty: W parafii św. 13arba. memieckielto.

ry w Król. Hucie rok:dcznie w zasie procesji Mozna sobie łatwJ W}obrllić. ile oburzenia

Bożego Ciala śpiewal polski chór kościelny im. i r zg.oryczenia pDwstać musialo w kolach po,
Ś\\. CecyJji. Toteż i t go roku wobec zbliżające- ski ch para!jan wobec tak jaskrawego faktu pa
go się uroczystego świ t POlSKi chór kościelny noszenia się Niemców k,ól-huckich, którzy wzbl
przeprowadzi! gorliwe ćwiczenia, by godnie wY- ci w pychę swem zw}'dęstwcm" przy \\'Yoo
stapić w czasie święta. TymĆ:r.asem spadla na rach komunalnvcb. ch teraz owe ..zwycięstwo"
nas, jak grom z jasnego nieba wiadomość, że te- dawać odczuwać Po!akc;m na kaZdym kroku.

i w dolinach Czeremoszu i Rybnicy. 3. kolei wa.

tlkotorowej [lrzez labie do Burkto! w dolinie
Cunrego Czeremol7Jll. l!iemednej niet:vlko dla
celów turystycfJlycb. ale rówoiot dla rozwoju
zakladu hpieloweio w Burk1.cie i ulatwienia
wywazu drzewa z oaomnycb lasów w dorze.

czu Czarnezo Czeremoszu. 4. kolei lokalnej dlu
rości około 70 km. z Maki)wa eN Zawoi u stóp
Babiej Góry, która umotliwilaby rozwój Zawo!
dla uczynienia z niej pierwszor tędnei stacji tu
rystycznej: narciarskiej. Przed budową tej kolei

wypo\\iedziano s:ę za niezbędnością otwarci,
przystanku kolejowego Ska wica - Zawoja mię.
dzy Makow m i Osielcem.
(-) Ćwiczenia szkoly Gimn. Matem.-PrZ}'rodtl.
w Katowicacb
odbywają s.ę normainie w każdą sobote o godz
18-ej w sali szkoly Gimn. Matem. rz}'rodn. w
Katowicach ul. Jagie:lońska 28. Ponadto urządza
się strzelanie z karabinu maloka':browego. Upra..

sza się dlatego członków i sympatyków W. f.

i P. W. o V-łnktualne przybycie. Zarząd.
(-) WJ'cleczka P. T. T. na Kozubowll w C
cbosłowacjj.
On;. B. bm. tla aroczyste otwarcie piGfwszego

sezonu w poiskiem schronisku na Kozubowei w
CzecooJ;iowacji udaje s:ę w}'cieczka pod kier. p.

K sy, który bedzie oczekJwal uczesm:ków w

lIobot krótko przed 6-tą obok skrzvnkl poczto,
wej przed dworcem 111 klasy w Katowicach.
Odjazd o godz. 6.10 przez Orzesze do Cieszyna,
gd1;;e w hoteJu pod Jeleniem nocleg. Nastepne
1'0 dnia pierwszym I)OCiUiem z Cieszyna Cze
sk:ero 00 Jablonka, skąd na Kozubową. Uczest
n'cy zechcą zaopatrzyć się w zaświadczenie na
zniżkę b'letu, którą w}'daje sekretariat, Katowi
ce, ul. Król. Jadwigi 4 od 9-16. Powrót nastąpi
r,ajprawdopodobniej we wtorek wieczorem. Na..

leży sobie zamieniĆ złote na korony czeskie.
ProwJlntu niecoś zabrać ze sobą.

(-) ..Pac:yflstycmy"' oszust w ręku wladz są..

roku zamiast chóru polskl gO ma śpiewać To panoszenie się Niemców winno wzbudzić dowycb.
Onegdaj przytrzymany ł odstawiony zostal
pracowników państw. monopolu spiry go
kf'ścieJny chór niemieck:. Czlonkr-wie chóru nle- w spoleczeństwie polskiem zdwojoną czujn'ść,
n.ieckiego nie chcieli się nawet zgodzić na pro- powinna równiet znal źć sie rada na to, by do dY5poz}'cjj wladz sądov.'Ych w Katowicach
tusowego.
Stachowiak Ignacy, były w}'dawca czasop;sma
W Nr. 24 Dzienn.ka Ustaw R. P. z dnia 3. It:cz
pozycję
pol ię
ką.i by
\\'vstl\pily
razem,
I krzywdzące
c'lór polski w Król. Hucie
uparli
na ob'!.
dobnchóry
tliwym
probosz.;;zu
wyzarządzeniekościelny
- uleł:ło zmianie.
bm. ukazało się rozporządzenie Ministra Skarbu
"l) stosunku służbowym pracowników państwo
\\L'gO monopolu spirytusowego", które normuje
samodzielnie (bez odwoływauia się do ogólnych nautycznei P. pplk dypl. pil. S. Jasińskiemu za towicacb u' Pilsudskiego 20. Pielgrzymka odbę
ustaw urzędn:czych) zarówno ogólne przepisy inicjatywę i zorganizoJwiiOle lotów oraz '''szyst- dzie się w dnilcb 17-,?4 sierpnia. Koszta III kI.

..Polska Pacyf'styczna" za oszustwo, dokonane
na szkodę iększych lirm w Katowicach. Wymie
lI,ony zacią:;ar od wspomnianych firm oraz od

osób prywatnych większe potyczki, na które
wystawiał czeki lub weksle. nie mając tadnego
p[}kn.cja. Poszkodowane osoby względnie msty.
krm
pilotom
za
ofiarne
i
brawurowe
wykonanie
Katowice
Budapeszt
i
z
powrotem
170
zl..
służbowe dla tych pracowników, jak i sprawy Iptów, wszystkim oti..erom P. C. K.. Straty Po- 11. kI. 250 zl., kolej 11. kI. pobyt I. kI. 345 zl. tucje, mogące sie przyczyniĆ do udzielenia szcze
uDosazenia i zaopatrzenia emerytalnego.
gÓlowych wyjaśnień. zechcą zglosić się .. Wy
Jako ccchę charakterystyczną powyŻszych ża".'ej, Drutynom O. P. G Ko ejowy za -","y.ko-: Przy zgloszenju naleiy przekazać 30.- zl. Osta dziale ledczym -'{ Katowicach.
Nzcp,sów podkreślić należy zerwanIe z syste !Jame .pok ZIl, orklestcoon: ,:\,oJ.skow.eJ. policyjnej toczny program z dokladnemi wskazówkami ro
mcm płac ustalonvch dla urzędników państwo I kolejowej za koncertcwame l udz.al w POCho- 1 zeslany zosta.i1ie wszystkim uczestnikom po zam (-)Drożyzna oofa się.
Komisja parytetyczna do ustalania wskatui..
'ch przez: ustalenie odrębnych grup uposa c:;o Óg I1; r '1k r: ii
iu
knic:cm list. ." 
drożyżnianego stwierdz.la na swem ostat
żenia. zwil\zanych ściśle z pe!njonemi przez u wi P, L. L. ,.Lot" za wydatną pomoc. inspekto- (-) "Tar& Kało,,?ckl ząkodczYł sw.}1 bwot. ka
posiedzeniu, że ląc:me koszty utrzymania
rz dników czynnościami. obllczanie plac w z'o rowi szkolnemu p. Bar JlIl,wi 11 organizAcję Wy- W ub. :wtorek I śro4e wystawc}' "Targu Ka niem
rodziny
pracowniczej w miesi u maju rb. w
trch. a nie w punktach. wyeliminowanie wszel cieczki si!kolnł\j na 10t.li ko, p. dyr. Tymieniec- towickie!;o" Hkwidowali swe stoiska, wo-bec te
k;e!:o rodzaju dodatków ogólnych (rodzinne, \1lie kIemu oraz por. J;iI. G:lździkowi za doskonal" go. że zabiegi w Magistracie katow:c im o prze porównaniu z kw.etuiem zmniejszyły s'ę o vn
procent.
szkaniowe itp.),
tran misjQ radjową, p. kap. dr. MichalikoWi za dluzenie terminu trwania "Targu" nie dały P.J
Najdoniośle!sze jednak znaczenie dla pracow rokaz samolotu sanltarnt:go, p. Dzialowskiemu myślnych wyników. Bilans trwania ..Targu" be
.ków monopolI; ma przyzuanie Im prawą do za. za wykonanie lotów . a swej awjonetce. a w dzie można zeAtawiĆ w naJbliżuych "nilch. Jni
OpatrzenIa emerytalnego, którego dotychczas sźczegó'noścl wszY'5tki:m paniom. które w trud- dziś jednak można powiedzieĆ. że naol;ól pierw
O Park Bytkowskl.
?ylJ pozbawieni, a które obecnie nabywać mQgą nych warunkach ząj ły się zbiórką ulicz:Ją oraz szy "Tarl]; Katowicki" dal wyniki pomyślne. W
JUż pO lO latach slutby w P. l\l S.. a w pew harcerzom I harcerkom a pomoc przy zbiórce, czasie rozbiórki koleiki lórskieJ, jaką zbudowa
w bardzu pięknem polozemu W Bytko
tych wypadkach r.awet po upływie lat 5. Wdo w koncu wszystkim stratakom. którzy zajęli się no na okres trwania Targu na terenach Luna luku
SpMka
Hohen!obe
posiada
pioimY
1Iewa
dawniejsze;o
SzYbu
Alfreda.
Dvjazd
wom i slerotoQl po praoownikach zapewniono 5przedazą :Jiletów na ł"tnisku i w ten s o ób Parku jedeon z r;atrudnion}' " przy roz\>iÓfce ro oł:ok
bądż pensjo na warunkaob ustalonych dlą pra. prz;yczyni1i się do s k.:"sn mate;ialnego te! I botnik6w uderwllY wstal ł!pad jącą belgą sil tean lasku jest bardtro dogodny tak tramwaJenl
lak
i
autobul5_
od
Si-łiallO'Wlc.
Król.
łiuty ł
pr
oraz
WSZYS!klm
tym,
ktor2>Y
pOŚWlęca,1
nie
w
crowo.
W
.....i.
nieprzytollUlYlft
przewie,
cOwników państwowych. b"dź też, o ile im do
Katowic. To teł IftOŹII& zaobserwować letnil(
iej pra wo n'e przysługuje, OIJpowlednla odpra czas ł praCfj dla L1!;i. (-) zino &'0 da SCJIitr.'a Iftiejskiel'i).

. K.fewlddege.

