
CENA PRENUMERATY 
na poczcie i u agentów 5.000.000 mkp. mies. 

Każdy czytelnik powinien abonament 
z góry płacić.

   , 4

(U ly
(Wychodzi codziennie % wyjątkiem niedziel I świąt).Ą Nie damy ziem i, skąd nasz ród! ^

Adres Redakcji i Administracji: Katowice, ulica W arszawska 58- 
TELEFON: Katowice Nr. 1830. Konto czekowe 301 546.

r  J ""............  S
Reklamy: 0,18 zL za w. mm. 

Ogłoszenia: 0,06 „ za w. mm.
Za nieścisłość podanych ogłoszeń telefo
nicznie nie bierzemy odpowiedzialności 
    ___

Rok 4.N r. 121.
T " 1' . .—g"—

Cena pojedynczego numeru 250,000 m R. polsldCb.
Poniedziałek, 26-go maja 1924 roku.

Charakterystyczna ulotka.
JESZCZE JEDEN MANEWR AGITACYJNO-SZPIEGOWSKI NA ŚLĄSKU.

Krąży po Katowicach ulotka, bardzo 
charakterystyczna ze względu na obecne 
przesilenie gospodarcze w Polsce i na bez
pośredni stosunek Niemiec do naszego 
kryzysu, na co zwraca uwagę w swoich 
artykułach „Goniec Śląski“ jui od dłuż
szego czasu.

Autorem ulotki, zredagowanej w „nie
winnej“ formie kwestjónarjusza,jest pe
wien poseł socjalistyczny do parlamentu 
Rzeszy. Nasz „sympatyk“ rozesłał ten 
okólnik w znacznej ilości egzemplarzy do 
swoich znajomych, mieszkających po nie
mieckiej stronie Górnego Śląska z prośbą
0 rozpowszechnienie go w polskiej części 
obszaru plebiscytowego, a więc w Woje
wództwie Śląskiem.

Kwestjonarjusz zawiera kilka pytań z 
dziedziny ekonomicznej, m. In. : ile po
wstało w Polsce nowych zakładów po woj
nie, jak te zakłady prosperują, ile jest w 
Polsce i na Śląsku wojska, ile policji, ja
ka jest dyslokacja wojsk polskich i t. p.

Ulotce chodzi z jednej strony o cel agi
tacyjny (mianowicie o zdyskredytowanie 
naszej sanacji ogólno-gospodarczej po 
wojnie; a przypomnieć należy, że to go
spodarstwo doprowadził w czasie okupacji 
do zupełnej ruiny nie kto inny, jak ten 
właśnie „kulturalny“ barbarzyńca, oficer
1 żołnierz pruski), z drugiej zaś strony 
także chodzi o niemiecką akcję szpiegow-

W a r s z a w a ,  25. 5. (Pat.) Generalny 
sprawozdawca budżetu w Senacie Rzeczypo
spolitej Polskiej senator prof. Józef Buzek w 
wywiadzie dziennikarskim  w yraził opinję, że 
równowaga budżetu państwowego w Polsce 
jest dziełem dokonanem I że jakiekolwiek u- 
jemne niespodzianki są wprost wykluczone.

To swoje przekonanie sprawozdawca bu
dżetu opiera na tern, źe wydatki państwowe 
ustaliły się mniejwięcej na 114 miljonów Zł., 
z czego 78,ę miljonów Zł. pokryw ają regular
nie wpływające co miesiąc podatki konsum- 
cyjne, opłaty stemplowe, cła, zyski z monopo
lów, dochody adm inistracyjne różnych mini
sterstw  i wpływy z przedsiębiorstw  państwo-

B e r l i n ,  25. 5. (A. W.) „Deutsche All
gemeine Zeitung“ donosi: Rocznica założenia 
armji litew skiej była w . Kownie uroczyście ob
chodzona. Bardzo znaczącą stała się narada 
wojskowa z powodu nader żywego udziału

ską, ułatwianą znacznie przez brak dosta
tecznej kontroli nad osobami, przejeżdża
jącemu swobodnie, na mocy kart cyrkula- 
cyjnych, obowiązujących właściwie tylko 
dla obszaru plebiscytowego, z G. Śląska 
do Sosnowca, stamtąd do Warszawy i z 
powrotem —  przez Katowice do Berlina, 
na co zwracaliśmy uwagę władz już kilka
krotnie.

„Goniec Śląski“ podnosi niemal co
dziennie w artykułach związek obecnego 
kryzysu z planami Niemców, niema zatem 
potrzeby potarzać wobec pojawienia się 
ulotki niemieckiej argumentów na dowo
dzenie rzeczy tak jasnej dla znających bli
żej tutejsze stosunki i tyle razy omawiar 
nej w sposób niedwuznaczny i stanowczy. 
Wypada tylko podać do wiadomości czy
telników fakt, licujący najzupełniej ze 
starą, bezczelną, naiwną metodą pruską, 
a to celem ostrzeżenia. Powiązanie agi- 
tatorskiej treści ulotki z tendencją wywiar 
dowczo-szpiegowską wskazuje zaraz na 
pierwszy rzut oka, że tego rodzaju pomysł 
mógł się z ro d z ić  tylko w n ie z rę c z n e j i mało 
dyplomatycznej głowie prusldcgo niedź
wiadka, który nie zna sztuki maskowania 
swych podstępów. Dla łatwiejszej orjen- 
tacji można tylko dodać, źe okres poja
wienia się ulotki jest okresem ataków pra
sy Rzeszy i niemieckiej prasy Wojewódz
twa na sanację naszego gospodarstwa nar 
rodowego.

wych, dóbr i lasów. Resztę pokryją podatki 
bezpośrednie.

Podatek majątkowy, % którego wedle u- 
chwały Sejmu ma wpłynąć jeszcze do końoa 
roku 230 miljonów Zł., będzie stanowił rezer
wę na pokrycie nadzw yczajnych wydatków, 
^riązanyoh  z budową kraju i obroną.

Bezdeflcytowość gwarantowana Jest tem, 
iż skarb Państwa obok znacznych zapasów 
gotowizny z pożyczek wewnętrznych ma za
pewnione wpływy z odstąpienia przywileju 
emisyjnego Bankowi Polskiemu, z pożyczki 
włoskiej, z dalszych wpływów ze sprzedaży 
premiowej pożyczki dolarowej I Inwestycyjnej 
pożyczki kolejowej, wreszcie ze sprzedaży nie
których przedsiębiorstw państwowych.

Czechosłowacji w tem świacie. Czeski poseł 
w Kownie Galla wygłosił przed oficerami 
wojsk litewskich i Innymi dygniatarzam i — 
pośród których znajdowali się także uczest
nicy konferencji bałtyckiej — mowę, w której

kreślił węzły, łączące Czechosłowację z Litwą.
Sław ił on znaczenie niepodległej Litwy i zło
żył wieniec na groble żołnierzy, poległych w 
walce przeciwko Polsce. W imieniu prezyden
ta republiki czechosłowackiej rozdzielił orde
ry pomiędzy oficerów litewskich. Obecny w 
Kownie poseł litew ski w P radze przem aw iał 
również i potw ierdził całkowicie zapewnienia 
o serdecznych stosunkach litewsko-czeskick 
dodając, źe Czechosłowacja czynnie poprze 
dążności litewskie w sprawie nietykalności jej 
terytoriów I niepodległości litewskiej. „Deut
sche Allgemeine Zeitung“ dodaje, że wobec 
obradującej w Kownie konferencji państw  bał
tyckich i wobec stosunków polsko-litewskich 
należy szczególną wagę przypisać słowem  
czeskiego posła. Należy zauważyć, źe także 
rząd białoruski, który otwarcie p lanuje powsta
nie antypolskie, znalazł przytułek w  Pradze

W niedzielę, jako w  dziewiątą rocznicę 
wv po w ied zen ia  w o jn y  N iem com  przez 
Włochy, jakoteż z okazji rozpoczęcia no
wego okresu ustawodawczego i otw arcia  
pierw szej se sji n ow ow ybranej Izby depu
tow an ych  całe miasto jest odświętnie ude
korowane. Wszystkie sklepy, biura i 
szkoły są w dniu dzisiejszym nieczynne. 
Olbrzymie tłumy publiczności zajęły od 
samego rana place i ulice, któremi miał 
przechodzić orszak dworski, towarzyszący 
królowi, udającemu się na Montecitorio 
do gmachu parlamentu dla dokonania ak
tu otwarcia sesji uroczystą mową trono
wą. Napór ciekawych tłumów powstrzy
mują szpalery oddziałów wojska i milicji. 
TT wejścia do gmachu parlamentu ustawio
no oddział karabinierów w galowych mun
durach. Przed godziną 10-tą rano zaczy
nają kolejno nadjeżdżać rozmaici dygnita
rze państwowi, ministrowie- podsekreta
rze stanu, członkowie ciała dyplomatycz
nego, deputowani, senatorowie etc. etc. 
W reszcie entuzjastycznie witany przez pu
bliczność przybywa M u sso lin i w  towarzy
stwie ministrów Acerbo i Finzi'ego. Przy 
odgłosach dzwonów na Montecitorio przy
bywa d łu g i orszak, tow arzyszący  k r ó lo 
w ej, n astęp cy  tronu  I k siążętom  i k sięż
n iczkom  dom u p anu jącego . Wita przy
bywających specjalna deputaeja senatu i 
izby posłów, ofiarując królowej kwiaty, 
podczas gdy muzyka gra hymn narodowy. 
Wreszcie o godzinie 10-ej min. 80 wyjeż
dża z Kwirynału k r ó l ze swym orszakiem 
i przybywa drogę na Montecitorio, wszę
dzie entuzjastycznie witany przez zebrane 
tłumy. Przybyłego króla wita prezydent 
senatu Tittoni i wprowadza wraz z królo
wą i innymi członkami rodziny królew
skiej do wnętrza pałacu. Wejście pary 
monarszej jest witane niemilknącemu o- 
wacjami członków parlamentu i zaproszo
nych osób. Król zajmuje następnie miej
sce na tronie, specjalnie wzniesionym na 
miejscu trybuny przewodniczącego izby; 
reszta rodziny królewskiej zajmuje pierw
szy szereg miejsc w lo ż y  królewskiej. Po 
lewej stronie króla stoją ministrowie z 
premjerem na czele oraz prezydent se
natu.

Król, otwierając sesję, wygłosił mowę 
tronową, w której przedewszystkiem za
znaczył, że w dniu dzisiejszym upływa 9 
lat od chwili wypowiedzenia wojny przez 
Włochy i że wybór tej daty dla dokona
nia otwarcia parlamentu ma pewne sym-

oraz, że również Ukraińcy znajdują popardf 
w Czechosłowacji

B e r 1 i n, 25. 5. (Pat.)" Pod tytułem : 
Zbratanie na granicach wschodnich Rze
szy niemieckiej „Deutsche Allgemeine 
Zeitung“ donosi z Kowna: Podczas uro
czystości jubileuszowych armji litewskiej 
przybyły do Kowna wielkie delegacje ofi
cerskie z Łotwy i Estonji, które przyjęto 
z wieskiemł owacjami i  uroczystościami. 
Podkreślano przyjazną przynależność 
trzech armji wymienionych państw, które 
w stosunku do wielkości krajów są bardzo 
znaczne. Wyrażono nadzieję, iż wojska 
pragną służyć celom pokojowym. Jed
nakże w  razie w o jn y  arm je L itw y , Ł o tw y  
I E s to n ji sta n ą  ram ię p rzy  ram ien ia . (W e
d ług  P a ta ) .

boliczne znaczenie, bo oto pokolenie zwy
cięstwa ma oebenie ster rządu w swych 
rękach, reprezentując wolę bezwzględnej 
większości narodu włoskiego. Dalej król 
wyraża wdzięczność wszystkim tym, któ
rzy przyczyniają się do wielkości ojczyz
ny. Następnie król przypomina o przy
łączeniu Fiume do Włoch i o nadaniu wło
skiej polityce zagranicznej zdecydowane
go kierunku, zapewniającego Włochom 
wybitne miejsce, na jakie zasługuje ten na
ród w szeregu innych narodów. Naród 
włoski i rząd — mówił król — ponawia
ją swoją wdzięczność dla armji i dla ma
rynarki, za to, że okryły naród chwałą, 
poczem pozdrawia lotnictwo włoskie i mi
licję narodową, jako stanowiące uzupeł
nienia włoskich sił zbrojnych. Wreszcie 
wyraża król podziękę całemu narodowi 
włoskiemu za to, że tak możnie przetrwał 
okres wojenny pełen zamętu. Naród —, 
oświadcza król — pewien swej przyszło
ści, dał swoją uroczystą sankcję dla no
wego fundamentalnego układu polityczne
go, który nie jest produktem przejścio
wych kombinacyj pewnych ugrupowań, 
ale jest wyrazem nowej fazy w historji na
rodu włoskiego, fazy o niezwykle donio
słem znaczeniu. Król wspomina następ
nie o wielkiem dziele dokonanem przez 
Mussoliniego, przyczem zaznacza, że pra
ce rządu rozpoczęte z wielką energją, po
winny też być kontynuowane z takąż 
energją. Konieczne jest zreformowanie 
niektórych instytuoyj w zakresie sądo
wnictwa i administracji; szereg problema- 
matów wojskowych należy rozwiązać sto
sownie do zdolności ekonomicznych kra
ju, oraz stosownie do wymagań polityki 
zagranicznej. Włochy nie mogą pozosta
wać nieuzbrojone wśród uzbrojonych są
siadów, nie mogą narazić się na ogromne 
niebezpieczeństwo, które wynikłoby, gdy
by pozwoliły wypadkom zaskoczyć się 
niespodziewanie. Kwest ja odszkodowań
skupia na siebie obecnie uwagę całej Eu
ropy. Włochy są gotowe z całych sił 
współdziałać w eprawiedliwem rozwiąza
niu tej kwestji. Włochy też gotowe są 
do poniesienia wszelkich ofiar w celu za
gwarantowania pokoju pod warunkiem 
oczywiście, że ich uprawnione a funda
mentalne interesy będą zabezpieczone. 
Konwencje zawarte z Jugosławją pozwa
lają na przyjazną współpracę w interesie 
krajów naddunajskich f n-adbałk&ńskioh. 
Układy i  Rosją i  traktaty loutańskie
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Kdwuowaga budżetu polsh'ego
JEST DZIEŁEM DOKONANEM. -  NIESPODZIANKI WYKLUCZONE. — OP1NJA W Y

BITNEGO FACHOWCA

—ooOoo—

Wymiana marek na złote
ROZPOCZNIE SIĘ W  CZERWCU.

