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GdynIa. 3. 6. (Pat. ) W związku z u- bl11zacJe środków wojennych. nadmler- polsko-niemiecką umową wyriSwnaw
Delegaci gmin na przyjęciu u Pana
mową polski-ł1iemiecką t. zw. wyr6w- nym sumom, przeznaczonym na wyko- czą podjecia szerokiego programu za
Prezydenta.
naWCzą. zawartą w dniu 21 października nanie t. zw. programu wschodniego. o- cbodnlego. kt6ryby, umocnił polski stan
Warszawa, 3. 6. (Pat.) P. Prezydent
)929 roku. rada naczelna Z. O. K. Z. ze- czekiwać należy od'rządu polskiego. że posiadania na ziemiach zachodnich. zwła Rzplitej pcdejmował w godzinaGh popołud
brana w Gdyni w dniu 1. czerwca po- w trosce o bezpieczeństwo i całość pań- szcza zaś na Pomorzu a temsamem za niowych w Zamku herbatką uczestników:
;wzieła szereg rezolucyj. m. in. rada 0- stwa nie pominie żadnego środka obrony I bezpieczyI nietykalność i całość granic z'2zdu delegatów ł;min z cał-ej Rzplitej. 

cyj niemieckich. przeciwstawiającym sle sko-niemleckiem. przedewszystkiem zaś ką. .

wskazaniom
planu Y ounga i polskim dą- domaga sie zgodnie z deklaracją Z. O. 
świadcza, że wobec ujawnionych tenden- wskazanego sytuacją na pograniczu POI- I zachodnich przed zaborczością niemiec

Wchodząceg,o na salę w otcczeni świty P.
Prezydenta powitali zgrcmadzenl w liczbie

około 600 osób gromkję_mi oknyl,ami ..niech

żeniom pokojowym. a popierających mo- K. Z. przedłożenia rządowi w związku z

Prawosławny Synod na audiencji
u Prezydenta.

D.left urocl.ln Ole. Iw..

Warszawa, 3. 6. (Pat.) Pan Prezydent Rze mają
Rzym.
3. 6.
W sobotę
31 1szły
urodzin.
ze iwszystkich
stron
świata
nade
Ojciec
św.(KAP.)
w zupełnej
ciszydnia
obchodepesze
życzenia dla
Głowy
Kościoła

CZypospolitej przY'jął wczoraj na audjencji świę

żyJe". Po przedstawieniu delegaiów przez
pr;:ewodnic ącego zjazdu Ledn;ckiego u.
czestnicy zJazdu podejmowar,i byli na ta.,
r?sie zamkowym herbatą.

Powrót Ministra Spraw Zagranicznyc1łi
do Warszawy.
Warszawa. 3. 6. PAT. Dnia Z hm przybył do

ty synod kościoła prawosławnego w Polsce. 74-ty rok swego niestrudzQnego i chwaleb- Stolicy Apo olskiej wyraził SWOJe życzenia Warszawy minister spraw zagranil..znych p. Au

Przy audjencji byli obecni: p. Prezes Rady Mini nt:go życia. Mimo ściśle pr;ywatnego cha- zapisaniem się do księgi przyję w papie gust Zaleski i objął u zędowanle. Jednocześnie
do Warszawy ilaczelnik wydzialu prasy.
dzień swych
rozpoczynając
I powszechnego.
Korpus dyploma 'Yczny przy powróci
strów Walery Sławek. Minister Spraw Wewn. dził
r"kteru"jaki
nadałuro!lzln.
Ojciec św.
swej rocznicy
skiej antykamerze.
i propagandy M. S. Z. p. Leon Chrzanowski oraz
Józefski, Minister W. R. i O. P. Czerwiński, Mi
przybyl w sprawach służbawych radca lega
cyjny ambasady połski"j w Paryża, p. Włady.
n:ster Sprawiedliwości Car, szef kancelarii cy
sław Neuman.
wilne )Pana Prezydenta Rzplil Lisiewlcz. dyr.

depart. Wyznań Potocki, nacz. wYdz. wscIw
dniego M. S. Z. Hołówko i nacz. wydz. narodo
wościowego Suchenek-Suchecki.

fierwszy dzień subskrypcji pożyczki
budowJaneJ.
Warszawa, 3. 6. W dniu wczorajszym zo
tala otwarta subskrypcja obl'gacyi nowoem:to
wanei premiowej pożyczki budowlanej. Sub
,krypcja zostala otwarta we wszystkich ban
tach biorących udzial w Syndykac:e Gwaran

Zlan S. II., Ks., 'iSIl DI _X .

P. MiD Boerner wyzdrowiał.

Warszawa, 3. 6. (Pat.) P. Mlr.ister Poczt i
czerwca zakończył życie Pasterz dlecezil San- teł zasnął w Panu, opatrzouy R. Sakr8IDeata Telegrafów
int, Boerner po chorobie, w liniu
Warszawa. 3. 6. (KAP.) W nocy dnIa %-10 1 w KrakowIe w szpitalu Ss. Miłosierdzia. cdz"
wczorajszym objął urzędowan:e. P. Minis1er
Zmarły I(s. Blltkap oledomagał oa zdrowiu od mleole.
Boerner
przyjął
dniu wzcorajszym int, Ludwi
domlersklej
J. E.Ostatnio
Ks. BI,skap
Marian
I mL O dacie pogrzebu nastąPi osobae zawiado ka Telloczko w w
dluższego
czasu.
przebywał
naRys.
kuracji
sprawach rady teletechnicznej,.

Protest akademik.w wileńskich Drleciwko
DOgramowi Polak.w w lownie.

Nota w sprawie "bomby".

Warszawa. 3. 6. PAT, Onegdaj poseł ZSRR.
Antonow Owsiejenko był przyjęty przez p. wi
ceministra Spraw Zag:. Wysockiego i złożył mu
w imieniu rządu ZSRR. octę w sprawie bomby
cyjnym oraz w ich oddz!alach, w Centrali i od
znalezionej w dniu 26 kwietnia br. w gmachu
dzialach Banku Polskiego, we wszystk'ch po uniwersytetu Stefana BOitorego w Wilnie rządu Rzeczypospolite. o podlęcie zdecydo poselstwa
przy ul. Poznańskiej 15 w Warszawie.
"'ażnJejszł ch instytucjach fiuansowych oraz w
odbyło
się
zebranie
protestacyjne
przeciw
wanych
kroków
w
celu
obrony
polskiego
każdym urzędzie pocztowym. Jak s'ę dowia
Wilno. 3. ekscesom
6. (Pat.) Wwsali
$niadeckich
I lono
rezolucję,
w którejnamłodzież
apeluje
do
Zmiany w dyplomacJi niemieckiej.
Kownie.
W zebradorobku
kulturalnego
Litwie oraz
mienia
dujemy, pierwszy dZień subskrypcji przynósl antypolskim
Berlin. 3, 6. PAT. Według doniesień prasy.
wedlug dotychczas zebranych wiadomości tak
uczestniczyło
kilkusetna
studentów
oraz I I życia tamtejszej ludności polskieJ.
ofi"jalna nominacja dr Neuratta na ambasadora
profesorowie
z rektorem
czelt:. Uchwa
);czne zapisy. że zamknięcie sUbskrYPCii spo niu
niemieckiego w Londynie oraz dotychczasuwego
dziewane jest w tych dn'ach. \V Warszawie
sekretarza sianu w ur.!edzie spraw zagraniczn.
przy okienkach, w których subskrybowano po
\on Schuberta na ambasadOTa w Rzymie nastąpi
życzkę, tworzyly się dl,ugie kolejki subskryben
w dniach najbliższych Rząd angielski i włoski
t(,w. W same i stolic '. wedlug przypuszczeń.
udzieHl już swego agrement dla amabasadorów.
gdyż obliczeń dotychczas 1:czynić nie zdolano 
podpisano obligacyj w dn:u wczorajszym na su
Suwałki. 3. 6. Polsko-litewska granica mi. Zaalarmowane strzelaniną placówki K.
mę okolo szesnastu mi[jonów zloty ch,
Próbka "loJalności" Niemców
stała się wczoraj terenem podstępnego na- U. P. przybyły z pomocą. Żołnierze polscy

NaDad na Dolski Dairoi K. O. P.

padu szaulisów na polski patrol K. O. P:u. oddali ok. 60 strzałów. zmuszając Litwinów

l»leoame posiedzenie Rady Organiza reżyserowanego I!a wzór zbrodni pod Opa_ co cofniecia się w głąb terytorJum. Ustalo
leniem. W nocy z soboty na niedziele o no, że do patrolu strzelało kilkunastu żolnie_
cyJneJ Polak6w z zagranicy.

w Czechach.

Praga, 3. 6. (Pal.) Wczoraj odbył się W

Chebie okrf}gowy zlot sokolstwa czeskieg'o przy
Warszawa, 3.6. PAT. W dniach 1 i 2 czerwca godz. 1.40 na odcinku granicznym w powie. rzy Dtewskich, rozmieszczony h w trzech udziale okuto 10,000 osób. Niemieccy mieszkań
cle suwalskim. w pobliżu wsi Olszanka punktach odcinka. Napastnicy oddali okolo cy Cheb'a manifestacyjnie okazywali swą nie
( mina Wiża)ny). lustrujący teren patrol K. 100 strzałów. Z powodu clemnMcI nie uda obecność przy tej uroczystości, aby w ten sposól)

br, w gmachu Senatil w Warszawie pod prze
w dnktwem prezesa rady organizacyjnej Pola
ków z zagranicy marsza!ka Senatu pro!. SZY
mańskiego odbyło się ;Jierwsze plenarne p ie

dzenie rady orgaI.izacypjr.ej Polaków z zagrani
cy, instytucji wylonio!lej przez pierwszy zjazd
v.szystkich Poloków z zagranicy jako ich organu
wykonawczego. Zjazd zaszczycił swą obecnością
'wiceminister liubicki, d legaci ministerstw, urzę
du emigracyjnego i I1ańotw Urzędu wych'łwania
fizycznego i przysposobienia wojskowego. Na
Idy zaznaczyć przybyci c poraz pierwszy dele
gata sekcji Polskiego Z',viazku Zawodowego we
Prancii. który obecnie przystąpH do rady. Spra
wozdanie z dzialalnoś I biura rady wygłosi! dyr
Stefan Lenartowicz. Tp.n.atem obrad rady byla
sprawa programu i ust::.; nie ogólnego planu prac
rady oraz zasad jej współdziałania z odnośnemi

O P:u w sile kaprala I szeregowca został 10 się stwierdzić. czy patrol polsld zaatako potępić żądanie zlotu sokolstwa czeskiego na
znienacka ostrzelan)' gęstym ogniem kara- \Vali szaulisi. czy też Dtewska straż granicz terytorjum etnograficzno-niemleckiem. Cały.
dzień przeszedł spokoinie i nie doszlo do żadno.

O. P. zoshl lekko ranny. Patrol polski od- starosty suwalskiego oraz komendant poDcH go incydentu.
binowym
terytorJum
Litwy. atak
Kapral
K' I w
rn.Suwałkach.
Na miejscuDochodzenie
napadu udałwsie
zastępca
powiedziałzna
nie$podzlewany
strzała.
toku.
Katastrofa okrętowa w kanale

La Manche.

Endeda DOsili'8 sie kosltem oDolrGinrch

Loodyn. 3. 6. PAT. Wczoraj wskntek gęstel
mgly zderzyły się te ,obą w kanale La Manche,
w pobliża Beachy Nead Jwa parowce: szwedtki
Inger z torpedowcem italskim LittOTno. Inger:
zusłał tak silnie uszkodzor;y. że zatonął w cląltll
Poznań. 3. 6. PAT. Ostateczne obliczenia wY. NPR. prawica zdobyta 24.409 głosów, W porów kilku minut. Tylko Z-ch I..dzi z załogi tego pa1'
ników glosowania w wvborach dodatkowych do nan'u z r. 1928 straciła 3947 tj. 16,2%. Lista nr. rowca zdołało się arato\\>ać. 15 m ,vnarzy zgł..
Senatu w okręgu N.. 33 Gniezno przedstawiaią 18 mniejszość narod()wa ;:dobyła 15.642 głosów. nęło.
terenami. Sprawy t3 zawarte w referacie kpt się następująco: Uprawaionych do głos;Jwania W porównaniu z r. 1928 stracila 2,840 tj. 13.4%.
fularskiego znalazly swój wyraz w programie 168.826, mniej o 244 nit w roku 1928. Glosowało L1 ta nr. Z4 StronnictwJ Narodowe zdobyła 33.178
realizaoJi zjazdu. Sprawy ogólno-organizacyjne 106.920 ti. 60 proce11t W roku 1928 gl owalo gl ów. W porównaniu z r 1928 zyskala 9.216 tj,
I specjalne zostaty poruszune w wielu referatachl o 0.41 % więcej. Wa lin.h głosów 105.653. Lista l7.8%. Liczba nr. 25 Piast i Ch., D. zdobyla
Następnie przemawiali delegaci p zczególnych nr. 2 PPS. zdobyla }2,]';5 glos ów. W POTównaniu ::0.314 głosów. W pllF.Jwnaniu z r. 1928 straciła
Katowice-Załęie
środo'wisk, zglaszają.; ,we dezyderaty. Po dy z r. 1928 stracHa 14.030 tj. 46.3%. Lista nr. 7 lZ,995 tj. 39.1 %.
@S.RlDWillBlUI
S1bIa SzM
skusji przyjęto zglosz% wl1i ki m. in. co d;>
ulla Wojciechowskiego
49

sojuslnikOw.
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K S. SIeprawskIego

nazwy dla domu Pol.)1lii zagranicznej w Warsza

wie, mającei stać się "środkiem dla biura rady
organizacyjnej I rucnu przyjezdnych Polaków z

;

ne do kraju. gdzie odbędzie się pogrzeb. Pod

l;;.granicy, ponadto proj.:kt prelitnlnarza budżeto Nagły zgon sekretarza poselstwa POI- I Zwłoki zostaną w nałblitSZ . Y . Ch dniach odwiezio

skiegQ w BudapeszcIe. ';ekretarz stanu węgierskiego ministerstwa spr.
wego na rok 1930. Przyjęto również zereg re.
zolucyj natury zasad:!:c z j. Pod koniec zjazdu
Budapeszt,
3. 6. Pat. Wczoral o godz. 14 ręce polskiego charge d'affaires p. ŁaZarskiego
wybrano preZydjul11 rady w składzie dotychcza
sekretarz kondol ncie z powodu śmierć' 'śi».. Ci hanowiec
sowym uzupelniając je tylko przez dobór p. Re zmarl nagle na u ar (serca
) . pierwszy
I zagranicznych
hr. KlRlen Kedervary złobł na
iera ż francji i kpL fularskiego z Warszawy

.....

poselstwa PDIskjego, . Jerzy Cieohanowjecki., kiea;o. , , .

,.

