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DziennIk pośw:econy sprawom narodow,m i społeczn,m. na' Kresach Zachodnich.
AdmJnlstlacla: ulł a Jagiellońska nr. ó. - RedakcJa: "Uca Kopernłka nr. 14.
Abuodmt;OI mlllsh:.:zoy: przez
ł<ekopis6w nie zwraca s:e.
IeleloD 16-W. I<atowl e. Telefon .JOJ.
poczto oraz " AdmlolstracJl
relelu!J n:dał\cJl nocnej t.Z6.
a zIole z duręcz nlem do
Konto P. K. O. .JO.) ,,51.

h'edaktor naczelny:

J war d R u m u n.

..,Oberkatolic,.. Korfantowi

.ocl lIomencl. c.erwonvclI towarzvszv Z Krallow..

:-: dumu przez !)oICZtę. :.:

Posłuchanie u p, Premiera Sławka.
Warszawa.. 18. 6. P.'.T. P. Prezes Rady Mi
nistrów Walery S'aw k przY!:ł' w dniu dzisiei
szym przed pc'udnkm 1'. Ministra Reform RoI...
nych Stanlew;cza, nlsto:puie Ministra Rob. PubL
Matakiewicza, zkold posła palskiego w Sofii I

Adama Tarnowskiego. . ,.
Przestroga przed planowaną, ,antyrządową awanturą w Krakowl . .
Katowice, 18. 6. Jak wiadomo. na Te sfery katolickie 'I ci. księża, kt6- zamysly te muszą smutno sle skończyć, Z poby u P. WoJc\Vody Graiyńskiego
dzieli 29. czerwca zwolują part je ant y- rzy widzą w Korfantym przywódce ka- tembardziej, te I komuniści krakowscy,
KatowIce. 18. 6. Jak się dowIadujemy, P.'
rządo\ve z inicjatywy socjalistów kon- tollcklego, powinni dobrze przypatrzeć korzystaląc z "centrolewego" zbiegowi
Wojewoda powróci! z podróży s'użbow6j do'
rcs do Krakowa, który zapowiada sie sle przygotowaniom Korfantowym na ska, przygotowani są do wyzyskaniu Warszawy.
gdzie <Jdbyt szereg konferencyj. do-'
jako demonstracyjna awantura. Socja- "kongres" krakowski, a "delegaci", ma- "kompasu" dla najbardziej jaskrawych tyczących SDra
w śląsk'ch w Min. Skarbu. w I
liści krakowscy ujmują ster organizacyj- jacy wyjechać do. Krakowa, .'niech sie prowokacyj i zajść.
Min. S.I!raw Wewn.. w Min. Robót Publicznych!
nY kongresu w swole rece, chcąc mu na- dobrze namyślą, zanim wpadną w kom- Wtem niegodziwym pianIe nie moie oraz w Min. Komunikacji. .{
dać jaknalbardziej radykalny charak- promitulącą kabale pod komendą czer- mieć nic do czynienia obywatel z poczu
ter. Nic jest wykluczone. że towarzysze wonych panów z Krakowa. ciem odpowiedzialności, przeciwnie pla Objawy wierno ::i i hołdu dla Marsz.:
Piłsu d!'lkiego.
z pod znaku czetwonej międzynarodów- Wszystkie elementy praworządne nowany antyrządowy "kongres" winien
18. 6. P \T. Do Belwcderu nade
ki. zechcą sprowokować ostre st<:rcia z przestrzegamy przed przykladaniem re- sie spotkać z p.owszechnem, ostrem po szlaWarszawa,
na ręce Mar załb Pibudskiego depesza od

w Warszawie. i

wladzami, jako że ..czerwony" Kraków ki do planowanej pracy krakowskiej, boi tepieniem. .
ma pod tym wzslędem bardzo smutne
tradycje.

Z sukursem ze ląska na ten awan
turniczy kongres pośpieszą oczywiście
tutejsi pepesowcy i enpeerowcy. najlicz
uiejsze jednak delegacje zamierza wy

No , gabinet w RumunII.

carstwowej Pclski. P J..aJto P. Marsza'ek Pit.

sudski olrzyma' depesz!' (.d zjazdu okręgowych
kól Polskieg,j Bia'ego K, Zyż'" w której uczestni
cy skladają swemu nai,10stojolej zemu protekto-.
rewi wyrazy holdu i cl'croraz zapti"wniehia pc'.,
nej Itotow ci i pomocy w pracy nad oświatą żol
oIerza.

słać p. Korfanty. Wysłane już zostały
apele i instrukcje nawet do Korfanto
wych organizacyj kobiecych, by w licz;
nem gronie i ze sztandarami wybrały się
Da antyrządowy ..kongres" w Krakowie.
P. Korianty, mający juź za sobą czu

Członek SekretarJatu Ligi Narodów"' n
pograniczu po!sko.łitewskiem.'

łe uściski z socjalistycznym Stańczy
kiem na sławetnym wiecu w Katowi
cach, chce teraz oddać pod komende
czerwoną swoje posiłki, wysyłane do
Krakowa. "Oberkatoliczki" z religljne

Warszawa. i8. 6. Dowiadujemy się, że VI.

końcu bieżącego miesiąca na pogran:cze polsko

Jitewsk,e przybę<\de czlonek generalnego se..
kretarjatu Ligi Narodów, p. Pomon w celu za..
znajomjen'la się ze stosunkami gos darczemi
tego pogranicza. Po powrocie do Genewy P.

mi i poświęconemi sztandarami mają sta

Pomon złoży Radzie Ligi Narodów szczegółGw.

n ć obok lasu czerwonych sztandarów
krakowskich "towarzyszy", "sławnych"
z masakry listopadowel w 1924 w Kra

sprawozdanie ° swych obserwacjach. .
Zwycięstwo wyborcze B. B. W. R. '.
w Górze PabjanickieJ.

kowie. Piastowy Kiernik i czerwony
Stańczyk, moralni winowajcy ówczes
nych tragicznych zajść w Krakowie, ma
ją osteutacyjnie uściskać się z "oberka. Kawy gabinet w Rumul"j! zostal utworzony. StoJą w pierwszym rzędzie (od lewej do prawej):
tolikiem" Koriantym, gotowi do popisu spraw wewn. Vaida V.jwod; premjer Maniu; mln. spraw zagr. Minuescu; min. wojny gen.
o nieobliczalnych wprost następstwach. Kondeescu. W drugi;n r ędzie: min. finansów Popovici; min. pr.l_V lialipa: min. rololctwa

Mamy prawo przypomnieć, że już
ostentacyjne brnanie się p. Korfantego
ze Staliczykiem na wiecu w Katowicach,

wywołało wśród zwierzchnich wladz

łCośc:oła silne oburzenie, o czem dobrze

zjazdu deleg<.tów ł-olGjowego przysposobienia
wojskowego. w któ:eJ zebrani przesyłają Panu
N Hsza'kowi wyrazy hordu i ślubuią imieniem
I;::iesią"tków t sięcy kOlejarzy stać pod rozkaza.
mi Marsza'ka na wezwanie, oraz zapewmają ()
swej wierności i wSjJólordcy nad odbudową ma-

MihaJach ' min. handlu Madgearu; min. sprawiedliwości '\\aollescu.

Sesja Senatu. odroczona.

Lódt. 18. 6. W Oórce PabianickIej pOd ł...

dzią odbyły się wybory do Rady gminnej. które .
przyoloslY zdecydowane zwyclettwo blokOIII
prorządowym. Wszystkie 12 mandatów zdobył
B. B. W. R. Stronnictwa Opozycyjne nie zdo
bylY ani jednego mandatu.

Dalsze represie przeciw Polakom '
w lIfwie.
Kowno. 18. 6. (Tel. w!.) "Socjaldemokr:!ta"
donosi, że wszyscy robotnicy Polacy. pracują...

są poinformowani ci księża, którzy po.
cy w fabrykach i zakładach państwowych zo
Warszawa.
18. 6.doręczył
Dnia 18szef
czerwca
b. Pana
j Warszawa,
18.Rzeczypospolitej
6. (PAT.) Zarządzenie
pierali i popierają p. Koriantego.
o godz.
0,15 w nocy
hjur:! r.
pra'
Prezydenta
w spra stają zwolnieni. Za prowadzeme rozmów w je-
To też zwracamy uwagę społeczeń sC'wego Prezydjum Rady Ministrów p. Pię- wie odroczenia sesji nadzwyczajnej Senatu zyku polskim w fabrykach państwowych stOSO..1
w n będą specjalne kary włącznie do pOzba..\
stwu, czującemu istotnie po katolicku na tak marszałkowi Senatu prof. Szymańskie- brzmi jak następuje:
ten nowy planowy drastyczny sukurs 11'U zarządzenie Pana Prezydenta Rzt'czy- Na podstawie artykułu 37 Konstytucii od Wlen'a pracy.
pospolitej
z
datą:
Wilno.
17
czerwca
1930
raczam
sesję
nadzwyczajną
Senatu
na
Koriantowy na rzecz przygotowywanej - odraczające sesję nadzwyczajną Senatu dni 30.
czerwonej awantury w Krakow,ie.
na dni 30. Dekret nosi :ównież podpis pre- Prezydent Ignacy Mościcki
Dr. med. S. Luftsprioger

..alatara.a na G. SI.allu

zesa Rady Ministrów pułk. Sławka. Prezes Rady M:nistró,,' Walery Sławek.
Wilno. dnia 17 czerwca 1930.

Szkoła Kierowców Samochodowych

"AlItO....
3 minuty od DworC<l.

I

. Qaleclll' .'"

Specjalista cborób skórnycb i wenerycznycb.

ProtestacJinJ wiec przeciw, terrorowi na L twie.

Prowadzi w,zystk e kursy 2 I at Y dziennie

Katowice, Konopnickiej 5 . Tel, 24-30

b. Dyrektor Szpitala Wener)'cznego
Samorządów Zagłębia Dąbrowskiego

W Katowicach. Poprzeczna 10 I. p.
Telernn 25-30.
Ord, od II-I i od 2-5 po pol.

w sali Rady AUejs!deJ odbył się w'ec protest a- I byt narodowy. oraz wZywają społeczeristw3
cyJny przeciwko ;twaItom, dokonanym na ludno- IJOlskie do szerokie) akcJi protestacyjnej I nawo
ściWarszawa.
polski\!) na
Po 19
zagado do
skradania
dalków
na rzecz
terroru W y cieczka publi.:ystów angielskich ,
18.LitwIe
6. (Pat.)Kowhirisklej.
Wczoraj o godz.
1 1 l!łją
zachęty
wYlrwanla
W walce
o sweollar
prawa

!en!!ł wiecl! przez wiceprezesa rady organlzacy!- lItewsklogo. które to datki wPłacać należy n2 Gd i
Przyjazd Min. Shniewicza na posie ne)
wodnictwo
poseł Szwedowskiego,
Olewlriskl. przemówie. , Odyola.P.II!.
O godz.
dził
PolakówcbJął
zagranicą
prze- I rachunek
K. 6.
O.PAT.
Nr. 22".22.
I w7-ej
yn przyb,.ta
.
dzenie Komitetu Ekonom. Rady Min. ula wygJosill ooseł prof. Strońskł, senator Plot. .. . d.. Gdyni statkiem ,J34.tawja-- ,vyci czka p.ub..

Dn.a 17. bm, przybył z Wilna do Warszawy KamIeniecki. oraz Jan Orzywaczewski. Zgro- Wybitny dZlenmkarz włoski w Wilnie. cystów angit:ls ch oH lto:zbie 14 osób, należącycl1
min.ster rdorm rolnych. pro!. dr. Staniew:cz. madzenl na wiecu w liczbie kilk!łset osób ucbwa. Wilno. 18 6. (Tel. .t) Bawił w Wilnie wy- do 'angie,skiżegu' Pen lu u. Wycieczkę powItał
aby wziąć udział w posiedzcn.u Kom tew Eko liII rezolucję. w któ.reJ stwierdzając terror wladz bitny dziennikarz wlJ>l<i, redaktor dziennika uyrektor Zeglugi Pol,!..1el. Rumel,_ .następruo

nollt.czacgo Rady 1\l.n.strów. [cg-oż dn!a wie litewskich w stosunku do ludności polskie!, pięt- Corriere deLa Scra" p Biulie Caprin. który pczedslawiciti Urzęjll :>\Ol k.leg dr. <;J lstor Llral
zorell1 111 n. StalJ.ew cz wyjcchał zpowrotcl11 do nują lO-letnią pol:tykę rządu kowlerisklego i przyby' do Poiśki \\'t " "rz 'st\'.'ie n!stra Gran- ce!egaci.z Warszaw :, Mdc el \y!crzbll1skt , MI "
W.,lna w cclu dalszego lowarzyszcnia Panu Pre, wZywając rząd po's j do energicznej Interwencji diego. Redakt. r CaprIII zw!edl!1 Wilno oraz by' czys'aw'Sep;i. ąoś"le _:"'lt:dph .port .oraz 11:1 ..
zydentowi w Je\:"0 podróży po' zic-mjach woj, W praw;e ucisku ludno$ćr.Pił-lsklei na LItwie. t-becny 'ną.,lIr:'CZ st.-,śc! Vtr ei1Ja.d,ypl,on'tu d.ok. stu, p zem podO:lmow:"I1! byli ruadamem \V
wileńskle\:"o.

przesyłają rodakom na 'Litwie wyrazy otucby tora honorIS causa. PaJl.l Pret'Y'dentl1Wl -R'LphtcI. mu 'zdrojoW'Jo;. -, ..... --. '
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..P oJaW. ZaclioCłnla n z iJnia 19 i 20 czerwca "fQ"3(f r:

IIIIIIIClenl8 8 rzeczvwlatolł.

.

.lu. wie dobrze. :te dopiero od lat oztereoll PIlIł....... pn)'U1* RuczypOlpolJtea. - przeciwko - ..dyktaturzo".
taił momość zatywaala spokola I bez...... Przydałoby slQ Imo:te dla naletytoKo u- Coraz wyrl\tnle; zarysowuj sł' cele I

:' -; .

nyśl o możliwości Jakiejś katastrofy Infla. by okazalo slo tom JaśnieJ. dla koro wldcl- oa diod rzeczywistości bodzie teb mUllala
mocła go ale
pozbuwlć
dorobku wie
pracują' I tero
do Jakich
rezultatów
prowaza karki
potl'Qlnać
Eyjnej,
eństwaktóra
politycznego,
I ekOllOlDłozae"..ydatnlenla
momentu
zacytować
parQmocIlO
Środki. cbwEOl6
Mo dzlwaeKo,
"'11I ci
palIOwie tak.
do

,.
'I,
'j '.'

. Nie ma powodu dr.teć. Jak dawniej na ustep6w z pąmletnlków Blosladowsklero. czekają ... aaprawdo momentu. ady twar.

ałcgo :tycia. - ani nie musI sle. Jak tłO- d7ą panowie ..waleczni rycorzo" Centrole- by zbudzili 110 w....zc.. ze Iwycb lor.CZ.

I"gu jednej doby moglo mu zabrać polowę RozmaicI "byU" t. J. przebclludzle na. ASDor.
lówki. lekaĆ zalamania waluty, które w wu. kc.wych maJaczeił I uJrzeli, ozeaa Jest PoIlkL
zcdnio,

l Tak myśli I czuje przecletny obywatel
Rzeczypospolitej, ze zgrozl\ wspom!nając

yła ona zagrotona nietylko zzcwn'ltrz

.t

Zgon senatora Klotza.

: PrzeclQtny obS'Watel RzecznospolłteJ, reJ lICUItIIIcJ' ......... lakIeIo ki ..łada woluj dzlł c*nk6w dawnych konsplra
I(tóry zdolny Jest objąć panll,cJa jedenasto. I .. ........ Pl'Zyw6dO)' ceatro..WUo cyJnych orranlzacyJ, kt6rzy walczyli z rZl\
tnie dzieje odzyskanero nlepodlerlero by- na JUIoIa to .,Iandameał- prawa" oprze4 damł zaborców. by ataDolI znowu do walki

y,.
" ;:..

\1'

Nr. -1511

. Oll...clu II. Pre."cle.'.
DO .Ieml wlleftslllel.

rzez ustawiczny niepokój społeczny, przez
.rak podstaw życia gospodarczego, przez Wlfno. 19. II. (Pal.) W dnIu wczoraJszym P.
rzez napór
... ich
pal\stw. aleprowadzą
I wewn"trzPrezydeut RzpllteJ przybył do Trok. LqdnoA
darte
wałkiwrOg
partyj
I stronnictw.
e do ciągłych zmian systemów rz"dzenia miasta serdeczofe wItala P, PreZydentL Imle

prnwaml pal\stwa. nlom miasta pOwltat P. Prezydenla burmlltrz
apcwne ów przeciętny obywatel RleCZy : I:J::::a:r.:.:o I::: :;y:.".. i:I

odwiedził wzlotony tu ob6z lwowskich kade.
lów. Kadeci olIarowalI P. PrezYdontowl pleknle
I artystycznIe wykon...e odznaki honorowe szko

Iv. P. Prezydent, baw lic w Trokach, wzląl ró
",nlet uuzlał w uroczyslom olwarclu Ichroniska R mln. flnans6w Pranejl, kMry wyp()wledzial

l ierwsze
l'Ita odrodzonej
Ojczyzny,
Z niemałem
tedy zdziwieniem
dowie gdy
się miejscowy a ImIeniem ludno.cl tydowlkleJ ra tnryslycznea:o nad jeziorem trockJnl. przecina slynnc zdanit : ..Niem';} zapla.;ą za wszystko",
lic OIobUcJe symbolIcz... wstCle. Aktu po'wlo

zmarl ndgle w tych dniach.

ospolitej z odezwy stronnictw "Centrole- do DostoJne&o Ojocła z wyrazami bołdu. zd w cenla schroniska dokonaf ks. bilkup Bandursk..
cbrzcz1c równocześnie uowe łodzie taglowe LI.

to koniecznie os('blścle 'v Krakowie, by ła bahan kara...-I SeraJa . Cbaa . Szapszal II Morskiej I RzecUleJ. W drodze powrotnel
t am
.tJ'"powiedzieć
że 111:\ ongłośno,
się stawić
dnia
29 c,-crwca
karaimskiej
kuest\) modtów
uaJwyhzyzadostojnik
koklo do Wlln. P. Prezydent zwiedził fabryko tektury
jakie
widzi
drogi przed
odprawfealOlll
RzeczpospolIti
w Orzegorzowie f oglądał bedlcy w budowle
bezprawia i ucisku. jakie Sl\ rzekomo udzia. Jeśli KaraimI, którzy przybyli do Polski w roku akweduk z żefazo-betonu, który zaopatrywa
bedzle
labryko w oow.. IlłO motorow.. O sile
.:01 owego obywatela pod rządami ..dyk. 1398 Zlcbowalllwolo Islnlenle I swoJI odrebnMć
Z JYs. koni parowych. P. Prezydent
f I. yjścia z dzisiejszej biedy i ncdzy oraz I Jej Prezydeuta podkrMIII w przemówIeniu, te przeszlo
wyraził szczególne uznanie dla przedsl. blorczo
I ..\\'ybrałem rrzecicż posłów! senatorów kowali sle nimi Polacy. klórych królowie nad.n jcl wł.jclclela teIlabrykl Kuree..

atury". narodÓwą. to tylko dzfekl toferancjl, z jaką opie

myśli sobie obywatel przeciQtny _ Bie- Karaimom przyWileje. NaslepnIe P. Prezydenl
&la jest. - to prawda. Skoro jednak moi pp

(.\ ybraric}' nie widzą drogi wyjścia, to jakże

a jl\ dojrzcć moge?"
l ..Powiadaja. że ... usta maja zamknlete
Ie przecież przez trzy mlesąlce «adall, co
llclelL Nie !'Iyszalem. by wskazali Jaką.

ZabOlcl1 leonleurencil wielkiela nlem!ecklelo
Drzem,slu ni nnku Dolsklm.

WyJazd ministra Kwiatkowskiego
do Rt.lgi;.
Warszawa, 18. 6. Dowiadujemy się, te W so

t:dę, dnia 28 bm. o fodz. iI-eJ wyiedzif; do
relgJl minister przemy!.tu i handlu inż. Euge

njusz Kwiatbwski. Mu. inż. KWIatkowski rcwi
zytować będz:e min!sł1 ! przcmysłu, handlu i pra
cy Belgii. p. Heym.....:J. króry latcm roku ubie
j(lego bawi! w Pols.:e !Ia wystawie poznaliskiej.
Program pudróży min:stra min. int. Kwiatkow
sldego do Be!gii przewIduje pobyt w Brukseli,
zwiedzenie wystaw w Antwerpji i Liege oraz wio
z}.tacje polskich ośrvdkrw emigracyjnych na te
renie Belgii. W oto,;zt:niu ministra inż. Kwiat
kowskIego udają się; dyr. deparlamentlł handlo

Wanzawa. 18. 6. Wielki koncern nlemi ki benindustrie. Ten koncorn jut w N.emczech wego P. Sok,}:owskl, Jy, departamentu przemy

'eraz chq, byśmy my, oby\vatele, droge I. O. farben:ndustrle A .0. zarzuca obecnie Pol zmuSo'ł całą swoją KonkurC)ncję do zamkniecia slowego, p. Dąbrowski oraz radca Tadeusz Ły

fwlek
drolte wyjścia
z biedy
C wskazywali.
Pocói nam
tedy obecneJ.
poslowie skę swoim salmiakiem po cenach niesłychanie

f.:bryk, obniżając stale ceny do ostatecznOŚCI, co c\1owski. Powrót min. )(iatkcwskieg(J do War.

1" oni im oglosi.: j.\ w pismach tak samo. jak
cen:e krajowej. nie łat,wo chce odstąpić
głosili odezwo... A skoro sami przy znej
od zakupywania materjalu zagranicznego, kiedy

nośny przemysi polski domaga sie podwyższe
nia ochrony celnel motywując to talcże te-m. Ż

b 'lo mu motljwem ze wzgledu na lo, iż wyra- s;;awy spodzIewany les w dniu 7 lub 8 lipca rb.
ł senatorowie? Za co biora pensje? Prze' n;skich. z któremi orodukcJi krajowej coraz tru bia
u sieh:e równie" potrze-bne do fabrykacji sal
Jest konkurować. Nadto klijentela tutejsza
tież, jeśli drog wyjścia widzą. to nikt nie dnieJ
Otwarcie kursu oficerskiego policji
przy równej a nawet przy niższej od zagran miaku surowce. Wobec tego wszystkiego od

pałistwcwej.

lIają, :te żadnej drogi wyjścia nie wIdzą. to moglaby już z calem zaufaniem pokrywać swe używa do fabrykacji s:arczanu amonu z Pań
Warszawa, 18. 6. Dr.ia 16. bm. nastąpiło O<
nie potrzebują Jechać aż do Krakowa. by zapotrzebowanie w kraju, gdyż wyrabiany w stwowycb fabryk Związków Azotowych w Mo twarcie kursu oficerskiego w szkole dla ofice
Ie o tcm dowiedzieć... ..
rów
policji państwowej w Warszawie. Kurs
Polsce salm:ak nie rótni się pod żadnym wzglę ścicacb oraz soli monopolowej.
--o

I Centrolew wyznał niebacznit: swą bez dem od salmiaku. dostarczanego przez J. a. far
ilność, brak programu. brak Pultl"du po
t'ytywnego na sytuacje Itospodarczł\. - i to
D\.st właściwa istotna treść jego odezwy.

I Wszelkie krzyki na ..ucisk". ..bezpra
Jtvie". ..d}'ktaturę" itd. nikogo przekonać ani
):lorwać nie mOIt:\. Nikt w Polsce wolności

przycz}'n politycznych pozbawlonv nie

Po zuchwałym rabunku
. linku HlndlowPl w łodzi.

!Został. z w}'jąłkiem chyba notol ycznych
,, rogów Palistwa. Panowie z oJjozycJI ma.
J.1 możność gardłowania jak nigdy dotycb. TaJemnicza Katowiczanka wspólniczką bandy kasiarzy. - Aresztowanie
£zas w Polsce. Spokojny, pracujący oby
wotneKo ftollmana.

<ltcl polski wie dobrze, że Rząj obecny

.:Ie jest żadną ..dyktaturą". ale jest lega 1
ym. na mocy przepisów Kons ytucii i,>tnie
tiącym Rządem Polskim. któremu ten sam
ejm i scnat uchwaliły ogromn:.\ wiekszoś
',cią głosów budżet. a więc - upov,ażnienia
() pob:erania podatków I wydatJ.:lIwania
jJ>ienicdzy skarbow}'ch na potrzeby Pań

l1a Bank HlUlłifowy w lodzl nastąpił sensacyJny roboty I wspólpomacv.
Lódi.WczoraJ
18. Ii. WIPrawie
I kich
olranlczyla
zapewue
tyfko dow"nadania"
zwrot.
wleclor mzuchwalego
o lodz. II-elaapadu
&resztoSkradziony
lupsiękasiarze
wynieślI
czterech

wany został
przepro-wadzony
do urzedu
śled- I- wallzkacb,
przyczem
w oŁodzi
kursnią uporczy
czego
woźnyI baallu
75. l eł1l1 JuUnlz
Holfmaa.
we pogloskl.
Iż wbrew
wiadczenlom
dyrekcji
Jak tłómaeZll wladze po'lcyfne - przyczyną are- banku skradziono nie 70 tYI. zł. I 1700 dolarów.
s1.towanla Hoffmana ltI,t IPrzeeznojć. Jello ze. a lum, znacznIe większą. jedni obliczaJą lą na
znad z zeznaniami laaych jwladków przez co 200 tys. zlolycb. inni zd na 600.000 zł.. przyczem
lI.wa.
one bardzo powatne wątpllwoścL Uolfman oblega równlet I!.Uloska, Iż kasIarze nie mogli
I Gdzież tu jest jakieś traktowanie Pań "!ldzą
lI'a pozostawać w Ar",ucle urzędu śledczelo tak ukruć wlecej lotów kI, oraz papierów wartościo
!Stwa ..jak przedsiebiorstwa prywatnego"? długo. dopóki zeznania JeIO nie zostaną uZlod- wych, gdyż poprostu nie mieli Idzie po wypeł
ała odezwa jest z jednt'j strony -- jekiem nIone I wyJunlone z Imreml zeznanlamL Tymcza- nlenlu walizek ladować lupu.

J,Jezsiły, z drugiej - stekiem jałowych I okle
::eu: z'I::Z g I:::k:m ::r::': IstnleJI równie! uzasadnloae po&loskl. Iż
tcnych kłamstw. jakie \\'Ylegn"ć się mogly :łn
" porozumieniu z c=nt alnemJ władzamI pollcyl- Jun& wszedl w zmowe z kasIarzami na żądanIe
b'lko w malignie chorej wyobraźni.
prowadzą jledztwo w dalszym clą&u. - damy swego serca, klóreJ adresu ani nazwiska
, Rozprawiać się z nierr:i Qyłoby takim a neml
WczoraJ wieczorem wS'lechall do Warszawy nie zdolano leszcze usta\1 . Ma t? by tancerka

trwać będzie dz,ewięć miesiecy i powolano nań
63 o(.icerów I kandydatów. posiadających odpo
wiedni cenzus naukowy. Na otwarciu byf obe<:.
ny z KomendY, GlównC)j p iicJi insp. łforodyskl.

W obronie polskich uzdrowisk i letńlsk
kra1'Jwych.
Warszawa, 18. 6. Z inkjatywy Ligi Samo

wystarczalności Gospodarczej odbyla SIę konfe
rencja z udzIałem przedstawIcieli departamentu
służby zdrowia. Związku UzdrowIsk, organ,za
cJ'j spotecznych j prasy. pośw,econa omówle-niu
akcjj propagującej iaknaiszersze korzystanie z
polskich uzdrowIsk i letrllsk kraiowych, którą
Liga Samowystarczalności postanoWJła podjąć.
Uczestnicy konferencJI jcdnomyśln:e wypowie.
dZieli s'e za przeciwdzialalllem masowym Wy
jazdom zagranice. uzgadniając poszczególne
punkty a,kcH propagandy na rzecz krajowych
uzdrowisk i turystyki wewnątrz kraju.

Ciężka przygoda automobilowa
trzecb księży.
Zakopane, 18. 6. PAT. We wtorek dnia 17
bm. wracala z Mor;ki go Oka krakowską tak
sowką wycieczka trze.h ksiety. Na oslrej ser

pcntynie \V Jaszczurów....e podczas jazdy w pel

nym pedzi" w dól ku mostowi nad potokiem

szofer straci; z powodu nagtego de
ym daremnym trudem. jak np. polemika przedstawiciele pollclllól!zklel celem porozumie- dancingowa. przylezdna z KalowIc, mi oda. przy Olszyskim
ftktu kierown!cy pdnuwanie nad autcm i wóz

Iz ludźmi bredz"cYllli w gorączce.

nla się z centralą slutby śledczeJ I przejrzenia stoJna blondynka. wspólniczka mledzvnarodo. spadl do kamienistego potoku. Cieżkich obrażefJ

l Natomiast ..program" przyszłego cer!tro l<artotek przestępców - kasiarzy. Nocy dzlsleJ- wych kasiarzy, którel rola polega na po skl de znal ks. Rlman Ka:,tJ lżcjszvch zaś obrażefJ
I\';o!ewego kongresu dobrze j;n'łoby uzupeł szej przeprowadzono oblawy I rewizje na dwor- waDlu względów osób. przy pomocy klórych
cach kolejowych, oraz w schroniskach przeltęp- banda dokonywa swych przestepstw.
, ć w jednym punkcie.
ców, przyczem areszlowano kilkanaścIe os6b, Wśród klUentów I wlvśclclell salesów Banku
y się upowszćhnił w całej niemal Europ e. podejrzanych o współndzlal w napadzie. Pollcla Handlowego panułe tul. calkowlcle uspokojenie.

.{' zbiorowe wycieczki, konlt'resy. zjazdy
td. składają wieńce na gr bie Ni(;znanycb
łnierzy.mianowicie
pragnąc w ten
sros6b
ucz.-:ićktó
pa
Istnicje
plekny
obyczaj.
Iieć tych, co życie swe oddali za dzisiejszy
'2d, porzadek i bezpieczeństwo E::ropy.
, Wartoby tedy zaproponować, by kon
jgres krakowski rozpoczął swe czynności

pd wedrówkl na mogiłe ułanów pol lycb
.. czasie pamiętnych listopadowych rozru
bów krakowskich.

I Niech pp. Kiernik I 2uławskl ująWSZY się
s:-cd ręce. stan" na czele pochodu, niech idą
'e wieńcami na cmentarz krakowski I.niech
Jlh mogiłach ułanów podadzą sobie dłonie.

! "Oto wspólne dzieło nasze I" - mają

ks. Karol Szygula z .\meryki. R.Jwnież lekko
raniony zosta' towa'zv$zący im ks. Wladysław

Studencki. Dwaj pierw.:! pozostali w szpitalu kli
matycznym, trzeci zaś 00 opatrunku udal się do
obstawiła sllneml polteruł!kaml "'Izyslkle drogi I tembardzleJ. fż w(;zoraJ oopołudnln naczelny dy domu. Szofer wyszedl l katastrofy calo.
szosy. oraz obsadziła dom przy ni. Aleksandrow- rektor banku p. Oordowskl zaprosił wlzyslklch

sklej 175 na RadogoszcZ1l, w którym mIeszkal wlaśclcleli salesów do .okaln banku I poJ[azallm, {\;owy napad kom,mistyczny na polską
;ł:fzt .k P::: Yd;-W ;: rkl :n:I C e .:ł:S te salesy są nleuszkołdzone.

w Polsce wyjechali wywiadowcy z urzędu śled- - Na wlejć o rabunku dyr. Oordowskl byl placówkę 7agranlczną.

czego w Lodzl z rysOjJlsem zble&łego Junga. - początkowo zaniepokoJony. czy wyslarczy Ban- Berlin. 18. 6. PAT. \\I nocy z 16 na 17 bm.
Wladze policyjne na zasadzIe pozostawionych kowl płynnej loIówk! na pokrycie bletacych manifestanci kcmunistyczni wybili szyby w gma
przez bandytów przedmiOtów, a więc: dwóch wplat, szczególniej w p!erwszycb godzlaach WY- chu konsulatu polskiego w łfamburgu. Zawiado
par rekawiczek gumowych. w klórych operlIwalI plal. Obawy te okazały sle calkowicle plonne: 1I:lone wladze miejscowe wszczęły dochodzenia.
kasę, oraz elegancklel walizy skórzanej. pelnel a nawet wprost prz lwnle, mImo pierwszych Urząd spraw zagraniczrych ze swej strany od.
precyzyJnych Iskomllilkowanych narzedzl ka. panicznych poglosek - wpłaty do banku byly puwiedzlal poselstwu p....lsklemu że wladze nie
sIarskich, Jak kluczy. aobc. wytrychów, borów nlespodz.Jewanle dute. Wladze Banku, by pomóc Jtdeckie pocZynią w zy,tkie należne kroki.
Itp. oraz dwóch butli z tlenem - są zdania, Iż wladzom policyjnym d() wykrycia I areszlowanla
Groźny stan be7robocla w Anglji.
napadu dokonali nie kallarze łódzcy, a miedzy. przestepców orzezna.:zylv aauodę w wysokości
narodowi specjaliści. o;)erułący przy utyclu'osta. 15 tys. złotych dla I"go. kto przyczyni 110 do
Londyn. 18. 6. PAT. W wy.wladzie z przed.
tnlch zdobyczy technika a rola kasiarzy lód z- ułecla bandy "kasIarzy" lub Ich wspólników.
stawiclelem ..Daily łferalo" Lloyd George wy su.

p, awo wobec tycb mogił powiedzieć sobie
obaj owi panowie.

I'ąl propo1:Ycję odbyci:.. <pe<:jal!1ei nadzwyczajnel

sl;sli parlameutu. »Jśwl l.Onej wylącznie bezro

uOto krwawy owoc nIedołęłnycb na- Udaremniony plan przewrotu komun.
,iiów
rozbestwionej
anarchII.
olerzui polskim
może widzieć
cel doktóra
strza_w żoł- stycznego na Słowaczytnie.