W a r s z a w a ,  25. 5. (Pat.) Wymiana 
marek na złote rozpocznie się w czerwcu rb., 
i  trwać będzie do 1. maja 1925 r. W  tych

dniach okaże się rozporządzenie ministra skar
bu ze szczegółami wycofywania z  obiegu 
banknotów markowych.

—■ OOOQOOO——

Czeski poseł w Kownie
SKŁADA WIENIEC NA GROBIE ŻOŁNIERZY, POLEGŁYCH W  WALCE Z POLSKA.

— o o o  o p —

Wielko uroczystość narodowa we Włoszech
W DZIEWIĄTĄ ROCZNICĘ WYPOWIEDZENIA WOJNY NIEMCOM I W  

DZIEŃ OTWARCIA NOEWEGO PARLAMENTU.
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l l ł i i s t i  minister skarbu defraudantem.
NOWY SKANDAL W  SFERACH MINISTE RJALNYCH, -  SPADEK KURSU LITA.

*B e r l i n .  25. 5. (PaŁ) Według doniesie
nia dzienników, litewski minister skarbu Pe- 
trullis. zabrawszy asygnaty na półtora mSjena 
dolarów i 200 tysięcy marek złotych, uciekł 
zagranicę. Wiadomość o tern wywowata w 
kraja niesłychana panikę. Nastała gwałtowna 
zniżka kursu lita. Za jeden dolar płacono 
wczoraj w Kownie 15 litów, podczas gdy do
tychczas kurs wynosił 10.
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Zamach; dynamitowe Hiemczech
SĄ DZIEŁEM KOMUNISTÓW.

B e r l i n .  25. 5. (A. W.) P rasa do
nosi o szeregu zamachów hontusiisfycz- 
nych. W Dreźnie znaleziono w związku 
koksowni żarówkę elektryczną, połączoną 
drutem ze składem dynamitu. Wybuch 
w składzie wysadziłby w powietrze nie 
tylko koksownię, lecz także wszystkie są
siednie budynki. Równocześnie w Pocz
damie, gdzie odbywała się uroczystość po
święcenia pomnika poległych —żołnierzy 
gwardji, znaleziono szereg granatów ręcz-

sprzyjają naszemu handlowi i działalności 
pokojowej.

Król zapewnia dalej, że rozpoczęta bę
dzie polityka, żywo interesująca klasy pra
cujące. Polityka ta zapewniać .będzie po-, 
szanowanie układów z  pracującym. Bud
żet- jest zrównoważony, spodziewane jest 
zmniejszenie podatków.

Kończąc przemówienie król wyraził 
przekonanie, że parlament będzie wiernem 
odbiciem woli narodu, który domaga się 
nienaruszalności prawdziwych swobód, 
lecz jednocześnie występuje jasno przeciw
ko wszelkiemu zwyrodnieniu, wszelk. sła
bości i  wszelkiej tolerancji, stosowanej w 
sprzeczności ? solidarnością narodu. In 
teresy indywidualne i klasowe ustąpić mu
szą interesom ogólnym i zbiorowym.

Główne momenty mowy tronowej wi
ta ł parlam ent gorącem! oklaskami. Owa
cjom nie było końca. Król najwidoczniej 
głęboko wzruszony doznanem przyjęciem, 
opuszcza salę w otoczeniu rodziny oraz de- 
putacji senatu i izby posłów. W drodze 
powrotnej do Kwirynału orszak królew
ski witamy był znowu entuzjastycznie 
przez tłumy. (Pat.) >

Nowy wojewoda śląski
PRZYBYŁ DO KATOWIC

K a t o w i c e ,  25. 5. (P a t)  Nowo miano- 
w»7iy wojewoda śląski, t>. Mieczysław Bilski, 
przybył w niedzielę, dnia 25. b. m. o godz. 5 po 
poł. do Katowic

Przyjazd młodzieży warszaw
skiej do Katowic.

K a t o w i c e ,  25. 5. (Pat.) D nia 29. 
m aja przyjedzie na Górny Śląsk wyciecz
k a  60 uczenie gimnazjum im Zyberg-Pla- 
terówny celem poznania przemysłu ślą
skiego- Wycieczka ta  będzie niejako re
wizytą dla młodzieży śląskiej, która w 
czerwcu zeszłego roku była w Warszawie, 
gdzie ją witano i goszczono bardzo ser
decznie tak ze strony władz jak i obywa
telstwa.

Dla. przyjęcia wycieczki warszawskiej 
stworzył się komitet- pań i panów z kół 
nauczycielskich i rodzicielskich pod prze
wodnictwem p. wizytatora Młodniaka. K a 
posiedzeniu komitetu dnia 22. bm., w któ- 
rem z ramienia Urzędu Wojewódzkiego u- 
ozestniczył p. naczelnik Bana-szkiewic-z, u- 
stalono następujący program wycieczki:

Przyjazd do Katowic dnia 29. maja o 
godz. 3. popoł. Na dworcu powitanie przez 
komitet i młodzież Liceum żeńskiego, gim
nazjum państwowego i szkoły realnej Z 
dworca udadzą się goście na kwatery do 
osób prywatnych, które z całem sercem o- 
ftarowały gościnność dla drogich W ar
szawianek. Ewentualne dalsze łaskawe 
zgłoszenia w tym względzie należy skiero
wać do dyrektorki Liceum p, Wojciechow
skiej.

O godz. 5. popł. tego samego dnia 
zbiórka gości wraz z młodzieżą, katowicką 
pod teatrem miejskim. Potem wspólne 
zwiedzanie miasta. W veieezka uda się 
najpierw na plac Wolności dla złożenia 
wieńca przy pomniku Powstańców jako 
wyrazu hołdu dla poległych bohaterów ślą
skich.

Wieczorem Wieczornica w auli liceum 
żeńskiego.

Dnia 30. m aja o godz. 8. rano wyjazd 
do Królewskiej H uty, gdzie nastąpi zwie
dzenie kopalni węgla, huty żelaza i Azo
to wni w Chorzowie. Wieczorem przedsta
wienie w teatrze katowickim.

3l. maja wyjazd do Bielska i Cieszyna.

Kongres stenografów
ODBĘDZIE SIE W KRÓLEWSKIEJ HUCIE.

W dniu 8. i 9. czerwca odbędzie się w 
królew skiej Hucie pod protektoratem  p. Mar
szałka Konstantego W olnego III. Kongres Ste
nografów polskich systemu Gsbelsbergera- Po- 
ilóskiego. Obrady Kongresu będą dotyczyły 
teorji, bistorji oraz metody nauczania steno- 
g rafi'. Specjalnie omawiana będzie koniecz
ność wprowadzenia nauki stenografii na wzór 
zagranicy do programów szkód średnich ogól- 
no-kształcących, jak  również kw estia wzoro
wej organizacji, ruchu stenograficznego w 
Polsce. Komitet Organizacyjny w Królewskiej 
Hucie uprasza wszystkich stenografów i steno- 
grafistki o wzięcie jak najlicznejszego udziału 
w zjeźdzśe górnośląskim. Zgłoszenia przy j
muje prezes Komitetu O rganizacyjnego p. An
toni Nowak. Królewska Huta, ul. Wolności 59.

Darowski ma dosyć sowietów.
W a r  s z a  w a, 25. 5, Ą(A. W.) „Ku- 

rjer Polski“ dowiaduje się, że poseł Rze
czypospolitej w Moskwie Ludwik Darow
ski zamierza w dniach najbliższych zgłosić 
podanie o dymisję. Rezygnację pos. Da- 
rowskiego — według K ur jera  Polskie
go“ — należy tłumaczyć zniechęceniem, 
wywołanem niezmiernie trudnemi warun
kami pracy w Moskwie, czego dowodem 
jest miedzy innemi nieudała próba nawią
zania rokowań w -sprawie zawarcia trak
tatu  handlowego.

Stan gospodarczy Państwa
BĘDZIE PRZEDSTAWIONY NA DZI- 
SIEJSZEM POSIEDZENIU KOMISJI 

BUDŻETOWEJ,
" W a r s z a w a ,  26. 5. (A. W.) Na

dzisiejazem (poniedziałkowem) posiedze
niu sejmowej komisji budżetowej przy o- 
mawianiu projektu ustawy skarbowej o- 
baz budżetu na rok 1924 zabierze głos ge
neralny sprawozdawca budżetowy pos. 
Zdziechowski i w obszernem sprawozda
niu przedstawi stan gospodarczy i skarbo- 
wość państwa.

Wyjaśnienie tajnej radjestacjl.
W a r s z a w a ,  25. 5. (Pat.) Wobec 

umieszczenia w niektórych pismach wia
domości o znalezieniu nielegalnej - radjo- 
stacji w lokaju pewnego członka oddziału 
harcerzy, komisariat rządowy na miasto 
st.. Warszawę daje następujące wyjaśnie
nie : Wymieniona sprawa nie miała i nie
ma tła politycznego. Władze administrar 
cyjne w obecności delegata Generalnej 
Dyrekcji Poczt i Telegrafów udały się do 
mieszkania harcerza Krzyżanowskiego w 
celu stwierdzenia z punktu widzenia fi
skalnego, czy funkcjonujący na podstawie 
zezwolenia władz radjo-aparat odbiorczy 
służy zadaniom w pozwoleniu określonem 
i czy samodzielnie nie przekroczono tech
nicznie ram prac doświadczalnych.. Ogra
niczono się do spiaańia. urzędowego pro
tokołu i oględzin stacji, przyczem nikogo 
nie zatrzymano. c

Ze św M ts-
ROZMOWA HERR IOTA Z POIN 

CARE‘M.
/ L y o n .  25. 5. (Pat.) W wywiadzie, 

udzielonym korespondentowi „P etit Jour- 
nalu“. H arriot oświadczył, że jego rozmo
wy z Poincarem dotyczyły wyłącznie inte
resów Francji: .,Z lojalnością, przed któ
rą z całą przyjemnością schylani czoło, 
Poincare powiadomił mnie o obecnym s t a 
nie rzeczy i udzielił mi wszelkich żądanych 
wyjaśnień nwsprawie sytuacji zewnętrznej. 
N iem o ż liw e  je s t  — mówił dalej Tlerriot — 
m yśleć  o korzystrtem  u rzeczyw istn ien iu  ja 
k ieg o k o lw iek  d zie ła  o ch arak terze spoiecz- 
nym, je ś li fin an se n ie  zn ajd u ją  s ię  w  d o
sk on a łym  sta n ie“ .

Mówiąc o polityce zewnętrznej. H er
riet oświadczył, że przedewszystkiem mieć 
będzie na względzie zapewnienie pokoju

*

Jak  wiadomo, nie pierwszy to wypadek na 
Litwie Kowieńskiej, że m inister dopuszcza sie 
nadążyć, pierwszy jednak przykład typowej 
defraudacji i ucieczki ministra za granice. 
Świadczy on o poziomie etycznym „gabinetu“ 
kowieńskiego i odbiera, zaufanie do „rządu“ , 
któremu tak często trafia ją  sie takie niemiłe 
wypadki, (Uw. Bed.)

nych i dwie wielkie bomby z  aluminium- 
Następnie przy aresztowanych podejrza
nych osobnikach znaleziono rewolwery z 
"delką ilością amunicji. Śledztwo dopro
w adzi}» do zn a lezien ia  sk ładu  am unicji, 
skąd zaop atryw ano zamachowców. W 
składzie tym. znajdującym się  w P oczd a
m ie, znaleziono jeszcze sześć bomb, 13 gra
natów ręcznych i cały szereg pomniejszej 
broni. Aresztowano ogółem 12 osób.

światowego i bezpieczeństwo Francji oraz 
uzyskanie odszkodowań, do których F ran
cja, m a niezaprzeczone prawo.

HERRIOT UTWORZY RZAD BEZ
SOCJALISTÓW,

P a r y ż ,  25. 5 (Pat.) „Ere Nouyella" pi
sze; H erriot już wie teraz, że kongres socjali
styczny oświadczy sie przeciw udziałowi so
cjalistów w rządzie. Dziennik podaje nastę
pujący przypuszczalny skład gabinetu Her
riot obejmie prezydium gabinetu i stanowisko 
ministra, spraw zagranicznych, senator Rchrą- 
meck zostanie ministrem spraw wewnętrznych. 
Francois Albert nmistrem oświaty, Camille 
Choutemps ministrem m arynarki. Couille mini
strem rolnictwa. P rezydent rady  generalnej, 
deputowany ■ Sekwany Frederic Brunet mini
strem pracy i Auteridt jako m inister emerytur. 
„E re  Nouvelle“ wymieni» w dalszym ciągu 
współpracowników nowego gabinetu: senator 
Lederlin oraz deputowani Osśola, Puls. Horo, 
Giaferri, Buismien. Francois Binet i podsekre
tarz stanu dla lotnictwa L aurent Tynac.