Do nauki teoretycznej specjalny przekrój no.
woczesnego samochodu w ruc:hu. Do nauki
Jazdy samochody M I 6-0 cy\., europejskie
amerykańskłe, sportowe I limuzyny. Iofonnacje

I zapisy codzinnle. :

Nowy kurs rozpoczyna się 4 czerwc:a 193Or. 1
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przebiegu drugiego posiedzenia Sejmu SI.

ejmowy z eWDotrznem zapytaniem: "je W potoku słów żbyt malo trekL - Złołlhry atak aa wladze spaUł DR panewce. - W nowel Rad7Je Wolewódz
li Sejm
na wczorajszy,
mało
bogaty gmach
porzą
, . J\1eI czterech Polaków I feden Niemiec.
atdY
Inteligentny
słuchacz
opaszcał
CIek dzienny potrzebow,ł at sześciu godzin
. ',czasu. w clagu kt6rych z:amlast rzeczowych, Drulle - prawie słcdmlosodzinue z trzykwa- adr.om władz ., """'M wcJoIr ''J WllllB I wadzaią redukcJe pracownlk6w kolejowych, w
,l>ljlldnych argumcntów utywano przewatnIe dransową przerwą, posiedzenie Sejmu $Iąskies:o I ab, posłowie ocł-HI Ile do ale. rzeczowo. z związku z ograniczeniem ruchu na koleii!.ch. 00
odY frazesów, niewybrednej demagorJI I odbyto w poniodzialek ., czerwca - r lo PI> wuelklcll aoment'... .....YJIIJ'c... wodowanem niekorzystną koniunkturą gospodar_
odzie ,potrzeba, Idy Sejm zabierze :slę do noścl w obradach nie m:;lejszy. amtell na pierw- Wote...6dztwa, Po dwu i p6łgodzianeł dyskush. Takie postepowanie wywołuje rozgoryczeuie
E leproduktywnej aadnnlny, to ild to dasu !Ile p6łgodzlanem op6l. ealem. ,!dzlał pllbllcz- bo to tYlko wnosi __61 ... szered lad czą w kraju - z krZFWd:t dla koleJarzy Iłląsklch.
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sic
lU''''J)y eclwko
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do socialneł
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do zto:Wnych
przezaby
nich
Wniosków.
w których

ozpraw
zasadniczych,
istotnie ważkich"l?
szem
posiedzeniu
tego SeJmu.
RJ{I;pOCzolo
.10 ono wnioski
których
mow.. - przesIane
zostały
do ",'Śród
ludności.
Opal posłowie
zwró
ad przebleIłem
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posIedzenia.
dmem
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konmmslycznych
Ch, D, O
i NPR"
w sprawie
aadmienleKo
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Sejm miejscowej
Sląski wzywa
Pana Wojewodę
do poczy_

;Uwydatniło się to bardzo jaskrawo na za ich a.ntypaństwowe okrzyki wznoszOne w waDIa podatka przemyBłow o za rok 19Z9. - nleaJa kroków w Rzadzle centralnym, kt6reb

wóch przykładacb. ..Zesp6ł Cb. D. I N. P. czasie zagajania obrad <;eJmu przez Pana Wole- Wnlo&tl uzasadniaM poslówle PaIarczJII: (sana- zapolIledY .a Pl'Z)'szaou podoba..... P raktykO:

" oraz
P P...SSS
Ś I ł- tak wodę. Po tern OIŚwladc2.eIIlu dokonał SeJm zmla- cia) I Pras (Koń.) Pos. Palarcąll: W przemówle- ,'''' . '
. przypu c 17 a na 1'y porządku obrad, przesuwając pierwszy punkt niu swem podniósł, te wymiar podatku przemy- a z_złe Ju! wJ'll.ld zm.ealły aa korzyŚĆ po.

.vładze woJewódzkie, chQ\c koniecznie Wy- _ wybór h:ady WOjewóoJzkiej _ na koniec po. słowego za rok 1929 DrzekrocQ'IIIIep)edaokrotale Izkodowanye'"

-aza , jakoby władze tolerowałY angatowa- rządku dziconcgo. Natomiast przystąpiono z zdoIDOŚĆ płatników tego podatku oraz, te :wstal Zblokowana opozycja wniostl wspomniane
ie elęmelItu napływowego przez firmy, miejsca do umotywowania wnl06k6w, złożooyc:h cz_.roI! podaleslolw ... dwójau6b I wioceJ. - potraktowała w sposób podchwytliwy i ole wuJ
'trzymujące roboty od władz wojewódz- roa plerwszem posi zenlu Sejmu, przyczem dy- przvczem szczególale dotlmlety został drobny kaJąc w tr wniosków, ani Ich ";otyWY _
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przez powstaDłe oarnIecl Dłzedwcze'Dle zmarłego srnw do prznzłelo lIOSłeclze.... frakcja nie. Przystąpiono do rozpatrzen!a nagłych wolo
J. f. KI. Biskupa ArkacUusza dr. Llslecklelo. ł::Iecka, wychodząc z z!&lutonla, Ił bardzo wiele s6w gloszonycb przez Klub Oospodarczy, kt6
Plezes Rady odczytal ,,'ótkl akt po'wlecODY za. nowych wydatk6w ma znale1ć pokrycie z nad- ry zamterpelował, by Mqllłrat wraz z wlllłd
slugo" I dzlałalno'cl lmarlelo, klórego radDl wyżek budżetowych, dom...ła II, odroc:zeDla w.... wlllllzaDJl przeprowadził rewizjo w'r6d
",słucball. stoJą,:. N.ł tepnje przewodntczący b b wszystklc ó b l lPra' h K do czasu przedłożenia nowo przybylycb kapców. CzY dlll -. 1 -" 0 IIr

J]aglych wniosków. kt,He rozpatrzone będą do- żek oraz ewentualnego ich podziału. KoacepcJa '(" leaJ y swe lJnay Iwe nuwlllla rodowe z
p!ero po wyczcrpanlu porządku obrad poczem ł. przeszła z teDI zast;zeżenlern, li punkt 36 a m em I czy swe IIrmy zarejestrowali w ...
zawiadomił wybranych. iż punkt 35 I 44 zostały ""lec przyzaaDle ZwląZ1lowl Sląsklcb K6I Soie- dzle. Powytsza Qnterwencja zgłoszona została
usnlęte z porządku obrad. Punkt 35 dotycz ł waczycb s.!lbwencJI orld: punkt 38 przyZll8llle w colu uacJouallzow..la b..dI_, w Katowicach.
westJł przyznania pob,kleJ I DlemleckleJ a:rnIJe subweacJł Ierocldcowł Im. MarkielkI w Boa:ucl- bowiem zdarzały I'e Jai IIcme wyp"'l. Ił ....
jeltraloel subwencJI. tacb edą rozpatrzone
telllłewposledzeDlu.
sumI 1drul
kupcy
po nowe
osłoszeala
wstępiena
dyskusji
tej sprawie radnyNa
Biniszkleotwierali
płacówklupadł.1
haadłoweIlOraZ
pod III.

Spółka Akcyjna

8iIrt sprzedaży: liellk.. I.ter.. 11'. U.
Telefon 1218 I 1696

awarte od godz. 8- 12 ł 2-6

Spokojny początek obrad. w:cz wYPOwie.dzl ł sl , !ż Jakkolwiek. z trudem neml nazwltkuąJ, by dalej spekulowK w nleuc:z.

27 I!'I;
1?rzychodzl
g,osow:tt'
za odroczemem
przy- clwy sPOSÓh.
Klub
GonastepuJącej:
podarczy
f Icrwsze
punktów
pOrządku dZlennogo
prze- Z!1ama
subwe.ncJl Polsk".Katolickiemu
Towarzy. siłPonadto
Jeszcze wnioski
treści
,:łY składDle I zgodał.. Wprowadzono wlec w stwu Szkolnemu na Sląiku Opolskim. Jednakże ze Magistrat winien nrzedkła d a ć :

rząd n_wycb radny,b Szalka (sana.:Ja) I wzg! dn a II l j ł ..

zgło

ftctscl*a t.a miejsce uitepulących Kow.l!czyka ść e I n .p n e szą po., zebe I większą aktu al. Co płerwszea:o klłŻdeco mJesblca prowłzory.
I Dregera. Trzeciego radn go Kulanka nie wpro. g, zaJ,twlenla spraw przewldziwych punktami Cznl l85tawleałe faktycznycb docbod6w I wy.
'I\' adzon .o w !1 rząd . boy.r:t:m przysl"ł on na rece . t 38 rad. zgadza sle na wspomnianą koncep. datków celem przekoayw_a sił o sposobie

prezydIum hst, w ktGr m zrzekl sir; mandatu. cJe. wvkOllywaala budieta.
J ko czlonka Rady J\'1elhklej. klóry bedzie ob e- "PiJaństwa" radne g o Zlółkiew icza. Pozatem wlnlea pocfawu do wladomokł za.
cn
' przy wyplacaelu 7.&sllku rodzinom rezerwl. lelłe nieprzewidziane dochodv. .
słOW, powolanych na ćwl zer.ta wC/jskowe w ro. P!» oiywłoneJ dyskusJI, w której poszczególni Kjub wnosi:

1930, wybrano radn.:go Zemboka (sanacja). rad m polscy wypowiO;)dzidl się za odroczeniem Rezolucje. uchwalOlIII ....Ia '27. 3. 1930 r. pod
ako przedstawiciela zastepce samorządu de Gwych Jede.nastu punkt.Jw. za wyjątkiem 36 I 38 ar." w lPfawie ucbwaleala wydatków, na które
lIł6wneJ KomisJI Poborowej w)'brano radnego wybucbła nagle bo..b.., Oto radny ZI6Ikiewlcz nie wykazlłlo realneco tr6dla pokryci... mIleala
lembcka (sanacja) oraz Sprota IKorl.). Do Zwlą. z cbwilą, gdy postano.vluno Związkowi Sląsklcb b sl . e zmJ w ea ten ie: lIIOIób, ie nadaje sle JeJ nlSłePakce

2kll Gmin Województw. Sląsklelto wybrano Ple. Kół Splewaczycb udzli:llć 3000 zł. subwencJI, w
chulka I Clcbonla. Na ro jemcę Okręg.. V. dziel. spOsób zgoła niekulturalny I wprost nledaJący się ..Rada Miejska postanawia. ie każdy wałosek
licy 111. wybrano JesIOcka, a na zastepcQ Kieł. nazwać, sprzeclwlł sle wydawaniu pleDledzy na pOłączony z wydatkam' dla ..lasta. wlol_ podK
Clewsklego. Wydział IJDlekl SpołeczneJ uzullOł. DiJadstwa" (!?) flekt U:IO Dleparlamentarn;go tealne tr6dlo pokrycia dla wydatków z 1I'nl0
Ilono w myśl regulam/liu dwoma aaczelnlkaml wyraienla Po radaego Zlólklewlcza był wprost skiem spowodowanych. O tom. cz" wskazaale
otwodoweml, w osobach: Piotra Kosza I Piotra nlesłycbany. Oburzenie u,dnycb nie ..lało granic. pOkrycia Jest realne. decyduje Rad: MI......a...

Ostatnia kronikae
Dalszy rozdział pożyczek na rozbudo
wę szkolnictwa.
. Rada ojewódlka na wczoraiszem posiedze.
!ilU uchwahla projekt ustawy o utworzeniu Slą
sldch Technicznych Zakladów Nankowych, a
nastepn:e zatwierdzila statut doksztalca ącej
s koly zawodowej i przemysłowej w Król. Hu.
c:e. olei przyznala gminie Broaów. pow. Biel.

sko subweacJe 100.000 zł.. zaś gmlDle Zabrzec.
Drody, Wsklad Dvnk,yJneJ Rady KoleJowel Ze wszecb stron rozlecły słę uderzeDla płdcl w D P d' R d M" ...
pow. Bielsko poiyczkę w kwo..Ie 100.000 zł. Da
".ybrano Plechnlka jakJ clionka, oraz Clchonla Dulplty oraz okrzyki oburzeDla skierowane prze- n2stę U'j ZY jum a y leJsk!eJ Kłnb don 1 co bu e wza:L rozbudowe szkół powszecbnych.
ea zastępcę Odłnzon t' t t d c!wko radnemu ZI6Iklewlczowl, który - z cba.
dale) przyznała subwencję z tytułu pierwszej ra_
pcsicdzcnia 'W 'bÓ; J:dn grr:}:ł nk d s t r2kterystyczną mu pasla w oczacb I na twarzy, Radny p. Dr. D_browskl sklada swe ....daty ty na rok 1931)-31 dla żłóbków, mianowicie w
jum Kasy OszczędnoJ:i ordZ jednego czlonka podtrzymywał IwóJ bezpOdstawny zarzut, twler- członka w komisJacb: szpItalneJ. lla_eJ. per. Katowlcacb 2.500 zł.. w Dziegielowle 2.100 zł.. w
110 Kuratorjum Szkól Wydzialnwych. Zatwier- dząc, li swelo czasu na takie "pUadstwa" ucbwa. sanalneJ. regulaminowej, Klub OosIIod_czy Pro Rożdzienlu im. Marszalka Pilsud:;kiego ZOOO zł.,
dz no p.lan prze udowv y"ąskotornwej linii tram. 11000 dla Związku Powstadców Śląsklcb 5000 zł. pcnoJe następujące zmiany:
w, Cles ynle 2.000 zł. i w Tam. Górach 1400 zł.
'V310We) Katowc:e _ Wielkie Hajduki, przyczem (Panie radny Ziólkie.vj::2.. owe 5.000 zł. uchwa. Do komisJi szpitalnej wcbodzlp. raduv Imłela. Wreszc!e
Rada WOjewódzka zatwierdziła plan
I,dcn z radnycb sana J: pod adresem Mag!stratu I'.nl? swego czasu na mundury dla powstańców IInansoweJ radny P. Kiszka, personalnej raduy budowy gmach n Urzędu Skarbowego w Katowi
w Imieniu mleszkaljcw d lelnlc Zawodzla I Za. a Ole na żadne ..pijańs'.wa". - Przyp. Red,). Po Długlewicz I do rea:ulamJuowel r. P. Kiszka. cach i zalatwiła szereg spraw komnnalnych.
ł ża skierował uwagę. aby w Z3wodziu usunięto Dałas! tumuJt wzmagały sle coraz bardziej I . Nagly wniosek KI. Chadecji iN. P. R. w spra
1 stctYCZDe, tamuJą::u .licb uliczny, pozostało- doszloby do wlekszego napięcia. gdyby nie sze. wie przyznania subwencii Polsko-Katolickiemu
srI po wąskotoroweJ IInJl oraz, by w Załeżu na reg złośliwych acz niepozbawlonycb bumoru u. TOWaIZystwu Szkolnemu na Sląsku Opolskim  Święto sportowe polskiej młodzieży
,is a vis koścIola prza!lhl!owany'został wzgled. waa:. sklerowanycb pod adresem Zlólklewlcza w który to punkt jako obJety porządkiem obrad.
Śląska Opolskiego.
IIJI:' w Jaklkolwiekbąjź r.osób zmieniony ostry tem mulejwięcej sensie, "od kiedy $o P. lIólkle. zosta odroczony wraz z wspomnianem już przez
Onegdaj urządził Związek polsko-4catoHckiej
skret, wydający w chwili przeieżdianla przezeó wicz przestał sle upijać I stał sle takim wielkim nas owemi odroczonemi 11 punktami - odrzn.
młodzieży
na
$Iąsku Opolskim śwIęto sportowe.
tramwaju zgrzyty, tak silne, Iż przeszkadza to zwolennIkle.. probicjl" Wśród ogólnej wrza. cono i nierozpatrzono gO ze względów fonnal.
na które zjech<Jy się polskie związki sporlowe z
Jlawe.t !udz!o.. przebv\\'aJąc:ym w kościele na wy przervwanei bądt to grożne.... b_tSt ,weso- I!ych.
całegO at_ska OpOlskiegf!. Obszerny program

,abozenstwle. łeml. a uszczypUweml docinkami pod adre:.em Posledzjjnie Rady Mielsłdei zakończone zo

spor!owy wypełnił cal}' dzień. Po mszy św. w
Inwestycje. nieszczesnego wJ'Ola aI_sklcb kół śpiewaczych. stało przez prezesa odczytaniem korespondencyj, kościele
parafialnym w Zabrzu. młodz:eż udała

stanowiono kusztem 83 tysiecy złotych ok ć banczyk, ktory w kategorycznych slowacb na. R dzlclelsklegO przy gunnaZjum teńsk:em. w
"ostką granitową. zalaną cementem, ul. omr:y pletnował nleparlamentarne zacbowanie sle ra. t<?rym to ro:c'zlce domagaią się zaprowuzeaia
lIa odcinlm od ul. J uij JSt" LigJnia do ul. Pow. dnego Ziółklewlcza, podkrOŚI-łąc z naciskiem. Iż oPł i lekarslkeJ I dentystycznej uraz ambDla
stańców.
Zatwierdzono
Jlroiekt rozbndowy
61Pom. dz!wl
ie właśnie
sam p. radny
dla ch
ucznalc,uwag
natrysków
I szatni
asa.
Uchwalono
opIaty k"I.:lowe
na rok 1931.
za rał się
głosbardzo,
Prezydjum
Radytenwiceprezes
ur- tOJ']Um
l wśr .któr
zasł gnje
list oraz
omitetu

r'lgoścl 1. Lubeckleg-ł kosztl:'m 230 tysięcy zł. Zlółklewlcz..który swego czasu był wnloskodaw. nll;:cla zwlązkow. męskicb z tej szkoły.

