
4,

., , . #. .

(2ok v. A 8 C D '.iito"lee. loboli 14 ezerwcI 1'30
,Naletytog pocztowa ulszcz a, .cz8I1em.. eaa,'Połedyi1cfero egzemplarza

1S

lir. 155
groszy.

Dzlł dodatek rolatezy .
iiW

Dziennik poświecony sprawom na,odowrm '. społecznym. na Kresach. Zachodnich.
t<ękopjsów nie zwraca s:e.
AdministracJa: .uU -Jaglellońska ar. 5. -..RedakcJa: . uUca Kopernika Dr. 14.
AbunilUlent Uljesic: zny: oruz
IeleloD 16-91:1. lC.towl TeleloD m
ooczto oraz w Administracji
l'eleflJ!I r-:dakcJl oocneJ ł-Z6.
a zrote z dorcczenlem do
łłedaktor naczellł}':

Konto P. K. '0. 303 !n.

d war d.

o m o Do

:.: d,Jmu przez p.)Czle. :-:

8rać tłuste djety i zabezpieczy t nietykalność I Plszczan.
oto a.. ideały OPozycyjnych pp. posł6w.

W sprawie uzdrawiaJą ych kąpieli mulowych
przC\:iw reumatyzmowi. ischias. podagrze, jak
również co do spe.:jalnych zniżek dla Polski.
udziela inform. ustnie: r...wc. Piotrowki, Kato
wice, ul. PlebiscyluWl 4. II. Tel. ZI34, Bruno
ZImmer, Drogt;rja, ul. 3 .,"ala 30, pisemnie: Biun
P:szczany, Cieszyn.

Selm Śląsklledynym parlamentem bez sądu honorowego.
Katowice. 13. 6. Na stronie trzeciej dzi twlecle. pozbawionym Sądu hooorowe sobie wyrok Sądu Marszałkowskiego SeJmu

1J;

siejszego numeru ..Polski Zachodniej" znaj
d:\ Czytelnicy sprawozdanie ze zilamiennego
p:zebiegu wczorajszej bmrisH j't:gulamino
wcj Sejmu Śl;jskie50, na której ujawniło sję
w sposób bardzo charakterystYc",ny oblicze
posłów opozycyjnych zaró,lIIu IJOlski(.h jak
r::emieckich. Wniosek klubu sauacyjnego,
t k slusznie domagają"y się olUanlczenja

go! _ . _ A POnIeważ pp. posłowie iła czas Rzeczypospolite!!? CZYżby pp, OPOZycJo
Dłuższa konferencja Prezydenta
trwania mandatu są' wobec sądów państwo_ niści bali sle rozpraw honorowych I to w
z Premierem Sławkiem.
\V ch 'nletykalnI. przeto bezkarność posel_ swoJem wlasnem gronle!?._
Warszawa. 13. 6. (Pat.) Prezes Rady Mini
Atlllosfera SeJmu w takich warunkacb
ska ma być pOdoJeslona do potegl oawot w
strów
Walery
Sł"wek uda' się wczoraj o godz.
sprawacb houorowych!,.. .I to tylko dla is otule zapowla4a się wielce poouro I nle
H,J{) na Zamek, gdzie by' przyjęty przez P. Pre
tego. że p. Korluty. o05ł ciągle Jeszcze na pachnąco.
zydenta Rzpl tej. Konferencja p. erezydenta &
premjerem trwala przez d'uiszy czas.

\\ ygórowanycb miesięcznycb diet posel

Wbrew Ilklzowl Nielller .rodukWI i w,woll

sl.ich. upadl, gdyż cała opUZYCJi wypowle

(ziala się przeciw niemu! .. Zachowano

Io.

IlIIunicie.

".-lec diety, których wysokość ,,"zięta jest
2:Ywcem wedle wzoru diet posłów. M:nato

lin:.

Za.

Audiencje u Pana Prezydenta.
Warszawa, 13. 6. (Pat.) Pan Prezydent Rze
czypospolitej przyjąl wczo aj w godzinach polu
driowych na audjench p Adama Tarnowskiego,

rów warszawskich. P. Korfaotv I Rogusz
Znamienny proces w Kilonii.
J f :
oz ;osT i.G :i fen n e t; ktÓ:
clak będą teraz opływać w podwóJne, tłu
sle diety.
BerI.... 13. 6.' (Pat.) Przed saciem kIlodskim jeden z obrońców, wskazuJąe na to, te oskarże. o
riia't P: r /
. s;;śec ;
w?ą
fi:
Jzisiejsza ..Polonia". c!;cąc Wy mąć l :.:: '::U4ł;kI::": jc: I =J:: ra się oa fs wjel o eharjkterfe fd::k Y - p,zy'ączeniem Spiża i O.aw ' do Polski.
ogromnego zaklopotania bred:t..i, iż ,sanato Diąmierkl ee$3I'sideJ. Ofk tjtt.y.lll '!J Pr: £II- produk:lł:in::i:J: r w ą;f.eiń1:: zewa Interes Warszawa, 13. 6. (Pat.) Pan Prezydent Rze
rzy chcieli unjemożliwić wykoaanje man .t!le .zamou1ce lQIIualoll. NadprokuraUtr 1I01(oru- Nleml - \Vladezyl !:II/radca - byłoby pru- c ypospolilei przyj..1 \Uczoraj po poludniu mini
aJ,U reprezentantom warstw roł:.otniczych, illc się na InteJ;esy oadst"owe ui,dat 1I'yklitcże- órowACIzehlll prOcelu 'iirże4 forum śwrata. aby stra Poczt i Telegrafó"\', Boernera. a następnie

.8.

J
ula
ISZ.

IhJU biednego i urzędnik.'Jw Daństwowych j ula lawnoścl zarówno 11' czasfe l'ózprawY. lak'.1 wykazać, te Niemcy g(;towe lą IDeraIć zobo. minstra Przemysłu i Handlu Kwiatkowskiego.
kOl!JUnalnych"!? .

Iraz

'Y.

A więc to pp. postowie zanim weszli do
Sejmu byli bezrobotnymi bez' o\!>zelklego DUY !łCIą5zanl.u wYrokIL . . . . Sprzecl łł ę temn wrązanla oa ale oarotone. I
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'aż.
ron
iee,

'PO .r.e.rocle . ...._nll.

zaopatrzenia i dopiero w Sejm{e szukali płat_
nl:gu zajęcia? A wiec 30 zł. od oosjeu enia,

jak proponował klub sanacyjny. to za mało
dla ..reprezentanta ludu" I jego ..,Jaw aga"
koniecznje wymaga tłustej zapłaty w wy

I

vio.
na
ma.

Minister Prystor w Poznańskiem, '

Poznania min. Pracy i ('viekl Społ. Prystor. Na
I dworcu
Poznań,powital
13. 6. (Pat.)
Wczoraj
rano przyby'
do
ministra
woj woda
poznański

Czułe powitanie królowej matki przez króla.
Bukareszt, 13. Ii. (Pa,.) Wczoraj powróciła do powitana wstala przeL król" którego uśclsnęra

Raczyński, p<-czem mi.mter Prystor poiC\:hal do

pałacu ks. prymasa H'0nda. z którym odbyl
:n j;i:r

j

(.i .

en e \ S

I t

R.hoścj ponad 1000 zł. miesięcznIe be stolicy królowa Marla. Na wspaniale przystro serdecznie z wlelkll:m wzruszeniem. do Leszna i Rawicza. Panu ministruwi towarzy
dworcu oczekiwali czronkowle rządu, kor.
szyI w podróży naczc:1I'k wydziału Pracy i O
vzgledu na to, czy sesja Sejmu trwa czy JI,nym
iU:!Z wyżsi dygnitarze cy . Generał tworzy gabinet koncentra SpoI. WilczYlIski.
Ilie!? Czy to nie jest szafowanie groszem pus dyplomatyczny,
I wojskowL' Na 111111:11 minut przed nadej
cy!ny.
J:ublicznym, o którer l) ocbronle opozycja wlllJl
ściem pocIągu przybYł na dworzec król Karol
lubi tak głośno I czę to mówić!? A wlec z następcą troun ks. .,"Ichr.lem, ksIążę MlkolaJ.
Bukareszt. 13. 6. (Pat.) .lCr61 powrerzyl gene Poseł Norwegji złożył listy uwierzy.
dzie cbodzi o osob te zyski .liP. posłów, królowa Elżbiet. grecką oraz b. członkowIe re ralowl Rezanowl misję utworzenia gabinetu kon
telniające.

\'t,

Jina
I

,b.

tam nie ma obowią1 YW3Ć zasada oszczed gencJI. Kr610wa Maria wychodząc z wagonu, centracyjnego.
r03ci i umiarIJ w w}-datka;;b!?".
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Slicznie, pp. opozycjoniści!. Spole

Cg.

Minister Wioch gościem w starei stolic, Polski.

Warszawa, 13. 6. (Pat.) Wczoraj o godz. lp.
Nils Christian Dittleli. Pd:,e' nadzwyczajny i mi
n:ster peln01110cny N:Jn'icgji. złoży' Panu Prezy
dentowi RzeczYP05pDlitej swe listy uwierz ,tcl

c:;;elistwo zanotuje to sobie i zapamięta.
niające na urG zystej audjencji na Zamku kr
A tera:!: druga wie.ka pouczają"a historja.
!ewskim.
Wszystkie korporacje jako tako sza.JUjące
ię mają s;jdy honorowe. regul'Jjące woa;em d0 Krakowa p. Minister Q i'_ndi z p. Mini- mi o barwach polskich i w()s! ich.
I:f zatargi l1li dzy posłami i czu\\-ające nad strem Za1eskjm. Panom Mim trom towarzy- Kraków, 13. 6. (Pat.) ',Yczoraj po po Obniżenie stopy dyskontowej i procen.
poziomem etycznym członków swej ko.' s;:ąKraków,
towel Banku Polskiego.
malżonki
ambHa:lor
w łudniu
Grandi
udał się dochorąltwh
Wielicz
13.oraz
6. Wczoraj
ranowijski
prZYbYIi
I b.(WMinister
prywatnych
udekorowano
I-'Oracji, Sądy bonorow obowiązują we
Warszawa. 13. 6. (Pat.) Bank Polski zawia
wszystkich korporacJach parlamentarnycb Warszawie
p. Martin
fr nl sekretarz
,:n z maIŻonk;j,
k: woraz
to\Varzyst
ie małżo
ki. "v1in.
Z !eskie dal11ła, że stopa dyskontGwa Banku Polskiego od
i..d.ca ambasady
Rocco
Nenys.\ g"{.
naczelnika
wydziału
połudn!owego
świata. To też klUb sall:lcyiny postawi! ZE. strony polskiej towarzys.:a pp. Ministorm Giinthera. nacz. wydz. prd ('wego Chrza 13 czerwca 1930 r wynosić będzie 6% proc.. na
", niosek, by i przy Sejrr>ie Śląsb.in. ustano naczelnik wydziału południowego M. S. Z. nowskiego i kO:1sula włos!l;iego z Katowic t'Jmiasl stopa procentow" dla zastawów termil1Qo
\\ ić s;jd honorowy. Tym(;za:oem. o dziwo,
wych i otwartych kredytów 7% proc.
p Korfant . zwalczał ten Wi1io ek uwagą. że p Giinther, naczelnik wyd 7-idu prasowego ce LUPi,>is. 1:'0 powitaniu. M:r.ist r wraz !
S. z. p. Chrza:lOwskj i s kretdrz p. Czer- ctoczemem z.. chiłł d !>:lh:1: dz.le zabawił
on ..uwłacza (!?) godności S",;rr.it i uarla M
Strzały na pograniczu.
n!taltu", a reszta op0zycj(Jnbtów powtarzała '.\'iński, O godz. 9.20 zehraH się na dworcu. prze zło godzmę. SalIny wldlckle, zwłasz
13. 6. (Tel. wl.) Na odcinku gran:cz-'
[iosenkę Korfantego! No I "Wysok Izba", plzedstawiciele władz mieJ<;cowych i woj- c a Kaplica św. Ki gi, wyw rły na n.inist.rz.e nrmWilno,
Szymkowicze
przekroczylo gran.cę k'iku
którą opozycja iubl nazywać parlamentem skowości celem powitani o Mini.>tra Gran- r,l zwy le. głę.bokle. "ratenle. Pn.::, obJez: strażników sowIeckIch. poczem jeden z nich
diego
i
przybyły
h
z
nlr:l
ośd.
M.
i.
zjac..:e
Vlehc.zkl
ItOSCle
obJu.rowam
zostal!
śląskim, ma być jedynym parlamentem w wil! sję p. wojewoda dr. f(waśniewski, wi- rzeźblonem.1 rysz!ał.am.1 sol'., wYkGnaneml sk.erowa! Się wgiąb terytorjum polskiego. Po
stefłl1lek K. O. P'u wezwał strażników do z'o
cer.rezydenci miasta Krakow;; dr. Schneider puez górnikow wlehcklch.
żenia brom. a k:edy wezwania nie usłuchano 
Delegat Polski at bitrem pomiędzy i Ostro.wski,. generał Wróblewski z korpu Prasa rzymska o doniosłości wizyty oddal salwę. Jeden ze strażników owieck;ch
został zabit r. reszta zaś zb:eg'a na teren so
sem
of1cerskl
n
okręgu
.
or:JUsu
I:.i;
5,
d:lłeJ
Mi
istra
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e
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w
P
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konsul włoskI z KatowIc de LUPPls z mał- n . 

wiecki. W"jaśn:en:em zajśc'a ma zająć się m;e
Warszawa, 13. 6. Dr>" iajuiemy się, że rządy żonką i córką, poseł Krzyianawski, profesor. Rzym, 13. 6, (Pat.) ..Corrlere cela Se szana komisja graniczna.
Hiszpanjj i Norwegjj aprupvnowaly za pośred Ąos!worowski i prof. Pusło\\ ski. W osob- ca" w artykule zatytułoWanylU . Zn::.czenie

lkż:
ln'a

l1ict\'.-em rządu polskie,,(, prezesowi Janowi Mro
zowskiemu. długoletnie[':,u delegalOwi rządu Rze

pr a .
ral a

czypospolitej przy Kom ji Odszkodowań w Pa
ryŻU. przyjęcie g,)dnJś jednego z trzech arbi
trów neutrd!nyeh kLmt3Ji arbitraiowo-koncy\ja
C\jnej norwesko-hiszpańskiej. utworzonej w myśl
Postanowień traktatu konevljacyjno-arbitrażo

iee

Ilni
;cg O

zU"
do)

UlCj'

Ma'

Udl

"ej grupie ustawiły sję. ddegacje kolonj! r.oc!róży" podkreśla, ie toasty wymienione
włoskiej z Katowic ze szta:1ł.iarem ordZ ko- '" Warszaw.ie przez mlnl tr6w, oraz ko- nister spraw zagranicznych Grandi w dco
Innji z Krakowa, które powitały p. Ministra r:entarze prasy polskięj stwarzjl..ią atmos!erę (lL.e powrotnej z Warszawy przybędzie do
Grandiego okrzykiem faszy towsJcim ! pod- bardzo pomyślna dla w mQCJ tenja reahza- Wiednia in cognito. Minister Grandi kilka
r.iesieniem rąk. Po p'owita'ilU pp. Ministro- cj; pok jowycb,. uz wnętrzn.aja,: głęboki krotnie wyraził życzenie odwidzenia Wieoj
v'ie wraz z otoczeniem odiechali do hotelu znaczeme podrózy mmlstra GrandleglI. TkwI nia. gdzie bawi: ostatnio przed 10 la!}'. Mał

\\'ego zawartego w dniu 27 grudnia 1928 r. pomię skąd następnie u:fali się n; zwiedzenie za OI,a w przvjażnl wlosko-polsk;.e j , Dosiadają żC'Lka min. Grandiego nie zna W0?;Ó: Wie
dzy Norwcgi'! i Hiszp,wja.

Prezes MtOzowski J:' zyjął ofiarowaną mu bytków Krakowa. Gości.:! oprowadzeni c('j pozytywne walorf, opertej na podłożu c.nia i praltnęlaby poznać to miasto. Jakkol
godność. Powierzc:iie przez Hiszpanię i Nor [II zez p. Puslcwskjego, z",:ie:lziii kóściół Ma- stosunków historycznfcQ, których o,wocem wiek obecność Iliin. Grand:egu we Vlie r.lll
Vegje tak \\ ażnej i odpf}wiedzialnej godności T.:ĆJcki i św. BartarY.'Wawel. bibliotekę Ja- Jest sz.ersz pols a w p lpra,ca w kierunku b azie miała cha,akter pryw?tnv. to ml1U:J
obywatelowi polskiemu jest równie pochlebne dla
POlski. jak za zl.zyt!1e dLa tJrezesa Mrozowskiego
rsobiście.

gie!lońską i Muzecm Naroduwe, poczem konsolIdacjI pokoJu w Elclro:Jle. ro skorzysta Olt ze sposobnoś';l. :łby za wrzeć

wrócili
do hotelu.
gdziL w ścisłem
gronie
P . odróż odjeY P owr. 4ne
J wstą
p i Minister
kanclerzem
ertm. K?-nc
Si.ożyli
śniadanie.
O godz.
13Wgoście
lc.rz
Schober
'v znajomość
rd<i na zczesć
mm.r.ho
Grand!eg.o

Jest to wyraz uznania dla j gO g!ebokiej wie
dzy prawniczej i wybitr,yeh zd(J!ności. wysoce SiJU do salin w Wieliczce. Z okazji przy- Grandł do Wiednia. śdadaniet w .śc.isłem gro!1i . P zYJald 11.11
cenionych urówno we wla;;nyn. kraju, jak i za j;:,zdu do Krakowa Mjnistra Qrandiego gma- Wledeti, 13. 6, (PaU PODołu dniowe 1I1stra Grandlego oc ek.wany J(; t w Ule
i: anica
cł,y rządQ.we i"irtiejslde- oraz wielI: hudyn- c!;: enniki wiedeńskie 4ono&ią"łd.wło.ski mi- G..oielę,

yk J .
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Pogrom iowieóski.

OdybYłmi cIicIeU 1IWIerQ6 ..... OPD- NIMtdo3-ł ,... . prua doktJy- I'lakt)'oe -............ ... cel.
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Do dłuldogo radcucha prowokacyl Utewsklch
111, stosunku do Polski Lowe przybywa ogniwo
J-ł wtem szsle4stwk> metoda. Dla rządu Litwy

'Cjonjstom prawk:o lewlcowpt I..atwo . ... D .\''DII Nawet R. RYbar- pOw""""",cb IłuOwł-"la IWłItwo.
Q'ntrowym,
w Po-=eweco
pnedsta_ ......:r.:::łł ...
re Jest
Da moa
opatrlaoklo-bIdv
w)'cII,
-łodąJInIarcue
... ka ....
Wiałaby slosytuacJa
bardzo prostO.
w abrbow!.k!.
by. tyJIIJ'CIa.
.............
wł.Iu.

kowle4sklej kurs pol1t"'''1 zdecydowanie 3IIIIY1>ol

łak wierzyĆ nam kate opozycja - wlalen tw61'C1\ tqo ą-ema podalkoweco, którego NIe, paaowl.:

st
czosto
wc.ntylem
b zple od
zeństwa.
którytrud_
od_
.raca
uwan
sllOlecz","'łwa
rosn:jcych

Wszystkiemu, co Jest w Polsce złe - ..alalleJ ..nl_ls... łcan." ,- Jest wsp6ł- tP.rIO....... 'w"" idei .....stwowe..

sklei Jest obowł.zał-c:v od lat. jest dlań odskocZ:
a" polltycna, uprawn!t:rJem moralne m Istnienia,

'lISt rząd, względnio - ..S)'Słem pomaJowy". refOł'lt]Y tak gwałtowujo um ob,:nle ł-da, Nikt .UI ale IłwlenJ'. to !esłełcle zdollll 11«*:1 wewnętrznych. Przeprowadza się systema
l\'amy kryzys co$llOdar.2Y - kteSi wlDlen Czy alonleeto "SICIe do Poplela. DOlO",. aoh...l811 POZPYWIIIp e&worz,'" ....... tyczną I1kwldację poIs"'.) cl na LItwJe, tnstynkt;

jeśli nie rząd. Spadły katastrofamie CUy alrlego? ""* boleclk, llleczyć. JakI_lwlek do

yta, kartom Ilonych zlemlopiudów. znowu A -ł to.... .... oIItrowallde Pol. ........wll!. ,
chłopskie partJe Opozycyjno pOdnoSZł\ Ia- sce' o-ob-łl ł .....-ł-n- ' z.a., ZaD.cUo cIoIJne ..... _.,2 AS1Ier.
j"

I'.

rum: rząd tolt)U winien. IDY ... dobrzo Jut -ł'. Ozucza to .... -O
Ba, jesteśmy pewnI, te paDł czrtelDlcY
prasy
opozycyJneJ. zwłaszCJJa Jej brukowego ..' . .

prywatne przypisują r6 niel rządo\Vj. Zgrał ela z we aszcze,.'" II a on nucone
IQelokwencji
ktoś W totalizatora,
gorycz swą
.. h d . " 6n"W
. 6d zlwa
:w
Opozycyjnej.swoje
Ni&njusia
dwójewylewa
sirone W'651'C
:wydania, wszystkie
njepJwodzenia
t!1 .00urze
d I . wP alew
I II .... .

z laciny
winion
Jest.
oczywłśd k aw.ne.
cie,
oświaty. -Jnt
o mlnlst
ze Skar' Z elllas
(luminister
nicprz}'niosla
mówimy:
ktokolwiek
sięgnie
do kle-

szerokich mas karmi si mirażom pBUtykl odwe.
towej, zapowiedzią mat.lu na p;Askle od wieków
Wilno, Nad odpow!«Inlrm nastawilmlem opinii
Rad rozkołysaniem namIętności pracuje litewską
administracla pal!stwowa szkora. ambon", prasa.
Nic chcemy rozstrzygać. o Ue rząd Iltew :.i wcie.
la 1u w czyn wlasno t:1""ry, a o lo jest tylko po.
slusznem narzedziem Awych protektor6w, wy_

grywających :ltuty It w kie w Krze intryg mię.
dzynarodowych. Dość. e rezultatem dotychcza_

.