UTARCZKA WŁOSKO-SERBSKA 

o fódi rybacką.

R z y m ,  25. 5- (Pat ) Dzienniki donoszą, 
z Zary ‘ (Zadar), że włoska łódź rybacka, któ
ra wracała do Zary. była ścigana przez .jugo
słowiańską straż celna aż do włoskich wód te 
rytorialnych pod Zarą. W  odległości 300 m e
trów od wybrzeża straż celna dała kilka strza
łów do włoskich rybaków, którzy wezwali na, 
pomoc karabinierów. Karabinierzy, stwier
dziwszy, że nastąpiło naruszenie terytorium  
włoskiego, dali trzy strzały w powietrze. Gdy 
jugosłowiańska straż celna ścigała w dalszym 
ciągu włoskich rybaków, karabinierzy dali je
szcze pięć strzałów , z których cztery trafiły w 
łódź jugosłowiańska,. Dopiero po tych strza
łach strażnicy jugosłowiańscy cofnęli się.

SYTUACJA W ZAGIĘBIU RUHRY.

B e r l i n ,  '25. 5. (Pat.) „Vorwärts“ dono
si. że odbyło się posiedzenie pruskiego gabi
netu, poświecone sprawie walki w górnictwie 
nad Ruhrą. W poniedziałek zaczyna się w 
sejmie pruskim  dyskusja- nad tą  sprawą. 
„Vorwärts“ donosi dalej, że komitet wykonaw
czy międzynarodówki górnisów, zapewnił nie
mi eck. górnik-, że udzieli im w obeen. walce da
leko idącego poparcia. Krajowe organizacje 
międzynarodówki m ają doweść sekretarzow i 
generalnemu międzynarodówki _ do dnia 1 
czerwca, jakie kroki należy przedsięwziąć, 
a żęły skutecznie poprzeć sró.-nłków me
nuet kich.

WARUNKI NACJONALISTÓW NIEMIECK.

B e r l i n ,  25. 5. (Pat.) Kanclerz Marx 
prowadzi rokowania z nacjonalistam i których 
ewentualna koalicja z p a rtją  ludową i innemi 
ugrupowaniam i prawicy stworzyłaby opozycje 
rozporządzającą 180 głosami. Nacjonaliści zga
dzają się na przyjęcie planu rzeczoznawców 
pod następującemi w arunkam i: .

1. przywrócenie administracji niemieckiej 
na. obszarach okupowanych i  jedności celnej 
Rzeszy.

2. Zwrócenie Niemcom kolei żelaznych, po.
zostających obecnie pod zarządem franko-bel- 
gijskim.

3. powrót do zagłębia Ruhry wysiedlonych 
funkcjonariuszy i 4. ewakuacja prawego br/e 
gu Remi przez sprzymierzonych.

„NIEM IECKA PART JA WOLNO
ŚCIOW A“.

B e r l i n .  25. 5. (A . W.) Frakcje
niemieckiej partji wolnościowej ukonsty
tuowała się następująco: przewodniczą
cym grupy został wybrany pos. Greffe, 
zastępcami pos. Zeder i  Rewentloff. Lu- 
dendorff wybrany został członkiem zarzą
du partji.

-— ^-o—- - -

Drobne w iadom ości,
Zarząd niemieckiego związku kolejarzy 

wzywa swoich członków, a.żaby użyczyły po
parcie górnikom w walce o czas pracy. Za, 
rząd wyasygnował niezwłocznie górnikom 
10000 mk. z głównej kasy zw ązku kolejarzy, 
(Pat.)

* #

W Zakopanem zmarł 71-ym roku życia, 
Julian Zubczewski, b. dyrektor seminarium 
nauczycielskiego w Stanisławowie i autor wie
lu prac pedagogicznych. Zmarły był ojcem 
małżonki obecnego p. ministra spraw wojsko
wych generała Sikorskiego. (Pat.)

*  *

Według wiadomości otrzymanych z Mos
kwy komitet wykonawczy międzynarodówki 
komunistycznej przesłał strajkującym gónn= 
kom niemieckim zasiłek w wysokości 5100 do
larów. (P at)

V w
Według doniesień dzienników z Chicago 

bandyci porwali syna miliardera Franka ce= 
lem wymuszenia wykupu, a kiedy spostrzegli, 
że policja test na tropie ich kryjówki. zabiU 
dziecko, poczem zbiegli. Zwłoki dziecka roz
stały już odnalezione. (Pat.)

# *

W poniedziałek włoska para królewska 
uda się do Londynu. Włoskiej parze królew
skiej nie będzie towarzyszył nikt z członków 
rządu. W  towarzystwie angielskiej pary kró
lewskiej w czasie przyjęcia nie będzie się 
znajdował również nikt z członków rządu an
gielskiego. „Tribuna“ zauważa więc. że po
dróż ta nie będzie miała znaczenia politycz
nego. (Pat.)

*  *

W związku z aresztowaniem dwóch Niem
ców oraz jednego urzędnika, za puszczenie w 
obieg fałszywych banknotów 50-cio franko
wych, stwierdzić należy, że chodzi tu o ma
newr funkcjonariuszy Rzeszy przeciwko fran
kowi, wydanemu przez zarząd kolejowy fran
cusko-belgijski. Aresztowany niemiec Buchen, 
zamieszany również w tę sprawę przyznał się 
do tego. że otrzymał 250(W fałszywych bank
notów 50-cio frankowych z poleceniem wyku
pywania za. nie marek rentowych, będących w 
obiegu na terytorium okupowanem. (Pat.)

*■ *

'Poniedziałkowe posiedzenie parlamen
tu Rzeszy ograniczy sie jedynie do wybo
ru członków biura prezydialnego. (Pat.)

* *

W Charkowie aresztowano zastępcę dy
rektora wydziału handlowego operacyjne
go Wnieisztorga ukraińskiego, który fa
woryzował niemieckie firmy i strat się (» 
udzielenie tym firmom koncesji. (Pat.)

♦ *

Posłem polskim w Rio de Janeiro mia
nowany ma być w nabliższym czasie p. 
Jurystoweki, dotychczasowy charge d’af
faires w Atenach. (A. W.)

•  *

Dotychczasowy minister pełnomocny 
Czechosłowacji w Bernie dr. Flieder mia
nowany został "ministrem pełnomocnym 
Czechosłowacji w Warszawie. (A. W.)

Od 1, maja 1924 ustanawia się w obrocie 
czekowym P. K- O. najwyższą stawkę przeka
zów P. K. O. na złotych 1000,—. .

Na miejscowości, gdzie znajdują się Od
działy Banku Polskiego, wystawić można prze
kazy w nieograniczonych wysokościach.
— ........ —  •....... .......=-i.---------------- u— *-----—a*

Ruch sportow y.
W ubiegłą sobotę odbyły się w Siemiano

wicach zawody piłki nożnej między ki. iskra, 
Siemianowice a kl. Ślask-Sie.mianowice. Matei 
wypadł na korzyść Iskry w stosunku 3 : 0,
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Praed Zlotem Harcerstwa Śląskiego.

X»

W Zielone Święta, t- j. dnia 8. i 9. czerwca 
b. r. odbędzie sie w Katowicach pierwszy 
walnyZlot H arcerstw a Polskiego w W oje
wództwie Śląskiem.

Zlot ten zapowiada sie wspaniale. Kil
ka tysięcy młodzieży harcerskiej» robotniczej 
i szkolnej bedzie w nim uczestniczyć pod kie
runkiem  swych drużynowych, harcmistrzów i 
komendantów. Z W arszaw y spodziewani są: 
P. P rezydent Rzeczypospolitej jako protek
to r  H arcerstw a Polskiego, dalej M inister
spraw  wojskowych generał Sikorski i  naczel
ny harcerz generał Józef Haller, który przy
jadzie wtedy także na uroczystość poświece
nia sztanda.ru Chorągwi Śląskiej Związku H al
lerczyków. Z Naczelnictwa harcerskiego przy
jad ą  prezes prof. Strumiłło i komendantka, p. 
M ałkowska, oboje jedni z pierwszych działa
czy harcerskich w Polsce. Spodziewany jest 
również udział generała. Kulińskiego, do
wódcy D. O. K. Kraków, gen, Horoszkiewicza 
dowódzcy dywizji śląskiej oraz dowódzców 
pułków śląskich. Przybędą także delegacje
organizacji społecznych jak  Związku Po
wstańców, Hallerczyków, Sokoła, Towarzy
stwa Polek, towarzystw  sportowych i wy
cieczkowych- Harcerstwo spodziewa sie, że 
cele społeczeństwo śląskie zainteresuje sie 
Zlotem, gdyż będzie to egzamin wychowan
ków tegu ruchu ideowego, który na całym 
świecie cieszy sie szczera sym patia, a u nas 
w Polsce w kilkunastoletniej swej działal
ności zdobył sobie wielkie zasługi; przez przy
sparzanie Ojczyźnie dzielnych obywateli w 
wal-ce zbrojnej o wolność i w pokojowej p ra
cy państwowo-twórczej. To też Rząd otacza 
ten ruch czulą opieką. Tak Ministerstwo 
Oświecenia przez swój specjalny R eferat har
cerski jak Ministerstwo Spraw W ojskowych 
przez Referaty przysposobienia rezerw  udzie
la ją  harcerstwu m oralnej i m aterialnej po
mocy.

Harcerstwo to nie ruch sportowy, jak wie
lu mniema, lecz ruch wybitnie wychowawczy, 
który wychowanie moralne, oparte na zasa
dach chrześcijańskich, łączy z wychowaniem 
fizycznem i kształceniem umysłu w duchu na
rodowym. Ruch harcerski jest bezpartyjny, 
Politykę wyklucza bezwzględnie ze swojej 
działalności, .

Harcerstwo polskie na Śląsku oddało też 
cenne usługi.. sprawie narodowej w czasie 
akcji plebiscytowej i powstańczej, obecnie 
głównem jogo zadaniem — wychowanie naro
dowe młodzieży, zwłaszcza tej. która w ru 
chach ideowych ni° brała jeszcze udziału, a 
nie korzystała ze szkół polskich. Je st to na 
stała jeszcze ze szkół polskich. Je st to na 
Śląsku najgorszy element, który dopiero czę
ściowo wychowa służba wojskowa. Społe
czeństwo sa m o  jednak musi sie już przedtem  
zająć tą  młodzieżą i pomódz harcerstw u w tej 
akcji. Pijaństwo i rozpusta rozpowszechnio
ne są na Górnym Śląsku zwłaszcza wśród 
młodzieży robotniczej w zastraszający sposób.

Ruch harcerski prowadzi akcję uświadamiania 
w kierunku wstrzemięźiwości. IJarcerze nie, 
m arnują pieniędzy na alkohol i tytoń. Oszczę
dzają je na naukę, na polepszenie dobrobytu 
oraz na cele narodowe, a wolą swą hartują, 
do czynów szlachetnych dla Ojczyzny i ludz
kości.

Spodziewać się należy, że Zlot katowicki 
przyczyni się w znacznej m ierze do spopula
ryzowania tego szlachetnego ruchu w W oje
wództwie śląskim, potrzebnego tu  tak  bardzo 
ze względów narodowych jak  i moralnych. 
Największą a trakcją  Zlotu będzie obozowanie 
harcerzy w namiotach wojskowych w Parku 
Kościuszki przez cały czas Zlotu, popisy har
cerskie i w ystawa harcerska. W szystkie 

hufce i drużyny śląskie odbywają już ćwicze
nia w celu należytego przygotow ania się do 
Zlotu. P rotektorat nad Zlotem objęli ks- Ad
m inistrator Apostolski dr. Hlond, wojewoda 
śląski p. Bilski i generał Horoszkiewicz. Spe
cjalnej pomocy doznaje komitet zlotowy ze 
strony W ydziału Oświecenia W ojewództwa 
śląskiego i Dowództwa Dywizji śląskiej.

Przygotowanie do Zlotu.

Zlot katowicki organizuje Zarząd Okręgu 
śląskiego Z. H. P. i komenda Chorągwi ślą
skiej H. P„ które w tym celu wyłoniły z po
śród siebie komitet zlotowy, podzielony na 
różne komisje przygotowawcze, jak obozowa, 
finansowa, propagandowa i t. p. Na zebra
niu Zarządu dnia 21. b. m- komisje te złożyły 
sprawozdanie ze swych prac. Program  Zlotu 
ułożono następujący: H arcerze zjadą się do 
Katowic w sobotę dnia 7. czerwca pod wie
czór i udadzą się do parku Kościuszki, gdzie 
n a  obszernych dwu polanach rozbitę będą na
mioty wojskowe, w których będą obozowali 
przy  ogniskach, muzyce i śpiewie. Po wspól
nej wieczerzy z kuchni polowych, wypoży
czonych od wojska, odbędzie się odprawa i 
modlitwa wieczorna, poczem spoczynek nocny. 
Cały obóz otoczony będzie wartam i harcer- 
skiemi, tak, że dostęp do niego dla publicz
ności nie będzie możliwy bez specjalnego po
zwolenia. Natomiast zawody harcerskie będą 
przystępne dla publiczności.

W niedzielę, 8. czerwca rano, po Po
budce, po um yciu. się i rannej modlitwie, od-, 
będą sie ćwiczenia gimnastyczne, potem śnia
danie, następnie wymarz do kościołów ze 
sztandarami, i muzyką. Prawdopodobnie uda 
się pozyskać orkiestrę wychowanków ks. Sa
lezjanów w Oświęcimu.