I'Iro mJeJsce pod budowę pomnika Moniuszki ca w sprawIe uchwalenia 10.000 złotycb na ban. . ..
ID
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"yzn czono plac Miar",;' Następnie przezuaczo. klet na bankiet dla ollceró",: z racji Qbcbodu 10. marg:nesi.e sprawozdania fiducYinel ,Po
DO 12;) tysięcy zł. na :o"bcdowe ul. Krakowskie!, lecia !stnlenla 73 P. p. - dZIś subwencje dla Zw. lonu z .pomedzlałkowych obrad Rady, musimy
przyczem pc>nieważ k )<zturys przewiduje n<i ca. ŚląskIch Kół Splewaczych, który to związek u- wobec hcznych kłamstw tego pisma. zdemen
ł'lść tych r:.bót 400 tvs.I;CY zł. _ postanowiono rządza w tych dniach wielki Zjazd w Kat<Jwi- tować sprawę tych licznych subwencyj, które
"'. ro u bieżącyI1.l w ramach 125 tysiecy zł. rrze- coch. nazywa wydatkiem na pijaństwo. Złi:Olel mial referować ..pan radny Chmielewski (Ch.
",::c:zlanych budzetem ułozyĆ na tej ulicy chod. rzeczowo I spokoJnie, Jako radny oraz w Imieniu D.)", o czem to z taką dumą rozpisuje sie ..Po
lilkI. ,Pr Je rozbt d.)w" ul. Kilińsklcgo, który Zarządu Zw. ŚI. Kół Śpiewaczych przemówił lonia",
IHZeWldu)e lej stopmGWq tudowę odcinkami ulic radny Imiela, wyJaśnl-łąc na Jaki cel owe 3.000 Otóż na wstępie już pan radny Chmielewsk',
Zielona _ Stal!p'acha" Slalm:u;h,a _ J.ordana, zł. będą przeznaczone. I piętnując Jednocześnie calkiem niezaradJ)ie wygadal s'ę. iż sprawa u
ior.d
na -:- pOzat'lllerdz\Jno
latow klt:go. POlllato
vSklegO
_ b utal,ny
I nlczem nleuzasadnlony
atak
radnego
dzielenia subwencyj
dla uzgodniona
gminy teatralnej
pol
osclUszkl
W roku
blezącym
wy- llólklewlcza
na związek.
skiej
i niemieckiej
n;e zostala
a wiec

sie na plac sportowy, gdzie odbywały sie j)b"!łisy

lekkoatletyczne I zawody piłkj noinej. Klub

sporotowy Zabrze w meczn zwyciężył drużyne
sportową z Markowie w stosunku 2:3, zdobvwa
jąc srebrny pubar wędrowny, oflarowlłlY przez
I!.onsula leDeralnego R. P. w Bytomiu. p. Leoaa

Malbomme. Podczas zawodów przygrywała

własna orkiestra młodzieży polskiej. Zaintere..o.
wanie zawodami bylo duże. Wieczorem odbyła
sie wieczornica. na której prezes Związku Mło
dz!eż,y . Kawik wygłosił okolicmościowe prze
mOWIeme, poczem rozdano zawodnikom nagro.

dy.

Vał się nabrać na ł 00 tysięcy złotych.
Kupiec katowicki SzczekockL zamies2Jkały
przy .ul. Andrzeja 33. doruósl policii. że kootra

hf'nt lego Jooas Fryder}'k. ostatnio zamieszkaly
?:ł :y dZ:: plerwsL 3d l ek Ip,dzy ulicami PI? tym ekstrawagancyjnym !>Opisie radnego ten punkt nie będzie rozpatrzony, .
00 tY ecy S zł m: feid h \? I ' : :łr::: Z,?tk:ewicza oraz po powzię,ciu l mon.stracyj- Pon!ewa poprzednio już r. Ądas hkiewicz w Katowicach przy ul. Sienkiewicza 17, z którym
blonJę przy uL KatowIckiej d lei' il I' lIej." prost ,uchwalY w spraWIe udzielema sub- postaw.ł wDlosek. aby. zanim bedzIe sle uc:hwa. utrzymywał stosunki handlowe - w trakcie ich
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krsztem 270 tysięcy Zi. Czerć t chDl reni z sydjum Z ';:ązkowi $Iąskich Kól $piewaczych w lać ubwencje - mające pokr,ycie nadwyżek zawierania dOPuścil sic na szkode Szczekockiego
rzeznaczona będzie I!a skanalizowanie bloków ".:ysokoścl 2.00 .zł. przyznano równle sub",:en. dzetowych - wszYSC¥ ra 1II m:eh wykaz do oszustwa na 100 tyslęcv złotych. Janas, czując
ro.;eszkalnych przy szo ie Wełnowsklej w Zawo- cle w wysokoscl 50 tysięcy złotycb SIerocinco. k!ad y t ch nadwyżek, I wnIOsek te pr eszedl niebezpieczeństwo. zbiegł w niewiadomym kie
dziu (5 nowych domów s:l<anahzowanych zosta- wl Im. Marklelld w Bogucicach. - DJ . Wlec dZlwne : te sp awa udzIelema su b runku. Wladze śled,:zt: wszczely za oszustelU

e kosztem 140 tysięcy zl.) wencr, o co ..Polo lila rozdziera szaty - została

energiczny pościg.

Doniosłą uchw"'ę lJowzięto w sprawie zmiany Subwencje, zakupy, praca dla bezro- odłożona do przyszłego posiedzenia, Nie nadmie

5tatutu 1I1leJsklej Kasy Oszczędności której ze. botnych. uiają jednakże nic. klamliwi sprawozdawcy ..Po.
l
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o
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rąk ojca w objęcia śmierci.
zwolono na ob ót dcwlz('wy, copra da w ra- lonii". iż radny Czapl:cld (sanacja) zaznaczył w NaZszosie.
prowadzącej ze Zgody do Święto
ach narazłe ogran1cLonych. W dalszyoh obradach uchwalono wvasygno. swem przemówieniu, li a:odzi sle na odłożeaie chłowic,
rozegrała sie dnia I. czerwca tragedia
Wskutek '\vci::lenia I !.mty do Katowic przy- wać 260 tysięcy zł. na kontynuowanie budowy do następnego posiedzenia sprawy udzieleni...
JĘto część dlugów tej Tie]scQwości, w zwi<jzku żłóbka przy ul, Strzeleckiej. Postanowiono za- subwencyj, PODlewai ma nlepłonn_ nadzieję. Ii
czem do ujżetu admini<tracyjnego na !Ok bie. silić budżet 1929.30 kwotą 288,475.77 zł. Są to Polsko-Katolickiemu Towarzystwu Szkolnemu
zący postanowiono w'(dwić kwotę 3,319.99 zł. p.eniądle, wynoszące 15-procentowy dodatek będzie moina wypta\.lć sume duio wlekszą. nli
Postanow.iono na I. I? b zaprowadz ć leps e drożyźniany dla urzędników miejsk;ch. Śląskim proJektowane 15 tys. ::ł. Tak było, ; to Jest nle
ośwletl.eme,
co POCI4g.11t:
za sobą
zWiększenie
liojom
autobusowym
uchwalono
wydzierżawić
zaprzeczona Prawdą, ale o tem ..polonia" ani
"ydatków
na ten
cel J 11 640,000
zł. Uchwalono
grunt
pomiedzy
Rawą a Spólką
Akcyjną
Katow'- slówkal
2aciagnąć p iyczkę w ovysokoścl milJona złotycb ce pod budowę garuu na lat dzies'eć. Zkolei Natomiast o incydencie z r. ZióJ!kiewiczcm
d s arbu sląsklego. Pożyczka .ta już, zostala uchwalono zakupić trzeci zbiornik dla laźnl za rczpisała sie ..Polonia" bardzo. twierdząc kłam.
I c,h \a n a na oprL
j£llem posl
dzeDlu Rady
13 tysięcypowrócIć
zł. oraz nowywozu
wóz motorowy
do wv.
przewoda:czący
MieJskIe).
Jednakze
sp:"wa
ta musIala
śmie ci
a 80liwie.
t I Ii. 50
t . lig I d przywołać
d , N ' DlłlSlat Po

rodzinna. Mianowicie rodzina Zagłówków. wra
cając do domu wraz z dziećmi. - 6-letnim syn

klcm i Ietnią córką Inngardą - była świad

kll:'m wstrząsającego w}'padku. Kiedy córeczka,
prowadzoną za rĘ'ke przez ojca. chciala podzie
lić sie cukierkami z braciszkiem I przebiegając w
tym celn ulice, nadjechał nagle samochód Spółki

Brackiej w Taro. Górach, miaidżac pod sweml

kołami maleństwo. Szofer zatrzymał natychmiast
samochód. zabierając nieprzytomną Irmgardę I
rodzine do szpitala Spółki Brackiej w Król. Hn"!
cędlie nie na 2 lecz ! ; V. proccnt, przyczem zl zakupić zbiorniki do śmlecL Uchwalono wy- przywoł Y do porządku. Pu Lko... czy tei cie. gdzie córeczka Zagłówków wkrótce wyliGo
owe V. % więcej przY Bda skartowi śląskiemu z płacić zaległe w wysokości 200 tysiecy zl. ra. radny,.liolklewlczl A komu to wsypal ..parter neta ducł1a. Rozpacz rodziców niema granic.

t'a forum, ponie""aż poi.y.:zka oproce11towana z ysięcy z. I za ys'ęcy, 033 o porzą ku. no, no. Kt to Z9Stał

l.cji kosztów man:pu}acyinych. W Miejskiej Ka. cbunkl za prace wykonane przy budowle zakła. D?st p'. wiceprezes Rady, Urbańczyk? Czv

f,ie Oszczędności posl:\Oowlooo zaciągnąć po. du kąpielowego na Ouglowlżnle, jak również wy. rC?wn.eż Llg , onlowl.. C y tei chyba radnemu ZIół

hezkę w wysokośd mllJona zlotych na cele płacić spadkobiercom pO Karo-Iu Schmiegln 50 klewiczowi. Jak)llz kłamać, to trochę spryt
przewidziane w budżecie nadzwyczajnym roku tysięcy zł. za sprzedaną m'astu nlerucbomość w niej. panowie sprawozdawcy z ..Polonii".
1930/31. Na ukoftczen. rozpoczętych robót w Eloguclcach. Na zatrudnlen,le bezrobotnych u
rzeżnl mieJskiej oost3now!ouo 'zaciągnąć poiycz- chwalono wyasygnować ,!OO tysięcy zł. z tem za
!re w wysokości 300 tyshcy zł., a na wykoriczenle strzeżeniem. że Magistrat poda szczegółowo na

Tragiczny finał wycieczki.

Napad w r6d nocy.
.4sesor nadleśnictwa w Brennej, P. GliyJiskL

a ::id:'d cir n; z:

gt aa s :

Dnia l. czerwca o godz. 8 rano zdą!ała Wy- .ztery podejrzane oso-by, co do których mial po
c'eczka. skladajaca się z sześciu osób. l1a aucie I!ejrzenie, że żywią w stosunku do niego nie
ciężarow 'm. należącem do Edmnnda Ebera. z czyste zam!ary. Przyśpieszył I!rzeto kroku. co
Czerwionki do Próchnei. W pewnej chwili opo- również uczynili I napasttJicy. a kiedy Oiżyńskl
na samochodowa pekła, a auto wJecbało całym począł biec, napastnicy niedwuznacznie zaata
impetem na przydróme drzewo. drazlOCIłc cal. kowali uciekającego. Asesor O. widząc sie za
"owlcłe przedni_ czełć samochodu. Ofiara:ni grożonym, w wlasneJ oblUllle atył strzelbY, ra
[: w : : ł;ł t iO;)j l:s r i::er fal raŚ "Pokrzywdzt'na mnieJszość".
tragicznego wypadkn- są dwie osoby clętko ran. ał.c: Karola DoIekse z Breaael w 1IOCe. Reszta
ulice równoległą do ul. (J,anlczneJ w Katowicach frakcja niem:ecka zgl-osiła wniosek w spra. ne.
_ ulicą Prostą. ,,'łe oddania kłerownlctwa średl1leJ SZkoly mDlej. cztery zaś osoby I Izofer liej. Ran:lych "d- n pastników, widząc energiczny opór, zbiegła,

zamku w Gorzycach. s;hronisku leczniczem dla jckie inwestycyjne cele będzie Powyż,sza snma
ł/;ednych dzieci, przezuczono 75 tysięcy zł, zużytkowana.
tem wyczerpano
o
brad dz'enny,Na
poczem
przystąp:onoporządek
do uchwa/e
ria naglośd wniosków. złożonych przed posie
Nowe uDce.
dzeniem na rece Prezydjum Rady.
Ulice prowadzące przez koolnję wybudowaną

Odroczeni'!
szoścl
takiemudoczłowlekowł,
który przyzna
sle
subwencYJ
przyn.ł cl do malejszośc:l
niemieckiej.
Dalsze jedenaście pU1któw od 28 do 38 włącz. Zdaniem boWiem Niemc6w 'są' oni bardzo po.
lie, trakt....ce o DrZyzaanlu suweacyJ DOS&Mo krzywdzeni (?) tem. it lderoWllk:two aaa l7-to

.....iezi:lno furmanką do Pawłowic, gd:tie pip.rwsz':!; rannym zaś HoIeksą zaopiekował sie posterunek

pomocy udz;el:ł pokaleczonym wycieczkowicom policji, który po ud:tiełeniu rannemu pierwszej
dr. Diim z tor. Szkoda wyuąd;tona.ka:.1suoł!\ pomocy, odsta il go do śląskiea;o upltala w Cle..

WYJlc.sJ. 20 usiOCV złotycb. ppIe. , '
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aje inteNsować naszej pras)'. SEc:zelÓlnle unie wygląda W tein aestawlenla bdc8uca- cłami. tt6ra ale amio slvSHe. patrzel! t .....
haraktel7lłVezne jelł uchoWMlie slo pras)' ne potrząsan1e I'chorągwi partyJn)'cb ponad dzieć.

narodowej" I socJaJlsłJaneJ, dwóch połą głowami oboJotneKO na te wezwanie SpO- Dlatep teł ale atrasą nas fakt. Ił mo
zonvcJa we wsP6!neJ opozycJI ptzeciwko łecze4słwa. Wvborv wołv6skle rozwie- !f!IłłJ" sit znaleść bezpoł w obUcn
ządom pomajowym. siostrzyc. Prasie teJ wają przesadne zładzenia opozycJi, co do ogólno-krajowych wyborow. Jem nadeJ

rudno jest zę-ć otwarte stanowisko. pył przesanlocla lit IlU.... III poIItyczDych w czle stosowna chwila. w której nerwy 5PO
ówczas naJe!ałoby stwierdziĆ po moska. sPGłeczedstwle na lllekorzy obozu Marsz. łecze6stwa bedą dostatecznie odprotone.
wvn!k wyborow stwierdził kateKOrycz. PHsudsklep. Pneko..ajq. chyba naocznie aby ostaĆ slo mo ni. P'l'zebłerająceJ w
ie, te Blok Bezpartyjny Jest nietYlko .Ił, l dostatecznie. It marzenła o ,,!.kwldacJi sy- rodkach ł nie łicząceł siO I Interesem pa6_
. w cb8rakłerysCyczay lPOł6b Pl'Z8CII)'1a s6w sejmowładztwa SIa tylko l wyłącznie tc\w WYborów będziemy ekaJI spokojnL
J szale, ale B. B. Jest JedYDPI ezy.aUdem, stawianiem domków z karł ł budowaniem asze racbnby nie będą zamkami na lodzie.
t6ry
w trudnych
wal1lnkach
Kresach
lodzie, Dobre
tomajowych
mou jako czaza- OpoZJ'CJa
sejmowa
pisze,partyjne:,
na sJebletoWYrok.
UtYCZIIII,
kt6ra,naQOIIa
Banawan
Wfbor.zamków
stomu" 1nanawrocie
do przed
I stW'O'W7lll
demagogJł
rezulta

sch nicb Jednoczy wkolo siebie wszyst. bawa wolnyCh od zajęć pp. posłów, ale teł 8-Id.