Gdańsk kokietuJe Sowiety. bodu z zastosowaniem przyśpieszonej procedury
Odań5k. 18. 6. (Pat,) Bawi tu poset sowie<:ki ::,:a . iz\ iI :O r
z: s e b 3 za g n

" Warszawie Owsiej,mllO. P. Owsiejenko zwie- gdyż liczba bezrobotnych \\ 'nosi prawie 2 mil

'łów. jak I w żołnierzu państwa zaborcze- Praga, 18. 6. PAT. W Bratysławie dokonano dził port gdański. a następnie uczestniczyl w pr6- j{'ny. Sytuacja ta wyauga więc Iraktuwania jej

go". sensacylnego aresztowania 18 komunistów. o

bnel przelatdtce wyb..dowaneg(J dla Sowielów przez Wszystkte slronnictwa na podobnych zasa.
Dopiero taka pielgrzymka ekspiacyjna zkartonych o spisek k:erowany z Moskwy, a parowca ..Wolgada". Prasa gdańska z wlelklem dach jak w ukresie woj,'y spr,nvy obrony naro
zlldowolenlem wita przyjazd sowieckiego posla dowej. Lloyd George zdc,!iarował bezinteresOwne
an której czele staną pp. Kiernik i Żuławski zmierzaj/lcy
dL
prze\VlOtu
komunistycznego
na
. Slowaczytnie. We:llu Informacyl. pollcla byla spodziewając sie zacl r ienia I rozwoju stosun- poparcie liberalów, o :Ie rZojd p:t th p:acy z e
dać może należyty punkt wyjścia dla obrad jut na tropie spisku Jd dlutszego czasu, trzyma k6w gospodarczych m!c:dzy w. m. Gdadskiem I cyduje się na pOdięcle l.adzwyczaJnych środkow

kongresu, - dopiero przywolault przed la jednak śledztwo w śclslej tajemnicy i dopiero
oc.zy tego obrazu zoledawcel przeszlołcl dziś po oddaniu aresztowanych w ręce prokura
.łworzyĆ możę oalężytą atm lęN. W kt6- tora, WYdala komualkat w tej sprawlo.

-:

......łId:

Rosją sowieckI&- zaradczych. pcdvbnych do tych. jakie proponuje

--r-- Uo)'d Oeorie.

Nr.1

. S.I._ S...IIE.8.. . '.

STr.

..Polała Z9c1ioC1nla" .z ({nia r ! '10 C1. wca.m.(J t.

Poczucie prawa, słuszności, godności i bonoru w pryzmacie opozycji.
Poklosle.

o, P. Korfaatemu o ..du Dl. plIDO. On
mote czekal!, a ..du bonorowelo w SeJmIe,
teJ tak laskotnweJ InsłytucP aJe potrzebuje,
Ob tego nie lubI, bardzo nie lubi I. ..
Temu też zapewne dręczącemu zagad

-.

. 'Ostatnia kronika.
Nowy zarząd Pot. Zw. Tow. Kupiec
Idcb Wol. ŚI.

\;ez trwogi", on ..nie zna, co to uczucie stra.

Na posIedzeniu ptenarnem Zarządu Pofsk.

IIY" wIelce z poza polonUnelo płotu!... S".
du bonorowelo w Sejmie 1110 nie bolo bo do
J"IO powstania aJe dopuścI. a wobec ..dów
r.alistwowycb. Jak dlulO Jest nletykafnym,
zawodowym posłem, bać slO tet aJe potrze.

ponownIe po W. Jerzyklewlcza z Katow:c. a wio
ceprezesaml Pp. LL Brodo ł A. Wldqo. Równie!
dokonano wyboru komlletu wykonawczego i ko
m;sJi orjtan;zacyJnel oraz finansowej.

Czapki "V dól, panowie, przed metem
o takiej "ouwadze", taklem poczuciu ..Iod.
Jezyka
w
geble.
Rozwiązał
mu
się
upew
posła Witczaka rozblJaly sle przeważnie ne dopiero przy biurku w ..Polonii". gdzie lI(lścl" I ..honoru", KIQhJcle narody. bo to
o Jakiś zorganizowany tepy upór I PI'zekorc sobie zawsze może użyć pod osłoną p. We II. Wolclech Korlanty w caleJ swej nagiej
"okazałoś.ci".
partyJno. niemieckiej opozycJI, wówczas
w zelki wysiłek wprowadzenia dy kusji na s(:łowskiego. O. bo p. Kor/anty, to ..rycerz

W czasie kąpl-:1I w sławie w SkrzYlzowle,
pow. rybnick: utonął U.ft.tnl Edward SmofolZ
ze Skrzyszowa. Ihtucek udzielony topieleow
uie dal pomyślny",h reLl.!tatów. W stawie Smłe.
szka w Żoracb utO';ql onegdaj podcZds kąpieli
211.fetnl mieszkaniec ZtJr fjanc'szek BorskL 
Zwlokl topielca wyd"tyto dopiero 24 godziny
pc wypadku W Studzl"ocłl. pow. Pszczyna, d<t
Rlębokiego na metr stawI. wpadla przypadktJwo
-fetnła Ulld(:garda l'6r1!a Jan3 B'ałona ze Stu
dzionki. Zwłoki nieslcl:ś'lwej dziewczynki wy

Wczorajsze posiedzenie Sejmu Sląsklet
$tO, poświęcone głównie omawiani', projek
tu nowego regulaminu Sejmu, mogłoby być

Iht Jresujące choćby tylko jako rzeteiny nieniu, wiszącemu nad głową. p. Korfantego
pr;.egląd różnych stanowisk. k óre w ogniu juk
Damoklesa. zawdzięczać należy.
objektywnej dyskusji daćby powinien czy że p.miecz
Korfanty na wczorajszym Sejmie nie
sty niejako metal wzajel11:1ego wysiłku r)'zykował
wycieczek pod adre
Irózgów. Gdy jednak okazalo sle. co zre sem posłówosobistych
z sanacji. a Idy raz rozltędzll
sztą należało przewidzieć, że wszelkie rze. 1;1<.'
w
kierunku
p,
posla
Pawelca, dostal tak
czowe argumenty, wysunięte przy uzasad. ciQta I zdecydowaną odprawę,
te zapomnlal
uicniu poprawek klubu sanacyjnego pnez p.

:WyżsZY poziom musiał oka ać sic daremny.

Jakaż to bowiem mog!a być dyskusJa.
storo wobec rzetelnych motywów, Wysu
wanych przez p. posła Witczaka przy uza

sadnianiu poprawek, za każdym razem

"slawał referent główny p. Korfanty i sI e
r.'ctypoWO powtarzał tylko, że ..sjJrawa w

.:hu", Jak to raz patetyczn'e prawił z try Zw. Tow. Kup.eckicb Wol. Sląskiego, kt6re od.
bl'ny sejmowej.
było sic w Katowicach dokon.ano wyboru Prezy.
Byczy IMĆ z telo Korfaatelo, ..odwał. dium na rok 1930. Prezesem Związku wybran

ImJe! ., ,

'Przebiel Dilllelo Dosiedzenil
Sejmu ŚlIskieiD.

Wczorajsze - p: ! zkolel posledlenie dru. rr:ocno cI u hwa' k(),1i 7n led obecność na sali
komisji została już więks£Ośc.ia głost1w prze v.'ego Si:jmu Iqoklcgo .- IrWJjijCe okolo trzech posiedzeń l1r:ynajm,1i j 2(, posiejw. a nie 15-tu,
s<\dzona". zaczem opozycja \V sposób zu i pól godzin, \V i 11!>1:,'r. lu n.! olnawlaniu pro- j;:kto przewidywał projel:t regulaminu.
pf.:nie mechaniczny glosowała też na ple J: ktu regu!óm.lIIu obr...} Sejmu Śląskiego. Refe- Następnie Sejm pr \,jal w drugiem czytaniu
1 ' I.m. nie zadając sobie nawet naimnleJs'zc. rentem z ran lenia KtJ1ii Ji R gu!aminoweJ by' u tawę o reorganizacji Urzędów Skarbowycb w
Korfanty, wypadl]4_ raz poraz z roli referenta Jl.atowlcach, Krót. Uu b R)bnlku I Bielsku.
J;O trudu wniknięcIa w atltumentacJe repre ipwpadając
w ton ten1e:.cyjnego polemisty. Sze- Cały szereg wni"skó'v fIgurujących na porząd
z£:ntanta klubu sanacyjnego. CÓŻ n. p. my rf'g zasadniczych
popr Jwek do regulaminu zgla- ku dziennym (Idesiano jo I>oszczególnych kom!
śl(:ć o stanie umysłowo cl pp. Opol.ycjoni s. al i uzasadnia' z r.wtieni::. klubu sanacyjnego sy/. I tak: wni:sek ') pr 1ekcie ustawy w sprawie
stów. gdy to przekorne braclwo li tylko dla iI posel Wit z.ak. PJ;>rawki klubu naszego ;:.gto- rycżaltowego udszk ..dtJwal.ia prat.owników ptat
zaznaczenia swej zlośliwoścl przechodziło z('ne do prol]lktu r l J dmir.u a zmierzające do nych ze Skarbu Śbsl::t&o prowadzących pod
do porządku nad szeregien) wystąpień p. tfgo, by regulamin zgonny był z obowIązującym wójne gospodarstwo d 'mowe z powodu braku
posła Witczaka, w których dobitnie wyka dotad na Śląsku nstaw:)(.awstwem I z przyszla I'.ieszkania w nowej si(:dzl lie slużbowej - prze
zywał, że regulamin nic powinien zawle. u tawą o ustroju WeWd4iitun)'m Województwa siano do I(omlsil skarb.;wo.budtetowej: wniosek
- po"ło\\i.: opozv.;yjni przeważnie w sprawie .lwaJniania i rrzenoszenia urzędników
n;ć postanowieli niezgodny.;h l kOlistytucja S,ląfklegoPoprawki
1)0 :ów niemieckich o do- i nauczycieli ze wzgleJow jJolityczny",h do Ko.
wzglcdnle z rozstrzygnięciami naJwyższycb ccrzucali.
puszczenie ję;;yka n.em:.,ck:eg(l na plenum obrad misił prawniczeJ: w:Jio.s.k w sprawie noweli za
wladz sądowycb, że nie powInien IJrzesą. slimowycb i komisyjnych - Sejm odrzucił 22 cj: rozporządzenia Prct.vdcr.ta Rzeczypospolitej
duć zagadnień, które znaleść muszą u. g:osaml na 43 głasu <ł -.cb WnluseK o ślubo,va- l) ubezpieczt.niu pr.łc"wników umyslowych do

w..glcdnlenie w ustawie o ustr01u wewnętrz. ,,,u poselski :n spot!;a ten sam los. Przy tem 1\0mlsJI pracy I oplckl społeczneJ: wniosek w
lu.m Wo ewództwa. Mcżna było tylko wniosku klub N, Ch Z F. (san) złożył oświad- sprawie nowt::iza;:ji us... wy o p:>datku doeh"do
wzruszyć ramionami lub żałośnie się u czenie. że w zasadd test za ślubowaniem pa- wym do Komisji skarbc'wo.budżetoweJ: wniosek
I J. formułt: te>;;) ślubowania winna w sprawie !iuwelil-a:ji (ozparządzeoia Prezyden
śmiechnąć, gdy złośliwi ojJozycjoniści sl'lskiem.okrdlolć
ustaw.. o u.troju wewoętrznym ta Rzccz .pspo:itej o ubapicczen!u pracowników
wbrew doskonalym wywodom prawniczym rajpierw
Województwa Śląskl . PlZY' artykule re :ula- umysłowych, dalej k., a innych wnioskó\v l)
p. posła Witczaka uchwalali ust.:py regu. minu omawidią cm dYJ ;'v po elskie, poseł Wit- t.harakterze :ocjalnym .0 Komisji pracy I oolekl
lamlnu, które brIdż to są sprzeczne z obo. czak z klubu N. Ch. Z. p. (s!:oacla) - uza3adniał ;polccznei: wnicJsek w sjJra wie przedtożenia
"..iązująceml ustawami, badż też w praktyce swój wniosek i sw.,c; tow"rzyszy klubo\\ ych f:rzez Rade Wc,jew:jdl" sprawozdań z admini
o zniesieniu dyjet pas;:lsklch i zastąpIeniu fch str acji Śląskiego fundu ..u Gospodarczego i wnio
bedą zupelnie iluzoryczne.
To też głc:boką SłUSZ.lOŚĆ mi..ł p. poseł opIatami w wysokości 30 zlotycb za katr:e po. sek w sprawie iJrzvzn:,nia em. rytom na Śląsku

Witczak. gdy w pewnym momencie pod

a1resem p. Koria,1tego, referującego stano
' I:oko większości, wyraził się. że ..I!toś.;
bierze patrzeć na calkowitą ignur&ncię, ja.
ł.:PYf!<azal p. Korianty w kapItalnych pra.
wno-konstytucyjnych z&gadniemacb".

Albo owa sprawa djet. Art. 8.3 refero

(,ianego przez p. Korfantego jJ ojektu regu
1,:mil1u mówi krótko węzłowatu: ..Pvs!owie

otrzymuj=\ jako zwrot kosztów "trzymania
ryczałt miesięczny równy 'ycza!towi mie
sięcznemu pobieranemu przez posłów do
St;Jmu RzeczYPosPc)liteJ' !?..

Bogate tnIwc śmierci.

lIobylO z wody pc; ZO r.-;ir.utach. Wsz::ęty ratu.
rek okazał sIę sp ź'1ioDY.

Z kozła J:od kola.
Woinica h:J"tuwnl piwa firmy Gabryel I Skrzy.
s ewski w W dzisła\ViJl. 16.'etnl Konrad Krzyp.
czyk, wracając paroko/'nr.:t furmanką Jo Wodzi

stawia. będąc w stanie podchmielonym spadr z
furmanki, a :iostawszy :.ię pod kola uległ clętklm

obratenlom. Ofiarę w jadku przewieziono d()
szpitala powiatiJwego W' Wodzislawiu.

Bogaty pOłów w lesie muchowlecki&
Dnia 17 CZHwca w gudzinach przedpoludnio
wych pc;\icja ka owi ka orzeprowadzłła obławę

na DOdeirzanych osobnIków w lesie w Muchowcu

pod Katowicami. R"z'JHa' m obławy było przy

trzymanie 12 kobfet I 7 metczyzn za w'óczę
gostwo. Z r:Jśród przy! zymanycb klika ..,sób
poszukiwanych iest prztz \Io'a'1ze.

Zasiłki dla częściowo zatrudnionycIf
"'roootników.

M'nister Pracy i Op:eki Społecznej. pik. Af.
Prystor podpisał rozporządzenie o przyznaniu
w mies. czerwcu ur. prawa do pobierania zasl'..
ków przez częśc'owo zatrudnionych robotn,i.
ków, któr 'ch zarobek tygodniowy z powodu 0
gran.czenia produkcil nie przekracza pełnego u
mówionego zarobku za I bądż 2 dni pracy. Roz
pcrządzenie 10 slosuje się do wszystkich zakła.
siedzenIe plcnr.rne czy t.orr.isyine. Wuiosek nasz ocdatku kres{ wego w \\} sukości 40 pr Jcent oraz dów
przemysiu wlók:enn czego na tereaie woje
- . mówił ptJs. Wit:lak - zmi"rza do tego, aby dwa wnioski RządU w ,prawie projektu ustawo wódzlwa
łódzkiego. oraz do zakladów nastę
L Sejmu Śłąsklego wye.lmlnować posłów traktu- I.udowie kolI"; lokd!!! ch normalno-torowych
lącyeh swe sl;;nowlska. J ko zawód. Posluwic Cieszyn - Z brzydow:",ł' - Moszczenica i Strze pujących: Polsk.e Huty Szklane w Krośnie. Cze:
stochowsk e Zaklady Wlók:enn;cze "Stradom" j
ni a \\ d : {ói 1 :rf nyd Sie
nnł;c'f 'ft t\, a R ld o' :J:kfejb d tt ,,: "Warta", Zakl dy J\1echal11cznych Odlewni Że
subie zapewnić dąsie!.,; zas::Jd nia w Sejl1iic, projeKtu ust..wy o !ąsr;ich Te hnicznych Zakła laza "Białogon". Suchedn,owska fabryka Odle
s:hlebiają nle)ed,itJkr",I.ie najniższym inst IIk- dAch Nauko","ch w KattJwicacb przekazano Ko. wów Żelaza i Emaijernia "Kamienna" w Skar
10m tłumu, " prze::. tL SI Ją się rozsadnikami misił Wyznań' religijnycb oświecenia publlczne żysku - Kam:enncj, kopalnia ..uoym" na Oór.
nym Śfąskll. oraz huty na Oórnym Sląsk:u: "Lau.
cemagogji. NlcJecnokrot.Le też przelikladają swój &0.
osobIsty Interes nad iD1ues ł'alistwa. Na sluszne Zakończyl wczora),7e posiedzenie marszałek ra", "Silesia", ..B'smarek", ..Uubertus". ,.Kró.
i uzasadnione wyw,J.,. pos. Witcz'lka - poseł Wolny zawiadomiel1ie:u poslów o wpłyni!;ciu lewska", "Uohenlobc", "Pokój", ..Marta" I "BaU.
Korfanty zn .azl tvlb.J fwze że posłom nic szeregu no\V ch wniJs>.ów i jednej i!iterpelacii, don".
\',ypada dysk'tt::;w"ć .!..d w')imi ptJburami. a oraz zapowiedzią pIel «szego - budtetowl na
hcąc skońcLYĆ z n;l miłym dla siebie i dla rek administracyjny 1030131 poświeconego DO
Niezapowiedziane "odwiedziny".
swych kompanów tem..tem - zapwpon"wał siedzcnja - na piątek ł.. :zer\\'ca na godz. 9 raDO.
Do m eszkania p. Zoili Lepert w Mysłowicach
przejście nad wnbs:'i,:!r. uo porUl,dku dziennego, Wśród Zg!osLOny:11 nuwych wniosków jes!
C,) też posl"w,e z j g K.'ILu i sprzymierzonego ,-,n!o£ck poslów N. Ch. 2. P. (sanac/a) wyra ta zakradli s:ę onegdaj rabusie i zabraU z sobą bi
z nim NPR. craz !JcJ;1,)wi z PPS. i :-Jiemcy /::Cy prośbę. aby Pan \\-olewoda poczynił u Rzą żuterJe oraz plater" ogólnei wartości 5 tys, za.

P. poseł Witczak w dlużsnm wywo
ozie wykazał bezpodst,t'\7ność pcJobnie
wysokich djet. Opozycja argumentom jego
pic przeciwstawiła żadnego lizas:!dnlenia. kwapliwle u'7YDIIi. PJlVJĘt;) natomiast popraw- (iU kTlJki zmierzające oh zmIan w rozP.Jrządzenlu
a gdy p. Korfanty wyrzekł pusly fi a es, że ko: pos. Casparicgo. że :'I ile poset do Sejmu Slą- fi rentach Inwalidów z .',(>wstad w kierunku DOd
. cie licuje (!?) z go:.lnośc.ą Izby cyskuto sk:ego jest rćwnocze I1it posłem do Sejmu lub \'.ytszen!a tych rent. DL.k!aJn treść tego wnio

Czyja Wandzia?

Do mieszkan a :\Olonil im. Prezydenta Mo
v,ać nad tą sprawą", OPOL}'cyjni l.oslowie Senalu w Wa.-sz wj względnie czlonl,iem Rady ku podamy w jednym z najb'iższych numerów. śc:ck:ego
pod Kato\vicami przy ląkała sle 5-1e 
hll mem i z wieIką ulgą w sei'l..u uo:hwali1i WojewódlkieJ. ctrzyudJc tylko prłowę poborów.
nla
dziewczynka imieniem Wanda. Dz'ewczyn
koniec ohrad nad <Jwl.:.m;nem pos. Wltclak
sobie tłuste djety. Dlaczego te dlaty mają pnd
Z obrad komi!oYI selmowych.
ka nie um'e podać ani nazwiska swego, ani
z N. Ch. Z. P. wniósł o uzupelnlenle regulaminu

być tak wysokie lak w Sejmie warszaw.

\Ve wtorek 17 bm. ()',radowała Komisja rugów mie;sca zam eszkan;a. Zagil1loną Wandę można

s im, dlaczego "koszta ut..zy.mania" posla ::eŚ: :::o. : :c !J. O[On'iirci,ąd' ,: ' r : : \\ yborczych. Na pOji :odzeniu tej Komisji st",ier odebrać u P. ł'ranciszka Niestatka na kolonii im.
b dącego na Sląsku. mają być równI: kosz t.go sprawe oos. KOlIocz z klubu Korfantego d70no, że wp!ynął tylko jede"1 protest przeciw Prezydenta Mośc.ck!ego pod Katowicami.

tom posla, zmuszonego do :>rowadl.enia rlru. sprzeciwił się uzasad.b2.niu, uzasadniając swój
gh:go domu w Warszawie - z tcJgL pp. po. wniosek wl" ,,dan'.i b. rn lnemi. Byl to prymi
słowIe "nie potrzebują" sic tlumllc;;;yć, boby tnvny wybiel;, który :r%1 u hmnić poslów iJrzed
k( I1'promitacj;, wobec opinji publicznej - która
to ..ubliżalo icb godności"!...
stusznie. mo'laby W.i\\ nioskC'wać. Ż P.Jstllwie
Przy tak specyficznem poczuciu ,,11:00 iz.apewniwszy
sobie su.e pob,'ry nic nie chcą
ności" poselskiej mogli sobie pp. Dtssłow:e \\ iedzieć o h.,.nJrze p .sdskim. Ca się ;ednak

opozycyjni r{,wnie dobrze uchwalić djety C'dwlecze to nie uciecze wnil)s k bowiem sanacji
podwójnie lub poirójn:e tak w lkie jak w 1'0 rozpatrze:1iu go przc.l kom'sję regulaminową,
Warszawie i wtedy też p, Korld:łty z tym pe,wróci jeszcze na pk( um. W rezultacie obrad
sfornym patosem mógł oświadczy . że wszel. p, oiekt regul:.tr.inu u t. ,vaionc w m) śl wywo

ka dyskusja na ten temat byłaby ..ublize
niem" godności p()s lskiej!...
Cóż można powiedzieć na takie dic
tum? .. Chyba tylko r:arsknąć śmiechem

Ol'W referc-nla z nieH.u.tm: p,lpr:twkami N. Ch.
Z P. (sanacja, że wni .s€k lIdrzucony r.a jednem
l posiedzeń Sejmu m'l2-' być wniesiony ponownie
11:' drugiem posied7 ni!l. o ile uzyska podpisy
;Ol' posłów (n.JTmall1:e dL z;;h .7.enia wniosku po

iI ouH i nazwać rzecz po imieniu: ot kuglar. trzebnych jest 5 pod.); 6w). oraz. że do pr:iWO
slue błazeństwo. obliczone na zatuszowanie
scbkostwa I poselskiego sybarytyzmu.
O ile djety poselskie u :hwalono jako nie

tykalną świętość. to la jeszcze bardziej
, draźliwą" sprawę uznanó sprawę sadu ho

r.orowego. Ilekroć wspomni sic o owym
l.
1
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sądzie honorowym, powoly.vanvm przecież
do życia przez wszystkie szanujące sic In.
stytucje, to p. Kor/antemu zaraz przypomina
się Sąd l\larszalkowski i przed każdym są
dem honorowym broni się lak dIabel przed
święconą wodą!... ..Po co sądy honorowe,

pc co ten cały luksus z honorem. powinny

wystarczyć sądy pallstwowe" - woła p.

cha Góra w trzecim (.kręg wyborczym. Dalei

Nie słało im si! 10 walki z życiem.

Komisja rO.lpalrLyla prtJtokoly wyborcze glów
w nocy z 16 na 17 czerwca w kuchbl restau
pych komisyj wyborczych ha poszczegóJn.J okrę
g; i skonlrolC'wała listy wierzytelne poszczegól racji Jagody w Rybnle. pow. Tarn. Góry 
I:ych oslów. Pos. K mpka z klubu Korfantego wystrzałem z karabinu myśliwskiego w prawą
I'ie pomind ; tu okaz!: by nie wywrzeć prymi skroń pozbawił sle ty::'a leśniczy Paweł WolnIk
t wnei zerns:y na pJ le 'Vitcz3ku za jego wnio z Sowlc. Nabćj pruszy' samc.bóicy głowę i
sk: o redukcji poborów p{.sc1skich i o sądzie ho Gikwił w suft.ie. Zwłok' samobójcy przewieziono
norowym dla posłów - wn:ósl bowem sprzeciw do kostnicy szpitala IłOW. w Taro. Oórach. Teiże
przeciw \\ażnuści m.m j tu pos Józefa Witczaka, nocy skończyl slmabćjczą śmiercią wieszając
dowal w wl:i<,nyYl1 ukrę!,u - co nie jest zgodne sie w wlasnem mieszkaniu w Bielsku 82 lat liczą.
t\', ierdząc, że pos. Wł:.:zak. jlkc, sędzi.a kandy cy Oustaw Kuper z Zdwudil Ii ograf. Przyczyną
z prawdą. Wr,!os k L 7<.czepieniu ważności wy samobójczeg') kroku ma b ć nieuleczalna choro
be.rów w Su...hei Górze. z odnie z usta wą, przed ba. Zwłoki denata przewjezion do kostnicy szpi..
!"żony zostar.ie Sei'1uw' Sh.skiemu do rozl!.atrze t<la ewangieli;:kiego w Bielsku.
ma na jedner.1 z plen"J: r.ych p.'siedzeń.

firmy francuskie pragną' nawiązania

Dwa w,padk i , kl6fe mogl, miee kalastrofalne

stosunków han<1łowycb z Polską,

Konsulat polski w lilie zawiadomir władze
centralne w Polsce. że w związku z sukcesem
tegorocznego działu polskiego na Targach Mię.
w Lilie szereg firm francusk'cb
Tegoż dnia o godz. 21 :ta u . Górnej w Izynarodowych
nawet z odlegt}.ch okol'c francji zwracar się do
I<.c.chlowicach platforma ciągniona przez pa K<lI1sulatu l zapytan:ami w sprawie nawiązan'a
rę koni, a wioząca' kilkanaście dzieci ze :tosunk6w handlowych z Polską.
SLkoły 111 powszechnej w Król. tiud z po

zakoticzen e.
Ostatn!e godziny notują dwa wypadki.
k.óre w skutkach swoich mogły mieć nie
Ghliczalne nastęn twa. Mianowici dnia 17
czerwca o godz. 16 na ul. Dwo:cowej w
Chorzowie zalamało się koło autobus.. oso
"owego, w którym znajdo\\alo s!c IO.clu
lirzędników Palistwowei Fabryki Azotów
w Chorzowie. Autobus stanowi też włas

Korfanty. Że pod kompetencje sądów pall lil'ŚĆ wspomnianego zakładu prlemY31Owe

stwowych uie podpadają spr:łwy natury go. Wskutek wypadku autobus wpadł na
e,yczno-honorowej, o tem p. Korfanty do
brze wie, a gdy mu p. posłanka dr. Kujaw.
ska przypomniala, że wobec sądów zwy.
kłych pp. poslowie jako nietykalni są nie.
osiągalni, to p. Korianty, skoniundowany
nieco odrzekł wreszcie cynicznie, że ,moż.

\, ynikowi \\.y!.;orów. ł mianowicie z gminy Su

rampy kolejowe, a siła .>Jśrodkową .wszys

cy siedzący w nim wyrzuceni zostali n"
nasyp koleJowy. odnosząc iżejsze okalecle

r.ia. Cleższemu okałeczeniu czaszki ulegl

Jto(\ynie urzędnik Paweł Przepłórka z Król.

tIuty, które o przewieziono na kurację o

Da zaczekać na koniec paselskieJ kadencJi"! S1.Ditala SJ16łki Brackiej w temże mie. .

v.odu przemęczenia koroi, i< tóre .;taneły l
cJężarem swym, obsuncla sic w rów a;rzy
dtcżny. Kilkoro dzieci przytem wypadlo z
1)latformy. a dwoje z nich odniosło pny u
radku poważne okaleczenia. 9-1etnia Mak
symiliana Głińska z Król. tiu ty ma l'kale
c,;one lewe ramię. a B-letni Karol Bednarek,
również z Król. tiu ty, r.rz}.puszcz..Jnie ma
zJamany kręgosłup. Dziatw.ę ,rz wieLiuno

Oslrzeienie.

Wobec rozsiewania nieCnych pogłosek.
lakobym mial "bezwstydn'e prowokować
S.ązaków I Im wygrażać" - co zwlaszcza
t'.:ndencyJnie rozglasza "Po'oDia - ośwlad.
czam, Iż oszczerców podam do Sądu, gdyż.
Jako pocbodzący z matki Ślązaczld I oże
(':, miejsca zamieszkan1a innym ciężaiOWym nIony ze Slązapzką, nigdy nlgdz! nił: wy_
wozem. Rannym w wYl,.ariku .,ierwszej po rażałem ę Plemnie. o Slązabch anI sle illl
mocy udzielił sanitarjusz, Christ z kopalni nie Wfgrażalem.
Bernard M,czyńSkL
Wirek.
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Nr. 130
Do Pani ZuU pogorlelskleJ!
SzaDownl Panil
Pr.rao JO. wyrazie t.. dror" IIraw4łiwą . ale

klamaną wdlltęolność z"' zwrÓ\'enle uwail m()lel

-:?i

s.dec:... prariede. Jakle PGI*. 1IIGtOW.. dl ł..... ....... ,,,' towad Iw6f ,pa. oIIIowł..cIt ';.IYttlllell. od MI.,NI'allIO w patdzlernlkl.' r"ku z\:sz/ego na krem rEMY.
.....ł....owl ....w ...,..Iotal'oll WłocI!, peddw cna MInIIIII. Ph",,-fllo. podk......O do MIO Doa...... S)'tUICł. .Itd&,arodow. doprawdy Jedyny, motem zdaniem środek usu.

Or....... wP......... ...... IW"'''' lICO ......... tIwo .... w ...... ..... PolIkI. ... ..... _ ,Ultw ł-1'cł1 .....,1'6

, łZ:>:::

ław_ 1Il1o w ł-......... lit" wl.. ilel. Widii w ... "......... .................. 011", lobł- ,.lIIIO ,..,..... IIl'6tll.wlll.w..

, .:.

.Je w..,6w ............,,1' ....... ....IS' N"" lIcIeco Płlłl'lclł.lrar.', UtcIauo I ....,we..... IUIIC" tl .......111 ,l'6bul. bunta ..10-. IlIra.
dWł.a Ddltw.1 I......... WIocIl, _ II.. ..,011 ...... .......... .:.łllowllll.. 11&6" ., lIIOGIówltW. ....... Bulldll. B . II'" w
1ebII. I pluł.. .0wOO&..... CJWI1IuoI .... w tMIIII. dwłe ....... M..ł.ł..o I OarlbaldlłllO". t,. .... ........IaIu. oc.. tl' b lIII'aw, b,.
.....1... W orlllt. 1I.It.r"' wIQw6w wio- dw60ll tw6fc4w ,WIóoII ..........rc... lo &l'OIII....... tt ...ada_1a IIoIIt,1I1 aftdl,
'A1c:1I Polik. Ju. w wl.a XV. JaJ IłIlłJ'fd I .... ro o .vtalll;l wew.......... Pellk' .arodow" lłołll lIOII" lIH'aw-ł ro..r,w. w..
ci pIelgrzym... do ulwanl'ttł6w 1I000ac.'" ".a. adIIIIłr. Gr.....o _-110. to et,.d.. watłrza,cII. .Ia ...... b,O praedmlotOlll tallty.
11.01. obyczaJ wlosld król.... a. dworach ost.l. powlt.. I pnrJc4 opr.""'" .ł-oIIor. 'W'" elll,oII IllClloreII;, .1.wybnda,cIa aklu" w Itro
,alch Jqlell0a6w. ......_ I_!tł, w IIszlal. ł--Io ...... otrraalo cieliło aerdeczllaJ 1It,. lit mcla. Od, 'IV lutYIII tllo rob prludent
,W.welu I Sukloaale w,l,cn droIl poItkleł .... POłrodllc*L A w kaidYIII r.... Ital ... pob,. lłoaJt. Stread1au. bfl w PolICO 1\ wiz:,., 011.
ehllelltur... POPrzOl oalurJaJm dla ..ftur, 1III....ra Or....llo " wlill" trAt.... cJaIq. prołetłował wówezu rówaleł przecIw
'Włoskl Monlylnów, popn.. ..Wleczor, 110- al_ ....lłwow..o I'IIC"' PodafÓII .....t.., I..... IlOl11 Walu,obJ z 1I00001llzulllCoI Iru"
.....ellll.. Jel.ezkl trwa at do IIISIYcI! czll6w, Pobili '" ..... 'ł.dIJllMQ4loW'... .lClń.11 Seł u. DoInał w tel wll,ef. let".. utybol.
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wal y redvkalnle zbY1eczne wlosv. Przyz""111

: o ' i n 'r kÓ ił "SI3 :
ZdanIe Jodnak takloJ par ex.:ellence" kobletv,
It : t asr r f y l t re 'byj

flld wSłelkle moje oc,eklwaula. Po lednorazo-
wem użyciU zglnęh zrytec:ene owtoslenlc pod
pachamn nlł noga..h, IIr Yczem skóra ule zostala
podratnlona. Od łeg3 czasu utywam iO łotale
z nlczm.tennym skutk:em Zbawienne działanie
f'EMY odczllwam zwh zcza w doble obecnej. w
lIt'rzo kilpielI slonecznYl.b I plaiowąnla.
Jeszcze ral; dzl kuJ !:zall. Palli, Iż pospieszy.

la podzIelić się swernl postrzeżel1łaml z calym
do WIP6Iczelll)' 1I ... tludJów ChI..wlklOlo. wtlll' Dn'..... I kftllaborlClllauaeł & pdMw... lIowlek.. Lec. 1111 dokodcl,1 Iwel mow,. og61om
wdzięcznych kc'biet. M. M.

obok t)'ch cł'wUlzac,ltIych oddllal,.,.... wsp6f. Rzecz to. Id....aIoIIS' tl.. ltellllOl1lL A leda.k I ..pl,taowal DOIł... htM' oA_folllll. ",rnJmI IIJcy slużbowej. O nakazie bezwzględnej
1101. doili br.ltlltwo ducia. prlOl clly cf.. XIX .Ie zrozulllleł: leJ aQl ddw"0I0 ...łorwalllill pnorlsl.wkfof. zap,.,ldaloallo I null kr.
.luloclL
to PoI:.II.
krw.wl 110 w walklCb
dyplomaci zAP.I P.
s.. - do IPÓłklManili.
I BUlIdem
WkK z oburzenfem".
Oklaski
telma
zaapro bezstronności w urzędowaniu.
to
tyw.klod,
od Iłaleci
COCIUIIorohalll
IIU.rara....
wIOl"'OIII.
DIlI,dlll1
prz,wolal
10alidobraklo
porMetku
A wiemy nazbyt dobrze, że P. S. L. ..Wy
IIOWlt.dcIYC".
WIocIl,
bóJ O altcIIIocl"
....ow... I w _lo
I .. t.... ...., .ł..Rleł wal,
to -łlC!łICJt
1II...alk..
w1r6d
IIle pldltwOW" Wioski IqJoa Mlcklawlc:l" 'IV Wanz.wl.. a ..wet ,.,* ....cIaI. d.,..OII. .fcII upewII. I oldalk'" . :IW PPS. Ozl' lut zwolenle" nie jest w tych szkodliwych usl.
IIrloclJlowstllk:ZI slkoll' pofskle wojNlowe W .tracf) ullczr:c.I prołlllow.e pneclw JIIIł'ł.clu kOlllIJl 1 mlll'lzalka Duz,dsklego w:taJa z o. łowanlach odosobnione. GłoSY prasy. nic.
O ul I Cunoo, udział Pol_ów w walkaell O.. prEOZ rzd po: fd ..pr::edst.wlalel. IUI,"". barl_f... pnyJaId przeclsl.wldel. zaprz)'laf. które rewelacje z trybuny sejmowej stwler
rlbaldlego. I Jab:! w szlachetnej odpłacIe pik. wlosld.o". Z yslelll ..ob1'Olk," ...oIIIoHl. IlIoB,ch Wloall. DzIwale Izybko ItaczaJII II, po dzaj oddawna, że Wszystkie ugrupowania
Fr.ncosco Nullo I tow....'sz. Jolo dala bcłe IIleprzetedD.al wl'OlOwl. d,lItal,.ry,:' uwlkl.nl poch,lel aleodpowlorlzl.llI,ch. aledopuszczal. Orozycyjne usiłują organizować wywiad na
"I poiich walki O .Iopodl..,ołe PoIsIII I Pl... btzllWlejałl w II ......OIle....o lrazllu, a.. b lIIeto-' ratow'lIf. reszt, .wv k wplvw6w. tt.renle urtędów oaństwowych 1 tworzyć ja.
IIderz. Izlak ,,"rakiIlO Wy...... ....t.e 11M. ",n:..'-k sobl jwladocł"O. Ho. WPłYWY te zbył.. atll', b, aaJIepsze chcel iti. czejkl partyjne w zwartym zespole urzedni.