. .' .
tizeni j wyczuje w niej jedynIe płótno, klnie KałGwrce. 13 czerwca. I nlłs_ arrednllla, KuolB Ka'lluowsldelo, kt6.

SOWY111 tej politykllest z pewnością martyrologja

Polaków, pozostającIch pod rządami Waldema.
rasa i Tubell a, ale rfJwnocześnie Izolacja eko
nomiczna I polltyczlla Litwy, przewlekly kryzys
r.:ost>odarczy, zereg po,użek I ośmeszeń na tere.
nic LIgi Narodów.

. . t M t ki Ś . t Dzisiejsza ..PcIIoIIIa t. w notatLe p. t. "SeDSa- ....0 zawieszono w cf.ł'aDOIłcU' a ,prawe Jego Ten sam los spotka I ostatnią note Litwy do
p. 1I11111S ra a usze\Vs egO na czem \Via cyJaa alera w ŚL Ur edzle WQiewó4zklra" w oddano do DostelKiwan1a dJillCypllnarneKo. Alarm Li!:i Narod6w w sprawc Incydentu w pogranicz

nej' Dmltr6wct. Zbyt lut bezceremonjalnle usiłuje

,OI
N " ..A.naprawa
t . i sposób
alelddzlW)'
urzo,łal.Polonll"
o ""racłuŚI.'.aoówek
I prezent6w
przez
. atommst
za,vwno
Sy uacIzaatakowała
116w W)'ch.cześ
włec..li
. pe"a)'cll
dypltarzy
Urzedu'WoJew."
JeBt
ale. mieszać sIę w sprawv wewnętrzne PolskI. Akt
() lncj, jak j fortuny jednostek poszczegól- te "paru w.vtszycb ur..t:dnlków Wydz. O wlece- godzlwem oszczerstwem, obliczonym na ponlte oskarienia szyje zbyt grutą nicią nieścisłości I
Jlych. wcdlug tCgOŻ uproszczonegO szematu qa zostaro zaWieRZonych w CZYDDo clacb lodda. nie urzednlków woJew6dzklch w oczacb spole fałszowanie faktów. Pa!rol KOP. wymusza na
ł>pozycyjnego. jest nlesłychanje łr.twa. nycb Droluu:.atorowl z pOwodu braala lapówók czeństwa. ..

i c t?'lko legnie w. r\llY syst m P?:, :':'r: ł-:i do =r *.=Ie::tu :: : J."PoIoaII stawłamy pod preglerz

maJO\\ y, mech ustąp "klika pUłko:-vmków , dowł Wojew. ZDaDI In. tylko nadutycie Jednego -o

a wszystko natychnllast odm!enl SIę ku lep.

zemu. Kryzys gospodarczy mjnle, jak zły
cn; ruch budowlany ruszy z kopyta, I kai
(!y z nas zamieszka w wilii własnej. Na

poddanych państwa t><>hl<legc. posluszeństwo dla

obowązulących przC!9i,ćw administracyjnych.
Jeden z opornych. ranny Ic.kko bagnetem, odcho

dz: na parę dni do zplłala. Nie umarr bawicm,
lak twierdzi :Juta kowieflska. aul też nie lest ofia.

CIelkle Dalalenie 'lasDadarcze Nlellliec.

wyścigach wszysc . wyltrywać bodą na nje

}'ywałych "fuksach". zaś Maniusie dostawać Według sprawozdania frankfurckicIto bić się w powatnleJszym stopniu na og6tnem
b d:\ same pi \tki z łaciny zarówuo bk i ze J.wartalnika gospodarczego "Die Wirt- połoieniu gospodarczem wobec trudności

ra ..gwałtów polskkh nad lu({nośclą litewską"
choćby dlatego, ŻC nie Jest Litwinem I zwie sic:
Kurkuciem, nie Kurkutisfm. wbrew autorom no
ty. Ie poinf,mnowanVhl czy też tendecyjnie In
formującym. Drohny incydent, mog:jcy być, co
najwyżci, przedmiotem dochodzeń slużbowych.
(;zy patrol nie przekroc;.yl granic obrony konie
cznej. To też rząd pols1{i łatwą mlcć bedzie roz
prawę na krenie Li!,1 z patetyczl1ą oslatnią not:j
kowieńską! zadal1ie to pcłni z pe\\1lOśeią nale.

\,.szdkich innych przedmiotów szkolnej m:jl. chaftskurse" za I kwartał J9J1.) r. w Niem- polityczno-gosPodarczych natury zasadni
urości. Opozycja zarówno prawicowa. Jak c.zech ciętar deprcsjj poważ:l!ft obarcza :ly. czej. Trudnościami tern i, które wpłynęły
. lewicowa I centrowa nie powledzlaly Jesz. cie gospodarcze. Wytwórc:m ć I obroty są \V du:lej mierze na pogorszenie się stanu
cze nlltdy. co ma nastąpić po ewentua'nem wszcdzie zmniejszone. Okracle 3.4 mil). gospodarczego Niemiec, są walki wewnętrz życic.
Lecz w ślad za nota przyszedr pogrom ko
7.awalcnłu się" s)'stemu pomajowego, bczro-:Jotn)'ch podczas lago.:!nel zimy są co-polityczne, związane zolanem Younga; wieńskI.
Ody braklo norie uprawnień formalnych
i\.'zględnle po ustąpieniu ..kliki pułkowoł. rlmktem szCzytowym bezrobocia. dotycb. kryzys rządowy; trudności przy porządko I faktycznych.
zorganizowano "gniew ludu" jako

"ów". czas nleoslągolętym. Bankr'lctwa, wstrzy- waniu finansów Rzeszy; zwiększenie się

i'\as !;\ pi "coś" _ to nam powinno Wy. rr.anla ",-ypłat, likwidacje poszczególnych deficytu budietowego naskuiek większego
,.IitarcI.Y . Ster Pgńs[wa mają wypuścić ze przedsiębiorstw wyraźnie w;:ro ły w dwu bezrobocia i konieczności nieorzewidzianych
,:;wych dłoni ci, którzy dzierżą g!.J dzisiaj. pierwszych mjesiącach roku bje!ącego. Na- codatkowych świadczed z teg:o tytułu. Da
'Kto stcr ten po;:hwyci, czy też nawa pa"- wet stosunkowo pomyślne warunkj kUma- lej: trudna sytuacja finansowa miast; osła
r\\"o\\'a ma być zdana na łaskę fal j wI- tyczne nie były w stanie wywrzeć wieksze. bienle światowej konJunktury; niepewność
t:hr0\\", porzucona \\'ogólc bez steru _ o to o wpływu na rynek pracy, w Itórnltwie kredytowa, podsycana p zez coraz liczniej

jej uprawnienie moralne. Tłum kilkutysięczny,

UTowadzony przez szaulisów I urzedników polleil

['olItycznej, zagrzany przemówieulem premJera
rządu. hula bczkarnle po ulicach Kowna. Demon
stracie przygotowuje si., przez szere dni. sygna.
IIzują ją pisma i ulotri. Mimo to policja nic umie
- bo nic chce - opanować sytuacji, bezczynnie

przygląda się zaJściom. przybywa zapóźno, mimo
\J'czwań i informacyj. Odmawia spisanIa proto.
kołów o zaJściach I wYr£adzonych szkodach. nIe
Ciekawe tylko, kto też ::wierzy pp. opo- potrzebowania pieniężnego, skutkiem czeKO gospodarczej I sPowodowały skurczenie sję aresztuje nikogo. Umie tylko wezwać pod rygo

l1i" kicrl'j:j, ytuacja spowodowała zmnj jszenie się za- niki odegrały dużą rolę w "becnej depresji
tycjonistom
I ichustąpili
uproszczonemlo
światzaś
upłynnił
się rynek
kredytów
J.:rótkotermlnorozbudowanego
w ostatnich
Jatachteaparatu
lnnil.'jsla.
Byle
ej. którzy na
dzisiaj
dotkliwie
utrudniły
warunki
zbytu. Ta I ze
trudności płatnicze.
Wszystkie
czyn

uowi, Byłaby p'oniekąd zfpzumlała ich spe- ,\ .
'dacja
na naiwność
zwolt:nni.
Ów,
gdyby
W '" .ezra
. b e iOC
,.: 5a .na
1 'IS
k .uoDa
' I skiIII.
!C
to działo
w zaraniu
:stnic:Jia
Polski
od-"masy
Irasl
lGUl.unej,
zanim
szerokie
społeczeń'.

GClII kaJ; IJ()S iw4Q)Wapy.!;h, nalychmlastowego

i na aktualr;e zagadnienia piłństwowe POKlą- wych. Upłynnienie ło.lednak-l1łtł:modO"od.. i!OS odtlro!eg0 'Niemiec. (Iskra}.. - " O"'" "' uśunlecia ślaaów dew3Śtac!i: OUarą tłuszczy

:F ';fs {:f łsj i f:' :n hc ł:g: j: n k:::

go. Poturbowany dyreKt_'r gimnazjum i abiturjen.
ci. zdajacy właśnie maturę Rząd kowieński, mo
ralny sprawca pugrcoJl\U. boi się prawdy, konfi

t\\"a nabyły jakiegokolwick doświadczenia Bytom. 13. 6. (tel, wl.) Wed\ug doniesie. ń I sku. Opolskim wzroslo o 103 proc. Najwięcej do. skuje "Dziel\ kowień,kl" z opIsem zajść, konfi
skuje odezwę stowarzvszeń polskich na Litwie,
przeciw gwałtom. Z opóźnieniem
po1itvcznego.
I pism bylomsk.ch.
I'czba
bezrobotnych
w okregu
tkOletyLiczba
bezrobociem
iest przemysł
Ale dzisiaP przemysiowym
Bląska
Opolskiego,
z powodu
tru- ZabrskL
pobierających
zasiłki zokregowy
łunduszu protestującą
I okolną' droga dowiaduje się Polska Q
Przccież 'rai którego wrota usiłują pp dny h warunków gOSpOdarczych I raku zamó- d!a bezrobotnych: którzy po ierali _asilki ze s e dopiero
faktycznym p zebiegu i IOzmjarach pogromu.

(lpol.ycjoniści tworZYĆ - z .łomem. : nw r a \ :: \V dr:;o; : ?e

), !
l; e3
ie ; g:Zr : :' b PodlIosi się już fala d:urzenja i protestów na
zr.owu WY,trych.em, dostate(;l;}I J st. Polsce frow 'ch. dn.a 15 n,aja rczba poszukujących pra- w Niemczech zdanych Icst na raske losu. 13ezro ten gwałt niecny. 1\łllc<:enIe nasze byloby znle.
znany. \\ szak e w tym wł.asme raJu Wła" cy wYllOslla obecnie 63 736 osób, podczas gdy w bociem na Górnym SI'1sku w części polskiej ob "agą dla braci z Kowua. wydanych na codzlen.
cysław Grabski tak dokładme "czesał" oby- tym sann.m m'es:ącu r. ub. wynosiła 29111 o ób. jętych jest 33000 I)sób.
ną udreke. Po bezprdw:ach w .wlaszczeń, zamy
kaniu szkół, litwinizacii kościoła. po skneblowa.
;\.:atc1i podatników, że je o że'alnt: zgrzebla W porównaulu włęc z r. ub. bezrobocie na Śla. -o
niu prasy. ograniczen"J prawa stowarzyszania
:?Gzicrały jm włosy ze skó ą z głowy.
się. przychodzi d",iś pogrom instytucyj kultural.
.\' sza!i:że pobojowisko inflacyjne, na którem
nych, wznies;onych p'JJskim wysiłkiem. będą
Ir h. setki tysił)cy "gospoo:uczych trupów".
c zcze dzisiaj wonieje zabijając rm fetorem.

,\\'szakże kryzys zaufania, iaki wywołał
t('lI1że Grabski \V stosunka do pożyczek

Warslawa i IZ'III we WSll61nei akal
na necz c,wilizacj;.

cych polsk"ści na Litwie twie,dza i ostoją. 

Wartości kulturalnych. samowiedzy narodowej
nie zgasi kułak szaul!sa. Lecz czas powiedzieć

dość głośno, by usłyszano w nlewielklem Kownie,

ie Igra z ogniem, kto Idzie dro!:ą ciągłych pro
polsko-włoS'kie" zamieszcza rzymska "Tribuna" równaJ1ia mniejszego liczebnie ! pod'zielonego, 1\'okacyJ. NiezawodHl cale społeczeństwo pol
Rz)'m.
13. 6. (Iskra).
tytulcmGrandiego
,.StosunkiwI bezsilny
wobec
zwartcj cnergji
narodu
bez po skie pójdzie śladem mlodzieży Utliwersyteckicj
z powodu
wizytyPod
ministra
lecz bardz'ej
kulturalncgo.
- Próba
penetracj:
Pozatem. jakichże to cudotwórców po artykuł
Wilna I Warszawy śi dem odezwy Związku
iaJa na składzie zjednoczona Opozycja, Warszawie. I prawo-Iawia nic pow1Odla się. Mosklewskość II\U Polskiej
Młodzieży Demokratycznej i zjednoczy
\V arh-kule tym "Tribuna" pisz&: "Geo!:ra- siala się cofnąć.
kórz}" dokonać mogą zmiany nad1.wyczaj
się
w napiętnowaniu ohydy gwałtów litewskich.
Warszawa leży daleko od Rzymu. Jeśli I oto dzisiaj, po dW{.ch mniej więcej wiekach w słowach
Mj w naszem życiu? Ig:ldcy Daszytiskj? iicznie
solidarności nierozerwalnej z braćmi
ktoś zastanowi sie glę iei nad h'storią Polska sianowi stras2!'wy wał ochronny (una naszymi z Klowna.
Niezawodnie r rząd znaJdz!e
B .ł już w rządzie, niczego nie dokonał. ni natomiast
to z latwośdą doidzi& do przekonanIa. że du- b rrjera f?rlnid.abll.ł:: przec wki) nacisk.owi mos. odpowiednia lorme dla zabezpieczenia na przy
czelll siC nie zaznaczył. A był wtedy o 10 chowo
Polska bJrdzo Jest bliska Rzymu, a ża- kl wsk ścl, bJawlaJącel Się w nowel postaCI,
ludności polskiej na Utwle I iel dorobk.
Jai młodszy, aniżeli dzisiaj. Wincenty Wi den może kraj katolicki nic wnikr tak glęboko ktor SIę zowie bolszeW'L.lI\em. Jeszc t! r z. Pol: szłość
kulturalnego.

;lrlstwowych. i do wałuty własnej, I dzjsiaj
,(-szcze nic min:jł całkowici, .

tes? Komuż dziś teskno do .,praktyk" ku
1T1<r z Wierzchosławic? Jaś Dąbskj? St.
Thugntt? A może wreszci sławetny po
w;ernik "f"jducjj" Korfanty? Ależ. znamy
"'as. znamy!

Koblet3 ministrem.

w istote reli ijnego łow Rzymu". iak Polska.

f: i k aE r y VÓ ! li I :ł o : : ke

KiedY ROSJ - przed Piotrem Wielkim - po- dzIeli nic dwa państwa. lecz dwa światy. Rolę

grążona byla Jeszcze w !Drakach barbarzyÓ'St a, swoją Polska jui spelm;: opił::rając się o siły mo waniem międzynarodowej sprawy czasu pracy,
Polska w umyslach najlepszych swych synow ra!ne. o duch porządkI!. J..tóre są wynikiem nauki przyczem wypowiedzi ar się za ustaleniBm 7-go
dz;nnego dnia roboczego lacznie ze zjazdem I
bly zczala ś ietnością Odrodzenia v..:losk!ego. f¥>ścloła Rzymskieg,).
Istnl ła POO11ędZY Pols ą i Włocha Clągra Warszawa I Rzym spotybią sle więc raz wyi zdem z kopalń. Przedstaw:ciele wlaścicieh
wymiana uczonych I ":!lstrz6:w sztuki. Padwa i jeszc e wc w pólnej akcil na rzec cywilizacji, kopalń oświadczyli, że zmniejszenie obecnego
K-rak6w byly ogmskarm myśli obu narodów. ponlewai Rzym prze iwstawia dziś sowieckiej czasu pracy w kopalniach węgla przyczyn.łob)'
Ale silą ducha, dojrzałą w Iońcu Rzymu za- propagandzie, wnoszą::eJ rvzkład do ustroju spo s:ę do wzrostu kosztów produkcji I do wzmOo
blysnąr naród polski aaJwspanlalej. kiedy Rosja lecznego i państwowego dwie siły uniwersalne: żenia kryzysu w przemyśle węglowym.

calym cieżarem swej pol tyk! ( :Jrawoslawla za- Kośclól Rzymski I koncepcję polityczną la
czcra cisnąć PolskO. - Kolos rosyjski ckazat s'ę szyzmu",

Polski handel zagraniczny w cyfrach.
Warszawa. 13. 6. (Pat.) Według tymczaso.

Kształcenie nauC7)'cłeU na kursach
wakacyjnych ż3granlcą.

Roje pszczół nad Berlinem.

BerlIn, U. 6. (Pat.) W dniu dzisiejszym prze
szła nad miastem fala gorąca. Termometr w cie
Warszawa. 13. 6. (Iskra). Ministerstwo wia niu po raz pierwszy w tym roku wskal.ywal
ty, chcąc zaznajomić nauczycielstwo z m<>tllwo 30 stopni C. Z pOwodu tak wysokiej tempera
śelaml spędzenia okresu wa,kacy}nego na spe tury ruszyly na mia-sio I'czne roje pszcz6.l, do
cjalnych WYiszych kursach nauczycieli ugrani rozpędzenia których musiano wezwać straż po
cą, rozeslało do wszystkich kuratorjów broszurę, żarną.
wydaną przez Instytut WSpÓłpracy Intel1ektual

wych obliczeń Gl6wne (} Urzędu Statystycznego,
dotyczących handlu zaglan!.:znego Polski lącznie
z w. miastem Gdańskiem. wywóz w maju wyno.
sil 1 milJ. 432330 ton o wartoś:i 199 mili. 201 00(1
zł. W porównaniu do kWIetnia br wywóz zwięk
szył się na wadze o Zi! (;90 ton przy iednoczes.
nem zmniejszeniu w w:utoścl o 9 m!IJ. 748 tys. zł.

W porównaniu do ubiegłego miesiąca s;>rawo
zdawczego w maju .zmr.tejszyl się wywóz arly
.ulów spotywcz:vch o 1 .4 mil. zl.. na co zlożylo
się zniżka wywozu ży:a o 4,2 mili. zl.. hczmie
nią o 2.6 mil!. !.. o\vsa o 1,2 mili, zf.. cukru o 3.5
i U rZS I' ;;Q".P tW d: s:: i Pf . Spór o czas pracy w górnIctwie. mil). zl., paszy o 2.3 mIli. zl. przy jedno.:zesnel
zawiera szczególowo dane o szeregu kurs6w wa- Oenewa, 13. 6. (pat.) Ustanowiona przez mię zWyżce wywozu Jaj o 3.1 mili. zl. I masla o 0,5
kacyjnych dla nauczycieli, organLzowanych za- dzynarodową konferencię pracy konfe.re-f\cja dla tr.IU. zł. Wybitnie sezonowe zniżki wykazuje
gran:cl\ dla cudzoziQltlCów. KuratorIa rO'teś\l\ czasu pracy w kopalniach węgla obrala na pre wywóz nasion roślin pa tewnych i rawy IJ 2.4
powyższą broszur,= do wszystkich szk6ł, w celu zesa znanegO przywódce niemieckiej partii cen miU. zl., nasion baraków cukrcowych o 1,9 milL zl.
1 lIawoz6w szucznych u 6.9 mili. zł., przedzy
(Jednym z ministrów nowego gabInetu w Srwecjl wykorzystar:'a lei wśród nauczycieli, którzy pra- trowej dr. Braunsa. Komisją rozpocz ł. dziś e. węlnianej O 2,5 mili. zl., WQgla o 2 milj. zl. l skór
tJostała panna l1esselgrt!w' widoczna na pawyt gna' czeŚĆ letnich wakacyJ wypoczynkowych IIOralną dyskusje, w czasIe którel przywódca I;ro\IIVCh o 1,8 !tlili,
poświeci4 Da obcOll:o zaera,n.lca. g w iclskic..h Co<"" "9!11 aJ>i1 za U1
azcm zdjęciu
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Kompray te Zllec:.I , naJwyblłnleJsl lekarze t profaaroWle dlaryar na reuarlt)'zar, aałretyzm

.IWem d18 der- . wszystkich aptekach: ,

Jest dobrodziej- lichia.. nerwoból, otJawy ltardKI t choroby kobiece. 2'lIdaJcle bezpłatnych prOlpekt6w we

I Joachimsthalsld
Kompres
Radowy
..Radiumcbema"
....I.ce
l ludzkołd ..AADIU"CHI!I1A.....,.ly.
..RADIUt1CHI!"A"IMz.If.
... .. ..c.towIce.
uL ....,..0
10 L....
UJeJaId... 6
¥'
i,

a
lo

kaid,
.[1] za.o.ara
inr, plusk.t:
z/ialezlonił "O przeprvw"dzenlu dezynfekcJi pre
pl:ratem .ł'UMIOATORE CIMEX" wyplaclmy

natychmiast "FUMIOt\TORE CIMEX" je.t
p 5 lodzla wszelkie In"ekty (pluskwy, wszy,

I .r8C .0.ls.1 ..I.u' i...II.....