'0, co polskie I wszystko, co z mnleJsroAcl
I1rodowych idzie po lłnII polskieJ rac' stanu,
tgo ocz.Ywlstego faktu nikt zaprzeczyć nie
IIdoła,

\ Nie pomogą przemycane notatki o matem

ości kresowej, w rezultacie miało dać
.ikly pro::errt (34%) wyborców, Zdrowy
czum powiada, to przeclet to wYrobienie
/I r. 1930 nie mote być mniejsze nit w r.

Niellleekl ofenmn
mniejslokiow..

928, a jednak B. B. zgrupował wówczas do
ola sweJ listy
przeszło
30 tyL gł0s6w.
l ,vrOblenlU
polltvczn
m ł SPDłecz!lem
Jad

PoczteroJetniej Itrzerwie ukazał się IłOWY.

numer ..Tagliche Rundschau", niegdyś or

gan ministra Stresemanna. W artykule

ach był dwakroć wyższy niż obecnie.
r dObYWaJ:iC
2 mandaty,
a udział
w wybo
Istotnego stanu
rzeczy nie
przesłoni
row

wstępnym pismo twim-dzi, że niemiecka
opinja publiczna zaczyna się przekonywać,
iż Niemcy muszą zwrócić całą swą uwa!te
Da wschód i południowy-wschód Rzeszy,
w przeciwnym bowiem razie grozi Niem
com nlcbezplp.czeństwo pozostania w de
fenzywie. Tembardzlej powinno to nastąpić

Irakowało, by "Wyzwolenie" posiadło po
Owe sanac}'jne!to stanu posiadania". Słaba
I1cdzna pociecha! Na listę "Wyzwolenia"
adła nicspełna pi:ita CZeść głosów. zdoby
'ch"pocięszanic
w r. J928 nrzez
B.teB.Jednak
i przy "nie
dzielniku
iCŻ
siO",
wiele

- powiada autor - że widoki dla Niemiec
nie są bynajmniej niekorzystne., gdyż we

zas, lista ta nie zdobyła ani Jednego man
6 1o>YbOrCZYD1
o połowę
niższym,
nit wów
atu. mimo sukursu
zę strony
socjalistów.
fA więc zjednoczone siły nalwłększ)'ch tu.

v/nętrzna budowa prawie wszystkich
państw środkowo-europejskich oraz fakt

połączenia kilku narodowości w J<:dno pań

stwo ukrywa niebezpieczeństwa, które nie
dadzą się absolutnie usunąć na drodze do- I
tychczasowej polityki. Artykuł tcn ujaw

o rad}'kalneml hasłamI, sypiących niezD.
loneml obietnicamI, w samie dllto okrągłe
S ero.
ów opoz}'cJI, idących do wyborów Z moc
, Tak" jest naga prawda nieupiększona i Wyspiarska Angłla bardzo pilnie przeprowadza wycbowanie wolskaw swej mfodziety. Obrazek 1,ja tendencje polityki niemicckiej która PO
przez "obronę uciemięż:.nych mniejszości"
"iefalszowana. Wycofanie się B. B. ze przedstawia grupę studentów anglelski.:h ćwiczących pod kierunkiem zawo<!Jwego oficera.
zmierza do rozsadzania państw, posiadają
Ijszranków wyborczych na terenie Wołynia
cych mniejswści narodowe.
tie stworzyło dla wojującej I zjednoczonej
Ofenzywa Tagliche Rundschal." w prze
dedniu nowego kongresu mniejszości naro
adli z kretesem, 50 tys. zdobytych w J928
POZYCji
żadnych
szans. Jej
kandydaci
Clku przez
B. B. głosów
pozostało
jakoprze
sil
Nakładem "łiartungsche Zeitung" uka J910-J925 z Prus Wschodnich 220.000 dowych pod egidą niemiecką .lasługuje na
zała się "Jednodniówka", w której m. in. ludzi. Tak zw. Marchja Graniczna (Posen baczną uwagę jąko atak na ważnym odcinku
. o ólnopolskich wyborów da zupełnie inne l1adprezydent dr. Siehr zamieścił rozprawkę Wesłpreusen) straciła w tym samym czasie {.olityki międzynarodowej. Potwierza on
a t'zultaty.
i zwarta rezerwa, która rzucona na sza Q wyludnianiu się Prus Wschodnich. "Oa 11.000. Z Pomorza Zachodniego (Hinten zarazem, stwierdzoną Już niejednokrotnie
wycofania się mniejszości polskich
! Ekspcryment ostatni pokazał wyraźnie, zeta Olsztyńska" polemizuJąc z autorem, ponunenJ) w ostatnim roku statystyki wy słuszność
z pod batuty pruskieJ.
p" Opozycja antyrządowa nie umie i nie mo który za przyczynę ubytku ludności uważa j( chało 8.000 ludzi. O małej gęstości z::
powstanie państwa polskiego, a w szcze ludnienia prowincyj wschodnich świadczą
:e przez swych przeciwników z Qbozu po gólności t. zw. "korytarza pomorskiego" vastępujące cyfry: na 1 km. 2 w Prusach
'1ajowego. Jest on równocześnie kubłem wykazuje, że emigracia z Prus Wschodnich Wscoodnich przypada 61 osób, w Marchii
imnej wody na gorączkę wyborczą opozy zaczęła się znacznie wcześniej I była przy OraniczneJ 43, na Pomorzu niemieckiem 62
Jonist6w
z ul.walki,
Więjskiei.
Przekreśla
ich czyną kolonizacyjnej akcji Bismarcka.
przy przeciętnej. W Rzeszy - 131, w Klimatyczne miejsc" kąpielowe. Bardzo !>ole
. c:
zdobyć pola
opuszczonego
zupeł
achuby na "likwidację systemu" w drodze
Według statystyki niemieo;kit;j - emi Frusach 131. w Polsce 80. W roku 1927 cone
przez powagi l "arskie przy niedokrewno-.
'lalki wyborczej. stwierdza naocznie, iż ape gracja miała Już miejsce w latach 1840 wyemig'rowało z Prus Wschodnich J2.797, ści. cierpieniach kobie' ycb, cierpieniach nerwo
yty na dOjście do władzy zbyt!1iego uza 1871. Od roku 1871-1910 wyemigrowało w r. J928 - 14.1 18. Jako przyczyny tego wYch, kiszkowych. - b;halacie pneumatyczncml
;1dnienia w arytmetyce wyborczej nie ma z Prus Wschodnich 700.000 ludzi. Od roku stanu rzeczy podaJe ..Gazeta Olsztyńska" aparatamL Kąpiel przv 20" C. cleplei wodzie w
g.\. Sprawdza się raz Jeszcze stawiana przez 1900-1910 - J91.oo0. Od J910-1925 ubyło niskie zarobki robotników rolny h. nieracjo otoczeniu lasów sosnowych. - Wspólczesne
pensionaty, zniżKa kolejowa. - Prosimy:
as teza, iż groźne opozycyjne hasła przy Vi Prusach Wschodnich 112.00. Licząc w ualne osadnictwo, mające na celu rugi lud hotele,
żądać prospektów pod adresem: Dyrekcia ką
;wódców p yinych należYłego oddźwięku t\im czasie przyrost naturalny ludności, na ności polskiej, brak normalnych stosunków pielowego
miejsca klimatvcznego Bardejów (Slo..
masach nie mają. są jedynie pustem wo kży przypuszczać, iż wyjechało w latach gcspoc!arczych z Polską.
vtńsko) ĆSR.

Emlgracia ludnoicl Prus Wscllodnicll.

Zdrojowisko Bardejov

. S. Van Dine.

Piosenka śmierci.

jakiego stopnia ten "guz" byl niebezpie- - 'A klamka bramki, prowadzącej na t ją staremu sludze. Czlowieczysko wy

czny. doktorze? ulicę? A gałka drzwi w parkanie między glądat na sześćdziesiątkę i byt uderza
Doremus spojrzał nań ździwiony. kamienicami? jąco brzydki i niezgrabny. Ogromne ręce

-Pęknięcie czaszki - odpowiedział - Nic! - parsknął z niechęcią łIeath. dopełniały się z szerokiemi jak łopaty,
- Naturalnie nie mogłem tego wyczuć - Obie szorstkie i zardzewiate. Nie zo- stopami. Ubranie choć starannie wypra

, (Przedruk wzbroniony). palcami, ale wskazują na to: zaschla stał żaden ślad. sowane,wisiałonanimjakworek,awy

: Przeklad autocyrowany Janiny Sujkcwsklel. krew w nozdrzach i uszach, nlerówne - Słuchaj, Markham - wtrącił Van- soki księży kołnierzyk był o kilka nu
źrenice i Inne jeszcze znaki. Bedę wie- ce. - Zle się do tego wszystkiego bie- merów za obszerny. Z pod krzaczastych

( 12) (Ciąg dalszy). dział na pewno po autopsji. - Zwrócił rzesz. Naturalnie, że nie znajdziesz, ża- szarych brwi patrzyły blade wodniste
· Zapukano do drzwi i w szparze uka- się ponownie do sędziego. - Czem jesz- dnych odcisków. Któżby je zostawił? oczy. usta stanowiły wąską szparkę.
':lała się głowa Burke'go: cze mogę panu służyć? Najważniejsza rzecz jest dowiedzieć się, twarz uderzała chorobliwą obrzmiało
/ - Doktor Doremus czeka na pana - Chyba niczem, doktorze. Tylko dlaczego zbrodniczy impresarjo pozwo- ścią. Jednakże pómimo kompletnego bra

Isędziego na dole. Już skończył. prosilbym jak nawrędzej i raport. Iił sobie na gluple dekoracje. ku uroku fizycznego widać óyło. że to
\ Markham wstał i przeprosil obec- - Będzie go pan miał dziś wieczo- _ Nie takie to łatwe, jak się zdaje. człowiek sprytny i mądry.

Ir.ych. rem. Sierżant telefonowal już po ka- panie Vance. ustąpił z goryczą łIeath. - Więc to jest lokaj profesora 
{ - Nie będę państwa na razie dlużej retkę. _ A czy ja mówię, że łatwe? Nie, rzekł Markham. - Od jak dawna służy..
(męczył. Mam do załatwienia mnóstwo I podawszy nam wszystkim rękę. sierżancie, to trudne, piekielnie trudne. cie w tym domu. Pyne?
(fonnalności. Ale prosiłbym, żeby się doktór opuścił pośpiesznie salon. I gorzej niż trudne, bo subtelne. zagad- - Bedzie dziesięć lat, proszę wiel

nie ruszał, dopóki nie przyjdę łIeath stal w głębi, zly i wzburzony. kaw e i.... szatańskie. możnego pana. ,
f\stąd
sięnikt
pożegnać.
- I czegośmy się dowiedzieli? - po- _ A więc zgodziliście się do pana
\ Zeszliśmy do salonu. gdzie nieclerpli- skarżył się. kąsając cygaro. ROZDZIAŁ 4. profesora wkrótce po tem. gdy porzucił

\.wił się Doremus. - Proszę się nie zniechęcać, sierżan- Tajemniczy list. uniwersytet?

(I -nim
Nic skomplikowanego
- zaczął.się
cie -odezwać.
rzekI Vance. -- Ten
na gło(Sobota
2 kwietnia, godz.uwagi.
3 po poł.)Je_ Widzi
Markham zdążył
wieguzjest
wart
jak najgłębszej
. mi się, że talC. proszę wiel

r.w
Śmierć
strzalemI upadek,
stem zdania,
nie -spowodował
samprzesłuchamy
Markham usiadł
kolostarego
stołu. tn{'znego
pana.
od
serce.została
Silnyspowod0701ana
krwotok wewnętrzny
wieże
pan?
Sierżancie,go
teraz
Głos
brzmiał jak
p ziemny,

'zcwnętrzny.
Śmierć n&stąpiła przed Sierżant pozostał niewzruszony. służbę. grzmo .. . '" k' .
. dwiema godzinami, chociaż nie mogę za I - Ani na łuku, ani na strzale nie zna- łIeath wyszedł do baUn I wydal in-. - o WIec o me.:zczęsClU, .Ja le SIę

\ to ręczyć. :Żadnych śiadów waiki. Naj- leziono żadnych odcisków'- ciągnął da- strukcje jednemu ze swoich Judzi. W t zdarzyło dw. rano.. - pyt llle to, ob
\ prawdopodobnie} ofiara nie spostrzegła lej. - Dubols m6wlł. że wyglądaly tak kilka chwil później wszedł wysoki, po- hcz?ne na zask?Czeme. przYJął Pyne z

Padając nawznak na cement, nabił so- były kilka znaków reki profesora, Poza cunklem na .baczno ć: . . - IC. pr szę wl lmozncgo p na. J?o

się
nawet.
na co się zanosi.
jużtyle
nie żyła.
jakby je
wytarto.
na końcu
luku nury
niezgrabny
i stanął Się,
z sza-co.
krallco
bie
ogromnego
guzaIw
głowy...
tern
nic. Tylko
- Lokaj
- obJasmł
lleatlt.
- Na-cz!0wiek
wl dzlalem
SięstOlcy
stal o,mem..
dOPIC

O, Jak
( - Banłzo interesujący szczegół - Markham paliI cłrwih; w ponurem zwisko Pyne. mme pan zawołał 1 kazał poszukac pana

paeaval raport :Vance. -))o. młłczeniu. Markbam przypatrzył sie z sympa- Spernuga. (C. d. n.)
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Związku CechÓW Rzeźnickich w Katowi- Związku. Tfk więc stoimy 'W obUcta po..
cach,
związano
a lipcowy.
zJadeaI
....... Ile deuPsIdcIa
cecII6wJest
rzetaIc
W ubiec"
niedzielO
l czerwca
odbJło......
l CIesQ6IkJm
!ywo dJ'*utowoDa
BIO
Jutro: BoaIIłlCllEO I Wił.,
gaf6w cechów rzetaJcldch Da doroczne Idcb z s6raDŚJąlklla w Jedq eII'PIIIZIICJ'....
WIC'" sł.: 3.19.

Zł-....I .t....
Nabołedltwa

, ;'

walne obrady. Przewodniczył zebraniu C8łoM.

wiceprezes Związku p. MaadrJrsz z RJtIJałk&, Na temte posiedzenia przyjęło uchwało

Na zebrania om6wlono program obrad zja- o WJ'...... Z...... Cech6w Rzeł.aIc

zdu, który odbedzle sie 20 lipca, oraz usta- kich na $lqsk. ze Zwlazka Cechów Rze.
ICDO budtet Związku na rok nastopny. w adeaalczycb na okręc Izby Rzeadeśłak:zeJ
kwocie 9.400 złotych. Przyjeto równie! do w Katowicach. Wystąpienie motywowllle

wiadomoścI fakt, że w dniu dorJcznych wal- jest tern, że Związek Cechów Rzemieślnl
l(08d61 btedralay 'w. Piotra I Paw'..
środa 4. ,. oQdz. 6-ta Rocznica za zmarl. nych obraci Związku poświęcony zostanie czych de facto żadnych korzyści zrzeszo
s7.tandar Cechu Rzeźników w Rudzie. nym rzeźnikom śląskim nie przynosL Jeśli
cr.na zczopka I tono Klaro. Godz. 6,30 za zmarł,
Foberta Muellera I Wiktora Katnera. Oodz. 7-ma ObecnJ na zebraniu starszy cechmlswz Ko- slO zważy, że do Zw. Cechów Rzemleślni
a zmarłych rodziców Zygmuoo, Godz. 7,15 do łodzleJczyk i sekretarz Tomlca z Cieszy.... czych nie należy silna organizacJa piekarzy
upatrzn. Bosk. za roczne dzieqlO . rodzino. 00 złożyli zarządowi oświadczenie, te cieszyli. śląskich i że obecne wystąpienie z tego

=='

tlzina 8-rna za nowożeńców Ziemski-Nowak. Go ski cech rzetnlków przyłącza 5Ię do Zwlaz. Związku zgłaszają .-zeźnicy - Już przez to
tlziua 6-ta cicha Msza św. Oodz. 6,30 cjcłta Msza ku Cechów Rzetnlcklch w Katowicach. oraz samo Związek Cechów Rzemieślniczych zwierzą!. Placono za leden kilogram żYwe! wa.
goi; a) buhaje od 1.18-1,40 zł.. b) wody od l.lZ
ŚW. Godz. 7-ma cicha Msza ŚW. za zmarlą AlInę że w innych cechach rzeźnickich na Sląskn traci wiele na swej yWotnoścL
Olatzel.