..

CIUII woja, ,wl'loweJ ,.1..... wloPl :;; :.;;-:r=::: ::ł,:1 : ;: :, : :: , = : =::: b= ' :I 'ł :

być uwieńczone wlokszym sukcesem, widok

u lleprZedawnlone pr.w. do saJDJdzlelaego DOr.Y. oddawał astaton W .wIOl:I. erWlllłOW'. od",,".e" parłJL R..

moralna urzednicz.ej rzeszy.

Nlelylko senlym"t dl. t,ch wSpoellllled lJII'a.
'A'Ia. to blls"le Sa w,lIy kullunlae, uczucJow.
I połltyCZ"e. Jaklo laczą ob. p.dstw. IlIarodY.
Polska odzyskuje nlepodlOlloll! w wynIku woltl..

śwlllowej. W/ochom oslalul. woja. dopiero

Agentury partyjne w urzędacb państwowycb.

lIa]e pełne zJednoczenIe zIem IIlaolrallczale wIo.

I!'k!ch I granko naturllne. oParcie o AIIlY. Oba Nie p<\mlętamy, czy prasa Opozy:yjna,
,orgIInizm}' parislwowe. mlode I pr ine, dafekle l. tóra tak chQtnle I z takim patosem mówi
'(Id JakichkoIwIelI plan6w zaborczych, zallllere. O ..rugac!t partyjnych". podniosła sprawę
.owallo są w Jedr.aklm sloPalu \00' takim t.kl.dzie usuniecia ze służby państwowej niejakiego
tosunkliw powojennych. kt6rvby uIQ()iłlwlJ im p rranczaka. CZy uczyniła zeń nIewinną
iIIOkoJowa !'opail\ole sił twórcnch. skrzepnIecIe cfiare rZi\dów'pomajowych i zapłakała raI
'wewnętrzne, roz\\'9J moclrslwowy. SI!łd plyale jeszcze nad dolą urzednika. Boda.!. że tym
!lojalna I zgodna wsp61praca obu paltstw nJ te- ruem pomineła całą sprawę milczeniem.
il'enle
ligi arodów. A pOnIewat. J.k enuncJo- A jednak ten fakt bolesny miał miejsce. P.
iwal wobec pnsy połskleJ mlnlsl.r Oraadl. "nle
:.na takich spraw. klóreby mogły wytworzy ale- franczak, referent wydziału woj!>kowego
",orozumieale mlędzv naszeml krajami". z.cleśnl ulzedu wojewódzkiego w LubIłnie. zostal
rs!ę niezawodnie Jeszczo IIrEyJdd polsko-wloskl, usuniety ze służby. P. Franczak. będąc u.
()zwin. slq w d.lszym clącu wEJaran. lł()Sunkl r edniJdem tak watnego działu. jflk wydzlął

tekoaomk:zne. wojskowy, wymagający bezwzgledneJ dys

krecj! I bezwzglednego. zachowan!a tajem

Pr ycz}'nlllie do tllKo z pewllOŚdłl walni. 110. .n.cy !\AużboweJ, był równocześnie agentem

: e:: nl:i ' z r::::::: e:siv,, b':oł: ::ł: :::: pnrfyjliyrn. P. S. L ..Wyiwólertia": . Temu
.. .

czego stanu, Gdyby usiłowania te mlaly

"lerwlllY w EnlneJ rezolucJI poItaosl postuf.t uia" 110 aa Iwoll "010 w Polsce. Marza Im si, OraadlO.lo w PoIsc.. Tom lepieJ, Je'" r'l )esz.
dbudowy p.llstwa polskiOKO. wIdza' w alej ale. c...em rz!łd, padstw... . 1!&lluJII wprow.dEI czo ukazalo II, arawdzlwI oblicze allzel lowol
odzowny w.runok st.blllz,cJl ItosuMÓW poIlly. w ItOlunkl IIIIorI1rail'odowe metod, wle(:owe, opozycll, alo>wlorlucoJ, co 'o ,JukSUI .y"eala"
,tln}'ch w Europlo powoJooqol I prokh.m.... a.. pala. ...dbowld I wYID,.lów. Przekr.'lIć clK:I pof!tyelueao. zlr,W"acoJ III, bipadzIelIlII w

trownlcrcml POolIk JednostkamI. MinIster OrUdł trQl1nIOt\yu dostar,czał InformacYj o we

;Od pferwsz") rres tą chwili pobylu w Waru.- wnętr-:nych IIPraw'!cb. urzedu \V jewódz
""je wykazał wyi'!lkow", znajomoś "Ietylko rołi k:ego I starostw. Stwierdza to pIsmo za
:Polski a. arenie DlI Z}'narodoweJ. ale r6wao- rządu głównego P. S, L. ..Wyzwolenia" do
:cześnle znajomość aanych slosuak6w wewn.- sekretarza okręgowego stronnictwa. Naj
Itrzn}'ch i logiki rozwoju w}'padkó\V u nas w 1.- formalniej, najblurokratycznlej opatrzone 11

itac <: ta:nkh. Wie. zil;k: SIOSUnkOl we wl.- c bą. plecz1jtką. podpisem. wysłane jako

iSnCJ oJCz}'inle,. Jaką rolę dzIejach palIsiw I a.- ,.(ajne", żąda od prowincjonalnego fur.kcjo
!l'odów odeKrac mote Iworczy cenJusz jednosiki. nąrjusza stronnictwa szczegółowych rapor.

,ak stajo I ośr lem i przewodnIk lena onen:JI t6w o ogólnej sytuacji na terenie wojewódz

O;cąP

;ZY :::{W; ' w::':: tw:,-, pierwszym zaś rzedzie inf?rmacyj

; l}'nnikle.:l w rozwoju dzloJowym jOlit I.ilnowje- z. YCI wewnetrznego urzędu wOJewódz

zaiste nie byłby wesoły. W zamecle par

tyjnych nakjlzów, w targu o honor ł sumie
nie stanu urzędniczego zatraciłaby sio tro

ska o calość. o państwo. ta piokna wleź
Aparat wykonawczy państwa stałby sio
Instrumentem partyjnej Intrygi. urzedy are
ną walki o wpływy tego czy innego stron
nictwa. Zjawiłoby sie na h.oryzoncie wid.
łTiO czasÓw przedmajowych. kiedy to fak

Nie obchodzI nas blItej ów pan Pranczak. tycznym władcą powiatu, województwa.
Nie dorósł do sprawowania publicznego u. miasta był poseł z koalicji rządąwej. Jnte
n,ędu. wbrew przysiędze złotonej łamał res jego stronnictwa, jego szwagrów I ku
ł<demnlco służbowa, poniósł doratna. choć mów dyktował fórmalnym reprezentantom
bardzo łagodną karę. Teraz zresztą już bę władzy calą politykę personalną. szkolną.
dzie mógł wysłu iwać się stronnictwu I skarbową. koncesyjną. Parcelowano agen.
wemu szwagrowi. panu pośle Smole. Lecz L'Y palistwowe na sfery wpływów zbloko
wanych stmnnictw. z zasobók pań£twa CZy
ma ta sprawa I znaczenie zasadnicze.
P. S. L. "Wyzwolenie" organizuje ofl. r.lono komórki odżywcze dla k;>teryj i spó
cjalnle systematyczny wywiad partyjny na łek partyjnych. Ponosząc pełną odpowie
tuenlo urzedów państwGwych. Trudno 0 dzialność za sprawność administracji. nie
kj'eśllć. jak daleko sięgają g;ranlc ciekawo wolny stan urzednlczy trwał w jarzmie
ścI P. posła Smoły i towarzyszy. Katda. nie egoizmów partyjnictwa. nasluchując trwo
mal informacja ruoże mieć walor dla stron żliwie. czy najbliższe głosowanie w sejmie'
nictwa: przekonania politycznI: i społeczne r:ie zmieni chwilowej konfiguracji. nie wy
urzędnlk6w, zamiorzone zmiany I.d"cyzje. (:obQdzle na powier,zchnię życia nowych
tJjny okólnik. prżebieg konferencji poufnej.
Lecz '.płonne te. obawy; ',Lata ostatnie
Jeśli ciekawość ta siega aż do b:ur wydzia
łów wojskowych. najmniejsza nIedyskrecja oczyścily atmosferę. Wysoki poziom mo
ralny
naszego stanu urzędniczego na trzech
może odbić się ujemnie na pogotowiu obron
nem pailstwa. Dl" podejrzanych rachub opiera się fundamentach: lojalne wykony
wanie
rozkazów władz przełożonych, bez
partyjnych usiłuje się dezorganizować apa
rat państwowy, demoralizować nasz stan względna bezstronność w urzędowaniu i ścl
urzedniczy. Z organizacją WYWiadu Idzie sle zachowanie tajemnicy służbowej. Rząd
oczywiście w parze chęć podllorządkowa 14,'st dość silny na to, by uczynić u aparatu
r.:a sobie administracji. Obietnicami vrotek. wykonawczego świadomy i sprawny instru
cji partyjnej. wyzyskiwanleru o!lobistych ment swej pal!stwowej pracy. Wyprawa
krneksyj wabi się na swe podwórko. by ze puna posła Smoły po dusze urzędnicze mo
slugi pailstwa uczynić sługe stronnictwa i że skończyć się represją władz przt.ciw jed
kliki. Słabsze charaktery, co tym podszep postkom uiegodnym sprawowania publicz
tom ulegn . zapomnieć muszą o lojalności nego urzędu, lecz nie naruszy zwa. tości sta
\Iobec prz_ełożonych J kolegów. o złożonej nu urzędniczego, budującego codzienne ży.

:nie. przebudowa duszy mas. Jaką więzią naro- kiego I podległych mu starostw. I dodaje,
idu slaJe sIę wvdtwiJral cle tej duszy wzwył z że pależy w tym celu utrzymywać kontakt
:FówllUCzesn''II wpojeniem w nlll zuad ,połecI. 2f; znanym już nam p. Frar:czakiem, który
!'lego posłuchu. TG Id nIe omlil 1 mlnlsler Oran. zpbowiq;l:ał się tych informacyj dostarczać. pl1;yslędze, o obowiązku zachowania tajem

wielmożów.. 

cie pal'tstwa. Ra.

. S. Van Dlnc. - Nie, panie Sperling. Lepiej będzie - Prawde. mówi4c. proszę pana - serce. Wobec tego naszemu szlachetne
jeżeli się pan z panną Dil1ard uie zoba- przyznał się posępnie sierżant - nie je- mu, wlktorja(lskiemu wróblowi nie po

P, . osenka S . ml - erc, . . czy. Niema
co ,grać
jej naposzło
nerwach.
stem zadowolny.
Towieprzyznanie
siępierś
do zostało
innego. jak
uderzyć
się w
Odwagi!
winy,
za ..latwo.
Widzialem
meską
j oś nic
.viadczyć:
"ecce
homo"!
czenIu i wyszedł eskortowany przez chowal się tak, jakby byl naprawdę wi- - W każdym razie - mruknął lIeath

(P r z e d r u k w z b r o II [o n y). Młody czfowlek odwrócił się w mil- I lu. którzy się przyznali. ale ten nie za- . . . Przykra okoliczność!
Przeklad
autoryzowany Janiny SuJkowsklej. dwóch detektywów. nien. fakt, panie. - nie mam zamiaru wypuszczać go na

24) (Ciąg dalszy). - W każdym
razie - wtrącił Mark- wolną stopę. Jeżeli pan sędzi.. nie ze
ROZDZIAŁ VIII. ham - to niedorzeczne wyznanie poloży chce wytoczyć mu sprawy, nie będę się

, SperIIng
odetchnął
powolisię
i gręboko,
Konkluzja
Vance'a tamę
ciekawości
prasy
i da nam swobodziwił.spojrzał pobłażliwie na
,jak
czrowiek.
gotujący
do jakiegoś
dę dziarania.
Sprawa
narobi
piekielnego
Markham

.g'orzkleR'o postanowienia, I wargi Jego (sobota, 2 () kwietnia, godz. 3.30 pop.). hałasu, a reporterzy. sądząc, że wino- sierżanta i nie obraził się. Miał wielko
'rozchyIily się przykrym uśmiechem. Gdy zostaliśmy się zn6w samI, Van- wajca jest jui za kratkami, nIe będą nas duszną naturę i rozumiał, co się z tam
- Naco się przyda zapierać? - rzckl ce przeciągnąl sie I podszedł do okna. napastować o "ostatnie wiadomości". tym działo.
ohojętnie. - Myślalem, że zdążę uciec.., Scena, która się przed chwilą rozegrala, - Nie powiem. że jest całkIem nie- - Może jednak, sierżancie .:.... rzekł

,"

..

;rak, ja go zabiłem. wprawi la gO w chwilowe oslupienle. winny - wtrącił napastliwie Heath, naj- lagodnie - pomimo. że ewentualnie po

Hcath wydal pomruk zadowolenia i Wszyscy myśleliśmy o jednem i odez- widoczniej wbrew własnemu przekona- zostawię Sperli aga w spokoju, nie od
.Jego wojowniczy nastrój ustąpił miejsca wanie sIę Vanc.;'a dal o wyraz naszym niu. - Bądź co bądź - mamy przeciw- mówi mi pan dalszej pomocy?

,pojednawczemu. zbiorowym myślom: ko niemu ciężkie poszlaki i chI op. my- lIeath pożałował momentalnie nIe

t _ Masz pan więccl oleju w gfowle, _ Zdaja slo. łe powróciliśmy do śląc, ie szybkIe puyznanie się ulży jego grzecznych slów. zerwał się ;r; krzesla I
:l1iż myślalem _ rzekI niemal ojcowskim dziecinnego pokoju . . . losowi, nie zwlekał. Może on nie ta.ki podbieglszy do 1\'larkhama. wyclą nął

. tonem, dając znak dwom detektywom. ..Ja _ rzekł wróbel _ stuku, puku. głupi. dó niego rękę.

Zabierzcie go, chlopcy. Mój kahrjolet Stuku. puku, strzał" z łuku Nie. sleriancie - zaoponował - Przepraszam, panie sędzio I
czeka przed domem. ( zamknijcie go, bez Zabiłem OlIa". Vance. - Przecież to jasne. co on my- Markham uścisnął podanną SQbie re

.wciqgania do książki. Ja sam przy go- ślar. Wiedział, ie Robin czekał na pan. kę I wstał.

,tuję protokół. - SruchaJ, Mat'kham, sprawa się nę DiIlard. jak r6wnież. że wczoraj wle- - A więc na razie pozostawię całą
_ \V drogę przyjac!elq - rzekl jeden komplikuje. czorem dos tal od niej kosza. Sperling sprawę w rękach pana. Mam robotę w

:t dctektywów. kierując się do wyjścin. Podszedł do stołu i wyjąwsZY papie- najwidoczniej nie mial. wysokiego wy- biurze j kazałem Swackerowi. aby na
Ale SperIIng nie poslucha.ł odraz". rośnIce, spojr ał % pod ka lIeatha. obrażenia o Robinie I u.słyszawszy o je. mnie czekal. Ruszył ociężałym krokierr..
!Jego blagalny wzrok spoczął na twarzy - Co,ś pan taki zadumany, sierżan- go śmierci z rąk, które umialy sle ob- w stronę drzwi. - Przed odejściem po

N ancc'lI. cie? Powini n pan śpIewać z radości, chodzić i!: krótkim Ickkim łukiem, do- mówię jeszcze z profesorem i panną DiI

_ Czy mógłbym. , . czy. . . czy _ CZyż zbrodniarz nie przyznał sIę do szedł momentalnie do przekonania. że lard. Chce mi pan jeszcze COŚ powic

acząt. krwawego czynu? Czy pan nierad. te rywal puekroc ył w swych zalotach dzieć, sierżancie? .

Vance potrzl\Snął głową. wkrótce połkną. go mury wiezienia? iranice honorowoAcl1 ..łostał strzał, w (Ciąg dalszy nastąpi),

i.>

- Nr..159.
'

str. !

r . ...oIIIr ..Zaallodnl... oz dnia..19 i,ZO ca 19.30;r_

N_uakl.
Odparcie
niegodziwrch
oszczerstw.
o -...-. dr O ...._A... I k ta .. ' ,NasI przyslegll "obro6l.:Y praworzadno.
D..... ...D . UI_ueio', .... ÓlŻ. C ..,.....ĆlloWyc... BallkD .o a. wego. 'cl".kt6rzy przy każdej zdarzoneJ: niezda.

W . związku z atakami. Jakle w ostatn,," proc.;. w stosunku do udzielonych kredy- bankach' pr yw atn y ch' i P aństwo wy ' C h W rzoneJ sposobnogci powołują slo na konsŁY"
czasacb
prasa opozycY'lna sklerowal: 'prle. tów k . 19 J 4 . 29 . tucJe marcową Jako na tabu świete i niena..

c:lwko prezesowi' Banku (Iospodarstwa Kfa- ? w. ro u , -. , proc., '" roku Polsce przedstawia'ą się w sposÓb nastę- rnszalne, odznaczają sie taką "zaletą". że

)owego, gen. dr.' Romanowi. 06recfo.lemu. 19..7 -.1,3 proc., w. roku 19Z9 1,0 proc.; pu,ący: w Banku Zwlązku.Sp6lek Zarob wlałn" konstytucp nie znaM I w naJwu.
przedstawi lel AlencJi ..Iskra" zwrócjlslc do w,stosunku do ogólnego zysku brutto w )wych 3,1 proc., w 'Banku Dyskonto- nleJszycb swycb wysbtplenlach nie fatylU!.
. dr. 06reck:ello z prośbą o u4zleleaje wYlaś- r. 1924 - .48,8 prm... w' roku 1927 - 328 wym 23 proc w Banku' Handlowym lIę zajrzeć do jeJ tekstu.

= :,., d: Ji:'

: k P = ; zK : proc.; IW'róku.1929 - 2 ,1 proc. ',?,3 pr ., w Po szechnym,ęanku'Zwląz- Ody tedy zwr6clli slo do Prezydenta

jowego; lako że na tyCh dwóch momentach . , I(olzł,. bbtllowe wykazują więc sta. kowym 2,4 IJroc., w Banku Towarzystw 2,eczypospol1tej z petycją o zwołanie sesji

opierały siC iłównie ataki prasy. łe zlDaleJszUJe sle. mimo że Bank w o- Spółdzielczych. 2.5 proc , . w Łódzkim n dzwyczaJnej Sejmu, z obll1 "gaffe" i nie
_ Bedzlemy nieco nJedyskretnl Pa- "resle. oltałnk!b. ....ku lat musiał zwlek. Banku DepozytowYm' 4,6 proc., podczas d al1 o to. b Jednocześme wpłyneła nalcro
nie Prezesie _ zaczynamy rozmowę I SZy wydatki rzeczowe. na zakup maszyn gdy. w Państwowym Bańku Rolnym tyJ- zs :% a :;;trfn ogpo tldil llc li
pozwolimy sobie apytać Pana Prezesa Ilnnycb urządzeń. potrzebnych dla zra. ko 1,29 proc. I w Banku Gospodarstwa !oie potem bardzo dl :eg:np 'Prez d t
o jego uposażenie 2.arówno na stanowI. JonallzowanJa I zmecbanizowanla pracy Krajowego 0,83 proc. ZnacznIe niższe od- nie zwołuje sesji Senatu. A prz leż nawet

sku Prezesa Banku, Jak I członka Rad bankoweł. - . . setki ogólne' sumy bIlansówej.. jakle p'rzy dziecko mało rozwlniete rozumie chyba. że
t-Iadzorczych pewnych przedsiębiorstw. - A koszty personalne Banku? padają na koszty handlowe w bankach co Innego Sejm. a co Innego - SSenat. I że

, . .. .' t k d d i I h t ł I . t t j I k U. rzecle n' zupe fIIeJ moż

_ Co do wynagrodzenia mego _ od- - Stanowiły one w 1924 roku w sto. państwowych tłumaczą sIę' W' znacznej Pf. PGl Ie IOlD sejmowym bynalmnleJ nie przy.

powiada dr Górecki _ to już P minister sunku do ogóln::J sumy bilansowej 1.4 Ierze tem, że wymIeni()ne wyżej banki . w ta an łu la Se pr na aw t o zw p OIY ż anla aJ lub ł ni.e wolY"

MatuszewskI' wyjaśnił, że jest ono usta. proc. a w SOSU? tł o u z e onyc przez prywa ne są wy ączn e ms y uc a.m re- !Iwa i prawdopodobna jest sytuacja taka. że
)onc narówni z prezesami. Innych ban- Bank kredytó\\, 2,4' proc.. gdy. tymcza. dytu krótkoterml ow.ego, a bankI państ- w S nacie .nie znajdzie sie ustawowo prze
ków państwowych I pozostaje w pew- sem w. 1929 r. wydatki te. wynoszq za. wowe są InstytucjamI krótko I długo ter- ""idZlana liczba senator6v:, podzielających

Dym ustosunkowaniu do uPOsażenia pre- ledwie 0,6 proc. sumy bilansoweJ. w.zglę. minowego. f:u!aberjc. pp. posłów sejmowy h, ! w takim

zesa Banku Po:skicgo. Ustalił również dnie 0,8 proc. 0I61neJ sumy udzielonych Gdy sle wetmle pod uwagę, te dane r zle. seSja nadzwyczajna Senatu nie mogła

G ' P Ry ' ba kl "ty . st . d : 1 . I t ' d C G t W ki J " za an em . rezydenta zplltel zgady.

p. minister Matuszewski że twierdzenie kredytów. - Odpowiadając na zarzuty te są dokładnie znane ekonomicznemu I bY S d le . l odbY p Ć. P Tembardzie R J nie lest roili

.. azety Warszawskiej" ;akobym przy-' rs ",..o, .wler z. . mm s er sprawo z a y.. aze y arszaws e Y'ać wolę I usposobienie pp. senatorów I by_

znaf sobie i pobrał 12 000 zł. za nadlicz. sk rbu v: przemówle lu SWOJcm Ko- - łatwo dOJŚć do wniosku, że przy sta. Inby wlaśnle przekroczeniem kompetencyJ
bo we godziny uw;dowania" jest nie- misji Sejmowej w dl1lu 25 styczma rb. wianiu tych zarzutów klerówała tym or. konstytuCYJnych mowy Państwa [!;dyby tie.

zgodne z prawdą". _ Ja to l1azy am m. in.. że oszty handlowe w stosunku g m zła wola. - kończy swe wy jaś- sla nadzwyczalna Senatu ZOItal zwolana

Imieniu wyssanem z p:lIca kłamstwem do sumy bilansowej w poszczegGlnych l1Iel1la dr. Górecki. bez ustawowo wymaganeJ petyclI ze strony
Ipo
to
klamstwem
na kr6tką
pp. senatorów.dz:ecka,
W ystko to. Jest
jasll na
Dietę.
wetoblIczonem
dla mało
rozwlmętego
niejasne
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d 6- ID.we
P .. K
K jest tylko
naszych
n;euP.lędowych
stró
- ..Gazeta Warszawsk:1
6 IlrWSZelO
raiOwelOdla
OnlreSU
żów praworządności
I przysięgłych
- we
wtrącamy - o ..różnych synekurach w Eucha "' s .. cznIIO W Polsce. v.'łasl\em rozumieniu - znawców UstawY;

rozmaity(,h przedsiębiorstwach. \V kt6- .. .. Konstytucyjnej.

rYc Ban.k. Go pouarstwa K:-ajowegc. ma ' Zły humor z powodu i>Opełnlonej ..gaf.
łiWOJe udziały . Kongres odbędzie się w Poznaniu pod protektoratem Na)dosto)nleJszego f y , pp. senatorowie. podpisani tJod petycją
I te wzmianki Episkopatu Polski w dniach od 26 do 29 czerwca 1930. o sesję nadzwyczajną Senatu. pozwolili 50.
_ Owszem,
mówi.pamiętam
dr.
Ta sprawa w
jgląda ble wYładować
w nleprz
zw lteJ I n;edo.
. .Górecki.
. ta Rzphtel.
zwołUjącego
seSje
nadzwyczaJ
w ten sposób e w swoim czasie !rze. O d e r. w a ! puszcza.ln J kryty zarząaz ma Prezyde .

kłem sie na rzecz "funduszla SamGpo- Zblita się hlstc.rycna ch'Ylla w dZlelacb a- Bożą i pobudzi do ba' zn..i troski o zbawienIe ną tylko Sejmu Premier Sławek który

mocy Koleżeński 1 FederacJi olsklch . 2 łlcL : i.JC zs , io i:

Ubj S : I

:ń,n i err : \\\ : v

ę:

P;;\

ponosi konstyt cYJną odpowledzia! ość za

Związk6w Obrotlców Ojczyzny , przy-I dostojnem gronie NN. Di;,kupów i przedstawicieli aby świ cić M!ędz1'itar:aiowy Kmtgres Euchary- to zarządzenie. dał naszym "kon tytucJona.
slugujących
mi tego tytułu należności,. cale go kraju. Ze sz.:ze!;óln4 powita radością ro- styczny. listom" należytą nauczkę z dziedziny pra

tak że zarządy odnośnych przedsle. d/.ków z .bliższego i d;lszego wychodżh'ia.. OIu- . Piej.wszy Krajowy Kongres Eucharystyczny wa konstytucyJnego.

blorstw pr ekazuJą Je z mego polecenIa

t:;il ') ;eł : aW:; k o a ęr d 1:; i Narś c a

e

e :I; ii : e s

:ei Wykazał im ni ty ko słabą znajomoś

bezpośredmo nL rachunek tego funduszu. mocy, aby nalcżycie i godnie przygotować p zyniesie niezmierzone bogartwo łask nadprzy- Ustawy. konstytucy!ne!. ale -: c gorsza 
Czyniąc to, nie przypuszczalem, Ż9 będe I. Kra.Jowy Kongres r.\:,b r tyc.zllY w Polsce. rodzonych, Naszą rzec ą bęcl7.ie sięgnąć po nie skand hczne .o łabl me P ięCI.. autorów
zmUS'l:ony kiedyś mówić o tych rzeczach DZlesleć lat tem1;l, ,w pazJzler lku 1?20, r". ob- ,aktacb w!:.ry, nadziei miłości. skruchy I uwiel- r tycJ senaC ieJ. \\.szak medaleJ Jak 27-go
bl" i l I k b i ' I li I radował w zdchodmcJ 'lasz,,! stJhcy wlclkl Zjazd bienia, sIerpma. a WIęC - mespełna trZY lata temu
pu tczn e. a e e u u r f e wy czen a katoIkk!, pierws,zy po rdzY3k.aniu niepodleglości Niechże wi!:C za prz.:wodem Naidostojniejszych - dy chodziło o zwołanie sesji nadzwy
..Gazety Warszawskiej do tego mnie ( Jcz}'zny. Uczestl1lc;vł \\' I:tm ówc esny Nun- wych Arcyp ster,,}' ? J. Em. Ks. Kardynalem czajnej Sejmu i Senatu. marszałkowie obu

zmusiły. l .. . ; yA W : S ,d ; I::;i: r : k : mn:n":. g i

e o n : i r c ig 4 r::c a ła a1 Izb prawodawczych złożyli Panu Prezy

- "Gazeta '\\ arsza wska . Jako do- p0boź.ny Prymas Ks E łmul1d Dalbor Polski, abv spedzi w Łratr:iei miłości i g;łębo- dentowl Rzpntel pisma zaopatrzone wyma.
wód, iż "radosna twórczość" sięgała . Posiew, rzuc ny' .. t'JY. Pildl n: urodzajny kien! skupieniu kilka !ddosnycb dni w promie- ganą IIczb4 pocIpisó,,:, posl6w I senator6w.
wgłąb całej administracji Banku Gospo- zagon. Prz.:z Polskę przeszła żywiolowa jala lilach tego s!oftca nasz,; św. wiary katolickIej - .Jakże to obeCnie miało nastąpić zwolanle

darstwa Krajowego P odnosi że kied y z azdów i kongresów ratolickic . .Widzą e:l1 Ndjświ tszego SakranIcI tu. sesJi nadzwyczaJneJ Sen łłu. bez u)awnlenla
Ó d . I k . t .. d . rotężny, twón..zy ruch postan<n'nł NaJdosto!I1.CI- Haslem naszem nie.;!'l będzie cześć naigfebsza woD ustawowo wymagane. liczby senato.
z czas ,w przc maŁowyc 1 osz y a l- s; y Episkopa! Polski zwołać Picrwszy Krajowy dla Pana Na<zcgo Jezusa Chryslusa. utajonego r6w?

