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GORNOSLAZAK
Pismo codzienne, poiwlęcone sprawom ludu polskiego na Śląsku.

Przez lud — dla ludu!GÓRNOŚLĄZAK
kosztuje od 21-go kwietnia do 30-go kwietnia 1924 roku 

marek polskich 1 milion 500 tysięcy. Telefon nr. 1049,

' - OGŁOSZENIA
oblicza się na wiersze milimetrowe. — Wiersz milime
trowy kosztuje 75.000 mkp. Wiersz reki. 225.000 mkp

REDAKCYA I EKSPEDYCYA 
znajduje się w Katowicach przy ulicy Poprzecznej 11.

O wartości marki rentowej.
Marzenia rosyjskie.

Polityka rosyjska idzie dwiema drogami: urzę
dową, która ma siedzibę w Moskwie i nieurzędo- 
wą, mającą swój przytułek i poparcie w Berlinie, 
Belgradzie i Pradze czeskiej. Najjaskrawiej i naj
swobodniej buja ona w Pradze.

Wiemy dobrze, że polityka przedrewolucyjnej 
Rosyi, w stosunku do innych Słowian, streszczała 
się w dwóch słowach: prawosławije i samodier- 
żawije, czyli połączenie wszystkich Słowian pod 
jednym carem, wszechwładnym, i pod skrzydłami 
jedynego wyznania — wschodniego kościoła. Po
lityka ta niepokoiła Europę, wywołując ciągłe 
wrzenie na półwyspie bałkańskim i bałamucąc, 
trzymających się jeszcze rzymskiego katolicyzmu 

’Słowian, którym miły był nietyle zapach „ładanu“ 
T popiej kadzielnicy ile ruble moskiewskie.

Zdawało się, że polityka ta po wielkiej wojnie 
zbankrutowała: państwa bałkańskie wyzwoliły się 
z carskiej opieki, a prawosławie, jak dawniej do 
nóg carskich, pochyliło się wraz z patryarchą Ty- 
chonem do stóp Trockiego, Rosenfelda i Sobelsoh- 
na. Zdawało się, że wyznania religijne, te czy inne, 
jako rzecz sumienia ludzkiego i mające na celu ży
cie duszy w idealnem niebie, lecz nie na malutkiej 
naszej ziemi, przestało w polityce europejskiej ode- 
grywać rolę czynnika realnego.

A jednak monarchiści rosyjscy, znalazłszy naj
milszą dla siebie siedzibę w bardzo republikańskiej 
/Pradze czeskiej, broniącej środkową Europę od 
Habsburgów, z tamtej strony rozwijają stare swoje 
ideały: prawosławie i samodierżawje. Piękne te 
hasła znalazły dla siebie wdzięczne pole w „Narod- 
nich listach”, gdzie je ze smutną rezygnacyą uza
sadnia prof. Pogodja, uważając za łączniki przysz
łego „słowiaństwa".

Że Słowiańszczyzna rozpoczyna dopiero swoją 
rolę dziejową w Europie, to każdy nieuprzedzony 
człowiek widzieć może, ale rozpoczyna dopiero po 
uwolnieniu się z pod wpływów Rosyi, ciążącej nad 
nią. Z tego nie wynika, ażeby uwolniwszy się z 
politycznych kajdan rosyjskich, dążyła znowu do 
/wciągnięcia na siebie carskiego munduru, w której 
radby ją ubrać p. Pogodin.

Zapewne, może się słusznie martwić p. Pogo- 
(iin tern, że gdyby nie wojna „odwiedzaliby" Pio- 
trogród różni „bratry“ i „bratuszki“, a teraz siedzą 
tam wstrętne władze sowieckie i nie myślą o tern, 
ażeby „opiekować się“ i „pomagać“ biednym Sło
wianom, wprzęgniętym w jarzmo austriackie. Ser
ce rosyjskie wolało patrzeć na prześladowanych 
Czechów, na męczonych Bośniaków i Dalmatyń- 
oów, nie mówiąc już o Rusinach galicyjskich, wy
ciągających ręce do Rosyi z niewoli polskiej. To 
bardzo boleśne dla serca „prawdziwego Rosjani
na * — bo w Siowiańszczyźnie byli także Polacy 
lako „nieprawdziwi Rosyanie“.