(-) OsobIste. . . (_) BodzIemI' _lei w prQ'sEłMcl 1II ..,.e się

ę Jednorazową oraz niezależnie od pensji, wzgl.
Odprawy również t. zw. pośmIertne. Całokształt , . Dyrektor W,ytsz,:""o Urz d GorJllczego p. na górs il:1t wyclec.złlach. .
Przep:sów stanowi poważna zdobyc& dla pólto !Oz. z. Ma.lawskl wyjechał w.d lu 5 b . w spra, Na ostatnim dorocznym zjeździe Isklego
tatysiecznej rzeszy pracowników monopolu spi wach słu.zb wych do. francJi ł N'enłlec. P.rzez Towan;ystwa Tatrzańs41:ie&o zastanawiallo siO
rytusowego.
czas lego n!eobe noścl zą tępować go bcd?;!e P. miedzy innemi nad rozbudową !łe;:i łtoleJQ 1i

PO!' j.k hr.łllCŚć nl8ty o z Bytkowa. Michalk&
;.ł..ic i Wełnowca ale i z dalsza oologII tySiącami
lasek mimo tablic oetut.&aW'!lzych t o&roo.lzenia

lasku drutem kolczastyn. Jako konieczną potrze
bę przekształcenia te(vż lasku Ba park puoliczny,

uznały rady cminhe a Bytkowa, Michałkowic,
int. St, M<ljewskl p. iI. wlcedyrell:tora Wyzsze- w I];órach. ustalając, które z tyclt si i Sił naj iak i rada zakladowa r kop ni ..Maks" wo e;,

agi.

81ąski KOQlitet L. O. P. P. w podzięce. go Urzędu Górniczego. bardziej potrzebne dll rozwoju turystycznego I cJ!e o Poc Yniono u Spólki Hobenlohe uslln.

waj

pes przedIużony. następuJ"GYi:h hml: l. z Nowe&o T rp prz z

d, ,

loza

Iąskl K<>mitet W:>jewódzkl Ligi Obrony Po (_) Tęrmltt z.łosz4!ó III pIelgrzymko do Buda- letnisko el];o. Za . ajwatnieJsze uzr.ano budowy
Wietrznej i Przeciwl];azowej tą drogą spieszy wY
T rmin z;,:'oszeJi do pielgrzymki połskiej, ma- CzorsztY1l , !:ÓrQ Wżar do SICZ!i\WIIGY. z cmu
razić serdeczne podzi::lI.vwanle tym Wszyst\dm.
którzy pracą SW;j : ufi1,til'ści;j przY\Jzynili się do jąceJ w ilołQwie sienmia wyruszyć do Budape- niętiem Pienin. ..I! .KoJom !i pn J Kos w do

zabieli o przeksztal')-'di tegoż lasiu na park:.
publiczuy. Spólka. SZ\.'Z gl'lnie Pan Dyrektor CI..

szewski lIR&t\i s. ze !lwej bojDołc! na 1];?ID8
celt. P i6Waż w tym wypadku rozchod2>1 lil o
pa!k,- z którego po wiel.. lej części korzYlitah J'.
sukcesu ..VII. Tygodnia L O. P. P:' W szcze sztu, zosatl przedłużony do dtiia 20 czerwca rb. Kut.. któ!a umożtl\VI oz":OJ let l k w Kut ch robotnicy i hutnk:Y. S Hohenlohe, spodzie..
ńlnnści d7:ieku!emv Dowódcy III, Grupy Aera Zgloszenla przy)muje k5. prałat OawlHta w Ka.. i Kossowso, oru w SUletłmc.h WSlAWs hucalmch
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(I() .........y ..ot.' Czterecll.PoJak6w walczy, Jeucze o zauczytay tytuł mlstra Europy. - Po
DOla 5' bm. wyskOt:Z)'ł . okaa n pIctri szpI. 'ratki Wieczoru I SeweryDIaka. - Przeciw ostatnieJ walce waleśU Polacy
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6 e l-:k * ::t c .p : : : ' protest.

Nr '150'

-- ,

..... -...................... _....

Program aUdycyJ:
Sobota . czerw<:a 1930 r.

Katowk:e. 'Iala 4118.1" - Oodz: 11.58 s" nał
czasu z Obserwatorium Astronom.: w Warsza.
wie oraz hejnal z wieżsi Mariackiel w a:n:kowle
12.05 koncert z plyt gramof()nowyrh. - 13.U)
komun.kat meteorolog r ny. - 13.21.1 przerwa. _
16.00 komun.kałY Polsklcgo ZWlą.ku Zrz05ze6
Gospod. Woj. I, oraz komuBlat Teatru Polsk,e.
go. - 16,20 koncert z płyt gramofonowych. Gra.
talttvullllj I t.cholczneJ. Jury Walki t. uw.t.oe la bardzu w.be orzeu. mofon
l plyt'. z firmy W. Strzdkowski ..Ebeco"
orzyzaalo zW)'<:lestwo Nlem<:uwl. PubllczooSć oleto wczoraj oa dzIś. Wolol od walk Da podlła.
ataDel. po atroole Potaka. . awlzdamll krzykamI wie losowaola są Oóroy Kooarzewsld. IIt6rzy Katowice, ul. 3-co Ma!a 34. - 16,55 skrzynka

.amloszkaly w Slemia-nowk:a<:h przy ul. Oraol<:z. 8....... .. " W<:zoraI w dra..... dII1. bo- Kral z Mon (Nonv....) Qoarev.lłsc:.. <rt-IaD
lIeJ 7. Wyml nlonY w tek upadku na bruk do- ".nltkll -łatrZOltw E!dODY roZ.p.DO III w.lk. dla) utrą<:\lo Jure w walc. . Wdre.. KOrCIlI.
aoal PQknlęcla czaszkI l ponló ł Śmierć na..mlel,. "lItór)'ch aczeltaJen.f' tylko dwóc:h Polallów ..tćrelo IIrzewytszal pod lIałd)'lll wz&1ede..
cu. Zwłoki złojone w kosto.c wspomOlallelO SeweryD1ak I Wleczor.,k. Wle<:zorek przelral Dzll1aJ wal<:tą tylko " aJ polKI' zawCldllkJ':
..pitala. Przy<:zynll tarinlecla SIC na wła.sne jy- ,uI.jea1e z Szł.et)'m (W.lry). Seweryolak zd I'orladlkl - Tromhua (Wlo<:hy) I
cle - wedluIorzeczenia lekarskieco - byl roz- stooz)'ł pieli.. w.lllo z Reldem (Nlem<:y) I mimo MaJchuyckl - Deho 'Norw....)

.tr61 oerwowy. wYld... orzew'"

II Kr6JewlJJde' Bał7.

(=) PorqdH IH<:]I ,., Tow. .,I.wa ..CCy!J....
Lekcje dla panów odbywają siC stale we
..tarki o codz. 8-01 wieczorem w malej sali
ł(at. Domu Związkowego. Dla pań w piątk! o

godz. S.eJ w:eczorem w tej samej sali. Uprasza
siC wszystkich czlonków o liczny udzłał.

.. Awl ł c"'ewfc.'e. .
(Ś) KomIlII. Urząd Połr. Prac:y w Wletkl<:h RaJ.

clullGh.

Z dniem 6. bm. wydz:ela siC gminy Wielkie
łfajduki i Nowe Hajduki od Komunalncgo urzędu
'poŚrcd,nictwa pracy w Świctochlowicach i stwa

na Się taki nrząd przy gmln:e Wielkie Hajduk.
dla bezrobotnych gmin Wielkie i N0we Hajduki.
Kontrola bezrobotnych, wyplata zasilków. 1dpo.
redni<:zenie I zgloszenie woln}'ch miejsc odby
wać się utem będzie dla gmin WielkiE' i Nowe

,łfajduki w urzędzie gminnym w Wielk:ch Hajdu
kach.

W)'rd.ł. sw. alezadowul.DIe z ogłolzooelo dopIero walczyć beda w JObote 7 bm. w 1łÓł1l. pocztowa Radiostacji Katow cklei dla LLlecl. Cio_
",yD1ku. KI"rowIllC:Y POlikle. eklpodycJI. zalotyll n.ale. W razIe zwy<:leBtw. obaJ z.wodolcy za cia Hela omów: listv od sluchaczy r.alm1odszych.
(Helena Reutt). - 17.30 audycja dl: mlcdzie:l:y:
,ar.z po walce protelit i .de'll<:zale dom.laJa Ile kwalIIIkuJą sle do Ilaal6w.
..Przeiażdżka pO oN'..IC" pióra B. l'ąbrowsklego.
beZltroonelo traktowadla walk przez udzlów.
18,00 transmisia nabożeństwa z Ostrej Bramy w
Protest łeo rozpatrzoov 1'000taole w dągu dola
Zazdroszczą nam sukcesów!
dzisieJsze co l ma wsr.lkłe wIdoki przeJścIa. tem
W;ln,e. - 19,00 cod z enny odcinek powicścKlwy.
Jak naszym czytelmkUfll wiadomo, w Budape 19.15 rozmaitoścI. zapOwiedź progrzmu na dzie6
tardzIej. te Seweryolak łut poraz drugI udowo.
szcie
obdywają
sit
ob"clole
mistrzostwa
bakser
doll.swoJą wyjazoSC oa" Reldem.
nastepny, .umun:kat Te..tru Polskiego oraz prze.
WOlóle telOrUl:Zne mlstrrostw. EuroPY od. kie Eur"py w których bierze udzlal także re gląd widowisk. - 19,ZO Kazim,er Rutkowski,
bJ/'WaJą sIę w oIezdrow.j .tmoslerze. gdyż WIosI. orezentacja Polski. Tckgramy przedrukuwane art.-maI.: "Kra;obraz w malarstwie polskiem",
w
w;:zorajszYIl1
naszym
numerze,
przyniusly
\\ epzy I Niemcy. stworzvll trójprzymierze prze
19,58 sygl1al czasu z Obserwatorium Astronom.
"wko zawodolkom wszystkIch lonych padstw. bardzo pocieszając widdomości z ringu wef,ier w Warszawie. - 20,00 transmisja z T-atru Pol
tek. te sedzlowle tych oadstw nie klerU.\ą sIę s\CjCgo, zwlasz.;za bezal-elacyjne zwycięstwo skicgo w Katowicach. Otwarcie Uroczystości
umleJelooścl.ml walcza.:)och l przebIegiem walk. ..flanysa" Górncgo naJ ..hlubą i mjstrze:n Nie Mon uszkowskich. Prz mówienia oraz koncert,
tylkO sympatJa do daD.:&O zawodnIka. Wskutek n iec Fuchsem, które daJe naszcmu dzielnemu \V programie: Utal.ja Ostrobramska I Sonet)
roooboeco olezdrowegl) traktowaula walk po. bC\kserowi. poważne szanse na zdobycie zaszczy Krymsk,e. - 22,00 C. Jelltnta wygłosi felieton
.rzvwdzono wczoraj rówależ Johanseua (Nor lI'ego tyłułu mistrza Europy. Gćrny był besprze p. t. ..O plewie pt..ków i ludzi". - 22.15 komu.
\' egJa) I Ooureweltscha (r 10Iao!l1a). Oto wyolkl cmie lepsz 'm od Fu.:it a, a zwvciestwo zostalo nikat meteorologiczny oraz zapowiedź programu
n u przyznane Jcdooglcśnle przl:z kom;sJe sę
Inoych w tym dolu słocwoych ,,'alk:
Wilia kocucIa: Bomao (Szwecja) zwycletyl dziowską, na ktcrej tok urzedowania my nie na dZień nastepny. - 22.25 naQprograu. - 23.00
tlclarsklego (NIemcy'. Pl.esu (Rumuma) ooko. r'ogliśmy !lieć zadneg(. wpływu Oczywiście, muzyka Ickka.
zwycięstwo Górnego ni::: wszedzie zostalo przy
Dal Llodenhelm. (AustrIa).