UlstracYJnc Banku Uospodarstwa KraJo- Kongres Euchary"Stycz'1 . pod postacią Chleba i .:dnowjenie serc naszych, .,

wego wynosiły około 5 000 000' zł. ru z- W wielkim trudzie 'KInowienia życia kato- uświęcenie !,x!zin, pod llt jel1!e na wysoki poziom P ecedens z. r; 1927 Jes dokla l1ą JJllstra
. b to
. dorCCI1lC
d 16 000
ł "yhckiego
w t.r.
Poiscl:
i wvprostuwania
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cales::o
społeczmbtwa
drogiei
Ojczyzny.
CJą.przepisy
Jak rozmaIcIe
są komentować
Ule,
OSZ
o.... 000 Z.
spaczyły
ci ź.kie i tr 'dr.ewsz
czasy,
najważniejsze
Polska
cala klęka u i3tÓP
Zbawiciela
i'pocbyla
UstawY skłonni
konstytucyjnej
rzekomi Je;
To twicrdzenie "Gazety Warszaw- zadanie spełu: EucharY 'ja św. Jezus obecny w czoło, aby ilfZyjąĆ Jeg'.l błogosławieństwo. 7.nawcy i obrońcy.

sklej" -:- odpowiada dr. Gór cki -:- obli: a v r ' ; a a: s'; h ypoS; w / Poznań. 11 czerw.:a 1930 r. Nauczka. jaka dar im premjer W. Sł!lwek.

czone Jest chyba tylko na nleznaJomośc dziennie w niezliczonv..h Komanjach św., j:fze- Komitet PIerwszeg,) Krajowego Kongresu jest zasłużona i surowa, Pytanie h'lka, czy

rzeczy ze strony jcj czytclników, wz lę- kształci w na3 to. co :J:P. Jest ieszcze po myśli Eucbarystyczrego w Polsce. przyda się na cośkolwiek w przyszłości.

zarzu!
stawiał
SW go.pamięć.
czasu p...poset
Rywlązku
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Prof.
dr.Józef
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czytać
po całkowitą
polsku
I rozu
barski.
gdy
ral11lel1la
komIsJI
budżeton:esi
miłość,
żarli\\'ość
(-)
Ks.
Ignacy
Posądw. seprezes.
Hetarz. Kto
nośćjednak
pismu premjera
W. Sławka,
stwie:-dza

wej Sejmu zaznajamiar się z dziaralno- j cemu jedna jeszcze kompromitacie naszYch

5cią Banku Gospodarstwa Krajowego. Przed Eucharystycznym Kongresem w Poznaniu. ,.kC'nstytucjonaHst6w". Asper.

h dl h . . d G , k . . Uporczywe zapar,;1e. katary jelita grubego,
an owyc - wyjasI1la r. orec I - Coli. Mln. Uniwersytetu Poznaósklea;o: z.ek ten wyłoniony.,?, włącza. się ? ogólne- \\'zdęcia, osłabione funkcje żołądkowe. zastoina
nie Chcąc
możnaoccnić
operować
cyframi bezwzglęOtw27.
rcie
sekcjI
go progral
u SekcJI w
dlatym
Intehl1:encJ
ogólna. ostdbic'ne fa.1kcje wątroby. bóle w bo
racjonalność
kosztów W1)dniu
6. posiedz.
b. r. o godz.
10 przez
na saliprzew.
17 1 mieniu
z Komitetem,
cel:J przez.)Zwią

dnemi. lecz musi się je traktować w sto- R k a P f D K . 2) R f t Prz"stklch PP. Członków Komitetu Sek- kach i pod żebrami przechodzą przy używaniu

sunku bądź do sumy bilansowej. bądź do : D;. W i gOr W y n. t.K - cji dl:ł -Inteligc."cji najuprzcj'!liej pros c imy 1 .0 rano i wieczorem po sz!rlaneczce naturalnel wo
sumy udzielonych kredytów, bądź wre- Ilieczność zorganizowanego udziału intcli- gre!11Jalny udzlał.w .KOngresIe, a spe Jaln e ie g z :ą n ;s óf Cłs ;j e::k: :
szcie do sumy Jgólnego zysku. Wtedy gencji w zbiorowej pracy katolickiej". 3) o łask. .względ.meme PO\ł.;yższego p.r gra- wet przy skłopnoścl dr. podrażnień kIszek dzi i4
dopiero można sobie wyrobić właściwy Dyskusja nad referatem. 4) Uchwalenie re- mu sekcJI nas eJ. P zY' tej s,osobnoscl P?- bezboleśnie. Ządać w aPtekach i drogeriach. (1
sąd O .kosztach handlo "' ych dal1ego ;:duc J 'i 5 ) W y bór Komitetu Organizac y j- zwalamy sobIe zwroclć uwa.gę. na to I ' z.e

vv . . ., K ." ) wyłącznym celem nowego Zwlązku nteh

przedsiębiorstwa. Otóż co do kosztów nego WląZ U Intel e cjl atoll.;kieJ. 6 gencjigenci! Katolickiej" bedzie. - zgodnie

admi!1lstracyjnych Banku Gospodarstwa Komumkaty I zamkmęcle. z sankcją udzieloną w tym względzie przez

Krajowego stwierdzić należy, że wyno- W dniu 28. 6. b. r. o godz. 10 na saD 17 J. E. Ks. Kardynala Pryma!;a. - naukowe
5iły one w 1926 r. 8109000 zł. a w 1929 Coli. Min. Uniwersytetu PoznańskleKo: badanie zagadnień katolickich. a w zwlazku
roku 14218000 zł. _ Wzrost kcsztów I) Otwarcie posiedzenie przez przewodn. z em przenikanic ca!eg życia Na odu Pol
handlowych wynosi zatem za ubiegłe p. Rektora.
Pro.i,
Kasznice.z2)Poznania
Referat n.
sk:ego
duchem katolickim.
p. Prof. Dr.
T. Dr.
Silnlckie!1:o
t. Komunikat
diecczialny Sekcyj dla Inte
trzy lata około 75 proc. - W tym samym ,.Eucharystja w iyciU człowieka wykształ- ligencji I Krajowego Kongresu Euch. w Pol
czasie suma bll::nsowa zwlekszyła się z cOllcgo". 3) Dyśkusja nad referatem 4) sce zwraca wszystkim Panom z pośród in

Zabiegi JW,
..Iuslandsinslilut l . .

Pisma niemieckie zamieszczają sprawo
zÓnia z działalności niemieckiego ,.Aus
landsinstituts" z roku 1929/30. Ze sp:-awo
zdal! wynika, że zor!1:anjziwał on oko o 300

odczytów, dostarczył przeiroczy i materja
dla 1000 odczyt6w. przeprowadził dwa
798 mllj. zl. do l 778 mllJ. zł., czyli c prze- Uchwalenie rezolucji. 5) Komunikaty i zam- tellgencjj uwage na pOWyższy komunikat. łpw
dla nauczycieli i nauczYcielek nie
6zło 120 proc.. a ogólna suma udzielonych kniecie obrad Sekcji dla Inteligencji. Katolicka inteligencja diecezji śląskiej win kursy
rr.ieckich szkół zagranicznych (1). przyjął
parę
set
wydawał półmiesiecz
kredytów
I W dniu
28. 6.się
o godz.
21 zł.
w Rzemieślniczego
salach Domu wKrajowym
Kongresie
Euch.
w która
PoznajnIl.
a r.lk p. t. wycieczek.
"Der Auslandsdeutsche" oraz bez
zw ększyla
z 628 milI.
Poznaniu: szczególnie
w sekcji
swej.
tak wożne
do ! 472 miU. zł.. Czyn prawie o 135 proc. Zebranie towarzyskie (bez udziału pań) oroblemy roztrząsać będzie. B1iższ 'ch in płatne tygodniowe komunikaty prasowe.
37 tom6w. Sama biblioteka podrecz
Koszty handlowe Banku Gospodar- intelig.encjj męskiej uczestniczącej w Kon- fe>rmacyj",ldzieła Generalny Sckretariat Ligi wydał
na Instytutu liczy - 39.000 dzieł. Wyka!
stwa Krajowego - ciągnie dr. Góreckl- gresie, - następnie o godz. 23 wspólny po- Katolickiej w Katowicach. Tel. 13-30.
dzJeł Instytutu p. t. "Neue Bilcher" w 30 tys.
wykazują stałe stosunkowe zmniejszanie chód do kościoła 00. Jezuitów na wspólną Tadeusz Starko prezes Ligi Katol.
egzemplarzy. rozszerzany zagranicą. W ar
się, co ilustruje następujące zestawicnie adoracje Najśw. Sa ramentu. Po godz. .24 Dr. Jan Hlond.
chiwum zarejestrowano 33.500 organizacYJ
porównawcze: wspólne. wYsłuchame mszy św.. odprawlO
I zgromadzono 79.000 wycinków z gazet.
Ogo' Inak suma
6 h dloszt
B nej
Mielocha.
oraz wsp61.
Przeźroczy zaś posiada około 25 tysiecy.
w nprzez;
owych O.
. neSuperiora
przystąpienie
do Stołu Pańskiego.
(Tę

przez Bank Gospodarstwa Krajowego na jaknajliczniei być reprezentowana na I

O. K. .w stosunku do sumy bilan owej część programu. Inlcjonowaną I organ\zo
wynosIła w r. 1924 - 1.7 proc., w roku waną przez; Związ;ek Sodalicyj Marjańskich
1927 - 0,9 proc., w roku 1929 - 0,83 lntelig ncji Mę$klej w Polsce, w porozu

Popiera) UllIlllł radzilJ

I dOl prau _.

Cyfry te llustrują potęge propagandy za
6fanicznej, zwróconej ostrzem swem prze
dew5ZYstklem przeci wpo!sce.
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110_' Clili..
, Czwartek PO, św. Trójcy wybrał Ko- Po Mszy św. wyrusza rocesla teo
nowlen1a N..św. Sakramentu,Ołtarza. Jakle przypadaM w cluu roku. WśrM
Uroczys ta wje się Botem Ciałem. c1twleku dzwon6w I śpl wu pleśni nabo
gdy! celem Jej Jest u lelblenle Ciała tnycb posuwa sio pochód kościelnych
Chrystusa Pana. obecn go w Sakramen- bractw l organizacyj z chorągwiami.

.czekolady tOO.l' r mowejl
8UC11A_ . PaUTOLA . MILKA

'cl6ł Jako urocQ'sto&e pamiątkową usta- foryczna, naJwspanialsza ze wszystkich

?
.. . 

.:

Nr. T5

.. ' . hPotIWII 'llł'TiGifnYi- t: 1InTa TJ' 20 T030' t.

: f'1
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VBI.MA . BITTIIA I L ci.. lawie,.

g POTOGRAFlB I,t KUPON

_ ........ .......lłopowy

czw 19 artek Jan:
P. II. cle Ołtarza. ,Kokl61 obchodzi ją z całą. Kapłan niesie Najśw. Sakrament pod bal
W.... S)'JwerJaua
11.: &.IL
na jaką go s , okazałoklą. Ujawnia slo dachlmem przez ulice I place publiczne.

aerwca ZIIdI. 11.: A'"
BzY:
..... -c:wo.
OWwu.
.'1;......

to w uroczystej Mszy św. Domy wlernycb przyozdobione są ko

Na bogato przystrojonym ołtarzu u- blercaml. zielenią. kwiatami. a okna pło
mieszczone. .. w tym dniu Jeden albo D4 światłem Jarzących slO świec. Dzla
Nabołe4stwa
trzy kielichy J paten do góry wznle- twa w bieli poprzedza kapłana zNajśw.
ac_16I katedr.u n. Płotra I .......
sioneml. jako godła tej urocz:yst()ŚcL Pod- Sakramen m l wśród śpiewu sypie pod
PIat.. Zł. " Godz. 6-ta za zmul. rodzlcllw tzas Mszy św. odprawianej z wystawle- stopy jego kwiecie.
J(omandrów. Oodz. 6.30 do Opatrzn. Bosk. za

..ocIz. SZllmowski. Godz. 7-ma za zmarł. Karola
ROIIdchen. GocIz. ,.30 do Opatrzno Bosk. za dzle

niem NaJ,łw. Sakramentu. po epistole N

czyta kapłan sekwencję Lauda Sion. Jest a czas procesji wystawione są pod

c! z ochronki. GocIz. 8-ma za zmarl. Jln Sn to wzniosły hymn pochwalny. oplewa- gołem niebem cztery ołtarze, tonące w

.t

ronia.
, Sobota, dnia Z"i. bm, o godz. 6 do OP. BosadeJ jący ustanowienJe N. Sakramentu l wzy- zieleni, u których śpiewa slo początek 4
ZI siostrę Honorata. o 6.30 na pcwn, In t.. o 1 za wa on do wiary I miłości ku Chrystuso- ewangelIJ. Przy ońcu celebrans ple.wa
I wszystk:e dusze zmarle, o 7.30 do M. B. Czcst. wL Początkowe wiersze trzech ostatnich hymn "Te Dewn . błogosławi NaJŚWlęt
o zdrowie, o 8.JO na int. PolicJi z. powodu zakofl
czenia kursu. o 9 na Int. Stow. CłJrzeAc. nauczy zwrócony do ludu, trzymając w ręku świata, poczem pochód wraca do ko

deli.

-O

. Teatr PolskI w Katowłcach.
Repertuar:
Czwartek, dnia 19. bm.: "Kopciuszek- o godz.
J6-tel.

monstrancje. błogoslawia\c nią zebranych ścloła. ..o

zwrotek
wiernych.tego ymnu śpiewa kaPłan l SZym Sakramcntem na cztery strony

Z uraarslalel IOrniall W KrOI. Hucie.

Czwartek. daia 19. bm.: .Grabe f)'by" o lO

buhaje od 1,15-1':;8 zl., woly ocI 1.10-1.45 zł..
krowy od 1.10-1.,,0 zl., Jalówkl . l 1.10-1.46 zł.
nierogaciznę od: a) 2.30-2,40 zł., b) 2.20-2,29
z!.. c) 2,()8. 2.19 zł., d) 1.92-2,07 zł. Tari oży
wionł'. Tendencja z:Jiżkowa.
(K) Wlasnem ciałem ocaliła dziecko.
DnIa 16. bm. o godzinie 16.JO na ul. Bytom
skiej w S'emianowicach najechał budown:czy
Nawrocki Jan z Król. Huty swym motocyklem
na 52-letnią Wróblową JulJę z Siemianowic, nio
sącą na :ękach póltora roczne dz'ecko Wskutek

najechania doznala Wróblowa ogólnych okale

w poaIeclzr.rek. 16, bm. auł.pUo w Kr6J. oprócz lIIesłraooaeJ pr.cy nad ciągIem ....prow.. czeń, zaś dziecko wyszlo z wypadku bez szwan.
dzinle 20.
otwarcIe nowegu 'iZ)'Ina. na tereDłe 'opalnt dualem aa,JlIOwlzych urzlłdzed techlllcznych I ku. Okaleczoną Wróblową odstawiono do szpi
Piątek, dnia 20 bm. ..Wesele na Wrnym Ślą Bucie
.Król". do ('o1&Idda Kopald Skarbo- racJonafnycb metod pracy. opatentował własny tala w Siem.anowicach. Willę w wypadku po
au" o 1I"0dz. 8-ej ..iecz.
" .yctl. n.zw.aep ..J.c 1t Wlefk.... Celem I zad.. ")"II.f.uk I'Y1Ilea ootrz.salnych, stallOwlących

nosi budow,liczy Nawrocki, wskutek n'eprzepi.
.jem nowelo szybu leIt dotan:fe do niższego o epokę w górnictwIe. Byl członkIem Komitetu za sowej jazdy. Sprawe przekauano wladzom są
100 mełr6w lIoryzoIIłłI I 1IIIoIt........ przez to 10łyclellklelO poUk!eJ Szkilly GóralezeJ w Dą
Sobota. dnia 21 bm. ..GrubI: ryby" o Jod! .owych pOkl.lI6w well.. przyczem z.stosowane browle or.z dzlsfeJszel Akademii OórnlczeJ w dowym.
8-ej wieczorem.
bodą najnowsze Ifstemv .spIoatacJI. wydobycia Krakowie. Od cłnvlll .,.u*la Oórnego Śląska
p'zewozu I sortowani. weatL Dość wspomnieć. zaJety w PolskIch KoP.lnl.ch Skarbowych Jako 'ł'.r6Iews.iel Bufy_
Teatr Pofskl n. prowlaciL
w szybie tYlD wydJb)wać sle bedlle weglel dyrektor. byl plerwszJo'!D prllzesem Śląskiego Ko
Czwartek, dn!d 19. bnL: _Carmen" O\1włc e teDle.
Jak zwyczaJnIe w ..ózkacla III.tkaml. lecz w I. N.llkoweJ Ollanludl Pr.cy. fa)cJ.łorem I (=) Nocod gubI Pradl:; fegltYDlacie.
o godzinie 19.30.
żelazayda skraytllacll, o zaw.rtoścl klu prezesem pSyclaotel:lanl.znelo lastytutu porady Nocoń Antoni z Orzcgowa ooniósł, it dnja 15.
Piątek. dnia 20. bm.: ..Grube ryby" Zabrz e dużych
ton. które to przez pr'lechylanle, odrazu wysy- zawodoweJ w KatowIca, b. W r. 1929 odznaezony bm zgub:ł w Kr6. fiuci6 portfel skórzany, za
SBbota, dnia 21 bm. ..Flis i Verbum nobiJe
dla szkół o godz. 3,.10 po południa.

O godzinie 19.30.

-O- p)'wać się będzie na t.łme &eperacU. Należy pod. został Złotym Krzyżem lasłligl. Na cześć lubllata wierający lO zł. I/:otówki. legitymację upoważ
8 al611 określić.
wlefe t8IIIeJ
I prośclllJ
oolleblć
z Już szerel
przemówień,
zasługllubllata
na oraz
kartegoc}'rk,tlacyjną
na nazwisko
P:-adel
Je.
Z POS iedzenia Maolstratu.
że Z.rząd
PolsUch
«opalńjeden
Skarbowych.
odbył
sle bankiet.OO.Jnosząc
w czasIe którego
wygloszono
niającą
do prowadzcn:a
motocyklu
Nr. 303

W pollledzlałck. dnia 16 bm. odbylO sle krot- I!.' łąc)'cłl szybów, co Jednak spOwodowaloby pola pracy z.wodoweJ. Jak I społecznei I zawo rzy z Lipin i wezwanie do przeglądu wojskowe

lle posIedzenIe Mag) trata. na którem przYJeto zlltrzylD.aIe wydobycia. a wlec I redukcjo robot. dowe). go.

(lo wladomMcL ż. 1(810\\,),;11. Sp6Ik. Akcy)aa, alków. mimo to Jednak ale nczylllł telo I mImo W oba uroczystoś.:la;:h wzleU udzlal Imieniem
ocenIają dOlllosłość wysyłki dzlecllwycll robot. cleiklel sytu.cJllosPOdurczeJ lIIe cofnąl sle przed Rządu p. WlcewoJewl.-da 2:urawski, ImienIem (=) ..Brylant" gotów ma przyalełć nleszczekle.

alków na kolonie letnł.!. prlekuala Maalstrato- JawestycJamL 1I'IOOz górn. I Rady naozorczeJ prledsfęblorstwa Dnia i5. bm. skradziono ... .;ról. fiucie na

....., kwotę ZOOO zl. na wys)łkę dziecI do Oorzyc. SymboUCZDe,O wydobycia plerwsze&o wiadra p Malawskl, dyr. WJo.zsz. Urz. 06rn.. defegat szkode W:eczorka Józ fa z Kra!. fiuty rower
Pozatem ooslanowt.Juo zakaz.ć n. przyszlość ziemI dokonał lmIelllem wl.dz g6rntczycla, d)'l'. MInIs" Przem. I Uan.Jln P. Korsak. naczelnik meski marki ..Brylant' Nr. 2097, warlości 250 zł.

\1iTwleszanl. w obrębie miast. «.towll: trans- Matawskl. Wydz. przem. Radow!illi. prezydent 8paltensteln Ostrzega się przed nabyciem skradzionego ro

lIarentów plóclenny.:h. .ast.lacie elekłryczae w RównOl:zdllle łwr c!ł Zarząd lIopalii skarbo- wicedyrektor MajewskI orzedstawlclcfe urzęd weru.

.. ,

PIacIla przy ul. Mlyń klei uchwaloao wylloue wych jubUeusz a5.le; pr.cy zawodowej oraz "lk6w I robotników ItJ Wśród licznych przed. ,
\1ie \1i'ł.sn)'ID z.kresio:. Wreszcie zaI.twlollO s_ pdegaanle dłUloletaletc> swego pracownika, ItawlcleU przemysłu górnllśhlskle,co zauw.ty i8 ljwi fecWewic.fege_
..eR spraw personalny::" I ood.tkowycll. (_) dyr.,. lIIi.
Roma.. WlCJOmnl,,
Rlegera proł. AkacL
Uśmy
m. In.WoJn.ra,
dyr. g"n Stadolkłf:wlcz.
CIszewskIego. Dworz:ań
Krakowie.
nafeiy.OórnfczeJ
te dyr. Rleger
czyka,
I fnnycb. ( ) Procesja
Boże,.o
Iala ulic.
w Śwlętcchlowlcach.
Z powodu
nal!.rawy
p;ocesja ł1t.tego
Ciała pó,dz,e w tym roku jak następuje: O godz.
(-) Od Redakcji.
8.45 wyr..sza procesja ul. Wolnooc:, Aptecp'n", (I.

Z powodu przypadającgo w dniu Jutrzej zym

oltarz), ul. Długą (II, ołtarz), S ;>italr.ą Vogla
przy ratuszu (III. ołtarz). Wol"ości konsum. Ko

wieta
'3 legoukaże
Giała.
..Polslo
c ego
wnioskować
nalety. ił wymieniony
trudni I
Z
cltodlliej"
siCnajbliższy
w piątek o numer
zv..yk!eJ
porze S!ę
zawoclowo
puSZCZał1iern.
względn:e podrabia

t:: 7 I ozw m odpada nasz tygodniowy
niem
pieniędzy.
(-) Ulic. doto nIe
plac
z.b.wy. II

Podziekowanie

W Assyżu obradowała kapitula generalna za- w Bogucicacb trącil blotnikiem od samochodu
konu franciszkanów w sprawie wyboru nowego szofer Breslauer Rudolf z Katowic 3-letn ego'
generalnego przełożonego zakonu. Gene-rałcm florjana Lewana z &gucic. który dozna I oka
zakonu został wybrany O. Dominik Tavauj. leczenia twarzy, wskutek czego odstaw!{)I1o go

Za okazane współczucie z powodu

(_) Nowy generał Fr.nclszku.)w. Dnia 16. bm o a:odz. 20.45 na ul. Katowickiej

wszystkim którzy wzięli udział.w pogrze

mu, V. P.) otwarte we wtorki i piątki od godz noszą rodzice, wskutek niedbałego dozoru nad

Danecklemu, P.lnspektorowl Ranoszkowl
Szan. Gronu Nauczycielskiemu pow. Tarn.

9-:?-eJ. ZWIedzanie odbywa się w grupach oprO- dzieckiem.
..adzanych przez funkcjonariuszów Mnzeum co (-) Nlelortunny f.:tdzlec.
Dnia 16. bm. o godz. 16.30 na ul. Wojciechow.
2 godzin '. Pubh\:ZI1OŚć winna zatem pOjawiać się
Vi}'łączn;e o godz. 9-eL II-ej. i l-ej. Sp6tniaJący skiego w Załęiu najechal kierowca samocbodu
sle bedą musIelI czekać do nastcpnego oprowa ciężarowego &. 10015 Szwajoocb Jan z ŁagIew
dzenia. Wyc,cczki mogą składać sie maksymal nik na rowerzystę Buchmana Waltera z Załeża.
nie z 30 osób. Wst!;P bezplatny.
który loznał zIarnania lewei nog.. Rowerlyste

(_) Święto pułkowe I pulku czołgów.
DO\,'cXca i pulkI! czotgów zawIadamia. e w
dn:u 22 bm. w Obozie l;wlczebnym w BIedru
sku pod PoznalIlem będzie obchodzone w ra
mach pulku dorocZl1 śwlcto pul,kowe, na które
zaprasza oficerów i szeregowych rezerwy l. P
czolgów.

odstawiono do szpitala miejskiego w Katowi
cach. Wine w wypadku ponosi poszkodowany.
gdyż wskutek nleum!eJętneJ Jazdy na rowerze
wjechał pomiędzy szyny tramwajowe. a na tęp
n'e spadł z roweru i dostaf się pod samochód.
(-) U.....żać n. p.plefOŚaJce!

Korecki Stanislaw. kupiec z Katowic doniósł.
(_) DzIsiejszy koocert kompozytora A. Ander że dnia 14 bm. skradziono mu w składzie papie
rośnicę
srebrną z monogramem K. 5., wartości
acha w Parku «ościuszkI.
Dnia 18 bm. odbMzie się premiera kompozy 300 zl. Ostrzegiif przed nabyciem skradzio
Cyj katowick.e-go kompozytora P. A. Anderscha, nego przedmIotu.

iI f{ał wfc.fe,, .

"

,!
'i.

Śp. Józefa lura

(_) ,"uzeum Śląskie. wspomnianym samochodcm do szpitala 00. Bo
Muzeum Sląsk.e (Umach Województwa i SeJ- n\fratrów w Bogucicach. Winę w wypadku po

""

tragicznie zm31lego ukochan, Brata mojego

wykonanych przez ork.estrę Policji Woiewódz
kiej pod osob:stem kierownictwem kompozytora.
(-) Tych urlop nic nie obchodzL
NIebudujące obr1łdy Rady gminnej
. Dn:a 16. bm. weszli nie znani sprawcy praw
w Janowie.
dopodobn:c za pomocą podrobionych kluczy do
mieszkania urzędIł'ka P. K. O. Grzedowsklego
Dnia 10 czerw,;a udbyło sle drugIe z rtędu
KazimierM. zam. na Ul. P. gmachu P. K. O., a posiedzenie now.;obranej tutejszei Rady gminneJ.
będącego obecnie na urlop;e w Zakopanem. Porządek dzienny obeJ:l'owal m. in. wnlooek na
Sprawcy przeszukali wszystki6 szuflady w sza c::elnika gminy o prz r6cenie funduszu .1yspo
fie. jednak czy i co zabrali, dotychczas nie zdo z}'(.yjnego. wyb6r P'lSlczególnych komisji i wy
'ano ustal;ć. Dalsze dochodzenia w toku.
bór Jedneoi ławnika Vi miejsce ustępującego p,
(Niemca). Wniosek o przywrócenie
(-) Na fałszywej ..lJocle" doJechał do porta  J\ażmierzaka
ft'r.duszu dysp w wysok.oścI 3 tystecy zł. uchwa
wIęzieola.
leno jednogłoŚnie:. Przy wyborze czlonków do
DnIa 7. bm. przytrzymany z.ostal przez poli. poszczei61nych .komisJi t.derza!ąco w oczy rzucal
cję niemiecltą w Bytomiu za puszczanie w obie sle fakt, te radni z k!tabu \!.orfanclarsko-enpe
fałszywych dwu-lIt4rkowycb monet 32-letn' erowsklego na każdy-.n k oku popierali Niemców
Forieuman Cheim, obywatel polski. z zawodu
malarz, karany kilkakrotnie przez tut. sądy za '!lad kandydaturą z Innego ubozu polsklell"o. I tak
różne przcstepstwa a ostatnio w roku 1929 za ł Gzieki
spółce
Niemcy
anatomiast
niekorfam:i'J
podni.. li.sko-enpeeroweJ
.eki, II"dy lI"łosowano
sądzony został przez władze sądowe w Król. zasiadać będą we wszystkich komisjach. Zazna
fiucie na pól roku więzIenia za puszczanie w czyć należy. że jeden z raJnych polskich klubu
obieg falszywych 2-złotowych monet. friedman lewicy niejaki Sikora wvłamal sie z pod solidar

bie. I w szczególności WieI. ks. Prob.
Góry. Panom Chórzystom z Konserwa
torjum, Harcerstwu, KoL'gom, Nowaków

nie. N e<trojowl. KIelnpetrowi I MusIe

lejową. Ap' 'zną (IV. ołtarz), stara aPteka.

( ) Nowi naczelnicy Urzędów Okręgo....ych w
Lipinach. w Chropaczowie I w Ł.giewnlkach.

Po powołan u P. nacz. Józefa OlsZOWF.klego

na stanowIsto naczeln,ka Urzędu Okręgowego
w:eJlkiego w Lublińcu I odwolaniu go z dotych
czasowego stanowiska naczeln.ka urzędów okrę
gowych w L'p.nach, Chropaczowie I Łagiewni

kach, starosta i przewodniczący Wydzialu po.
wiatu świetochfowjckiego powierzył te stant>
w. ka. zgodnie z ordynacją powialową. naczel
n,kom gmin w Iych miejscowościacb. Każda z
tych gmin stanowi bowiem osobny obwód okre
gowy. Dn:a 16. bm. przejcli urzędowanie od p.

lkowi. Dziatwie Szkolnej I wszystkim
mieszkańcom gminy Bobrownlkl skła
dam tą drogą serdeczne .Bóg zapIać'.

Olszowsk:ego w obecnośc: P. dr. F!acha jako de

_....cl.l. w W. Hajdukach

mianowI zostaną pośród ławn ków tycb gmin.
( ) Wystawa robót ręcznych, ko!'lecych I gos!).

'an lur

legata p. Starosty SzaJińskiego: w Lipinacb P.

nacz. Lazar, w Chropaczowie kom nacz. p.
Przybyla, w Łagiewnikacb kom. nacz. p, Ry
ban. Zastepcy naczeln,ków okręgowycb za.

dom. w Ua.ldukac"
W auł. szkoty 6-ej w Wielkich fiaklukach Jest
otwarta do 19. um. wystawa robót ręcznych, rt>

w wysokości 5 !yslę-V zł. uchwalonego prze.l bót koh:ec}'ch i \!ospodarstwa domowego, wy.
pc.przednią Radę glni.1. ą t okazji lO-do lecia konanyci; przez młodzież szkoły li-ej. którą kat

liiepodlell"łości Państw.. r-olskiego dla ksztalc"cej dy win:en zwiedzi6. Wystawa otwarta od 8
się młodzieży tutejsLych polskicb obywateli, któ do 17 godz.
rzy przyczynili si" okoł J przyłączenia lą3ka do
Polski. Dzięki kilku !I:.lrfam:larzcm i enpeerow ( ) Narazie kradną szyny kolejowe. . .
Dnia 13. bm. pow'adom:ono telefonicwie po.
cum, nad tern kto PrL, iużyl ię okolo przyłą

czenia Iąska do PoIst.; decydować będą także
riemieccy na(.Jonaliści. Gdy vrzystąpiono do
wyboru ławnika wvsz!o szydło z wutka. Klub
prorządowy, !toJąc na zasadzie, it interes ogól
nopolski należy zaws stawiać pondd interes
partyjny i &1I.bicji wlasnych zaproponował klu
bowi korfanciarsko-enJ;eerowemu kandydata,
któryby odpowiadat wym(\gom tuteiszego ludu
fJolsklego. Kandydatem tym byl czlonek NPR.
Mimoto klub korfa;\c:arsko-enpeerowy wolał
wej ć w kompromis z NiemcamI. W rezultacie
pr zeszła kand}'datura p BiJchsa, aptekdrza z Ni
kiszowca. wspieraua gL!al1ll Niemców. Nieobli
czalne stanowisko ;tie tór}'ch radnych i ławni
ków z klubu korfa c!.'J !ko-enpeerowskieio za
Jete na wspun.nianem pc siedzenin spotkało się z
pr tępicniem nawet w t<l icb wyborców. Cale
zaŚ społeczeństwo {JO's le naszei gminy pilnie
śledzić I notować będzlc prace naszych ojców
gminy, ił podubne zdr..d\' popełniane na interesie
narodowym piętnować tędziemy publicznie.
Plomal.

zostal przytrzymany w cbwili a:dy zamierzał ności swego kiubu I SW5 m glosem przyczynil się (K) Z Centralnej Tarlowlcy.
placić zakup.ollY towa,r fafszywemi monetami doz wyclęstwa Dientle;klch n cjvnallst6w. A już
W tygodniu od 7. do 13. bm. spędzono na tar
2-markowemi. W czasie dochodzeń ustalono, i! nie do przebaczenia zdarzył się na posiedzeniu
friedman m;ał ukrytych w sieni obok skladu f kt. że wspomniana spóJka gbsami swem! wpro gi: bubaii 113. woluw 50, krów 752, jałówek 84,
- w którym poprzednio towar kupowal. Jeszcze wadziła radnelo Niea:t.a do kuratorium. iakie cieląt 281. nierogacizny 2098. Ogólem 3378 zwie
lb sztuk falszywych monet 2-rnarkowycb. z wybrano dla rozdzlalu tundusz:6111o. ze stypendjum rząt. Placono za jeden k:.J()gIł'am iywe.! wagi:

sterunek poł.cyiny w Zgodzie przez zarząd ko
palni ..Nicmcy" w wietochlowicach. iż w o.
statn'ch dniach skradz:ono z hałdy szybu VII. w
Zgodz.e 6 szyn kolejowych. wa"tości 300 zł. W
toku dochodzeń ustalono sprawców kradzieiY a
mianowicie: Ratke Józefa. Moczygębę Karo:a i
Białasa franciszka - WSZyscy ze Zgody. u któ

rych znalezIOno skradzione szyny. Ponadto

znalez:ono u wymien.onycb jeszcze 5 szyn, skra
dzionych na kopalni .,Wirek". Znillezione szyny
zakwestJonowano I oddano napo wrót poszkodo
wanym kopalnIOIII a sprawców pociągnięto do
odpowiedz alności sadowej.

( ) Nauczka na przyszłość.
On.. 14. bm. skradziono z przedgmacbu Sa

rostwa w w.ętochiowlcacb na szkodę Jana

Kapsk,ego z wlętochlowic rower męski mark,
..,Brenabor". wartości około 200 zl. Ostrzega SI'
przed nabyciem skradzionego roweru.
( ) N:e tędy droga do poprawy bytu!
DnIa 13. bm. o godz.nie 9.40 w czasie wypła
ty zasil ku beuQbQtnYID w Urzędz,e gminnym
W SzarJeju gdz e zebralo się około i5C bezro
botnych, z których wieksza cześć me byla upo.
ważnlona do p()bierama zas:lku dla bezrobot
nych. wywolalJ ci ostatni awanture, do zlikwf.

-
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...... ZIeIIodn1rt" f! dnia 19 t 20 czerwca 1930 r.

-Nr. 159
o aoW, amo.,. zbIoroWII dla pncow
ntk6w umysłowych.

Lo. .....dI latlIII _.,cII .1 adlllloM
1... M..

Radio.

Wczora1 odby,y sie pertraktacJe miedzy
"'iJ1iJJ'''''''''''''''''''''-''''''''-''''' f..,/1:N
przedstawicielami clctkle«o przemysłu I przed- Prezes zwI,z1iu TOwarzystw 1s0d0wc6w 10- .,..Je. ...... , eaIa prOpaPDdcnrelo
Program audycyJ:
Itawicielaml zespołu Z. Z. P. U. w sj)Tawie ao- łchi pocltowYcb Da 06nJ'1D Sf_a P . porac:lnlk Ioła . łer"'Ar"'- 101----- 1 

.... am_,. zblonweJ dla "rac..walllów ..y. 0-.0_.&..... 'ON ...... ....- w._

, Czwartek 19 czerwca 1930 r.
,rowvcb. Przedr.1lotem uklad6w była gł6wnle --- z P a iaIoraIIłe na.. te w dalu Dzfekl poparcIII władz poIIIrlclt I .otewUIcII
latowIce. bł. 408,7 .." - Oodz. 9,00 nał
6prawa roz,lągni ia ustawy o naJmIe pracy dla 15. bili. odbył .e'..... ......Ią lot lIOIIIdeII P....t...._..... ueaIIzow-ą ł lot .ocIb,ł łeitstwo
z katedry PoznaitskleJ. - 11,58 Sygnał
pracownlk6w umyslowych na no w, umowe, 101"" pocacnr..cll o cbarakterze propalandowo sle w 4nla 15. bm. W locie wzltło .ddIł UH

przel!stawlCiole IwjUlr6w zawodowych zaMda- PlitS WOWYID na poud .... lkIII. lO 100eb.. przecietna sz,tlk0ł4 lotu w,nOllla 7. kila.
l' wlllczenia do IImowy tycb punkt6w ustawy. stacJ kolejoweJ ReCIIIw w Lotwle. poprlel Loł- na .ock.... Czn loto kalde.o lołobla bYł kona
które Sil dla pracownik6w korzystne. WołIec od- wo. WIł- wadIU cralcY LItwy. Pru WtcllOo trolowany na IpecJafn,ch lellrach torltrolaycb

czasu z Obserwatorium Astronom. w Warsza
wie. hel nar z wid, Marlacklei w Krakowie oral

komunikat meteurolo.a;iczny. - 12.10 koncert po

z udzialem zespołu instrumentalneKo Pot.
f/lOw, ze stron, praCGdawc6w. dalsze roIIowa- dale'" Waazaw. =- Q6nay -łr. z dokladno8clll letundy. PI.,.wsza nąroda dłl pularny
"a 1!Je będ. prowadzone na podstawie attaw, Co rolr" hodowc, lOłobi pocztowycb ni Oór. bodowcy. którego 101l1li osluad laknałlepszy sklego Radja w Katowicach. - 13,20 pr..erwa.