świecą dezynfekcYlna to:pląl:ą r'ldykalnie w cia

Chea mieć tłuste diety. a sadu honorowego...

mole. karaluchy) , mikroby chr)robotwórcze. 
Posiadamy oochwa!ne orzeczenia rozlicznych
Instytucji rządr:wvch I komunalnych.
Zakrady Chi!mlczno DezynlekcyJae ..Salvator",

katowice, Teatralaa 10. - Telefon ar. Z9-0f,
Do nabycia we wszystkich aptekach I droK.
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Zjazd nad mórze

Korfantego, __ NIemców !'!.! s. rz!b .Błok w obronie swych cQeI. - Ty'"
łowle N. Ch. Z, p, (sanacja) są za redukcJą pobor6w. - Czytby,,bonor" Korfantego miarą bonoru posł6w?
Demonstracyjne opuszczenie sali obrad KomIsp regulaminowej Sejmu Śląskiego przez posł6w N. Ch. Z. P.

W ubieg/y czwart k IZ czerwca rb. odby'-o sic
!)od przewodnictwem JlOS"WltczallB drug:o ko I te nawet nalllchlze związki DOsiadala sądy honor posł6w. ale hańbi sie r6wnież sz zeg6lnie
bonorowe,
ktore wYtwarza
maia wr:.śnie
zadanie
j Sejm,
ir.stytucję
" paleczną
I podrywa
się
korPJracja
swoi za
aW
.. łasnaorzeetYkę'
1 pos. jako
Witczak
- nletvl1i:o
krzywdzi
sle: osobisty
lejne posiedzenie KomisJi regulaminowej SeJmu każda
Iąskl\llo. na którem ukończono w calości p:erw
pod opozytywne
przepIsy kodeksu
aleIwod6w
pos. WItczaka
pos Korfanty
miał minę
takich postępkH'h.
które niekarnego,
podpadają
Jego aulorytet
w spol,;lzeóstwie.
Podczas
wy
ize czytanie proje>ktu regulaminu obrad Sejmu kać
Iąskiego. Dalszy c ąg posiedzenia wobec tego, sa sprzeczne z ideologją i etyką danej korporacji człowieka, kt6ry już ru zrooir przykre doświad
te przewod,n:czący Komisji pos. Witczak miał u i wymagalą !ozczeK6!Jly h sankcyj. Selm, lako kor czenle z sądem I wskut,k tego ..uprzedzooy" jest
zasadniać dwa wnioski klubu prorządowego. od poracja. której owocna oraca Izczelól,ale zaleiaa do wszelkich sądów. Wniosek o uzupelnienle
"y!o sie pod przewodnictwem pDS. MacheJa. Oby Jest od etyki I moralalIści posrów - WYlUla projektu regulaminu I" ad Sejmu Iąskiego po
wIęcej ustanowlealll sądu hoaorowelo. Iz.:ze- stanowieniami o sijdzie honorowym - zostar
cjwa wnioski. które uzasadniać miał pos. W:t t('m
czak. propanowa!y znIesieale miesięcznych dyjet I:ólale, te wI"utek nlelykalaoścl zalwarantowa- 08tateczale odrzucoJlY.

w dnlacb 28-29 czerwca 1930.
Mamy przed sobił rl gulamln organizowanega
przez Pomorski AutomoŁilklub .'zjazdu nad mo
rze" pod protektorate:il Pana Prezydenta Rze

CZypospolitej. Zjazd ten. organizowany wspólnie
z Pomorskim Związkiem Propagandy Turystycz

nej, wykracza pnza I{fanice normalnych samo
chodmvych zjazdów wlaździstych. mając na ce

lu nietyle wyczyny sp"rtowe zaw'Jdnik6w, ile

zapoznanie uczestników l wartościami turystyCz.

nemi i przemys![)W ml Pomorza I utrwalenie
przez naoczny pokaz przekonania, że rozw6j
Polski zależy od posia:hnia i rozwoju Pomorza,
t 'ch pluc Polski, kt6ry:h odde;;h szeroki I swo
hodny napawać ma nLS ufnością w świeUan:\

przyszłość naszej Najja.h.iejszej Rzeczypospolitej.

10 też przewidujemy. e zjazd ten. urządzany
neJ .DOs10m - honor ooszczelólnelo POlra nie za. Po odrzuceniu wriil) ku. pos. Witczak złożył
w lO-lecie odzy kania przez Polske do
poslów do Sejmu Slasklego I za taplenle Ich bezpleczon:v lest przed naratenem .10 na Izwank kr6tkie oświad ze11e. i wskutek .1drzucenia v'laśnie
do morza i przypndający na dzień podnie
uplataml wysokości 30 zł. za katde posiedzenie 7C strony alesumłenaeJ(<J dl'lU:lego pOs'a. a koroo- wniosku honor ,posra VI Selmie Iąskim nie jest stępu
sienia
bandery
na najm!udszym dziecku
plenarne czy komisyjne I uzupelnlenle projektu racja Jako taka nrema ta.'nych sankCyj wobec ale należycie ochroniony orzed ewentualneml nic naszej floty, napolskiej
statku "Dar Pomorza", cieszyć
regulaminu obrad SeJmu Slasklelo, analogiczne. etycznycb DOCzynad DOlzczegórnycb OOsłów. etycznemi atakami dror;iego posła - orzeto na się
będzie zaslużonem powodzeniem nietylko
pll przepl!oaml o sadzie honorowym, Jakle prze. Przez ewentualne odrzucenie przepis6w o sądzie znak protestu 011 Helo towarzysz klubowy pos. wtród sportowców J..lllbc.wych. ale i wśród tych
,,'idule regulamin obrtd Sejmu War.:zawsk'ego. hc.norawym dla: pos'6w S"jmu Iąskiego - m6wi dr Kotas. OIIuszczaJa o(J jedzenle KomlsJL
wszystkich. kt6rym z lcży 'na pokazaniu i na
Jako p.erwszy przemówil do obu wniosk6w
zewnątrz ż}'wic!oweg.) pędu Polski do posiada
ma własnych wybrzeży. Dlatego też organizato
JIOs. Korlanty, w charakterz sprawozdawcy.
rzy zjazdu przewidują ulzial w nim również i nie
przyczem starał sie uzasadn ć utrzymanie dyjet
sIOwarzyszonych PJSiadaczy samochodówoso
poselskich w C'becnej wysokości arg 1T.entam na.
bowych pod warunki ,TI zg!oszenia sie przez je.
prawdę płytkieml w rodzaju. że gdyby nastąpily
<:en z klubów automGbiluwych w Polsce, a nie
lm any w wysokości dyjet pos/jw to jedna z
członkó\v jego klubu mus'a!by zrezyg,nować z
Dnia 12 b. m. w ministerstwie komunika- Kolejowa omówiła również t:rogram Inwe ,"ysokie wpisGwe w sumie 30 zł. od maszyny:
mandatu, i, że nic odpowiada godności parla cj. odbyło się czwarte z rzędu posiedzenie stycyjny na rok 1930/31, ustalony przez Mi zachęci niewątpliwie na3zych automl)bilistów do
jak najliczniejszego obe.;łar.ia t(:go zjazdu. Regu
mentu dyskulOwan:e o swych poborach. Prze
tego zjazdu je t d" ot(zymania we wszyst
mÓwicuie swe zakoliczył pos. Korfanty le Zg!o P..ństwowej Rady Kolejowej. Posiedzenie n;sterstwo j inwestycje n3. istniejących li I minklubach
automobil )wrch. a więc: PomGrski
szcn.em wn:osku o odrzucen:e projektu zmian to otworzył w zastępstwie D. min. Kiihna njach kolejowych wobec potrzeb kolei. Wre kich
Automobilklub w 13ydo{uszczy. Matcjki 10, jako

Nld CIelII rldlill Plftsl a.1 Ild. laleia..'

. . . . . s acjach granicznych. Państwowa Rada

jJOborów pOslów.

Zkolei uzasadnial wniosek wnioskodawca pos.

podsekretarz stanu inż.' Witold Czapski. _ stcle odpowiednie departamenty Mjnister
Automobi:kiub Polski w Warszawie,
Program przewjdywał sprawozdanja po- stwa złożyły sprawozdanja o wyposażeniu o:ganizatrJr,
Automobilklu!" Wiclkop,'!ski. Poznań, Krakowski

\Vitczak. który uzasadnienie swe rozpoczął od szczególnych komitetów za okres ubiegły, a I;nij węglowych.
Klub Automotilowy. Kraków. Łódzki Automobil
s:w erdzen.a. że wniosek klubu N. -';h. Z. P. (Sa z ważniejszych spraw - komercjalizację Jedną z ciekawszych spraw b ! wnio k!ub w Łodzi. Malop:;lski Automobiiklub we
"ac;a), pos'ada grębsze podro!e, bowiem zmie ko 1 ei. Sprawą tą, jak wlad;>mo, zajmowała sek inż. Stanisława Rybick1ego w sprawie Lwowie. 5iląski Klu\:' ft utomobilowy w Katowi
rza do usuniecia tego niedomagania, które Jest się swego czasu wyłoniona J:,rzez Państwo- zastąpienia projektowanych kolei lokalnych cach, Wileński Klub Automobilowy w Wilnie i
przyczyna przesilenia dz:sleJsze&o u strllJu par \Vą Radę KolejoM\ komisja. tymczasowo przez Iinje autobcsowe.  WOlyflski Klub AutJm:,bilowy w Łucku. Trasa
z:azdu - do Bydgoszczy Jowolna - prowadzi
/alCen,arnego. Mialjo'",icie wniosek N. Ch. Z. P.
(I redukcji poborów poslów ma .lclem')tllw!ć w s.enia niektórych połączeń poCiągów oso- gram linij przeładunkowych między koleja ej Bydgoszczy przez I.<.jpicknicjszą polać Po
morza, t. zw. Kaszubska Szwaj arje, dla poka
przyszłości pOwstanie typu posła zawodowego, bowych.
Poza tern
omówione
zostały
sprawy
ulepI
W
końcu
Rada
Kolejowa
ro.tpatrzyła
pro
zmniejszenia postoju pociągów na mj a portaIlli rzecznemi. (Isti:ra).
zania turystycznego Pomorza. podczas gdy drugi
który mając stosunkowo wysok'e pobory, caly
dzień zjazdu przewiduje wiedzenie stoczni gdań
swój wysiłek i spryt obraca na zapewnien:e so
skieJ. Grudziądza wraz z jego najwiekszymi fa
b;e i w przyszlości tego latwego zarobku i za
l:rykami i Toruma. ,r4zJe nastepuje rozwiązanie
wodu. który przy!em daje wiele Z UCZytów. a
zjazdu. WszysCy uczestnic:! otrzymują w myśl
"e naklada na PJsla zawodowego obow'ązku
regulaminu artysly znie wykonany plakiety, a
cJbania o interesy państwa I ale wytwarza w olm
\', yznaczone nagrody klubowe przel Pana Pre
f,Qczucla odpowiedLialnoścl za jego czyny. Ta
7ydenta Rzplitej. P. Mir.i,tra PrzemysIu i liandlu

Pa nlkr,cia .rolnei szajki blnd,ckiej
sIlakaInie adeichni 'arnawskie CiOr,.

1 P. Wojewodę PomJrskiega dla kiubów. które

chęć
utrwalenia
sobiepos!om
!atwegozapominać
zawcdu - per
faspolicja
W ub.tarnogórska
czwartek 12wyśledzIwszy
czerwca wieczorem
I clego
zaś pochwycUa
poUcJaukryć
w Radzlouko.
et nefas
- cz sto każe
J ich
krylówwIe. gdzie
bandyta usiłował
sję przed zgłoszą największą ill)ść zawodJ,ikó\\'. świadczą

t idei tego zja::du. który naprawdę calem sercem

I<OnfLktu m.ędzy II1teresaml pans-twa. a Intere- tI renie Tam. Gór dokonaU klika włamań bandvckiej czynjone są dalsze poszukiwa popieramy.
bow,ązkac
za :ó
hęca
n;enla kehbandytów.
którzy
ostatnich
dniach
na -Pochwyc
I Dośclłctem.
czwartym
szajki
lą
I;nfl rs
a; -. w
:: az
t so zals
: bSOWY
-: urządziła
n w
nIch
zas zk
_ o;a.
niZa
bandyci
"ą członkjem
to pr7eważnie

damskiego zabrali wartościowc suknie. a w po
zbist)'m.
konieczności
propagatorem
a wskua podczas Ię.
posclgu
za mml
zra. kawalerowie
Jan Bytomski,i Indzie
z zawodu
rzeźnik.
zamiesz
\V ten sposób
staje siędemagogii,
posel zawodowy
I ll.....wah
and CJ zbIec,
orJentowawszy
W Sytu
c 1 USJmłodzi.
Jedt:n
z nich, koiu dz.ec:nnym rozbili skarbonkc dzieci pań
.ek c:ąg!ego jątrzen:a. doprowadza do nlepożą- rlll wywJadowcę policyjnego Slote. Rezul- kiwał ostatnio w Lachowicach, drugi Karol stwa Zawiszów, zabierając z niej 3 z!. Trzeciej
wreszcie kradz.eży dokonano u P. Zygmunta
!lanych dla p1ństwa i ustroju parlarrentarnego t"tem pościgu było pochwycenie dwóch Piecoch, z zawodu ślusarz i trzeci AdoU Welnrauba.
Rabusie zabrali ze obą szcrc-g
skutków. P: umówienie swe, uzasadniające ko- b:Jndytów przez policję tarnogórską. Trze- Koli są mieszkańcami Tarnowskich Gór.
przedmiotów znacznej wartości.

II e;;zność redu'kcli poborów pos!ów w imle czy

ilości zasad i poczynań puslów - zakończyr po
5e! W:tczak wn:oskiem o ImleilDe ,.łosowanle
nad wnioskiem. \V glosowan'u wniosek wspom

niany odrzl!cono siedmioma glosami na dzIewleć
glosujących Za wn'oskiern głosowa l, pos. Wlt
azak i pas, dr. Kotas. a przecIw P. Końanty i inn .
Nas.tępnie Komisja regulam:nol:l.a przystąp:!a
do wys!uchania uzasadn'enia Wniosku o uzupel
aienie prajl:Ktu regulaminu obrad Sejmu Slask:e
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Wycieczka do WIsły.

Ostatnia kronika.
Skarboferm zamierza budować
noW} !lzyb.

W związku z koń';:ląc mi się iuż zapasami
la przepisami o sądzie h-onorowym. Pierwszy węgla
na niekt6rych z)lhch śląskich kGpalni
zabra! glos - dla ::za:adn'enia wniosku - p. Skarbofermu.
dyrekcja {y(.hże zakrad6w zdecy
pos. Witczak. wyrażając zdumien:e, że zapro dowala się na wlercenh nowego szybu, którego
jektowany regulamin obrad S{:}jmu ląskiego f,lębne urządzenia obejmą trzy pcklady węglowe.
Przez pos!ów Ch. D. i N. P. R., a właś ,w:e w Projekt wierceń opa:ty lest na informacjach jed
całości ..oderżn,ęty" z regulami,nu "Lrad Sejmu ncgo z g6rników star5zej generacji, znających
Warszawskiego - nie zawiera postanowień o są doskonale poklady węgl na terenach przynależ
dz e honorowym dla poslów. Pos. WItczak przy nych do Skarbofermu wrerc nia już się rozpo
Puszcza, ie stalo się to chyba tylko przez prze częły i prowadzone są w odleglości 100 mtr. na
(>Czen-e. wobec czcgo wnosi o uzupełnienie pro poludl1ie od t. zw. "po:a drugiego" kopalń Skar
jektu regulaminu przep,sami o sądzie honoro bofermu. Budowa naw' go szybu. który wyposa
\\ ym na wzór przep sów regulaminu abrad Sej żony ma być w nowOC7esne maszyny wyciąga
nlU warszawskiego. Pos. Witczak idzie nawct ",e, jak I w nowocześne środki lokomocJi, pochlo
dal j. gdyż wnosi o uzupelniel11e postanowień r.ie znaczne kwoty. kt6:e jednak zamortyzowane
sądu honorowego dla pos!ów Sejmu ląsk'ego zostaną przez ootaal.:nle kosztów wYdobycia we
Przep sem. ŻC pose! zasiadający w ejm:e, Se gla. Projekt budowy !t;go nowego szybu rozpa
Ucc,c Rzplitej i w Sejm'e Iąskim nie powinien trują obecnie ślaskif. wlc:.dze g6rnicze.
brać udzia!u w (jbradach Sejmu Sląsk'ego, le
Dziewczynka pod gradem ciosów
żeli został honorowo zdyskwalllik.łwany orze
czeniem sądu hooorowego Sejmu lub Senatu
szaleńca.
nzcczypospolltoi.
Dnia 12 bm. nmysf.)wo chory mIeszkanIec
Po pos. Witczaku z brdl gl06 pos. I(orlanty Orzegowa
Nikodem CiY! w przystępie szalu
i stwierdzi!. że pl zepis," o ądzie honorowym w rzucił się na
ul. DorJ, i w PawIowie na malo
PrOjekcie regulam;nu obrad Sejn1u laskiego ce

Ulegli wypadkowi podczas pracy.

Pol. Tow. Przyroon:kćw im. Kopernika Od
Iąski urządza w aniach 14 i 15 bm. wy
W BrzeziDacb. przy tynkowaniu tudynku dzhl!
c:cczkę
do Wis!y. w celu zwiedzenia zamku my
gminnego, zalamalo się rusztowan'c. wskutek śl;wskiego
i żródel Wisly. Wyjazd w dniu 14-go
czego trzej robotnicy, a to Jan Edward, Jan czerwca o "odz.
14.5') po zbiórce w westybulu
Zmk:h I Ryszard Szygóla. wszyscy mieszkańcy klasy m. 15 minut przeo odejścicm pociągu.
Król. Huty, odnieśli powatniejsze lub lżt;jsze ra
ny. Jana Edwarda, który odniós! na,jc'ęższe oka

leczenia - przewieziono do szpitala w Król.

Śmierć otaria !iie o niego.

w plywal/i; na stadjallie w SlupneJ pod M}'
słowicami utonął w ::zasle kąpieli uczeń ślu ar
sk' FrancIszek Zając. ,nieszkaniec Wesolej. w
Na fale gazu rluclła swe losy.
pow. pszczyńsklm. T:Jpielca w kilka chwil po
Mieszkanka SiemianowIc. Franciszka SikGW wy'padku wydobyr z wody dozorca stądjonu i
ska, żona huh,ika h:Jty . Laura" usiloward oneg usilnemi zabiegami prz:..wrócil mu życie. Oiiarę
daj pozbawić sie życia i w tym celu odkreclła kąpieli przewieziono d, szpitala miejskiego w My
. urkl od orze,,'od6w gazowych mieszkanIa. Po sIowicach.
dejrzany dla sąsiadów Slkowsl\iej swąd. jaki wy
Pożar huta na dachu.
oostawal się z mieszil:.lnia niedoszlej denatki.

liuc:e.

zaalarmowal s:\siadów Wyważyli oni tedy

Onegdaj, w domn I(aroll. 1(01\ICha w Lublldcu

drzwi do mieszkania .sikowskiej i wynieśli Si przy ul. Rolniczej 6. wybuchl pożar. którego
kowską. kt6ra iuż dawala slabe oznaki życia. pastwą stał się dach i wiąz;!nie dachawe budyn
Niedoszlą salr.obójczy...i.: p..zewieziono do szpi ku. Przerzuceniu się o nia na sąsiednie badyn
tala hutnczego, gdzi,; d tąd pozostaje. Zyclu jej kl. przeszkodzla !ub1iniecka st aż pożarna ?raz
nie zagraża niebezpiecz ństwo.
straż pr'zędzalni. Str:ltv wynlkle od ozaru
oceniane są na .Z tysl'CY zlotycb. Dom me byr

I,Rycerze wytrycha.' składiłJą wizyty.
Dnia 11 czerwca rb. w Król. Hucie popernionJ

uł:-ezpieczonv od c.gni.ł.

wzmożonego ruchu ulicznego.
trzy kradzieże. które pozostają z sobą w pew-. Ofiary
Dnia 11 bm. na przejeżdżający ul. Hutniczą
nym zw:ązku. Mianowicie w godzinach mIedzy
w
Rotdzlenlu
furgon rzeżnika Fryderyka Zyn
16-17-tą. z POl1l0Cą podrobionych kluczy, do
stali się do lokali m:eszkalnych dr. HankleRu ra glera z J\'ysłowlc, najechał z przeciwnej strony
samochód c.ężarowy. Wskutek wypadku furgon
busie
i
po
swojemu
zoperowali
wszystkie
biurka.
letnia
Małgorzatą
Janos7kównę
i
szeregielr.
ude
lowo zostały pominiete. bowiem Sejm Jest Insty
laską poraalł Ja w głowe I lewe ramie. Z 0 tak w prywatnych mieszkaniach dr. liankiego. ma złamany dyszel, a koń uiegl okaleczenIom.
tucią polityczną nledając:J gwarancji sprawiedli rzeń
uratował aleszczl:Ślhvą ied{:}n z przechod jak i w pokoju ordynacyjnym. nOc jednak ze sooą Tegoż dn:a na ul. Mickiewicza w Xato.vlcacb 
Wego osądzenia posła I !e posel powinien się presji
ni6w.
nie 1Inosząc. jakkolw:{:}k natrafili w pokoju or podczas mijania się furmanki l motocyk!;stą Ka:
zwracać tylko do sąd jw państwowych!? . . . .
dynacyjnym na szufladę z pieniądzm,. a w po zlmlerzem OundermB:Jem z Katowic, t n ostatni
W odpowiedzi na ;:I, Lemówienie pos. Korfall
koju jadalnym na schowek ze srebrem stoiowem. zostal zrzucony z motocyklu i ule-gt poważn ej
Zebranie Tow. 61mn. "Sok61"
kgo i w dalszem uzasadnieni:! wniosku N. Ch.
_ Drugiej kradzieży dokonano u Do KlemenSjl szemu zranieniu prawej nogi. Gundermana pile
Z P. o uzupelnieniu ptJstó.nvwleń proj.::ktu regu
w Ltgocle
Zawiszy. przyczem rabus:e' zbl1slowali pok6i wleziono bezpośrednia W wypadku co szp;tala
laminu obr <Id Sejmu Sl4skiego przepisami a są
'meski
nic nie ubierając, natoJ11last z pokaja miejskiego w Katowicach.
IIzie honorowym - pudniósl pas. WItcm, te odbedzie sję 14 bm: ta 1>. Je elle o god.z. ZOo
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Z tycia towarzyst .
Zlot bulca rydułtowsldego.
w dniach 7, 8 I 9 c",erwca br. odbył III; Da
lIłacu Wolności w RyJurtl.wa-::h Zlot hufca ry.