Wala lekka' Dlaoclol (Wiochy) wygrał z Jt,te z taką radością, lak sobic wyobrażaliśmy.

Chr!steoscoem (Damal. Szabolcwsh (We Kry)
wyellmloowal DoJuseoa (Norwegia). Viickerii
(flulaocQa) wypunktował Edluuda (Szwecja).
(P) Wieczorek młodzIety ukoJoe) w Wielkim
Wala średola: Aodc!'sd (Szwecla) zwycll:bł
Reooeo (NIemcy) Mo!rool (Wlocbv) pokooal
ChełmIe.
Dnia l. czerwca br. urządziła szkola w W:el Chrlsteoseoa (Dama'. Rluter (Austria). wYl:ral
kim Chelmie w;eczorek wraz z przedstawi..n em. nIesIuszale z ,lohaosooem (Norwegia).
Waga nółcleżka: Pe'o:rseo (Daola) zOllkauto.
okazii tygodnia dziecka. Z pośród programu
o(jOSyć obszernego, wyróżnil sie śpiew chóru "al w 2 ruudzle Valdmana (Estom£).
!Szkolnego na cztery glosy, Publiczność PI zYJela Waga cleżka: !\'olao.ter (Szwecja' zwycleżyl
i\op'SY dzieci szkoln}'ch z wielk em uznaniem i Stl'aulklego (Austria). "" haelseo (Dama) ooko

.{I P.zczyd..iegc.

N'czadowolona z porażki Nicmca. jók zresztą wą kupna parceli, zechcą się zgłosić do prezesa

zwykle. I!;dy idzie o slawe sportu pobkiego. jest tut. Tow. gimn. Sokól w gmachu ma i!>tratu. b.Q
slvnna ..Katowicerka". tóra odwala się wątpić ro nr. 18 w godzinach urzędowych,
w sluszne zwycięstwo Polaka w spotkwiu z
Fncbsem. N<,wet pras:! ber1ińska. w swych artv (B) WycIeczka bielskIch Sokolów".
Miejscowe gniazdo sokoloe urządza w nie
kulach o mistrzostw"cł:. Europy. wskazywala
ł"ezstmnnie na Górnego iako na jedynego po dziele, dnia 15. bm. gremjalną wyc.eczke do Ja
worza.
Odjazd z dworca bielskiego o godz. 13
ważnego przeciwnika F dchsa, chociaz byla pew
m. 52, O godz. 15 rozpocznie s'ę w parl\u fe
ną swego r,upilkó.
Cala P,1 lka je t dumn:ł z sukcesu Górnego i styn, połączony z konkursowym bieg em na
K"narzewskiego i ze s)okojem patrzy na ciosy przelai i pokazami g:mnastycznem. druhiń i dru
naszych bokserów w ri:!;:u madziarskim. .
hów, wieczorem za o godz. 20 zabawa tanecz.
<zadowoleniem. CZysty dochód w kwocie 100 zl. nal SUclUaoo (WIochvi, Dlozmao (NIemcy) wy.
na w sali restauracji zakladowej.
przeznaczono dla dZiatwy szkolnej na zalożenie
konta w Kasie Oszczędności miasta Katowic.
j(P) Przea;ląd koaL'
(C) Zebranie oaczelnlków sportu.
Magistrat miasta ?szczyny podaje do wiada
Na zebraniu naczel.l!ków sportu S. M, P. akr.
ria pożyczki tJrzcwidywant: jest szybkie za
mośc:, ze w dniu 10. czerwca o godzinie 1i.3O
Ceduła
I!',ełdy
warszawskiej
cieszyńskicg"
w SkocZJwie zastar.awiano się nad
kończenie subskryrcji, Dlate o też każdy.
rzed poludniem odbedzie s'e przegl"d kon, na
wieniem ruch<- spono \Vego w "krł;:g rolni.
z dn:a 5 czerwca 1930 r.
targowisku m'edzy stodolami, StawiĆ winni sie
kto nie zd"żył dotyc:lcza pożyczko t i zaku ozy
czvm.
M.
in,
naczelfJik
,-kro sportu drh. Borgiel
,wlaŚi: ciele z kOlimi VI wieku 4 lc.t I powyzej.
[ić. pow.nien uczynić ;aknaj:-ręc!zej, gd 'ż wvglosil referat na tem;,t: ..Lekka atletyka i gry
Walui\' I dl'Wizy.
dla których dotychczas nic wystawiono paszpor_
Dolary 8,88-50. Nowy Jork 8,909. Londyn upisy mogą być w tych dniał:h zamknięte. ruchome w S. M. P:' P;. refe. aCIe wvwiąula
tu wojskowego.
:e obszernd dyskusja w której domagali sie dru
43.33-25. Paryż 31,97-50. W.edeń 12580. Praga
wie jaknaJn'chlejszei rganizacji spurtu w wio.
(P) Nleprawa samOlooka.
Niekorzystna sytuacja dla eksportu h'
26,44-50. Wiochy 46,"3-50. Szwajcarja H2,66-5O.
skach rnlnic.nch. Drugi rt-ferat .la temat: ..W ja
Szczególnic w okolicy Lcdzin stwierdzono Holandja 358.70. 3tockholm 239,41. Berliro 212.80.
bydła i mi('sa z Polski.
k. sposób vrganizuię c; uwadze sport w naj
tajne gorzelnie, które byly pedzone przeważnie Dolar prywatny 8.88-75.
Sytuacja na ry kach zagranicznrch odb;or L'bozszej wiosce która nie jest w stanie dostar
1>rzez kobiety. Policja wyśledz la kilka tak.ch
Bank Polski 170. Czestocice 34.1:0. Węg'el 46. czych
przedstaw.ala sie w perwszej polowie czyć przyrządów spGrt.J 'Ych i bOisk,," wyglosil
&orzelń, przyczem eter slużący' do fabrykacj:o
27,5('. M.odrzeJów 10.25. Nort l n 5C Ostro maja rb. z punktu w.dz;>n a polskiezo eksportu Kcmenda.nt zw nau.:z P. Karuga z Król. fiuty.
zastal skonf:skowany. W Tychach skoni:skowa Lilpop
57-57,50. Star;:chowice 19.25. Po . in nierogac,zny 1 brdla r..ekorzystn,e. Czecho lo Referat ten wzb:Jdul wicIkle zainteres.Jwanie
'110 w t}'ch dniach 30 kwart eteru. Sprawców wieckie
westyc}'jna 4 jJroc. tlO,5O-112-IJO,50. Premj. wacja. będąca powazll}'m odb.orcą I)olsk ego by "śród slucl1a(.zy, gdyz reteren' umial przedsta
czeka dotkliwa kara.
SPLlSO mozna prowadzić sport
dolar. 5 proc. 64,75. F-oz. konwer yina 5 proc. dla
rogatego, na skutek zarządzenia czesk ego wić w jaki latwy
Pc dysk sJl w której wSZys.:y zga
(P) ..Oolarze" ooc:oą porą ogoto<:iII zakład Iry. 55, Z emsk e 4% proc. 55.
min s[crstwa roln.ctwa ogran,czyła powazn.e na wiosce.
sie z wywoGami rettll:nta zamknięto zebra
z)erskL
Tendencja dla akcyj rliejcdnolita. dla walut kontyn.;ent ,mportowy polsk.ei rogacizny. W dzali
r.;e Tego amegu jnia uduylo ie w SkJlizuwie
Dn a 2. bm. miedzy godz. 2 a 3 w nocy oder. mocn'ejsza.
N emczech wskutek znacznego WUOSIU spedu śwleto
druhen S !.t. P 'l. Rano udbylo sie ndbo.
wano klódke od drzwi nowo urza.<izonego loka
n,ero,pc zny, wybi nego podn.eslen.a tawek cel zeństwo, ,)odczas które,?;u prLystąpily druhny do
lu fn'ziersklego P. Pawia G:gloka w T}'chach ,
nych prcmiowa:Jia eksportu rynek nie przed &ł'neralnei Komdnj; ŚwieteJ Po nabozeństwie zo
Powodzenie premiowej pożyczki
ISlnadz;ono dwa kartony artykulów kosmetysz
staw,a dla Polsk. 1II0żl \\ OŚCI zbytu. Stal s:e on stała otwarta wysatw.1 rI'bót recznych druhen,
budo wlanej.
1I}'ch i 2 firanki, czyniąc szkode na przeszło 600
nawet powaznym konkurentem na Ivnku au rja k'óra cieszyla sit: wi Jkicm puwudzcni :n. O
,zl. Sprawcy nie pozostawili po sobie zad,nych
Nadchodzące ze wszystkich stron kraju ck m. Rynek wieder1sk, zaś pozostaje w chw.1i grdz. 4-ej _ byll) się Uiv<.;.yste zebranie. na któ
ladów.
"iadomości stwierdzają, że Dierwszy dzieli obecnej pod wpływem nadmiernych dowozów r przYbyli równiez r:>JL!Ce, Olaz patronat na
z N em,ec. Litwy. \Vęg er i Jugosławji. któ-em przemówi! do Lebranych burmistrz ks.
s..:bskrypcJi nowej premjowej pożyczki bu trzody
\\ obec cze;:o nie ;est w stan.e odb,era nieroga Mo(.ko. Druhny Ras,kó;vna Mada i Pietorówna
dowlanej przyniósł tak liczne za,'Jsy w wy c:zny
z
Polski po cenach oplacając}'ch eksport. wyglosily kilka PlekaV: 1 .:!eklarr:acyj. Uch ;valono
(T) Nleudaly oapad.
znaczonych punktach, że powc.dzenie tej
przesIać pozdrnw.enia dla druhen z \Var z"wy.
Dnia 4. bm. okolo godz. 8.30 na drodze polnej pLżyczki .jest zapewniont. Zawdzięcza ona
UroczystośĆ cala świaJ"i} ła o tem, ze S. M P.
Ewolucja stopy oprocentowania
fIOm:ędzy Radz'onkowem o Kolonią napadn'ętą te. powodzenie z jednej strony pożyteczne
Jest silną organiza.:ją m! Jdziezy. umie ona samo
,zostala przez nieznanego osobnika Purgoł Cecy n,u celowi społecznemu, na jaki lostała
kav'talu.
dzielnie pracować na ;hv.alę Boga i Ojczyzny.
iJa z Radz:cnkowa. Sprawca rzucil napadmetei
p'zeznaczona,
z
drugiej
s
rony
zaś
ko
zyst
Pod
powyższym
tytułem
dłuzszy
artykul
0
(C) Jedna z wielu pochwal dla wytóml "Sal
garść Plasku w oczy a następn'e usil owal sk aść
glosil znany w \Varszawie pracown,k Biura Eko vlolu".
II en'adze. które m'ala przy sobie w wysokoścI n.:mu planowi losowań pr€.mij
Organizacja subskryr,cji :>rzeprowadzo nom cznego w Banku francji p. Georges Royot.
Do zarządu Wytwórni "Salviolu" zasylam
50 mk. n. Zamiaru tegoz jednak nie wykonal.
f:dyz spłoszony zostal przez nadjeZdzającego nCJ została sprężyście. PU?lktów do podpi Autor stara s ę przew:dz.eć dalszy rozwój ten w.ele podzie!,;owań za nadesiany mi ..Salviol".
rowerz}'ste. .
sywania obligacyj wyznaczonJ w całem dencii stopy oprocentowarr'a kap t:tłu, \VyraZa który sie okazal bardzo radykalnym n;ezast .
on przekonani;>, IZ jest rzeczą możlilwą. że dlu
środk cm przec'w reumatyżm:e. neural
(TI Matura w Państw. Semln. Na:'.cz. w Taro. państwie 4.000, co niezmiernie ul:>;t\viło sze gotrwały spadek stó.J drskontowych moze po p:onym
rokim warstwom społec.leństwa do wzięcia siadać char;:kter cykliczny, to znaczy mole j;j' którym pcdlcgałcrtl Dziś po uzyciu zale
OÓfach.
dwie jednej flaszki zupelnle wyleczy lem s;e z
\\' dniu 30 i 31 maja rb. odbyla ie w Państw. uJziału w subskrypcji już w pi<:rwszym trwać szereg' lat. iak to m alo m.ejsce po woj mych dolegliwości. przeto tez ..Salv:ol" WSZyst
Sem.n. Naucz. w Tam. Górach matura pod prze c.niu jej trwania.
nach napo cońsk ch i po 'r. 1870, Ogóln:e przy
polecam. I(s. Prob.
Ważne m udogodnieniem ró\\ njeż jest puszczają, ze n.ski poz;om oprocentowania kapi k m c'erpiącym na powyzszeLub.
wodnictwem wizytatora P. Wysock ego. Egzamin
dojrzałości zlozyli: Pp. Bensz Jelzy, Dreksler możność subskrybowania obligacyj tej po talów jest rzeczą dogodną dla zycia gospodar 1(. Wajszczuk. MIędzyrzec
-Q
Adolf, Duda Józef. Dudk'ewicz Patrycjusz, Ga życzki w każdym urzędzie pocztowym W czego i dla pol tyk państwa. któr mo:l:e prze
wior Stefan. Grzesik Zygmunt. flolewa Pawel. ten sposób obywatel pragnący nabyć obli prowadz'ć konwersie, na korzystnych dla s:ebie
Janik Józef. Jokiel Gerard. Kam'ński Józef. cje może zgłpsić się do najbliższ go urzę warunkach, Jednakze dla szerokich rzesz kapi
Kmer Ant()ni. Krautwurst Walerian. Lamprecht du pocztowego I tan. dopełnić wymaganej talistów niski poziom stóp dyskontowych jest
Sobot3, dII1a 7. czen'ca.
Henryk. Lipok Jan. Madeja Emil, MijaIski Ta. f::Jrmalności. Również bardzo dogodnym kIęska. i powodem zubozenia. Autor przypuszcza.
I(atowlce. Nadzw. walne zeb anie miejsc.
deusz. Modliński . tanisław, Nawara Józef, Peta
ze
n'sk'
paz
om
oprocentowania
kapitalu
nie
be
Klaudiusz, Reg'nek Gerard, Suchowski Józef. vlamnkiem, :::0 prdkre.śialt subskrybenci z dzie objawem tak długotrwalym. jak to m.alo kola Og, Zw. Podoficerów Rez. o godz. 20 w sali
Sllegier Józef, Tarczewski Antoni, Wajs Jan. pierwszego dnia zapisów, jest wpłata pod miejsce w zeszlem stuleciu. gdyż uklad stosun Strzechy Górniczej.
W'szolek Pawel. Wojtyczka Engelbert, Wotn:ca czas zapisywania sie tyłkI> 40% należnoścj ków gospodarczych jest w chwili nbecnej calko Baczność Gliwiczanie w Król. Hucie!
ĄVilhelm.
Zd nabywane obligacje. Reszta t p, 60% wicie odmienny. n:z wówczas. Miedzy inneml
Grupa gliwicka-h,szecka w Król. Hucie bie
n..leżności wpłac:me będzie I),ZY odbieraniu ogromne cicZary socj Ine nic pozwalaią na szyb
ctligacyj. t. J. na poczatku sierpnia rb. W ten kie rozw'niec'e s:e kap'talizacii, a przeto są rze w dniu 9 bm. udz:al w urO' zysto :i 3O-let.
niego jub:Ieuszu kapłań>twa naszego czlorka ho
s
osób
l1abywający
obli;tacje
kupuje
Ja
na
czynni'kiem
sprzyjającym
wzrostowi
stóp
dy
(L) Święto P. W. I W. f. w Lublldcu.
norowego ks. katechety Drewniaka w S'emiano,
Tegoroczne św.et.> P W i W. f.. organizo dwie raty. Wobec tak wjelkiego powadze skontowych.
wicach. Zbiórka o gr.jz. 7,30 przy hali targowe!
wane przez Pcwi"towv Komitte P. W. s;Jotkalo
w Król. Hucie. O liczny udzial upr?sza Zarząd.
sic. z nadzwvczajnem wpr, st zrozur.lieniem oby
Środa. 11 c oIr\\"ca 1930 r.
watelstwa mieiscl,weg.; : z wwiatu. $wia:łczy o
tern choćby pokaźna r;"zba ufundowanych na
Katowice. ZwycZałne m:es:eczne zebranie z..
gród w liczbie okolo 38 t"k, ze komitet kilka na wędrowną p. Dyr,. RZY1T.elki zdob?,.ł ha.r,:erz Mi- (B) Sprzedaż parcel.
O, K. Z. o I({) z. 1930 w sali Strzechy (Jórniczel
gród pozostawił na rok na3tępny. Główne uro
ul. Andrzeja 21. Na porządku obr d: referat i
czystości rozpoczęły it: w czwartek. dnia 29 s :I ' ś i !< K';; t a : n : .e d : . Tow. glmn. Sokól w Bielsku ot!z ało swo. sprawy aktualne.
mala nabozeństwem w 1'0ścieie parafjainym przy żyna P. W. Prawie każde środowisko odeszio leg? zas '? darze od kr kowskle! AkademJ
f1iezwvkJe 1!cznym ud;;!-tl" środowisk P. W. z
zawodi1ików
szczere zad"wl)lenie
polozony.
Nie
zużyt
calego powiatu. Po nab )żeństw:e odbyla się im kIch
z jakąś
nagrodą _ wvw::lain
co fLecz naturalna
u wszyst- IklejleJetn
scl gru
t wmogąc
Białe]przestrzem
przy ul:cyeJ
?ywlec
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o a! :::: Ń; : Z Biel.lziege.
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ponująca d ilada. p leJll zgrol:lajzili sie ucze
stnicy zawodów oraz I;czn! obywatele miasta,
przedstawiciele wojska. wladz i urzędów oraz
slOwarzyszeń na obiedzie toln;erskim, na któ
..cm 1). wicestarc5ta Łukowickl wygłosił prze