Teatr Polski w Katowicach.

Podniosła I,oars.oll barcerska lod I,.omiem.
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Środa. dnia 4. czerwca: ,.powr6t do grzechu"
W łtrzeddzleń uroczy stoki dziesięciolecia stwa polskiego a szczególnie Śląskiego wYgi osi I
(lla Koła Polek o 15.30.
harcerstwa śląskiego. które się odbyły w Kato- p. naczelnik Przybyla z Chropaczowa. prezes
Środa, duia 4. czerwca: ..Czart I Kasia" o wicach dnia l. bm., urządziły
drużyny
barcer-I miejscowego
Kola Przyjaciól
j jeden
Laglewllld.
3. czerwca.
Uioczystą "gawędę
harcerską"Harcetstwa
!) łństorJi hareer
od z. 20.00.
ski e z pogranicza bytomskiego plekny złot przy r. pie szych polskich dzialaczy barceorskich. a
Czwartek, dnia 5. czerwca: "Zemsta Niotope,. tradycyinem ognisku harcerskie . W sobotę, inspektar barcerlItwa śląskiego z roku l ni-zz.
rza" o godz. 20.00.
31. maja wieczorem o godz. 8 zebrały 510 w o.awędy jego wysłuchano z wielkiem zajntereso
szkole lagiewnickiei męsk.ieo ł żeńskie drużyny wanie j seri1ec1;nie za nią dziekowano.
Teatr Polski Da prowincJI,
harcerskie z Łagiewnik, Ghropaczowft ł Lipin i Ognisko zaltończono wspólną modlitwą bar
Czwartek. dnia 5. czerwca: "Stary Kawaler" pod
komendą podharcmistrza Niederlińskiego z cerską i przy marszach śpiewanych udano się do
JJytom o godz. 19.30.
L:pin,
wyruszyly na wspólne ognisko harcerskie domów. Następnego dnia udano się na wielką
Niedziela, dnia 8. czerwca: ..Wesele na o. n& pogranicze
w pobliżn huty thlbertusa. Przy- uroczystość do Katowic.
:askll" Żory o godz. 19.30.

byJl ta'kże przedstawiciele harcerstwa z Byto- Piękna i podniosła ta uroczystość pod Byto

Zapisy drobnych sUbskrybentów po Brać
harcerska
zajęłaserdecznie
mieJ!'oCa
Vf krąg
razpalonajnmszej
pamięci.
Uczestnik.
mia
i ze Zabrza,
którychrozpoczęły
powitano.
pozostanie
jei uczestnikom
dlugo w jak
ncgo
ogniska:
sleI miem
plewy
i zabawy.
 na

ayczki budowlane) będą uwzględnione.

DowładuJemy się, że w związku z IIczneml
:r.losze:1laml do subskryocJl Premiowej Pożyczki

Budowlanej. które prawdopodobnie przekroczą
1 dużą nadwyżką emlbwaną przez Skarb Pad.
siwa sumę 50-clu mllJfJoów zlotycb - przydzlal
L ll!racyJ tcJ Pożyczki między subskrybuJąt:ycb
ollb 'wać się bedzle wedłng koleJności zgloszed
i te m, że zapisy drobnveb subskrybentów prze.
dl'" szystklem będą uwzglednłane. Jest to wY.
\\Olane dążeniem do umożllwlenła naJszerlzvm
\,arstwom ludności nabvcla obligacyj PremIowoj
Pożyczki Budowlanej po cenło nominalnej. Za
Isy przyjmuje się od poniedziałka. dnła Z czerw.
ca rb.

t'czczenie Wielkiej Uczonej I Wielkiej
Obywatelki śp. prof. dr. Józefy Joteykl.
Dnia 29 maja br. o godz. 12 w poludnie przy
udziale przcdstawicieh władz. instytucyj nauko
I>ych. związków nauczyciclskich i młodzieży
s;,kolncj. odbylo siQ na cmentarzu PO'Wązkow
bhim odsłonięcie pJ'lnmka śp. prof. Dr. Józef y
Jnteyko. zmarłei dnia 29. 4. 1928 r. Uroczystość
la zgromadziła tłumy ,)Ubn zności. pragnących
oliclać hołd Wielkiej Uczoncj i Wielkiej naszej

.' Zawodziu, naJecbal kierowca samocbodu osobo
S:. 7076 Piotr Karol z 1\Ukołowa na ZI-1etnłego
Pl.mocnika biurowego Nowaka Augustyna z Bo

Na zielonej granicy.

Rotdzień ul. PIastówska Nr. 2. Msza ułobna za spokój duszy zmarlej odbędzie
się w czwartek o godzinie 6-teJ rano,

kowa.

as jW'ęfceblowleJdegc.
(Ś) MIło złego początkI. lecz koniec talosaV.

Dnia 30. 5. br. okolo godzjny 23 porodz1ła
niezamężna M. G. zam. w Hajdukach Wielkk:b
nieślubne dziecko pic. żeń!.kiel. które niezwłocz
nie po porodzie ulożyła w ustePie. nie udzielając
noworodk()Wi żadnej pomocy, wsknteAt czegO
dziecko zmarło.
(S) Koma Zginęły ołnd8l'7?

W urz.,J.zie okręf:owym 'W Wielkicłt "ajdu.
kach są do odebrania znalezione <lknluy zwy
czajne.

as Kr lewslłie; Bały.
(=) Odzie prawo jazdy?
WlUkjer Józef z Król. "ut y oniósł. ze dnia
28. podczas jazdy samochodem z Tarn. Gór do
Król. Huty zgubił wszelkie swoje dokamenty, u
poważniające gQ do prowadzenia pojazdn mecha

nicznego, kartę podatkową, świaaectwo dopusz- .
czainości do ruchu oraz zezw<Jienie na prowa.. :
dzenle saIll'Jchodu.

7. GrDGgórslłiegG.
(T) Szczere zamiary rozbiły się o kasę PIUIC.....
W nocy z 28. na 29. ub. m. weszli l11eznan

sprawcy przez otwarte okno od strooy parku

ao biur położonych Da parterze gmacbl1 Gene.,
rałnej Dyrekcji w Karlus1Xlwcu w Tam. Górach.
Sprawcy spOstrzeglszy w gmachu kasę 0gnio
trwałą. usiłowali ją rozpruć. lecz Jrieowiadomo &
j:;k:ej przyczyny odstąp:jj od tego zam:al... I nie
zabier. nic ze sobą, opuścił] gmach tą samą aro-,
gą, którą dostali się do wnętrza. DoclJodzeIria
celem ustalenia sprawców w tokn.

Z Biels.iegc.

rami-ona. naukowych tak w kram jak i zagranicą.
(-) NI stąd ni zowąd DOŻem w ndo. (-) Szukaj wiatru w polu.

u ickać. Za uCickającymi straż kilkakrotnie

k i wIększą Hość środków spOŻywczych. W to..

ku dochodzeń ustalono i przytrzymano spraw.,
Dn:a l bm. zostal na ul. Piotra Skargi w Ka- Dnia 31. ub. m. skradziono na szkode Zgaji eów kradzieiy a mianowicie Hel.nala Antoniego

moweJ. tychczas nieznanemi osobnikami, w trakc.e któ

(-) Przykłady niczego tlle nauczyły go. rej przechodzący obok awanturników 21-letni

i fijalkowskiego Mieczyslawa. obal z Mikuszo.,

wic, u któr 'eh znaleziono j zcze część skra..

dzionych rzeczy. które oddano napawrót pOulooo.
dowanemu.

(B) Poco cała latyga?
W nocy z 27. na 28. bm. w zl, przez v.'}'bicie

szyby w oknie nieznani sprawcy do kGM:iola
ewangclick:ego w Starem Bielskn. gdzie pola..
mali stóJ w zakrystii a nastepnie oddal i się ...
niewiadamym kierunku. Dochodzenia celem u.,
stalenia sprawców w toku.

weru. patrunkn oddany zostal pod opiekę domową. Z Gieszyiisldegc.

Strzelila. z powodu jed lak ciemnej nocy wyniki (_) Wart Pac pałaca a Syn ojca. O obnicy po .dokonanym <.lynieo . zbiegli w nie
strzałów byly żadne. PrzemytJnicy zbiegli, nato
Dnia 1. bm. o godz. 20 przylTZYJmny zastaJ WIadomym kierunku. Dochodzema w toku.
nliast w ręce straży dostal sie przemyt wartości w Załężu Wojtynek Pawel wraz z jego synem (-) W związku z licznemi zgłoszeniami na
II! tysięcy zlDtych. Na przemyt - poza innemi Wojciechem u których w czasie rewizii domowej zakup Premiowej Pażyczki Budowlanej. które
artykułami spożywcz mi - sklada się 30 kilo znaleziono ukryte na strychu 3 waly płótna nie- prawdopodobnie przekroczą z dużą nadwyżką
gramów najprzedniejsz"go gatunku wanilii. (-)

(C) Jedna z wielu poclnrał dla wytwórnł "S....

vlolu".

W!'łwórni "Sałviolu" zasylam serdeezn.

podziękowanie za doskonaly środek ..Salviol....
któn' okazal się bardzo skutecznym w różnycl&

dolegliwościach. Połecam takov.'y wszystkiIl
bieskiego i jedną wiązkę listewek rzeźbionych. emitowaną przez Skarb Państwa sumę zl. cierpiąc!"IIl.
J.-o-.
f1orko. Kraków. (
slużących do ozdób mebli. Towar zakwestlono- 50.000.000 - dowiadujemy si e, że przydział obli
(-) Odwiedziny rodaków z za Oceanu.
Dowiaduje,my się . że w dniu 26. mala br. wano i zdeponowano na komisariacie w Załężu. kacyj Premiowej Pożyczki Budowlanej między
lek Weteranów Armij Polskiei w Cleveland. Wy
C!cczka wyląduje w Gdyni w. sobote, dnia 'l. bm.

)

lai. mrki. UDowie. liedowie. wnuki i mdlila.

Dnia l bm. a godz. 18-ej skradziono w Kato- robotnik Brudniok Pawel z Zalęża, zostal pchnię
Na odcinku granicmym Herby ląskie, śląska
Straż graniczna zetknęła się jednej z ostatnich wicach stojąCY przed domem przy ul. Rybnickiej ty nożem przez jednego z awanturników w le
rower
męski ma. ki B. W. C. nr. 40205 wartości wą strone szy)i. Rannego Brudnioka odstawiono
nocy zbandą przemytników. których wezwala
Q zatrzymania się. W odpO'Wiedzi - przemytni 280 zl. na szkodę Pawlatki Józefa z Bogucic. przez pogotowieo ratnnkowe do szpitala miej.
Ostrzega
się przed nabyciem skradzionego ro- skiego w Katowicach. skąd po nalożenin na o
ty porzucili worki z przemytem. a sami poczęli

sie

)0
jak
ma

przetywszy lat 62,
Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby nast'1pl ." KOdę
o godzinie 16.30.
O czem zawiadamiają krewnych I przy!aclół pogrąienł ." glęboklm smutku

ucic. który doznal zlamanla lewej nogi I potłu ta wicach zaczepiony przez ,nieznanych osooni- Bertojda z Dębu' rower męski marki ..Rona" Nr.
czenia glowy. Okaleczonego Nowaka odstawiono ków Skowronek Alfred z Ka.to\Vlic ul. Batorego 524 wartości 380 zł. Ostrzega się przed na by
niczwlocznie po wypadku do szpitala miejskiego nr, 3 i bez wszelkiej przyczyny pchnięty zostal ciem skradzionego roweru.
I\' KatowIcacb, gdzie w ciągu trzecb godzin
7marł. Wlne w wypadku ponosi kierowca samo noż m w .p a,,:,e udo. Rann go odstawiono da (_l Dwócb się biło. a trzeci nłewłnnłe oberwał.
thodu. który pociągnięty zostanłe do odpowie s7.?lt la rmeJsklego w Katowicach. ską po na- Dnia 31. 5. br. o godzinie 24 powstala bójka
Il'zenl tIJI1 apairurłku. oddany został oPIece da- na ul. Wojc;echowskiego w Załężu pomiędzy do_
dzialności sądowej. (-)

Odpłynęła na pokladzie stat'ku ..Kościuszko" Wy

z

Marla
Benel....a
. ....- ..........

od 1.IO-Z,ł9. Targ ożywiony. ToodencIa ZlńŻo

(i1'ywatcJce. Po poświę-:eniu pomnika przez księ
odstąpien:e sali pos!edzeń Rady Miejskiei na odnośny inserat, znajdujący się w dziale ogło (8) I ślad nie zostanie pO bielskIm konjaku.
la prefekta Jana Ka..:zyńskiego przemówi! p. ozebrania
itd. Biuro
RadywMieiskiej
komunikuje.
wydania pod tytulem:
Ostrze
Miejsk,ieJ
Katowicach
z prośbą Iszeń
się wdzisiejszego
papierach wartościowycl!,
wskazujemy
na
Wytwórnia oryginalnych konjaków 'W mia..
uchodolski. Dyrektor Departamentu Nauki i prezesa Rady
s!eczku Cognac. wy toczy ta proces jednemu z
;:'zkół Wyższych w imit'lliu p. Ministra W. R. i
że w
myśl powziętej
zasadniczej
wnio- I żenie!
Posiadacze
dolarówek i premjówek. (o) fabrykantów wódek w Bielsku. fabrykant tell
u P. poczem prof. Uniwersytetu Warszawskiego ski
stowarzJ(szeń,
o przydział
saiiuchwały.
Rady Miej:>kie!
(_) Jasnowidz
w Katowicac:h.
D,k tcin z ramienia Komitetu Uczczenia Zaslug Jla zebrań ltd.. Ole będą ozpatrYWal e. ZWI,ązkł Od dłuź5zego czasu bawi w Katowicach pol sprowadzał z Włoch eseIK:ję. mieszal ją ze sp;..
vroi. Dr. Józef y Joteyko w podnioslych slowach I, stowal?J(szcllla urz dzaJące ze ral\la PO,WlD ski iasnowidz J. Karten. chwilowo zamieszkaly rytusem i wprowadzał do handlu pod nazwą ory
scharakteryzowal zasługi naukowe Zmarlej i s:ę. zwrocl,ć sprawie uzyskama odpowlewueJ przy ul. francuskiej 6. gdzie też przeprowadza ginalnego koniaku francuskiego. TrybUllaI Z\Illlot
p mnik Jej oddal miastu umarlych, a p. K. Ma sah, do dZlerzaw y nowo,otwarte,go Domu. Ludo- eksperymenty z dziedziny jasnowidztwa. P. Kar sil wlaśc:ciela wytwórni do zaprz&Stania wYro.,
kuch. Dyrektor Sembarjum Nauczycielskiego wego w Zaw?rlzJU" w ktory m1es,zczą Się róż- ten zabawi jeszcze w Katowicach parę dni I Lu konjaku. nadto musi on wyooiać z bandln
z!('żyl hold prochom Mistrzyni nauczycieli ne sale, nad8lJące Się do takich celow. przed swym odiazdem wygI osi odczyt na temat wszystkie butelki, zawierające koniak tak zwan"
v. ychowawców. Urocz,rsty nastrój podniósł je (-) Poco wogólo blerzo do ręki Uowe ? teolepatji. hypnozy. jasnowidzenia i tym podobne leczniczy.
s' ze chór nauczycielsKi pod kierunkiem prof.
Dnia 30 maja rb. o godz. 18,45 wskutek nie- zagadnienia. Bliższe szczegóły zostan dodatko
Mayzncra.
Przez okno pO wódkę.
ostrożnego obchodzenia się z Howerem postrze1ił wo jeszcze ogloszone. Zaznaczyć najeży, że P. (B)
W nocy z 28. na 29. ub. m. skradziono przez;
formierz Szendzielorz Ryszard z Katowic To- Karten poSliada 14000 pism dziękczynnych. Uzna wyb'cie
Na śmierć o zajechał.
szyby w oknie z restauraon Mark:łsa
manka
Jana,
który
doznał
lekkiego
okaleczenia
ny
j.est
przeoz
szereg
autorytatywnych
powag
ferbcra w Mikuszowicach Nr. 45 10 butelek w
Dnia 30 bm. o godz.. 18.30 na uL MurckowskleJ

Inyj

i>b

DnIa logo c:zerwca br. zasnęła ." Boga na udar se«a po kwtkidJ lea cI,tklcb
<,:Ierplenlach moja ukochana tona, nasza droga matka, teściowa, ciocia I babcia

1,50, c) krowy od 1.10-1.46 zJ" d) jałówki od
1.10-1446 zł., g) nierogacizny: a)od Z.41-2.50

zl.. b) od Z.32-Z,40 zł.. c) od Z .31 zJ.. d)

c cczka do Pol'ski. zorganizowana przez Zwią

k) Tydzień Miłosierdzia.