Opery MOIIIaIzbwI1de W' Teaine PoIs1dm..
J;',

-

- 1.- str . , . ......... ZIoIiodIdI" . iłnła }jf czerwca 1930'r.

;9

Nalely Ilderowa DOlI adre.. --ł...... ł'"IMIa!y "ładu I: P....ta ......., c opery przellanre lIy6 czczym frazesem.
.. opero." kUlla Ilów.....au __.. ......czayc.. wY1H116.. lQeay I d"'c par... Nlechte ulza. lceU operowa doloty ze IweJ

,'ultowsklegu. W .llcdzltlę !>of).>ludnlu odbYly sil)

gry, zabawy ł poku7.:Io harcerskie, Wlzy1aL.jo
obozu przeprowadzi/ Kome-lIdanr Chorąliwl Ią
kleJ druh Łowh\skl. Po odjeździe d(uha Komen.
aanta odbyr e alarm z<! zwinieciem cdlt:go obo
......... ItI'OCzystołclo..)' ....... OlIW Mo. SId"ID)'. te oItJ'dwle ........ I wlelco war. Wówczal care lDOłec2edst..o IIOIrale te celem zu. W przeciągu l Y. mlt.uty znikły z powierzchni
''lI5Iko..1ll101I. ......wk:.. ""aUII". ..strauMD łOłcIowe __ II..... --łuIIII IIIrZ'" OPerY .... 11M tylko nIII'....... leca ałeboka namioty. a w przeciągu ..'" minuty zostaly zn6w
lJo ."wione. W poniedZlalek ran1{ie1ll ruszyly:
..wr v ::- ::=-.:.:..r::; wP__ ::..r:.::I'M r:::z: :ł:t: oO:: a ; ózlararllOś6 .. Imlc lIultllry aarodu.
dwa oddzlaly w rÓźnycn k:erunkach na ćwicz":

przycayalła ale ze ...... stroay do lI.wlełlilellla cJe-caIoII. ..r.......... ClDDCO w lIroDY ceaJel1. pod 1'01'1HIdo... jolaldeJ .....do
........czYC..
aroczYlłc*:. -.k-łem w.raaac" 1Ił.... albIy ...... mości urodoweJ aa kresach zachodniclI.

h6cb qlłatalcll, Jako 8OwoKI repertIIarowyeJa GDerowa przuwycro*y Ilcze'Uwle ów kryzys. NrecbM PCIIIIIIIk M,.....dll w Kato..lcach nla patrolowe. miejsce," spotkanIa był las nu.
chowskl. Po poludniu O:lbv/y sle pokazy zastepu
Ze IIclecólaYID aaclsldeia .....Y POdIIIIłO klerowalcy leJ clcCelel becie II. zwracaU do polskleco ludu aa Śląsku.
II. m. drużyny Im. Stefana Czarneckicgo w Ry.

Ilłet ..ZOIlII ooero..eau który Jel zaaroaH uwet lU",... UkwldacJa. - znaJd I" '90'61 IPIlowy odllOwledalk w ....cac..

psl'" uszeJ sc.ny ODCroweJ. -.c... . -.. .aro zn..... clIo6 tak wartoHlow..o polskiego Do t..o moalahY IlIOwraaa sit Duyczyalć w

,tawleum
..fU.... reaMlrluaru ........... lauz'" mierze Opera polska w KatowIcaclI.
..flis" aaloty bowe. do 0DeI'. ...ł.c:y dla MocIde .,.. . InIIhlraleo-.rodowea na- r, Sach..

.rolllJDloala twórcl'-c MoaIalul o tyle w..
'..aaczeale. 141 zawiera ona cały szerec mreJsc,
'Iltóre motaa uwdać za studia do arcyddeła

{.\tonluszkowsklel muzy operowel. "Straszaeco
:-łworu" Pozatom Jest ..flis" mimo HzoretensJo

1,: :: h: :C =Ił:: : ło:ą u:ł

..Pilnischer Scll.elnhlnd ll nldl. nl.eb
do S,Sllllll Drasklelo wobec ł..zlIcOw.

dultowach WY7łJżdbh&ce!Co na pokazy harcerskie

<!nla '5 czerwca br. du Król Huty. Zastep z
ośmiu chlopców I zastepowegO rozbił dwa na
mioty w przeciągu trze h I pół minuty, a zwi
nlete z/J'Slaly w przeciągu póltorej minuty. Pod
czas trwania zlotu odl,yly s!e dwa alarmy ze

zwinięciem obozu. Na zaKończenie zlotu odbylo
Się wspólne ognisko. w um sp()!,ób harcerze huf.
ca rydultowsklego SD dz!1I mire chwile w dwu
dniowym obozie, pnY\l",towuląc się na zlot Ko

mendy Chorągwi, który odbedzle sle na Buczu

(komlczne.o: wlela swymi ry...... przypomłaa

l. ..sprzedana
narzeczone"
namlenoa
hlstorJa
$IIIZaka,
IIOUcII
pmsklel. nie.
: =e P Ś:k::.:.'o;:a
o:':: Smetaay.
ł:::: $Iązacy
pamiętają
zapewne
dobrze,Itanzego
jak oddałwachmilitrza
DIUnlka przed
sad. oskartaJąc

w dniach od I lipca do 15 lipca br., na który
wyjedzie około 60 h'l:"rzy z hufca rydultow_

sklego.

1;,oŚCI bardzo s)'mpat)'czaa I daJlIca 'plewakOlll t w woJskq prusklem. urzędzie pruskim, a szcZłSIUI ofiarę pruskiej szykany o ..wymu

Z Rodziny legionistów.

,wym teatru poIsllleco mieJsca. "Ideby Jej slo rodzaju ,polmscbes Schweln" polniscber grzymną o "wymuszenie", Chcąc się ra
t_ Ole
nie laJęra
... repertuarze
oporoawet w szkole
obdarzano
epitetamitcwać
w szenle".
NoBIllnik
I sąd pruski
ukarał
. n :tdo: :popisu.
tel pięknej
I rzadko
&rYWaaeJ
Schwejnh.un
" I t. p.
Prasa v !kIch
b\1ndowa,
wniósł
odwołanje
doBlllnlka
drugiej
lednkl zyskal sobie aau teatr o JedDą IBsluao chcąca wybieliĆ czasy pruskich rządów. ir.stancji sądowej, lecz ta załwjcrdziła po
i wl41cel okolo rozpowsz-'Cbneala alezaaneao. a oraz wielbiąca dzisiejszą rzekomą tolerancję przedni skazujący wyrok. Oparla się ta
,,111 artośclowelW repertuaru polskleco. pruską, chciałaby dowieść, te $Iązaków nje srJrawa wreszcje o Senat karny Sądu Rze.
Wykoaanle byro stalarme I udatne. Mazycz- spotyka obecnie w Njemczech żadna szy- szy w Lipsku, lecz I tam nie znalazł spra
'"a strona w opracowaalB D. kapelm. Si. Buań. kana ani prześladowanie z powodu jch pol- wiedlIwoścI. Właśnie w dniach ostatnich

os1atnią niedziele z powodu uroczystości po_
święcenia sztandaru Związku Legjonlstów, od

\5klego dara pernlę sat)"slakcJI: zarówao Iywa, skiego pochodzenia. zatwierdzono tam wyrok. wywodząc, że

\ mn;. :e ; d ::r: ł; :,a, ake::=:I:c rł:. ., Tę .pr pruską propagande demaskowa.- ..zwolnlenle urzędnika pollcvJnego Jest nie
(i} mem: z pomiędzy solistów dał nle apomnlana hsmy JUŻ często dowodnymj argumentami, wątpliwie dzlalanlem slużbowem, na które
\lireack D. 1\. Peted.1 w roll Jakóba. Nledy dzjś zaś mamy sposobność opisać szczegól- oskartoay cbclał przez swoJe groźby wy
'jeszcze ale pokazał p. Petecld sweau aerwu ko- nie znamIenny przykład bakatystycznej ""rzeó wplyw"'.
[111lcznes:o w tak korzYs'nem ośwletlem... Kary. szykany stosowanej wobec Ślązaka dlatego Ostatecznie więc p. Bmn!ł:, broniący się
aturka w}'modelowena przez mlodeao, zdolne- tylko, że uwalano 10 za Polaka. tłistorja przed szykaną, zostal ia!w "polniscber

fl:

I ł :et ł::::s C::c = Iłł:' s:

ta nas ęp jąca: cbwelnhund" na bruku. Z:JaIazła się jedna

\l!ak lest stylowym Moniuszkowskim Jakóbem, NjeJak! Sylwester BIIIoIk. starszy wach- ledyna gazeta niemjecka, któla opisała prze
I ak bliskoC'L8S
sPokrewnloaym
z ..tIramistrz policji
pruskieJ. pełnll
przez dłuższy
b!eg rozpraw nie
sądowych
p, Billnika,
winy".
slużboz DzIdzIm
aa terenie
Śbaska
Opolskiego.
)eden
głos publiczny
podniósl
sie ale
w ani
0
, Rolę losl odtworzyra p. f. Mlsky. ŚDlewaJac Ponieważ jednak władzom r.j" podobało się bronie Oórll lązaka Blllnlką. tłasla "Ober.

whe :; r t;:starannie,
: tach swej parUl sporozwlaszcza
szla. go o Wrocławi..
przedtem
jednak
Ia utrą. prasa
volksbundowa
z takim tupetem
aroś
pochodzenje
przeniesiono
scllleslen
Oberscbleslem",
którem
uszer.
nas
, Pan ,,:Iclce
,\,. ."'artln' zuladwydobywając
w roll Szóstaka moc ceJ;olskie
la o odesłano
go naBillnika,
k S do PrankenmuJe.
tam naden
Śląsku
Opolskim nikt
nie śmIe
,,!'OSobności, by sic pop!sać sweml plerwszorzę- stelOu I tak "egzaminowano że BIlInik o. głośno wypowiedzieć. Nie "nalazł sle też
I stylowa.
czegoJeco
otrzymał
tą sprawą
p.prasowy,
Ca!o:tdera,
u które.
\.\nrtośclowa
t1neml walorami hasa
bL'lIo: prQdukcJa
była kazal zwolnienie.
się ..ulezdolnym"tuesować
do służby, wobec
ż d.en organ
któtyby chciał
zain

. Podniosly dzień pr dywala Wieliczka w

dział w Wieliczce. Po odprawleor.iu nabożeństwa

w kościele parafjaln , dokonaniu wbijania pa
miątkowych gwoźdzI. uda, ;e olbrzymi pochód

pod pomnik poległ., gdz;c podniosIe przemówienia

wyglosili posel Tomaszkiewicz I burmistrz m.
Wieliczki Aywas, poczem odbył sle wspólny

l'biad żołnierski, w olblzymieJ sali na Zadorach.
Tutaj powital gości pięknem przemówieniem
mieiscowy starosta dr. Wno;k, poczem przema
wiali prezes Oddziału .!r. B:erczyńskl, burmistrz
Aywas, dr. Rupperto-.va I wielu innych, podkre
ślając wlclkie zaslugi zkml wielickiej. przy two.
rzeniu z początkiem w(}jny światowel Polskich
l.egj01\ów. Dawni towarzysze broni urządlJili ser.
deczną owację prezesowi Okrę/m Krakowskiego,
Zw. Legionistów pik. Belinie. Wieczorem odbyr
sie raut, urządz01\Y sta, al.tem miejscowych pań.
Oprócz tysiccy publiczności z miasta I powiatu
przybyli na te piekną ur<Jczystość, która niewąt
pliwie pozostawi niezatarte wspomnienia - de
legaci Związku Legjoni tów z Krakowa, Tarno
wa, N. Sacza. Grybo\. a. Oświecimia, JawoTO
wa, Gorlic, z Mościc i z Wielkich Hajduków, kt6

rych deleKat przeplcknłe przemówił na temat
przy/ączenla prastarej Ziemicy ląskleJ. do Ma.
cierzy. Okrzykiem na cześć Twórcy Polskich
Legjonów zakończono uroczystość.

IIIO: : grał p. A. Maznekz zwYkla sobie Billnik. chcąc sle broniĆ przed doznaną gl, szykanowany BJllnjk sPJdziewał sie 0
kuracjuszy do 2 czecw
- T}.tulową role odt"orzył p. Si. NowlckL Od. krzywdą, skierował podaał.) do p Ydenta bro o ny. h Ś I I Przyjazd cudzoziemskich
ca rb. do Plszczan.
lrueśIlśm}' wratenle. te Lle był OD tym I'ranklem p(tHcll we WrocławIu. wyk:izując, ze zwol- łuc o tet oczywl c e o tym znam en.
W
ciągu
ostatnich
dm
przyjazd
cudzoziemców
\jak.lcl:o
Moniuszko
przeznaczył
dla ZosI:
poralm
cienie goswem
ze służby
jest wynikiem
szykany.
Ilym wypadku
w uprasie
volksbundowej.
.0 produkcla
lego zawlt.rała
pewne
warory.
W podaniu
wskazyw!!1
BilInik
na to. Niechby
jednak
nas zdarzył
się podob. wzrósł bardzo znac.wie. Wedlug danych urzedo
, "Verbum nohlle" kst operq znaną już naszei że Już od r. 1911 stale prześladowano go w ny wypadek ileżby to było wrzasku praso wych do dnia 2 Lzerwca przybylo 10.216 osób.

t'JUbll.:znoś.:1 z przedstawień w poprzedak:h RZo- policJi wyzwiskami W rodzaju "polnischer wego, ile skarg do p. Calondera. a wreszcie wtcnczas gdy w roku ubieglym o tym czasie
bylo tylko 9040 osób. Mic:dzy Innemi osobami
;-maclL Przedstawieniem tegoroczDeID d)'rycowal ..scbwelahund". Ów skrzywdzony Billnik apelacyj przed forum genewskielO !?..
przyjechala też Księżna V01\ Manchester z córką
{". I:: a bsade twOt'zyll Pll. M. lnnowa {lu. poz olił obie v pod.al.liu na zbytnią szcze- Tak, tak, bo u nas Niemcom zbyt dobrze Lady LlIise de MOllł1gue, które zamieszkaly
" hotelu Thennia Pa lace.
(,;la), St. RomanoVo'skl (Pan Marcin), A. Mazanek r.u , ."a l ał .mlanowlcl do prc Ydenta po- się powodzi, i to robi ich bumyml i bczczcl
l'Pan
Ser\\ac}'). K.'dzie
Peteckl
(Michał) Sto
ZmczBillnik,
hCJ!, ze Jezel1
zwolnleme
ze słuzby
bę- nymi.szykanować.
Na Śląsku Opolskim
wolno niewin.
.OartlomIej).
cofnięte,
to on,
będzje
zmuszonycb nie
mllnlków
nazywać
"pol. dodatku robi sie buczek separatystyczny
Najwięcej walorów wykopawczych skupili w ny udać się ze skargą do p. Calondera, pre- skleml świniami'.. wysyłać dla ostatecznego
olJrzydllwy.
,!wych rolach PP. St. Romanowski I Sto Znicz. zydenta Komjsji Mieszanej. Owo podanie ubicia do Wroclawia. a za podanie w do wprost
Ci, co skłonni są dawać posłuch tej per

Io

;s : e : nek I K. Peteck' stwo- do reszty ZlUbll€? p ześładowanego llInlka. datku ukarać a nikt za Oórnoślązaklem sle fidnej propagandzie volksbun;lowców j jn.
Dekoracje do obyd .u sztuk wykonał wielce Bo oto p. ..Pollzelprasldent In Breslau zwol. nie uimie. U nas zaś nawet malkontenta nie nych domorosłych separaty!>tów, nlecb s0
Reżyserią zajął sle z właściwą sobie starano powiedzl skargi przed p. Calonderem nie. do innei dzielnicy, bo zaraz czyni się z tego Blllnlka.
111OŚCią p. reż. J. Stepniowskl, aJmaJąc wszelile iylko nic sobie we robił. lecz w dodatku wielką kwestie. "obrońców" jest pełno, a w

.malownlczo p, lwolhiskL nlenla ze slużby BiOnika nie cofnąl. a z za. wolno tknąć, nie wolno służbowo przenieść bie dokładnie przeczytają blstorlę Sylwestra

'5. S. Van Dlne.

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

pan był dzisiaj w tym domu, na krótko

_ Do pewnego stopnia. chociaż nie ci młodzi ludzi - byli z sobą trochę na

Cofnął ostroinie głowę. lecz nie odpo

było wpół do jedenastej. nosili się do siebie z pewnym chłodem.

przed śmiercią Robina, koniecznem jest, poświęcam im dużo czasu. Ta gra jest bakier? Tak, jakby się przed chwilą
ze względów proceduralnych, abyśmy dla matematyka za mało spekulatywna. posprzeczali?
_ Ile czasu zajął panu ten kącik? Drukker namyślił się, poczem odpo
pana przesłuchali.
- Jakieś p6ł godziny. wiedział:
Drukker usadowił się koło kominka.

Przeklad autoryzowany Janiny 5ujkowskle}. wiedział.

20) (Ciąg dalszy).

_ To znaczy, że gdy pan skończył, - Tak. Przypominam sobie. że od

_ Mniej więcej. - Kaleka cofnął się Chociaż nie przysiąg/bym. Widzi pan,
- Przyszedł pan tutaj około wpół do
w głąb fotelu, czujny jak drapieżnik, za- opuściłem klub zaraz po ich przyjściu.
dziesiątej
ciągnął
Vance
zobaczyć
- Może pan będzie łaskaw jść z na się z panem Arnessonem.
czajony na ofiarę. - Wyszedł pan przez drzwi sutery
,mi - poprosił zdawkowo, a nagląco. 
_ A więc Robin i Sperling zasta:: pa- ny na tor i przez furtkę w murze na 75
-Tak.
Znał pan Rabina i może będzie pan mógł
- Czy pan wszedł przez drzwi sute na jeszcze w klubie? Street? - Tak pan mówił?
.Idziclić nam pomocy, czy. . .
Zapytany nie odpowiedział odrazu i Kaleka odpowiedział z ukrywanem
- Nie chodź z nimi, synu! - krzy ryny?
- Zawsze tamtędy wchodzę. Poco Vance udając, że nie widzi jego waha- ociąganiem.
nia. ciągnął dalej: - Tak. Poszedłem nad rzekę na spa
1\nęła Drukkerowa i twarz jej wykrzy obchodzić dom?
- Profesor Dillard zeznał, że przy- cer. Koło 75 Street skręcił do parku.
wi/a się bólem i trwogą. - Nie chodź!
- Ale pana Arnessona nie było?
ro twoi wrogowie! Chcą cię skrzyw
szli o dziesiątej i zatrzymawszv się łleath, tknięty zawodową, policyjną
Kaleka skinął głową.
dzić., .
chwilę w salonie, zeszli do suteryny. nieufnością, zadał następujące pytania:
- Był na uniwersytecie.
Kaleka wstał.
- A propos, gdzje jest teraz Sper- _ Czy spotkał pan kogo znajomego?
- I nie zastawszy go, zabawił pan
- Dlaczegożbym nie miał z nimi chwile w bibliotece, u profesora DiIlar !ing? - Drukker obrzucił nas podejrzli- Drukker żachnął się gniewnie, ale VI
Jść? - odrzucił z wybuchem. - Chcę da? Rozprawialiście panowie o ekspe wem spojrzeniem. wyłom wstąpił szybko Vance.
się czegoś dowiedzieć w tej spra\Vie. dycji astronomicznej do Ameryki Połu
- Oczekujemy go w każdej cbwili - _ To nie ma znaczenia, sierżancie.
Może, jak mówią - b-:-dę im mógł być dniowej?
odparł Vance. - Sierżant Reath posłał W razje potrzeby będziemy mogli pod
pomocny. - I przyłączy t się do nas.
-Tak.
po Garbus
niegopodniósł
dwóchbrwi.
ludzi. J 'ąć tę kwestję w każdej chwili. - Zwró
- Jak długo zabawił pan w biljote
ROZDZIAŁ VI.
_ A, więc sprowadzacie go prze mo- cił ,si ponowni d.o kaleki. :- Więc
ce?
..)a -. rzekł Wróbel". .
cą! _ Popatrzył na swoje splecione, ło- wroclł pan do sIebie przed ItJedenastą.
- Niecale pół godziny.
(sobota, 2-go kwietnia, godz. 3 po pot).
- A potem?
patkowate palce, poczem podniósł zwol-1 1 wszedł pan ?o domu od frOl u.
Znaieźiiśmy się zpowrotem w saio-I Potem zeszedłem nad61 do pokoju na wzrok na Vance'a. - Pyta pan, cZYI -1a . . --'-- t
nie Dil\ardów. Panna Bella pozostawi- klubowego i przejrzałem jakieś czasopI Rabin i Sperling zastali mnie jeszcze w -. ę ąc tutaj z rana,? me zauWa,-,y.
klubie. Owszem. Zeszli nadół właśnie. pan mczego szczególnego.. .
ła nas samych. Vance przystąpił do smo. Był tam kącik szachowy i . .

rzeczy bez wsh;pu. - Chwilę, panie Drukker. - W gło

gdy szykowałem się do odejścia. - Wszystko panu powiedziałem.