Odpowiedzi

nia wychowania fizy.znegc.. K'tmitetowi Powia- o zatw.erdzenle planu parcelacYłl1.go, na pod
P. .:. z NowyclI Daiduk. Uwagi sluszne, lec'
t&wemu należy s!ę uznanie i podziękow!!.nit za stawie którego rozsprzedając parcele budowla
znakomIte zorganizowanie dorocznego więta ne. stwarza fundusz na zakup!!o tak.ejże, polo dlaczego tak późno? Korespondencję zachowamY
i zacheciło do daiszego wytrwaltogo Pielegnowa- I kować dla bu owy sokollll, post ral Się zarząd sobie dla paJ1ljęci.

P. W. żooej jednak w aielsku. Interesujący się spra
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Dnia 17 .Ja rb. P. MIalIłer RoIalatwa pr,,.- ",.cIała"" kr6w ClbNnI'OWIIIO bib ,_ bardzo ::ł:ie ć ;::::: ::-:ąJe drK:::::::;

tlyl do.Clell"na III łnspekcle dóbr pa6StwowycB postePOwych dworacb. KtstePale p; Minister przY ul. Król. "uckteJ wczasie Ód 14-16-e,J bm.
Na całym świecIe, a wioe I wPolsco, chmle. b komor,. Cieszyńskiej I przy tej SPOSObnOŚCI zwied ił Zakład Opie 6czy "f.beuezer" W ,DIiI- Pn:YlotowMlia Komitet. w*naM. te Qstawa
larstwo. przeiywa obecule bardzo c.tki Itr,I,.. Iwledzlł los arstwa: w Pu6co"le obllrc la- Ilclowle, _lICI udał .Ie do Illsów Pa6stwwyda będzie dobtze obeslUII. OtWarcia doItOlllł sie W:'
,powodowa.J1Y przez ...dmlern, rozbudOwO plaa.

rodow, rasy czerwonopo!skleJ p. Pawła KoMo- w W le. , dniu 14 bm. o iodz. ID-eL Sc4z:1cnr&ć bedzie nah .