O godz. 12. w południe nastąpi otwarcie 
wystawy harcerskiej w sali rysunkowej gim
nazjum państwowego. Potem obiad w obozie, 
zaś popołudniu od godz- 3. do wieczora za
wody harcerskie na boisku w parku Kościusz
ki. Nocowanie znowu w namiotach.

Dnia. 9. czerwca, po ćwiczeniach gimna
stycznych, rano, odbędzie się o godz. 9. na 
boisku obok parku nabożeństwo polowe, ce
lebrowane przez Najprzew. ks. Admi ni s tra 

in 4 CIEJ WIERZBIŃSKI.

30)

MENAŻER3A
POW IEŚĆ.

W rozterce duchowej, leżącej między 
nadzieją a zwątpieniem, nie zaprosiła do siebie 
nawet nikogo z krewnych, okrom państw a Słu- 
beckich z dziećmi. W zięła tylko na lato czte
ry anemiczne, jak mówił lekarz, a poprostu 
zagłodzone dziewczynki z warszawskiej inte
ligencji urzędniczej, a za. stodołą rozbiła so
bie obóz wesoła drużyna harcerzy, którzy ło
wili ryby, łapali raki, zbierali jagody, zbijali 
bąki. uczyli się mało, a wiele gryw ali w piłkę 
nożną, niekiedy urządzali popisy lekkoatle
tyczne i wyprawiali dziedziczce swojskie se
renady- Zapewne jeden i drugi młokos, wy
ciągnięty wieczorem na słomie w stodole, śnił 
o damie ze dworu w koronie kasztanowatych 
włosów, jakby o zaklętej piękność w śpiącym 
lesie I niejeden, widząc ją  tego wieczora idą
cą w zimne pustkowie ogrodu, py ta ł się cze
mu ona taka sama i taka smutna.

Bo wszystkie jej smutki dawne i teraźniej
sze, omotały je j głowę tumanem, pasma 
wspomnień bolesnych wypełzły z zakam arków 
duszy i zbolałego serca. U przytom niła sobie 
błyszczącą nędzę swych dni panieńskich, gdy 
ojciec, karciarz w wieczne: potrzebie nerwu 
rzeczy, już wówczas, gdy miała lat szesnaście, 
oparł na niej nadzieję uleczenie chronicznie 
chorych swych finansów, więc stroił ją, wy
stawiał na ta rg  m atrym onialny, reklam ow ał i 
żądał, by ona saa*a się reklam owała. W cien

ko złoconych ramach upłynęły jej trzy lata, 
pełne w izyt i przyjęć, zabaw i balów, które 
zrazu ponętne, wnet postradały swój powab, 
gdyż za temi kulisami znajdow ała dziewczy
na kłopot, troskę i przygnębienie, jakie dzie
liła z chorowitą m atką.

Przyszło wybawienie w postaci Stefana 
Wychowskiego. N iestety okazało się nędzą w 
nowejformie, bo po za dystyngow aną powierz
chowność kryło się przed światem widmo 
dziedzicznego obciążenia, i pani H enrietta 
znów najpiękniejszymi uśmiechami pokrywała 
troski i przygnębienie. Spędzając z mężem 
długie miesiące za granicą w zakładach lecz
niczych, zamieniała się w siostrę miłosierdzia, 
uczyła pełnić obowiązki, dzierżyć ster spraw 
majątkowych i opierać się na sobie. Trzeba 
było stworzyć, wykrzesać z siebie coś, co wy
niosłoby ją  po za obręb lekarsko-Ieczniczych 
spraw codziennych, podniosło ją  moralnie, 
zaświeciło nad je j głową, gwiazdą. Tego po
trzeba było młodej kobiecie, tern więcej, że 
żałoba nie wychodziła z je j domu, Pochowała 
gorąco ukochaną matką, blizkiego sobie brata, 
który poległ w szarży na nacierające hordy 
bolszewickie, i długo, długo opłakiwała śmierć 
dziecka jego, które zdawało się jej własnem 
dzieckiem najdroższem, upieszczonem.

Smutek tow arzyszył pięknej, jakby dc 
szczęścia stworzonej kobiecie cddawna i mu
siała czerpać z dna duszy siły moralne, by 
udźwigać jego ciężar. Ukojenie to przyniósł; 
je j książki. Zagranicą, w cichych, ' niby 
klasztorach lecznicach nabrała do nich za
miłowania. Poczęła czytać coraz inteligent
niej a, że wykształcenie dano jej jak najpo- 
wierzehowaiejsze* wiec sprowadziła do H ia

tura Apostolskiego Hlonda, który udzieli h a r
cerstwu Błogosławieństwa Apostołek., p rzy - 
czem odczytany zostanie D ekret Oj ta  Św, z
błogosławieństwem dla harcerstw a polskiego, 
które m iał sposobność poznać osobiście w 
czasie Swej Nuncjatury w W arszawie. Ka
zanie wygłosi kapelan Chorągwi Śląskiej har
cerskiej, ks. m ajor Proksz,

Po nabożeństwie pochód przez miasto i 
defilada przed przedstawicielami W ładz pań
stwowych i Harcerskich przy ul. Trzeciego. 
Maja.

O godz- 12. min. 30 -uroczysta Akadem ja w 
Teatrze Miejskim, na którą złożą się: P rze
mówienie prof. Stram iłły i produkcje m uzy- 
kalno-wokalne. D yrektor teatru p. Nowakow
ski wygłosi bohaterskie ustępy z Księcia Nie
złomnego i Cyda.

Popołudniu na boisku sportowem obok 
parku Kościuszki dalsze zawody i rozdanie 
nagród. Zarząd okręgu postanowił zwrócić 
się do obywatelstwa o ofiarowanie nagród. 
Ktoby zechciał w tym  kierunku pomódz, ra
czy się zwrócić do przewodniczącego Komi
tetu Zlotowego p. Miedniaka, w izytatora W y
działu Oświecenia W ojewództwa śląskiego w 
biurze tegoż W ydziału w szkole Sza franka 
obok gmachu W ojewództwa.

W ieczorem o godz. 9. odbędzie się Raut w 
sali Powstańców, poczem harcerze rozjadą się 
do domów.

Służbą sanitarną w czasie Zlotu kierować 
będzie szef sanitarny Dywizji śląskiej p. pu ł
kownik dr. Geisler, członek zarządu gkręgow e- 
go i przewodniczący komisij obozowej. O rga
nizację techniczna obozów i zawodów prow ar 
dzą instruktor harcerstw a p. Byczyński, kom. 
p. Jordanów na a  ze strony wojskowości p. ka
pitan Piękdś, kierownik Ref. Przysp. Rezerw. 
Środki finansowe na cele Zlotu grom adzą skar
bnicy p. dyr. Szaflik i p. radca Prabucki, W y
stawę organizuje prof. Ligoń, Akademję p. p re
zes Stark, Raut Kom itet P ań  pod przewodnict
wem p. Korfantowej, propagandę prasową, pro 
wadzi redaktor p. P rzybyła.

Uczczenie pamięci śp. Wojewody Konckiego.

Na tern zebraniu Zarządu uczczono na wstę
pie pamięć śp. W ojewody Konckiego jako pre
zesa zarządu okręgu śląskiego. P. Miedniak, 
który zebraniu przewodniczył, poświęcił zmar
łemu gorące wspomnienie, którego zebrani wy
słuchali, stojąco. H arcerstw o polskie straciło 
w śp. Konckim wielkiego swego opiekuna i 
przyjaciela.

W ybór nowego prezesa.

Następnie wybrano nowego prezesa w oso
bie p. W ojewody Bilskiego i upoważniono dele
gację, złożoną z wiceprezesa dr. Kostka p. Mie
dniaka i kom. Jordanów ny do oficjalnego po
wiadomienia nowego wojewody o wyborze na 
prezesa i poinformowania go o harcerstw ie na 
Śląsku i o Zlocie katowickim.

Obozy letnie.

Przewodniczący komisji obozów letnich puł
kownik Geisler referow ał sprawę obozów let

nich harcerskich na Śląsk* w roku cweźący# 
Obozy takie, w których eMopey |szta łceat bgfff, 
w duchu harcerskim na przyszłych drużyno
wych, utworzone zostaną w majątkach domen
państwowych w powiecie rybrackim, mianowi
cie w Łań each, Dzimierzu, Brodkn i Gotarto- 
wicach. Pozatem projektować« są obozy w ma
jątkach prywatnych w powiecie pszczyńskim 
i lublinieokim. Obozy te  kierow ane będą przez 
doświadczonych harcerzy dorosłych a zwiedza
ne przez członków Zarządn Okr.

Nowe Koła Przyjaciół H. P.

zatwierdzone zostały w Królewskiej Hucie, Ru
dzie i Mikołowie. Koła Przyjació ł • organizo
wane są wśród społeczeństwa i m ają na celo 
udzielanie pomocy moralnej i m aterjam ej dru
żynom miejscowym.

Zajmowano się. także sprawą umundurowa
nia harcerzy a mianowicie umożliwieniem har
cerzom nabywania mundurów na dogodne spła
ty. Sprawę tę powierzono p. radcy Prabuckie
mu. —

Siedziba harcerstwa.

S ekretariat Zarządu Okręgu Śląskiego Z. H 
P. znajduje się w kancelarii dyrektora szkoły 
realnej w Katowicach prof. Czernichowskiego, 
zaś lokal Komendy H arcerskiej w domach 
wojewódzkich przy  ulicy Krasińskiego, gdzie 
zasięgnąć można informacji w sprawie harcer
stwa.

Jak przemysł stara się o swo
ich urzędników Niemców*

Jedno z najpoważniejszych przedsię
biorstw na G. Śląsku w ostatnim czasie 
podniosło parę domów o jedno do dwóch 
pięter, przeznacz, powstałe w ten sposób 
nowe mieszkania jedynie dla urzędników- 
niemców, sprowadzonych w ostatnim cza
sie z głębi Ezeszy. Przedsiębiorstwem 
tern jest huta Bismarcka.

Pomimo, że od szeregu miesięcy, a na
wet lat, znaczna liczba urzędników-gór- 
noślązaków, od dawna już zatrudnionych 
w tern przedsiębiorstwie, czeka z uprag
nieniem na przydział mieszkania w do
mach. należących do huty — to jednak 
mieszkania wolne, względnie nowopo
wstałe, zarząd huty przeznacza wyłącznie 
dla wyżej wymienionej kategorji urzędu i- 
ków-niemców.

Podobny fak t, jaskrawo ilustrujący 
panujące w tej dziedzinie stosunki, zda
rzył się w ostatnich dniach. Mianowicie 
zarząd importował niedawno z Niemiec 
niejakiego inż. Burchardsa, byłego ofice
ra m arynarki niemieckiej, mimo, że jest 
do dyspozycji szereg inżynierów-Polaków. 
Pan ten nietylko natychmiast po przyję
ciu otrzymał 4-pokojowe mieszkanie, lecz 
po pewnym czasie zażądał mieszkania ob
szerniejszego. I  stała się rzecz dziwna! 
Bo, mimo notorycznego braku mieszkań 
(tylko dla Polaków) w domach hutni-

bianowa pewną, w ątłą fizycznie 5 potrzebującą 
wygód profesorkę,' polonistkę i z n ią  przeszła 
cały kurs literatury  polskiej. Na tern tle wy
tw orzyła się bibljom anja i pani H enrietta cie
szyła się licznym zbiorem klasyków polskich 
i szczyciła rządkiem! pam iętnikam i z dawnych 
wieków, tudzież kilku „pierwsze-mi edycjami“ 
obcych wielkich pisarzy. Zawdzięczała te osta
tnie głównie pewnemu Anglikowi, jakiego po
znała w Szw ajcarii i zapam iętała jako swój e- 
rotyczny poemat miłości.

Nawet do książek swych, których nie prze
studiowała, odnosiła się z pietyzmem, gdyż 
wyszły z pod pióra mniej lub więcej cenionych 
pisarzy i uzupełniały rozumnie pomyślaną i pil 
nie kolekcjonowaną bibliotekę.

Śmierć Stefana W ychowskiego, który od
ra zu odepchnął młodą dziewczynę choro bli- 
wemi popędami a  zresztą nie potrafił w cias
nym swym egoizmie zaskarbić sobie jej przy
jaźni, nagle przyszła jako epizod bez 
głębszego znaczenia. W  nagrodę za kilko- 
I et nią udrękę otrzymała cenne ale niemiłemi 
wspomnieniami owiane Grabianowo.

Rozpoczął się nowy okres jej życia. W stą
piła w niego niepodobna do typu Łowieckich, 
bo ogromnie pogłębiła się i spoważniała i, lu 
bo młodość upominała się o swe prawa, ską
pana w krynicznej kulturze ducha kobieta m ia
ła o rozrywce, zabawie i o szczęściu swoiste po 
jęcie i w ybredne wymagania.

Pani M arynia Słubecka i hrabia Alfred od 
dość dawna popychali ją  w ramiona je j szcze
rego wielbiciela, rotm istrza Podlaskiego i pani 
H enrietta nie m iała argum entu przem aw iają- 
cego przeciwko temu przystojnem u, bardzo 
sympatycznemu i prawemu człowiekowi, Ale

nie kochała go. A od pierw szej chwili od
stręczało ją  od rotm istrza to, że należał do tej 
samej co Stefan W ychowski sfery duchowej i 
tow arzyskiej — do sfery w której w pojęciu 
boleśnie doświadczonej kobiety roiło się od 
morfinistów, alkoholików, kokainistów i tern 
podobnych osobników, przejm ujących ją  nawet 
z daleka, istnem przerażeniem .