Vance odrzucił głowę wtył j wycią- - I z pewnością słyszał pan krzyk
_ Nie chcieliśmy dręczyć pa(Jskiej sie Vance'a zabrzmiało intensywne zain
matki. panie Dr.xkker, wypytując pana w teresowanie. - Więc pan się Interesuje gnął przed siebie długie nogi. matki - o wpół do dwunastej.
_ Czy - odniósl p wraienie, ie (Ciąg dalszy nastąpI,)
ei obecDośoi, ale zważywszy na to, że szachami?
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aaSbUmego urzQdu IIOlIcYlnego.
J\atarzyne: Sojka. me:ża. Jana ł syna, o 6.30 Zl ....m. WoJew6dzkllao Sw.... W. F. I P. W. sał- .... brak.... tycll którzy aaJbar4zleJ s,

lIIar', Pra clszika NogiJka . rodziców, o 7 za 1I'1łę{ł wolDYI IIOwołaal do troski o Hzyczae I morar... zdrowie (K) Brakło Jej sil do bera.
Dnia 6. bm. o godz, ZZ.30 pozbawIra się tycia
gnlaof/. Iżbletc Król, o 7.30 o Tr6JcY Przen. na W zwluk. . ddv31 mc:ll.. 0I0IKnvvm. JakI JIIrodzlełY, W.ZYSCY aa St.dJoal Potakle. te
przez zażycie większe111ości Iyzolu 31-letnła za
p wną tntencję, o 8 msza śWlcta, o 6 clcba msza mew,tplJwI. beclzIe adał ad.. podczas wole- lIIe obce. Jest W.m hele .rodzleb. te Ideow. mężna
Osadnik OtylJa, zam. w Siemianowicach
!.w. na pewną tntiJncJę, o 6.30 cicha msza św. za 6dzkle.o Awleta. wla:lze zezwoliły aa araollo- JeJ pra cealc" I DOCllwehu:łe.
przy It!. Wandy ZZ. Powodem tarpiecla się na
lIIarl. Agnieszki Wawrzynek. syna, o 7 cl

dla Olsza św. za z clszka Go)nego.
Teatr PolskI w Katowicach.

SIro.. Ile siliiii klrl dl. "oberklło.lkl".

Dziś na ali szu sukcesowa opera ... Nowo
W dniu 10 b. m. przed warszawskim są- I stawiała się tak. e p. Władyka zmienił 0
,,'icjskiego ..Legend. Bałtyku" w premierowej dem okręgowym odbyła sje rozprawa o brazy dawniejsze na' nowszJ' o wyglądzie
doskonałej obsadzie pod kierunkiem muzycz zniesławienie przecjwko redaktorowi ..Na- bardziej e,tetycznym. Sąd skazał reda kto

uczyclela Polskiego" p. lIenrykowi Macie- ,a Maciejewskiego na karę dwóch mlesjęcy

Hm [)}'r, ZimY.

"Grube ryby", komedJa Michała BałuckIego jcwsklemu, który w piśmie swojem zarzucił aresztu i 450 zł. grzywny. (Iskra).

'\I'cidzie na repertuar Teatru Pols'kiego w sobote:,

kjerownikQwi jednej e szkół we Lwowie Jak wlec widzimy. to nie tylko na ląsku,
dna ]4. bm. W partiach lłównych wystąpią pp. p Władyce profanacje uczuć religijnych ale i w Warszawje są ..oberkatolIki", któ.
Lndwi7.anka, Jaknbowska, Zarębińska. Janow przez rzekome usunięcie godeł religijnych rych bronią jest oszczerstwo, karane na
Fk. Jastrzębski, Ryszkowski I Zoner. Retysero sal szkolnych. faktycznie rzecz przed.. szcześcle wyrokami sądowemL
'I\'JI W. Ryszkowski.

. \V niedziele: po południu dawno ule l1uta o
"Cfctka Albini'ego ,,Baroa Trenk", wieczorem w Domu Zwł.zkowym przy k.ośclele Mariackim
pcHaz drugi komedia M. Baruckil>go ,Grube rv
urządzona zostanie Akademia. n kt6rtl zlottl się
bY" bawić będą swojsłtim humorem.
Gościnny występ Janiny StrzeleckreJ. Ady odegranie sztuki rellltljnej, deklamacje i ćwicze
LenczewskłeJ I Adam. DoIłyckieco. art. opery nia rytmiczne. Czystv dochód. przeznacza się na
\larszawskiej odbędzie sie: w nadcbodz . śro chorągiew.
dG. dnia 18. bm. w operze J. Verql'ego ..Aida". (-) Kiedy "'Iad" m. pr.wo do W)'IIqro4ze.
Ze wzglf:(łu na wielkil> zaInteresowanie wYstę Dla?
p m znakomitych art. opery warszawskiej 
Minister Sprawiedliwości wydal rozporządze.

h Icty należy iuż rezerwować w kasie Teatru, nie o należytościach świadków, bleglych t tłu.
maczów w sprawach karnych, które reguluje
Repertuar:
sprawę naletytoścl świadk6w t postanawia, te
Piątek. dn:.a 13. bm.: "Legenda Bałtyku" o świadkowie zamieszkali pOla siedzibą sądu, le

1 cI. Z4.48.

żeli odleglość Ich miejsca zamieszkania od sądu
Sobota, dnia 14. bm.: .Grube ryby" o Itodz. wynos naJmn'iel 15 km., otrzymują zwrot niezbę
dnych kosztów lazdy z miejscowoŚci zami szka
N.cdziela, dnia 15. bm.: ..Baron Trenk" o nia do siedziby sądu I podr6ty powrotnej. Punk
c}onarhiszom państwowym w czynnel słutb'e
godzinie 15.30.
Niedziela, dnia 15. bm.: ..Grube ryby" o go należy przyznawać koszty podr6b j djet wedruI
norm. u tanowionych dla podróty służbowych.
dziwe 20,00.
Jeżeli ta sama osoba be:dzle przesrucbJwana w
Teatr Polsld D2 prowincJL
charakterze świadka w kilku sprawach karnych
Środa, dnia 18. bm.: ..Wesele aa G. Śląsku" tego samego dnia, natenczas przYtnaje się Jei
godz. 20.00

2{\.oo (premiera).

\'iclkie Hajduki o godz. 19.30.
tylko raz naletytość oraz rozdziela je POmiedZY
Czwartek, d,n!a 19. bm.: ..Carmen" Gliwice wszystkil> te sprawy r6wnomiernie.
(! godzinie 19.30.

-

MieJskiej w Katowicacb. f;n"tł Blond włos,:
Kasa Miejska w Katowicach otrzymara od Za- l;

\\ \ ch wUbezp
Król. Hucie
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w wysokości dwaUmysło.
"bdn
eczcń
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mljOllY zlotych. Z kwoty tej pół rniłjona Już "..
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c w miare:
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m a:la " o Shampoon
J me d(}pozyty, również J ten depozyt Jest wy
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Młodzieży Śląska S. M. P. do pracy!
Otrzymujemy z prośbą o zamieszczenie po
Jiższą odezwę: ..Stoimy u progu naszej history
czllej uroczystoś;:i lO-leci o letniego Istnienia
7.wi zku Mlodzicży Pobkicj. k!óry w roku 1920
I")ł czy' wszystkie na zjemi Śląskiej już od prze
7.lo 40 lat Istniejące t warzystwa m'odzleży ka

tr lickicj w jcdną p6'tężn'ł organizację pod nazwą
. Z',\'i zek Mlodzieży Polskiej". Chcemy. aby tą

f ;c r y

n 1:0 z c :ł ę I ::

Wystawa Związku Młodl:leży Polskie). W obliczu

ca!c o Śląska i Polski chcemy pokazać, co nasi
tzłonkowie dla pożytku kościola, narodu i spo
Jcczeilstwa w ciągu sWGjego istnienia uczynili i
cn czego swoje młvde. ale pełne zapalu, siły i
7{!olności poświęcić mogą. Ma to być pierwsza
zlJiorowa wy tawa naszych młodych talentów
siużąca calem u sporeczeństwu na publiczny pokaz

i przekonania się o naszej twórczel pracy w za

CISZU naszych ognisk poza ciężką pracą zawodo.
\"ą w naszych kopalnia.:h : hutach górnośląskich.

Do tcj wystawy przY!=łczyć sie muszą wszyscy
członkowie naszego Zwi=łzkn: druhny I druhowie,

n,łodsi i stars;' górnicy' hutnicy. rolnicy i rze
mieślnicy. biuraliści I ha,JdlJwcy. studenci i na
\\ ct bczrobotni. WSZyscy jak jeden zabierajmy się
cic pracy ochoczo. przygotowując różne przed
IPioty i roboty ręczne na naszą pierwszą wysta
\I ę. która odbędzie się a początku września br.
w Królewskiej Hucie. :2:<tdna druhna" żaden druh

(-) Czem srę rółm, papierosy IMIalkotynlzowa
ne od zwykłych.

W(}bec dużego za,il1teresowania palaczy spo
sobem odciągania nikotyny z papię:ros6w. oraz
róż,nicą. jaka zachodzi mic:ctzy papierosami od
nikotyniz-owanemi a zw 'k'el1li, przedstawiciel
Ajencji "Iskra" zwrócił się do M(}noj}()!u Tyto
n:owego z prośbą , wyjaśnienia w tej spra wie.
Papierosy. z których odciąga się nikQtyne: tracą
od 70 do 75 proc. tego podstawowego skladnika
tytoniu. W papierosach odciąganycł. pozosta.e
zatem zaledwie 25-30 proc. nikotyny. która w
tak drobnych !łościach nie może być szkodliwa
nawet dla osMJ słabszego zdrowia. Nik-otyna,
chemicznie biorąc. stanowi alikaloid I jest bez
barwną cieczą, nie zostawiającą l1igdy żadinego
barwnego ś!adu. :2:ólto-bronzowy ślad na wacie.
iub tutkach pap;er-osowych, ktÓl"Y ogół :;kłonny
Jest poczytywać za nikotvnę. lilie ma ]; nią nic
wspólnego. JeM to zwykły sawIny osad, który
pozostale po spaleniu np. kawa'kacł1 papieru,
drzewa itp. materiarów.
(-) Tylko kobiety starsze ł dośwradczoae mogą
emigrować do l'rr.nciL
Urząd emigracyiny zwrócił uwagę państwo
wfm urzodom pośredn'ctwa pracy, że na wyjazd
do Franc}i rekrutować należy tylko kobiety star
sze i bardziej doświadczone. Zakaz rekrutowa
nia analfabetek - obowiązuje :18daJ.
(-) Wpisy do mleJsldeJ szll:oły haodJoweJ.
Wpisy do klas pierwszych miejskiej szkoły
handlowej w Katowicach odbędą się w dniach

od tego zaszczytnego ol:owiązku uchylić się nie
nlogą. Dążyć musimy V. zyscy aby to życzenie
napravroę się spelniło a sama wystawa wypadła 16. 17, 18, 19 I 20 czerwca br. od godz. 8-U.
imponui=łco. A więc ni zwlekać. nie odkładać, Przy zgl(}szeniu należy przedlażyć ostatnie świa
lecz wszyscy do robotv z szlachetnem ';,'sPórza dectwo szkolne.
wodnictwem, z dum4 m!t dzień.:zą. budować, ry

cwać. rzeźbić, przyg,,(ować wszystko na I. (-) TYdzled IIODIOCY bezrobotrtym.
Wystawę Młodzieży Pr Isk()-Kat. na Śiąsku. Do
dzicła! Szczęść Wam Bożc w tel pięknej i uczci
wej pracy! Gotów!
I\omlsja Wystawowa Ko>mltetu Obchodu tO-lecia
Zw. S Mo P.

-o

W czasie od 16. do 22. hm. Zwiazek Tow. Do

broczynnych ..Caritas" urządza na całym ob
szarze Woj, SI. zbiórki w gotówce, odzieży ;
środkach żywnośoi dla bezrobotnych i rodzin
biednych naszego Województwa. Kom'teł ma
niepl()nnlł nadzielę, że Tydzień Miiosierdz'a

-) Niedzielna uroczystość w kościele N. M. P. przysporzy mu sporo gotóV/i[i, odzieży j żywno
śc; (mąk.i, kutofI", krup. tłuszczy i!p.), aby mógl
doPomagać ofiarom bezrobocia oraz ubog:m wy

w Katowicach.
Podczas sumy dnia 15. bm. w kościeJe N. M.
P w KatoW1icach odbf:(łzie się u. oczyste przvie
cle do lacerstwa Cbrystusowego (Kruciaty). po
łączone & pooŚwięcememdłorągw'. O godz, 17.30

wrasDe życie, były niesnaski rodzinne.
(K) Auto. które ule VaIII . . .
Dn a I I. bm. o godz. 13.30 na at. Hutniczej w
Rotdzlenlu naJechar kierowca samochodu cięża
rowego l. 10636 na Jednokonl1<\ furmankę rzeź
nika Zlng!era Fryderyka z Mysłowic, W$kutek
najechania złamany został dyszel a koli doznar
lźe;szego okalecze.t",. Wlnc w wypadku ponosi
szof r wspomnianego samochodu z powodu nie..
dawania sygna'ów os-trZegawclJ'cb.

PSZCz)1ds.iege.
(P) Wpisy do P.listw. SemIrwJam Nacz...

Pszczynle.
Wpisy do egzaminów wstępnycl1 rozpocZlllą
nic poskllpill w Tygodniu MirosIerdzia bądi dat
ku plen:ętnego, bądż to odziety. bądi tet żyw się 13. bru. i potrwaią do ZI. bln. Bliższych iII..

ności, Odziet ł tywność prosimy skierowywać formacii udziela Dyrekcia ustnie w dniach pOw
do biura "Ca1'itas" w Katowicach przy uJ. Polnej szedni<:h w czasie od godz. 10-12.
16 IlIb uwdadom:ć odnośne biuro o czasie odbio (P) Wieczorek szkolnej młodzłety 11' LadRacb,
ru. ZbIórka wic zna w Katowicach odbedzie się
Dnia 9. bm. urządzala młod%let szkołna wie
w n1edzil>Ię, dnia 22, bln. przez cały dzień.
czorek z urozmaiconym programem. Na wstępie
P. ku r. sikoły Skaba Henryk wYgrosil krótkie
(-) Kurs brelltatarakll kr.wreckl w K.towicach. i treśoiwe przemówienie na te'Oat; ..Znaczenie
Dyrekcia Zawodowej Szkoły :2:eńskiei Kato
wice. Teatralna 12 zawiadamia te dodatkowe teatru szkolnego pod WZgl. kształcącym. wycoo
w wczym j narodowym. Poczem Występowały
wpi y na p e-rw5ZY kurs bleliińJarsld i krawie dZIeci
szkolne z stosowflemi pieś"T!iami. dek]ama
czyzny i na drugi krawieczyzny odbodą się od cjami j sztuczkami: "Gąski Muylo! sieroty" ł
dnia 11. do 25. bm. Wpisowe wynos.I 5 zl. Op!a ,.Niemy golarz". Młodym amałorom t grODu
ta miesic:czna 15 zr dla członkiń Towarzystwa
naloty się pełne uznanie za
Polek lO zł, Uczennice korzystają ze zniżek nauczycielskiemu
samodzielne sporządzenie gustownych . estety
kolejowych.
cznych kost!umów q za prawidIowe. naturalne
i swobodne odel(ranie sztuczek. Również dużo
(-) Srodowy toaceń ,., PaD KołcIuszkL
Dnia 18. bm. wvstąpl w Pa1'ku Kościuszki z humoru i zainteresowania sprOW;ij!z,iIi Da salę
wrasnym koncertl>m ze wS1l6rudziarem orkiestry m'odz.i mando!iniśd itP. muzycy swemi wystę-
PoUcll wychowanek koncerwatorlum drezdeń parni. W końcu zwrócił się p, kler. szkoły do
sklego p. Andersen, znany jut pubLiczności Zl> rodziców z apelem, żeby zawsze i wszęd:zie po
parli zgodne wysiłki szkoły pOlskJej, co napewno
swych Występów .przez ra4io.
wytrąci broń z rąk chwiej-nym I leszcze polskiej
(-) KODcert JII..doI!aowy .... KatoNbcb.
szkole nieufnym i doda otuchy do pracy i mlU..
W sóboię: 14. bm. koncertQwać będzIe w czycielstwu
i działwje sz:komej.
..Strzesze Górniczej" przy ul. Andrzeja ZI To
warzystwo m8ildol nistów ..Jask1łka" SiemIa (P) ZebranIe ..Ja&II:ółld" w Mun:JIacIL
W sobotę, 14. bm. odbodzie się miesiC:CZll1ę
nowic $1. Początek o Itodzinle 20.
zebranie Towa,rzystwa mandolinistów ,..!askól1
(-) Kuszac. mamoDa.
ka" w Murckach. Początek o godz. 19 w szko
KierowlII.k firmy "FotochemW' Scharf Abra le JudoweJ.
ham z Katowic doofósr, Żl> dnia 11. bm. sprze
niewierzyl na jego szkodę kwotę 500 zl. posła (P) Nie w kradzloDe ubraDIe, ale w kaftlll wie-.
ulec 24-Jetni Lesza Maksymi\ja'll z Katowic, Wy zlenny ubierze sle.
Dnia 10. bm. o godz. 20.30 przytrzymany zo
mieniony otrzvmar polecenie od wspomn,anej
fi1'my do wpłacenia powyższej kwoty, czego je stał przy fabryce celulpzy w Czu'owie za kra
dnak nie wykonal. lecz kwote: przywraszczy! so dzież z wlamaniem Kocoń Michał z więtochł
bie a następnie oddalil się w !!:ewiadomym kie wic, u którego znaleziooo Jeden pakunek, za wie..
rnnku i dotychczas nie powrócir. Dochodzenia rający 4 ubrania męskie, Z pary trzewików mę1
w toku.
ski<:h, kilka szutk bielizny męskiej oraz Jeden ze..
garek damski wraz z latkuszk!Bm. W toku d01
(-) pleszno ma było do nieszczęścia.
chodzeń ustalono. iż wymieniony wlamar się dn.
Dnia 11. bm. o godz. 10.30 na ul. Mickiewicza 10. bm. do domu sypiałnego w Świetochłowi
w Katowicach w czasie wym;jania furmanki wy_ cach I po wytamal1iu zamków od szafy skradr
wrócil sie: motocykli-sta 27-letni Kazimierz Gun wspomniane rzeczy na szkodę 1'obotników Pod
dermann z Katowic ta:.. że dozna' okaleczenia
prawej nogi i odstawiony zostal przez pogotowie :Ł o asza t Sikory Mariana - obaj i
ratunkowe do szp;raia miejskiego Vi" Katowicacb.

Winę w w}'padku pon()!ij sam poszkodowany z
powodu szybkiej jazdy.

ftybnicldege.

(R) Wycieczka Da Mosznik.
.Kolejowe kolo krajoznawcze Rybnik, urządza
dnia 15. bm. wydeczke na Mosznik koło Rył;...
Pięciolecie koła O. Z. P. R. w Bytkowie nika, połączone z zebr.aniem miesic:cznem. WY1
marsz
z dworca Rybnika o godz, 14. O liczny U1
W niedzielę, dnia 15 czerwca br.. obchodzi
koło Bytków uroczystość 5-cio letnej rocznicy dział uprasza Zarząd.
Istnienia kola, na którą zaprasza się wszystkie
!,obliskie kora, jak również bratnie organizacje.
przedewszystklem braci powstańców. możliwie
Rower wr6clł do szcześliweco wła..<Clcrela.
1e sztandarami. Pr-.tyjm anle gości i towa (L)Dnia
7. bm. skradziono z przedskładu rzeźnic
rzystw o Kodz. 8,30. wymarsz na nabożeństwo
(1 godz. 9.45, po j}()rudnlu koncert w parku p. gen. kiego Kachli w Koszecinle na szkodę Gertrudy
dyr. Aszewskiego, pr lesa honorowego, zabawy JochlTnowej z Bagna pow. lubJ.inieckiego, 1'ower
taneczne na salach p. Brysia i p. Geizlerowej w damski marki HPreciosa" Nr. '61810, wartości
200 z!. W toku dochodzeń ustalono I przytrzY1
B},tkowie.
mano sprawce: kradzieży rowe,J a mianowicie:
(K) Nowy zarzad Tow. Polek .... MYsł_i .cI:. 13--1etniego Cbruszcza Henryka . Koszęcina. któ-.
W ubiegły wtorek odbyro się walne zebranie remu skradzil>ny rower odl>brano j oddano na!
Kato!. Tow. Polek. Po referacie P. Szymkowia powrót poszkodowanej.
kówny wybrano zarz:Jd w następującym skra
dzie: przew. P. Zającowa. sekretarka p. Zandec

iJ l(ałcwicJdege.

l;ublfDlecldege.

ka i skarbniczka p. Suchoniowa. Po omówie

CJ arDog rs.'ege.

niu spraw (}rganizacyjnych postan-owiło koro my (T) DoJrzalL

srowickie przyrączyĆ się do ogólnej wycieczki
orga.nizowanej przęz Zarzad Główny do Kra
kowa. Po usunic:ciu znanej na terenie Mysrowic
p. MU.;ioloQwej - rozwój TowarzY'stwa Jest za
peWD!(}ny. Nap'yw zgłaszających sie: członkiń
jest liczny. Wpisy na wycieczkę przyjmuje do
20. czerwca P. Zającowa.
(K) Poszedł zapewne w ślady RoblazoaL
Dnia 16. maja br. oddalił się z gomu Bieleni
ków w Siemian-owicach przy ul. Polnej 14 ich
wychowanek H-letni OSlusznik Aleksander 

W dniach 5. ł 6. bm. odbyr się w tuteiszent
państw. gimnazjum męskiem pod przewodwC1
twem dyr. KondzieU Piotra z Rylmika ustny eg
zamin dojrzałości. Do egzaminu przystąpiło 23
uczniów i wszyscy zostali uz.nani za dojrzalych.