tac)" w uropie. Obszar planta"YI lJa c.łYłII ni., w Dzieglelowie wlorowe fi)sPCMlarstwo Dnia 19 maja P. -łrister o godz. ..... IIIO prawdopodobniej ekspert lkrtol4 Stacb I Bo..
'wiecie wynos'ił w łatach 1!1011-J91a około !lO 000 (kacrrs .. Dalwytszą wydajność mleka od kro- zwiedził Pa6stwow. WYŻSZlI Szkole OoIRoctar- cle. Towarzystwo zapralla wSlyatkJch bek
a idy produkcJa piwa w tym czasie slCiała wy rocznie) rachunkowość p. Gustawa Cieocla- stwa Wlelsldeio.... aMzynie, poczem lIdal,se dowCÓW' do wzięcia udzIalD .... zwledleniu wy..
19 5 mlllon6w hektolitr6w. W rota abie,łym ..... Iy. kółko kontroli obór w Jasienicy, Zaklady na inspekcje paftstwowycb majątków; łlatl4ic:h. stawy I aadsylaniu alir6d. KoreePClllCleDCJe d
tomijlst obliZar plantacyj clunlellł wynosił M 000 Oplekuócze benezer i majątek Oórłd W4elk'e Debowiec, j Kostkowlc:e. Po poludniu o codz. 4-ej tycząc. wystawY kierowae GIlet)' aa ręce se..
bektarów. a produkcja piwa tylko 185 mUlo P. majora Tadeusza Kossaka. zwiedził gosPOC1ar.two w Górkacb Włelkicll p. kretarza Romana Oo}ndy. Cbor&6w-Macieikowi
'ów hektolitrów. Obszar plantacyj zatem zmnleJ.
Po przybyciu na dworzec Zebrzydowice Cfnla Tadeusza Kossaka, gdzie zabawił blilko «wie ce, Olówna 21. 'Wnioski o zapoDlOli skierować do
,zl'l sic zaledwIe o 10 proc.. gdy produkcja piwa 17 maja o iodz. 23 P. Ministra przywitałlłaro- iodZiDY, potem udał si, d Jasienicy. gdzie $Iąskiej Izby Romiczej w Katowicach ł do Cen

,nialara o clłe .fO proc. W OiÓt.nycb cyfrach sil p, dr. KIsiala d prezes ląskieJ Izby Rolniczej członkowie mio}scowe&;o Kółka Kontro" Obór traJaelo KoJDiteta. a. Spraw Hodowli Próbiu
,tanoWi jut gro ny stan rzeczy, .powodowany samochodem do Cieszyna. Dnia 18 maja o godz Kółka Oruszłtl. lecz wskutek de.zczu I clwugo- '
szczególnie silnym urodzajem chmielił w roku 1000J rano P. Minister w towarzystwie dyrektora dz nnego sJlÓtmienia sle p. Miluka bydlo łostalo Slemł :f:1W'. Hodowc&w Drobnegó
ubieglym w krajach produkujących, a wjoe W Departamenta Ministerstwa Roln. P. inż. Kruli- niestety przedwcześnie odprDwadzooe. Inwentaf w Sle!D.aDOWI.cac r za z IłOWO"!
I'olsee, AngUi, francił i Niemczech. gdzie przp./O kowskic.a:o, dyrektora Komory II. int. Szuberta. P. Ministra 1I0witał prezes K. K: O. ,. (}rus!- du ZO-Jetnlc o jubileuszu 1stmenJa ,Towarz¥st'Y a
t:clna wyda!,ność zbioru byla w r. 19Z9 npJwyż. prezesa' Sląsk. Izby Rołn. Jana Sztwjertnl. <lv- ka w Im.eniu czlonków Kółka a córeczka 1I,!Co- w dniu 15 SIcrpo:a rb. w Pszczełnlku w 5ieDl1 "
rektora ŚI. rWY Roln. Ił. Stefana Panieńskiego wali wypowiedziała wierszyk i wręczył. P. Mi- nowlcacb wystawe, na kt6rą zapra.sza wsz T;tk.fII
sza od lat czterdziestu.
Polska posiada obszar około 3500 bdl:tarów d insp. "od. Bołdyrlwa uda I się do Puńcowa. nlstrowi bukiet kwiatów. P. Gruszka jako &;0- towarzystwa. Rówl1?Czśie etaW10ą0 WIłIOSek.
I'lafltacyJ chmielu, z których zbiór dał w 1929 f. gdzie P. Ministra przywitato mieiscowe Kółko spo!iąn: zapro$.ił dostojneeo &oicia do mleuu- by. lIastepne zebrMIle d6wnec ZWl"zJaa tlU
{,s 000 centnarów (a ,50 klg.), a z tej fioki zale. Roln!cze z P. Emilem Smeliklem Jako przewo- nla na przekąskc. idzie P. Minister obwił aie dzić podczas wystawy II terelue 'WJatawO'W1m.
41 IV:e 12000 cnt. znalazlo zbyt na fYI.ku kraJo dniczącym, nastepnie P. Minister oozwolU na pare minut, potem udal sle do Szkoly Rołn1czef o c:z z ecYdale wydZ1ał w)'koaawczy lIaszel
lWice nadprodukcja chonLolu wynosi 25 proc.. co JaD Sztwiertnia. ,,!,stepnle P. Minister udał s'e sPQ4zll1 swe bydlo aa podw611:e pana prezesa w Warszawie.

,U 111. Jak z tego wynika, chmielarstwo polskie
voliczone lest prawie calkowicie ni cele wywo
aowe. Eksport ten wyraża sic cyftą dość z,nacz
na, gdyż w roku 19Z7 wywietll';my chmielu za
IS 7J3 000 zl.. a w r. 1929 wskutek spadku cen
już Iylko za 7302000 zr.
Nalezy zaznaczyć przy tom. te przy dzisieJ
Szym spadku cen. chmielarstwu poh;klemu za.
graża nleh.lko bardzo powaźny import z Cze

sfotografowanie w otoczeniu całego zespolu twl- M! zyświeciu. Idie obecnie odb!'wa ..ię p!ę- g:: a ios f:: ::=rg =e:o C:

}Xin i 1to : ap.k at /

(): C tó;;

s .zr;rolu::s g:=::}: ;k : n : tetu ł Śląskiej Izby Rolniczej. .

bardzo podobała siO P. Ministrowi, obora p, Koź- Mrówc:ówna w imieniu koleżaaek wręczyla? ł..IewDId. Tow. DrobllOiO Inwentarza ..
donia należy do Związku Hodowlanego, odzna- Ministrowi fotograf je Szkoly. Po zwiedzenin Łag'ewmkaUJ zgłosi lo urządzenie wY tawy lo..

cza de dobrem wyrównaniem. Gospodarz zapro- szkoly, która bardzo zaimteresowala P. Ministra. kalnej w czasie od 6--8-co grudnia rb. w Ła.gie
sil dostoWlego goścIa do m:cszkania n. przekąskę, gdy t s1Jkola M:edzyśwleĆ została wybudowana W'IIikach w kJkaln II. Kokota, co do la kaweł
Z Puńcowa P, Minister udar sle do Dzięgle- przez Śląską Izbę Rolniczą w 19Z7 roku, według wiadomości wszntkim zainteresowanym poda1
lowa do gospodarstwa P. CierJciały Gustawa, nowoczesnych zasad budownictwa t wymogów jemy z prośbą. by ilHle towarzystwa w tym cza..

hosrowaeji, ale i duże trndności eksportowe. gdzie u progu domu synek ośmioletni Stasiek po. uczelni rolniczej. nastąpila pogadlllka w Dyrek- sje wystaw nie uri:ądzaly. .
wynikające z tego glównie powodu. :re na sku. witał P. Ministra wierszykiem. cli Szkoly lIa temat nauczania w szkole. P. Mi- "ata, Tow. Ol'ordów Działlrow. tm. Kr6ła Jana
tek starań plantatorów bawarskich, rząd Ba
Tutal P. Mil1istra informowano o wydatności nl5ter dowiadyWal się o frekwencJI, o stosunku Sobieskiego.... Ta",. Górach i Tow. Ogrodnic..
warii jeszcze w grudniu r. ub. wystąpił o pod obory ł naJwyższel rocznej wydatności mleka od szkoły do okolicznego rol11:ctWa, stos!lau absol- twa DzlałkoW'. kopalni Wujek w Brynowie.
wyższenie cIa autonomicznego z 100 mk. na 150 krowy; prze<;ietna wydaJność z obory zlotonel wentek i absolwentów do szkory i rótnych in- Za najlepszą I wzorową krlanle uznano k()o<
Ink. od 100 kg. j podwyżka ta została w mie z 8-miu krów bieżącego roku wy,nosl 3880 Ii- nych kwestJach, ązanycb J prowadzeniem lonję przy Parku Kościuszki w Katowlcacb, Ko..
S'aCU ubiegl}'m przez parlament Rzeszy uchwa trów o 3.83 proc, tluszczu, a najwyższa wydal- szkory. na co dyrektor szkoly P. inż. Machal:Ca Jonia Stow. Przyj. Ogr. w Król. "\II,..ie otrzymal<t,
lona. Istnieją wprawdzie w Niemczech telłden ność mleka ma krowa "Kochana" a mianowicie dawal dokładne dane sprawozdawcze z Pracy I nagrode za zalozen'e spóldz:e'ni ogródkowei.
tlC podwyzszenia "ła na clun:eI. przewidzianego w ciągu 3J7 dni doiu dała 5,2'94 kg. o 4,1 proc, szkoly od początk'l jej oowstamia. Po zakończ e- pierwsze) I Jedynej w Polsce.
w konwencjach z francją i Belgją, przez co
Utrzymaniem i wydaJnością krów P. Mtn!- udal sle do Zebrzydowic. skąd oolwhal pOe ą
wszystk.e kraje importuJące chmiel do Niemiec,
Urządzenia szałasowe w Beskidzie
zo,w'aby obciążone} jednakowem dem prohibi ster byl zacbwycony, gdy t dotychczas podobną giem pośpiesznym do Warsz!łwy.
Śląskim doznają ulepszeń.
c)'jnem. Sprawa jednak przedstawia s:e szcze.