Dalsze dochodzenia w toku. sl.bskrybuiących odbywać się będzie wedlug ko
(-) Zapisze to Da koato aleprzowldzlRyc:b
: o nfe e:d eU : d f::,Yc:e:f

strał..
.' . . K wywolane dążeniem do umożliwienia nalszer
Gawlik Jerzy, kSI¥k.o Y. zamles kaIY. w - szym warstwom Indności nabycia obligacyj oma

Odpowiedzi redakcji.
w. Par. Radlin. Biura, o jakie Panu chodzi.

n:e znamy. Pufad lekarsk:ch udziela dr. H!=:)nc!

$Iąski Urząd WDjt:wódzki zezwolił Związko
1>.; Towarzystw Dobroczynnych na urządzenie

towicach przy ul. !<rotkleJ nr. 3. domósł. e dnia wianej pożyczki po cenje nominalnej. Zapisy w Katowicach, ul. Marszałka Piłsudskiego 6.
f . I ::: n ":t ' ; :n: przyjmuje siO od poniedziałku. 2. 6. br. (o)
Główny Zwł.zek ś..sk. Uodowe. OroblleDł

Czasie od 16. do 22. bm.

o;:c az sko lik wizytówek opiewających na . JtałcrwieJdegG.

łla tcrenie Śląska "Tygodnia Miłosierdzia" w

wek. W tygodniu od do 30. 5. br. spędzono na

i_) Sala obrad Rady mioJskleJ sle będzie udzie (-) Ważne dla posiadacz)' dolarowek I premJ6. (K) Z Centralnej Targowlc)'_

Inwentarza I Ogrodników Ozlalkowvcłl Cbebzleo

Korespondencje Panów z przebIegu zebra1

nia .które odbyło sio 30. marca br. umieścić nil!

możemy. Czy nie cznią Panowie. te Jest ana
1000a związkom na posiedzenia. '
aż nadto spÓźniona? Na przyszJość pros_
Magistrat katowicki koll1ll11ikJqe: RÓŻlle
Z powodu r6tnyob oszustw. IIOpefnlonych w targi: buhaJli ł :wołów 70, krów 1052, jałówek o sprawniejsze inionnowaaie us.
zv.,i i. sWwaa-zyszeaa, zwracają Se czełto 40 _łiDim cuśe _ posiad1lczy lIie 'WJ'mllllcJd1 93, CIeląt 2.80, lderogacizDy 1313. ()góleGa

...
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Opieka lPOIecaa. "
J_ z powvllzeao \vynlka, produkcja w 1929
Oeuollocle w polowIe 1921-go u wYllosJlo roku znacznie przekroczvła wvdobvcle w_la w
II... 0I4Sb.
1913 roku, Drzy mniejszej lIokl robotnik6w. W
Opr6cz t8l0 władz. woJewódzIde miały do chwili odIIloru przez nas o. Śląlka, przemYli
IOlWltz_la calv Ize... &praw z dzledzlay ople. w_lowy znaJdowlll się w litanie kompletnej dez.
Id lpoIecUeł. a mianowicie: rozlokowanie I u organizacJI. To teł kiedy w 1913 roku wydoby.
Arzym.." 40... achodfc6w z Niemiec, przyjecie cle na Jednego robotnika I Jedną dal6wkę wy
.a zaopatrzeale przez Skarb Śląski 100000 ren. nosiło 1202 ton. w 1922 roku wydobycie to spa
,c1st6w. udzielenie pomleszczoala 25 000 osob. bez dło do 0.561 ton. by w 1926 roku dojść do 1,205
lIoauIych, Pierwsza sprawa, to Jest bezrobocie, tOD, a w 1929 roku do 1.4 ton.
.ostała rozwlazana stosunkowo pomYl UnIe. gdy t
R6wnolegle z wydobyciem wzr.ta zbyt we.
.w 19Z9 r. lI zba bezrobotnych spadła do 6000 Ila w krsJu. Jaki to zbyt wynosi:
.sób. by dopiero, wskutek ogólnoświatoweJ de.
w roku 19ZZ przeszlo 10 miljonów ton
l.I'resjl gospOdarczel podnl ć się do cyfry 33 SJa.
19Z6 14 wljonów ton
1928 16 miljonów ton
ItakaWOKóle
to 110 osób
bezrobocie
obecnie
obejmuje.
na opiekę społeczna do 1928 roku
1919 19 milionów ton
ycJatkowano w Województwie ŚląskIem 1i13
Pomimo zamknlfCla w 1925 roku granicy dla
.ł1l1jony. oprócz 300 milionów. wydanych do 1928
wegla śłąsklego do Niemiec, eksport do 1929 ro
loku na wypłatę rent Inwalidzkich.
Na dortllą pomoc dla uchodźców wydatko ku stale wzrasta I wynosi:
w roku 1924 11 099 tys. ton
'ano 7 milionów złotych.
w roku 1925 7 70 I tys. ton
Wybudowano dla bez&:omnych 21 domów z
w roku 1926 II 901 tys. ton
.250 mieszkaniami kosztem 2 I pół mUjona zł.
w roku 1927 9 577 tys. ton
, W dzIale opieki nad dzieckiem I młodzIeżą w
w roku 1928 II 245 tys. ton
dziedzInI.:: oPieki nad nlezamoineml położnica
w ro u 1929 II 801 tys. ton
mI. wycbowanla zapobiegawczego, oPieki dla
dzecl ałuchonlemych I niewidomych, na przy.
O. Produkcja koksu wzrosła również wybit
chcdnle przeciwgrutlIczne, na akcje dożywia nie. bo kIedy
lila w szkotacb powszechnych I przedszkolach
w 1925 roku w)'nlslla 962 677 ton
,.'ydatkowano do 1929 roku łączną sume II ml1Jo.

nów 500 000 dotycb, Zakładów opieki dla dzlc
ci (poradnI. żłóbków Itp.) Województwo pOSiada
'3Z"1, z jakiej to oPieki korzysta przeszło ZZ 000
dziecI.

W dziedzinIe oPieki nad dorosłymi zaznlCzyć

!lalety. iż w 1928 roku było )ut w WoJewódz
twie .u Kasy Chor)'ch. obeJmujacych 270 000

łlbezpleczonych. Wartość świadczeń udzielonych

przez te kasy YDosHa ok. 30 mIljonów zł su
ma wpłacon}'ch zaś składek stanowiła okolo 32
mlljony zI. Nadbudowę Kas Chcrych stanowI
S zakJadów ubezpieczeń spolecznych, o 686 0011
członkach w roku 1928 i wplaconych przez nich
składkach IIUew)'ższaJących sumę 60 mUjonów
złoircb. Pł'zyczem wartość ł1I'fadczed wyniosła

Telegram przemysłowców ł6dzldcb
do Rządu. '
w związku z nie podpisaniem zapo,riedzla.
nego rozporządzenia o zwrocie cel za przedzę ba

welnianą przy wywozie gotowych tkanin ba
wełnianych, ZWiąZ6k przemysIu włókienniczego
IIzy aowych metod wvtw6rczoścl, molna bedzle w pallSlwie polskiem wysłał do p. premIera
zułvtkowa6 ubotsze rudy polskie - znlCzna Slawka i min. Matuszewskiego telegram.. w któ_
bowiem zetlć rud cyakowycb została slo po stro. rym wskaznje. t6 niepodpisanie dotychczas po
wy!szego rozporządzenia hamuje eksport towa.
nie niemieckIeJ.
Znacznie przemysłu o. Śll!sldego w IVclu r w lód:bkicb, co wobec zbliżającego się sezonu
odrodzonego Padstwa PoIsłdego Jest olbrzymie. z;mowego, a wiec wzmożon o eksportu towa
O. $tąsk bowiem wydobvwa, Jak wyże). 74.s rów przyczynić sic: może w wysokim stopniu do
proc. całej ilości wegla polskiego, oprócz tegO zmnieiszenia wywozu.
produkcja koksu I byrkletów Jest tutaJ całkowi.
cle skoncentrowana. O. $tllsk produkuje 66 proc.
Nowa Spółka AkcyJna w Bielsku.
tela7-a, 88 proc. cYllku. 100 proc, oIowla całej
Z początkiem lliesiąca mai a odbyło się kon
Polski,
posiedzenie Rady Zawiadowczej no.
WUOIt dobrobytu O. Ślaska po przylacze stytuujące
wozalożonej
spólki ..Elektrownia Biclsko-Biala
nlu gO do Polski, Jet at aadto wldoczay. . Spól,ka Akcyjna".
Prezesem Rady Zawiad. wy
Rolnictwo.
branym zostal dr. B, Langrod adwokat z Kra.
Pomimo. Iż Województwo Śląskie w calem kowa, wiceprezes inż. E. Egger wiceprezes
znaczeniu tegO słowa Jest ośrodkIem przemy Dolno-Aus!rajckjego Tow. Eskontowego w Wie
ro\\'ym - rolnIctwo mieJscowe wyżywić lest dn:u. Komitet Wykonawczy sklada sie z prezesa
w możności Jednak Jedną pIątą ludnoścI tego Wo I wiceprezesa i dra Zygmunta Robinsohna adwo_
Jewództwa, produkcJa zaś rolna i leśna wYlIosI kata w Bielsku. Dyrektorem spólki mianowany
zostal inż. J. r. WeIlner, odpowiedzialaym kie
200 milionów rocml..

Ziemi ornej w WoJewództwIe Śląskiem J t rown'kiem przedsieb. i ż. Jerzy Blay, równo
200 tysiecy ha, oraz łąk I pastwisk 50 tys/ecy cześnie zastepCą dyrektora. WeIlner i Blay o.
ha. Obszar pól zasianych żytem wyaosi 50 ty II zymali powierzoną prokurę spóJki,

SIOCY ha. pOd zlemulakl, uprawIa slo 40 tyslecy
ba. ProdnkcJa żyta wynosi rocznie ok. 700 tys,
11.. owsa ok. 500 tysięcy q. I ziemnIaków okolo
5500 tysIęcy q.
Co zaś sle tyCZY przemysłu rolnego, to Wo
w 1928 roku wynosi I 6SS 653 ton
jewództwo pOSiada okolo 50 gorzelni. przerabia
w 1929 roku wynosi 1858000 tOD
Jących rocznie ok. 100 tyslocy q. ziemniaków.
C. ProdukcJa butnictwa ielamego wykazuJe Jedną cukrownie w Chybiu, w powIecie bielskim.
równlet znacmą progresję. jaka w 1929 roku o cbszarze plantacyjnym, wynoszącym ok. 625
ba.
wyraziła się cylrą 621 633 tony surówki.
Jak wlec wynIka z powyższegO we WSZy
Wzrósł równlet I eksport. bo kiedy w 1925
roku wysłano zagranice (bez NIemiec) 312S0 t., stkIch bez wyjątku dziedzlnacb życia Wojew.
w' roku 1928 eksport wynosił 133 469 ton, w 1929 Śląskiego zaobserwować motna stały rozkwit 
same zaś cyfry mówIą za siebie co do ogromu
roku - 162633 tony.
włoioneJ pracy twórc:zeJ wtem Woiewództwle.
D. ProdukcJa cynkowa nie wiele pozostała w jaką
to pracą WoJewoda dr. MIchał Orażyński
hle za rokiem 1913. bo kiedy wyprcdukowano: wystawił
sobIe tu na Śląsku wIeczny pomn:k.
Pomlnęligmy celowo sprawy krzewIenIa kul
tury
pod
postacią:
odczytów. teatru pOlskIego,
1913 169 439 41 588 7389 255 S89 bibljotek, czytelai oraz
niedawno otwartego Mu.

rok cynkt.ołów
kwast.
t. kg.srebro
siarcz.

Zjazd kier3w!'iików referatów
budowlanycb.
w tych dniach w Minbterstwie Reform RoI.
n}.ch odb}'1 się pod przewodnictwem ministra
prof. \V. S1an;ewicza p'erwszy: zjazd kierowni.
ków referatów budowlan}'ch urz/:dów ziemskich.
Zjazd, na który przyb}'lo 20-tu kierowników re

feratów budowlanych i delegatów urzędów

z:emskich. mial na celu omówienie najważniej.
szych zagadnień. dotyczących dziedziny zabu
dowania wsi w związku z przebudową ustroju
rolnego. Zagadnien;a powyższe znalazly ujecie
w dwunastu referatach. wygloszonych przez IXJ
szczególn}'<.h kierowników referatów craz przed

stawicicli Ministerstwa, prz}'czem szczególnie
ożywiona dyskusja wywiązala s;ę 00 referacie
dotycząCY kredytów na zabudowanie.