Nazwiska ich brzmią: Bączkowlcz Szymon, BD-1

cheński Jan, Dziuba Karol. Garus Henryk. Gro..
nowski Zbigniew, Orysko Gotbard. Janus HOO1
ryk. Kawa]ec Paweł. Kapica Franciszek, Kol()oo
dz.iej przegorz, Książę- StalL:';iaw. Kokociii.łi:ł
Damian, Lerek Antoni, M1'uzek Józef. Niemiec
wzrostu 150 cn.., wlGSY j. blond, oczy niebieskie. Antoni, Perl:ński Dionizy. Pr(Wa Tadeusz. Rano.,
ubranie brunatne. kapelusz siwy, bez obuwia i szek Gerhard. Raooszek Joachim. Sk(}wroD f1
doticbczas do domn nie powrócił. WiadomoścI, ryk, SłałWa Paweł, SoIga Henryk, Wroduczyle

dablliej, niż obecnil>. W tej myśli Komitet za nos'
serdeczną prośbC do wszystkich, których nie do
KaroL
tknęJo bezp rednio meszczQŚo:e bezrobocia, aby kt6". oby się mogry P!zycZYDić do tl5tałenla obce..
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. :tYCIE SPORTOWE I YC"OW ANIE' fIZYCZNE. d ·

"'erwszy w tyolu widlianej, osoby odlwlereJe
41enla IweJ prleszłoścl I uchyłenia rllbka ta
JelGlllczeJ przyszłości. W ludlkleJ Jut leiy na

,,SehmeUng mistrzem 6w1lta"?

Sobota 14 czerwca 1930 r.
Katowrc..' lala 408.7 1ft. - Oodz. 11.58 sYl:nal

Or f . 1/. fyt onZcef . ł:/

turle wleclina ciekawołć, połączona I pytaniem;

:

}'Ch.

k,wa/la od d"wna oJc,:}'duJąca walka o mlstrzo- ran terowanych kanon z.laje sie nie być grutnym ..Eheco", Katow.ce. ul. 3-go Maja 34. - 13 IG
świata w boksh: pvmiędzy Itrosnynl bokse- przeciwnikiem. Zatoni przemawia wynik wczo komunikat meteorologiczny. -- 16,UU kOmUlllk IY
Skwapliwie teł skorzystarem I :nIłelto za. stwo
ZWIązku Zrzcszeń Gospod. WoJ. ::;1
Makse:!1
8chmellngiem
walki Schmelln"
- Sharkey,
slo niemieckim
N,:Ył;lc)\!:
\J :kuti'w(
nl 'ifa Jackiem
I e od r jszej
I s:łk;Wo
::
zc
i:' h "w Polsk.
orosIenia bawi lo w Katowicacb Jasnowldza rem
16,ZO koncert z płyt gramofonowych. - i710
.rafo/OIIa P. Kartena, który, teltnaJąc slO I Ka
Walkom o ZaSIClytr,y tron mistrza śwla,ta wprost, byla po strunie Sharkey'a, który swego skrzynka pocztowa Radjostacji katowIckiej :Ua
cowlcami po dwumieslC:Clnym pobycie. pragnął siara Eurvpa przypisuje olbrzymią wartość, tem przeciwnika w czwart \I1 starciu uderzyr' prGo dZIeci. - 17,45 słu bowisko dla młodz.eży P. t.
Jeszczo lademonMrować paro przykładów I bardziej, gdyż t:vtuł ten znajduje SIę nie podziel. gramowo niżej pasa. cbmellng się załamar w "Jan Kochanowski' .- K. Dymowskloi. - 18,,
ctz:edziny wledlY tajemnej.
nie w rękach Ameryk.ln od roku 1880 I wszelkie boleściach I został wy.; : amy. A teraz odbyła rozmaitoŚCI, - 18.50 Codzienny odcinek POWie.
Strzeionero Pan BÓl strzeże - powiada na I'oku y Europejczyków rozwiały slQ o twarde sic: uarada ędziegu z mantgerami j mimo prote śc.owv. - 19,05 inż. Alojzy KasprowIcz: ..GrzYb
pięści
Yankcsów. stów publh:znCJścl zdyskwallfilwwanCJ Sharkey'a domowy I jego zwalczamc". - 19.30 dr. WI,told
sze przysłowie -:- zaproponowałem przeto od
Wczorajsze spotkani!' o mlstrzJstwo świata I ogłoszono za zwycięzcę Schmellnga.
ważnieJslemu nleeo od sicble koledze wspóluą
Wllkosz pro!. Uno Jag. -- Nowe badanid w dZIC,
wszechwag srodze r()zczarowało nie tylko furo- Jstny dmeryka skl bluli - podohn)' do walk dzinie przekazywania wiadomości na odelgłość.
IWiz).to u Po Kartena.
ałe I cały $wiat. gdvi wszyscy doszli do prze- olbrzyma Pruno l;a:ne.:v względnie do spotkań ZO,oo sygnAI czasu. 20,15 koncert popularny z
Zdl\iamy wiec we dwójko do przybytku ma pc.
konania. że. to n!e Jest ',\ alka dwóch asów o be. symulanta od nledozwołcnych uderzeń PhU Scota,
'1IC)'cb Się odbyć bądieoblldł nlesamowltycb eks gelllonJe w d..nej gał zi spcrtu. a raczej brzydki powtórzył sie wczoraj cary świat dowIedział Doliny zwaJcarskleJ w Warszawic, - ZZ,GO
s>er)'mentów Jasnowidza. Dusza u mnie na ra
businesman:'w amelllkańsklclt. którzy Sle: o tem. że tu nie o sportową stronę chodzi, transmisja filmu dż o.
mieniu, u towarzysza z by też c<>ś w niepo interes
urządJłllJą lI1el.ze h, na ,ele dltbroczynne _ Jak lecz: o finansową, a ta nie dllplsała. Zatem be:
,uądku.
(JS'atui na fund nsz mleczny" - by zarobić Jak. dzle sle urządzało wie_e! walk, do kt6rych oczy

.,co mnie deka?" 

Sharkey'ellL Przel Irzy runJy przewala, ! to mlatdhca

B 'ło nie byro pukamy - zap6źno było

"3 n jt radę I drugiego pie:tra - drzWI ot wie

,aJII s:ę - wchodzimy. 

najwięcej d larów. v;lście stracili już zauian!e.

Mecz ostatni nie wvworar naletytego zalnte- adjo n;emieckie.. podające wiadomo o Ido.

Mu....

By ułatwIć "zdemaskowanie".

rcsowania I nie przyni(. ! spodziewanej kasy, o bYCiU przez. Schmell1lga tytułu Istrza .śwlata,
Matka pomaga cór,;/! przywdziać kostium na
Wita nas osobi cle P. Karten i rlJzpoczyna to tem zrcsztą wiedzieli 11Ianegerzy Jeszcze przed wstydziło SIę wprost tego ZWycięstwa I zapo bal mask<1\vy.
",'arzyską pogawedkę o tem I owem. Skinąlem walką, to tcż należy UZypuszczać. że wynik wiedzlalo Je bardzo skromn..!>. podczas gdy pr ed
- Nierób lT.amo t.vle węzł6w I nie wpinaj tyle
!wobec lego na swoją dusze. by skromn.c i sp o byJ zgóry przcsądl.()ny po ich myśli. W wir zawodami urbl eot orbi tr bl.o o lem, te Scltmehng agrafek, gJyi przy dcmaskc,waniu bGdę mial
toinie usadowira się na swojem właściwem walkj o tytuł mlstrt.a wiatr. chcą oni Jeszcze idzie na podbój Amcr)"ki.
duto roboty.
miejscu - zęby przyjaciela również przestaly wciągnąć ta'e pobl:1U" gwiazdy Dempsey'a I O. II»'ło sie: nawet bez zwykrego ,,Deutschland
"Ofiara."
Gene TUlley'a. Wyst:łpją oczS-wiścle te stare Deutschland liber. alles".
1J)'ć muz)'kalne. 
Mąż (przerywając żGnie):
Po chwili gospodarz nasz usypia medjum,
- Dobrze ci mó''\-ić. moja droga. LeiYsz so
iW)'syłaJąc Jej Jestestwo na d..leki sp"cer w za
bie w ciepłym łóżka i IJJsz. a ja nieborak muszę
świalV, Ci aro medjum proży sie: i teżcJe. - Roz.
l1ocz 'namy. 
po całych r.ocach z alew;.ć ę ziml1em piwskiem!
Padają ostre. rozkazujące zlecenia, to znów

'akby pieszczotą grask1ne pytania p. Karteua
pod adresem uśpionego w transie medjum, z
:ersi której dobywa sie: cichy <zmer odpowie
dzi posłusznych. Slowa spadają .0 zbielałych
,.warg medium Jakby gwał.tem wyrywane za.

hmi - wierna kopja tycia. a ,Jotem ukorono
:wau:e seansu - uchylenie zasłony przyszłości
«:zrowieka".

NadstAwiamy uszu i chciwie łowimy leniwje

. opornie ulatające sylaby. Eksoen'mentator p.

I{arten pilnie cbwyta słowa w stenogratT.. który
lIastępnie odczytuje nam. 
Pos;edz nic dobiega końca, M djum z,,"olna
:wraca do życia i znużonym wyczerpanym kro.
t em opuszcza pokój,
Dz;ękujemy gospooarzowi za seans, llmic
l1iam)' kilka jeszcze słów konwenansu, żegna

.fi alełsłuegc.
18) Rafinowana szajka operuje pcdróźnycb.
Od pewnego czasu w poc.ąg<!.ch, kursujących
IIA l:nJach kolcjow}'ch Iąska C:eszyńsklego gra

uje bezczelna banda operatorów kIeszeni po.
da)żnycb. Swój wieczySty proceoer szajka ta
przeprowadza zw}'kle w ten spOsób, .:e na po
Hczególnych stacjach tamuj!> pasazerc.m wyiście

Nzez umiejetne manewry usiadanIa I wysIada.

clrzwiach, w czasie którego przyclhJdzi Im ratwo
zapuszczać sonde: do cudzych kIeszeni. wyławia.

Schmeling.

jąc stamtąd niespostrzeżen.e >,ortfele. zegarki,
p.enia.dze i co tylko żywnie podpadnic lin wrę.
J.:ę, W podobny sposób ostatlllo pozbawili p.
Wojewódzkie w,ęto W. F. i P. W.
.'V.ncentego Gołe: na stacji w DZiedzicach port
felu z dokumenta.l1i osobiste mi i pokaźnej gQ
W dniach U I 15 bm. urządza Wojewódzki
tówki. Dobrze bYłoby. by poI.c)a zechcIała bli. Komitet Wychowania fizycznego I Przysposo.
tej zainteresować się wy stepami bandy kieswI1 bienia Wojskowego Wojewódzkie Swlęto W. f.
kowców.
I P. W. na Stadionie w Krół. Hucie.
Na program śwleta skradają się:
(B) Rabunek popartv strzałami straszaka.
W nocy z 9, na 10. bm. weszli nieznani spra
1J bm. godz. 18 capstrzyk w Katowicach.
",,'cy do skladu towarów mieszanych Kobieli Pa
U bm. gadz. 7-lZ strzelanie na strzelnicy
wia w Jawo zu Dolnym Nr. 32, skąd skradli Gko w Katowicach. Od godz. 8-t;!,30 zawody lekko
lo 27 m. materii na ubran:a i kilka par pończoch atletyczne. plywaclde. Od godz. }.t-18 gry spor
clamsk:ch, wnządZJjąc mu szkode na okolo 800 towe na Stadionie w Król. Hucie. O godz. U-oj
zl. Krótko przed opuszczeniem składu ze skra. marsz 10 km. ze strzelaniem. St:trt w .Iwle
dz'onym łupJ;.m. zostali "prawcy przez poszkodo i5 lIP. w Król. Hucie. - Meta Stadjcn Król. Huta.
wanego Kobielę s,Jłoszeni. NJ widok jego je Trasa prowadzi przez Katowice.
clen ze sprawców wystrzeii! do Kob.eli :e stra.
15 bm. godz. 9-ta raport oddzlalów P. W..
szaku a nastepnie oddalili się w niewiadomym
Msza ŚW, ł rewja P. W. odbedą sle w Królew.
kierunku.
skieJ Hucie Góra Redena. Godz. II,ZO pokaz
glmn. n:t Stadionie w Król, Hucie. Godz. U-ta

.fi ieszyiis'degc.

Jack Sharkey.
o godz. 17-ej !-sza druż. mistrzowska S. C.
Preussen Ii.ndenburg-Zaborze mistrz południo
wo-wschodn. N,em ec - I-szei druż. T. S, 20
KatowIce BOl(uc.ce.

Drużyna S. C. Preussen-Zaborze Występuje
w następującym skladz,e: Bonk, Kaczmarczyk,
\Vyglenda, Hanke, Kampa, OnIska, Vorreiter,
Lachmann, Rebus:one, Klemens, Lassota.
O godz. 15-ej I-sza drużyna sen. KS. Słowian
Katowice II. - I. druż. sen. KS. Diana Katowice.

Pierwsza porażka Polonii w Wiedniu.
Warszawianie przegrywają z Hakoab::.rn 1:% (0:1)

Trzeci występ Polon' na gruncIo wiedeńsk'm
przyn:ósł \Varszawia:'om po zwycięstwie 3:2 nad

Postem i rem sie 3;3 ze Slovanem nieznaczną
klęskę 1 :2, pon.esioną od goszczącego niedawno
w Polsce Hakoahu.

Do porażki przyczyniło s:e: w znacznel m 

lInaI)!;: zawodów lekkoatletycznych. pływackich rze przemęczen'e dw.ema grami pOprzednimi j

naraża się na skargę o odszkodowanie wzgi.
zwrot szafy.

List Pana sk;erowaliśmy do Zarządu Gt. Zw.
Powsł. 1.

Kalendarzyk zebrań.
Niedziela. dala 15. czerwca 1930 r.
LagiewnikL Zebranie I'lieslęczne grupy mIej.
scowej ZWIązku Powst. ::;1. o godz. 16 w sali ze
brań P. Kokota.

Król. Ht.ra. Waln zebranie Związku U.

chodźców Iąsklch o godz. 15 w sali P. Loskota,
przy ul. ks, Lukaszczyka 5 (dawn. Wodna). Ze
branie odbędz e się nieodwołalnie I bez względu
na iJość obecnych członków.
Orzegów. Miesięczne zebran,e miejsc. grupy
Zw. POWSI. ŚI. o godz. 13 u P. Brola. Ważne
sprawy!
Katowlce-Zależe. Miesięczne zebranie grupy
m'eisc. Zw. Powsl. 1. w sali p. Szpyry, ul. Woje
ciechowskiego o godz. 15.
Boguclce-Zawodzle. Miesięczne zebranie To
worzystwa Pogrzebowego o godzinIe 16 w sali
Domu Ludowego na Zawodz'u.

i gier SI>Ortowych. Stadjon w Król. Hucie. Go ogromny upał panujący podczas zawodów.
(C) łesz sle pomału!
Zjazd powiatowy delegatów lw. Powst.
Dn:a 9. bm. na drodze pomiedzy Istebną a dzina IS-ta pokaz harcerski I Czerwonego KrzY
Bohaterem meczu ze strony pc1skiei był Ki

"Jaworzynką najecha! roweru sta Bocek Józef ża. Godz. 18,30 pokaz lotnlczo-gazowy i najazd
E Istebny na 45-lelll'ą Kabulokową Marię z Ja. samolotów. Godz. 9.ta rozdanie nagród.
worzynki. wskutek czego doznała o a złaman.a
Wstęp na Stadion w obydwa dni - wolny:
I&wego obojczyka oraz okaleczenia lewej łopat
ic: i Icwego łokcIa. zaś rowerzysta doznal lek Chebzio. 9. 6.
"iego zdarcia nask6rka na rekach. Winę w wy Powstaniec - Pogoń Szarłoclnlec 4:0 (0:0).
padku ponosI rowerzysta Bocek. z powodu szyb
rez. - rez. 3:0.
ie ej I nieostrożnej jazdy.
i młodz. - I. młodz. 4:1.
lC) Jedna z wielu pOchwal dla wytwórni "Sal

Jubileusz t O-lecia T. S, ,,20"

)'Iolu".

Do Wytwórni "Salyj()lu" w Cieszynie zasyłam
Katowic:;- Bo ucice.
.łą drogą wiele serdecznycb podzlekowań za tak
l1.iedościgly ze swych ,kutków środek ..Salviol"
Dla uczczenia jubileuszu IO-c1O Jecia 1str.;e
li którym mial<:m sposo!Jnrść się przekGnać,  nia towarzystwa ,,20" Boguc:ce. odbędą s e w
Przynosi on Jobre sku ki t;rz)" różnych jolegU dniu 15 czerwca rb. na bo.sku Policyjnego KS. w
waściach, przez co stal sic niezbędnYł1l środkiem Katow,cach n2stepujące zawody w p ke nożną.
cl0Il10WY111. Polecam zatem wszystkim ..:ierpi'lcym
O godz. H-ej drul:yna starych panów 1. F. C,
:la reumatyzm. ból glowy, krzyża i inne dolegli
przecIw drużynie starych panów T. S. 20 Kato

JroŚ\:i. WI. Lewandowski,

Rl!binkowo--Pomor e. w,ce.Bo!:ucicę,

sieliiJski w bl amce, którego gorąco okla kiwała

SI. uch. pow. Opole - OIesno.

Delegatów Jraz Zarz'ldy przynależnych gru!}
nictylko liczna na meczu kolonia polska. lecz
równ eż publ"czność austriacka. Ob;e bramki zawiadamia Się. że Zjazd powiatowy uch. pow.
dla Hakoahu zdobyl ł'lczmk Riiringer, podczas Opole - Olesno odbedz;e się w niedziele, 15.
gdy punkt honorowy dla Pdaków pad! ze strzal'J bm. o godz. 9.30 przed poludniem w lokalu
"Strzecha Górn'cza" przy placu Andrzeja. Na
Alaszewskiego w 70-ej minucie gry.
porządku dzicnn}'m pom. in. 'wybór nowego za

W_ A, C. Wiedel1 w Katowicach.
w. A. C. - AKS.-Ruch. - Pogoń - Kolejowe

rządu, Zarząd Powiatowy.

alendarzyk zebrań Federacji Pracy

P. W.
Przemysłu Metal. i law. Pokrewnych,
Słynna wiedeńska drużyna zawodowa W. A.
Szarie! o godz. Z pop. u p. Pa wery ,,;alne ze
C powracająca ze swego zwyciesk.ego turnee branie.
po państwach skandy na wskIch zjechała w nasze
gościnne mury I rozegra w n edz!el , dn!a 15 bm.
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ot.rzymalby Pan natychmiast odpOwiedzi, zWró
cić SIę możnaby do Urzędu WOjewódzkiego.
Zajęcie jedynej szafy jest istotnie n.edopusz
czaJne i Magistrat przez zaJecie I spr:edanle Jej

lI.a. Iworząc swemi sztuczkami tlok przy

;eg
,. c

jja

Odpowied'zialny za zGbowiązania zl:kwidowanc

%,ozostanie nam w pamięci. Wituś.

r OdI

do\\'

Zwłązek śpiewaczy okręgu przyszowlckłego.

go towarzystwa należałoby zorjentować s'e: w
prawnym charakterze tego tow. Jeśli była to
spól>ka akcyjna, spółka z ogr. odpow. lub sPół.
dz;elnia z ogr. odpow., to w zasadzie odpowle
dz:alność ciąży tylko na majątku wzg!. pozosta
łym mają ku likwidowanego towarzystwa. Jeśh
hyla to spólka jawna lub spóldzlelma Z Jdp'1\\'.
:eogr. albo leż spólka komand}'tow'1, w odp,,
w edz;alność mogłaby jeszcze Ciążyć :u osob:
,'lrr. majątku wspówików. udziałowejw ClY ko
mandytn,ików. Liczyć należaloby się jednak ra
cni że zachodzJ pierwszy wypadek. ta,l rze
czy mOŻlnaby jednak stwierdz.ć w oddl.a,e re
fe !rowym Sądu. gdzie tow. :o;ało siedzibę.
P. August Mand1a Żory. Radzihb}'śmy ?C
wtórzyć zażalenie w StarostwIe. jeśl. zaś n e

aąc go przed odjazdem do Biebka i opuszcza
my micszkanie ze wspomnieniem, które długo

y,

Odpowiedzi redakcji.