tłuszczu. niu kon.ferencn P. Minister serdecznie żegnany,
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,'>loie groźnie dla chmielu polskiego. który be
dl emusial oplacać w nadchodzącej kampanj, słowacJi. Jugoslawji. Mpglaby mieć na nią pe
]50 mk.. gdy inne kraje, eksportujące chmiel do wien wplyW " znaczn:ejsza redukcja obszaru
KCl11l'e, a przedewszystkiem Czechoslowacja, plantacyj chmielu na całym świecie, a glównie
plac'! clo konwencyjne. Wy>!Joszące obecnie w krajach wymienionych. Duto o nieJ mówiono
Premiowanie kolonii ogrodów dział
611 IIIk. za 100 kg.
w roku ubiegłym, ale ostatnie w:adomości nie
kowych.
Ponieważ eksport nasz w całośc.i niemal kie
się wróżyć rychłego powrotu do rQ no
rowany jest do Niemiec, przeto clo powyżue, 7;daią
W tych dniach kamisia' sedziów. skladaia<:a
wagi, to też .{lic A;iwnęgo, U -ob nie w wielu
s:anowiące blis,kQ 150 prDC. cen zes łor<x:znych, miejscowościacb Polski kasują plantatorzy swe sle z p. taż. Marii Kuropałwlj.5kIeJ. ogr nic;zJg
Jh,w:nno wlaśc:wle unlemozliw!ć calkowicle eks chm;eln ki, uważają<;, że nie oplacl im sle lo1yć i<l1struktorki miasta Warszawy. refere.nta Po
port naszego chmielu, wytwarza siC bowiem na
na ich utrzymanie. Sprawy te zresztą bedą znańskiego Urzedu Wojewódzkiego P. Włady
Imzą nickorzyść w stosunku do renomowanego nadal
obrad większego zebranIa chmie slawa Lubawego, generalnego sekretarza Cen
chm'eiu czechoslowackiego. rÓŻnica cia 45 mk. przoomiO'tem
larskiego,
które odbędzie sic w Lublinie, wkod tralnego Związku Tow.Ogrodn. Działk. Rzpjitej
a Jodnym cen tnarze. która to róznica stanowila
Polski oraz referenta p. Władysł8'Wa Włoslka,
II roku ubieglym calkowitą cenę eksportową.
klerowaił!:a Wydz. Ogrodn. I, Izby Roln., po
\V rzeczywistości jednak. pomimo tych wa
zwiedzeniu kolonii ogrodów w KróL Ducie. Cbo
rU:lkow niekorzyStnych, pewie.n eksport z Pol
rzowle. Wielkich łI.jdukach. Taro. Góracb, Ru
sk: będz:e istnial wobec tranzytowego charak
dzie. Zalężu. Br)'I1owle I Katowicacb I:adala na
kra naszego wywozu do N;em:ec, ale upośle
stepujące nagrody: I. Dagrodę Stowarzyszenie
dZl'lIia celnc odbiją siC oczywiście na poziomie
PrzyjacIół Ogrodów w Król. Ducie, II. nagrode
r.3>zych cen, które - należy to przypuszczać 
Tow.Ogrodn. Dzialkow. im. Kościuszki (dyr. Ci

Kronika rolniaa.

Cli przyszlego miesiąca. R.

Czy jesteś już członkiem
Og. Zw. Podof. Rez. R. P.

cnformacjl udziela Zarząd Okręgowy
Poprawić tę sytuacje moze tylko s'łny n.en Katowice. ul. Plebiscytowa t IV piętro
rodzaj chmielu w Euwpie, a zwlaszcza w kra
Biuro czynne od godz. tO-13-ej.
kch glównie produkujących, t. zn. w Czecho
Pozostaną nadal ponizej kDsztów cen produkcji.
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yłam'

'la wykonanię instalac:i ele trycznej w nowej

astą
,ural
za le

s:e Z
Zyst

Prob.

szkole powszechnej w Brz()zowicacb.

Oferty podpisane przez oferentów należy

wnosić do Urzędu gmim.ego VI Brzoz!JIWicacb na

oryginalnych formularnch i w opieczetowanych
k(;'pertaeh z napisem: "Oferta na wykonanie in
stalacji elektrycznej dla nowei szkoly powszech
r.tJ w Brzozowicach" do dnia 16 czerwca 1939 r.

jących
Peri9X12i

Kamera dla początku- 5

Lekka
i wygodna w u y. 5!
cłu. Pierwszorzędne

! zdiecia" I

xodz. 12: w którym to dniu nastąpi otwarcie

Przy otwarciu ofert mCJgą być obecni oferenci
lub ich pclnlJmocnl zastępcy. Data wplywu ofert

do dziennika p:>dawczegu będzie podstawą do
oceny czy oferty zostaly wniesione w należytym
terminie.

li ejsc.

w sali

cle!

bieo
!O-Iet.

ta ho
niano,
gow e !

Przyjecie ofert przy przetargu nie pociąga za
sobą żadny"h zob<>wil1uń dla Urzędu gminnego
at do chwi!i podpisani.! umowY.
Urząd gminny zast;zega sobIe prawo wyborn
oferenta niezależnie od ;\'} sokośc1 oferty wzglę
dnie prawo unieważnieJlla przetargu w calości

boty, a który wzbrania SIę podpisać umowę w
oznaczonym term:llle, traci zlożone wadium na
rzecz Urzedu gminnego.

nie Z.

wartościowych do Kasy &mlD.Jej w Brwzowi(,.ł.cb
Przed zlozeniein oferty.

ierat I

Wadjum w wYsokoścI 5 proc, ofiarowanej
sumy należy zlożyć w gotówce lub papierach

Druki potrz blle do 1tI'zetargu OIIrzymać

; : t;; zi: Jb:I: w ł:I; :°J;;I'; ą

cii,
e. lec.
IwalIłY

cze. Najnitsze ceny na aparaty markowe.

ZlIdalde bezSlł.tnie no., katalol 1930
Najstarszy I największy łlCllI.wy łoUład eptyozny

::; . i fotograficzny
naotereai.
SI,su
=====
r;:n!'a :;ł cr 6 treWy
a ł r ł:rn
: :=========_

':.\VYK OptY I f!.I;! wice !!
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Icb częściowo bez DOdania powodów.
Oferent. któremIl prLyózielono wYkonanie ro

arząd.

:niczel

lem racjonalnego urządzenia I zagosPOdarowanI.
szałNJI..W wrn calu wybudowano o\xJte z goo..
Jownią tli wzór' gospcx!arstw szwaicarskij;h .,
przystąpiono do systematycznej melioracji past-.'
wisk. Zwiedzenie tego szalasa mialo Da ceJu zą....
pOMlanie s:ę delegacii z zagospodarowaniem sza,,'

lasu, w związku z przeprowadzaoem obecnJ
ulepszaniem urządzeń ualawwFcb w Beslddziw

:dzy Innemi
':;e
.: a: ł:..;::ą:
Da Kolarzu kolo BretUlej. gdzie roz...
poczeto już prace budowlane l metioracyjne.

Wyd.wca: ..Polska Zacbodnla M Sp. I OI[r. odp,/
Redaktor odpowiedz. red. Henryk Hanse. Katoc
chocki), III nagrodę Tow. LobownJ.ów Ogrodów wlce. KODemika i4. - Dn.k: Drukarniii Sląska,l
w Rudzie. Dyplom;v otrzymały następujące to Sp. z ogr. odp. Katowice. al Batorego Dr.
warzystwa: Polski Związek Ogrodniczy Katowi
TelefoD 1-78.
c.e. Stow. Przyjaclól Ogródków im. Miarki Król.

ofert.

ń.

las na hali Górnej, koło wioski Krzyżowa vr
pow. żywieckim. Szala s ten na okres trzyletni
wydz'e(żawilo Malopolskie Tow. Rolnicze, c .

1II11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Urzqd gmi1U1Y w Brzozowicach ogłasza

"Sal.
I'iol",

W bieZął:YJn tygodnin delegacia Iąskiej Izb,.t
Rolniczej w osobach pp. llrezesa Suwiertnł I \&oi

żynierów Lach()w.cza I Bucbty zwiedz la SZkl

w Urzedzle gminnym w &odzinaeh IIrzęJ ych.

Oferty wnieslooe po m.naczonym terminie nie
bedą rozpatrywane.
Naczelnik gminy.

'IINerltal"
lIerbata Da przeCZ)lszczeDle ltrwI

przy wyrzutacb skórnych, wrzadacll, 'run

kllląch i atoou kiszek, przeczYszci/:la łagod

przetarg publiczny
Da wykonanie robót W}iwńczeniowych (stolar
skie, murarskie itd.) w r:(.wej szkole powszech
nej

polotony w prze.,

p.ę nej dolinie Nic

kulinla - z wszecb ;
StrOD otoczOllY ma... I

kopertach z napisem: ..Oferta na wykonanie

:f ł::::: 1a : I

lowDlCzym kraJo-'

robót wYkończeniowy>:h dla nowej szkoły po

.b :łwk: )

wszechnej w Brzoz<Y\7,;r."ch" do dnia 17 czerwca
1938 r. godz. t2, w którym to dnin nastąpi otwar

cie ofert.

lub h łt

i ł;:stt

tz crł e : :

do dziennika podąwczego bedzie podstawą do
oceny czy cferty 10stalv wniesione w należytem

:

: g I: i

Vlarzyskie. Pokoie,

: calodziennem
u ,/
trzymaniem.
Pen..
S10nat chrześcijań_ f

tenninie.
PrzYiecie ofert przy r-rzetargu nie pociąga za
sobą tadnych zobowi:pa(J. dla Urzę(ju gminnego
az do chwili podpisania u:no"..y.
Urząd gminny zastrzega sobie prawo wyboru
oferenta niezaleznłe 00 w}sok05ci oferty wzglę

3 Maja I t. Zgloszll- ;

lub cześciowo bez Pods!1la powodów.
Oferent, któremQ prndzielono wYkonanie ro

W teciestowle !
?ensJonat ..Be.. '

dnie prawo uniewdnienia przetargu w całości

boty, a który wr:bra:Ua się podpisać umowę w
oznaczonfm termInh" trdci zlOZ011e wadium ni
rzecz Urzędu gminne!:!).
Wadium w wysokuścJ 5 proc. ofiarowanej
sumy należy złożyć w gotówce lub p;1pleracl!

wartościowych do ,Kasy gminnej w Brzozo...ic.acb

I'r : te e tY'do przetarg!! otrzymać
można w Urzędzie gmiiUlytn w BrzozowicIich za

M. Wolski i M. £StkOWlId.

NaozeIIA ...łu.

....

Rajcza

;rolo Zywca -: I
Sjonat ..zacisze."

wnosić do Urzędu gminr.ego w Brzozowicacb na
oryginalnych formularzu.h ł w opieczetowanych

..teka ..... .........
, Nr. telefonu 13-22 .,.1. .... ul, Wolaośd 22

I Uzdrowiska I

Oferty podpisane przez oferentów nalezy

opłat. 10 zł. Rysunki cędą wyłożone do wglądu
w Urzędue cminnvm W godzluacb urzę4pwyc .

nie bez boleścl, - Paczka zl. 1,50 zł. 2.00.

(--:..) Krupa.

..

Urząd gminny w Br uzowicach ogłasza

OfertY WIIitsict:Jl! po ci;,.naczonym term1n1t. me

będa' r patJYWIłt)e.

. ,.

, ( ) Kf1IIIa.

;to sKc:ł a i; )
nia osobiste od 4 :

do 7.

SKID" Wandy OI I

srewslt!et poleca '\
pokoje z ułrl:yma-;
nl m lIa czerwiec!
w enie n. 8.50 od .
('soby dzieDuie.

PoroaiD I

pensjonat ..Por :



r.;atika" poleca po.
koje sloneczne. ea..
ład&:eDoe utrzyma..

me 7 zl.. kuchnia

smaczu. obfita. 11&
śWleżem mdle, po.
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IŁ'.:a Zofja Pien<:ha.i
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Pośzukuje się
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Nr. 150'

..roJste Z'aC'łindn'.". Z .Clnta.f czerw.ca .113ft. ft

I.