.15.0 muzyka lekka. - 16,00 int. AJam LachowIe.
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kt6ra niebawem s:= zJawila l przystąpila d:1 OU'jJUL Gołeble powracaly do macierzJltych
na dwa tygodnie. 18,50 rozmaitości. ;apowledt p:-ogramu na dzl"

przytrzymania jedncgo z podżegaczy a miaoo gOlebnlków clOlto Jut w dnia odlotn.
WICIe Sokołowa. bnrobotneio. którea:o odpro
Oranice RzeCzypospoliteJ Jut nie wystarcza
wadzOllo III komisarial. W związku z lem udal
debY ulpOkolć ambicie ł inlcJatywe bodo
.!c tłum bezrobotuvcb za odprowad",onym So Iy.
wców
a:olebl poc:ztowfch n. 06roym SI.sku. To
Iwlowem ! w blislrości komisarIatu zamierzali&:o let związek
czynił ,tarania u naszyo!J wladl o
odbić policji. lednak bezsKutecznie. Nastepnle
uzyskanie
zezwolenia na w)'llanle .oIebł poza
około 59 osób usi'" vało przytrz)'manego Soko
lewa odbić. Z pośród nich przytrzymali o 5-clu
osobników, kt6nv pociągnieel zostaną do odpo
wiedzialności sądowei.
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nam. te oa podstaw e umowy zbioroweJ z pra. I potyteczne. _ 19,30 skrzynka pocztQwa Ko
cownlkal1ll Imr,kl Zakladów lamkniQte '*'ą respondencie btdą<: om6wl P. Stanistaw Stt:Cz.
od nia . bUL do .dnla 13. II1K:a !Jr.. a to w celu kowski. - ZO,OO zeg..r z Obsorwatorlum Astr(}
udZleleQla wszystkim robotnikom.Z tYlOdniowe. nomicznea:o w Warszawie wYbije godzlne ósmą.

10 urloPIL 20,00 IntermezzD ;11uzYCzne. - 20.15 popularny

U,arane oSlaersIWo "P'!IIOnii ll .

koncert wmfoniczny z Doliny SzwaJca. kleJ w

Warszawie. - 21JJ) sfuchowisko literackie. 

U.15 komunikat met.:orologiczny z Warszawy
oraz zapowiedf IIrOlramu na dzid nQ!,tepny. _

W dzid przed wyborał11i do Sejmu Slą- ale obnl!aJą zaufanie I autorytet władz U,25 nadprogram. - Z:,OO muzyka lekka.

(P) Sam na slebłe nleszcz"cle sprowad!lł.
paszkwD
zarzu ukojnych,
podając tycbte,
w wątpliwość
bezstronPrlWn'am
Dnia 15. bm. o "odz. 8.30 na krecie szosy w sklego
cającyoglosiła
p. wiz'."PojonIa"
Młednlakowl
protegowanIe
ne dzialanJe
nadto dają
niecny
ar. v aud ycyJ :.
KoszIowach z powodu nleumieletnego prowa przy egzaminie dojrzaloścl Jakiejś żyd6we- lument w ręce wrogiej nam propagandy do Piątek 20 czerwca 1930 r.

dzenia motocykla nalechal Kubickl tefan z ezkl. Na skutek tego SI. Urząd Wol. wni6s1 zohydzania wladz polskich. KatowIce. laJa 408.7 Dl, - Godzina 11.58 sy..
Brzęczkowic na przydrożne drzewo tak silnie.
ie dozna I c:eż,klego obrażenia cielesnego. Wsku

przeciw odpowiedzialnemu redaktorowi Ze swej strony zaznaczyć musimy. te gnal czasu z Obserwatorium Astronom. w War..

pość. WymieniOnegO nlezwlocznie po wypadku

której przylączył sie prokurator. lonu" jut niejednokrotnie, świadczą niezbi- kowie. - 12.05 koncert z pfyt gramofonowych.

lek odniesionycb okaleczeit, utracił przytom .,PolonU" M. Wesołowskiemu skargę. do podobne kalumnje rzul,;Qne na łamach ..Po- sza wie oraz heJnal z wieży Mariackiej w Kra..

Na rozprawie. która odbyła slO w dniu cie. te organ ten miast bronić Interesów 13,10 komunikat meteorologiczny. Prawdopodo..
odstawiono do szpitala w Mysłowicach, gdzie
17 b. DL. świadkowie w osobach pp. dyr. polskich na ląsku - za który.:h wYrazi. bnie w godz. od 12,00-15,00 transmisIa inaugu
pozostawiono go pod opieką lekarskI!.
Fr. Kutscbe, dr. Tadeusza Betlejll p. Uanki ciela ehce uchodzić - napada bezpodstaw- racJi Ogólno-51ropejsklego KongrC$u Pen-klub6w

Z Rybn'cJrlegc.

(R) Popis .cml6w Śf.skleJ Szkoły MuzycZlleJ

. Rybalka.

Paluchównej stwlerdzUl ponad wszelką nie nletyłko na osoby prywatne. szarpiąc ":' Warszawie z przemówieniami. - 16,00 komu
v.atpliwość gołoslowność zarzut6w Polo- ich cześć osobistą, ale _ gorsza _ nie nikaty Polsk. Związku Zrzesz. Gospod. Wol. SI.
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Dyrekcja Śląskiej Szkoly Muzycznel w Ry lowsklego na l tysiąc złotych grzywny. stwem. byleby tylko w swej ślepej Opozycjl t. "Wśróc! gór pragnienia I trwogi", wygłosi dr,
W motywach wyroku podniósł prze- n'6c siać zamet na ląsku. oraz ponłtyć w T. Kiefpi/lski. - 17.25 muzyka lekka. - 18,20
ba!ku zaprasza jaknalllprzejmiel Szan. rodzic6w.
oraz osoby interesujące siC} sprawą uMuzykal wodnlczący sądu, te podobne oszczerstwa oJ;1nji spoleczeAstwa tutejszego to. co dla p61 godziny Pen-klubów w studio Polskiego Ra..
niania mlodzieży. na popiS uczr:ów wspomnia szkodzą w Da.iwytszym stopniu nlety!ko p. kaMego PoJaka powinno być szacunku go- dla w Warszawie. - 18,50 rozmafot cI, zapo.
na dzieńoraz
nastepny,
nej uczelnI, któr)' odbedz'e sle w czwartek. dnia w:z. Miedniąkowl jako osobie prywatnej. dne, t. j. polskie wladze. .. wiedż proltl'amu
Teatru Polskiego
przegl.d komun'kat
widowisk. 
19. bm. o godz. lO w sali bot elu ,, wlerklaniec".
19.05
codzIenny
odcinek
powieściowy. - 19,2Q
Wstep na sale bezpłatny.
komunikaty sportowe. - 19,30 prof. dr. Kazlmien.
(R) Nieuważny cbłoplec.

Dnia 12. bm. o odz. 10 na ul. Rybnickiej w

Knurowie najechał kierowca motocyklu ZinClew

ski Jerzy z Lipin na 7-letniego Kaz.m. rza Ma
lusza. wskutek czego doznał on złamania pra

'ecll clo UstroniB.
Garść wrażeń Z wc,ckend'u.

Sirnrn. doc. Uno Jag.: ..ze świata przyrody 
Świat zwierzęcy w a:lebie", cześć I. - 20,00 ze-.
gar z Obserwatorium Astronomicznego w War
szawie wybije godzlne 6smą. - 20,00 kómun\.
katy Związku Młodz. Polsk. - 20,05 pogad;;nkz.
muzyczna. - 20.15 koncert SynńoDlCZny z Do
liny Szwajcarskie! w Warszawie. - 23,00 strzYD
ka pocztowa w jezyku francuskim. Koresponden.
cie słuchaczy zagranicznycb omówi Stefan Ty.

Ultro" 18. 6. I tam najadlszy ste Jajecznl y ł ad boc lpor dz
wel nogi I okaleczenia głowy. Okaleczonego
Piszę te słowa pod wraienlem dwu dni spe- nej "pieczenI zbójeckic:!" poclesza.ia sle I.hrJdnem
Malusza odstawiono niezwlocznie po wypadku
na ro tm.znem. zit:ionl)Świ.tecznem we- piwem wlewaaem obfiCI': z beczki. stoJlI,;ej gdzieś
do szpitala Ski Brackiej w Knurowie. Win!: w dzonych
I<cend'zle. Wclteend (,) bardzr, prosta bistorJa w cieniu na prowbory.zny..b kozlach. Amblcla
wypa<lku ponosi sam poszkodowany.
B.erze się poprostu bilet kolej,lwy n. prz. do Mleszczucba jednak le.. wyJŚĆ, choćby I utrata m:enieckl.
ustronia (zDacie? - to :edtcle!) lakąś towarzy- kilku kg. żywej wa,{i, przynajmnieJ na sz.:zy:
szke lasu, podr6ty ł la.':vch drobnych wydatków. R6wnicy (883 m.) Tli dopiero. w obsLe;oem
się r(lwnlet kllitanotś...le jalek. które, o jlę chronisku P. T. T. jest wesoło. 1000ąCO I tłoczno.
(T) tę4ska Szkoła Zawodowa w Tara. Oórlch. BIerze
Nieco O wvnalazkach.
w plecaiu. cZ1l:Jde zt:niach 'me. ulegly. w:ply. Pu jakimś posilku, m )źna dowoli gapić sl na
W"Tarnowsk;ch Górach istn ele od kilk.! lat Il'ż
wom ..destrukcyjnym" - można z pomóCą swej piekno'widoków. rozp <.l...rających siC Le szc£ytn
nwodowa szkoła żeńska. Uczeszczanie do tej towarzyszki ugotować (z za.:howanlem wszelkich tu tak mozolnie osiągoi..tego i wreszcie emocji - Nasze stu.e<:le znaiJ..je S i 4ii pod znakiem wy
że szkoly przez 3 lata. uprawnia dz:ewczeta do ct:remoojałów) na jaje.znicę, Spożywanie takiej usnąć (zdląwszy dl.. wygody kcszulę). Co do aalazków i wYnalaz;:z"ści.
skladania egzaminu czeladl11czego - z dz ału J jecznicy na IOUle prz rody gdzieś w zacisz- mnie. skorzystałem sk'Wapllwie z tel motliwoścl; Pomyśl Pan tylk." - m6wi dobry majomy,
bieliin'arstwa I kra wieccz 'zny. co ułatwia pra Toycb górach, należY de wy:,zukanvch przylemn- kf,ły ::ny tywicznym o:!1t:chem lasu. złotem cie- stale spieszący si . wszystko wiedz.cy i . . . nic
CI: samodzielną lub wstep do zakladów i skła noścl. Aby il/szystko się dobrze skladało, trzeba płem czerwcowego sfoncl. i pysznym aromatem r:te robiący. Pomyśl P..n tyiko o rurce katodo
dów lako sile fachowej w odpowiednim dz ale mieć poza tern przycbyjr. wiat y i pogod , którą suszącego !tle siana. suotłem b dłogo. Obudzlłc wel dr. Zworykina, lub o nowym aparacie tech
Oprócz tego. po ukoflczeniu zawodowej szkoly należy konlC(.znie gd&i..ś zam6wić. W mimone mnie nagłe olśnienie, że moja Zgubę .xlnajde £ nik6w Jenkiusa, który IX'zwotla nam zupelnie wY.
w Tarnowskich Górach, Jest motność k ztalcenia wieta zamawiano !/()&L'I1e hurtem. Modliły się pewnością w miejscu. >:dzlt: wif:czorem koncen- raźnie widzll>Ć swego współrozm6wce. Czy Cli

Z 'f urncą6r.JriegC).

Sle w Seminarjum zawodowem, 3 lata trwalącem " nią (skutecznie!) fer'vczne w perkalikowych truje sie całe życie Us!roola d& telewizji nie
w RYbni:"u, po ukończeniu którego kandydatka sllklenkach penslonarki. wzdychali do niej wysu- Syt wrateń t uszcze liwiony moim pomysłem ludzkości?

są w s.tarne zachwycić całej

otrzymuje posade nauczycielki w szkoła.:.h za szenl bankowcy I. inn: blurkowicze bladzi od zeszedłem z R6wnh;y. zamówtrem sobie nocleg Nie mniel donios!C:':1I są badania amerykaf1
Wodowych. Wpisy odbywają sie w uimnaz;um ścian I papieru. cleszol;y ie wśród pracy na w ..Ustroniance u , ciesził<el sie jaknajlepszą upinj4 skiego uczonego dr. Th .masa o przesyłaniu ener.
mesk:em w Tarn. Górach. w dniach od 7. do z . śwIąteczny wYPoczyn 1f zdala od ..przekletel dla swego komfortu ł pedantycznej czystości, no gjJ na odległość. P<Y1obnv badania te są na
budy._u Restauratorzv I Ldziarze podgórscy. - I przestałem ch.JdLJĆ wlasneml drogami. To u\l"06czeniu. O Ile tak iest, laki wielki przewrót
bm. w godzinach popolndnlowych. WarunI. cizlertawcy
górskich z nporem pukali znaczy, te przedosta!..m ie szcześliwie przez ra..,tąpl w dziedzInIe cJlej techniki I przemysIu
przyjecia - ukończona szkota powszechna la';. w barometr:schronisk
wszyst\,;i skute.:znie. Kiedym sie barykade aut otaczających totel kur. P. Jamroza IIĘ ulepsze6 nastąpi w g6r:rictwie! Ile niespa
ił. klasa szkoly średniej.
z!awil w niedzłelt ra,!" w Ustroniu, jako l.:den i znalazIem Sle na sa!! dtrkad na zakończenie dzianek w rodzaj.. prdcy I walki maszyn przez
7 dziesięciu tysięcy lautt:ntycme!) turystów dnia zleciały wszystkIe piękności tańcujące, aby jednego czlov.-Ieka kier-,wanych w gabinecie in
wYpluwanych setkami z nadchL'dzących tu co znaleźć ulście dla swoi<.:h temperamentów. 5kon- zl11lera za pośrednictwem wlączanla I wylącza
godzlne
pocIągów - toyla śliczna pogoda. sratowalem leszcze fakt, te wisząca gdzieś nad .nia odpowiednich kont!\któw Do tych o nowym
(8) SubwencJe na szkolnictwo.
.,Anoć, czy t to nie rozk z w tak śliczną po- C7anoJorlą phy ls dołJl.1dusznego księżyca odsła- tvple maszyn motna zaliczyć takte aparat urnot.
Śląska Rada Wojewódzka przyznała gmmle gode
póJść de lasu pobAraszkować i figliki wy- nia niedyskretnie całą flote łódek calkiem po I:wialący zapalanie św!<.tel na lotnIsku przez pi
6ronQ.w I gminie Zabrzeg, położonym w po prawiaĆ na trotwce zielor.ei..." powiedziałby stary gondolJerskn wzdycbają;:ych na stawie kuracyJ- lota, zblitająr;ego się j. swelto lotniczego portu.
wiecie B;elsko po 100.000 zł. na budowe. wzgl Mikołaj z Nagłuąric. W,,:c zl!lykamy czemprędz j nym,. że orkiestra J? iit(jni... gra. z Jakiem pOwo- Z 'IIo-ynalazk6w zac.."na korzYstać nawet &o
lIa rozbudowe szkoly, Dalsze subwen je jako an
tego lasu tembardz1.eJ. ze araz na stęPle d.zelHem (dlau 6z Je! Radjo lHe transmituje?), srodarstwo d"mowe. rozmaIte odkurzacze, Pro
pierwszą rate na rok 1930-31 przyznano szere a faltówka lIstrońskIt mimo zableg6w czclgodne- Iz do tańca zabierają SI': n"wet nałogowi rcuma- tosy Elektroluksy zd...:>vI7 sobie serca ospo.
gowI żlóbków, w tern dla żlóbka w Dz:eg'elowie g" beczkowoza, gminnego. po katdym przelet- tycy (przebywający ściej I częściej w Hotelu dyń'
ZI zł., a w Cieszynie 2000 zl.
ta!ą.Cym Mt:.rcede ie Buga!tim, Bulcku, CZy Kur. niż w la !enkachn. a pvtem wszystkem od- Ba _ po\1\iedllar m61 dobry znajomy roz.
flat Cle" dła\\1 nas tumanamI kurzu. Plaga t nalazłe-m w wirze t'lncuJacych gości... moja zgu- anielony otwieralące:ni się perspektywamł,
(8) Ubrali sle I uzbrom cudzym kosztem.
Dnia 13. bm. weszl. nieznani sprawcy d.; mie lest związana z nl&jW1<,ks ą atrakclą Ustron a. be. ., być mote niedaleki jest !en t;zas. kiedy, otoczeni,
altowana na- przestrzoo.l 100 k . szosa, ŚClą- NIedługo b 'ło ra... . bO"w d ugi dzl /I Śwl.t posłuszneml maszynw;i będziemy tylko klero-.
..k n:a naczelnika Urzedu Mierl11czego :5ebe:y as
ląca w ten zak:łtek. ł:esktdzkl tysiące samocho- znowu poszła na ,';1: ,,1era wi , papIerosy I wać niemi i spotywa" owoce ich pracy. Od
learola w Bielsku przy ul. Wyspiańskiego 34 gdow.
. po wrażenia do cze"kl ł'o schrotllska na Czanto- padną naraz wszelkie t/oskI. wszelki niepokóJ'
skradli ledno ubranie granatowe. jeden brow . Usunąć ma te bohC'Lke - lak dowiedzIałem rlę .<993 m).. Zato -:- o rety -: I powodu l;byt dłu- przyszłość każdy bc:dzle królem . . .
n ng, nieznanej marki kal. 7.65 mm oraz iedw Sle dro ą poufną - sa:nochóc!, który aG I lipca glel drzemkI w objecIach !(jnca n Równacy, spa- . . . którt:gt. wart .:i dncbowe nie będą wiefe
zegarek marki ..Doxa", wyrządzając mu szkode br (dl!1JteroJ) będzif' M\J"uchliwsza arterie komu- hl sobie kórę I m.!sl.alem .sle wybrać u d warte _ przerwałem n'u. Bo I c6t wart czlo
na okolo 400 zł. Ostrzega sie przed nabyciem nikacYlną u.tdrowlsk:1 kraplat. zmywał i czyścił Wlsłe. P zYlemnoś p!a:wwanaa I kąl?alila Sle lek który nie ćwlczv wego ducba w codzieo
at... do skutk-.!. Ad ,n!lltos "nnos! w wlecznae czystel, zr6dlanej wodzie Wlsełkl nie w J 'I byt. 
skradzionych rzeczy.
Przechodząc:: przez most nad Wisi. (Idziemy potrzebuję O[Jlsywać. dni nikomu zalecać. To ne ::1 c lko hart du;ba który matna wywal
bowIem tradycyjnym szlakem .,Zelaziste tródlo" lednak napiszę lesz;ze. te kIedy wracarem W1e- ć d t c ło nlez.1leln ści moralnel Jest wart
_ RówniCił). obserwujt.my tlumy kąpiących się czorem bezpośredr.lm ;Jvc::I..(;lem do Katowic. słu- CZY. ś. ·
(C) Ok radl sam siebie, a obwlnłal podobnych Zullus6V1, w k ystalh.;lnel wod?Je naturalnych ba- c.l:ając oPowladait moJ 1 rurystki (która sic po- czeA o pol . I I t hn'fd,
sen6w, zwanych tu .,plosaml". Nad wartkim prą- słusznIe znalazla) o te'tl jak to stratnik granlcz- któ le egalmy .na S ,:d;td w::ł.ktc c Sklut
IOblL
Dnia 14. bm. przytrzymano w Siwczowie In dem widać zarle co parę metrów dzIelnych wed- ny skonfislro",ał lIa CZlłntoril flaszke wina samej ry. n8;peW\KJ Ole. . ć

fi BieJ.Jriege.

ietflZYDtlJdegC.

czyhających nIe wie na duszę. ile na kr6- p mln. H. Konc.packieHłlatuszewskiel, jak to nikt kÓw N .. lak ch le k P : cb larlJYŚ lDIe 'o tarcza1noścl.
kasenta czasop1sma "Glos Ludu Iąskiego", karzy.
lewskie
mlesu pstrągów z Ustronlaków nie skaj, .war sle. te w Ich piękneJ le lU Y SIQ uczy. sam wrs .

..Gwiazdki Cieszyńskiej" I "Glosu Kościelnego"
Na projekt '1lolej towarz ;szkl, poszliśmy gasić C:ollnie spędza święta min. Składkowski, lak to niech kształci char..kter mech ()j)lera swole t y
40-Ietniego Gola!;9wsk:ego Pawła, zam. w Ka pragnieqle
l,k!JSztować pstIągów: ona do urzą- ze zdumieniem oglądała w czasl swej wł!\czegl cle ua ł;lw'y b ś :Jach stosunków ludzkich
czycach. za oszustwo i sprzeniewierzenie kwoty dzonei w stąryni
..l.1meczk nad Wisłą" restau- na zboczach gór Ląn.:!t. r"rdy. Steyery z Po- wymaga IC r .',,!.
1524 zl" dokonane na szkode admil1islracyl wy racji, do kt6rel trzebił
sle piąć po 116 scbodacb z morza i Wołynia - p.)wzląłem PQstanlJWienle. te Uczmy Stę osz\. ęd ..\;. .

m'enion 'ch czasopism. oraz 400 zl. na szkode
straży pożarnej w Kaczycach. Golasowski do do vis a vis połotJłtego r6wnit,i na wzgórzu straula Wypocząć I zabawić sle. Na kCf',jec SICZe- ",:vbulałcl fantazji sl!O-N, U.uc_ę - U__!P!ecz_
pożytkiem
dla kuracji
odtłuszczająceJ,
Ja I przy naJbllts:l.el
spos<>!)cości
znów do U-cbcesz
Oszczędność
daJe
n ósl swego czasu wladzom policyjnym o napa wielkim
,Pensjonatu
Natalii"
(własn
Se!miku więtochł()r rada dla
cierpliw g1zjadę
Czytelnika:
unł- me
naLednOSłtceh
stare: lata. z. a m.arzł;."
dzie rabun,kowym. podając, że na drodze w Wi wickiego). Zrobiłem Lfafn!eJsty wYbór. zwa- knąć udaru słooeczn ;,p .smarul si\: ł"'ivea kre- .Szara kSI że.:zka P. . O. stala sle symboiem.
ślicy napadniety zostal przez 2 nieznanych spra Żywszy a) cudoVo'ny widok z parku penslonar- mem, chcesz wyleczyć sil: z wszelkich dołeK\!- legIt acJIł wobec przy>zloścl. .
wców, którzy mu wspomnianą kwote zrabowa sklego. b) solidną obsługę, c) fakt, te od chwili wości, odwleaź ustruń !lle kąpiele borowinowe, Nlosl!c swoje osz_l dl",ścl do naJblltsze
li. W toku dochodzeń ustalono jednak, it Go pctegnanla nie mocłem luż nigdzie znaletć mojej chcesz zgubić żonę idź na Równice. analeźć Da- ulzedu pocztowego, idlles pewny siebie, la.
lasowski napad ten zmyślii a zainkasowane pie. 07doby wYcieczkowel. Nie było Jel ani wśród nowo - Idt do Jam"o'Y.a na dancing. chcesz rze- czlowlek, kt6ry nie m..rnUJe rezultatów swoje,
niądze zatrzymal dla siebIe, które nastepnie \Vesolych dum6w oblęga;ącyc::h Zródro Zełaziste, leJnego wypo,-zY'llku dia stargaLYcb pr co- pracy. , h t d h . ki
przetrwoni!. Po ukończeniu dochodzeń odsta ani na innyclr ścłetk ch gór:.klch rozśplew.u.ych azlenn. nerwów. ch..esz najleplei i najradośniej Oszczędzajmy. bodn c:iest parK OC a I S ..
wiono Golasowskiego do Sądu Powiatowego w radośc!ą malvch I Wt lkicb dzieci miasta. 80 sf;ędzić lato - jedź Ja Ustronia! daJmy Dasze oszczę , w . . . Je L

tubylcy najwyżej wyrus aj" do nabliższego iasu Ottoo Luar.

Sk{Jczowie
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Str. I

Kronika gospodarcza.
Ceduł. IJeIdy Wlklel
. dIIIa 17. ezerwca I'. r.

',ł;-<

,

Nr..IS

..1ło lslr.. Z'1CIIodaIa- Z dnla'19 i 20 czet.wca .1930:r.

Walaty I ckwlzy.

II. .I[on,. 1I0r.n aeslllcll - .Dolllllcll
IDOIlllelll.dI ... ' Śl..llu.

tycie sportowe,

DZIAL U ZJ:N)WY. '

Z Czestlea:o Cieszyna doaosn:', W'p zeszlym yro A'iClldda wysiłków ..1 fI!:ze6stwa 40 leI

Komunlkat.Nr. to.

tygodniu odbylo, się tatal: wala. 'lItomldzcnle uratowaalL . " ,
..zw ąuu spólek zarobkowych .. który I y ca.; Narady walae . lIromadzeala byry, feclno z gosłedzeuia Zarz :łu Śl/łs!t;elo O. Z. P No
Iy ruch SllÓldzleldEY WSI polslpel, w' Clocboslo- myślne.' lika .zres..:ą.lest.cala tutelsza praca ItO

Dolary 8.88.SO. Nowy Jork 8.91. Pary t 3S.Dl. wacJI. t,ąl:zY on w. sobie'", sp6UzI....l.krad)'to- spodarcZ3 : polska. Uchwalono pracą 'sllÓldz elcz"
W:ede1l 115.86. Pralta 26.45. Wlocby 46,73. 801. wyclll 115 IPÓłdzlelal 'lan,.cb. . obląć ,wszystkIe galezle tycia gospoOarczeło.
Spółdz.etlllo ..Zwil.zku sllÓlek'" sku"laJ". okofo ażeby, ./kt z Polaków alo mUlili prz)'lt",yw
ela 124.45, Budapeszt 1S6,05. Londyn 43,33.SO.
SzwaicarJI 171.75. HolandJI 358,75. Kopenhała ZO.OłIO ezloakó..... Wkladkl na oszczcdn(,ść 'w nlcb do CJ sldch ol'lanl:.ac)'J.Ill6!clzltllczyell. Pooczas
138.70. Sztokholm 239,57. Odańsk 173,.?5. Buki. zlotone. wynoszą przeszlo 8.J aIIJoay korot cz.. narad, przeblJalo Ile U wizYltk ob deleltat6w pa

z nla. 30 mala 19 JiR :zewc.dniC:l!<tc}" P:' 'SL
I. . Wobec powtarnllll.oych sic nieomal prz
każdych zawodach o mi!\trzostwo wykrucoIId D:'
bllcznoścl. !Asllowani.. bh.:la sedzlów I &racZ'y

v. targDIQ.:ld publlcz'1oV-I na bć-Iska, celem, unie;
l'!>Szt 5.00.!IO. Bcorlin .?J.?78. Dolar prywatn}' 8.89. Ikleb. Instytucja l. tworzy lUa" pÓds,aw_ dla czucie wltności zad..nla. lakle malą do ,.peln,e motllwlenl4 sc:dziemLl Qvkończen:a zawodów

Bank Polski 168-167.110. Zw. Sp. Zarobk. polIkIeco t)'c" g ar.cz..ow.ClochOllo....a. nla ze 'wzgledu na clodzy, organizm, w !ak:m Soie ostrzel!;a Sl puraz .-stum kluby I. t warzystwa
rtowe do clslelC on.estrzegiu1Ja postano.
7Z.5\}. Sila i SW:Itlo 85. Cbodorów 140. Cuklor c) I Jel przyszłość. jest Jut, zupeln:e. Ułruntowa- znajduJą. Preze50m Zw ązku Jest p. Karol Bu. spc
wień P. Z. p, N. par. 9
31,50. LIIpop 27.75. .. proc. pot, Inwest. 111.00. n . Poniosla ona wl_Ud_ Itrii)' Ba w)'Qllułe mi. zek. rolnik w KońskIe!: kancelarie prowadz p,
Obydwa Tnwd.rzvshu (Kluby) graJ,ce winne
05 proc. preml. dni. !I3.SO. 5 proc. Konwers.,'jna rek polskich .a jaro.¥, cZ_Jkl_ po rozdziale Józef Bllko. em. kierownik ukoły w czeskim
1<01. 55,50. 4 proc. Z emskie 55,75-55.1>5 Iąska I na pouczkach wolennycb, tak, It trzeba CIeszYule.
z le:a e 1JI0\..v I ocbrony, sedzle!1lu

tIb,7o. - TendencIa c:Ia akeyl slabsza, dla
:v;aJut nielednolaa.

lic oClnlanl. wlraoSł d6br .o , m." C esI J lIslc.e l l noi r:&: ća

a) guspuc!arz. urządzający
zawody, wtnlea
jest
bezpl:cz:et\stwa
na' zawodach
Win.
tak rracwm. Jak I so;:dliemu, tak pod.:zas zawo.
OtaleczDY wyrok S.du Nl.lwytlZ8'o. odrzu.1 aliancka komisja odszkodowd (lszacowala, war :t o! i :' / łtl c':.:. oda...:h Jać pełną obrono
l:aJący pretonsJe b. arcykslęc.a fryderyki Hiibs- teŚĆ komory c:eszyliskiel urzedowo aa Z5 mil.
SytuacJa w eksporcie cementu w maju br. po burga : lego rodziny do,skarbu państwa w spra- koroa w złocfe. RQd polskf oceafa ml.lątek boz
b) wnles czanlu !la 'łlisza...:h,.oraz przy weJAclu
Draw:la ie w porównaniu do poprzednich mie w'e dóbr Komory Cłesr:ydskfqo aa IIICK:)' trak. lisów a. 16 miL IIoroa w zlocIe, cz)'1I 3 mIL do I na trybunach itd. I&:/ >:>zeń z proJśbą do publlcz.
ncścl o oollO'wleónic; l..chJwane publicznośCi I
:s c:cy. W kw'ctn:u br. wywieziono z Polski o tata polloJowQ&o -. o czem ,donosil'$my obszer. 'Irów.'. .
rMem 6.5.. t. cemenl1J. I w maju br. w)'ckspor. l11e Jut. w dn,u onegdajszym - zakolic!y' trwa- Majątek ten, polorony na granicy czechoslo zagrożeniem IIsun'ę':la z placu (bez zwrotu kosz.
towano 8.663 tony cemenlU. lIośclo'Q,'o wiec iacy przed sądami kraJowem! proces. ciągnący wack ej, znajduje s.e od chwili przeleoia &0 tów biletu) p,zez p"II lt;
C) wyznaczenie ;>dp.)wlednlel UOOcI por dko.
'ywÓ! ceOJcnlu w maju br. os:ągnąl wysokość siC przed trzema .nstanclam: prze! 5 lat. przy- puez PolskI:. pod zarz em państwowym,
'Q,'ywozn z poprzednit'!:O roku. W maju br. wy. znane przez Sad NaJwytszy skarbowi państwa O wyroku Sądu Ndiwytszego, odrzucalącym wych którzyby rozpr I<;zeni po wszystkicb miej.
'Q,'lez ono cementu naSletlUI"Ce ilości do państw. bez żadnycb odszkodowad dobr:l .Komory, Cle- pretensje rodz:ny Habsburgów do r.karbu 'pań. scach czuw4li nad przv',wo!tem uchowaniem si
Szw ii - 1.166 t.. finlandii - 1.581 t.. BrazyliI szydsldeJ obejmuj.. 30.000 bl zfeml-I lasó..... _ stwa. obroń.:y prawni zawadomill telegraficznie publicznuścl, a w rd.zl potrzeby jednostki nie.
usuwa!! przy o,'/CIWY policji;
_ 1,440 t.. Syrj; - 1.110 t.. CzechosbwacU  Rząd lustrJackl oceulł po wojnie ......tMć tego przebywającego na Wę&:uecb b. arcyks. fryde sforne
d) zabezp.ecz nle o!acu przed wtarK'nlllcleua
730 t.. Łotwy - 7J I t., Argenlyny - 605 t.. fl;ip.. maJątlw a. 100 miL koma w. zlocIe, mlędzy- rykI.
publiczności, spe..,ialn1e laś loabronienle. aby kto.
.u - 115 t. I AustrU 105 t.
kolwlek podczas zó&w,,dów znald'Jwal sic pod

Wyw6z węgla z Po1sld w maJa br.

..

.,

Wyw6z cementu r Polski w maJa br.

bramkamI.
Towarzystwa nh::stosDJą;:e sle do powyt!izegl)

fcba jmler:1 mIr., Seegrave.

ł nIe dające pelntgo bezpIeczelistwa gral:zom I

w maiu br. wyw,\z wcgla z Polski wynos.1
.(x1O ton, a wic-: zw:chzyl s'C w porów'.an.u
rio wywozu z poPTledn,ej;o mics aca o 6Z.0 tO

sedzlemu. bedą OOCI"gd.1e d!l bezwz&:lędn"J odpo

",iedzlalnnś.;I, aż do l1..leszenl" wlącznie I zam

knlecia boisk dla roJz2lvwek. Oprócz tClo Za.
rząd polecił Wydzlakwi Gier i Dyscypliny cią.
gnąć najdalej Idqce k nsekwellcle za podobna

lon. Wzrost eksportu wyn:ósf wh:c ok, lo 7 pr:c.
1\.1 ynk! Pt\łno.:ne w '('ksl"ortowano w ma..u I: ,
;>O,OOO lon. a w (;c o .;..i.(IOO ton w!c:ce/, n:ż w

wypadki I za.<tosowanla na/surowszych kar. Pp.
sędziowie bedą proszeni n:.prowadzać w !owych
sprawozdaniach sed7.!'Jw kich w . uwagacb" nie

kw'ctn u hr., do pal\stw sukcesyjnycb wywie.
. z ono 2(4.00 t(1n. a wiec o 4 tys'qee wiece-J, nii
\lO poprz...dn!m lII.l'S:ąCU, do pozostab'ch zaś kra

domagania i usterki hch Uubów kttre nie sto

cZY:J CI :! tys. ton mn ei. 11 i w kWIetniu br. Nato

na icb przez W G. l D

sują sic do ;'OWyższy-::b zarzadzeń, celem ukara.