Natom iast nieraz naw iedzała ją  wizją nad
zwyczajnej urody Anglika na tle olbrzymich 
Alp Berneńskich i szmaragdowego jeziora 
który w ^znacznej mierze wpoił w nią biblio
filskie upodobania. Poznała go n a  jednej z 
rzadkich swych wycieczek w góry, jakie w 
towarzystw ie panny służącej odbywała ze za
kładu leczniczego, jeśli udało się jej oderwać 
na pół dnia od boku męża. U jrzała go nad 
mało znanem, bezludnem jeziorem  w czółnie i 
spytała jak skrócić sobie drogę do stacji ko
lejowej, z której miała powrócić dc lecznicy. 
Anglik przewiózł ją  na drugi brzeg wody, od
zwierciedlającej ośnieżone szczyty, i popro
wadził ścieżynami górskiemi. wskazując jej 
urocze, zaciszne tajn ik i tej okolicy. A w kil
ka dni potem pojawił się w sąsiedztwie sana
torium, począł spotykać ją  coraz częściej, 
przynosił jej gazety i wiadomości o dobiega
jącej wówcza kresu wojnie i wywiązał =ie 
między niemi stosunek przemiły, swobodny a 
nadzwyczajnie piękny i szlachetny w tonie. 
Łączyła ich miłość jakby przez Słowackiego 
i Stenlley 'a pomyślana i, gdy nadszedł dzień 
rozłąki, Anglik pożegnał ją  słowy:

— Pragnąłbym, aby pani dala mi znać o 
sobie i zawezwała mnie do siebie, gdy pani 
będzie wolną... Nie mówię nic więcej. Pani 
f i#  wszystko... Pani jest mojern marzeniem«
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czych, znalazło się bez trudności większe 
mieszkanie, dla p. B.

Fak t ten, znany powszechnie wśród u- 
rzędników huty, jak również nie obcy u- 
rzędowi mieszkaniowemu w W. H ajdu 
kach, wywołał zrozumiałe oburzenie na 
nierówną miarę w traktow aniu urzęd.ii- 
ków-Polaków z G. Śląska i Niemców, im
portowanych z Rzeszy. Dla ścisłości na
leży zaznaczyć, że opróżnione po p. B. 
mieszkanie przydzielono również urzędni- 
kowi-niemcowi.

Jak wygląda polski „mili- 
taryzme< w cyfrach.

B u d żety  lo tn icze  na r. 1923. -— M izerne  
uposażenie naszego lotnictwa.

Jak  mizernie uposażone jest nasze lot
nictwo, a jak było uposażone budżetowo 
na rok 1923 lotnictwo w obcych państ
wach, ilustrują cyfry podane przez M ini
stra Sikorskiego. I  tak budżety lotnicze 
na rok 1923 i stan liczbowy pilotów w 
państwach obcych przedstawia się nastę
pująco:

£ jp „ 2  | P
h  31

”  £  a  *
Francja 21.660.000 37.730 1.562 1.800
Włochy 12.000 .000  8.000 370 720
Anglja 83.700.000 29.306 408 1.000
Stany Zj. 27.660 .000  14.406 630
Japonia 2 1 0 0 0 .0 0 0  5.000 330
Polska 5.744 .394  500 100 240

Niemcy według traktatu wersalskiego 
nie mogą utrzymywać lotnictwa wojenne
go, nie mogą oficjalnie preliminować ja
kichkolwiek wydatków na ten cel, ale zna
la z ły  doskonale wyjście, ażeby tę klauzu
lę traktatu wersalskiego obejść. Miano
wicie finansują 1 zasilają personel własny 
techniczny w całym szeregu fabryk sa
molotów wojennych zagranicą, w tej licz
bie pod Moskwą mają 13 fabryk. Ponad
to istnieje w Niemczech 42 fabryk cywil
no-] otniczych, z czego w Berlinie samym 
jest ich 21, z których każda wyrabia pe
wien określony przez rząd i sztab gene
ralny niemiecki typ samolotów i z któ
rych każda jest w ten sposób urządzona, 
że można natychmiast być przekształcona 
do usług armji, na wypadek wojny. Je
śli chodzi o ich sprawność, to w lipcu 
1923 r. miesięczna produkcja tych fabryk 
wynosiła 670 samolotów, ponadto istniało 
15 fabryk śmig samolotowych.

Jośli chodzi o dane rosyjskie, to nie są 
one słabsze. Rosja w 1924 r. będzie mia
ła do dyspozycji 36 eskadr., zatem 2000 
samolotów.

Kronika
Województwa śląskiego.

REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO
w Katowicach.

Ś r o d a ,  28. m aja: P rem iera! Po raz p ierw szy! 
„ P O D A T E K  M A J Ą T K O W Y “. -  
Krotoehwila w 3 aktach A. Grzym ały-Sie- 
dleckiego. Reżyser J. Leśnnimąski-

C z w a r t e k ,  29. maja. O godzinie 3 popoł.: 
„BURMISTRZ STYLMONDU“. Dramat w 
3 aktach M. M aeterlincks,

C z w a r t e k ,  29. maja. O godzinie $,30 wie- 
,,P O D A T E K  M A J Ą T K O W Y “ — 
Krotoehwila w 3 aktach A. Grzym ały-Sie- 
dleckiego. Reżyser J . Leśnniewski-

P i ą t e k ,  30. maja. Po raz trzeci!
„KSIĄŻĘ JÓ Z E F PONIATOW SKI“. Sztu
ka historyczna w 4 aktach J. A Hertza-

S o b o t a ,  31. m aja: KONCERT KRAKOW
SKIEGO „ECHA“. (Szczegóły w afiszach).

N i e d z i ł a ,  1. czerwca. O godz. 3 popołudniu 
„KSIĄŻĘ JÓ Z E F PONIATOW SKI“. Sztu
ka historyczna w 4 aktach J. A. Hertza-

N i e d z i e l a ,  1. czerwca: O godzinie 7,30
wieczór, po raz drugi! „CHRZEŚNIAK 
W OJENNY“. Krotoehwila w 3 aktach 
Hennequina i Veebra.

P o n i e d z i a ł e k .  2. czerw ca: „8KALMIE-
EZANKI“. Kom edjo-opeia w 3 aktach J . 
N. Kamińskiego.

W t o r e k ,  3. czerwca: Po raz trzeci!
„ P O D A T E K  M A J Ą T K O W Y " .  — 
Krotoehwila w 3 aktach A. G rzym ały-Sie- 
dleckiego. Reżyser J. Leśnniewski-

Z  KATOWICKIEGO.
Katowice, (Obwieszczenie). Ustanawia 

się aż do odwołania następującą cenę m aksy
m alną: za 1 litr m leka pobierać można 0,37 zł. 
Przekroczenie powyższej ceny będzie surowo 
karane.

Katowice. Na ogólne żądanie publiczności 
będzie otwarta, pływalnia w łaźni m iejskiej od 
siódmej godziny rano.

Katowice. (Letnisko dla urzędników wo
jewództwa śląskiego). Wo je w. śląskie zakupiło 
w Zakopanem wielką nurtowaną wilę „Cieszy
niankę“ od inżyniera Chlebusa za 160 tysięcy 
złotych. W iła ta jest przeznaczona dla urzęd
ników wojewódzkich, potrzebujących odpo
czynku. W iła zostanie oddana do użytku z dn.
1. czerwca.

Zawodzie. (Usiłowano samobójstwo). Asy
stentka pocztowa F. Szendera usiłowała popeł
nić samobójstwo przez wskoczenie do stawu. 
D esperatkę wydobyto i odstawiono do domu ro 
rodzicielskiego w Roździeniu. P rzyczyna umi
łowanego samobójstwa nieznana.

Dąb, pod Katowicami. (Korespondencja). 
Dnia 17. bm, urządziło tutejsze Koło Z. O. K. 
Z. zebranie w sprawie zniesienia tutejszego u- 
rzędu pocztowego. W sprawie tej pisze Za
rząd Z. O. K. Z. w obszernej rezolucji, pomię
dzy innemi, co następuje:

Od przeszło 30 la t istnieje agentura pocz
towa w Dębie i stw ierdzić należy iż pracowała 
z korzyścią dla publiczności i poczty samej. 
Miejscowość Dąb liczy Około 8000 mieszkańców 
w tern dość dużo zawodów, prócz publiczności 
samej, którzy liczną korespondencję otrzymu
ją  jak  i przesyłki otrzym uje i wysyła. Jeśli 
praw dą jest, iż w ostatnim  czasie liczba prze
syłek się z mniejszyła, to wina polega na tern, 
iż kupiectwo nie przyzwyczaiło się, względnie 
nie zaznajomiło się po przyłączeniu G. Śląska 
do Polski, do firm, znajdujących się w Rzeczy
pospolitej Polskiej. Dalej że zaopatrzyła sie 
na wszelki wypadek przed przejęciem dość. du
żą ilością towaru niemieckiego, zatem mniej 
przesyłek pocztowych otrzymywano i w ysyła
no a i też nasza niestała waluta do tego się 
przyczyniła. Dziś jednak, gdzie mamy stałą 
walutę, gdzie rzetelny handel ma się rozwinąć, 
istnienie osobnego urzędu pocztowego w Dębie 
jest konieczne. Zniesienie urzędu pocztowego 
dotknęło tutejszą masę inwalidów i wdów, któ
rzy  teraz są zmuszeni udawać się po swoją 
ren tę do innej miejscowości. Obywatele są tak
że zdania, że, jeżeli rzeczywiście istniały w aż
ne powody do zniesienia agentury w Dębie, to 
Dyr. poczty względnie władza, która to uczy
niła, mogła przecież najpierw  poinformować 
mieszkańców, lecz nie stało się tak, bo urząd 
pocztowy zamknięto 15. bm. tak, iż przedtem 
nikt o tern nie wiedział. Ludzie są zdania, iż 
do zlikwidowania poczty przyczyniła się także 
ta okoliczność, że dotychczasowy kierownik u, 
rzędu, beznogi inwalida nie chciał dalej u rzę
dować za tak m ałą pensję, jaką mu płacono.

Miejscowe Koło w Dębie Z. O. K. Z za
kłada jak najenergiczniejszy protest przeciw 
zlikwidowaniu agentury pocztowej w tejże 
miejscowości i domaga się przywrócenia przy
najmniej dawniejszego stanu, to jest natych
miastowego otwarcia agentury pocztowej w da
wniejszych rozmiarach.

Nowa Wieś. Dyr. Państwowego Seminar
ium Nauczycielskiego Żeńskiego w Nowej Wsi 
zawiadamia, że egzamin wstępny na 1. kurs 
Sem. odbędzie się w dniu 25. czerwca rb. od 
godz. 10—12 przed południem. Na 1. kurs Se
minarium będą przy ję te ucenice na podstawie 
egzaminu wstępnego, które skończyły 14. rok 
życia i przynajm niej 7 klas szkoły powszech
nej z dobrym wynikiem. Przy wpisach muszą 
przedłożyć ostatnie świadectwo szkolne, m etry
kę i świadectwo lekarskie. Na 2. kurs mogą 
być przy ję te uczenice na podstawie egzaminu 
wstępnego, które skończyły 15. rok życia. Na 
kurs przygotowawczy mogą zgłosić się uczenice 
które skończyły 13. rok życia i 7 względnie 6 
klas szkoły powszechnej z dobrym wynikiem. 
Uprasza się kierownictwa szkół powszechnych 
o skierowanie do Seminarium takich uczenie, 
k tóre okazują chęć do zawodu nauczycielskiego 
są dobrem i uczniami 1 będą w stanie ' zakupić 
potrzebne podręczniki szkolne. Dyr.

Mysłowice. (Usiłowano samobójstwo). Do 
Czarnej Przem szy w Mysłowicach wskoczyła 
niejaka 22-letnia Jakóbik Marta, chora umys
łowo. Dziewczynę wydobyto w wody i odsta
wiono do szpitala miejskiego w Mysłowicach. 
Przyczyna usiłowanego samobójstwa nieznana.

Z  KRÓLEWSKIEJ HUTY.
Król. Huta. Dochodzą nas słuchy, że 

naczelnikiem sądu powiatowego w Król. 
Hycle ma zostać sędzia nie ąryekiego po

chodzenia, który między poleką ludnością 
Król. H uty nie jest łubiany 1 nikt do nie
go nie ma zaufania.

Wszyscy, światli obywatele tutejsi ro
zumieją i życzą sobie, że na takte stanowi
sko naczelnika sądu potrzeba koniecznie 
jak najlepszego i najdzielniejszego praw
nika Polaka., który w dodatku musi mieć 
obywatelstwo polskie i być chrześcijani
nem. A więc niechaj odpowiednie wła
dze uważają, aby Rzeczpospolita w Król. 
Hucie nie poniosła szkody.
Z  ŚWIPTOCHLOWSKIBGO.

Brzeziny. Nieznani złodzieje włamali się 
do m ieszkania p. Październioka, zam. w Brze
zinach przy ulicy Kościelnej nr. 8 i skradli je 
dno ubranie męskie, płaszcz męski deszczowy, 
i większą ilość biżuterii, ogólnej wartości 1 
m iliarda 150 uiljonów mtp.

Z PSZCZYŃSKIEGO.
Ligota, pow. pszczyński, (Napad). Niejaki 

J a n  Łukaszek z Słomianowa został napadnięty 
przez zamaskowanego, w rewolwer uzbrojone
go bandytę w lesie około W. Hajduk. Łukasz
kowi zrabowano 42.500.000 mkp„ i torbę z to
warem. Natychmiastowy pościg za bandytami 
był bez skutku.