1!ł28 140772 36737 6218' 273'107
Śląskiego. - Sprawy te. wyb:egaJlIC Kursy pszczelnic wpłyną na rozwóJ
do tqo okresu 40 mUL zł. Zakłady ubezpieczeń 1929 147373 36646 11 717 295119 zeum
pOza ramy niniejszego artykułu, stanowią je
stanu pasiek.
i!ipołeczaych pOdzlaione są na: Zakład ubezpIe
dnak chlubną kartę w historii WoJewództwa SI.
w
powytszeJ
gałezl
pracowało
mniej
o
2509
czeń od wYDadk6w. Zakład ubezpIeczeń na .'1' robotników. Przez zastosowanie drogą elektro.
\V okres;e m'edzy 10 a 20 czerwca, stara
Józel PowelskL
padek inwalidztwa. Z;;kład ubezpIeczeń pracow
ników UJDysłowych. Zakłady ubezpIeczeń Spo
Kólek Rolniczych bedą urządzone w Warsza',Vie
lecmych mieszczą sle w Król. Uucie we własnym
kursy pszczelnicze. Wyklady ooprowadzą tak
I w}'b:tni
niem Centralnego
Organizacyj
monumeataln)"ID gmachu.
fachowcy. Towarzystwa
jak kpt. K, Bojanek.
E. Blai
W Lubllńcu i Rybniku znaJd!..Ją sle Zakłady
szczyk, ks. T. Ciborowski. C. Głowiński. dr. W.
illa umysłowo chorych oraz uruchomiony. za cza
Jankowski i S. Jasiński. Tematem ich bedzie
sów polskich. Dom Pracy Prz)'musowei w Lu
Ceduła 2' ełdy warszawskiej
hlstorja pszczelarstwa w Polsc6, znaczenie ho
I Okazje do bandlu z zagranicą.
blińcu. W Clesz)'nle funkcjonuje SzpItal KraJo
dowli pszczól w roln'ctwie. dochodowość i zy
z dnia 2 czerwca 1930 r.
'''Y. na Jaki wydatkowano do 1928 roku przeszlo
skowność pasiek. przyroda pszczól. doskonalenie
I
firma
wiedeńska
pragnie
nawiązać
stosunki
z
dostawcami
ziemniaków
celem
reeksportu
do
S mUjonów zł.. w Jastrzębiu-ZdroJu zaś utwo.
uli, urządzanie pasiek i przybory pszczelnicze,
Waluty
i
dewizy.
Indyj.
rzony specjalną fundacje dla Inwalidów o kapi
i szkodnikI pszczól. rójka i celowa go
Dolary 8,SS-5O. Nowy Jork 8.908. Londyn 43,33
Firma hamburska pragnie objąć przedstawi choroby
tale l mlUoua złotych, gdzIe mieści sIę Sanato
spodarka pasieczna.
rium. obliczone na 100 chorych I urZ<\dzone wig. P"ryż 3-1,96-50-34.96. Wiedeń 125,79. Praga c;elstwo fabryk krajowych, produkując 'ch to
Duże zainteresowanie kursami pozwala przy
26.44-25.
Wiochy
4ó.73.
Belgja
124.48.
Szwai
wary
bawelniane,
odzieżowe
welni::tne
oraz
kon
D wszych wymagań hlgJeny I technikI.
puszczać, że bedą s:e one <.:esz}'ly znaczną frek
To tylko w głównych zarysach kreślimy uczy carja 172.54. Holandja 358.68. Stok holm 239,35. f.kcje,
wencją, a wykwalif,kowani na nich pSLczelarze
Dlony wysiłek w Łierunku Ieki społecznej. poza Ber);n 212.80. Dolar prywatny 8.88-75.
firma brazyliJska poszukuje w Polsce od zdołają spowodować nowy rozwój naszego pa.
Bank Polski 170-170.50. Bank Dyskontowy biorców na skóry niegarbowąne, żyw'ce, wosk siecznictwa.
całym szeregiem najrozmaitszych Instytucyj cha
r:rtat)'wn)'ch, maJących doniosłe znaczenie dla 116. Bank Zachodni 73. Bank Spólek Zarobkowo pszczelny, ziarna oleiste, z:ola leczn.isze, konser
życia ludności Województwa ŚląskIego, Jak np. 72,50. Cnk'er 35.50. L!lpop 27,50. Modrzejów 10.00 wy miesne i owocowe oraz rudy i produkty ko
Zbyt cynkII i blacby.
BrackIe Spółki. kapitał których stanowo wiele Ostrowieckie 57. Parowozy 19,00 Zieleni&wski pa]niane (flory t, Lauxyt, mangan. azbest. sienna,
bez kuponu za rok 28 i 29. Starachowice 18.75. carborundum).
dziesiątków miljonów zł.
Zbyt cynku i blachy na rynku wewnętrznym
Haberbusch
IIO.
Poż,
konwersyjna
5
proc.
55.
wykazal
w
kwietniu rb. sezonowe zwiekszenie,
firma
peruwiańska
pragnie
eksportować
z
Przemysł.
Ziemskie 4Y> proc. 54.
Polski towary wlók'ennicze i wyroby szklane. utrzymał sie jednak na poziomie niższym, niż
Na Oórnym Śląsku w skład wIelkiego prze
w tym okresie ubieglych dwóch lat.
oraz
importować
do
Polski
odpadki
welniane,
Tendencja
dla
ak<:}'j
niejedno>lita,
dla
walut
mysłu wchodzI: 54 kopalnie wegla, 5 kopalń ru slabsza.
Instytut Badania Konjunktur GospodarczycIa
baw61niane i lniane.
dy. Cynku I oIowiu. ł3 odlewni telaza i stall.
w związku z dość znacznem ograni.
firma francuska pragnie objąć zastepstwo fa podaje, żewytwórczości
S but z .'Ielkiem! piecami, 9 koksownI. 12 hut
w przemysłach odbior.
Poznańska giełda zbożowa
hryki krajowej. produkującej towary dz'ane i czeniem
cYllkowych, 2 buty oIowlu I sr"bra, 4 fabryki
czych,
a
szczególniej
w cynkowniach blachy, za.
pończoszmcz6.
z dnia 2 czerwca 1930 r.
nawozów sztucznych I 8 fabryk chemicznych.
potrzebowanie na cynk doznało w r. b. obniżenia
Firma duńska pragnie objąć zastepstwo po w porównaniu z r. ub. o okolo 20 proc.
A. Przemysł węglowy zatrudnia 56 proc. ro
;tyto 15-15,50. Pszenica 39,5{}-40,50. Mąka
botników Śląska I stanowi ok. 75 proc. wydo żytuia 26,75. Mąka pszenna 60 4. Otręby żyt ważnych krajowych fabryk, produkujących to
wary
odzieżowe meskie wełniane (wagi ponad
bycia całej Polski.
!:ie 9.75-10,75. Otreby pszenne 12,50-13,50.
500 gr.), odz;eżowe damsk:e na palta. garbard.ny, Itionopol tytoniOWY wprowadza sprze.
ilość robotników
wydobycIe w latach
Reszta bez zmiany. USPosobienie słabsze.
towary podszewkowe oraz ze sztucznego je Gaż papierosów odnikotyzowanycb.

Kronika gOIDodareza.

1913 r. 31 997 906 ton

1922 r. 25521 450 "
1925 t. 21 446 824 "
1926 r. 25 945 000 ..

1928 r. 30238042..
1929 r. 34 1.aJ 711 ..

89 S81

1ł6475
Sł 222
76875
78 290
87 385
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Kred,l, dla rzemiosła.

dwabiu.

się dowiadujemy. MonolXJl Ty lo n iowY',
Firma amerykańska, produkująca trzonki do na Jak
skutek czesto wyrażanych życzeń Hcznyclt

noży i widelcy, pragnie nawiązać stosunki han
Dnia 31 bm, prezes Banku GospodarstwJ. Kra dlowe z dostawcami rogów jelenich i rogaczy. rzesz palaczy. wprowadza z dniem 1 czerwca
JGwe;;o, dr. Roman Górecki przyjął deleglcj w
Za,interesowane f rmy mogą zwracać sie po
oSI,h.1Ch pos. Snopczyńskiego (B. BJ, prezyd n bliższe informacje do Izby Przemyslowo-Han :d fe Ptijie:g o ciod; ; d :nXI O re rć
próby, w których nastepstw'e zainstalowano od- l"
tJ. Warszawskiej Izby Rzem'eślniczei. P. Pi n'a1: dlowej w Łodzi, Targowa 63,
powiednie, dość kosztowne urządzenia specjalne, II
k ewicza i wiceprezydenta. p. Biech)wk.:a. k:ó
rzy w imieniu Izby Rzemieśln'czej przcdl:>żyli
dr. Góreckiemu postulaty rzemiosl i prod i go o
ul!lchomienie w:ekszych sum na kredyt}' .111 rz
:11;c. !a ,które przeżywa obecni6 cieżki ryzy .
Prezes dr. Górecki potraktowal przedłożoną
mu prośbe nader życzliwie i oświadczyl, że w
zrozum'eniu potrzeb rzemieślników łUż wydał
polecenie asygnowanIa nowych 5 700 000 zł. na
kI edyty IO-cio kwartalowe specjalnie dla rze
miosl, co lącznie z kredytami udzielonemi już w
roku bieżącym na sumę 3450000 zl. i z pozo
stalośc'ą z roku ubieglego 4990000 zl. czyni ra
zem sume 14 140000 zł. kredytów dla rzemiosł,
ti. niemal o 500 000 zł. wiecei, aniżell w naJIep.

Wyniki konwencji w bandlu
pneumatykami.

slużące do celów nowej fabrykacH. W dniu I-gO
czeł:wca ukażą .s'ę w sprzedaży d a gatunkl Sć
papierosów odmkotyzowanych, a Wlec ..Ergo lU,

w cenie 1.50 ta 20 sztuk i ..Egip lde" w cenie l

Na odbytem wczoraj w Stowarzyszeni n Ku 2.- zl. za 20 sztuk. Dowiadu,Wmy sie też. że kil
ców Polskich pod przewodnictwem dyr. Eug. Dyrekcja Monopolu Tytoniowegp PDs!,inowiła na się

Wencla zebraniu Rady Zrzeszeń Kupców i Prze żądanie palaczy odnikotyzowanie również innyCh I
n;yshJwców Samochodowych. przyjęto do wia gatunków papierosów. jednakże w ,Iości nie- III
domości j zaaprobowano calkowicie dotychc a
sowe poczynania w zakresie przestrzegania za

mniejsz6j n:ż 5000 sztuk, bor

wartej w swoim czasie konwencji w handlu
pneumatykami. Po obszernej dyskusji ustalono Kryzys gospodarczy w Ameryce Pol.
Argentyna oglosila bilans handlu zagrau cz.,
szereg tez, wynikających z potrzeby dalszego

rczwoju wym,enioneJ konwencjj w porozumieniu nego, z którego widać. że sytuacja gospodarcza
ze Związki6m Importerów Gum. W przebiegu państw poludn.iowo amerykańskich noe przedsta
dyskusji na tle wygloszonych referatów przed wia sie zbyt różowo. WywÓZ Argentyny od sty
Dr. Górecki zaznaczył. że doloży wszelkich stawicieli I>oszczególnych ośrodków handln gu cznia do marca br, w porównaniu z tym samym
sIarań, aby w następnych kwartałach rb. Jeszcze mami stwierdzono, że podjęta przez Radę Zrze okresem roku ubiegłego zmniejszyl się o więCej
p6wne sumy przeznaczono na kredyty dla rze szeń akcja organizacyjna czyni stale 1 szybkie niż o . Widać, że stara Europa trzyma SIG
nie najgorzej.
postępy.

!!!tym gospodarczo 1928 roku.
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Niema
Jut dzislaJlAQtka
6włec1e, aodzłeb)o
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ZDano
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alboW'iem
wkracza
011...cz«wca 1 ..
\V.ze dzie , wyp!eraJlłc d3wne 'rodkl komuulkacJL I(ałow_ .... 418.7 .. - OocIz. 1'1,58 _mał

11.1 0 podrótował np. po Ziemi wleteJ kilkanaście cza. z Obserwatozium Am-onom. w Waru&

lai temu, a uda sł, taO& obecnie. tell zauwaty wie oraz' heinał a ..,. MarłacIdef w Kr
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III Liczba samochodów W Kalrzo I Szllltllbała w kOllCort z pJJt gramofoDOwych. Oramofon . pty

ego
!Jera

któ.
po..

lwa. .
lOnu

lwa.
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'radk1ęlll k....BIII_c1l. ftAu A ,

fJlbrzymią róŹ41lc\l oletylko w 'W)'c1ądzlo miast, "":0. - 11.01 kooceń z lJbrt gramołoaow,-c:h. _
lecz I dr6a dzleld pofawionla 110 samochod6w. 13.10 kOllDlltat meteorologiczny. _ 13,20 JJnSo
pawna cicha Jerozolima roi 51, dzlslał od taks6- rwa. - 16,00 kolDUt1lkaty PotslIiego Zw Zao
'Vfek samochodowych, a podr6t od Damaszku do szeli OoSPO. Woj. SI. oraz kOłDaDłkat Teatni

ch

, ., f., '" I .

, ' " · ... 1 '" 'f T"'''t'r4''TJt', j,r1li. 'T ".

:s a : rł;rą a : dzis!a.I w autobusach za- Polskiego. - 16,15 program dł- dzieci. _ 16;15
statnich latach tak wZł'Ollła, te miasta mają tv. finny W. Strzaltowski - .,cbeco". Kato

:owaźny problem rozwlązama ruchu kołowego. e, at. o Ma'ia 34. =- 17,18 ..o w&oseouvda
de prowincjo w CI1J.lw.h, pozbawione Unij ko- PJzygodach lowieck,IGh opowie p. J_łłu Js..
,ejowych zmuszone d'J rozwiąz8lll1a problemu mo1!<l - 17,4& muzyka baletowa w wvkGumila
'ł;(,munikacYłnego, poszły po lłnJl budowy dróg orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. - 18,45
"Itych, celem uruchomIenia \omunlkacjl autobu- rozmaitoścI.. zipowledt Pl'OJr8IDIJ na dzieti aastę

owcj. Istnieje nawet projekt zbudowania wlel- pny, komunIkat Teatru Polskiego oraz przegląd

)'JOj magistrali na szczycie hlstorYCmeg9 muru widowisk. - 19,05 codzleJJJIY odcinek powieścio

,hiJ\skiego. WY. - 19,20 inż. Stanisław Nitsch: .;ze Świaia

l Według danych Biura Statystycznego Oene- Odkrycia, IdarzeJJia, ludzie". - 19,45 kOlllD1ll
I.
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la Abdel-Krlma, przyWódey powstańców maro- watorium Astronomk:znel1;o w Warszawie. _
:,.\
Motors,znajduje
na wyspach
Reu11ion,
miejscu
ze 20,00
ła- katy
sportowe. Wojow.
- 19,58 sYaDal
z Obser
rński<.h.
się 798
samochodów;
a na
komunikaty
KomisJiczasu
Turystycznej,
. rspaclJ Islandsklch, posiadających bardzo me- 20,05 kpt, Roman Sumowskl: ..z panteonu rycor
Iclką UoAć dróa; pr"mtywnych Jest 355 samo- skiego ducha". W rocznice śmierci Nulla.

llOdów oso ych. nla licząc ciężarówek. er- 20,30 koncert wieczorny. _ lZ,10 kwadrans I

1 l=

4;::: , :e'f; h b : tera 1. - 21,25 dalszy ciąg koncertu. - 21,10

kich drogach skał OIbr:iltaru krdY 577 autorno- W. Sle osze,,:skl wygłosi fe\Jeto. p. t. ..Polacy

ikacjl samochodowej. Na drodze prowadzącej program: - 23,00 skrzynka p?c towa w Języku
rzCZ Saharę od Rang'Oo.:I'\ do Ma.ndołay spotyka- francuskim. Cześć l. Mercroo! Mteralre. Lettu

ill'
również
niezlIakl
są pozbawione
I na .POlacłJ
franc)!
. - ZZ,25
nad
,yPustYnie
wszelkiego
rodzaiu
drogowe,komuostrze-VIrawinnicach
dla prZYJaci
Polskiego
Radia
zagranlc
jJaJące automobilistów. Ił W każdej oazie znaJdu- I.terałury pol kl(}1 .'ragmenty wybrane. Cześć n.
jWIY stacje benzynowo oraz stacie obsługi Oene- KorespondencJe bieżącą słuchaczów zagranłcz
rai MotMs, oraz Imych fłrm samochodowych. nych omówi Stefan. Tymienieckf.
I Z powyższych danych widzimy, te samochód
.t je się dzisiaj nieodzownym środkiem komunl
ł;acyjnym tak dla krajów o wysokiej cywilizacji
Pociąg, który przebiega 367 klm.
jak i dla tych, które dopiero ))OCzynają korzy
w 4 godziny bez zatrzymania się
.rać z dobrodziejstw cVWilizacji zachodniej.
!lia linii Paryż-Leodjum. Ekspres en, któremu
nadano nazwę "Dzielny LeodyJczyk", składa się
Czysty dochód General Motors
z dwóch wagonów I. klasy, dwóch II., wagonu
Corporation.

re. tauracYłne&'O i dw6ch furgonów. rednla

Czysty dochód światvwego koncernu samo szybkość tego ))OClągu na torach francuskich wy
nr:sl 106 klm. na godzinę, nieco mniej w grani
cach Belgii. Wszystkie formalności celne, re
wizja bagażu. dowodaw oSobistych odbywają się
w pociągu, który nie zatrzymuje się nigdzie w
ciągu caleJ podróźy 4-godzlnne;, nawC't na gra.

ttodowego General Motors CorporatiO'l1 wyniósł
pa pierwszy kwartal roku bieżącego 44.968.587
cl'larów, łącznie z dyWidendą od akcyj. W ciągu
,tego okresu czasu z.!stI<Pc.y General Motors w
,s:Jnach Zjednoczonych sprzedali Z86.690 samo
chodów swoim klientom, Ogółem, licząc Kanadę
p rynki zamorskie, sp: edano 368.635 samocho

dów wyrobów General Motors, z których naj

nil-Y belgijsko-irancuski,;j. LokomotyWa-olbrzym

zabiera 35 t. wody w drogę i 4 t. węgla.
,Nalereux Liegeols" wyruszył w drogę po

v';ększą ,liczbę stanow'ly Chevrolety tak osobo raz pierwszy 15 maia br., wioząc ze sobą zapro
:\\'c jak I cięźarowe. Stotzedaż na rynkach euro smnych gości na wystaw e w Leodill111 oraz
.J.cjskich w roku bieź cym w por6wnaniu z tym liczną delegację d1!lt!n11ihrzy francuskich i bel
' J1I1ym okresem czasu f( U ubiegłego nieco spa
idl;l. CI) Daleźy t1umac:ty4 k:ryz .ekonomicz.
,Pociąg ten będzie kursowal stało' poojędzF
Paryźem a Leodjunnm:ez cały was trwania wY"

gijskich... , . '''"" ..