J6w ł'lczn c l wc..[em okretowym - 191.00... t..

Z. Stwierdzonu w Wltolu wypadkach, te Kluby

Jf.:ast wysyłka wcgla do w. m. Gdańska zwiek.
sz 'ł.1 s C o S.OOO ton i wynos la 23.000 ton. 
Przcc:etnit' dl.enn:e wywoiono zagranice w ma.

urządzające zawody. kladą malą wartość na

obsadzanie so;dziów all'tJwych (linjowych) a funk.

CJe ta powierzają oSJ!J m niepeinołetnim I nie
znającym sio; wogóle n ł pr l"rlsach piłki notnei.
powoouią w wielu wypadkach wepotrzebną inter
wencię publiczności I wllrowadzają sc:dzlego w
bląd, a najs!Dutniejslc; I pcża/owania &odne wy
padki, które Zarząd Klubów t()lerulą są te. że
zachowanie ie sedzj'Jw (młouzików) w czasie
pelnienia funkc.ji sędliego IIr.]owego Jest wespor.
I('we. gdyż lataiił z papierosami w ustacb I cho
rągiewką w reku po bJisku.
Tego rodzaiu wypa fil. rllesportowego zacho
wania sic: Zarz<;d odtad bedzie bezwzgltwdnie
potępial i ..urowCJ karal winne towitrzystwa I
kluby. Pp. Sedzivwle bo;dą prosze.ni nie rozpo

jn br. ok(1ło 3i.5 tys. ton, li. o około Z tys.

\\' ccei. n.l w kW1t'tn.u nr, W portacb Odańska

I GdYi1' przcladowano wegla 654.000 ton, a wiec
o tol.OllO ton wlecej. w G<lańsku przeladowano
4.."'b.OOO ton, a W,ęc o 46.0l10 lon wicce/. nil w

kw.ct.nu hr w Odyn. zaś 2Z8.Coo ton, a latem

o 15.00 ton w.ccci. n:i w mie-s ącu poprzednim.
J'.':;w ccej wegla wywieil:śm..v w maju do Szwe
cj, - 239.000 ton. naSICPt1,e do Austrj: - 123000
ton. do D.lI1i1 - 121.\'00 ton. do Czecboslowacii

_ bl.OOO ton. Norweg,) 58,000 ton. finl<.ndi 
51.000 ton, Łotwy - 50.0(\() ron. Litwy 10.000 t.,
Weg:er - '?,),OOO ton. francji 40,000 1.. hal!: 
25.001 ton. do pozostałych krajów dro"ne ilości.

czynać wcześniej uw Idów dopóki gospodarz

boiska nie Jostarc2.Y odpowlednicb sedziów linio.
wy h. zał nsterkl każduratowe naprU'Wadmć na.
Zdjccie przedstawia mon.ent wyd!,bycla zJezłora Win4ermore 4.0:10 k:Jl'neJ motorówki . ..MIss
fngland 11' na k.ór,,' zlr;tł r św1atliWyrml trż Yrekótd6w szybltiJści - a,jr. Seegrave.
:C.lf w sprawozdaniacb seJzl wskicb do W. o.
na kolełaC'h polskich.
3. Definitywny te mm uroCZystości i obchodu
Centralne Ruro Statys:,,'czne Ministerstwa
fo-lecla ląsklego Ol PN. talono na 15 sierltllia
1C0mun kacii op a owalo w n'cb un a..b zesta
sowan'u ohydwó;;:h kraiów. tla p11u e1.onom:cz br. Przy tei sposobności luż teraz zwraca sic
wen e. dotyczące pracy kolei polsk:cb w 19.?9 r. sób ulatwlło w mfy;t ;!tW1. prace. wplywaJąc nem. Wpra...dz.e dotychczas przywó; z Wioch KlUbom uwa&ę na lai..cie tenninn 15 sierpnia
\Vedfug tego zestaw,en.a koleje przewiozlY w Ip.ónocześnle dodatnio nd stan cer. zboża w k..aju. do PcJlski ", 'kazuie przewage nad wywozem z przez Związek. Komisja przygotowa'llicza PcJZO
tJ'm roku oj;ólem 167.567,.'\66 pasażerów. Wobec Naleiy LiUndczyĆ ż SIJraw.. ta była "£led Polsk do Wioch, lecz wym.ana towarowa pol staje w tym amym sktz.dzie. jak zostala ostatni
te;o. że ludność Polski wynos, okolo 30 m Uo- rr,lotem r,JzmJW pudCl !o rJcdawno odbytej w sko-wIoska rozwija s,e ..:ewątpl.wL w k.erunku r z wybrand i to pp. S.. flleger. Antoszewski.
IIÓW osóh. moina pow.edz:eć. że ludność calego Ministersrwie RJlnictw. wielkiej konierc;n.:jl i wyrównan.a tych I ozycy}. zm,erzając. lar azem Koneczny, Synowiec \ Kordula.
kraj Nzeszta 5 -azy przez wagony k"lejollie. przedstawiclc.e rc.lnil;,wa uzn3wall pużytek ta do coraz .vickszego ożyw,cma. Równoc1.eśn,e z
4. Uwzgledn!on.J c:ł;\;ściowo prośbę KS. Iąsk
Dochód z prze.wozu pz at.erów w 1929 roku wy- ki.'b kred .tów zarówno dla młynarstwa, jak I rozwoiem stos3nków handIow '...b polsko-wlo wieto.;hlowke w ;)faWle dyskwafikacjl grac.za
nosit 3S8.155.tic' zt.. przeb' eg zaś n'cb przewo- rolnictwa.
skicb. kap tal wIoskI począł okazy.vać zalntere pytlika Karola z tem. żc. kare wYU1enlon mu
zów _ 7..?08 m I'onów osobok:lomeuów. Ba- Dec 'zja w tej SPf-.wip. jest u tyle pilna. te sowaniz .ynk.em ,'o;..k ITI, zwłaszcza oekąd prz z graczO'Wi obn:żono 10 I)()lowy
5. Przyjeto na zlonk{)\\I k"ndydat6w na wnlo.
s.ażu pasażersk.ego : przesylek ekspresowych \l>edlug przewidywań wiórka plonu w r. b. roz. zac qgn:cc,e z naszei strony poi,yczki paóstwo
przew cz ono w 19Z9 roku JO ..?S3 tony. a do.' p znle sie wl.ze ;Ji<:j !r: cznie, niż zazwyczaj wej we Wloszecb bylo w.docZl16, że nietylko sek Podokręga Ryb..:ck'ego KS. Pierwszy ,.sZy.
; KS, Brl 2le n. O.
c..hód z tego przewozu wynlósl .?O.538.990 zl. _ dZlekl sprzy!a.J"cel IJO:: xizle.
decydujące sfery f.nansowe, ale i rząd tego kra by" Blticher
la Zarzad i..sk. O. l. P. N.
Towarów przew,ez.ono w r. ub. 74.427.3IZ ton.
iu odnoszą s e z zupelnem zaufaRiem do przy
Przy
zyny
spadku
cen
srebra.
przeb'e,; ząs tego przewozu wyniósl 21013.500
sZ!<Jści ekonomIcznej Polsk.. Kap: tal wt&sk, sz t (_) Antoszewsld, sekr, (-) Sto PUeger. prezes
ton tonnok:lometrów, a dochód z tego prZ6WOZU
Srebro. - w przec:wieństwle d" zlota - wy kał dotycbczas na rynku naszym możlIwoścI 1iJ
u)"n ósl ;;ume 1.034.618.SI7 zł. W porównan:u do kazuie duże wahanIa cen z wyb, tną tendencja kacyjnycb gl;)\, nie w dz edzm e przeds,eb;ot'$tw
poprzedn.ch lat \lo' r. ub. nap cc e przewozu to zn.żkową- Jedną z glównycb przyczyn znaczne ieglugowycb i ube:piet ze:Jiowych. - dodatnio
v.'a,6w było wyjątk('wo 1I,j;lk e, przyczem na go spadku cen srebra iest wzrost zap"sów tego wplywających na zaostrzenie konkurencji tIO
perwszem mie-iscu staly przewozY wegla  kruszcu na rynku św atiJwym w zw ązku z prze m edzy przed.s b.orstwam: zagraniczr.eml tego
Zw. Powst. SL grupa Q.1szowlec:. Panowie
33.474 n's. ton. w sum:e tej micśc; s'e 14.5 m Ij, chodzen.em szeregu krajów do waluty z/(>teJ. Z rodzaju na naszym terenie. Obecnie ze strony
ton wegla ek portowego. Ogólny docbód w r. drug,ei strony wytwórczość srebra. poczynaJąc róinych f.rm wlosk:cb czyn one sa próby bard_ I roje podaja nam dOla ich zebraOla. Prosze o tefe.
19.?9 za przewozy "asażersk e i towarowe prze od roku 19ZZ stale wzrasta. W 19 roku wypro_ poważnych inwest 'cyj kapitalu w przeds eblor foniczną \\oiad oD1'OŚć. o ile sprawa p!!na.
'\\ ytszyl o 85..3.;0,000 zl. docbód osiągniety z te dukowa.no ZIO mJ!]on. uncyj czystego siebra. a w stwa<.b polsk ch.
W. P. o. J. Orz"l6w. Korespondencja mocn.,
go żr4!1ła .9.?8 r.
spóźniona. a przez to i nieaktualna. Podobno to
19Z9 r. - 259 milj. undyj. Spadek cen srebra
nic poważne u n'e bylo.
Dodatni bllans handlowy Polski
god7:\ przedewszystkiem w ,nteresy państw o
Jak reklamuje sIę kupiectwo belgiJskie? walnc.e srebrnej oraz produkuhcej srebro. po
W. P. lIi:acy T Haldukl Poniewat Y/ 113 nu
w maju r. b.
merze ..Polski Zachodniej" poruszal'śmy już lę
Jedn .m z przyk:adów celow\;; I Jobrze po średnio zaś kraje uprzemyslow;on , bedące do
Wedlug tymczasowych zesta w;eń Głównego spra we. Ole eh6elibyśmy powtarzać sic, opisu
myślanej rekkmy, iest ukazanie sie wycawn!c stawcam. kraiów o walnc:e srebrnej.
Urzedn Statystyczne;:o b lans bandlowy PoJsk:. jąc ją drugi raz.
twa sn:naI.zowane l rzez warszawską Izbę
lącznie z w. Dl. Odańsk.em, w maju br przed
przemyslowo-ban<::lową, a m:anowic'e ks.egi a Zwyczalne Zgromadzenie akclonarju staw:ał sic następująco: Pn -w ez ono w maju
dresowej tJ. n. A!}n.Jaire General de la Belgi szów Sląsklcb Kopalń I Cynkown:, S. A. br. Z96.0Z1 ton towarów o wartości 196.700 rys.
Que'. i<siega ta ukazala się nakladem ..Com pa
wywieziono za; 1.432.330 ton towarów o
Dnia 16. bm. .Jdbylo s:e w b.urach Spólkl te zl..
gn e Belge de Pr pagande Ir,ternat.onale". obd
wartości 199.201 lyS. zl. Saldo wieI: b lan u
Czwartek 19 czerwca 1930 r.
mUje 2.\00 stron druku i zawera poza iniorma goroczne Zwyczajne ZgromaIzen' e akcjonariu handlowego jest dooatn.e i wynos 2,501.000 zl.
Welnowlec. ZelJranie StowarzYszenIa Re er
cia mi narun' ogólnei, sp.s poważniejszych firm szów. Zastąpionycb bYlo ogółer 580 6(j3 glo
W
porównan
u
do
poprzedRlego
m
es.ąca
belg iskich. uloiorov wedlug brant. Jako c eka. sów. Walne Zgrl'\1l1<.dzen e UChwali/lo nie wy przywóz zwiekszyl siC na wadze o .-ł 36Z tony w'stów I b. wojsko.. yeb Rz. P. o godz. 14-ei w
wy szczegćl. naleiy przytoczyć że wydawni . plac ć dywidendy za rok operacyjny 19Z9-ty. na wartości 17,;:85 tys. zl. W porówn2.n!u do salce p. Mondrego Ew<Jda. Nie or;;an,zowam s,
t'Q,'0 wsporr.n'ane wa ks ege adresową rozsyla ZarządowI jak Rajz,e Nadżarcze! ndz.etono kwetnia br. w,ekszenJe wyb tniejsze przywo również pn'szenl o przybycie.
zupeln:e bezpłatnie. za pckry iem jed}';;ie kosz iednogłośnie absolu orjum. CzloJ.kó.... Rady Zl,\ wykuują na tepuiące grupy materiałów:
Piątek. dnia 20. c erwca 1930 r.
tt \00 przesyłki I [,pakowania. Jest to 'Ltem do Nadzorczej. oI:tirych Itadencia uptynela z dn,em wlóknistycb o 8.3 ,ailin. zl... z czego La welna o
KatowIce. Zebranie m.es. Tow, G.mn. Sokół
bra I obI czona na szerc.k e sfery kupiecke re Walnego Zgromadzenia, wybrano PQ.nownie.. Są 3,2 m.1ion. zl.. .velna o I.Z mili. zl., wcIna cze II. w
Katow,cacb
odbedz e Sle o godz. 19 w lo
tO
następując.
pa.lowie:
franz
Koen
gs.
ban
klama.
zaś o 2' m li. zl.; samocl1odów o Z.l mili. kalu pod Strzecba Górn:cza. ul. Andrzeja..
kier w Amsterdam.e. au dolto ks. von Donners sana
zl., maszyn , aparató,. o 2.8 M1li. zl.. metalI i
marck.
:=;w,erkldr.iec,
Kraft
br,
Henckel
von
Don
Niedziela..
dnir. 22. czerwca 1930..
Sprawa kredytó \V dla młynarstwa nermarck. R"pty. Herbert M, uuttman.I, dyrek wyrobów o Z.6 m li. zl., skór i luter o 2.4 mili.
KróL "uta. Zebranie m,eslcczn6 Katol. Tow.
oraz artykułów S,OŻywczycb o Z.I mllj. zl.,
na zakup mąld.
tor banku w Beri nie. Ir. R.char.l M",non w zl.,
Polek
o<ibedzk
sic
o godz. 5 w sali Domu Pol.
z czego ryżu o 3 m.!j. zl. l tytonIu o 1.4 milj. zl.
Jak się dowit;dujen.y, w tych dniach wspólna frankfurcIe nIM., lir. RQm&n Pot:cki w War JednocześnIe zmniziszyl s.e przywóz saletry sk ego przy ul. WolnOŚ i. Refe-rentka z OIówu.
reprezentacja związk,s.", przemysl młynarskiego szaw,e.
Zarządu
przybedzle.
cbillisk ei o 2.4 J11ili. zl. saletry norwesitiei o 1.5
" Warszawie rozPoclni wobe Banku Po.ski
m.li. zl.. materialów i aparatów elektrcJtechn cz.
Baczność Pow stalicy 3oguclce!
'o I Banku Bospodahlwa Kral,>wego starani.. w Stosunki ekonomiczne polsko-włoskle. nych o 1.1 m,I;. zl.. tkaRln jedwabnyc" o 1 mlIJ.
sprawie wznowielua k-,dytów na zakup zbo!a
Grupa Powstańców :;1. BogUCiCe bierze u
ObróI bltndlowy polsko-wloski wynosll w Or zł.. owoców i jagód o 1.5 mili. zl. , wres;.cie tIu dzial w prtX.esi! &ż go Ciala. b:órka o godz.
przez wio:k ze młyny handlowe. Motłwem ta
zwlerzęcvch .pOŻywczych o 1. mili.
rall iest fakt, że utilcL. mIenie takich kredytów statn:ch latach ukolo 140 nilU. zl. rocznie. Cyfra szczów
O rano na placu przy ul. Wolności. Zawad.
podczas zeszłorocznej ampat1ji w znaczny spo. ta świadczy wymownie o wnJemnem zaintere zlon;cb.

Qgromny ruch p:ls:aierskl I towarowy

Odpowiedzi redakcji.

Kalendarzyk zebrań.
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Aleaw clelcawe _ cllle.o .wlala.
w P.)'Iu. . IIIc "_JObIIlIC bIllIo.'

eCkwle Iw. W .... w błdeIe

KoścIół polsłd w p.trytu otr at z łuka- tyt.kl, znlewtalcaj,ce Mil. " wy.

WriaJftlenła deueza ryb nateły nukać w
zlawisku t. zw. trą!! DOWietrznycb I wodnych.
DeUca ryb wydall e ,ł, mott wskuttlk silne'
podczas kt6r"f powstawały trąby p
S CZDośe. włókna claatyczftc tył trac burzy.
..1otllOl. Kto raz ch. iał obserwowal fak_

,.oścl J. Cm. KI. Pryw.ula p( Iski RUkwie hr. kroczeniem, pnocl o estetyco I hllle WrodIOI\ł. sw. karclllwoł6 I weny po.
\\IsCY.
pJclecha,
które
do Paor,ia
.łIJWIUIł
IbL
"'ftSIpow
k I nny
.bA
wracajl97
I KJa&fOSIl
fł'lWOlMIO
n e, zklllUa
o u *,YCu
..now
y" 1,iOstaJIł stalo w stanie zwlotczeni
Poza uclskltm wewnołrznym. a tak..
Kartacipie. UrOlay,to wprowad.lellle roUkwjł IwaleZlDO. Clerpłł. z powodu nlcb zw....
te wiololoclzhmłrp po stawaftl.1II w
p $tllpllo Wplllwsl, ;tate6 5wl,. Złełoayeb 1)IQ ucza kobiety .
udziale całellQ duchowł;,6stwa polaldelo . Parr. .
tA I nlezUclOII,ch Uumtow wtorucb. UrtlQly. tylakl na nogach wystePUM Istotnie pozycJi ato!lIceJ. tylakl twor e sit tet

. tr bo" t wld»lallak lawala ODa naJgrllbsze drze

rodolVelO DlaZOCO WV'3IocUtWL przebyły klika porodów. Stanowi, one ca, powoduJ eJ IwoInIenie kr-łenla I

Do Zargadu I(IIlMW MataryCZDrcb

wa I p,ze'lUedła daohy ra odlogłoś4 klIkudziesic:-<

clu kilometrów. tcp lahlo IrOlumle to zjawisko
a'1llosferyczne - mc,t3 Utlleść w górę wlelkio
tlo'ćl wody I f7b. k,6n po UCIH.m" slo wiatru.
jako deszcz spadać bedli na alemlę.

sloŚĆ poWYWI O*JWIII ducha lIa.oUcklolO I Dl. naJcI,ścleJ Jako cłerplonla kobiet. które mOI' przy chorobie prawej komorY ler..

Wszy tkolad. lirublcn1. ty' wskutek przopełnlonla Jeb zastolmy w łyl'cb kOWYD dołnych.
Na d<Y\Y6d. io iot4J !i Iu<lzkl zll1eść moie har- krwi.. kt6ra otrzymuje slo w nich. n- A wskazani. do uMlulęcla da? Srodkl
ill O wicie. słuty spraw zci..1I1 pfoł. dr. A.ruchu miast k.. y" normalnie I ,topniowo prze przeclwdzla',kcei'

.rł ::r:.I : :: ::I : t t6W s,cza przez jcłany tycb tył cz_4 Nl trudno, o Ue rozuerzenle tył spo.

tym celu 6w iel()ł1\QŚ 1I kwas sllrclAny, ty'ol. swojej surowIcy, wsiąkaj,co! w ton spo- wodowano Jo$t przyczynami mechą.nlcz..
tałczaoych. W clUIl dWÓQI1 miesięcy poIiD,1 tyły. Wskutek tOlo nagromadzenia slo neml. W t IIiłI raza"" wystarczy mocne
3 dute fOlowe lIlIIii, 1:(, kilku dll1ach dWlna$ci. surowicy ws kaj cej W ten sposób w bandatowani. nogi w kierunku od dołu

pewncco fiłllUJołkn\1 ,'ał, pudolko &Iówek ca. sób w substancję mięśniow" otacnJIłC" ak .10 .10

tlklcb guzików,
tfZY k.l\velld
b ta0'11',
_ł' I 6-o1 acza
t j .. . do
cÓry;
PIOnety
srebru.
.. SU Sblachy,
II"'łOani"
m i dwl,
0711
-ac,
y utyw,nie
y. I t J.Iumo.wej
d I ki ktpończochy
O al d
Po trzech tygodnia b 23 Ikonapkl porc,IIDOa obrzml wa 1 tem samem zniekształca slo e as yczne I ł rv, noga po.

"e,
dwie szpilki. iedną
lalę l IIlamorkt
od ",ua.POg
a lega
ciągłemu
m.satowl,
po
po dwutYlodnlowlI'
prZl>rwlo
polinlłł łodcmałol,
. bud
a.,cemu lekkiemu
kr-atenle krwi;
nadto taka

skorllPek ro&bitoj .%klankl, nuajutrl dalsil(;b Dll"OIO Jedt:ak krew. zamiast pończocha dzlekl stałemu uciskowI wy.
SlC ĆO I :: e :,!: b ł.:. uł::n :I kDlaI krążyć.. z r ymuje sle w żyłach? Otóż r6wnywa utrat. elalłtycznoki chorej

"w liDIA"

w I(rako""'.
aL Studencka 14. I.
Uprzejmie 40001&'. fe w dniu 14 maja 1930 r.
1<'otvłem w Somowcu prJec! PaństwQwą Komlslł

ellun1p6w aadzw)'Cujnvch w szk.>lach po..

wszechnJ(ch erzamia & 7-mlu kla. szkoly POot
wlJcc:bnei c yulkillłn dobrym.

przygotowanie mrle do powytue,o egza..
n.lou w drodze koresp nd lcli zaporq skryp.,

t6w. któro .HIazaly si, nadzWyczaj zt'Ozumlat.!
I celowe, składam serdec1A1e podzłQkowlnle. .
Edward Vorawsil.
BIidllD, al. SIelecka Nr. 81.

d\\'.a
.o trza
$c fdwlo
aorYb
I,tlslllm
isleL W
ty41106 bielUnOWo
w tyłach nógodwrotnym
krew krdYprawu
w klerunk
żyły.
Ważnem
toż motUwie
lak rud
pt.znleJ
palknił
st",ówk
. sledena
kawalków
ci"tenla.
czestsIe
I JakJest
naJcUu!sze
tr yrnanle
n6

TruJące Jabłka.
cI1 i :zikĆ :Z : 'czs: n : :: mIanowicie od dołu do ióry (od st6p do w pOlycJi po.IQmcJ, a leploJ j,. c e,
w olitatnlch czasach me.\'
lll s zcc6łową lIstli połykanycb Plna .łtblo serca) gdy, prze<;łwnie, zgQdnlo I pr.. przynajmniej w nocy. nieco wyłoJ (dzlę. łł-IIozpoowszechniona
rr.eczy. wom cl1lłenła płyny i ciała stałe, pozo- ki podkladanha poduszki pod nogI) wre walki chemłc1JfteJ. re szkodnikami p61 i sa.ł

raz a :r n : t

f.ne s :it ' p ¥ stawiono samym sobie, d-a*1ł w dół. a nie szcie wskanno jest dla oaOb cierpi,eyeb

dów. nie Jest bez zarzutu. Okazuie się. te zwal'ł\
cza'!lle szkodl;wych ow..dów przez polewanie.

knięte przedmioty wyprowadzono I '010 olała. W 16ro. Krew zatem. na podstawie telro na tylaki, spowodowane przyc: n, me czy posYPY'Wanie roślin. truJaceml specyfikami'
kar i"c 110 w dutyob U,$ciach kartoflami tłUQ Qo prawa fh:y neiO. krąty w żyłach nóg chanlczn", Qływanie mchu pic$ eco, bo c emlczneml. bardzo C1esto prowadzi to zatru..,
peml I klnon, kaj:ustą. nIepr.wIdłowe, a tom samem ulela, 'a- wlom podczas chodzenia mloSnl, dol. cia untycb QWI,ICÓw. O.t.tnlo stwierdzono 'IIf!'

Lampy kwarcowe w ogrodach two zatrzymaniu sl . nyeh kOMzyn kurcJą $10, a skurc.e te

An,lłI. te Jabllra m'J ;ll:tą wzglodnle uwartość,;j
t:U4cegO arszeniku, b... .. mg. na l klg. jablele.,.
PrZ}'CzY'll te (} j st zl!:wanle, zagrotonych prze&j

Dotąd dil,y mleuli. CI(;Y oi:rOlłOw zQOlorlc!:. NIetylko Jednak macIerzyństwo, wzr1. wnychaJą! nich k",w. .dykalnem e owady jablolU, l1!f;rozpliszczalny..l w wodzit ar",
nr.ycb, źle czu!! się w turople. nletylto I pawo- częste porody. uspo!obiają dQ tworzenIa czenlem tylaków. kt6rem były do nie senklem ołow;u. Arsen:k olowiu m6gł, co praw..!

tr; I o;: I il:m I {n i\t ka : sio żylaków. prłyczyniają sie teł do PQ.. dawna specjalne zablcel operacyjn., jest

da, być przez deszcz IlIb prze p6tnieisze odby"

lwów, tygrysów II:!. dVrf'kcje ogrodów zoologlcz- wstawania dokucJllwego tego cierpienia obecl1le. dJllekl postopom medycyny, to rllnte Jablek z łupki nie usuwa trucizny, gdyż a

lIych postanowiły Zilstąplć prawdziwe słońce _ pewne aJęcla zawodowe, JJiwh,zanc I sowanie zasthrlków dotyłnych: t)repa S'II bardllo szybko wchodzi w związek chemic

sztucznym. po o$tawlonlem w cilłgu dlug:lch godzin fatów. soli, clłkru, a tak CI s.pec:yflr.ów,

Tak wilie teraz krokodyle et comp. bedą mf)o w pozycji stojącej (praczki, służba pici które Jut wllkazać moto lekarz. ola hl.

wanie
jabtek usuniety,
'ldnakte,
a:u nawet Obi ą
ny I zawartem
w oW:ll.i.cb
białkiem.

Ytr lk n e ł'o°d,,: I plll& a ::; =: oboJeJ. sprzedający w sldepach, dentyści, gjenlsty-populary2:a na ko1\c;!;y się tam,

KobIety w Sydłley cbclały ubrać
"Miss Undbergb".

110brodzlej$twa. rozszerzaJIt mkutek nac nClJ lloAcl po- bił wewnovznZb W tych wypadkltch jc

e1,ła, jąk wiaOWIc,. z Azil do Australii. Ody kOotI

I'awlasem mówll\c mątpy w warszawsl\lm OIrro- chirurgowIe). U osób od(\aj c:ych się te.. gebie żylaki spowodowane są ch():ob
dzie zoologicznym jut aawno kOfzyst"j, , tOlo go rodzaju nwodom tyły powoli alo t)raweJ k()l11ory serca, e y wogól6 choro

Sygnan acJa świetlna na usłusach wolnie kr-ż,r;ej w nich krwi. te zd ku- dynie lekaii-lI)Oclal.lsta moit mleć głl)s.

filmu da tkanka elastyczna pod wpływem raJ- do niego td dotkntęct ,tern cierpieniem

,'D»ł hQHJ- k. ti\ 6w4twk o.wyob : cllłl la sl4ł.JraQt stopniowo swoJ' ela. wInni &Ię wae. Dr. 5. C.
sc naCIr masow 'ch. :by,. Ił :ł;vl'-:cutnidnWIlt.,ł(I __.. , - {'i.C.o" . . ...." .' .. ,.., "..

lIaćscenym
eQw.nlellle
. -- . ' ..
. .......
I:ezyserz¥_w()leUnaśwl
potem Je synchronlz-.\1
ać. Teraz
Jednak..ter;h.
'..... . . 'e r , .. ... ... ...
n;ka .takich Illmów zo ,alił udoskOlla.lon, łapO
IIIOq sygnalizacji śwl t;nej.

Mis! Johnson. zwana ..glrl Lindbergh" przele.

blety w Sydney dowie..\ziały slQ o jej bliskie""
lui przyby"tll wpilQry na pomysl przygotowani.
dla bohaterki przesrwolZY szeregu sukien I ko.,.
st;umów. przypuszc.eaj,,(' źe przybedzie w sport
tvwym slroJu pilota, puk rytym "naturalnie" oli.,
w, t brllUUR\. WobeQ, tegO ledna fi.rm 5:v4n8JI

nadała do firmy Yw: P?r.- r IJI. łdzle.lada Chwk

la spodziewaQY "byt ,f 'I()t .Mlss- 1ohnson, nastę.

Instrukcje: .d;:peszować bezzwlocwie
Jak do"osz" z Paryia. znany amery.. Przed kilku dniami prof. BolImer zdo pującą
miarę miss Johnson: t !Jf!; tu, laljj, bioder. cal ej
kańskI
kryminolog
AUKust
J30Umer
Wy.
łal
prakt
Tcznię
dowieść
zalety
wego
iil\"ury, wysokość tall:. lIługość talji do raQl101I,;
metrów od miejsca, w ka rem się r02a;rywa akcil.
długQ$ć ramion, szerokuŚĆ mankleta etc." Nlo-.
a mimo lo nią kieruje " najdrobrliejuych nawet nala ł sposób mechaniczny, przy porno. wynalazku. Chodziło o dwu marynarzy
firma w Pol't Darwin nie wiedzlala, ja\!: zdOol
si.c ególach. Odbyw ,:ię to w tęn sposób. tli ey którego zbada.ć m01;na pra.wdomów- posądzonych l) zabójstwo pewnego agen. $tety
te Inlonnacie. Gdyby nie to, Miss JohnsoJl.
przy tablicy fygnalil:3c:vjneJ Iedzl reżY$er I w 110 Ć zeznań obwinionego lub świ dh. ta. Obad.waj ;apr eczyU kategorycznie być
bylaby niem"ro zdziwiona. zn jduiąc w Sydnes '
chwili gdy np. chce <JaC tłumowi illożonemu l:
kllku5 t iudzl rozkaz ruszenia do ataku. nai:l$ka Mimo. te sam ten pomys.1 przypomina ud1:iaru swego w zbrodni i aczkolwIek przygoołwane dla siebie toalety.
IPały gu lczek. Wtdy w miejscu walki ukazuie epizod z bajki arabskiej lub żart prjma. wladze śledczO były najzupeł-nlej prze
Precz Z przygnębIającym strojem
Się np. na Joonem z dr/ęW małe czerwone św!e.. aprUlsowy. wynaleziony pr7;ez Bollmera śwIadczone Q Ich wInie, zeznania mary
tdko. znak umówiony ak<llująCY ątak Itp.
lekarzy.
Udoskonal(;nle, to d.:t tak nadzwycza}ne wy aparat jest najrealniejszą prawdl\. narzy tak zostały ze SQbą uzgodnione.
Aparat ten !est oparty na zasadzie te śledztwo dla braku dowodów ich wi
niki, te ministerstwa I>!)raw wojskowYCh bardzo
ActoglJa Jest konserwatywr.a. a lekarz angielski
Ię niem zainteresowały I kto wie, czy w. przy. konstrukcji SpnygmografQ, t. J. instm. ny 8tanolo na martwym punkcie.
(lo dnia dzlsit;jszego Jeszcz... odwiedz..Jąc chore.
szlej wolnie n!e bf;,dzie SIę w ten sposób rozsy mentu dta mIerzenia uderzeń pulsu. przy Wówczas pro!. BolImer pn esluchal 1'11. wklada olicJalny czarny tużurek, czy żakiet..
lalo rozka ó\V, d7;h,ki .zemu zaoszcz dzl !ile wie.
WypoWiedziała Sl4 prz6.:iw temll Londyliska izb.
lu bohater5kich wysiłkóW i w!elu nlepQfo;liumleń. pomocy wlęo owego sphygmografu, po- winowajców poraJ wtóry przy pośred Lekarska, wychodząc l założenia, że czarny 0111
lączonego z automatycznym zaplsywa- ni<;twle swc!:() aparatu. Aparat ten wy calny strój lekarza dzłata przygnę1)iająco na pa
c em rezultatów w formie gfafh:: nej. kual nlewll1noś6 Jednego z obwInIonych. cjentów, kh\rych zmyS!y pod tym względem soi
Nowa kolonia norweska.
ł-ardzłej ra06trzone, !łi.iżeli u ludzi zdrowych.
Norweska ekspedycja odkrywcZI pod kie można skontrolować, CZY dany O$obnik tórego zeznania bylo prawd1:lwe, pod Przyczem
slra...h przed "czarnym panem" zau-.
Reżyser WillC, jpoz;: loadować sili o kilka kilo..

rownictwem kapitana Larsena I "01m51 odoala
zła międ y 7J stopniem pollldnika i 11 Iłłopnlem
równoleżnika nową :t1emIQ. ZatknIe to tam na

mówi prawdo czy też kramie. e 1$ gdy drugi wykręta.mi swojemi wpro watono nietylko u dzieci. ale też u ludzi star
Pewne pob.1dzenie przy kfa",stwle wadził w br"d śledztwo.

sKycb. Izba 'Lekarska iąda od swoich cz\(mkÓ'--ł

chorycb w zwyc1ajn h .plI.cer
tychmiast królewski jztandar Norwegii. Po nieodli\czne od wzrus:l:en1a w tym wy- Zo AParat wSI>QIDniany nie jdst ią odwiedzania
wych lIarnlturach, m:nl:wie nawet jasnych. RÓW1

dobno wladze norweskie pcstanowily przystąpić pad ku. powoduje nienormalne ciśnienie dnYł1J bluffem. dowodzi fakt, iź w dniu 12 met zą8tanowJano slQ nad strojem szpitalnym le...
ó(\ kolonizacii. gdyż zi -wia \a świetnia nadaje sic krwi, ujawniaJą,ce się w równiet nlepra- bm. amerykański kryminolog prof. Can karzy I I'luiby szpi alnel, kt(,rych Jednostajna, 5111
:lo uprawy a przybrzeże jej oblituie W f,by.
widłowej pulsacji. Graficzny tego obraz non mial o nim wykład JPecjalny na u rowa biel przYP.Jmina pacjentom bezustanni" leli'

znajdujemy na taśmie papierowej, oa nlwer$ytecie paryskim i że prelekcja ta
której ryslIJąca się w miarę zeznań linJa vywołała niezmierne zainteresowanie i
onany na pIUWSl:or ęc:.ny pensJooat w miej odzwierciadla cały stan napręteń l spad- byla bwo dyskutowana przez cały sze

fantazJa bandycka.