Stara W ieś, pow, pszczyński, (Do Krako
wa!) Tut. grupa Zw. Powstańców Śląskich u- 
tw orzyła Komitet, który zorganizuje wycieczkę 
do Krakowa w Zielone Św iątki.i to dla uczest
ników z całego powiatu pszczyńskiego. Osoby 
które m ają zamiar wziąć udział w tej wyciecz
ce, winni się zgłosić natychm iast — najpóźniej 
do 30. maja, aby podać liczbę uczestników kra
kowskiemu komitetowi. Punkt zbiorowy dla 
S tarej W si o godzinie 1 w nocy przed lokalem 
Spyry, ogólna zbiórka o godzinie 1,30 przed lo
kalem p. B iałasa w Pszczynie ,stąd wymarsz 
z muzyką pieszo do Dziedzic przez Goczałko
wice. Pociąg z Dziedzic do Krakowa odcho
dzi o godzinie 4. P rzy jazd  do K rakow a o go
dzinie 7, gdzie nastąpi oficjalne przyjęcie. To
warzystwa niech zabiorą ze sobą sztandary. >— 
Zgłoszenia uczestników u p. Jan a  Poloczka w 
S tarej Wsi.

Z RYBNICKIEGO.
Rybnik. W przyszły wtorek odbył się tu

ta j targ  na konie. Koni spędzono jak na lato- 
wą porę dosyć dużo. Sprzedawcy uskarżali
się, że ceny były niskie.

Rybnik. W dniu 1. czerwca rb. obchodzi
koło miejscowe w Rybniku Związku Pracow
ników Poczt i Telegr. Rzeczypospolitej Polskiej 
uroczystość poświęcenia sztandaru związkowe
go. Ma to być nietylko uroczystością obcho
dzoną przez samych członków, ale manifestacją 
narodową, gdyż zjadą się koledzy z wszyst
kich dzielnic Polski, i chcemy w tern dniu o- 
kazać nie tylko tężyznę organizacyjną ale 
przedewszystkiem  narodową naszej Poczty. — 
Szan Publiczność jak i kolegów upraszamy u- 
przejm ie o branie jak najliczniejszego udziału. 
Oprócz tego prosimy Szan. Obywatelstwo mia
sta Rybnika, żeby przez wywieszenie chorągwi 
narodowych przyczyniło się do podniesienia tej 
uroczystości.

Rybnik. P rzy  tutejszym  urzędzie poczto
wym okradł pewien „zaufany“ dwóch kolegów. 
Zdaje się, że tutejsze kierownictwo poczty nie 
znało dostatecznie sił urzędniczych.

Świerklany Górne, pow. rybnicki. (Niesz
częśliwy wypadek). Podczas rozbierania stud
ni został zasuty studniarz Karwot Jan, zamie
szkały w Świerklanach. Zawezwana straż ra
tunkowa wydobyła zwłoki po kilkugodzinnej 
pracy. W edług prowadzonych dochodzeń poli
cyjnych, Karwąt sam ponosi winę z powodu 
lekkomyślności.

Z CIESZYŃSKIEGO.
Cieszyń. (Tydzień Czerwonego Krzyża w 

Cieszynie). Uchwałą Wydziału Towarzystwa 
Czerwonego Krzyża w Cieszynie postanowiono 
urządzić, jak corocznie tydzień Czerwonego 
Krzyża w czasie od 29. maja do 4. czerwca rb. 
uznając ten okres za odpowiedniejszy niż pier
wotnie wyznaczony przez Okręgowy Zarząd 
Towarzystwa Czerwonego Krzyża — czas w 
W ielkim tygodniu od 13. do 19. kwietnia 1924. 
Urządzeniem tygodnia zajmuje się pod prze
wodnictwem P. Thunowej i  sędziego Grzywa
cza specjalny Komitet, który ułożył już pro
gram czynności, obejmujący zbiórki datków w 
naturze i pieniężnych, krakowskie wesele, kwe
stujące po ulicach, koncerty, loterję fantową 
i zabawę w sali Haossewicza i ewentualnie 
przedstaw ienie lub koncert siłami amatorskie- 
mi. Wynik zbiorki w tygodniu Czerwonego 
Krzyża ma ogromne znaczenie, gdyż Towarzy
stwo Czerwonego Krzyża, oprócz gromadzenia 
funduszów na cele wojsko wo-sa ni tarne, zahnte

Górnośląski Oddział Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego.

Cel Shrzyczne — wysokość 1250 m.
Zbiórka o godz. 4,10 rano na stacji H! 

Katowicach. Wyjazd o godz. 430 do sta* 
cji Bystra. Z Bystrej przez miejscowość 
Moszna pod stokami Dadakuli do miej
scowości Szczyrk w dolinie Żylny. Z 
Szczyrku wejście granią Małego Skrzycza
nego przez przysiółek Ozyrna W ielka na 
szczyt Małego Skrzycznego (1201 m.), 
stamtąd granią na W ielkie Skrzyczne 
(1250 m.). Na ezczycie odpoczynek przy 
ognisku. Zejście granią przez Halę J a 
śkową, Równię (850 m.) do doliny potoku 
Leśnej, poczem doliną Seśnej na stację do 
Żywca. Przyjazd do Katowic o godz. 9,42  
wieczorem. — Ogółem około 8 godzin 
marszu.

H w a g i  o g ó l n e .
Na stacji w Katowicach zgłosić się na

leży przy zbiórce do kierowników wycie
czek, którzy jako oznakę nosić będą białą 
opaskę na lewem ramieniu oraz godło To
warzystwa Tatrzańskiego.

W wycieczkach mogą brać udział wszy
scy chętni, bez względu na to, czy należą 
do Towarzystwa lub nie.

Polskie Biuro Podróży „Orbis“ przy 
ul. Mielęckiego 1. 2. zobowiązało się wyr 
dać uczestnikom wycieczek bilety kolejo
we w dzień przed wycieczką aż do godz. 
8 wieczorem, ważne na  dzień następny, po 
cenie jak  w Kasie dworcowej. Wobec na
tłoku panującego w sezonie wycieczko
wym przy kasie dworcowej zakupienie 
biletu w Orbisie jest wskazane. Wyciecz
ka, licząca przynajmniej 30 uczestników 
korzysta z biletu ulgowego, mianowicie 
jedzie 3-cią klasą na bilet 4-tej klasy. 
(Uczestnicy, którzy chcieliby korzystać z 
biletów ulgowych winni zapisać się w Or
bisie do godz. 8 wieczorem dnia przed wy
cieczką na listę uczestników wpłacając 
pełną naleźytość za bilet 3-ciej klasy. BŁ 
let następnie podjęty zostanie przez kie
rownika wycieczki. W razie zapisania się 
30 uczestników na listę, kierownik wy
cieczki zwróci uczestnikom różnicę między 
ceną biletu I I I . a IV . klasy.

Za Zarząd Oddziału 
Komisja Turystyczna.

się też w ysyłką dzieci na kolonje w akacyjne i  
lecznicze, w szcególności do Rabki, na co nie 
posiada funduszów i w raz ie  ich nieuzyskanie 
przy zbiórce, w tygodniu Czerwonego Krzyża, 
musiałoby w ysyłki dzieci zaniechać, na czerń 
ucierpiałyby przedew szystkiem  dzieci polskie, 
Komitet w yraża niepłonną nadzieję, że społe
czeństwo polskie poprze jego akcję i wydatnie 
zasili fundusze Towarzystwa.

Bielsko. (Obłęd szowinistyczny Niemców), 
W ychodząca w Białej „Placówka Kresowa“ do
nosi co następuje: Niemcy w Bielsku po u tra
cie austriackich przywilejów politycznych, po
padli w formalny obłęd i w żaden sposób po
jąć nie mogą, że Bielsko leży w Polsce, a Niemi 
cy tutejsi stanowią tylko wysepkę narodow ą w 
morzu polakiem i trudno, by większość stoso
wać się musiała do mniejszości. To, co w os
tatnich czasach wypisuje prasa niemiecka w 
Bielsku, jest form alną zdradą stanu. Ostatnio 
taką próbkę daliśmy, przytaczając artyku ł: 
„M artyrium der deutschen K inder in Lipnik , 
obecnie ta  sama „B. B. Deutsche Zeitung w 
num erze z dnia 17. m aja zamieściła a rty k u ł p. 
t.: „Polens Isolierung“ (odosobnienie Polski), 
gdzie w sposób kłamliwy i  tendencyjny tak pi* 
8ze o Polsce, jak o obcem wrogiem państw ie. 
A rtykuł ma wszelkie znamiona zdrady stanu i  
nic dziwnego, że nawet pobłażliwa d la prasy 
niemieckiej policja państwowa w Bielsku mu
siała spowodować konfiskatę. W ogóle w ko
łach polskich ustala się zdanie, że bielska poli
cja państwowa w rękawiczkach trak tu je szo
winistów niemieckich i dlatego rozzuchw ala ich 
tą  sw ą „kurtuazją“ do tego stopnia, że ci nie
winne zarządzenia policji w interesie samych 
Niemców, przedstaw iają w Katowicach i w p ra 
sie jako niesłychane szykany. Tak np. przed 
kilku dniami „K attow itzer Zeitung“ zamieściła 
otw arty  list Niemców z B ielska do W ojewody, 
w którym  Niemcy atakują Dyr. Policji w Biel
sku, że ta  zarządziła, by na sklepach, w hote
lach i restauracjach były na pierwszem miej
scu napisy polskie obok niemieckich, zgodnie 
z rzeczywistym  faktem; że dotąd tak w powie
cie, jak w województwie i w calem państw ie 
Polacy jeszcze stanowią większość. D yrekcja 
policji, znając oburzenie polskiej ludnością — 
zwłaszcza Górnoślązaków, którzy odgrażają się 
zrobieniem „porządku“ w Bielsku, stara si» i n
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ma chronić rozumnie Niemców przed ekscesami 
' „insurgentów “ przez usuwanie wszystkiego, co 

ludność polska na Śląsku prowokuje. Łatwiej 
jest bowiem usuwać przyczyny rozdrażnienia, 
niż rozdrażnienie uspokajać. Skargi Niemców 
na policje w Bielsku są obłudne dla odwrócenia 
uwagi W ojewództwa od prowokacji i zdrady 
państwa, jakiej Niemcy świadomie dopuszczają 
sie w prasie. Dla inform acji dodać należy, że 
Zdradziecka prasę niemiecką w Bielsku wspie
ra ją  najpowabniejsi fabrykanci jak Molendy, 
Zipserv, Bathelty, Neuma-ny, itd., których rząd 
polski tak troskliw ie tuczył, niewaloryzowany- 
mi kredytami państwowymi.

Z całe) P olsk i.
Strumień. (Podział powiatu strum ieńskie- 

ao) dokonywa się w najbliższym  czasie pomię
dzy Bielsko i Skoczów. Jak  słychać dom agają 
*ię również Cieszyniacy przydzielenia do tu te j
szego okręgu sądowego strmmeńskiego. S tru
mień coraz bardziej pustoszeje, bo niedawno o- 
debrano mu urząd podatkowy,

Kraków. W ostatnich czasach bezrobocie 
w Krakowie zwiększyło sie znacznie. W prze
m yśle metalowym pracuje tylko około 50 proc. 
robotników, a w innych fabrykach przedsiębior 
ry zatrudniają robotników wykwalifikowanych 
średnio cztery dni tygodniowo, niewykwalifi 
kowanych dw a dni. W czoraj 22. hm., rozpo
częła sie w Krakowie konferencja przedstaw i
cieli rafinerii nafcianych w Polsce w celu na
radzenia sie nad przesielnicm w przem yśle na- 
fcianym.

Lwów. (Podziemne grzmoty.) Pisma k ra 
kowskie donoszą o wybuchu wulkanu, a w każ
dym razie o jakiem ś niezwyklem zjawisku 
przyrody w powiecie booreckim (36 kim. od 
Lwowa), przedstaw ia się według ostatnich r e 
lacji następująco: Już od kilku dni ludność
wiosek W ołoszczyny i Rcmauowa zaniepokojo
na została jakiem iś dziwnemi odgłosami, wydo
bywającym i sie z głębi ziemi, podobnemi do 
głuchego stekapia. Przedw czoraj utworzyły sie 
na i c l ar b wsi Romanowa trzy  głębokie rozpad
liny z których wydobywa sie jakaś płynna, o- 
gnists. podobna do lawy m asa i olbrzymi słup 
pary przy odgłosie grzmotów podziemnych. — 
Zjawiska te wywołały wśród ludności,m iejskiej 
łatwo zrozumiała panikę i przerażenie. S ta
rostwo w Bóbrce wysłało na miejsce wypadku 
komisję dla zbadania istoty tego zjawiska. Do
dać jednak należy, że wiadomości te są mętne 
i niepewne i podajem y je  z zastrzeżeniem , gdyż 
miejscowości te nie posiadają połączenia tele
fonicznego ani poczty, skutkiem czego spraw
dzenie wiarygodności wypadku jest utrud
nione.