Dym. ' ,

Nowy nabytek General Motars.

stAWY międzynarodowej w Leodjum, t. j. od
15 maja do 4 września br.

General Motors Co;polatlon nabyło ostatnio
' A!lison Engineering Company" wIndlanopolls Wydawca: ..Polska Zachodnia" Sp, . ocr. odp.
Stanie Indiana, RzecwI.a firma buduje głów Redaktor odpowiedz. red, Henryk Hauso, Kato
J!e silniki samochodov"e General Motors nasta wice, Kopernika 14. - Druk: Drukarula Slaska

edzie

;Ido ..AlIison Eng!nee!'łng Company." glówule Da Sp. z ogr. odo. Katowice. ul. Batorego nr. Z.
Telefon 8-78.
prcdukcię silników typn Diesel.

Ilenie

\'zrast liczby turystów samochodo

: ho
i zy
licze.
!. go

przy
frek
'larze
Q pa.

\_ wych w SzwaJcarji.

. Według obliczeń Biura Statystycznego Gene
tal Motors, liczba tumtów samochodowych w
Szwajcarii wyniosła w roku ubiegłym 103 630,
jJOQczas gdy w roku 1927 wynosila 79,693. Licząc

t:,lko 4 osoby na I samochód, - 400.000 tury

F

Męskie popielate

i białe

Do nabycia we wszystkich flljach ł zastepstwach.

ladl. IIrzv.ód Dcllnel. gO na dro..
w,sl._lell Drzeci. Gicz,inie.

Dnia 4 czerwca rb. przed sądem kar- twie frontu podolskiego, skqd jednakże prze nieczności wstępuje na prywatną posadę

s:6w-autol11obilistów ()jwledziło Szwajcarię w nym w Katowicach odbędzie się rozprawa niósł się po krótkim czasie do dywizji Janu
I, ku ubiegłym. Dochó.J czysty wyniósł ogółem o szpiegostwo. w któreJ jako oskarżony szajtisa.
MOO.OGO dolarów, CZyi! 12.60 dol. na osobę.

znym
zenie.
1. niż

czych
r an i.

Odpowiednie rozwinięcie turystyki samocho
IJr.wej w Polsce może stać się z czasem pawa
:£1: e 1\1 źródłem dochodu.

Męskie popieL fblałe,
spód gumowy

wystąpi Kazimierz ZaborskL W ofenzywie na Kijów zostaje ranny

do magistratu w Częstocbowle. Po nie.
cługim czasie przenosi się do "Polonjj"

Koriantego w Katowicach, a następnie do

Życie oskarżonego. to Jak gdyby scc. pod Czotobarką a po wyleczeniu walczy oddziału Jej w Bielsku.
l1arjusz najsensacyjniejszego filmu. Już przeciw boIszewikutn na froncie pod War
Rok 1927 widzi go w roli bezrobotnego.

Wiochy rozpoczęły realizację gigantycznego ji'ko 12-letni chłopiec, Kazimierz Zahorskj, szawą. Wkrótce Jednakże przenosi się do Zw!ązany z terenem węzłanń rodzinnemi
I'rojcktu dróg bitych. których koszt iest obliczo drapnął z swej rodzinneJ wioski, Żarnowa ochotniczej armji generała Bałucbowicza. (ożenił się w międzyczasie z córką kupca
11\ na 700 milionów li 'ów. Proiekt ten przewi w woj. Kieleckiem, w świat, na poszukiwa- a po rozbiciu jego grupy pod lvlozyrem.
w MałeJ Dąbrówce), nie myśB Już Zahor.
Uuje budowę wielkie! autostrady dl ugości 1.600

lźenia

kilol\1elrów, biegnącei wzdluż pólwyspu Apeniń nie przYIÓłl. Niestety, nielitościwa ręka przenosi się na Litwę środkową do generała ski o dalekich eskapadach. Przez zieloną;
skiego, a następnie pO;lrzez cieśnLnę Messyńską zrmdarma oddała go rychło w ręce stra- ŻeUgowsklego. Przykrzył mu się jednakże granicę udaje się na niemiecki Q. Iąsk i
c" Sycylji.
pionego ojca. Po przeJściu pal11 klas w gim- spokojny żywot. jaki tam prowadził i wnet nawiązuje kontakt z wYWiadem niemieckim.

rze

fabryka samochodów Chevrolet w Tarrytown r.azjum, początkowo w Radomiu a później sprowokował głośne zaJścia w czasie od_
Po trzech latach WYtężoneJ pracy w no
l\' Sianie New Jork zo tdła pawiękswna kosztem w Będzinie, wstępuje Zaborski w 1914 roku czy tu Jednego z wyższ)'ch olicerów ententy, wym- zawodzie znalazł zasłużony wYJ>O
5000.000 dolarów. Dzi,:kl wprowadzooym u1ep w Strzemieszycach do Legionów. za co został aresztowany.

,ch.

s,cniom produkcja dzi-'nna tej fabryki zostala
Dodwyźszona z 700 wozów dziennie do 1200.
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i nie.

ci:ynek w murach więzienia przy nIICY MI.

Jako 19.1etni młodzian. odbył kampanję Zwolniony po rozprawie z przeniesie bo!owskieJ w Katowicach.
karpacką Legionów. walczYł pod Mar- "iem do innego pulku. Zaborski w towarzy
maros . Sziget, a ranny pod Nadwórną do- stwie znajomych z armji Bałachowicza

. . . dopodobnych
kiedy
oddział1:'0
dywersancki
do walki
z bolszewi
Zapobiegajmy
zanikaniuwprost
włosów.perypefJach,
stał sle do niewoli
rosyJskieJ.
niepr.aw. acieka
do SowieckieJ
Rosji, gdzie tworzy Kalendarzy k zebrań.
ei z: ::'w i ó l,nalazł się w szpitalu w Kijowie, udaJe mn kamL Po rozbiciu oddziału udaje się do Środa, dnJa 4. czerwca 1!J3t r.

!ÓŻ nfor

IOjNokowych są dziś tak powszechne, Iż laik nie sle. pr y pomocy Iny JegO m tkl U lec. Moskwy i tam zostaje przez czerezwy- Katowice. Plenarne zebranie dla członków;

ZWraca na nie uwagi. Dopiero gdy większa Po), leczce ze sZPitala,. wst puJe naJspo- czajkę uwięziony. . i niezorganizowanych emerytów Zw. Emeryt.

tzęść korzonków włosów uległa zanikowi, zwra- kOJllleJ z powrotem do gnnnazJUI1J. by uzy- Po dwu miesiącach WypusZCZOny z ka- Urzędników państw.. samorządowy-:b. komunal-,
ta się do lekarza. celem utrzymania reszty wło- skać maturę. Złożywszy maturę, wstępuje zamat czerezwyczajkl. wstępuje do armJI nych I wojskowych na WoIew. S1ąsk e o godz.
sów. Zazna...zam, ie !).>stęp w dziedzinie lecze- Jako ochotnik do_ wojska rosYJskIego. czerwonej. Ry.c.hło uzyskuje w niej stano- 10 w sali "Strzechy Górniczej" nI. Andrzeja 21.

;{ ęw OS t zid ł::gi:

Id r : ! .znowu jest na froncIe, lecz ju.i z dm,: wisko dowódcy batalionu i w randzie tej Katowice. Miesięczne zebranie PolskiegO

klCin. ponieważ wypadanie włosów wstrzymuje g.eJ eg .strony, w randze poruczmka..armJ1 przechodzi do szkoły "Krasnych Komuna. Związku Ogrodniczego w sali ..Tivaii" uljca .K
się illŹ po dwukrotnem Zdstooowaniu o d p o w I e - rosYJskieJ. . Tak dotrwał do rewo CJJ. . rów". gdzie wkrótce zostaje zastępcą ko- ścuszki 49 o godz. 20.

11 i e g o środka. W wypadkach zatem chorób W czasie walk, o nowy ustroJ ROSJi, mendanta szkoły, czyli uzyskuie w sold B ć t dc uchodicy z pow

I\lo ów radzę zwrócić
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w sowIeckiej
błerarcbJI wOJSkoO acZD I O O PO
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i Prodnik!.'
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i robotnIków.
,.,eJ.
e o.
cz .',

i Poł. lob?wy a lÓWersalne śro?kl. me dZI laJą. zgoła, Potem zl11łenia nagle front. Przechodzi do Wnet atoli buntuJe wychowank6w szkoły Ze-branie mles,ęc ne g py KatoWlce Zw" J
rme,:"u przy . ;m e-ma włosow lest. - białogwardzistów i bierze wraz z nimi u- I organizuje spisek celem zbroJnego popar- Powst. l. odbedze Się w srodę. 4. o godz..,.
ran'C Z 
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; } dział w walkach przeciw bolszewIkom. cia wstanla na Ukrainie. W ostatnie 7.30 wiecz?rem w ,?ka!;: ftr:: :bra z J:::

GclJroay włosów rozporządzamy zbawiennym Wkrótce jednak mu się to znudziło. Przez chwIlI część spiskowców wycofUje slę:łł:ł cu A!JdrzeJa kle N dr: e :t.dego miesiąca. Na!

trOdkiem 5 b a m p o o n I e D r a L u s t r a. Juź Łotwę i Litwę przedostał się do PoIskL . awantury i Zaborskl z 14 wychowan wa :r== dzienD m wYkład. . LIczy ud&ial

· a z.laszcza d':'\"a5taJącej młodrleźy po- Jako były legjonista został przyjęty z szkoły szUa ocalenia w u,cleczce. P.rzy c onków pożądany. la'zad.
w e *'Jtec7J1Iy ten pre\jarat znaleść .obszerne otwartemj rekoma do armii ,w randze po. pomocy rodaków wraca Jako repatrJant '
ma siG łłsbiowa.we. PIZY I-zl<stem stosowam.u Slw;m- racznika z przydziałem do 7 p. Po Leg. Jui do Polskl Czwartek. data S. czerwca IW r.

samynt l

\)(a LIIiara zauwazyłem złagodnienie I$t. Jako oficer arrgji 'polskiej. atJajduje siO. w W. kraJlI zastaje jut ustJbillżo anę sto- Ruda. Zebranie 'ToViarZfstwa Polek o a;
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..Ielli

Dosiać w aptekach, składach
aptecznych j perfumeryjnych.

1I111.lIlh... PL blUzllJ 3

........ ...anll..e

prom I radlum. - Sezon od 15 maja do 30 września.
Stacja kolejowa w mieJscu. - Prospekty na !ądanfe wysyła:

Proszę się przekonać.

KATOWICE

na wYkonani... szatni w szkulach po
wszechnych miejskich w Kat:Jwicach. prowadzi stale kursy stenograljl. kores.
Patrz skrzynka na przetargi w ratu pondenc:!1 ł plsanlo no maszynach. Po.
leca absolwentów na posady stałe. za.
szu przy ul. Pocztowej nr. 2.
stępsiwa I praktykę biurową.
Maglst(at miasto Katowic.
SekretarJat Instytutu Stenograficznego
ul. GórnIcza 7. obok Starostwa.

'i e! IIB! erville

'e[ Dik D owIBDY

Ba..n... I

lub mlodszy tl.dowOlczy od zaraz po
szukiwany. Gruntowna znajoJn\Jść ce
glarstwa pożądana, gdyż 2 cegielnie
par\Jwe do n:.Jzorowania. Zglosz.enia

Posiadaczom domOw ni [llym

pod "Osad,lictwo" do Administracii
..Polski Zdchodniej".

w glównej roli

Licytacja

Llvio Pawaneli
Jack Trevor

towarów nie podjętych z magazynu
celnego przez właścicieli odbędzie

Bettr Blrd - Aleksander Murskl
CIIerlok Holmes - Harrr Hill.

Kroi. Hata, Wolności 47.
Najwieksz m moJem zadaniem bedzi .
zacnym goścIOm podawać jak najlepsze

czem kuchnia I piwnica służyć może. .
W dniu uroczystego otwarcia lokalu
koncert artystyczny. Wyszynk starannie
plelęgnowenego piwa książ. tyskiego. pil
zeńskiego i porteru.
Wina i likiery pierwszorzędnej jakości.
Staranna i uprzejma obsługa. Ceny bardzo

pojedyńcze.
kuchnie, wszelkie
wy. . fabrycz. ..................................
roby
tapicerskie
po cenach

IOlblut leOOgrali[lny

Od wtorku dn. 3 do 5 czerwca br.
ArCydzieło ret. Ryszarda Oswalda

Katolicki Dom Związkowy

pokoje kompletne.
meble
(dawniej
w Katowicach).
. poleca
nOloolWarIJ
..lanll
UD
lebU"
przystępne. I

....... ....e..., ......k.....-......
.nea... '17-'1' , l'e..'.n :''1__

cJi z05taa1e Ż dniem 5. VI. b. r. nowo otwarty

Katowice. ul. Młyńska 5 Jan Steier z żoną

NajsIlniejsze w Polsce klIpiele. uwleraJIlc:e solankę. Jod.

KATOW.CE

Szanownema Padstwu m. Kr6L nuty

I okoUcy podajo do łaskawej wiadomości.
Ił po przeprowadzeniu cruatowDeJ renowa

HU Prosząc o łaskawe poparcie. zaprasza
M. Ł A Z O R n2juprzejmiej

aoc..lllowlce.Zclr61
...... n. ..rIllW a....

KIIIO ..APOLLO..

Nr. J47

SIę w dniu 10 czerwca 1930 r. o
godz. 10 w Urzędzie nitej wymie.
nionym. Informacjt u(;I. iela !litej
wymieniony Urząd w godzinach

Górnym Sląsko

polec:am się do wykonanio robót

blacharsko. dekarskich i InstalacyJ

nych oraz wszelkie reperacj e w
zakres tego zawodu wchodzące.

Ostrzeienle I
Posiadacze dolar6wek I preml6wekl
Do przy!ec;a zamówień na kontrole losów
upoważnieni są jedynIe zastępcy wykazujący s:e
puJicyjną legitymacją dla naszej firmy. Ostrze

gamy przed oszustami. którzy podając rzeko
mo wygrane itP. żądają niesłusznych zapłot od
posiadaczy papierów wartośc'owych. Wszelkich

inlormacji udzjela bezplatnie: firma

..1 NVESTA..

Katowice, Plac Wolności 9. telefon 25-77.

Uemoroidv iną

W 5 do 6 dni bez lekarstwa i operacJI.

Miltri bla(harlkt

55-letnie doświadczenie. Wysylam prze
pis za pobraniem pocztowo 6 zł i porto.
Mam 100 podziękowań.

Telelon 11.18

J. Wierzbowski, Nowe-Pomorze,

WyłonaDie soli le. £tDJ Dmllrloml

K. Lelonele

MySłowice - Katowicka 3

"elcaer ...Iłaln.,

urzędowych.

Urząd CeiiiY w Katowicach
Kierownik Urzędu

BB[lOoit laJllJty i laJIIP[lyoie I

(-) Rejnson. inspektor celny.

Prz}'jmujemy ieszcze zdoluych 2.astępców dla
sprzedaży Polskich obligacji premjowych (do:a
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