Gdyby wojna — marzy dalej p. Pogodin — 
ma Rosyi zakończyła się szczęśliwie, ,byłoby 
stworzone wielkie państwo czeskie (z czego?), któ- 
re wiedziałoby, że związane z Rosyą, nie potrze
buje lękać się potęgi niemieckiej lub madziarskiej“. 
O Niemców mniejsza, możnaby się z nimi pogodzić, 
ale Madziarzy to niestrawni paprykarze! Dalej 
p. Pogodin pociesza Czechów tern, że gdyby wojna 
zakończyła się szczęśliwie, „Czesi mieliby rynek 
rosyjski otwarty dla swoich towarów“. Ażeby po
smak tej wielkiej a utraconej przyszłości jeszcze 
bardziej zwiększyć, powiada o 200 mil jonach Ro- 
svan. Szanowny prof, dodał sobie dla fantazji i za
chęty Czechów 50 milionów, a co do reszty, zali- 
czyi oczywiście do Rosyan i uiusuzów. Samojedów,

Berlin, 24. kwietnia. W Komisyi Gospodarczej 
Rady Państwa padło przed kilku dniami zdanie, że 
marka rentowa jest warta tylko 60 fenygów. Ponie
waż to wniosło niepokój pomiędzy ludność, prezydent 
Banku Rzeszy, dr. Schacht, ogłasza, co następuje: 
„Dnia 10 kwietnia jeden z członków Komisyi Rady Go
spodarczej powiedział na posiedzeniu, że marka ren
towa ma tylko 60 fenygów wartości. Ażeby zapobiedz 
nieporozumieniu, objaśniłem to posiedzenie w ten spo
sób, że w całym świecie wartość pieniądza, porównana 
z cenami towarów głównych pierwszej potrzeby obni
żyła się o 40%, jeśli się ma na oku ceny przedwojenne. 
Te moje słowa zostały nadużyte świadomie lub nieświa
domie w celu obniżenia wartości marki rentowej w po
równaniu z marką złotą. Na owem posiedzeniu cho
dziło o porównanie "cen obecnych z przedwojennemu 
Przy tern marka rentowa, jak i złota, jak również dolar 1 
w równem są położeniu. Oświadczam, że marka ren
towa, jak dotychczas, tak i nadal jest krajowym środ
kiem płatniczym pełnej wartości, że Bank Rzeszy ma 
wolę utrzymać stałość wartości tejże marki pod każ
dym warunkiem i że posiada skuteczne środki, ażeby 
ten zamiar wykonać.“
Kelferlńi ponlosł Śmierć przy zderze

niu pociągu.
Berlin, 24. kwietnia. Konsul niemiecki w Lugano 1 

donosi na podstawie znalezionych wykazów osobistych, § 
że były minister, a obecny poseł, znany dr. Helfferich 
zginął razem z swoją matką przy zderzeniu pociągów 
w Bellinzonie. w Szwajcaryi. Poniósł śmierć w pło
mieniach.
Streik robotników rolnych w Prusledh

Królewiec, 24. kwietnia. Z powodu zatargu co 
do taryfy wybuchł stre.jk w powiecie królewieckim i 
fiszuskitn. Robotnicy strejkują w pierwszym powiecie 
na 130, a w drugim na 80 majątkach.
Odpowiedzi państw na sprawozdanie 

znawców.
Par y ż, 24-go kwietnia. Odpowiedzi rządów 

państw sojuszniczych na notę komisyi reparacyinej 
nie nadeszły jeszcze do biura generalnego sekre
tarza. Przyszłe posiedzenie komisyi odbędzie się 
dopiero w ciągu przyszłego tygodnia. Rząd an
gielski zawiadomił komisyę, iż odpowiedź jego na
dejdzie dzisiaj wieczorem lub też jutro rano. Od
powiedzi belgijskiej spodziewają się w piątek lub 
sobotę. Odpowiedzi rządu francuskiego dotychczas 
nie ma, lecz tylko list prywatny Poincarego do 
prezesa komisyi, Barthou.

Przymierze włosko-czesbie.
Rzym, 24. kwietnia. Słychać, że przebywający 

obecnie na kuracyi prezydent Czechosłowacyi Masaryk 
opracuje razem z dr. Beneszem projekt przymierza 
włosko - czeskiego. Na jego podstawie Czechosłowacya 
miałaby przystąpić do przymierza włosko - jugosło
wiańskiego.