Łódź. (Jak  łódzcy „kupcy” wojenni likwi
dują sWoje in teresy?) Łódź. a szczególnie 
śródmieście, zawalone je st sklepami m anufak
turo wemi od piwnic aż po strychy. Ilość tych 
sklepów dziesięciokrq|p. przewyższa zapotrze
bowanie ludności i nieznana była przed wojną. 
Kupcy ci wojenni, przy  obecnym zastoju, nie 
mając nadzieji na szybką poprawę stosunków, 
poczynają spekulować w bankructwach. A- to 
w ten sposób, iż pod groźba ogłoszenia niewy

płacalności płacą oni swym wierzycielom prze
ważnie od 20 do 40 procent należnej im sumy, 
ci zaś będąc również w opałach finansowych,
godzą się na powyższe i zrzekają sie pretensji. 
Kupiec taki, pozbywszy sie swych wierzycieli; 
spokojnie siedzi w swym składzie m anufaktu
ry, nie troszcząc sie o zastój, gdyż swe kłopoty 
finansowe uregulow ał i jedynie od czasu do 
czasu sprzedaje kilkanaście metrów tow aru na 
swe własne potrzeby życiowe. Kancelarie ad 
wokackie zawalone są podobnemi sprawami. 
Również w sądzie okręgowym znajduje się 
wiele spraw o upadłość, praw ie wyłącznie ży
dowskich. Zdaje się, że podobna „sanacja” po
wojennego knpiectwa potrwa jeszcze pewien 
czas. Kupny ci wyśrubowali ceny towarów o 
300 procent ponad ceny przedwojenne, tym cza
sem zagranicą ceny towarów wzrosły o 50 pro
cent ponad ceny przedwojenne.

T w tym kierunku musi nastąpić sanacja 
tak dla dobra solidnego knpiectwa, jak dla ogó
łu ludności. W ładze musza przyspieszyć uz
drowienie stosunków i natychm iast zabi ;ć  się 
do trzebienia tej dżungli zbrodniczej spekulacji 
i paskarstw a.

’Włocławek. (Bunt komunistów w więzie
niu). W ięźniowie polityczni we W łocławku 
zorganizowali w dniu 20. hm. zamach na wię
zienie, w celu uskutecznienia ucieczki. Oto 20 
przebywających tam więźniów politycznych, w 
których sprawia rozpocząć się m iała w na j
bliższych dniach rozpraw a sadowa, opracowali 
plan napadu na załogę więzienną, po którcz o- 
bezwładnieniu i wypuszczeniu więźniów mieli 
zbiedz. Podjęty bunt został momentalnie w 
samym zarodku stłumiony i dzięki energicznej 
postawie w ładz więziennych oraz policji, z li
kwidowany.

Ustalone zostało, że więźniowie, należący 
do spisku utrzym ywali kontakt z P artia  Komu
nistyczną i stamtąd oczekiwali pomocy. F akt 
buntu więźniów politycznych we W łocławku, 
jest pierw szą nieudała, próba urzeczywistnienia 
pogróżek komunistów, pracujący usilnie nad 
podżeganiem więźniów, aby przez ich czynne 
w ystąpienie jaknajbardziej zohydzić i skom
promitować Polskę przed zagranicą; władzę 
tedy winne jak najbaczniejszą zwracać na to
nwa gę.

Prusy Wschodnie grożą Polsce wojną. W 
Malborku odbył się wielki zjazd studentów 
wszechniemieckicJi. Młodzież" zaprowadzono do 
polskiej granicy, p - t n i ą r -  je j z o b -a h  Dniem 
i ".nte po ls£>  grudy nad W isłą i u id iud /ano  
dc zemsty w p rzy :ż b ik i, A gitator nac.om-.is- 
ty rzny  prof. Stadler wygłosił wielką :a?wę wo
jenną przeciw  l ernte Twierdził on, ze za b ó j 
Niemiec jest d z i w  nie subiektem H ; i  obiek
tem  polityk- Saksonii " środkowe Niem ,v nie 
wchodzą rów nyż przy odbudowie Niemmc w 
rachubo. Północne-wschodnie Niemcy są atoli 
dosyć silne i mogą walkę przeciwko Polsce 
przeprow adzić JVickä wie o tern i boi się 
siły, która « nas u oczywa. Państw  • w ajm a:- 
?V:o Lbudowane jest na klęsce. TaW . państw a 
nie może podjąć walki z Polska Czechosłowacją 
i F rancją W szystkie próby zdobyć a krajów
utraconych wyjść musza, tu stąd. W rozstrzy
gającej godzinie naród zmusi pań stw o do pod-

wwtwtęmmae s  vrawwaM

jęcia walki. „Ostelbiern” nosi w sobie tradycję 
ducha Fryderyka i zdobędzie się na walkę. —
B eszta Niemiec będzie powołane, jak za cza
sów krzFżactwa, do budzenia potęgi dachowej 
5 woli na wschodzie, oraz do staw ienia wodzów 
prowadzących do zwycięstwa. Bardzo dobrze, 
że. Niemcy oodzień o wojnie z Polską opowia
dają i ś e  Polsce ustawicznie grożą. Przyznać 
trzeba, że jest to bard to  rozsądne postępowa
nie. Zagrożony przeciwnik przynajm niej wie,
0 oo się rozchodzi. Rozchodzi się jeszcze o to , 
ażeby pan Stadler i jego zwolennicy powiedzie
li nam, kiedy „Ostelbien” wojnę rozpocznie.

WŁAŚCICIELE POSIADŁOŚCI ZIEMSKICH
1 INNYCH NIERUCHOMOŚCI, RENTJERZY 
J. T. P., JAKO UCZESTNICY OBROTU CZE
KOWEGO P- K. O. MOGA USKUTECZNIAĆ 
PRZEZ P. K. O. NASTĘPUJĄCE OPERACJE

FINANSOWE:
1. Przyjm ow ać należytości przez P. O. K. 

za produkty rolne, czynsze,, procenty od rent 
i t .  p.

2. W ypłacanie przez P. K- O. instytu
cjom finansowym i kredytowym ra t długów 
hipotecznych, opłat skarbowych, komunal
nych, premii asekuracyjnych i  t, p .

3. Dysponować telegraficzne wpłaty i wy
płaty na W arszawę, Poznań, K raków , Kato
wi ee za opłatę 3 per Mi Ile- 

* *
Zgłoszenia do uczestnictwa w obrocie cze

kowym w Oddzielę Kasy Oszczędności przy j
mują w szystkie Urzędy Pocztowe, jak również 
Oddział Pocztowej Kasy Oszczędność;: w Ka
towi ca h, ul. Mickiewicza 28. (Aug. Schneidera .)

Występy Sdsldego  
i Ł m czyńskiege
w- teatrze katowickim.

"Dyrekcji Teatru. J^olśkiego w Katowi
cach udało sic pozyskać na gościnne w y 
stępy w testirze katowickim w drugiej po
łowie czerwca b. r. sławnych artystów dra
matycznych Ludwika Solskiego, dyrektora 
T eatru Rozmaitości w W arszawie oraz. p. 
Jerzego Leszczyńskiego, znakomitego ak
tora Teatru Polskiego w Warszawie.

P .  S o lsk i w y s tą p i  w e  „ F r y d e r y k u  W ie l
kim“ NTcwaczyńskiego. która to  s z tu k a  
dzięki grze roli tytułowej przez Solskiego 
stała się tak głośną w Polsce. Kiedy ją 
grano w Poznaniu.to  i Kiemoy przycho
dzili licznie do -teatru, aby zobaczyć d o sk o 
n a łą  maskę Fryderyka W ielkiego i świet
ną grę Sokolskiego, który odbywał w B er
linie specjalne stud ja w kronikach Bibljo- 
hc-ki królewskiej dla poznania właściwo śpi 
dziwacznych w ruchach, m im ice  i g ło sie  
tego króla. Występy p. Solskiego i s z tu 
ka N o w aćzy ń  skiego d o z n a ją  i w K a to w i
cach niewątpliwie dużego powodzenia.

P. Jerzy' Leszczyński wystąpi w granej 
w W nr sza wie z  ogromnem powodzeniem 
kemedji angielskiej Hopwooda „Ju tro  po
goda“, w tłumaczeniu Ordyń skiego, w któ
rej' ten niezrównany amant zbierał co
dziennie sukersv.

Teatr w Katoiflcacłi.
Teatr Polski w zna tria widowiska w środę, 

dnia 28. hm. prem ierę are.vzabawnej i aktual
nej kro to eh wili A. G rzym ały-Siedleckiego .Po
datek majątkowy” w oryginalnej koncepcji re
żyserskiej J. Leśniewskiego. Z dniem dzisiej- 
9 0 ®  kęsa rozpoczęła sprzedaż biletów  na te 
in teżerającą nowość. W czw artek dwa przed- 
etew ienia: ńopoładniu o godrinie S, staraniem  
Tow arzystwa Bolek f a s o  ający „Burmistrz 
Stylmondu” Maoterlincka, wieczór po raz drugi 
„Podatek m ajątkowy“ . W piątek „Książę Jó
zef Poniatowski” W roli tytułow ej. W sobotę 
krakow skie „Echo” gościć będzie w TeatrzeI 
Polskim.

Z p iśm ien n ic tw a .
W nr. 21 „ISKIER”, tygodnika ilustrowa

nego dla młodzieży, opowiada A leksander J a 
nowski o starożytnej praed-kahunbliskiej kul
turze am erykańskiej, która jest zam kniętą na 
siedem pieczęci księgą. W ykopaliska świad
czą, że by ła o m  wysoka, że sięga znacznie 
daw niej, niż znane nam .kultury „starego świa
ta “ — ale klucz do je j rozwiązania zaginął: 
hieroglify są nie do odcyfr-o “wania. A rtykuł 
ilustrowany odpowiedn letni fotografiam i. Dr- 
Mieczysław Orłowicz zaczyna cykl artykułów  
o ,-Sporcie i jogo organi m 0)1“ ; dobrze, że 
młodzież dowie się o teta. % net najbardziej po
wołanych, dr. Orłowicz bowiem iest od dwóch 
lat sekretarzem  Związku Polskich związków 
Sportowych. Zachętę do wyefeoeek znajdą 
czytelnicy w weselem, b&rwinem br 'w indam u 
Kazimierza Sosnowskiego, o ,/k łe re c h  po
rach roku w jednym darin.” , wspomnienia t  wy
cieczki m  Babią Górę. To^dopiom połowa tre
ści — a reszta to d ab a e  ciągi dwa powieści, o- 
powindflme hietorywne. W isław y % roku 1809, 
różne stałe działy. Bogate to i Świetnie reda
gowane pismo zasługuje na gorące poparcie. 
W ydaje ..ISKRY” Książnica-Atlae. Zjednoczo
ne Zakłady K arto graficzne i W ydawnicze T  
N .'8 . Ś. i W.. 8p. Akc.

Spraw y tow arzystw .
Do K ół śpiew aczy d i  o k ręgu  katowickiego.

Tegoroczny Zjazd okresow y. «ostał odłożony 
im dzień 17. sierpnia rł>.. który się odbędzie w 
Pszczelnlku w Siemianowicecb. Uprasza sie
wszystkie stowarzyszenia, nie -u-..utrać w dnia 
.17. sierpnia zebrań, zjazdów rtp. W ydział.

Od RedakcfL
Do Kobyli. Korospodenc.ia nie nadaje się 

do umieszczenia, zresztą umieszczenie nie przy 
niosłoby Wam żadnych korzyści m aterialnych. 
Radzimy zwrócić się do jakiego m ajętn iejsze
go lub wpływowego rodaka-gospodarza w Ko
byle. aby on postara ł się dla W as o jakie lek
kie zatrudnienie w własrtem gospodarstwie lub 
u sąsiadów. Tutaj w mieście brak zajęcia d is  
starych inwalidów.

Ża redakcję odpowiada:
Jan Tatarczyk, Wodzisław, 

nakład: „Goniec Śląski“. To w. Aka,

POWIEDZ KAŻDEMU, 
ZE ODCISK! USUWA 99

■u— ii win nu ni#urn   n rm r r "  ymexxmns

M M O “  SŁ GÓRSKIEGO

Kio chce wiedzieć co się w  ś wiecie dzieje’ j 
Ten czyta i prenumeruje

„teg§MS Mfltööf
największe czasopismo ilustrowane w Polsce- 

Do nabycia wszędzie, gdzie niema żądać- 
Prenumerata kwartalna 12 000 000 mk. 

Wszelkie korespondencje i prenumeraty wysy- 
ać pod: Skrzynka pocztowa 135, Warszawa, j

SKŁAD
na sprzedaż

A- Królewskiej Hucie. Zgłoszenia pod „0. 131“ do 
ek-.pedycji „Gońca Śląskiego”  — Katowice.

Kupiec
w sile wieku, katolik, polak, władający polskim, 
niemieckim, rosyjskim językiem, biegle w  słowie 
i piśmie z wyższem wykształceniem, — •/. braku 
obecnie obrotowej gotówki, przyjmie chętnie

posadę stałą
]m MsmlH fiiMl, huty, bin«! t. i

Łask. oferty pod „Kupiec" do Bksp. Gońca 
Śląskiego w Katowicach. 2547

PoszuRaje śle paczetkuW
stenolyplsfkl

znającej niemiecką i polską stenografię od zaraz- 
Oferhy pod 0. 208 do ekspedycji Gońca Sląs.

2513 I kiego w  Katowicach- 2558

Żądajcie czekoladę 
8<ss*ss nadziewaną

la“ Sp. Akc. „Ursus“
I I I  w  W a r s z a w i e .  2283

Motocykl 2531 
,.1'Tcrley-Dawidson“. kom
pletnie wyekwipowany z 
elektrycznem urządzeniem 
w dobrym stanie do sprze
dania. Sosnowiec, ulica 
3. Maja 9. Zakrzewski.