Dziwnego rodu!ju Il, pad bandyckI zOSI!'ł wy.

scowości klhr;ó.ty\-znej fox Lake. kolo Chicago.

Goście lasiedli wlaśnle dl> obiadu, gdy nalIle roZa
lrgly się 5alwy z ł-arabmów maslY!lowycb i szy
hy sali jadalnej posYP31y Ię z brzękllltl\ na pod

legę Jednocześnie kilku gości zwalll<) slQ z Ję
kiem z krzesel. reszta uclekla przerażona, Z tra
iiO'llych trzej mężczvźnl umarli natycltmiast, je-.
den mętczYlna I kobieta walczą ze śmiercią. Jak
Się okazało, strzelali bandyci z karabinów ma
szynowych. zmontowa!lvcb na aucie. w któr.m
podkradli się niepostndcnle po<! hoteł, Najel."
kIłwsze jest to, te !liki si.. nie domy 11\ nąwct
powodu tej śmierteln ' ,tueIAntny.

Odlewni", metalów

cborobę.

Sygnał S. O. S. :( Uolandjl do Indyl.

ków duchowych badanego. reg uczonycb I fachowcó"N. .

tycklej w fiulzen, w fiolandii, zgłosili się ni

WyIlłtkowy okaz Uterat, ktÓry ma I De'Jt'I ryb.

dawlto rod:i.ił.:8 mtodeg" czlowleka, który \1,'yemi1
grQwa' <lo lrodyJ hulen1f<rskich w 1914 roku I nit.
dawal lilaku iycia od 51i!t. ZąftiepokoJenł mocnej

18 duo pieniędzy. ffa ::' m8: !h cł:a ;::..i:ard b:l '::a k6

Do kierownictwa sta.:Ji nadawczej trlla1satlalk

o los syna, rodzice prosili o nadanie sygnal"
S O. S, du mięjsc(J i na Jawie, skąd otnY1

1T13!i pr cd laty os.alrtlą \\;adomość. Aczkolwieł
t\lItO rodzaju rozmowy w zasadzie nie są prze...
prowad,apl; w spraW'łeb prywatnyc!J, l:robloOli
jfdttak tY1'1 razem WYjątek dlą zrozpąc'lOn.... Ii
i Zlł pośrlldni;twem aparatu Phobl na.
Na o!ucl'le tm wvku,iI w5Zvltki, miejlCia n. przeciętnie desJ I Vb wydafill sIli raz na 32 rol1r1ców
dano sygnal S. O. S. ))00 wskazanym adresem.
pc,kladlle I, I.tra, nIo dOI'IillZe1<aJoc tlm nlk()(1) lata.
Po kilku 411ł.<.h rod e p. S. zawiadomili staci
z wyl"tklem rMrY1liłfn, kt6ryCh Prlel caly NoJllt«MiICl $prlw0t4ltrJl Q douon I I'J'b po ftldaw
l:l. ii otrzy:nąll ?II ayna telegr"m I!:a t
czas podróżY unslczał. Zo 5plitu polcohll dl' daje arcybls1cllll r; U;lIIII:. Otills M. II1!a, w swe1

PI,,"& jUłoałowlar1$lc.o Ilłlmuil .i. Ol!)!)" 'me- tego dziwu natury. 2ł razy padał deszQJ z ryb
rylta6»!dego lItlIrata Jobu Kay'1\, który. wyd.. "IN Europie. 19 razy '91 Ą1 I, Iti w Ameryce, 6 razy
lony II Albanjl. przybył do OubroV11lką, a nll'ląJlo VI Austraiji. rai w 4lrvee. Jot,lI Iwatymy. te
nIe wyrulIu-1 w dllezll'Qdr6* Clkr tem dl' SpUtu. 'awiska te aaołlSdrWO\'lltM w ellllt\ 1600 lat. to

lei pocIągiem do Lublany. W pad,lu tym WY. kEiątce "Historia de O tlbus lIIIentrłl!ft.łlbU$", blowy.
kupił cały walUlI! syolał"y. tak, to wl,lu tIodr6t- wydaflOi W RI1ft1I' W 'FM r. W n/Mi"II, _t,tu
w Trllnsvaalu odk vto piece do. topiena me. lIych musiało pllZ tl\Ć, n.stepnlo w Yk U pll cał, lowallym..CI douclu I lyb. ł,b. owadów. mn!!,

z czasów pnc.lhistorycznycb.

talów. pochodzące jeszcze l: czas6w pr?:t:Uhlsto

walJonle
ff.1IiUl\lracyjnym.
r(JiWzlela.
i amienl
obloków".
łl d podofIcer
IIIC ć
Jąw
POltljęd
y pa.ołt
rów Ul klasy. W I..ublk
NaatIlDQ)'ffi.
kt6ry 1Iz1tJ11!e
"1(» rodPl11
aJa- aai y.. rezerwy
-.
rycznych. Wskazuje to ilU Istl11enie uluki pd yw
1ewnlczel na długo rztd przybyciem białego nie w hotelu o2:dawat 810tllco naolwłll. Jaklo- wi.ka natury. jnt IIClłAłY ilntlllfk Konrad
powinien być zorganIzowany w ,
czlowieka. Byly tQ gl6wl\i Qdlewy Imm&u, ",uA pomoorlikowł frYljellkiumu poclarowa,ł 500 Wollhard w dzieb wyo;ł..r.ym w 1551 r. Na;n\lw
który, jal, W} ka ąly b danią. zawierlll OprQQ1; dypar6w, za 10 paplerQIIPW zapracll 1000 dYPl. SIY Opili d..,clu ryb D.x:ltodllll III r,; eI,noz
Ir jedzi i cyny około 30 II f oc. niklu. Charaktęry. rów, podobne napIwki rDJ<izlelal równ\ui tnne' tf.1I mial p(lqać w pąobli IIJedneJ z fann
s'ycznem jest. że rÓ\V'Jicż \\I staroiytnych wle słutbiQ hotelowel. Z Lnłllal\Y wYieQhał nllil IIte- t<arolmy w dniu Iti mą:,
wącl1 bronzu. pochod jq'ch z E!(iptu i MeZJpo rat Kro ul ' mOlJllOdem do Domnli. ad,le w podaje wielkeś ryb znalezlor:ych WOwozali ni

p6łno;;nel
O . Zw Podof&'Hez
P
IPI' r. Sp,rlwol4uie
· - H· .".

t"-mH. odkryto nikiel Jllko sklądnik bf()I1ZIl, eobY łOSpod,łlo lo.o\ł chłQP!.iw &lłloł IIIII"f, oIxłe.n&I. !O cm. rby to I!:naloEłWlo iti IW. luohvm ,rllQ- iafor1ll8c.U udziel. Zanąd Okręaowr.
wskazywało nil to, że pomiędzy tymi narodami

Istniał jakiś kontakt.

:yt j::::r ,,:,= plem'.II:vmL Pu e :os v::ł nł:tbr::łb:: ZYJ:: Ibiłruo Katowlee. uL Plebiscytowa ł. IV piętro..
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( bele . ..... .. I _ .ł.,..... :1I.an..)
I(-ł...rzyk Imprez sportowy". Ś_.1Ia W."F. I P.' . '" II'OwICICII.
DzIe" P. Z. B. MleJ,klm Ońdtetem W ... .' P. W. na' zakodcze- BreI' 60 mtr. SZUUÓWUł' MarJa p,a. St:k wdal:
w dala łwł.ła
&oHIo Ciała." ...
Pllwl..t
wa Komęn.;hl
Katowice
wraz Isle
I zespól
Irupy MarJa
OIlwlck.J-TIJSIeck1eJ.
klualnle
BclllIIIIkIe
.... propqadowe
nie Swł,ła
ł- W. i W.P.....W.
które
ocIbJ;W310
Swasówna
3.38 m. Rlut kul.:ląd
Szuasówna

BuJoczek ntnnl z K. 3. Or'zelÓw 27 na" 4 t;
It.dnle.dyskwaHfiłtacJą III słowną oblaze sedzie'.
go. Kopeckl "cnryk K S. Zgoda na 2 mleBią
dyskwalifikacJe a brut:.lr.ą grt . Ploskuwik AUKU.
Słyn K. S. Slupna na 2 ..'Jes!cłCIj dysk wal. za bru.

taln_ grq., Dł'ia Wllheln. i Czy bek Rysza.d .

IIOWJ'IhowoweL :' ICI::ł . WJ ':w ł I L rł :łme nI:tf I::: :: a 1 .1 .1D. RZIIt d s em: Hol zk ,,:,na \t. K S.09 Mysl-wll.e. katc.y po 6 micsle..:y dyskw
. N............. "ł'.aaranłe. ....... -łO- 9'Jne miedzy Stowa.zyszenlaml W. z terenu II. Trójbój meskl. Zespołowo I mfeJsce uzyskał za czynne zr.lewateule pubH"zhoścl, Janecek
.._ w dal. jw""
('OHIO le Cia"
.. d Pl'Ollf':
'\\. KatowIcoc:......
wedlu I nllstepuJąceio
"arc. P"I.
z B...C.uclc.
lUdowe
..WOlI)'
1IoIt
11k IItvr)'c"
Ulei 100prOlramu:
mtr. 12zespół
sek.Zw.
ZIPS
Erwin
Zw. Indyowlduiilnle
Powst. SI,

Piotr A. K. 8 Król. "ata 6 mIesięcy dyskwal. II
clynne zniewAżenie pl zeciwnika. Modżen Bru.
non K. S. Orka,n Wll:lka Dąbrówka 2 miesiqcu
dyskwaHlIk. za brutal.ą irę, Smalejols]; Jerzy
Zjedn. Przyj. Sportu Królewska Huta 4 tybodniu
dyskwalif, za slowną (obraz e sędzieio. Lebiod

prulaaęlOll)' IlOl"'" _ 1ud.1I on..QIkL z.. DnIa 31. 5. na J:olskU,loltonl odbył 51, Iklało- Karbowa. Bieg 800 mtr..: 2.17 mln: - Lubina Ger
""ody pocIoII. od.... .Ił we WIIYltllk:1t Olar.- wy biel rozstawny.a 100. mlł;;dzy Zw. "arc. hard!. Zw. PI 'Wst. SI. R.tut kulą: 8, 48 m. Zips
pcll Zwł.lk. pod .'111" ..Dllel PoIIkIeIO Zwlc. Pol, . lespolem mloo1. ty GHwlcko-Toszecklej. Erwln, Zw. Powst. SI. t<arbowa.. Rlut dyskiem:
.11. 1łot....1IiIeIO... W KatowicaclI zawodY. nlei sztafetowy W:,K:.a_ zespół Zw. "arc. Pol. 2J,94 Wegrzyn Tadeu&z. Zw. "arc. Pol. 80iuclce
K. S. CzarnI Chr';pa..:zów 4 tygudnle dys.
...ra dM P. Z. B.'orItędlllle w bali pOwysta. w czasIe .51. ,10. Rzut t....zczepem: '32.15 Zlps Erwln Zw. Powst. SI. Roman
za slowną obrazę sedzlego, Kumo Ro.
""oweJ. data I' '" o SadL 19.30. udllalem.... Dnia l czerwca: P.' nat:ote6stwle ocIprawlo- Karobwa. Sk"k wdal' 5.37 Muc Teodor. Zw. kwallllk.
man
K.
Naprzó;1 Lip!.ly 2 tygodnie dyskwalif
lepuyclI uwodllllr6. I mlstrzaDII Polslal ... nem w Katedrze - kp!. Pittner Powiatowy Ko- Harc. Pili. BOKuclee. Sko.\ wzw)'t: 1.43: Jonder za ostrąS.gre.
MichalskI Erwin K. S. Naprzód Lt

e..... Z.ł- uJri)'m)' " dł-Isze' przerwIe .... lI'endant P. W w otoczeniu delegatów Stowarzy- kc Eryk. Zw. "arc. Pol. Skok ° tyczce: l.45 piny 2 miesląl.e dyskw..!.tlk. za brutalną gre, Ma.
lI)'cll "u6w" MOC:llao. UcSl'Hlo, Woc:laalk.. Wie- szeń P W. I Miejskie!!." Konlltetu W. r. l P. W. Zps rwn, Zw. POWił. SI. Karbowa. Ogólem

. młuowłcle: '

"Ui" I f. C. Katvwice 2 miesiące dysk w,
CIOI'lIa I Wystnc.... Zawody to I.powladak slo zlotyl wenlec na Itroble PlJwstańca. poczem za- S1artowało 2 zesp"ły teń kle I 4 zespoły meskie. chinek
grę.
IllU'dzo blteresal,co ze "'I D' dollorowo Ie- ",odnicy udali sle na b. :skc. POiLł\I. idzlo odby. Zawodników bylo 31 lAwody te byly Jut eHml. za brutalną
Wydzlal
Gier I Dr"scypliny zauwda. te Vi
Iła....... ..... watczłCy\'Ia. 1)' sie finałowe zawoo ' lekkoatlt!yczne z nas tę- nacyJneml do zawodów Województwa Sląskleio. ostatnich czasach
zda'zAj się co raz zZeściel
Ollolt b'cIa lawodłw odlledlle Ił. II..... ale- pUjąceml wynikami: PI' zawodach kpt. PIJtnJ,' p" odpuwiednlem prze. wypadki zwyrodnien:1.
sport..-wego tak graczy
_ów IItowYcll I ° DIIst'lostll'o 06raolO SIIISk., I. Trójbój !et1skl Z poł wo I mletsce uzyskał l'1ówienlu wreczył zwyclezcom cąirody.
Iilk I publiczności na t-oiskach w czasie zawo.
dowo mistrzostwa. Z'..,raca sit: uwage, te W. G.
i D. wystąpi w wypa.!Kach tego rodzaju z naj.
Mecre Ut!Gwe.
Towarzystwo. stoJ4ce lIa p!erwszem miejscu. ostrzeJszeml represJa."!!: tak rzeclw graczom Jak
18.30 mecz' prc.pagauduwy zwYclesklch drutYII

w Lodd: L T. S. o. - POIOd

z dnia ZOo czerwca i 21 czerwca..

Jest lospod.trzem blAska

Sportowego <.dbedzie .de o godz, ZO,OO wsp lna
zabawa taneczna 11& uli II. 02órk3 (RestauracJa
. £'olonla"). Da które! r: i t"pl wręczenie nagród.

ł:e4.ł Uwiglednlono
:rJ i3rmię..\ZY
temi
towarzystwami
W Zdro J - owisko Barde J - OV
pr:iśt,ę K.
S: Pogoń
Katowice

3. Polecono K. S. "aller Welnowiee;' wypłate
Podczas zlawodów I c: lodz. t3 odbedzle sle
koncert na belsku. 'Na zakończenie TygodnIa ZZ zł. Klubowi Sporl. Czeladt zgodnie z kontcak

W Kruowle: o.rb"nla - Czanl
W Warszawle:'1.e&Ia - L K. S.

Zawody O mlsmostwo Górn. Śląska.
Klasa .,A".

na zmlane go podarza o. Iska serii I. w zawodach

I klubów lączr.le do zan.knięc!a boiska.

KlimatycznI: m:ejs;", Ifoąplelcwe, Bardzo lIole

przez powagi 1 1(1rskje przy niedok.ewno
V. Narodowe Zawod y StrzelecIde. o mistrzostwe
P'Jl!'oń
Sląsk
Swię cone
tochlowiceK.
w S.
dniu
18. 5. -br.K.z S.
tern.
te zaw.Kly
ś("i cierpienIach k"bie .:ych, cierpieniach aerwo.

W Katowlcacb: P.)lc.d - KS. D,b
KS. H Katowice - 8Drl6d UplD)'
KoleJowy KS. - KS. 17 SIeDllaaowlee
W Kroi. Bacie: Amatorsld KS. - I. ... C.
W Bielsku: BBSV. - SIlIsIt Swletocblowlee

W dniu U bm. odbylo sle pierwsze zebranie w I. serJl udbedą sic na bo:sku w Swi tochlowi. ;>tvch. kiszko",ych - iLhafacJe pneumatv.:znemf
Krmltetu OrganizacvJn.;yo V nar:xlowych zawo- cach. .zaś zawody II. Sf:tj! na boisku Pogoni w a arataml. Kąpiel prn 20' C. cieplej wodzie w
dćw'strzeleckich, które w r. .b. odb d. sle w Katowicach.
otcczeDlu lasów SOSo10\Hch. - Wspól ztsne
czasie od 30. sicrpn'a d., f) września we LWoJwie 5. Ukarano dyskwatJ'jkal.Ją na przeciąg 4 mle hOlele. pensjonaty zniżKa kolei owa - Prosimy
na strzelnl.:y Kleparow;klej Na zebraniu ustalo- slecy za podwójne p",jpisanle karty Zifoszf:nia żadać prospektó\\ P)j adresem: Dyrek.:ja ką
no dokladny termin 'za wod ów. oraz wYsluchano naslepuiących graczy: filia Jerzy z K. S. Na pielowego mic1sca kllm:llv,"znego Bardejów (Slo
s rawozdań o pracach POucz gólnych komisyj. przód Lipiny, Gawron Maks z K. S. Pogoń Nowy "cńsko) ĆSR.
Narodowe zawody stneleckie obejmować bedą Bytom. Glagb Karol z K S. Pogoń Nowy Bytom,
srrzelanle z karabinu wojskowego. karabinu do- oraz Lebek Piotr z K. S $14sk Tarn, Góry.
,,"olnego, pistoletu wOI..kowego. ..stoletu d"wol- 6. Uwzględniono prc:śLe K. S. "aHer WielkIe
Komunikat Nr. t 1/30.
nego, karabin:! makkaat'rowego. z broni myśllw- "a'duki' o prztsuniecil: czasu rozpoczecla zawo
l. Ogloszone w komunikAcie Nr. 10/30 za
skieJ I luku. Szczeg l:v pro!,:ramu I regulamin za- dów K. S. "aller - K. S Ruch II. z dnia 25 maja
wody
boksersk
e, mające być przeprowadzoae z
wodów jest iui opra,:o'o",any i zostanie w naiblii- z iodz. 16.30 ::a godz. 13.
szym czasie podany iJ wiadomości ogólnej, - 7. Wyklucza się z do1lszych rozgrywek o mi okazji ..DnJa Polskiego Związku Bokserskiego"
Adaptacja strzelnicy KI arowskieJ we Lwowie srrzostwo wskutek dwud:rotnl:go niestawienia sio: odbedą się w dniu 19. czerwca br. o godz. i9.30
do narodowych zaw"d(;w strze.eckich jest Jut do zawodów o nustrz,J,two K. S. Stadjon I. Król. w Katowicach, "ala Powystawowa, obok Poirk!!
na ukc.ńczelliu Kwate: tI i wytywlenie bezplatne Huta, K. S. "aller I. WLllIowiec, K. S. "..kooih I. KOŚCIUszki.
Zawodn'cy wyznaczeni do wspomnianyc!J za.
dla zawodniktw ,54 zapewn!orlt jak rówmeż Królewska "'Ita, Kolej)wv Klub Sport.tWY Cheb
wodów boksersk.ch winni sie zgłosić w ozna
przejazd z miasta na sil zelnice I we.datne zniżki zie, K. S. Wisia I. Br,, ink...
kolejowe. Do uwOl!ów dopus7.cZ01lych bedzie z 8 Ukarano dyskw.t!iflka.:ią na prz ląg 4 mie czonym dniu punklu::lnie o god'z. 18.30 w "ali
tcrenu calej Rzplitej -łOV zawLdników I uwodnl- siec), za wystepowanie w barwach Innych klu Powystawowej u kpt. ZW. P. Wendego.
czek wyeliminowany;h przez poszczególne insty- bów następujących itra.:z.\': Sodemanu Gerhard,
Zawodnicy startują w wlao;nych ub. ankach
tucje i org:ln!za ie N.i tęp:.e. posiedzenie Komi- Graniiter Pawel, Klimla Alfred I Kwaśny Alired li:lubowycb, oprócz tego winni pos;adać własne
te tu Org.anlzac.YJneitO z..w J_o.w strz lecklch od- z S. f. K. PiotrQwice "Iaz J<lement Jerzy z K. S. trzewjki i bandaże.
będzie Sle we L owle w dmu 13 hEJCa rb. . Jcdno ć ŁazlsV-a GGrne za iaWodowanie'w .iru
Koszta przejazdu zlikwiduie kierownictwo za

Nowy rekord PtJlsld Petklewlcza
(Wars!?wlanka)
"' dystansie ]500 mtr. wynos! 3:57,4, a nIe Jak
wczoraj mylnie pOd'1:: :l1Y 3:51,4. Rówllid czas
l\.alOclńsldego (Woirsza'1;ianka) brzmial 3:58.3, a
role 3:54.3. iak podaHhn we wczoraiszym nume
rze, Pomylki t powst.dy w druku. co niniejszem
prostujemy. (Red.)

K. S. 20 Katowlce-Boguclce
1!ooaje wszystkim T')w r:I;ystwllm sportowym do
w:adomości, że adre Ktubu, pod którym uprasza
61e skierowywAć wszelka kor';)spondencie doty

czącą naszego towa-zy"twa brzmi: Józef Wcza
atk, Katowice II. ul. J.jzefa "allera 28.

. \ - . ;hnie K. S. Sbdjon Mikoiów - K. S. Koś..:lu zko

. 5-clo Iecle Istnlenła K. S. "Sparta"
Wielkie PIekary.

Polacy na międzynarodowych mJstrzo- Szopie nice w dnilach 21 kwietnia I 18 moiia br.

wodów.

Oprócz powolanych komunikatem ,>I'r. to za.
wodników wyznaczeni zostali dodatkowo:
Klub Sportowy .'si'!iirta". założony w roku
p. Chmura z Polic. K. S. Katowice: p. Cyba
.1925, jako jedyny polski. klub sportowy w Wiel
Mistrzostwa Anglji, roza.rywane rok rocznie K S. Stadjon Mikolów ako towarzystw:l nle z K. S. 09 Mysiowice; p. Niesobski z II'. S. ..Sta
kich Piekarach, obchod::i w dniu ]9 cZl:rwca 1930 w konkurencji m:edzy.....rodowej. sa jednym z należącego do ŚI4Skil:gu O. Z. P. N. Win.lyc.h djon"
Król. Huta. Sedz:a w ringu: P. Sadlowsk:
re ku uroczystość ..piecidecia" istnienia. W za naiważniejszych wydlT. eń sezonu sportowego. przekroczenia IIOWytszej u",hwaly Wydzl.iI Gier "en ryk.
kap. P. Z. B. Sedziow.e punktowi: pp.
'IO."Odach o mi1.trzostw,) KI ..B" podokregu VI. Gromadza one elite eurq:eiskich a nieraz I ame- I Dyscypliny pociągał i edzie do surowej odpo komis. Urbańczyk,
Staby, Drozdek i Wieclorek
odgrywa ..Sparta" wcale poważną role i znajduje

.. III
ogłasza
sil: zakaz
urządzania
ws.telkichz
stwachW
",ngNad.to
. zawodów
wzglednle
z,,\"iierania
kontraktów

sle na czele tateli.
Na program festynu spvrto'i\.ego, Jaki odbyć
.Ie ma dla uczczenia j.Jhllcuszu 5-do lecia skla
dają sie:

W czwartek, dnia l!! czerwca br.: Bieg na

przelaj 5000 mtr. O Z' dz. 8.15 procesia Boże!':o
Ciała. O godz. 13.30 or"ywltanie gości w lokalu
p. Knoppa Jana. ZawoJ) w p:lkę nożną.
O godz. 13,45 'i\'y.narsz drużyn na boisko z
Jrkalu związkowego p KnJppa z orkiestrą pod
b<.tutą p. Roberta Ryza, która przygrywać bę
.-łzie podczas zawollćw rilkarskicb.
O godz. 14 walczyć ..,ędot o wieniec ..P. K. S.

n'kańskich zawodn:k w W tym roku zawody wiedzialności.
Ryszard. Kom.sja odwolawcza: PP. dr. Nifka,
tl' bedą szczególn:e urocz ste. gdy! jak sie zdaje 9. Uwzględniono pr .śbę K. S. Kresy o zmlane Rother, Zerbel. Soika I sekr. Wydz. Sport. Ko
zostaną połąLzooe z obchodem 50-cło lecia an- gospodarza bLiska zaw Jaów o mistrzostwo I. se cur. Techniczne przygotowanie zawodów poru
Rlelskiego zw lekk,)dt!!:tycznego. Polska trady- rji z dnia 25 maja lir. ua boisko w Bugucicoich, czono p. Wendemu. sprawy adm. i propagando
cyjnie już bic,ze rok r ,o; Z!1ic udzial w tej impre- zaś w drugiej serii odbęc!a się zawody <I mist.-zo we P. Kocurowi. Kasa: p. Zerbel i P. Zimnik z
z'e. przycZeni na.i ;eJ..szym dotychczasowym stwo K. S. Kresy - K. S Bogtlcice lO na boisku Pol. K. S. Katowice. Ring na zawody dostarczy
sukcesem bylo drugie '1:!ejsce Kostrzewskiego w K S: Kresy w Nowych tiajdJkach.
blcgu na 400 mtr. przez ołotki w 1926 r. i drugie 10. Uwzględniono pr.,śbę K. S. Orzeł Welno B K. S. Katowice za umówionem wynagrodze
miejsce Petklewicza w r ub. w biegu na 4 mile. wiec o przesu:!ięcie zaw,odów c mIstrzostwo K. S. niem w wysokości 75 zt lącznie z koszt mi trans
W tym roku pOjdz:!:' Fetkiewicz do biegu na Orzel - K. S. KreJY z dnia ] czerwca na 20 portu i usta wien:em ringu.
2. Na zebraniu Zarządu ŚI. O. Z. B. uchwa
Z mile I Knsc;ciński do biegu :ta 4 mile. czerwca br. w serii I.. zd w serii II. na 8 sierp.
lono podziel ć prace trenerską p. Snopka na n.żej
Polski Związek ;Jływacki znów postanowi! ma br.
'i\yslać na mistrzostwa .ng1j: Bocheńskiego, któ- H. Uwzglednlo:!o pr,'śbę K. S. Kresy o prze wyszczególn:oDe kluby boksersk:e: K. S. Wawel
ry startować będzie w ::iegu na 2ZO jardów. Za- sunięcie zawl:dó,,- z K. , Cborzów z dnia 9-go Kraków w ponied l:alki od godz. 19-21; K. S.

uthea" (Bytom) - 1\. S. "Ruch" Radzlonków. \I'ody te odbędą się dnia 28 lip<-a br. czerwca na ]5 czerwc br
o godz. 15,45 zawody.) puhar: K. S. ..Kresy"
Bocheński znajdtlje IQ ostatnio w wspaniałej 12. Ukarat:c gracza Maksa Ratki dyskwalifi
"r6L Uuła - K. S. "0l kan" Wielka Dąbrówka.
o godz. ]8,ZO mecz o wieniec: ..I. F. C:' Kato metrów H m. 3 sek.. :. na 200 r.1tr. 2 min. 29 sek. hrutalneJ. Ukarano g a.:za Józefa Tomasz z
wke - K. S. ..Sparta" Włelkl Piekary.
Najlepsiy wymk an.ciel..kl na tym dysta'llsie wy- K S. 09 Mls!c.wice dv>J..walifikacją na prze.::iąg

Naprzćd Lip'.ny we wtorki od godz. ZO-lZ. KS.
09 Myslow:ce w środy od godz. 20-ZZ: B. K. S.
Katow:ce w czwartki od godz. lO-ZZ, v. S. Sta
djon Król. Huta od godz. 20-22; B. K. S. Kato

wice 29 i Pogoń Katowice w soboty od godz.
i na treningach
osiagna! wyni.k
w biegueuropejskI
na ]000 I hclą
za stosowanie
gry 20-ZZ.
Po ukończeniu zaw dów odprowadzenIe dru formie
nosi 2 min.
27 sek.. a najlepszy
czasuna2 przedąg
miesiecy2zamiesię..y
zr.i..:watenie
przeciwaika,
łyn z orkiestrą do lokalu związkowego p. Knoppa.
Powyższe kluby obowiązane są "Ioacić nal
Na zakończenie ur:r.zysloścl nast_pi zabawa
Teodora fitzek K. S. Raździeń dyskwalifikacją później do dnia 25. każdego miesiąca kwote 30

2 min. 16 sek taksamo za wzajemne znieważenie się gracza

. uneczna.

Dochodzący kurs J[ier sportowych. na przeciąg 2 miesiecy Na przeciąg 2 miesiecy zl., jako mies'eczne wynagrodzenie. do kasy ŚI.
Z. B. Oprócz tego k:żdy klub ponosi koszta
Z dniem 7 Hpca k Okręgowy Ośrodek Wycb. i
: :ci\> ;i::g K.bŚ a k ;litk Ccj: O
przejazdn trenera.

Tydzień Sport(iWY K. S. ,,20"
w Rvbniku.

.Welnowiec. .

i7. erganizuje dla czbnków organizacyj i stowa na przeciąg 6 miesiecy za czynną zniewag e prze
a. Znlesien'e k;:r: Zarząd ŚI. O, Z. B. na ze
rzyszeń P. W. i W. F oraz klubów kurs gier c:wnika gracza Jerzego JlIra!1ek z K. S. Orzel braniu
w dniu 10, LI. . uchwalii z dniel', ]9. cze .
wca br., tj. w ..dniu P. Z. B," znieść Nszystk e
I{ary nalożone tak na kluby. jak i na zawod?i
ków za naruszenie obowiązujących przep:soW
v.'ice, ul. Jana 14, tel. :10-99 Bliższe szczególy two, Wydzial Gier I Pncypliny uznaJ że wst  względn:e n!e zastosowanie :;ie do zarzqdzed
li dnie I godziny ćwi.:::eń zostaną dodatkowo wlenie tego gracza do zawodów nastąpllo prawI
ŚI. 4 ' ł.. startu: Klubom, należącym o I.
podane w prasie w dniJ b lipca br. po otrzymaniu d!owo i zgodc;e z odnośneml przepisami.
zgłoszeń.
14. Ukarano K. S. 'Zgoda w Zgodzie grz ą O Z. B. do dnia 15. września br. zakazUJ'" SIC
w wysokości 5 zl. za lIleodpowiadania na pl ma urządzan:e jaki.:hkolwiek ,mprez okserskic t.ak

Kurs będzie mieszany dl. .pań f pa
Na boisku Klubu Sp ,rtowel:" Rybnik ZO urzą sportowych.
now (dochodzący), a z,lecia prowadzone bedą
]3. . Stosownie do pl ma A. K. S. w sprawIe
łza z okazii ]C-cio le.:ia .stni nia K. S. Rybnik 20 w
godzinach IJOPołudni Jw:\'ch od 18-20-ej. Zglo stawienia do zawodów grac n Wiłema jako
w czasie od 16 do U czerwca 1930 r. Wielki s7.e1Iia
kier'Jwać należv d.... Ośrodka W. f. Kato bramkarza rezerwowego w rozgrywce o mistrzo

TY«¥ odS:o;t: iTa/ ; ;; ;

.i

lę-:j

18 czerwca o godz. 18,3G zawody w piłke nożną.

W czwartek (świt:b) 19 czerwca o godz. 12:
K. S. Rybnik lO 11. - K. S. Silesia II. ParU3ZO
wice (o dyplom), g,ldz ;400: K. S. Sokól Nie

dC'bczyce
Pierwszy
ChWdl(\wice,
K. S. Naprzód- 23
R)'dt.!towy
- Powstaniec godz. 16.00: Dzil1 urzed.w,

g :{ ' . . K. 8. 23 Czerwlonka - Jed- Komunikat Nr. 6

.:

WodY o Istrzostwo klasy nego okregu. Dotyczy sie to również do urzą:

..B" K, S. S. f. K. - K. S. Giszuwiec Jako nie dzenia zawodów miedzynarodowych z lub m'.