Lampy
stołowe
Sprzęt
radjawy i
elektryczny

' u , im, ,! , , IIII" !

.

. Termin V{t1oszenia po.dań wakujące"
stanowiska nauczycielskie w szkołach śred.
. nich ogOlnokształCl\cych Woje\V. Sląskiego .

Kandydaci winni wykaza się:

u..łnra Z dniem 15 aerwca br. a nieJ jak

" a) odpowlednlemł kwalifikacjami z' dziedziny

mylnie ogło zonoJ z dniem 1 czerwca.

mleczarstwa,

b) długoletnią praktyką w wielkich mleczarniach
. miejskich.
c) majomoścl/ł rynku śląskiego.
Podania z referencjami i wyszczególnieniem warunków'

CllraJI i,11I1I1 ila sta h'r.wm..lll1aIIWJEb

nalety wnieść do dnia 12 czerwca 1930 r. pod adresem
[I ul.
6 fllJ.
KI tnI
. ul.,3-go
Jana Maja
'14 fUJa
ul. Ullwlcka 21.23 fabryki

lrolt8'lie.

Sląsklego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pokój 472.

Komitet IIrDlotowa.cu.

Jlelsto. Jagłellolisb 10 lri/. Bata. Wo/aołd M.

Jeli"z' kdka par.

MaKisual miasta Wodzis/awla .oz.

cel w p!ęknem let.
n,sku Lanckoroaa
dl) sprzedan!a. Z(,
n.'nut od Sil'::! Kaj

. 10 za me!! kwa.

h Wydzial Oświc:cc:nla Publicznego
,,1& kitgJ Urz du Wojewódzkleltl- o.

stwowc:! '5lkoit Prztmyslowel w
Bit:łsku:

l.roczny bardzo. ostry.
do sprzedania.

'. 11dUCZyciela etd.lowego dla bu
d0:wY l11;as.zvn z dluzsz4 praktyką w
dZIale sllrnldw sPdliu, wych,

2. nau.Lvcitla etatuwego' dla ogól.

Królewska Huta

neJ buduw ma ZYh i ewentltain"
praktyką w JZI"le si.ników WJda;ych
3. naucz\ iela etatowego dla ob:

Gimnazjalna 39 l, piętro

bUQOWV obril'lh.rek.

!ewa st.rona.

PianIna

od lJOI) zl. takż

glasLa konK.1r na naSlę"u!<l.:e IIosa.

dy na rok ?,koInY 1930/31 w Pań

rabiarek Z dtllz zą p r aktyk4 w dz.iale

4. r.au z'l,-iela elatowego chemii

z praktyk" dziale larblahlwl

włókienni",Le,[o ze sPtcjalnem uwzgłę

dnieniem Id(Liar twa welny,

Ogłoszenie. KItpIec Pawel ::;Indl zl!k 5. syslea!.. :'ontrdKtowegO dla

,.. Uielszuw!.:ach st.lwll wniJsek u wydziału me.'haD!cznegu,

.ł!.rzyzniinic .IIU ooroczenia wyplat. Ó. asysl"t.I:. kumraktowego dla
,t..;e.lem rozP'J"nani.l w1:iu»ku w}'zn.l- wYdziału wł J...t:'nni.:zego.

za si.. ttrlllil. na dzień I" c.terwca 7. asysl nt.. konlrakt c:go dla

'9.,0 l. god;. I. w tut. siłdzle, pukój wydzldlu larl.a:rskiegu.
31 Wlerzyc1t li \\z}'wa Się. by Sla- 8. !nstrulltora etdlowego, t;:lkarza
,\\:il się na I.-Imin ct:lem udzIelenia z prak:ykot :rkd.rską w warsztatach
iiltlOwi wyjaśl11eti. Ruda. dnia .t-go mt'chaniczn 'cli
czerwca 19JU
r. Sąd
PowIatowy.
instru!o.!ura
etatowego,stvlar
st.>larza
. . ...
." pr
tykił w9. dziale
ug,jlnegu

Przet.,.. tluymulOwy. Nierucho- stw,," I c lid hlStWą w war ztatacl1
II1l.ŚĆ. poluzona w Rożdzieo;u i w stola rsklcL
c:hwili uczyn:et.\a v..zmianki 'J prze- 10. IIIst:1.)"lora etat:JWego, jarbia
jtarg u zapisa'.a w kolędze gruntuwel rll z prak'vka w dziale jarbiarJtwa
#) uźdzkń t"m XIV W 'kdZ L 43 _ weł!!y.
m;ródek prz:. ulicy Szosowej. o po- P sadY pJ\\yż.s e bedą ot;sadzune
wierzchni 6.3C er. k.sie!;a lanowa n.apa z dme:n. wr esn a br. O posddy
" parcele 716/25 I 747/35, ma'rykula naa zyclc:h lik ą Ię u iegaĆ kandy

art. 40. b) Rd<.!zień tom XVlll wykaz -.lacI z dYP!olllcm 111tymera poJitech
L. 207 _ polwMze przy,ulic:>, Szoso- niki i conain,r.it:j dwuletnią prdktyka
owei, o puwic:rl.l.hni 10,62 ar. księga zawoovw4 p.. uzyskaniu dyplomu.

18_kDi [ie UIi[J
W związku z uloz..,mem rur kolektora pod
jezdnią ul. Bogucickie; zamyka się takową dla
ruchu kolowego oJ dr.la 9 czerwca do 16 ;zerwca

II! n.a odcinku od ul. Kr:.kuwskiej do ul. Mar
kleikI. Ruch kołGwy l Katowic. do Bvguclc od
bywać się bedLie przez u!. Haile a, LelJpolda i
Markiefki. a z Boguclc ,1() Kat ic odwrotnie.
MagIstrat 'D/asta Katowic,.

KA.O-ł.CIIi wą wyslawlOną
Klo,ka \V.lhelm.

go z obuwiazków nad:orc}' sąjo\\ego

larr. s e ś :I 'sk:: iew S at t Ogłoszenie.
cach" 1.1. SI !wackiego 15. z tern. ze Z dniem ó czerwca 1930 r. otwarta
nad or bę zle S!1ra wowa przy WSPGł zostanie lila ru:hu kolowego szosa
UQZlalę wlerzy"leł. liaske .. fne ber- powial"wa \\akoszowy - Kończyce
ga oraz On Romana Nlklewsklegu. traz z dniem h' czerwca 1930 r. szosa
Sąd Powiatowy w KatowIcach. powial"""" Siemianowice - Szupie
nice.

V. N. 27n/30. W sprawie wniosku o
odroczenie \\o yplal firm}'. ?obkie
.Wyroby T )"stylne - Józel .szollka

Katowice dnia 4 czerwca 1930 r.
Starosta:

(-) Dr. Seidler.

i Ska w Kdtuwicach, ul. 3-go Maja 19
- udzlrla su_ W}mienionej firmie na
1I1O y /ozP. P1f;z. RzpL daia b mar. Zan.ąd Ilmir.y Kończyce. pow. ka

.9_8
r.. 3
I",zema
vplat a. p.rze
rozpi uje
Ciąg
mleSIt:C),
od towicki
aaty filmejSZe!

.

uchwaly,
t. I.1930.
od 19
maja 1930
dni"
18 sier.!mia
r. adz;:lrcą
są r. do przetarg publlc70Y

o,:",vr:n nn"t.Uje Się Witolda Sk.a r - na wykonani w nuwym budynku
zy.nsklego w Katl!wlcacb, ul. Jaglel- szkolnym:
lonska S, !- 'em. ze nadzór . wvku y . 1. ir.stalacii c.świetlenla elektrycz

wać
. b dzle
. przy
spóludzlale
rzycleh.
lia,i\p.la
fnedberga
oraz wleDr. 2.nego.
instalacJi dla zegarów elek
Romana NIkIewsklego. Sąd Powla. try.;.mych I sygr.al6w pauzo

łowY w Kato1l'lcach. wych.'
3. gromochron6w.

ków. .....yll.ie..I,I.ych w ukobiku Ati.
nisl"rS[Wa ;:; ."rbu z dnia tl kWietnia

19t5 r L. 3,,, - DO - 3. wynosi 5%

oferG'wd.ncJ SulU}'.

Rysullld JrdZ warunki przetargu

hiązeczke wolsko

Jruki :lab)'': fil zna za opłatą 20 zł.
Ulerty wniesIOne nie pu myśli ni
niejszego. ni h,dą wogóle rozpatry

\\ ą na nazw sko

ur. 1904. w}'staw;o

r.a przez P. K. U

S;elsko.

I

1i6ine

sta W dzbl"\\'.a. gJzie i potrzebne
wane.

Wodzisław dOla 31 maja 1930 r.
\tAGtSl RAT.

,

Zakopane
, Sienklewiczówka"

Ma ;sHot. miasta Wodzislawia roz.
pisuje r:inieiszt:m

leon kil rs

rensjonal lie'en\

Mrozowej. czer

o r Ó;I ; Irma 6ren. Jerzy Dal-liran. J2l KoboSl

Witolda Sk I.żyńskiego. : zwal ma się a zdm Wydziału.

MiejsĄieJ oN \\ ,d.tISldW1U w iptówce
JUI> liSt .:war..L"YJny jednegu z ban

PCZt:gl"UdĆ muJna \V MagIstracie mia

JErem'asz Kempler

wszystkich w Rozdzit:nlu. po y. ideal- . O l?:.tSad\o inst. kt0r w m:>gą się
ue) części zo>t lI1e dnia 14 lip.:a 1930 ublegac abs .1",encI szkol rzer.1ieślni
o g.xizinie 12 w polujnie wy ta\\iun<\ C yc wzgltJr.ie. sz ó.1 :nistrzów. po
na przeta. II: w nizej uznaCZunym 5<\- sladaJącv cJna]mmel sześcioletnią

styine - JÓl.ef SzotIk.. i Skd w Ka- la Wojewodę:
to "icach, .ul. gO Mala nr. 19 - Zgo- (-I Dr Ręgur<.lwicz,
drue z wmos!>lem nadzorcy sąlowegL N .. . k ' .

WaJjUln. które nalezy złożyć

lprzoo zlozer.:em cAerty} \\o Kasie

Unlewazniam

Od piątku. dnia 6. do poniedz'ałku 9. br.

(Ko ieta, tóra J 'a ł Jl[l ir:e)

V. N. Z7n/jO W sp,aWle u<!;oc2.enia kiego w Ka lJwlcach w terminie do
wypłat iirm}': Polsk.e Wyroby Tek- dnia 3U czer\\oc;a 193C roku.