Dla wyjaśnienia sprawy zechcą Panow,e zain
terpelować sCJkretarjat Głównego Zarządu Slą
skich Kół Śp'ewacz}'ch w Katow'cach, ul. Dam
rota 4.
Obywatele Połacy z gminy OIeraUowlc. Na.
desłanej korespondencji nie możemy wykorzy
stać, gryż brak poop;sów oryginalnych.
W. P. J. f. Pismo p. J. G. zużytkujemy, o ile
zainteresowany .nadeśle do Redakcii pisemne o
świadczenie, że przyjmuje na siebie pełną od
pow'edz;alność za eW0ntualne nastepstwa.
K. Sm. SI. U. W. Z12. By ustarć, kto ma być

adrosnej Wielkiej Niewiadomej gwoli zaspoko
lenia wieczn'e ciekawej natury dziennikarza.
lato w słowacbt)-ch niby w zaczarowanym
kaleidoskopie przewija s:ę całe życie z wszyst
kemi jego przeJawami, jasnenti i tmutnemi chwi_

pite

a wody towarzyskie z komb,nowaną drużyną Wydawca; ..Pul>ka Za.:llVIlIlla- ;SP. z ugr. odp.
Redaktor odpuwledz. red. l1eat)'k Hause. Katll'
Ruchu; AKS-u na boisku Pogom katowickiej.
Mecz p<>wyższy poprzedzI spotkanie o mi ....ice. Kopernika H. - U:l>k; Drukarnia Sląska.
strzostwo klasy ..Au Kolejowo P. W. - Pogoń. SP. Z ogr, odp. Katowi..:e ul. Batorego ur. jI,
Telefon 78.
Bliższe szczegóły w numerze jutrzejszym.
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WIłIcI"'cl 'rolnlae.
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IL.'IL!.. włlnJrwnlclwo.
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Wgnal

prto<!mioc1e
przez kredyt6w
Pa6stw. Bank
Oddział wudzielam.
Katowicach.
na RoI
cele

.:e :I c r: e:;e edr u P :: a-=:

nia!

z so.
IUSZę

NowY cenrłJk wYdany aa ITtJlwty pieł-Wllzel

potrzebr.przez MaPstrat w lCatowlclClt wy
cn. autoqlltCe. eeay: za c....łł 'ł6tni 10, I\łoc;.
38 er. Zl kg.. mąka Plzellna 65-procentowa 7.

d I k od t bowiązanl b /1 edkła4ae Kr., btnla 7D-procentowa 34 . za kc.. kuza. ,

,,::ap IłC fok:menty: ę prz na.. Icczmenna I k,. 66 gr. Ceny....ł.so: la pół

a). (dla IIll10tecZDPCb pożyczek) WYciu . J.,. 15 er. sztuka. Mleko .Iubl... 40 gr.litr.
;: us:.n '::e =::* 4:t zabud(JWaf!.
repa 20-25 Ir. za wI kę, kalafiory 1.30-1.50

blę,l wieczystej, z kJluI cruntoweł i kalod c::.y.. warzywo: aaan:hew 15 glf. p6ł kg., kala
oskU równocześnie następqJace dokumenty:
I. Podanie zawaeraj,ce cel ł uu.sadnienie pa teł aabpającemu dm. wka za prledrotealem
U. $ląlkl Urzad WoJew6dzkI aa ołmItenle za szt., pomidory 1 zł. za ć _ta, ltartbfl&
tyczki a otrdleniem rodza'l prOllCllJOWanelo rachunk. Już opłacolfeao
oproceatoWIJIla powYżej wspomnła"ych poŻy. I zł. za 30 fuat.. sałata 5-10 gł.. uDłaak 25-30
10. Udzielanie PQtyC2 et aa cełe wymlentOlte "ek wPłacll Pa6stwowt:_ Bankowi olnemu Kr, Za kg., rabarbor 20-ZS Ir, Zl funt, rzodklow"
,ab:'z :::;; zamlerzooyc:h wkład6w.
punkcie 2 a) f b) I&lełne jest od spelnlenla kwoto zr. 50.000. Z lumy tej będzie sio bonlfiko. ka aJ-25.. za wilłSkę, og6rki 1.60 za faut. UPa
3. (Dla pożyczek hlpotecmycb) wyciąg z kslę w
warunk&., które Pa6stwowy Bank Rolny us1alać wać POŻyczkobiorcom aż do wYczerpania fundo- rlll 1,50-1,60 za funt i czere-łe 1,80-.1 zl. za

tI

:'f h ą k 1 unJ W:JYwać będzie będzie w poszczeg6Jay;h wypadkach.

11. Połyczkoblol'C Iblelałący lio o teło ro tir :ł W:::6Jrlc :,oczes.ą zgoda S leEO 'arat.

"rodnia - 1I01ORIlcI.

rch dokument6w ollOtniaj'ł lliepotr.cebnie za
I t}'le

Ceny arłyiuł6w ptennże1 1JOttźeby :'

1) podanie, zawler"ące oei I vUln illlI lII. kc.:. wleprzowiua 1.70, woło.r(i1l& 1.5D. dełOQ.
8. Kredyt,- abn!I1e:aou be"- wedł1Ic od&
tlłdaaej DOtyczk1. z ok:t.łleniom rodzaJl 1IrODO- na 1,50, Ironl.a llGloaa 1,60, Jadło l.AiO. -łeo I
nicsi6uia wan.ywni twa, kwieciarst...a, s'a. nych zuH stosowanr;1I w Banku.
aowauego zabezpieczenia. ameryka651d 1.80. Ceny.... Ucqc za p6ł b.:
doW'JIictwa i sakóluratwa. W.ąstt1e , u
9. eallzacla kred)'ł41w aa zakup drzew owo
2) kosztorys zlmłerl:OItycll aakładn. nieso.JOIIe 2.70, wiejskie 3,40, do lotowania' Z,30. '
cowych I krzewów o,bJ'wae .Ię bodzie w formie

h'lko :;ląska Izba RvlJJlCla ze względu na witlką
odpowicdzialność J:a należyte zużycie funduszy
I'ubUcznych przez rolnik.ów ł ogrockiik6w. Wnio
ski o pOŻyczk1 bez zarotczenla wyżej wymlenlo
m na

Sfr,. ." .
.\

latwianie spraw.

pozwote4 przywozu z Rldborl& l. uprawy,
jarzyn krajowy h. który dzięki akcji oki_ In

:: d

:er:. :. =:",.

Kredyty na cele wat2yWlllczo- ne kolooJe robotnicze ,... domki, zbudowane I mzaclamJ p6hvoJtikowY1l1i, w ten sooaób. te nek zbytu, Tego domau sic koolecznle cala akąa .
IDł(.jatywy p. WojewOl1i Dr. Oraźyóskjego, oto- czlonkowie It-dnej Sił r6wnocze nie czlonkaml .....arzYWnicza Wvlew6dr.twa Sląsklego, akcja ma.. "
ogrodnicze. ClOne bez WYlątku
Dziekj inicjatywie
organizacji.
UrzĄdzaja
często
zebrania
z ląca
celu zapewnić
w pierwszej'
WogrodamL
carem WoIewództwle
SląskIem dJugiej
mamy ItCZI SłowarlJUentem
Wlde.
Domków,
wzll.
orga.na
wiekszy
obszarem Iutrzymanie
musi mieć zapewniouy
ty .

l. Państwowy Bank Rolny. Oddzlar w Kato- J. Izby Rolnlczeł, dażąceJ w myśl zleceń p. Wo- wy1I:radaml ogrodDl"aemł. wYgłaszaneml przeJ: liaji ....raAclclelom około ctwudzlesta tys!OCY 10"
wicach uruchamia J.redvt w wysokości zł. 300.000 lewody Dr. Orażyt\skle10 do organizowania to- ref. p. Wlosika. sadzą IIrz a w nowych ogro- apodarstw karro h.
f.a cele produkcji warzyW ł kwiatów w Woj. SI. warzystw, mających na celu rozw6j ocrodnictwa dacb, premiują najlepsze ogrody ltd. Pracami Słaela dośwlldezal.. IedwalJslll6w W lJorowel
2. Z kredytu korzys,l.ć maga osoby fizyczne wśród szerokich warstw, zo!>tali wraścicll>le tych temi kieruje Izba Rolnicza w miarę kompetencll, WsL Od dnia 5 bm. do 15 lipca br. otWartą zosta.
I prawne, mające !>Iedzibę stałego zamieszkania domków-oerod6w zornnizowanl w specJalnycb staraJąc slo z mch zrobl miaata-ogrody, zwlasz- ra dla pojedyńczych I blorowych wYcieczek w .

iem!

IW WCłjewooztwie Iąsklem ł posiadaj co przyna,j. Towarzystwach OgwJnlk6w-Kolonlst6w, Mamy cza przez zadrzewienie (w pierwszet linII drzewa BOlOwej Wsi w powle-:te pszczYMkim doświad- I

:ii.

3. Przy udziel..niu pOŻyczek uwzllcdł1łane hę- jilce pośrednie atanO'W\';ko między oreanizacJami Niestety, kult!lralny ruch ten Dle objąl jeszcze Objaśnień i wsk326wek udziela na miejscu kie
lIa w pierwszym rzcdzie potrzeby okolic, mają. rolnlczo-ocrodnlr.=m' a OItódkaml dziaUfowemi. wszystkich kolonjl śląsIcich. Zaczery się tu I tam rownik hodowli p. Jan Bieniek. Dojazd kolei a do
j'ch nalbardzi...j podatne warunki przyrodniczo- Tow. Ogrodnictwa Pr.wdomowego w $wlęto- v..clskat "parszywe owce" szukajace ratwego i Bor(JWej Wsi do stacji kolejllWej Nowa Wieś,
j:ospodarcze do rozw.)jU warzywnictwa i kwie. chłowicach. Kolonja Im. WOjewody Iąsldelo Dr. dobrego zarobku wśr6d nieuświadomiooych mie. I'rzyszawlce lub MIkorów, Drobne ofiary pie- ,

lego.

!ain.

Ią.

lam

/l1n!ej V. ha roli wzwyż. dotychczas trzy organizacje tego rodzaju, zajmu- owocowe, tam edzle Dol to warunki pozwalają). czarna hod(JWla jedwabników przy tamt. szkole.

'Iarstwa. Orażyńsklego, Tow.Ogrodn. Przydomowego w szkańców kolon'il, któr" oostrezzary i odstręcza- n!ętne od zwiedzających obracane są na cele

4. Pożyczki udzielane będa za wYsluc:haałem Nowej Wsi. Kobllla Im. Wojewody Rymera I lą kol0Dls16w od przybl('zenla sio do ruchu acro. rozwoju Jedwabnictwa..
"pwH ląskiej Izby R')lnicze; w Katowiuch ua: Tow.Ogrodnlctw.. PrzY(lomowego Zaręte, kolo- dnlcz spolecZłleeo, w obawie przed utratą za. Zabląlluy loIąb IIOCztoWJ'. 6 bln. w porze
al budowę !>7klarnivwych bbk6w; nja Im. Prezydenta Dr. I. Mościckiego. Stowa- robków. - Trzeba ł;ęd le wiec wytęŻYĆ wszy.t- wieczornej przybląkal się gołąb pocztowY do .
h) budowę Inspektów i .nstalacji wodnej dla rzyszenla te zorganlZOvłal w mozołnet pracy kie. kie siły, aby wszelkie kolonie zorganlzowat i to stada inż. A. Sikory, dzierżawcy domeny w '

Na

IIroulIkcii kw;at6w t ",, rzYW; f'Jwnik Wydzlaru Ogrod. SI. Izby RQlnlczej, re- coprędzej dla dobra kolonist6w i rozwoju mlasta- Pstrąinej. Gołąb posiada t}a lewet nodze Dr. ,

rzy

pod produkcję warzyw i kwiatów na oiwartem chrawicach, N ej Wsi i Zareżu połliczoue liIł z -o- z nr. 701. od wewnątrz piCTśclenia lir. 6905.
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eJ na zakup nasion. tnwestycje, uprawę rołl fe rent p. Wrad. Włosik. Towarzystwa w Swlęto. ogrodów. OZ384}Z8/393, na prawe. zaś p!erśclefJ lumowy ,

pcl : Pożyczki na cele przewidziane w fi 4 pkt. a) mIn rl:c:o r;:;:cl:I :oIp: Z:c a r:d , '

JTlO
być udzielane
lat 5c)
D ' do
OIOdl1
W.łUIIcI
nab,dl allln -i Ilkl.
Ubezpieczeń
prowadzi w kursy.'
szkc.łach '
I'W :1pkt.
zaś b) no!
doprzeciąg
lat 3, czasu
pod dopkt.
roku.
rolniczych
semina
jachWzajemnych
nauczycielskcih

f,rZy,zem splata kapitalu pod a) rozpoczynać się pożarnictwa, które przygutowują przyszłych ar.. '

pOirez ki , pod b} po u'Jlywie 1 roku w r6wnych komunikuje: Celem uro1twienia jaknajszerszym tuwe będą wyższe. Bez(lośrednio w fabryce mo- wej. Kurs taki trwa tydzień i obejmuje QIIr6cz .

i' ut.ie po uplywie
lat dw6ch od dnia przyznania
fabryka ZwliłZków
Azotowycb
sprzedaty
zarówno
gotówkowe
kredy-wykladu
ganizatorów
racjonalnej ćwiczenia
ob ony przeclwPożaroriAt.nych
ratach amurtyzacyjnych.
warstwomPaństwowa
rolnictwa m.żnoścl
JaQllatrzenia
się żnaInabyć
każde
ilościceny
i.Zotniaku
tylkojak
za Iuprze.
teoretycznego
praktyczne )

h. Oprocentow<inie pożyczek wynosić będzie w azotniak przy rówfl,Jczenem jakuajmniejuem dniem nadesralJliem należności za zam6wtooy to- obslugi narzędzi pożarnIczych. kt6re P. Z. U. W. .
1% ponad każdo\;zesn=\ stopę Banku Polskiego, ,,'ydatkowaniu na zak:ł:.no tego nawozu, jakoteż war, tj. tylko za gotówke. Natomla t zarówno za przysyła szkołom, tytułem zasiłku dla szkolnej 1
1)1atllC zgóry kwartalnie wzgh;dnie p6rrocznie. celem ulatwienia ()rearrizacjom rol.nlczo-handlo- got6wkę, jak i na kredyt wekslowy azotniak mo- drużyny pożarnej. Od ouczątku tej akcji, rozpo
biorcy nzależnia siC'\!d sumy' projektowanych ko-' 'licznej sprzedat)n 1:c1Wi !I -.Państw. ł'abrY1!:a hil;ndloweł. ezalożnie.od azotniaku 16% Cha. pomOCy swoIch stMtO{01łt3ó'J kursy.. I(IKWo
i. Wysokość
poiyczłr: dhriOOnego'pDtyczkowym ustala
1J ia . jeQllałUe
. . . . . . .... iChoraówle,
. ceny P . Y drooo!!J
de ,tą. ŻIJ/I
. n .1>
abYWa
w n . ajbl!
.organizacjipodobnych
rolniczo cil;teiw.
.. . które
. _1 ! .pIl.esiko\im(;,.
,.,,1:r.,U..J<}I pnęPJ9.W\L
.m sItW
J . ' . pr.zy
zti)\
'. w żadnYlfi"iednak"
adkl1 '-rile. 'nlOże
Związk6w
Atotowy,clh..
w obecnYm
rzów
le starczał
i!a Zej
warunkacb
we, rna
.13,S,75",
w.
r-rzekroczyć 80% d;)Sł.3, tcznie uzasadnionego ko. ezonie jesieftnym por u pierwszy wyp.u8cUa na jak w ubiegrych sezonarh azotniak mielooy, ole- W rb. przeprowadzou() takich kursów 13; w 11

sztorysu na cele pod 3,) i b). ry.nek i dostarcza na :1 danie azotniak o stałej iuwany, o zawartości 22%, jakoteż azotniak szkorach rolni"zy h I 2 semin1Tjach 'naĘzyciel
8. Kredyty zabezpieczone będą wedrUg ogól- z"wartości 16% aZ<Jtu. Ceua azotniaku 16-procen- granulC1Wany o zltwartoścl okolo 23% azotu. skich przy udziale 565 sluchaczów.

lIy.;h zasad, stosowany.;h w Banku. towcgo z sprzedaży będzie obliczona przez orga- Ceny za kg azotu w awtniaku mielonym wyno- Wystawa pracy cbllupnleze). Komitet 'WY'Sta

re

kre 'X i r j t ';fad t;:t =f: : f:l :i I ;Z ltk:I :,o j o e:rk : szą: przy kupni za na kredyt wekslowy wy pra y charupniczej, który zawiązar się w Ie
cckllmellt ': nie zaś wedlug zawartości klloPtocentu azotu. 6 k d 151 t 1931 cie1192 r u :l.rsza'Wie. Ygolowuje t W
a) podanie. zawkraiące celi uzasadnienie żą. Ustalenie jednolitej cę-ny azotniaku 16-procento- gat w ę: o u ego toricl t raJucnapłesle llI tia:n1 p a n n;:u 
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Z Un I; t

u ; i n: d- :eSi iŚnlu : :: : g dowych. Materjały skladać się będą z fotografji.

I:i wieczystej, z kSięgi gruntowej i księgi zabudo- chodzącym sl:zooie jesienr.ym, cena jednego wor- Cena azotniaku granillowanego będzie wyższa :k; : 'w u ';t ; ; J

:

\lu I ka azotniaku 16-pmcen'(,wego będzie bardzo nl- od każdorazowo obowiązujących cen czy to go- śniu lub październiku I trwaĆ bedzie 3 do '" ty

.

. "':;0. Pożyczkobior.:a poddaje się kontroli Pań- ska, tak, że pozw\.li to zaOjJlttrzyć się wazotniak t:,',\'kowych, (..zy kredytowych o 20 groszy na godni, polączona będz! z odczytami popularne
5!wowego Banku Rolnego wzgi. Instytucli przez \1,szystkim rOlnikom. Cena azotniaku 16-procen- I kg azotu. Ceny wlę' azotniaku, ogloszone na mi i pokazanń filmowemi.
Bwk ustalone; W razie niewlaściwego zużytko- to we go za jeden worek (100 kg nawozu wraz z newy sezon, sa niższe od zeszrorocznych od Kurs jedwabniczy. Centralna Doświadczalna

\Vania udzielonej p;>życ"ki przyslugiwać będzie workiem) przy wagonowym zakupie. loco wagon 10-13%. Stacja Jedwalinicza w Milanówku pod Warsza

I-'al;,twowemu Bankowi Rolnemu prawo przed- fabryka, Wynosi: wa organizuje rnkroczaie teoretyczno-praktycz

terminowego wypowi dzenla
z żądaniem
przy
kupnie 1931
za na kredyt
wekslawy
_ ny kursIl
kurs jedwabniczy
w czasie
od 1 czerwca
do'
IJJt\'chmiastowej
spłatykredytu
gat6w!\!::
do 15
lutego
15 lipca.
Opłata
wynosi zł.
30, koszta
utrzy.
] I. Iąski Urząd W<Jjewoozkl na obniżenie w czerwcu zl. 26,5,) zł. 28,- JAPOHSICI PROSZEK mania pokrywają sami srucha ze. Podmie o

1. 40.000. Z tej sumy b dzie się bonifikować po- we wrześniu .. 28.-- .. 29,- cenie, zawód, miejsce zamieszkania I oświadcze
iyczkobiorcom at do wyt:zerpania fundl/szu 5% od 1-15 paźdz. .. 2850 .. 29,50 WWlUIIWND nic, w ja.ki sposób kandydat zamyśla WYkorzy
czek
wpłaci'
Państw.
Bankowi
Rolnemu
kwotę
w
sierpniu
27,50
29.kandydata,
wiek
(najmniej
18wradzę
lat),
rocznic,
za każdoczcs:Ją
zgodą
Śląskiego
Urzędu Przy
sprzedaży
detallC7.ineJ
cenfrachtych
orgaIIbyć
RUIIIt-łilllYli
nabyte
na kursie
wiadom
cLWYkszłał"
Poda.me
win
cprocentO'Wanla
POWYl',j
wspomnianych
poży\lo'dolkzają
lipcu
.. 27,....do
28,50
K..ID
IABUł
przyjęcie
na
kurs
winn:;
zawierać
iań"
i nazwisko
WOjewódzkiego.
nizacje
rolniczo-handlowe
koszta
noA
popartestać
przez
uneJscawą
rołnkzą
lu k01eią, trltnsportu n..wozu do magazynów i .1"C Dł05UA""""'II!IIłI!.UM-'" iub samorządową. POW1:.tOWą lub gminną.