Ministrom francuskim nie wolno
przemawiać na wiecach.

Pary ż, 24. kwietnia. Rząd francuski uchwalił, 
ażeby od dzisiaj żaden z ministrów, ubiegający się o 
mandat poselski, nie przemawiał na wiecach wybor
czych.

Amnestya w Butgaryi.
S of i a, 24. kwietnia. Sobran je czyli sejm bułgarski 

uchwalił ustawę amnestyjną dla osób, które w czerwcu 
i wrześniu przeszłego roku brały udział w rozruchach 
chłopskich i komunistycznych. Kary zostaną umorzone
jednakże tylko wtedy, jeśli na przeciąg trzech lat nie 

| przekroczą przepisów prawnych.

Burjatów, Mongołów, mieszkańców Twkesfami, 
Kaukazu i oczywiście Rusinów — także do Rosyan. 
Prawdopodobnie i Polacy znaleźli się w tej liczbie, 
bo przecież to — także Słowianie, choć „niepraw
dziwi Rosyanie”.

Według mniemania p. Pogodina dużo Czesi 
stracili z powodu nieszczęśliwej dla Rosyi wojny. 
Jak w życiu codziennem Rosyanie odznaczali się 
szeroką naturą“ tak też lubią i politykę — szero

ką. Niezdoławszy stworzyć wielkiego państwa 
czeskiego, p. Pogodin martwi się tern, że „Polska 
obecnie jest. za wielka“. O ile autor co do Czechów 
okazał się powściągliwym, bo nie powiedział jacy 
sąsiedzi musieliby złożyć się, aby Czechom zrobić 
podarunek z wielkiego państwa, o tyle szerokość 
swoich poglądów co do, Polski zwęził. Będąc tego 
zdania, że Polska obecna jest — „za wielka“, a tro
skliwy o jej przyszłość, radby ją obciąć na kre
sach, gdzie mieszkają Białorusini i Rusim, należący 
do kategorji „nieprawdziwych“ jeszcze Rosjan. Ro
sy a miała z nimi spokój, a Polska — kłopot tylko. 
Nie wyjaśnia wszakże tego zjawiska bardzo pro- 
stem porównaniem, że nawet zwierzęta, zamknięte 
w klatce kręcą się koło krat, a na wolności — bry
kają, nieraz ze szkodą innych, bo wolności ocenić 
nie umieją. P. Pogodin lubi niedomówienia: nie Pi
sze z czego-by carowie skleili wielkie państwo cze
skie, a zapomina, że Białorusini i Rusini od stu lat 
przeszło należą dopiero do Rosyi, a wspólnie z Pol
ską żyli 500 i, że nie Polacy zagarnęli te ziemie 
Rosyi, lecz Rosya Polsce.

Obcięcie Polski podoba się zapewne nietylkc 
monarchistom rosyjskim, lecz i innym sąsiadom. 
Rozumiemy tę boleść. Powściągliwy co do Polski 
p. Pogodin nie wspomina o tern, że ani Gdańsk, ani 
Prusy Królewskie, aż do końca 18-go wieku nie 
wchodziły w skład państwa pruskiego, że Górny 
Śląsk nie był nigdy niemieckim, Cieszyńskie — 
czeskiem.

Na pociechę Polski, którą p. Pogodin radby wi
dzieć zamkniętą w 10 guberniach Królestwa Kon
gresowego, powiada, że według jego planów i za
miarów sąsiadów, chciwych na cudzą własność* 
Polska ta, już obcięta, gdyby była pod „opieką“ Ro
syi jako potężnego mocarstwa, miałaby wolne ręce 
— do walki z Żydami. Risum teneatis amici! Poli
tyka rosyjska, snędziwszy ze wszystkich krańców 
swego państwa Żydów do Polski, przez usta P. Po 
y o di n a powiada, że doprowadzona do wielkości 
Czech lub Fstonji, Polska będzie mogła skutecznie 
walczyć z Żydami. Osobliwa logika! Zwykle im 
państwo silniejsze tern łatwiej zwycięża wroga, a 
według logiki p. Pogodina — odwrotnie.