I woln.-gu
\1oVDLlU ule.enta.
wz,,!.
wo uniewat:.it:nia
c"ęściowo
lubpra.
w
całości prZp..d: I'n. bez nodania puwo
JÓ\\
oraz konia. zdosze
1Jjeren:, K,:;rt:mu pr"Ydzielono wy
r. a Mala Dąbrówk<. konanie. a Któr]o do podpisania umo.
ul liallera 40. Re wy nie przvs!ąpi, traci prawo jo zlo
,'auracja ..Polonia" żO:ll,go waJJl.lfl na rzecz Kasv Miej
skiej w W JiI,'Hawiu.
!lapna

Kupi" wóz

P.....c.". '17-'1. , J.'.'." 2'1-.. ;: e 'a 'a :

}(ula art. 1,,3 księga p.n.iatku tJUdyn- ubiegał. a:llv,'acI z absolutorjum od
Jtbwego IBa : 1;. wa;tość u2ytku bu- powledme!:J \\' dZlala pJlitechniki lub
d 'nkowegu ł4.\t1ł marek, na ;n:ię cieśli tez absolwe1ci średnich szkól zawo
Ąndrzeja Bi likowsk:ego i żviiY iegu owych: pe"Jadający conaj:nni'!j sze

ezie pokój Nr. 2ó. WzmiankI( v prze- prak:yJ..ę .za ,d?wą. .
argu zapisane w ksieJze gruntuwej . P.odame. dkz!V. wnosIĆ przez Dy
dnia 12 maja 19,,0 r. Myslowi.e. dnia ,ekcje P..ns'\\', we) Szkoly Prze.ny
14 maja 19.30 I Sąd Powiatowy. słowej
wPUl>h
Bil'bkut.<go
do Wy
lzialu
Oś wie
cellla
UrztJu
WI,je,,,ódz

I

KINO ,.POLL
.. Unieważniam
.. O k iąteczke
wojsko

MAI [IIJJf

3ione. .

Oieren.;1 lub Ich upełnomocnieni
do wypot.yczan'a zaslep,-y mJKa być obecni przy ot.
:-Iro]en:a 1 napra warciu oltrt
wy tanio. Centrala
Przyjecie o!erty przy przetargu
p anin. I< atowice prz"z Mag1st: dt nie zobowiązuje
I\'ynek 8. t 1. 1013 osta m:eg" d. niczeg".
Magistral "astrzeg" subie prawo

II ..II Unlewał ilł enta

tanowa mapa 3 parcela 744':34, matry- .0 posady te:lIów mogą sie

Agaty, uraz frdnciszka Rapacza. sClOletma praktyke.

szkcIe w W.JzislaWlu". należy !okla.
dać w Mal!:i:tracle midsta W:xIzisla_
wia do dnia 18 ..:zerwca 19JO r. do go.

okazyjme sprzeda dziny 15. pI,czem nastąpi Gtwarcie
zaklad mechanicz olert przez I'dagistral.
DatA WPi]owU ojert do dziennika
ny KalowIce. ulica
poaawo,;zego btilzie miarodajnił, czy
Dahrowsk e9:o O
z talv w pr t:r.;sanym tprminic: wnie

KOnkll'S.
111111111111 111 1 1111111 111 1111111 111

Uferty na "ryginalnych f",rmuła.

dratowy Zldoue. :zach. podtll ane prztz olerentów. w
a "Prasa" Kra. I>PleczętuwauVl.h ko ertach znapi.
ków. Karmel:ck sem: ,Ole"1<I na końcuwe nAlOty w
Ił

BERNARDYN

konkllr..

warla - zalesIo na WYKOJId.llIC; 10bót końcuwych przY
nE.. woda. glllla w budowie szkJ/" powszechnej w Wo
lerenle Cena zł dzislawiu.

Maszyne do pIsania

1011111111111011111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

pisuje ninlei'lzem .

wedlug scenarjusza Leona Kn a iJł.lcklegt).

'ali. "."atek ws...ftlala lII.med.a

" o 'c.c. ceny zn:źune.

na W)kun.1.1. ,nS[.IJdcji światla elek
lakopane. Bystre trycznegu W I.L wej szk0le powszech
I-ens}onat ..Eden" ej w WoJz >la\\'1U.

hok lasu i Nosala
Ojerty d urygH:alnych lormuła
pod zarządem p. J !Zach. pud;Jbar.e przez oferentów. w
ttz.cho\\'; zowe' po ,)pleaetuwa l ",h kOj.oertach z ilapi
leca od zaraz pck!' ,em: .,Oje:t.. n.. wykonanie :nsta1a

i Z wykw.ntr.em cjj światła eleklry",zncgu w nuwei
'Jlrzyman:em od zl

3zkuJe pJW jZL..hnel w Wudzislawiu",

n..I...IIII....llnlll
n..uIUIe. r.ą sierolę. BJ.ższ' .
".w.otwarclel . cane' zgłoszenia Dla franka.

Wodzislawl" j" dnia 17 cZt:rw.:a 1930
roku. do gJCtziny 15. poczlOm :lastąpi

..... '. Adres jak wyzei. na Idy skl d..ć w 1'I\dgistracie miasta
(twar:ie oje rt przez Magistr d..
Wielce zan. Paniom I Panom = rzyjmuje Z grzecL !'.a oglos.zen.e po
Da.a wP!V\\U Jjert do dziettnika
z Katowic I okolicy podaje do lask. = nośco Sekretarjd' s!al m l'st . lot? poo:!wczego I; dzie miaroddjl14, CZy
wiarłomoścl, te otworzyłem nowo.. Katol. Tow. Polek ,, afJe, czemu m zostały W prLe1Jisanym terminie wnie

cześnie urządzony Katow ce, ul. Pac!. [.ISzeSZ. p'sz pod
Salon Fryzjerski t.:wa II podNauc.zyci.elka
..M s.' "Mne. Stachna.
dla Pa" I Panów n,t:mleck:ego 1f.S11YZginął
willr pies
(waj).

sioIle.

Ol"ren:::i Ilob ich upelnomxnieni
zastępl.Y m gd byĆ obecni przy ot
warciu oler .

Pr;.yjęcle olErty przy przetargu
Specjalność: Ondulacja. wodna ondu- przyjmie kondycję "e "Mars"). Łaska
lacja, pielęgl1arja twarzy oraz lachowa r., l to. Łask. z9:lo \l'y znalazca ze przez Magi_1l at nie zObowiązuje
po ,ada w sprawach powytszych, szen a do Adm. Pol chce oddać go nd ostatn'eKC d'J niCzeg0.
'\\agistraf 'astrzega sobie prawo
O laskawe od"ied.zinv uprasza ski Zachodniej pod 1łeymonta 10 par

Prrzler damski . Kondycja na lato" tte na prawo za

ul. Plebiscytowa
37 I'prledałe
dzeniem.
C. ,...Jellt.
K.t.wtce
i 10brem
wyna9:ro

................................... Maszyna do pisania Osoba.

wolnegu wy',oru ole enta, WZgl. pra
w... umew.1z,it:I1ia częś",luwu lub VI
całości prz,,':" u, bez podanid p"wo
dó.....

Olerent. II.tóremu przydzielono wY

Kor.anie. a który do podpisdnia umo

\\olo p08!1d) wszelk e napra ; sprz.edan.a Kalow. s:wa. obeimie za wy nie przysIdpi. tracI prawu do zlo
wa:ljum na rzecz "'asy Miej
centralne ogrzc- ce, Rynek 8, II<Jwo r2ąd domu u powa zcneg"
skie; '" W Jli lawiu.

'lO
1 1zl.,.kz.eon.e
zna gruntown
lol k, tan,o
do .at 3b
z !Owarzy
wanie, chwilowo
W Lubliócu
znego
pana lub

:3 g dz.:1Y p z - e pracy. POSZU- mozna w lasach" dowca z dZlec lPr dj rl Zl.
o :: ;r w z :;
!cmne l l nie u.. a,z. UJe zajęcia w chJ :r.iejsk.ch korzyst- k em. Kon'eczność Miejsklei w Woazlslawlu w g"tówce
. w 1 pracy dom - lakterze pałacu. I':e nabyĆ budowl- od (Ipca Zitlo ze lub li 1 gwotr"LcY\llY Jednegu z ban

wel, zapew aJ woźnego do szkól ..ka pod kC.lonje Ie- I, aprosze sk ero ków 'Wyrnle icl1ych W okol"iKu Mi
\\ P. powyzSZ\' :I'b prywatnie ŚWI:l tn.e. w:le letJllsko- wy wać 40 Admm Il1s.erSJWd "d;bu z dnia 21 kWleWi:1
1925 t. L. S-ł - DO - 3, wynosi 5%
zarobek. . Stanow- I!cctwa posiada. we i reslauracje le

czo u zclwa pro- Lgłoszenia z grze:. ną. Mag.strat Lu- panienka,
p"zYCJa. Vystar- c2noścI przyjmuje bl.n ec. obeznana z s.IOno

czy pocz!Owka z Sekr. Katol. Tow. , ",Iallą polsko-nie

.

.

ofertJlVl;anc1 Su.It.}'.

RY Jnki ura warunki przC:larg u

'.noż"a w Md.gislr"cit mia
acJresem: W. i' Po.Iek KalOw.ce ul fortOj;ian m ecką. kor..sp"n przlOgl..dać
st.. \Vu<!zisla""ia. guzie i 110tlzeDne
r:rma :.Carbon' Pocztowa 11 par. Konzertiliigel) w a ncJą.. p.sza,.:a oa druki nabyć O!'Jzna Zd oplata lO zl.
Gdynia. ter na lewo pod dobrym stan!e d;:l R:aszyl11e. ')Oszuku
Oierty wnie ione nie po myśli ni

..Karol B." . przedania. Ogląd- e począlkuJą.:el pu niejszego. ni" ęQą wog11e rozpatry'

t IkYBlitsze
przetargu
I zosta:!a
wwY/o
naJol1t
.C
Z yt ea jeCle
O tone SZ;Ztgó/y
a donym
wKladu
wogloszone'
Urzędzie
nt n

I usall PUIIUIIUIIł
we wtorki,
śros..dy;;kawe
b.ur()wej.
Ła,a
Starszer.ąć
małted.
c:y i piątk.
Nowy
Zgloslen

larzl(d
Kolłcnce.
Polskę
' Z . SiCto.
a l''"bodol
eNaczelnik
ą !t"lny
w;:: :;e lą
:i gminy.
Urzed;:lwej
'. . : '(-)

\10 średnim w eku. swoją dz:ewczynke roścI 2 a l p:etro ZJchvdnlej pod nr

Ślusarz . stwo prz:vjm,e za r.ytbm, Płac Woł- k erować do POlsk

zona ty. Polak--kato !:d 11-14 Jat zupel :ew{). 72U9.

wane.

Wodz sła'N dnia 30 maja 1930 ,.
MA(JI3TRAT.