Górnego Śląska. .

przeprowadz('ne zgexl'1ie .. pr::episarni, wyzna maJącerni swe siedz.by na tetenle lIIenuecklego
czono nowy termin r"ngrania tych zawodów na
WszelkIe podania o udzielenie zezwolenIa na
dzień 29 czer",ca t:.r. na [odzine 17 na tem sarnem
zea z dnia ]8 czerw:::. - zwYcięzcy z dnia 19 z dDJa 22 Olała 5 czerwca 1930 r.
urządzenie zawodów bokserskich pozostaną bez
16. rzesunięto na sk",tek prośby K. . 07 e
czeW :o ;i erw(a o gcdz. 18,30: zwydę- ]. Uwzględnicmo prośt.e Katowickiej Pabr. mianowice
5. Przypom'na siQ obowiązek uiszczellla
o mistrzostwc K. . 07 SIe
zca z dnia 19 czerwca godz. 16 - godz. ]8. Maszyn o zmiane boiska przy zawodach o mi mianowice -zawody
K. S. "oiko..h Bielsko z dnia ]5-go wkladki rocznej do Śl. O. Z. B.
W niedzieię. dnia ZZ czerwca: O godz. 6,45 slrzostwo I. st'rji,
czerwca
br. na dzień 2;1 września br. iodz. 16.
Z wszy tkicb klubów wpłacil w l;:.dk ied.Y.
zNórka wszystkich członków i gości przed loka- 2. Uwzględniuno wl1Ios::k 1(. S. Zgoda Biel
nie Policyjny Kluo SportOWY KatowIce. Nadmie
lem p. Cialonia, skąd n..1.t'll'i wymarsz lia nabo- slowice o jJ-7.elozenh, zawodów o mistrzostwo Gospodarz ten sam lak oOJ;rzednlo.
17. Dopus.tczono bOI ka jako odpU'Wiadaj ce nił sie, ?oe w razie nieu szczenia y;k'Ldki -:r 0
:zeństwo do kcściola 00. franciszkanów. O godz. i to jak nastepuje:
rozgrywek o mistrz ,..two klubów K. S. PODla znaczonym termil11O}, kluby, zalegające z wdad.
900 rozpoczecie zaw.Y.!ów juniorów o nagrody. Dnia ]3Iip-:a gl.dz. 11 K. S. Naprzód I. - K. S. 00
towski Godula I K. S. Chorzów.
karni zostan zawieszone.
C godz. 11,30 do 12,30 1.'1 zerwa obiadowa. O go- Zgodą II.
18. Ukarane graczy: Amoni Górka z K. S. Bo
Katowice, da;a 14. czerwca 1930 r.
t!zinie IZ.3O zbiórk1 wszystkich klubów. przed Dnia 27 lipca godz. ]7 K. S. Wawel I. - K. S.
gucice
20
dyskwaElik.l..Ją
I.a
2
ffilesiące
za
bru
lekalem p. Ciałonia I \\)omarsz przez miasto na lioda.II., . .
(_) Kocur. sekr. (-) J. JezlL.skl, pre&.
boisko. O itodz. 13.o-J dalsze zawody klasy C, Dma 3 SIerp1ll2 Itodz. 16 K. S. PIast I. - K. S. talną grę, Kopiec Jerzy K. S. Walka Makoszowy
(_) Z. Weode, przew. :ł/ydz. Sport.
dyskwalifikacj" na Z IIVcsliłce za brutalną Irę.
ij i U-liII o d)o1'lomy i proporcz;yki. O ;.xIz. ZJoda U.

W pi_tek, lO czerwl.a o godz. 18,30: zwYcIę- z posledze6 Wydr. GIer I Dyscyplin)'

,:: ,

w obrębie tutejszego Okregu, Jak I na terel11e 10
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,. ... , ZHIIod.ł.' Z dnia 191 20 C;tę nrca 1930 r.

GŁOS"PRACY JU.tył =lyiLF. .

4 ty..
:dZle.

siące
lUKU.

DODATI!I(, Tyc.;ODN'OWY DO'NUI'II!RU t.. ..POLSKI ZACHODNII!:J"

bru.

hd .
Isk\V:

lecek

II. II
Bru.

slącQ

lerzy
)dniQ
Ilod<l

III hUI tliami ,.lltooa".

.P,_. ......1....

Wśród kół praco(uwc6w przemysłu ga9łro- W szerokiej a bezładnej skali arlU. osł.laJłac aaJn1łIZy pWlkt w miesiącu

dys.
I o.

ol11iczno-hotełoweKII Zt111WUYć II, daJe od paw- mentów przeclwrz,dowych, Jakle rozta. kwietniu 1926 r. W clUU dzlesltclolecla

alif.
l Li.

""tuszenia Jest en"rgl.7nc\ działalność Federacll sI'JołecmeJ!'- po&\lVleca slO sporo mIejsca kres dla klasy robotniczej. Przemyslow
pracy w kierunku wyrwania pracowników Ka- na kwesłłe soc j alne , cz.", I j ak zawsze l'cV . oie ....lr o obnl ".' 1 ..- b lr' ale nawet

Ma.

petO czasu pewne porAS1.ellł6. Przyczyq teKo cz. partie opozycyjne t. zw. ,.lewIcy" PolskI OdrodzoneJ był to aaJclotllJ o

Ilronomlcznych z apam I &.ipałości. PraCOdaw. .. 7 1 "07 .J'- £tli ........ ....

sk\V,

(¥ naszego przemys'J czuja sio jeszcze wcllłł obok bezrobocIa na nIskIe zarobkI ro- przekraczali obowił&ZuMce wówczas u

eW

ła zte wzlell Fedeuc!t P1'acy.
te uświadamial!ków.
ZabóJczy]akoby
argumentteł
nIskich
BY te zb y 07
t łvuro-tkwI..
rod1eg'ych
im pracow
Zaraz
podjcn
MIje szcze w pamIe cl
,Iarania, aby zwalczsć tak n.ebezpleczQ w Ich plac, którego echa zabłąkały, slO nawet by Je szcze&ólowo przypominać. Polep

ściel

czy
lWO.

f. o.
naj.
I Jak

pko samowfadnl p4nl)wie w swym domu. Wielce botnicze. . stawy, Z dziedzIny ochrony pracy. Cza

pIniemaniu organizacJo:. Z sukursem połP\eszyll W petycji Centrolewu do P. Prezydenta, szenle zarboków zaczyna się od wrze
IHI panowie przywód;y klubu rozbltkOw I ocI- we wszystkich enuncjacjach I artykułach śnla 1926 r.l ruc)ł zwytkowy trwa przez

: : t re ::il er:,az; : :: ::ł "lewicy" słuty raczej jago ornament sty- cały 1927 I 1928 r. WprawdzIe w roku

=:a

'ly to nlemicdciej. ..Union Oanymet". lIstyczny, nIe posIada bowiem ładnego 1929 tempo zwytkowe osłabło, ale t w
\V obliczu nlebezp!t'.:zellstwa i strachIt przed potwIerdzenia w rzeczywistości. tym roku, mimo depresji, płace robotnl

)V

i gr r

,ole.

/

tr. rt

d f:I &. z::: : e r::k: ::; af:h Jest to odcinek pracy rządowej. we cze wzrosły o 5 proc. i w tym samym

)r.
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. ":i.:J" #/
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ł--TII(.
U
J,
_"i "j;I

,.daniach. to jest o ob:Gnie praw I bytu pracow- wszystkich krajach, nie wyłączając rzą- stosunku podniosła slo Ich wartość real
pików. Nie bacząc. te T.osuwają si, zbyt daleko, dzonych przez socJallst6w - naJsłabszv na. W końcu 1929 r. pozIom płac real

;no
wo.

\?s; r: :-: :g

lemf

federacje Pracy wsp1.ceml silamI. ceJ sprawIa kłopotu opozycyjnej lewicy. nawet oSiągnął maksimum, w por6W11a- Dnia 10 czerwca odbyła się rozprawa
Wnet td okazały Się skutkł tego tr lprzY- KształtowanIe sle płac robotniczych oiu z okresem powojennym. Wskatnlk przed Komisją POjednawczą i Arbitra
JIIierza! Oto kilka p'zykładów: Pracodawcy W ciągu ubiegłego czterolecIa na de statystyczny płac realnych na ł stycznia żową w sprawie o zawarcie umowy za
:;\ \ ::' r::ł e:od 0 1 °lf :Ił o: k zmian koniUnktury pozwala wnioskować 1930 wy"osił 115,2 (r. 1927 = 100). robkowej najmu dla robotników fabryki
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. al{J:: I trudno podda;ący sle Interwencji pań- nych nietyiko wyrównał znlłkl, spowo- No", sukcIS G. F. P.

czy'nku" braterską 0'011 ł przyrzekli zwalczać stwa. Od czterech lat w Polsce naJwię- dowane przez rządy przedmaJowe. ale

którym zwracaią swym czytełnikom uwaKe. te zar6wno O tendencjach kapitału. jak ł po- Dla uzasadnienia naszej tezy o wzro- miazgi drzewnej w Kostuchnie. Sprawa
\\Iaśnle Z. Z. P. P. O. t; Jest kontra entem urno- Utyce.socJalneJ rządów pomajowych. gcle zarobków realnych do 1930 r. przy- wniesiona została przez ,G. f. P. na Ko
J\' n:o j On a:: e t YŚcrnoPol na wszelkie Okres Orabsklero I rządów endecko- taczamy poniżej - za wydawnictwem misje arbitrażową z powodu niemożn0
Daj im Panie Bożel :ecz wszystko do czasu! pepesowskich charakteryzowała gwał- "Statystyka Pracy" (zesz. 2. 1930) kilka ścl dojścia do porozumienia w rokowa
Jeszcze bdrdzl<lj pnymil:ć. się chciał klasow- townie zniżka realnych i nominalnych wskaźnlk6w płac realnych. Wskatnlki te nlach bezpośrednich. Po dwugodzinnych
com i mlodtianom ..(hnymeta" p. R.. dyrektor zarobków, która zaczeła się w połowie wyrażają stosunek zarobku realnego do obradach Komisja w myśl Wniosku G.

I:awiarni ..Astorla" w Kc\towicach i władca 1925 r. i przetrwała do września 1926 r., zarobku w 1914 r. P. P. wydala orzeczenie, mocą którego

; . p K Ó Ko :- młodzianów ..Oany- P d yłI R' Niefacbowy robotaik została wprowadzona dla fabryki w Ko
Wiadomo, te jecłncJm z gł WDych zada6 ..l'ede.. rlę zarl 'VI' przeli! e obotniJ!: w Zaztebla stuchnle z nlellcznemi zmianami ramo
racji" jestrad
WP:LwlJzen.e
W Poszcz8Kólnych
za- wełD.!ał1FD1
Dąbrowsklem
podwórzowy
wa cześć
taryfowej,
zawartej
k:adach
zakładowycb.
W Kawiarul ,,Astor)a"
1925 wrzesień
1,01 0,99
0,75 swego
czasuumowy
przez G.
f. P. z f..bryką

{\-: w o zn :a: d ?eW I,d , n ,:: : 1926 czerw:ec 0,88 0.83 0,66 Dietricha w Mikołowie. Umowa ta obo
ohowJjU:ku, znający sv;;Qie - ndap!e., Za!=.zęli .' ,, ?2 rudzl .ń ,11 1,15 0,87 wiązuje od dnia l lutego rb.

dl:a1 :' -- ."'. "',. ;:,.,. : .l1ĆrNÓWe 'ROktr . . 1930 . ' ':"; ł"; -'KóM kfilF' rakt m'Jesnec1nak, ił ten: Ponadto obowiązujące stawki zarob

8" j Z g; rn: f ;:. a ; a IT c e" d ne dochOdziły. do' itaswyżsie TcpozióDiu; dencje te" ą zawsze paraliżowane i w kowe-J< misja-podwyżs;z ł;, o.PP'!o¥ " qd
ruścić do wy oru w'.Isn e t?ch ludzi. kt6ryc oSiągitIetego w Polsce Niepodległej. wyż- żadnej gałęzi przemysłu i handlu nie za- 15 czer ca d 3 wrZeSl1lai'z.mo n?Sclą

50ble
s\',el.j większości
szego
czasów przedwojennych.
notowano obniżenia płac
realnych
ani wypowledzeUJa
przed. 30
na
;wrborców.
ł 'pr\ icowmcy
;argi
ugj=aupatrzYli'
g t: 1la
: od
Dalszy
ruch płac zarobkowych
w r.
nomin:tlnych.
14Ichdni.
.' wrzesl1la
.
t:elem ur;>o,{nia nastroju w kierunku 1930 charaktery ują biuletyny Instytutu Nie zawdzięczają tego robotnicy Zda emy . sO le spr.awę, e jest t
zmiany \V skladzlt; rd. Y zakładowej. I mote y Konjunktur Gospodarczych. Instytut ten zwIązkom zawodowym. Słabość organi- podwyzka l1I wlelka, Jednakze stanowI

f;n gwm:I

::

idb;;a J oblicza zarobki nlezależnb od G. Urzędu zacyjna i brak rezerw kasowych oole- ona UJe ątphwy sukces, zważy.vszy na

którzy bacznie uwabr. nat.... by wybory odbyły Statystycznego. według własnego w.;ka- możliwia jakąkolwiek poważniejszą ak- g6 y Kryzys

rz mYŚlek O r0:łłn
51C po myśli ustawy tnika. . cje zarobkową; obliczon" na czas dłuż- ro em naprz Jes zys.
a le a a
Pal10wie R. I jeg t,ałoancl ie. dali za prze- W ciągu miesiąca stycznia I lutego _ szy. We wsz1'stklch zatargach ekono- bryki mowy ramowej, ktorej dotych
raną
i w da!szym "lWU utrudniali pracę człon- od K . k G d .. ( 3 h k . czas me było.
k, lU rady z..k!advRej 'ak dalece te rada mu- p aje.. onJUn tura ospo arcza 19 O mlcznyc ,ja le wybuchały w ostatnlem

51dła odwołc\ć się do ::"uwencii I spektora Pra. nr. 3) - wskatnik plac realnych pod- półroczu - muslalo interwenjować na

Rada zakładowa w firmie Millera
w S'larleju.
tl'r Im ]e swoJe ob lczk. obywatelskIe. W C:ągu m. marca wskaźnik płac no- i Opieki Społeczrtej. Naskutek tej inter
Od paru miesięcy o. r. P. prowadziła walkę
da\ t\: o j! ze. m eu h :lc Sr:; «?:' mlnalnych nie doznał zmiany. Dalszy wencji uzyskali podwyżki górnicy Zagl. (I powołanie rady zakladowej w Iirmie Millera

C} l,tu nó'" b.Y!iśm'l wladkaml. jak p. dyrek- nl6sł się O 5 proc. korzyść robotnlk6w Ministerstwo Pracy

lub: ..Co mnie ObchoJzl'ln pektor Pracy" - ,J spadek cen żywności spowodował pod- Dąbrowskiego i G. Iąska, hutnicy prze w Szarleju, przedsiębi:!rstwle instalacyjnem, cze
" moim interesie robi ..k ja chcę". Ze tak poj- niesienie sle wskaźnika płac realr.ych z mysłu cynkowo-ołowianego i wrócili do mu sprzeciwiala się !irma wszelkiemi sposobami.

\ ujka i ar: k fu :ej '

n I

iyd : 121,6 do 122,7 ("K. G. nr. 4. 1930). . pracy z pod'wytką z okautowanl włók

".spó'właścicielem, nie stosowano się do prze- Suche cyfry statystyczne mówią sa- nlarze okręgu Bielskiego. WymienlelIś
visów umowy taryfow ł. 13 tej umowy mówi: me za siebie I, nie wymagają kJmenta- my tylko największe zatargi ostatniego
,.Znosi !.ię stałe rejonv łącz ie z g4bine aml". rzy. Pozostaje tylko wyjaśnić, jakie są półrocza. Z mniej ważnych, w których
da\\'!1o temu zrzucił ',ól wvglancowany frak. powo. y e onomlcznego para o u, z ": omlsJe. rozJemcze. I nspe torzy pracy
lek mówią, aby ut;zywywać stałe reiony dla okresie złej ko:dunktury, bezrobocia I uzyskah polepszeme bytu dla pracowm
swych zawsze do USll gotowych pupilków. międzynarodowego spadku cen - place ków wystarczy przypomnieć konflikty w
fz;Ydzl lając tym p n?m.naj\eps e rd...ny. by Im realne zamiast maleć - wzrastają. NI- telefonach miasta Warszawy I zatarg
G2Ć
mozność ..odkucia Się za ofiarowane uslngl. k . .. Ś I . łk . lęd . k . Z . k . K
T<kiemu wyzyskiwaniu przeciwstawiła się nowo- S le ceny ",ywno c me mogą ca OWl m zy pracowUl aml. a WiąZ lem up
\'ybrana rada zakł"d'.wa i przedstawiła p. R. cle wytłumaczyć tego zjawiska. Mała c6w żydowskich w Wilnie.

I'he przeszkadzało to p. R. ktory zreszt;& nIe tak d k . d ks I . k ... I k

i g r: ld: a łaN:: e ł :n : siła nabywcz.a wsi zmusza raczej prze- . R asl1mując powy!., mofe y stwier

!Jektora Pracy. Na k)nferencję p. R, wierny mysł do obUlf nla. cen przez redukcję dZIĆ, li; os!atnięm czterole lu okre

swojej wielkomanji, Jt!e stawił się, ałe przysłał koszt6w robocIzny. O tych tender ciach sem złej koU]unktury włącz me nreprze
Swojego zast!;pcę w O'Ioble biuralistki, w cli>- przemysłowców m6wlą wyratnie spra- rwanie postępuje wzrost . płac realnych.

datku
niepełnoletniej, wozdanla Inspektor6w Pracy l Instytutu P. B.
Oczywiście p. l11sp Ktor zareagował na takle
pojmowanie obowiązkó... ob 'watela o poszano

waniu władz. Wiemy. że p. R otrzymał dobra
lekcję. gdyż już na pól I!'odziny przYsłał swojego
poddyrektora p. KOPCR któr"jl z racU pełnomoc

n.,ctwa podpisa' ową i:itodę likwidacje zatarp.
Za tak śmlÓ\łe post wieni kwestii przez radę
lakładową, do której i tnienia nie mOKą si, nasi
r.anowie gospodarze prlyzwyczaić, postanowi'
II R i jego pc-ddyrekt:>l. więc uniemotliwlć ra
dzie prowadzenia prac ustawowych. To te! "za
karę" za tak sz zere \.ojmowanie obowiązków

swoich zostal pod pre1t. tem Jakiegoś podsU1llę

Iy
Ię.

o
Id.
ez.

tego przewinienia przewLdnlczący rady zakla

dowej bezterr.llnowo 1: miejsca zwolniony. Spra

wą tą zajmować się o.,;dą władze. do których
rada zakładowa, za w<p6łdziałanlem FederacII
Pracy. odwO:ala si".

10m unikli .,dllllu Clllr.llllo Glllr.1111

'Idlr.di PraCJ .

Starania O. r P. zak.łtlczone wreszcie zostały
pomyślnym skutkiem, ilopimo oporu pracodaw

czym. '0. r. P. prze.Jrowadzila zatwierdzenie

Komisji Wyborczej, która rozpisała wybory. Po
nieważ wplynęła tytkJ ;e<!na lista O. r. P., rada
ON ostatnich dniach uk.,r:stytuowała się bez wy
bor6w, na czele z ob. KIiI1Sym.

JAIIOIiISKI p.aSZEK

"KATD JA
A1IJIC 11I.05AU(-łIIIIł"IIIt.lmrlAlII

ruchu G. f. P. Wszelkie zarządzenia roz
wiązanych zarząd6w są nieważne.
Dalsze decyzje wyda Wydział Cen
tralny w najbliiszycp dniach.

się posiedzenie Wydziału CentralnegoZarządy
postanowiono
rozwiązać Federacji
tymczasowe Za06rnlczej
W cizi ł Ce tral
Pracy.
Gł6wne
I yGen.
a nfedny
..
FederacJi Kolejowców PoIsklcb. Motywy (-) poseł G. Zieliński, prezes
WR
sobotę,
dnia
14 czerwca
l oeneratnej
federacjtzostaną
Pracy napokt6rem
Warszawa,
17 czerwca
1930zes
r.
ml::t
ł:rc:ł;a
e iJllpr
: ::t rb. OdbYłO
rozwiązania
obu Zarządów
(-) poseł
Romandnia
Tomczak,.
wtcepr
luź p. R. nie wierzy. Pro/Jdde wkr6tce czas. że dane ogółowi członków l zarządom grup (-) Bolesław Gawlik sekretarz gener.
bedziemy mIeli sposobność wtęcej o tem napl- w specjalnym okólniku. . .
sać.MuSlmy tądać, by as.taftoWatlo aIS Jako Wydział 'Centratny O. P;P. wżywa W"da : Iska Zadauc1nla- SI!- & OK!. od..

Pan R. cz;j'ni rówltltt co mote. by dopIąć wsp6łpraCQwnlk6w I df1!to nam to. co Dam II, wszystkie zarządy grup I og6ł członków Redaktor odpowiedz. red. tlenryk łfause. Kato.
swego. Jak mu to się uda, czy nie czasem tak, w myśl ustaW I umowy naloty. Zwił!czać ,puP!- organizacji do bezwzglednego podpą- wice. Koperoika 14. - Dr"k: Drukarnia Sląsk..
Jak z kG\. Sikorą?
I w I'ott!aca.tle leli' z krl)wJIł wspólkołeKlrW jest rządkowania się Jego decyzji, podykto- Saa. I ÓIr. od.. katowtce al BatorelO ar.
Jesteśmy tego pe-w.Ji, dyt znamy, lakiemi naszym obowi_ż em. loIoIa AIItek. wanej wyl,czn1c troskt& O dobro całc&o 1'oIofoa 8-78. .
argumentami p. R. i jez... pomocnicy operui..

..

f

. Str. 1:!

,;Pol5I(a 7achoiłnla" z ClnTa '19 i 2(i cze.t\Vca-roaO;r.

Nr. 1

Inlvnl.,

AP ARA TY FOTOfiRAFICZNB

do budowy dróg i szos. tylko .plerw

szorzędna siła. ._........

od na:tar\szych do najdro!szycb. po cenach

Znajomość polskiego i niemiec

konkurencyj ych I' na dogodne warunkl
eplaty nabyć motna Jedynie w f I r m I e

tyka- do Tow. Reki. Międz. J. r.

kiego konieczna. Oferty pol! .Prak

06 krot. powiększeniu

Rudolf Mosse. Warszawa. Marszał.

" 'P cl X

kowska .12 . "

JAKOB SCUARF, Katowice
ul. 3 Maja nr. II w podwórzu na prawo

.----' 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

MI...II.ni.

111111111111111111111111111111111111111111111111

od 2 - 3-ch pokoji z kuchnią
'Vprost od gospodarza o/.KatQwlcac

lub okolicy poszukiwane. Czynsz

.ł 180.

; Lornetki Zelssa i Bu

.- scha po nowych. znl.

'I .,.

tonych cenach fabr.
takte na dogodnych warunkach płatności.

'..\¥VI( OptYut

.J! t ice

"H
e r Ił a I"
, Zlola ollłdkowe

zostanie uiszczony za' 1 rok lub
2 lata z góry. Oferty dó ';,poIskl
ZachodnieJ" sub "R. O."

Bardzo sknte...zne przy braku apetytu. nle
slrllWaoścl. zgadze. odbiJaniu. nacisku na

1111111111111111101 11111111111111111111111011111

Zegarki

j:

z amerykańskiego '
nowego złota

. · na terenie Shlsta..

O.tr...enle..

tol.łąk - «eguluJc trawienic - Zł. 2.

..le)1I8 .... ...........
.M. Wolski I M. Estkowskl.

Nr. telefonu i3-U . I. ..... ul. Wolności n

NaJalanzy I oalwlQklZ1 zaklad OptyCZDO. fOfograficzny

W> stl2:egac się nasla.downlctw

o podobnym brzmenlu,

;:a ! o

Z: n :' g.

KaZdego do odpowiedzialności 5,d weJ.

...... . ..e.lt.er

"AMER. d'OR" niClem

...... ....... III ta Szpitalna nr. 4.

Się nie różn: od praw
dZIwego złota 14 kar.
tylko za zl. 8.7 Uwaga:

Baczność I

Iilglil imiert

Polecam dla wycieczkowców
i Towarzystw odświetone lo
kale, sala i ogród w Załę.,kiej
Hałdzie '10 minut od letniska
BugIi.
W każdą niedzielę j ś i9ta aóce.
IIoIIra klUlill dlllrze ,ieleplllll ,111

kdynie zdofa oderwać czytelnika od powieści fletchera,
jlśli przeczytał on już pierwszy rozdzial książki.
Oto opinja najpoczYlniejszego w Ameryce dziennika
. New York Times" o powiościach kI yminalnych fle ,:bera.

Za ska Hałda. BeslaoraQa lroou.

I:tóre są najnowszą i największą scn...acją dla milionów czy tel.
Ików
amcr:rkaliskich. .

InJMoł lenDlrafl[lny

Chcąc zapoznać jak największą ilość czytelników polskich
7 najglośniejszym dziś w świecie autorem powieści d(,tektyw

prowadzi l'\lt kursy steńogralii. ko
responden;;ł . pisania na maszynach.
Polcca abs,.lwentów na posady stale,

r.ych, trz 'mających calą Amen'kę \V niesłychancm napięciu.
W}'dawnlctwo Alfa (Warszawa. Marszałkowska 113), które
vo..i"lo wydanie 7 fascynują.:ych powieści fletcbera. rozsyła

KATOWI'CJ:

2.astepstw'a i praktykę biu'rowil,.
Sekretariat Instytutu SteDografczDego

ul. Oórnl"'8 7. obok Star st .

c.ierwszą .,. tych powieści p. t. Tajemnica Markenmora '

bezpłatnie
Kto nadeśle niże] umieszczony kupon, wpfacając iedr,o

cześn:e 95 groszy na konto P. K. O. Warszawa NI 21.240
tytułem zwrotu kosztów reklamy i p,zesylki poczto\vej, otrzy
ma - w kolejności zgłoszel'j - tę emoLjon:...ią,;ą książkę, obej
mującą pr.:esz!-o 2.50 stron druku, dużego formatu. na dobrym
llapierze. w efektownej barwnej okładce.
Następne 6 powieści. które ukażą sie nakfadem W}'daw.
..lctwa Alfa. to KObieta o dwóch nazwlskacb; Na Ogr01oweJ;

Zielony atrament; Brylanty śmierci; Zamordowanie Maza
rowa; W zaulkacb Londynu.

Uwaga. Otr:ymujący darmo powieść p. t. Tajemnica
Markenmora nie są obowiązani do zamówienia dalszych
ksi żek.

KIo c.Vl. FI.Icllera,
len ni. ... 111011016..

. "Ogł -&s Zenle ,
Z dni!;.," 11> .:z.:rw...a. br. zamknię

tą zostanie ula rachu kolo\vego szosa
powiatowa Bytków - Michalkowice.
Obj"zd [11 zez Siemianowice L 
Bańgów

I(atowlc . dnia 16 czerwca 1930 r.
Starosta \Jowlatu katowIckiego.

.-) Richter.

W sprawi> cxI oczenla wyplat wla.
ściciclki k'adu Bronislawy Makow
skiej w M v ;,owica.;h. Rynek 21. od
tc;dzie się krmin celem rozpoznania
sprawy w. doliu 24 czerwca '1930, go

Zegarki nasze nic nie
mają wspólne-go z zegar

kami Innych reklam. Wysylamy pocztą za zali
czemem elegancki zegarek. Chód dźwięczny, na
kamienIach. Wyregulo vany do minuty z gwa

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

SZI. 32.50, 6 OZI. 47.50. Lepszego gatunku 11.50,
15, 18. 21, Z5, 35 zl. Na ręke z paskiem n:klowe
14, .\1, 20, Z5, 30, 35. 4'), 50 I 57 zl. Kryty Ankier
z trzema kopertam: ameryk. zl. 16.75. 19. 22, Z6,
30, 35. reczne z pask,em lepszego gawnku ZOo 25,

37. 45, 5, 6:. Hudzik. stołowe 15. 17 I 20, lep.

szego gatunku 25. 3U. 40 zl. Łańcuszki z nowego
zlota po Z,I5, 3, 3.75. 4.85 l 6 zl. Zegarki rekla.
mowe k,e5zonkowc' marki "Chronometr" niklo
we po cenie 5,87 2 szt. 11.60. 3 szt. 17.20. 5 szt

zl. 28.50, 7 szt. 39.50, \O szt 55.85. Za koszta
przesyłkI i opakowania pl cl kup jący.
fabry z:JY sklad genewskicb zegarków

Józef Jakobowicz. Warszawn. Sienna 21. Od dz. 74

firma e-gzystui od rok.. 1900. Nagrodzona wie
loma zlotem: medalami I krzyżami. Mnóstwo 1'
stów dZlekczynnych. Z powodu braku miejsca
zamIeszczamy nIektóre.
Sz. P. Józef Jakubowicz!

N:nielsum zamawt.tm zegarek z am. zlota.

i )::d' riy ::. at do I r ,n I ;
szkoly f(loo; .

Dobry zegarek kupisz tyl!:o w znanej we

wszystk.ch dz,elnlcach kraju f.rmie J. Jakuba
wlcza, Warszawa.
WYCiąĆ. Zachować Rekomendować.

v Ajencja Slemlano'

la ' t M I ..ł° z d e Zi z C n n e JO c mo _ . uzdrUWIS 1I I Zakopan

ŚClil, stenogra(j I StudencI. siu ego, Krupówl
p sama na ma5ZY, którzy pr.tgną mil: oDok poczty - Ir

n'e. poszukuje po- ,pedzlć wakacie" fermacie i adres
,ady za praktYka - "roczym zakątb \,olnych pokoj, ,

..1 bmrowe::;o. 19JL na Podka'rpaciu k pensjollatach. hot(
dzina 9. IV niźfoj oznaczrmym. Sądzie slen.a. do Ad .n. RYł11anowa wśród I ,ch. rn:eszkan ac
pokój 18 '.'v lerzvcieIe mogą przybyć . Polski ZachodmeJ l sów śWlcrk. na - lokuje wyciecz
na termin ,Ilem udzielenia Sądowi r. 7362. ; śn.czówce. mogą k. Na odpowied
wyjaśnień.



Sąd Powtatowy w Myslowlcacb.

NauczycIelka ,le zgłos,ć po I:lfor- j zl. IV znaczkaci
Ic;zyka n.emieck e. rClacje do Salonu

co udzIela lekcj mód "Wladyslawa'

d""", _c.om
doroslym dZle.
r.r. ZJ\.atowlce
I. wamnk.
ba'
1000, - 2."."
złotycht konwersacji
Andrzej"
miesiecznie zarobią fatwo zdolni I u. i\atowlce. S enk:e azo dO!:'Jdne.

stosunkowani panowie t panie we " cza 36 I. p ct, Rabka
wszystkich miejscowośe ach bez rót. Ipwo. ptnsjonat ..Soble!
nicy zawodu I wieku. przy zbieraniu Ślązaczka ,ki" Orzegorczy
zaw.ówień na obligacje 10sowe.Wszyst. Polka, z jezyk'cm KOWY - bl,sko la

Kich dokladnie pouczamy. Ootówka r. em:eck'm lat 22 l tnek. nalp:ekn,el
jut przy zrobieniu zamówienia, jaki. pragnie przy ją'; po. ,7a dz.elnica. p,,
kolwłek kapltal zbędny. .Równłet za. sadę od zaraz do koje- sloneczne, w _

wodowi organizatorzy zastepcy I sub. b ura albo jako pan ndy. - Kucbn,a . . b l

zastępcy losowi I asekuracyjul poszu. i Co do przyjeć ule. p:erwszorzedna. _ IlItel.gent J oso .,

,I\\'anl na najlepszych arunkach. :<arza lub podobną. Ceny n ski e dam p k"J za kona

Do

WYDAWNICTWA ALfA
Warszawa. Marszałkowska 113.

Niniejszem proszę o nadesłanie mi bezpfatnie pcwieścl
fletchera p. t. Tajemnica Markenmora. Jednocześnie wp a
cam na k-onto P. K. O. Warszawa Nr. 21.240 groszy 95 tytu.
tern zwrotu kosztów reklamy i przesyłki pocztowej,
Imu: I nazwisko

Ulica I nr. domu
weISc'ówi;śT(ijoczia.)

Kupon wYcią I przesłać w niezaklejonej opercie. jako
druk. (Znaczek za 5 groszy.)

' Ioszenla pisemne skladac: Lwów. Łask z losz do wersacJe mem ec
. skrytka pocztowa 'lot " k . -t e.grelU
tolacja
Laockorona
kiego. Zgloszenia
ar K
a a..;
Kaiwaria ,I.semne
do Admin.
Zw. Polek Katow:. r' nsjonat "Oąsio- pod nr. 7417.

i. mocy
IWolne
PanIenki
te. ul.
l I.n[-',wka"
dz:en.
p089d, ,r.teJigentnej
do po- Darter
, lewo pod n8""
e. czerw
ec 7. lJ- '010CYk B; S.
w.handlu
po-Pocztowa
PelagJa.
t'zymanle
doskol!a
AIO
kub,ko\\y Zgo
,ZO zł. ?z.enn.e szukuje. Zgloszc ia hl/oda Ślązaclka tp PrzyjmujeOl) n: tero\;an? malo
.-3 g dz.:lY prz - p semne do Adml!l. pisze biegle na ma- 'Jan:enk IIZ) wan), s v.atlo.

!cmn.eJ t nie uc.ąz- pod nr. 7416. szynie byla zatru- H e I ł ;:kasa, . tan. do
wel pracy dom. . cniona' w h.urze bu Ppnsjonat Lw,)- spr ;daC1la. Vlado.
we], zapewnIaJ:! !'osad "oslnkul/ł owlan m przyjm k d r. osc KatowIce. ul.
\'v P. pow,Yższ" _ . _' osad/ od zaraż: ;: a a U ) m d Dy ekcyjna 2 w po
arobe . . Stanow- Stt:notyplstka L,sk. zgloszenla do p er szorzedne, : ćworzu.

"zo u."zclwa pro-! nlemleck:m'.obej. Sekretarjatu K..tol. l,}' nisk.e. Burkow:; K<-łoierzyki damsko
p"zYCJa. Wy star- ITJle zasrepstwo na T GW. Polek Kato- wów. Boimów 3 Ii.kowe. crcpc-de

;zy pocztówka z czas wakach od za. wice. ul. Pocztowa c.billowe i gergeto

.9resem: W. ,raz.. Łask. zgl.osze. nr. li, parter na Ie- hi/ody pomocnik we. OstatnIe nowo
r .rma ..Carbon n'a p od ..500'. wo pod "An:ela", r,yzjersk, poszuku- ci pole"" Łóazka

Gdynia. Prz)'jmu]Q It: posady od l ilp.- F bryk olnierzy
Cbłopca" tlumac eOla w jęZY Bystra Śląsk ca. Łaskawe z lo- kow, ŁI'dz. P,bud.

do prakLyki przyj- kach francusk., nic. v.illa Krakowianka szenla do Admm. ,k:cgo 31. Krakow
mę Zajączek i Lan- rTileckim, połsk:m ' poleca tanio poko. PolskI Z chod. pod ski. Na ią<la JC wy
kosz. Katowice, ul. rosyj klln Wlad". ir z .oblitcm utrzy- ..p ocmk fryz;er. Y a n cenn.k I ko

3.go Maja 24. mość.w Adm:ll.str. manlem. sld . ckcJG.

.