Pominąwszy dobre chęci p. Pogodina co do 
zmniejszenia Polski i „opieki“ przy walce z Żydami, 
nasuwa się pytanie: dla kogo i po co odbywa się ta 
carska i monarchiczna propaganda w republikań
skich Czechach? Jaki cel może mieć to pokazywa
nie małym narodom słowiańskim wielkiego szczę
ścia jakie mogłoby ich czekać, gdyby w Rosyi po
wróciły carskie rządy? P. Pogodin hojny jest xx 
obietnice dla Czechów, którym przyrzeka, że samo 
imię cara zastąpiłoby im wszelkie zbrojenia i soju
sze, słowem — obiecuje prawdziwą Arkadję. w 
której czeskie baranki mogłyby się paść pod opieka 
wilków. Rozkoszne chwile Aranjuezu przyrzeka 
p. Pogodin Czechom, gdyby tylko car wrócił; a 
..imperialistyczna“ Polska, za wielka stanowczo dla 
sąsiadów, nie opierała się o Karpaty, — a dla Cze* 
chów. pod opieką carską, zakwitłyby handel, sno- 
kój. przyjaźń. Z Wyszohradu do Pctrohradu Mo
skale różami usłaliby drogę — gdyby...



O to wrasme mate „gdyby** wszystko się rozbi
to, tylko sen prześniony p. Pogodin ujął w formę 
politycznego artykułu, aby rozpędzić smutek i bo
leść p. Kramarza i jego politycznych przyjaciół.

POLITYKA.

j jowe.i poser Pasmussen, rooót puöitcznycn jfrtss- 
Śkote. spraw kościelnych Dahl, spraw szkolnych 
powieściopisarka Nina Bang, finansów Bramsnaes, 
sprawiedliwości Steincke a rolnictwa Bonding.

ZAGRANICA.
O międzynarodowy zakaz prywatne! fabrykacyl

broni.
POLSKA.

Dowóz 1 wywóz złota z Polski dozwolony.
Z Warszawy donoszą, że ministerstwo skarbu 

dozwoliło na przywóz do Polski złota i złotych mo
tet oraz na handel monetami. Podróżni przywo
żący złoto mogą je z powrotem wywozić w ciągu 
dwóch miesięcy od daty przyjazdu bez specyalnego 
nozwotenia na zasadzie imiennych zaświadczeń, 
wydanych przez graniczne urzędy celne.

Niepomyślny stan zasiewów polskich
Z Warszawy donoszą, że wedle oświadczenia 

wybitnego przedstawiciela ministerstwa rolnictwa 
tegoroczny stan zasiewów w Polsce jest naogół 
niepomyślny. Na ziemiach południowo-wschodnich j 
zasiewy ozime przedstawiają się lepiej, jak na zie
miach północno-wschodnich. Zasiewy jare przed
stawiają sie gorzej, gdyż rolnicy wskutek długiej 
zimy nie mogli przeprowadzić z tern związanych 
wstępnych robót. O ile obecna stosunkowo niska 
temperatura potrwa czas jak’ś dalej, stan zasiewów 
ukształtuje się jeszcze niepomyślniej.

Handel polsko-rumuński.
Rumuńskie ministerstwo skarbu ogłosiło dane 

statystyczne odnoszące się do obrotu handlowego 
między Polską a Rumunią w roku 1923. Obrót o- 
bejmował cztery grupy towarów a mianowicie to
wary i produkty zwierzęce, produkty rolne, kopal
niane i ich przetwory oraz towary mięszane. Ru
munia wywiozła do Polski 34 milionów kilogramów 
wartości 169 milionów lei, zaś Polska do Rumunii ilo
ściowo mniej, bo tylko 15 milionów kg. Za to to
war polski był trzykrotnie więcej wart, bo 498 mi
lionów lei. Polega to na tern, że towar polski był 
przedniej jakości, zaś towar rumuński obejmuje tyl
ko surowce i tytoń.

NIEMCY.
Zachcianki niemieckie.