J\rcdyty na podniesienie sadownictwa inne drobne wydatki. V!atego te w detalicznej
1. Palistw"wy Balll!: Rolny. Oddzlar w Kato

Na letnie wywczasy_

"Nie zapomnij o mnit '" ,,zabIerz mnie z s0
bą!" ..Mogę Ci się przydać'" KtÓŻ to takim glo
sem blagalnym do nas przemawia? Kogo to ma
a) zakladanie i zagost>odarowanie sadów, Sianokosy w Cleszydsklem. Przejecbawszy ł'żeby gremialnie SWojll pTJ:ysląpienie zgr:!;sza!i, n.y zabrać ze sobą w pc4rót? Nigdybyście tega
, b) zakladanie i ugospodarowanie szkółek podczas wiąt lieloilych Cieszyf!skie wzdłuż I gdyż licencja do Związku może każdocześme Się nic odgądll. Czując. że zbliża sio czas naszego

,...icach,
urnchltmia
krejvt u:Jzlelane
wwwysokości
zł.
kdotychczas
I -Równocześnie
klerow!l
ctwCi
Zwiazku
podaje
do
ta 2.
podniesienie
sadownictwa
Wojew. Śląskiem
.rDnlIIa-ro
niCII.
wiadomości
P T. H dowców
bydla czerwonego,
Pożyczki
będą
na:200.000
. którzy
czl:;nilami
Związku
nie są.
drzew i krzewów owoc(JWyCh. wszerz stwierdzić można byro, że sianozbi6r odbyć, a w Intere ie hr;dowców leży, ażeby na

It:tniego urlQIIU ł że, jak (O rokn, pOwlóczymy się

3. Pożyczki będą udzielane zarówno osobom \\szędzie. zwlaszcza na obszarach dworskich. leżąc do kontroli obór również sW<?je sztuki dari trochę po kraju - na,;za wierna tC1Warzyszka
podróży - szara ksi<iżt:czka oszczędnościo a
PKO. tak się wydziera z nami w podr6ż. WIt:.
'ego zamieszkania w Woj;:wódzlwie ląskiem kuje zw6zkl. Dzięki od::oowiedniej, piękne; pogo- wą wszelkiej hodawh zarodawei.
fizycznym,
jakplaty
prawny!.,.
maj!\cym
siedzibę staJestdzie
na ukończeniu.
zganię
te w kopcachjakości.
ocze- I zapisać
do ksiąg drobla
rOdo,w.x1owych,
są podsta ona dobrze. jiik się Dam w podr6ży przydaje, ma
4. Termin
pożyczek
nie powinien
przezbiory obfite
i ja!ma.j!epszej
Stan Wystawa
t królrk6wktore
w Chorzowie.
kraccać lat 5. Splab następuje w równych rocz- ozimin piękny, ponad cilłopa wysokie, okwltają- Tow. Hodowli Drobili Chorz6w-Macieikawlce kilkoletnie pod tym względem doświadczenie.
liyc!J ratach i rozpocz ol si po uprywie 2 lat od ce żyta zapowiadają pi;ny obfite, stan jarzyny urządza w dniach od 14 czerwca do 16 czerwca W każdym mieście polski11m, w każdym urzędzie
dnia wypłaty poż}'czkl. również obiecujący. br. swą pierwszą lokalt!ą wystawę drobu. króli pocztowym możemy za okazaniem ieJ podnieść

Pożyczki udzielane r.a żądanie petenta na Znaczna znItlla cea fUJJeI'loslata. Uwzględnia- k6w rasowych I innv;h produkt6w w saU p. weco grosza z naszego tunduszu podr6żnego. Nie
ok'es niedłuższy niż lat 3, winne być spłacooe jąc nad wyraz ciętk:ł s 'tuację rolnictwa zebra- Kaczmarskiego w Chorl,?wle przy ul. Kr61. tłuc 'ozimy ze sobą więk31ych sum, tylko te cenm,
Jednorazowo po uplywit tego okresu. ni w dniu 4 bm. w Warsz..wie prO:ducenci super- kiej (przystanek ramw"lu I autobusa). Otwarcie tr:warzyszkę - ksi4żt\...'.ke PKO.. na kt6rej oczr
. 5. Oprocenil,wanie \!"życzek wynosić będzi fosfatu 1I0stanO'WiII bardzo znacznie obniżyć na wystawy odbedzle Ie dnia. 14 czerw a o ł;:odz. wiście mamy nieco przygotowanego na podrot
grusza. Jest to prze"i ż widka wYgoda i be pi
:kr:; e t sfc: k a: : ą stopę !:Janku Pol bIeżący sezon jesio:qny d()tychczasawe eny 10 pod prot ktoratem ł>unnstrza p. SIwego.
.:zeństwo. Nie boimy się okradaenia na , .anl me
6. Przy udzielaniu pożyczek uwzględniane be przcdażne superfasfatu oraz udzielać kupują- Dodatni rezultat akcll okien laspektowych. W grozi nam zguba w!ę zeJ sumy, Mnslelibyśmy
cą w pierwszym rzędz!<. potrzeby okolic. mają. cym dzlC()ięciomieslęcz"]lgO kredytu. Należy mieć miesiącach ,limowy.ch br. rozdzielila Śląska Izba wtedy. jak niepyssal wracać do do u, POŻy
crch najbardz:ei podatne warunki przyrodnicze nadzieję; że tak daleł.:. Idące ofiary ze strony Rolnicza 600 okien i.aspektowy.:h pomiędzy roIni czywszy przed tom w nleznanem mieŚCIe na
do rozwoju sadownictwa, Do podania o pożyczkę prZemy!it1l przyczynią !e do podniesienia inten- ków śląskich, lamie zołJących zająć się uprawą bilet. Dziękolię za taką przygodę. Tymczasem z
La założenie sadu lub sz ó'ki drzew owocowych sywnoścl gospodarstw rolny<..h oraz do ograni- jarzyn. Akcja ta powi\y-lIa się dobrze. Wszystkie książeczką w walizie - niC? nam ni rozj. W
1I.,"lnaga się opinii Izby Rolniczej względnie or- czenia importu nawoz6w zagranicZ1lych. okna zostaly umiejętnie wyzyskane; wyproduko każdym miltstec;zku oc:&ekuią nas PI mą ze w
I:anizacji rolniczej bądź ogcodnlczei. Nadto przy Śląski Związek bodowców bydla czerWODelO wano w nich mj1jony tu w.zc:lkich rilzsad. wa urzędzie pocztowym. Wy lucbaJmy WięC zyczll
zakładaniu sad6w lub s k6lek 1rzew O'W<A:owych I alpejskiego podaje nln" Jszern dl;) wiadomoŚCi P. rzywnych,. kt6re rolm;"-Ja.rzYlllau:e posad:alii w welto i dOśWla.(i;:zooCitlr &rOSU n zej k ą:tećz
"0'maga si; orzeczenia. że odmiany drzew, któ T. Hodowc6w bydła alpejskiego. że licencja do ogroda.ch I na.yolach, gdzie j d.ot hczas do i wetmy ją :&e sobą w droogęl Jeszcze Jedno 7'
Tych wysadzcnie lub pTlJdukcja jest zamierzona związkuodbęlh:le się w dniach od 16 do 5 czer- brze jlU ,rO'ZWIJalą. . Część z m h. Jak np . salata. I to naJwainlt:jsze, zanim zabierzemy książecZkct
należ:) do odmian hand'owyuh. ustalonych dla di1- wca br. t prosi, leżeli I.t6ryŚ z PT. Hodowc6w zostara już sPlzątmęta, wzgL Jest w sprzątaniu. w podr6ż zajrzyjmy do nieU spraw"dżmy. (..'ty
nCl:o okręgu. Kredyt bcdzio udzielany na pow- dotychczas niezglositmycł. do Związku mialby Na TYnku saratowym wielka konkurencję. robi suma plcniędzy tam 'oplsana wystarczy nam

stający sad o przestrze,i I1lemnłet niż " 41. zliOJiar zgrosić sw(Jje ztuki do licencll i tern nam niepQtrzebnle w tych tygodniach Raclb6rz, w podróży. W przCCłwnym razie - musimy
i. Wysokość kredłtn zaleŹ1lą jest od sumy' SdmerD przystąpić na czlonka, ażeby zlłos .:nie który oitzymał wjelkle k(,)utygenty przywozowe nasil fundUSI poOrcUy oddać eczco na prze..
prOic-ktowanego koszto'"%U, w każdym bądź je- raczył przed pOwyższ m terminem zlożyć w ze szkodą dla produkcJi polskiej saraty. Trzeba.
l1uak razie Die może przekrQCZJć lOO celi' lletretarjado wk Cłe6zJ'll. RJMk U. - hęodzie ktllllec:rllie lIW'ZCkdułać przy adziclasli.

chowanie. LabIcz,
J.

..L'J........ ,
<PIacie

', . PoIIka .ZlChodnła ' " Z dnia' U' czerw(,3'''1930J'r.,

Rozklad lotów'

mIaIta ,. Zł 7.10 sa ..etr kw.' na dwul.tnle

splaty. p,' rw'zorzędaa lokata .kapltału.

. ;:RĄKNOGiPACH

Odlo., Z Ketowie

"4i1) ,%

.0 god 10 10 do Warszawy

Katowice. ul :a Szopena Nr. 16. telelon Nr. 23-98.

. : '. 15 110 do Wiednia

1()45 do Krakowa

S U S.Sfty N

. 15 40 do Krakowa

wtorkI, aw.rtkl I lObo"
lot do Wleci ni. od b,.. II'
. przez. Brno.

PmlałY do Katowic

FAJDKA snlPu

o godzinie 10 00 z Krakowa

1()OO z Wiednia
15 00 z Warszawy
15 00 z Krakowa

Bra[ia:; ![ Oll

wtorki czw.rłkJ J lObo"

leatowlc.. Pocztowa 10.
TeletlO 1189



lo., zWlednl. odbrw-.le liC
przez Brno.
Komunikacja codzienna
z wyjątkiem niedziel.

Maiistrat miasta R\"-bnlka Ó&ła za nlnleJszem

! JIMi[llnfllllmo rtOIJ
\ na wYkonanie robót śluSArskich ł kowalskich
przy budowie rzetnl mle!skie!.

'Oferty skradać .Idy do dala 23 czerwca

1930 r. do godziny 10 w Maglstcacle. skrzynka

rzetargowa. .

Co'do dalsZ1"Ch szczel6ł6w patllZ tablicę ogło

szeń w Maltistr;acle. ulica Gimnazialna 1.

Wystrze/:a't sił: na l.downlctW.
° podoblJym brzmenlu.

.._._la'
............

PolallicII

......_ 11.-11. I......... .t-..
Od ".tb 11 U do,.aledzlaUa dali 16 czerwca br.

Monun;tentah\y arcyfilm osn'uty na tle mi
łości. intrygi i nienawlscl p. t.

Judyta i
Holoł.ernes
. W rolach głównych

Drowadzl rek!:', stenDuaJJI I "Isaala

l'. ...11...

Najpiękniejsza kobieta śwIata

:r::ł 8ł z rS lprt r.j r f

Kurbla Katowll:e. uL Marsz. Plłsud.
Iklelo 26. III.

Uosobienie męskoścI i siły

. ..r.... ...r........

118Clsle

.:Ierplący aa Jrai\twuść, srabość woli.
brak enerr,jl. R1elanchi)lJ . przesyt ty.
ela. bezsennośĆ b61 Itło'wy. wrażll.
wość nerwów ślezlennlce. nerwowe
zaburzenia serca.! żorądka, otrzymują

I

Zegarki

!! !I ata ! ł:!

z amerykańskiego
nowego złota

Wolne poaadl I .SlOn : :

tr.o

I wozem mieszkalnym 5 mtr. długości Slużąceso' alownlcza mleJ

tanio do sprzedania. do sklepu poszuku- 'co waść w esk.

..AME . d'OR" nlczem
Się nie różni od praw
dZiwego zlota 14 kar.

A. WolInik Roidzletl-Szoplenlce Je sie.
Zgłoszen.
do dach.
Wykwintne,
b.ura
"Par". Kato.
f,o oczesne
pokoje

Targowica. wice. ul. Dyrekcyj- l Plerwsz.orzc:d nem

na 10. utrzymaniem. pięk

"M e r II a."
Herbata .. Drzecz:UlCzeale krwi
przy wYrzutach sk6rnych. wrzodach. frun
kurach I ato nu kiszek. P lt:czyszczła ragod
nie 'bez boleści. - Pacz!<a zł. 1.50 zr 2.00.

--ł-k. .... .. .._..
M. WOlski I M. Estkowskl.

Nr. telefonu 13-22 Kr... ..... ul. Wolności 22

Dzlewc:tyno

od zaraz mlodszego zdolnego we! przed połudn.
pos'LUkuję. Zgro. SlDIera

... szenła p:śmienne maszyne do szycia

Nr. 7386.
125 zl.
s;>rzedan,.
IDzVDtera do Administraci
dobrze
utrzyman:\.
Katowice. P.lsuds.

. Itr..h ...0.110"0.. udfr rowc6w
kiego 31. II. pietr.)
POSZUKUj6 Wytw6r prawo
Zgloszenla z odpisami świadectw z nia filmowa celem .

zapodaniem wysokości tądanego wyna ro- rakrecania filmów Sprzedam
dzenla nale!}' jaknajspieszniej kierować Zglosz. pod "Śląsk" Kompletne maszy.

pIsma. szen!a:
Karol Cza
!'osad poszukulą la Nowe Hajduk..

pod nr. 738-1 do admin stracJI niniejszego .Polski Zachodn." ry stolarskie. Zgło_

.--..
- -

Iilsarz' ,,:?-gO Maja M.

\\ .rQt\ii:m .wleku. Uni wa qłłP.I
. . zOna ty. Polakoookato
zgub:oną ks.ążecl

... ________
. , -lo.
_ .. .. OK--._
_ ..........
..., _,._.......
-. ....a""'....

Magistrat miasta Rvtnlka ograsza niniejszem

Mag1st: <l:t Imasta Tarnowskl!=h G6r :.k zna gruntown.e kę wojskową, wy

oglasza D1:1I JSzem ofertowy pnemny wszelk.e naprawy lawioną przez p

wame,ogrzechwilowo
mobiEza
przetarg publl . ClOY centralne
K. faz
U. kartę
Katowice
o

DDMinnJIfl8tBllo rtoWJ

na budową ,j0 kłas{'wej slkoly po- e pr cy, poszu- yjną na nazw:sku
stanie surowym. z t.:rminem wniesle- takterze palacu. Unieważniam
wszechnej w Tarnowskich Górach w uJe zajęcia w chJ Prudlo ROman.

na wykooanie robót !z\Jlacyjnych przy budawie
rzebtl miejskie!.

III.. fert do dnia 23 czerwca 1930 r. \"oźnego d szk61 karte cyrkulacyjną

Oferty skradać należy do dnia 23 czerwca
1 3O r. do godziny Jl w Magistracie. skrzynka

god7.I!1. y tZ. .l'b prywatme ŚWIJ pod Nr. 19 Sz. nJ

Bhzsze szczel\óly przetargu ':\ I!ectwa posiada. nazwisko Szen

przetargowa.
Co do dalszych szczt;g6rów patrz tablicę Ogro
szel! w Magistracie. ulica Gimnazjalna 1.

WYWieSZOl.e na tablicach cgloszeń w 19losz6n1a z !t rz ,:- (\7jelorz franc.

ratuszu. c noścl przYjmUje sI.ek. Świętochlo
MAOJSTRAT. ;k :: IC °:ł' wice.

e ) 1\1icnatz turmistrz. Pocztowa 11 par. Poszukuje
..Karol B." ,zOPY na warszrat
1.zl
w
tekście
0.80
zr.
Stenotypistka \ ł<: w.;ac d :
(ronlcy tytułowe)

Cenn. - Ie Olllo..en - . ter na lewo pod p'wn'cy lub jakiejś
za tekstem w ::ześcl ogloszeniowe! 0.25 zł.
NekrololI: w tekś;;ie 0.60 zł. w cześci ogloszenioweJ 0,25 zł.

f(adesłaae: w tekście 0.80 zł .

Oaroszeala drobne: za srowo O.ZO zł.. dla poszukujących pracy 0.10 zł.. matrymunjaloe 0.30 zł
Dla zorleotowaola Szaa. P. T. ograszającvcb sie w naszem piśmie: wys .kuść strony wy
nosi 410 mm jedna strooa tekstl'wa ma 4 szpalty. a 70 mm szer()kllści jedna sIr ,na ol:i'.lszenlowa
(po tekście) ma tO szpalt. każda szpalta Z8 mm szerokości. AdmlnlsrracJa lesl ohowiązana do
bezplatnego powt6rzenia tylko w Iym wypadku o ile omvlki drukar<kie zm!enily ZJsadniczo
..kst ilgloszenla Zastrzeżenie mieiscJ uzależniamy od wzgled6w tecł.niczr.ych llacbunkJ oasze
sa Drałae I zaskarżalae w Katowicach. Prawo Inkasa Drzyslugu!e tylko ul)uważni()nym Inka.
!lenlnm unnalrznnvm w odcnw!'!dnia ;'!l:ilvmacie 7 fr>Inlo!rafia

tylko za zł. 8.7 Uwaa:a:

ZegarkI nasze niC n e

raC!e'n u z :

w wieku do lat 18 stepne. JnfOlmac!r
I'owatne przedsiębiorstwo poszukuje do poslugl domo- I'a miejscu.

mają wS1>Óln6g0 z zegar

kami tnny h reklam. Wysylamy pocztą za zalt
czemem elegancki zegarek. Chód dźwięczny. na
kamieniach. Wyr('gulo van y do mlnut . z gwa

rancją za dobry chód na 8 łat. 2 szt. 17 zl.. 4

szt. 31.50. 6 5Zt. 47.50, LepszegO J1;atunku 11.5.J.

15. 18. ZI, 25. 35 zl. Na ręke z paskiem n klowe
14, 17, ZOo 25. 3t), 35. 4'1. 50 . 57 zl. Kryty 4nkler
z trzema koperta m' ameryk. zł. 16.75. 19. ZZ. 26.
30.35. reczne z paskiem lepszego gatunku lO. 25.

37. 45. 5. 6 Budzik stolo we 15. 17 I 20. lep.

szego gatunku 25. 3t). 40 zl. Łańcuszki z nowego
zlota po Z,15. 3, 3.75. 4.85 . 6 zl. Zegark: rekla
mowe k,eszonkowe marki "Chronometr" nl\do
we po cenie 5.87 Z szt, 11.60. 3 szt. I7.ZO. 5 szt.
z.t, z.ą.50. 7 szt. ,39.50. lO szt 55.85. Za koszta
przesyrki i opakowania placi kupujący.
fabrJ'::z:iy sklill će"oew!5lilcb zegarków
Józef Jakabowicz. Warszawa. SieDaa 21. Uddz.14
firma zystUJ od rOK. 19U11. Nagrodzona wie
loma zlotemi medalami I krzyżami. Mnóstwo p.

stów dZiękczynnych. Z powodu braku mieisca

zamieszczamy niektóre.
Sz. P. Józef Jakubowlcz!
Nlniejszem za ma Widm zegarek z am. zlota.
Jest 10 iuż trzecI zegarek. Z poprzednich iestem
bardzo zadowolony. Teodor Bławat. klerowmk
szkoly Klooia.

Dobry zegarek kupisz Iylt:o w znanel we

wszystkich dZielnicach kraiu frmie J. Jaknbo
wicza. Warszawa.
Wyc:ąć. ZachowaĆ Rekomendować.

! .D1emleck m obe!- 'r7.u. . Gfert pod 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

:s :

t :a ..Śpimne"

Filtr
..VISCIN..
clo powjetra.

raz. Łask. zglosze_ POdT.lekowanle

r,'a pod ..500". PosterunkIJw 1 Po
. I cji Woj ew. ŚI. w
Mrodzlen: c . ".oszec-:nie za od

lat 15 ze znajo.mo nalezienie zagin.o
ŚClą . stenografIi I nego roweru dam.

p:sanla na maszy- k:ego sklada frall
me. pJszukuJe po- c,szek Jochim. Ba.
sady za praktykan- )lDO.

t

f

j

e : f{);:g d O W sekretarjacie
Ona nietylko zaznajamia z towa
rem. ale często stwarza potrzeb!:

Polski Zachodniej" Państ. Semin. Na

Nr 7362. ,.czycielsk. . Żeńsk

lest ozegarek
odebranb
,, I' Uzdrowiska
w MysłowIcach
znalezIOny

. ako an.e .. za podaniem bliź-.

nej Górze nad sa- zacle I Związki!

mem morzt;m. Po- Mam zaszczyt za

""PcllJce ZaclJ.cdniej.

koje jo wynaieda. komunikować. Ż

Ceny 1>rzysteptl .. p."zy restauracji n'
Kuchnia wyborowa ul. Pawia. Katowi.
Informacji udzieia I ce jest od zaraz sa
przyjmuje zgł,osze la dla PT. Grgan

na. Król. Huta. ul. lYS.tW związko

G;m.1azjaln.. 1. II P. wy ch do dyspoz}"

ITel.
ia T.14-21.
Pi trzakówzacy! t Towa
,ji. GO$podarz.

o
n

'"
C

J:

OJyola dla blednych dzie

-,:

;0

Rabka Zdrój !ÓW ogłoszenia i
Pensjonat "Lalka" dożen:a ustawo

willa .Elźunia po_ c,.
lotona n::. Kamien- f1aczaojć Organl

:E

'O
a.

;

Ioneczne pokole. ....ego znaleźnego.
cuża polalla. Cen" kt6re przeznacz\
umiarkowane. s e na kolonje letn;e

Ze wszystkich rodzajów reklamy najskutecz
niejszą jest ręklama p rasowa szcze R; ólnie w

Ol

..Sle klewlczo",;,ka szych szczegół6w.
penslonat He en\ wylegitymowan'elT'

Mrozowe!. .czer- ie (leg. z fotogrJ.
". 'oc. ceny zmzone. pokryciem kosz..

12

,KI "O.....0.1..
..APO....O....

. bezplatnie brO$zu'rę Dr. WelseKo Cler
__ 011.......
pieuia
nerwów
Dr. Oebhard & Co Odalisk. oddz. ?9

I

Olłoszeala: za wiersz mm lub !elto mlelsce: na

I

POT i NIEMit.Ą WON
. , l;;. V"''''''''.'..:"," l_O

lałor e: ołl"kle Towarzystwo Hipoteczne.

PilIiIi....

__ o

......"od dn"

, CHfWCII "10 r.

budow....... w W.....wl. w aowoc.cemeJ cIJlelalcy

Nr. ł5!

ł

dla generatorów. kompresorow, motorów. odkurzenia
I przewietrzenia fabryk niedościgniony.
Nledośc'gnlona motność wchlan!anla kurzu.
Wprowadzony szeroko na całym świecie.

Chłodniki z oble.em p'erłclenfo_m
(Rlnglaufkilhler)
C..........
...........

Wyłączna wytwórnia I dostawca:
Przedsiębiorstwo dla budowli d.zewnych I letaznych
Odkurzenia pQwietr:za-Urzą.dzeń powietrznych

B. Filipiki. ŹOry G. SI.,

(dawniej M!nuwa) Telefon nr. 3)
II 1