Sprzedam 2557

duży dom
ze składem kolonialnym 
i f> morg. gruntu lub za
mienię na gospodarstw o 
około 50 morg. dobrej 
ziemi. Zgłosz. do eksp. 
Gońca Śląskiego w Ka
towicach pod P. S. 181.

l i i
wykonuje

Drukamia

Pow sina Fabryka Czekolady, Cukrów I Prze
tworów Owocowych w Wiełkepolsce

uli prziiiiittö rinse
poważnym handlowcom, dobrze wprowadzonym u klijeuteli tej 
branży. Wyczerpujące oferty z referencjami należy składać 
pod „Wielkopolska Czekolada” do TOw. Akc. „Bektsma 
Polska" — Poznań, Aleje Marcinkowskiego 6. 2565

Zamówienie.
Niżej podpisany zamawia niniejszem w Urzędzie Pocztowym 
na miesiąc czerwiec 1924 wychodzącą w Katowicach gazetę

„Goniec Śląski66
imię i n a z w is k o : .............................................. .........................

Mieszkanie;........................

K w it p o cz to w y .
Powyższe 21/, złoty zapłacono,

> • * >  i  3 . . .  . .  d n i a ..............................  . . .  1924 r.

Urząd Pocztowy . . . . . . . . . . . .  .
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Podziękowanie.
Za liczne dowody współczucia i liczne ! 

! wieńce i  powodu zgonu mego najukocheń- j 
; szego męża

wyrażam niniejszem wszystkiem mole naj-1 
j  głębsze podziękowanie.

Serdeczne „Bóg zapłać" p. Dr. Klinikowi 
innym lekarzom za ich mozolną opiekę, | 
siostrom zakonnym za ofiarowane pielęgno- 

j  wanie, Wielm. ks. proboszczowi i St. wi- ] 
karemu za wszelkie słow ą pociechy, pp.

I  przełożonym, urzędnikom, kolegom i funk- i  

i cjonarjuszom, Zarządowi Kasy Chorych, j 
j  Deputacjom hutniczym, Straży hutniczej, | 
\ Kongregacji i wszystkim tym, którzy ko 
chanymu zmarłymu oddali ostatnią usługę j  

serdeczne podziękowanie.
Roidień, dnia 24. maja 1924 r,

Karla, Magdalena Dłagalczyk I
rodź, Sossna.

Kom unikat.
Donosimy niniejszym, iż gazeta „Prze

wodnik Wiejski“ z dniem 1 -g o  czerwca r. 
b. wychodzić będzie nakładem Z w i ą z k u  
Organizacji Rolniczych na Śląsku (w 
skład którego wchodzą: Towarzystwo
Rolnicze w Cieszynie i Śląski Związek 
Rolników w Katowicach) i będzie jedno- 
cześn je  urzędowym organem Śląskiej Izby 
Rolniczej w Katowicach, z powodu czego 
wszelkie komunikaty urzędowe i nieurzę- 
dowe tejże instytucji będą zamieszczane 
Ii tylko w tym organie.

Z powodu przejęcia gazety „Przewo
dnik Wiejski“ przez Związek Organizacji 
Rolniczych na Śląsku, gazeta przechodzi 
jednocześnie i na teren Śląska Cieszyń
skiego, przyczem likwiduje się od tego 
czasu wychodzący tam dotychczas „Rol
nik Śląski“. J ednakowóż dla uniknięcia 
nieporozumień z P. T. Abonentami „Rol
nika Śląskiego“ przez czas niejakiś na te
ren Cieszyńskiego Śląska będziemy wy
dawać tą gazetę jeszcze pod nazwą „Rol
nik Śląski“ jak dotychczas, a, niedługim 
czasie zmienimy nazwę „Przewodnik 
Wiejski“ dla całego Województwa Ślą
skiego na „Rolnik Śląski“.

W miesiącu czerwcu r. b. „Przewodnik 
Wiejski“ będzie wychodzić w tym samym 
formacie i objętości jak dotychczas i opła
ta abonamentowa będzie pobierana taka 
sama jak w miesiącu maju.

W interesie Kółek Rolniczych, Urzę
dów Gminnych, jak też poszczególnych 
pp. rolników bez różnicy posiadanego ob
szaru ziemi, leży zapisanie na miesiąc 
czerwiec „Przewodnika Wiejskiego“ na 
terenie, górnośląskim, a „Rolnika Śląskie
go“ na terenie Śląska Cieszyńskiego. 
Przedpłaty na ten organ przyjmują:

1. Na terenie górnośląskim na „Pr*ew o-
dnik Wiejski“ :
a) wszystkie urzęda i agencje pocz

towe,
b) Redakcja 4 Administracja „Prze

wodnika Wiejskiego“, Katowice, 
ul. Plebiscytowa I — IV. p.

3. Na terenie Śląską, Cieszyńskiego na
„Rolnik Śląski“ :
a) Biuro Towarzystwa Rolniczego w 

Cieszynie, Dom Narodowy i
b) Redakcja „Przewodnika Wiejskie

go“ w Katowicach, ul. Plebiscyto
wa 1 — IV. p.

Ogłoszenia do obydwóch gazet przyj
muje biuro Towarzystwa Rolniczego w 
Cieszynie i Administracja „Przewodnika 
Wiejskiego“ w Katowicach, ul. ^doiscy- 
towa 1 —— IV. p.

Do P. T. Kupców f Firm Handlowych 
mających stosunki z rolnictwem zwraca
my się niniejszym z apelem o poparcie 
naszego wydawnictwa dając ogłoszenie, a 
rezultat tych ogłoszeń będide dodatni dla 
obu stron, gdyż w ten sposób popierając 
prasę rolniczą dostaną P. T. Kupcy i 
Firmy Handlowe klijentelę liczną i pe
wną! Zaznaczamy jednocześnie iż na
kład „Przewodnika Wiejskiego“ i „Rol
nika Śląskiego“ już od i-go czerwca wy
nosić będzie około 3000 egzemplarzy.

Z poważaniem 
Redakcja ! Administracja „Przewodnika 

Wiejskiego“ i „Rolnika śląskiego“.

iraillu? miHfirto
i— - w

W sobotę, dnia 24- maja br. o godz. 6-tej zmarł radca miejski

śp. Juliusz Kalus
kupiec.

Zmarły należał przez długie lata do Rady miejskiej i przeszło 10 lat 
jako bezpłatny członek Magistratu miasta Katowic i zaskarbił sobie swem 
postępowaniem ogólną sympatję.

Niezmordowana praca jego jako członka Magistratu i przewodniczącego 
różnych miejskich Komisji zapewni mu trwałą pamięć w Zarządzie miasta 
Katowic.

K a t o  w i e c ,  dnia 24. maja 1924 r.

Preria! lisio. P r a w i l i«  M s n m i  Rady Miejskiej.
w z.: Le u .  Pi  e c h  u l ek.  2564

II
Zap. Sp. z ogr. odp. — E. G. m. b. H.

Bilans za rok rachunkowy 1923.
A. Aktywa.

K a s a -K o n to .................................... Mp,
Konto nadzwyczajnych wydatków „ 
Inwentura lokalu administracyjnego „ 

„ restauracji „
K onto-koren t.............................. .......
Konto to w a ró w ............................. „
Konto dzierżawy lokalu . . .  „
Opał i ś w i a t ł o ...................................
Realność Domu Związkowego . „

„ Mikołów . . . . . . „ 
Zyski z realności Domu Związko

wego • • • • • •  ^  • . „

B. Pasywa.
205 717 986 Konto bankowe . . . . . .  Mp. 11 176950
96 000 000 Udziały s p ó ł k i .......................... ........  111 930 300
18527 501 Fundusz rezerwowy I ........................ . 79 846

215 349 323 „ „ II . . .  „ 0560
2 004 784 656 Kasa oszczędności i pożyczek , „ 5 530 451 025

140 000 000 Zyski u d z ia łó w ..................................  189 Ö53
96 £37 000 Fundusz inwestacyjny . . . .  „ 400 000

150 000 000 Czysty zysk 1923 ............................   54 260 608
2 745 846 779    . .

74 604 -

35 560 000

ZepesMź.
Niniejszem podaje się do ogónej wiadomości źe: 

.  Adwokat Dr. Józef Reszka, zamieszkały w Ka
towicach. syn nieboszczyka urzędnika kolejo
wego Józefa Reszki i jego żony Marji rodź. 
Poczekajska;

I. niezamężna Stefan]a Marja Wojnowska, za
mieszkała w II. Ilcscńkau, córka właściciela 
dóbr rycerskich Franciszka Wojnowskiego i 
jego żony Juljany rodz. Czarnowska 

Ichcą wstąpić w stan małżeński.
Obwieszczenie to ma nastąpić w KI. Kleschkau 

| i  w  Katowicach.
Langenau, dnia 18. maja 1924 r.
U rzędn ik  s tan u  cyw ilnego.

B e s c h .  2555

IWrócilem
Dr. Brack

[ l e k a r z  d l a  c h o r ó b  d z i e c i n n y c h  
Katowice, ul. Młyńska 5.

Godziny od i0— 12 po południu od 3—5.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki 
„Inwalida“ z dnia 19-go maja r. b. został kierownik 
Spółdzielni 2561

P. MczW z Kałwie
I Stenograf Sejmu Śląskiego za niewłaściwe postęp»
1 wanie

w swym urzędowaniu zawieszony.
Pan K a ń c z  y k jako były kierownik, który 

będzie w  przyszłości zawierać z poszczególnemi 
I firmami umowy, Spółka uważa takowe za nieważne 
i też za nie odpowiadać nie będzie.

Na miejsce p. K a ń c z y k a  wstąpił jako kie
rownik Spółdzielni p. Dominik Lukoszek z Rybnika.

Spółka spożywcza „In w a lid a “ w  Z ałęża .

Rada nadzorcza: 
(podp. niecz.)

Z a rzą d :
O i a s n o c h a .

A. Straty.
Konto k a s o w e ................................
Pocztowe konto czekowe . . . 
Konto nadzwyczajnych strat w  za

kładzie . . . . . . . . .
Pensje i wynagrodzenia . . . .
Konto k o r e n t ................................
Podatki i ubezpieczenia . . . .  
Zużycia realności Domu Związko-

WCgO ■ • • • « • • • •
Kasa oszczędności w Wrocławiu
Konto w a lu t o w e ...........................
Czynsze za wynajęcie sali . , . 
Fundusz rezerwowy I . . . . 
Fundusz uzupełniający budowlany

Mp. 5 708 497 842

Z y s k i  I
Mp. 5 708 497 842

Mp.

22-

s t r a t y .
B. Zyski.

160 137 Konto bankowe..............................
9 222 Procenta kasy oszczędności I po

życzek ........................................
1510889 Konto to w a r o w e.........................

678 200 667 Konto wynajęcia lokalu . . .
3 641 Opal i światło . "..........................

32 270 070 Za użytek z realności Mikołów .
Konto k a u c j i ...............................

189 616 347 Konto P. K. O. . . . . . .
48

11588 759 
22 408 

5 426 061 
48 834 547

Mp. 1 249 081

5 819 366 
201 563 029 
531 506 734 
113 444 332 

4649 914 
320 

9 360 000

P A L O N E  B U D O W L A N E  
I MIAŁ WAPIENNY

po cenach konkurencyjnych polecają do 
natychmiastowej dostaw y ' 2492

CZELADZKIE WAPIENNIKI I KAMIENIOŁOMY

„ B R Y N I C A “
w C z e la d z i obok Huty Laura. 

Biuro w Sosnowcu, ul. 3. Maja 5.

Mp. 867 592 776

s p ó ł k i .
z 30 276 udziałami — 8 027 600 Dt. Rmk.

5 600

1 088 995 *s 108 899 500

Mp. 867 592 776

St an r u c h u
Dnia 31. grudnia 1922 liczono: . . . 740 członków 
W ciągu roku rachunkowego wystąpiło 3 „
W ciągu roku rachunkowego przystąpiło 37 „
Dalsze udziały n a stą p iły ......................... ........................................................
Przeto pozostało przy zakończeniu . 774 członków z 1 119 803 udział. =  111 930 300 Dt. Rmk.

Stósownie do uchwały generalnego zebrania z dnia 30-go marca 1924 r. wartość niemieckiej 
marki zrównano z wartością marki polskiej.

K a t o w i c e ,  dnia 31. marca 1924.

Dom Związkowy :: Bundeshaus, Katowice
zapisana spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd.
podp.: Dr. Wo l f f .  K o l a s s a .  W e n z e l .

trwale materjały 
dobry krój 

wykwintne modele 
fachowa, rzetelna obsługa 

tylko hurtownie
poleca

G a rsteck i
F a b r y k a  F a r t u c h ó w

P oznań , u lica  Kozia 19 :: Telefon 3279.
2559^

S w ó j  do swego!

BaanoiiPolaözfflkoloöalcK oSiö
Wykonuję

podług miary i dla urzędników Państwowych, także 
z przyniesionych towarów.

Ignacy Zaiczek, Mikołów
ulica 8. Maja 8. 2556

CUKIER
krystaliczny poznański

dostarcza wagonowo najtaniej na kredyt 
wekslowy

„Brzesk" Solo a rm -lm l z oir. odp.
K a to w ic * , Kościuszki 12. T e l. 8 8 1 .

W miejsce p. P. Korusa z W. Dąbrówki 
który składa dobrowolnie agenturę w Brze
zinach, poszukujemy rzeteln. i sumiennego

Ma
z miejscowości Brzezin

do roznoszenia gazet
od 1. czerwca rb.
Wydawnictwo Goniec SlasKl I Grenzzeltan?

Katowice, ul. Warszawska 58.

Bachalterha
z kilkuletnią praktyką biurową
poszukuje p o sa d y .

Zgłoszenia do administracji *Oońca 
Śląskiego“ w Katowicach. W