Niemcy, którzy nie umieją szanować u siebie 
w kraju praw mniejszości narodowych, pragną 
znowu uszczęśliwić swą kulturą szczepy afrykań
skie w dawniejszych swoich koloniach. Jak bowiem 
gazety berlińskie donoszą, związek kolonialnej 
współpracy Rzeszy wysłał do ligi narodów w Ge
newie protest przeciw zabraniu Niemcom kolonii, 
który brzmi następująco: Zabór kolonii niemieckich 
stanowi naruszenie danych narodowi niemieckiemu 
przed zawarciem rozejmu uroczystych przyrzeczeń. 
Cały naród niemiecki domaga się zatem zwrotu 
swoich kolonii, do których Niemcy mają niezaprze- 
tzalne i zasadnicze prawo.

Nowy rząd duński.
Nowy rząd duński składa się z samych socyal- 

nych demokratów z wyjątkiem ministra dla spraw 
zagranicznych, którym został poseł duński w Ber
linie, hr. Moltke. Prezesem ministrów oraz mini
strem handlu, przemysłu i marynarki jest Stauning, 
ministrem spraw wewnętrznych redaktor Hauge, 
sprawy socyalnych redaktor Borgbjerg, obrony kra-

W Pradze odbywa się konferencya szczegól
nej komisy! ligi narodów celem międzynarodowego 
uregulowania prywatnej fabrykacyi broni. W imie
niu międzynarodowego zrzeszenia robotników 
wniesiono o zupełny zakaz prywatnej produkcyi 
broni- Postanowienia konferencyi służyć mają za 
podstawę do przygotowania międzynarodowej u- 
mowy za pośrednictwem ligi narodów. Ostateczne 
postanowienia w tej sprawie przedłożone zostaną 
pojedynczym państwom celem ratyfikacyi.

Wielkie nieszczęście kolejowe w Bellinzona.
Rozmiary nieszczęścia kolejowego w szwajcar

skiej mielców-ości Bellinzona są większe, jak to 
podały pierwsze wiadomości. Zderzeń ie pociągów 
pospiesznych pociągnęło za sobą nietylko poważne 
straty materyalne — spaliły się dwa wagony oso
bowe i dwa bagażowe — lecz także obfita liczbę o- 
fiar ludzkich. Dotychczas naliczono 30 zabitych a 
50 ciężko rannych, w tern przeważnie wiele Niem
ców wracających w osobnym wagonie z Włoch. 
Wagon ten wraz z ludźmi spalił się doszczętnie, 
wskutek czego stwierdzenie tożsamości znajdują
cych się w nim osób jest uniemożliwione. Pomię
dzy spalonymi znajduje się wedle doniesienia biura 
Wolfa także były niemiecki wicekanclerz dr. Helffe- 
rich, który wracał z Włoch do Hanau, dokąd jesz
cze nie przybył ani też nie dał znaku życia o sobie. 
Śmiercią przypłacili swój zawód także kierownicy 
czterech maszyn elektrycznych, które uległy zupeł
nemu zniszczeniu. Przedstawiały one wartość 4 mi
lionów franków. Jako przyczynę nieszczęścia po
dają przeoczenie przez kierownika pociągu idącego 
z Lucerny sygnału o zamkniętym torze oraz wady 
w układzie rozjazdów. Ranni i zabici zostali tylko 
podróżni w pociągu idącym z Medyolanu do Ba
zylei. Powyższe nieszczęście kolejowe jest najwięk
sze, które zdarzyło się dotąd w Szwajcaryi.

Zatarg włosko-francuski.
Z Nizza donoszą, że włoscy i francuscy socyali

ści w Nizza i Mentone napadli na faszystów wło
skich, z których wie!u zabito lub poraniono. Wia
domość powyższa oburzyłą opinię publiczna wło
ską w wielkiej mierze a gazety włoskie zarzucają 
rządowi francuskiemu, ze nie troszczy się wcale o 
życie włoskich patryotów. „Uiornale d‘ltalia“ za- , 
znacza, że poiicya irancuska zachowuje się biernie j 
wobec napaści na obywateli włoskich, co nie przy- j 
czynią się do ścieśnienia przyjaznych stosunków i 
francusko-wioskich. inne gazety wyrażają podob
ne zdanie i domagają się interwencyi rządu wło
skiego.

Sprawa długów koalicyjnych.
Omawiając wypowiedzenie się prezydenta Sta

nów Zjedn. Cooüdge’a za propozycyami znawców 
gazety londyńskie zaznaczają, że w razie usiłowań 
rządu francuskiego do rozbicia rokowań dotyczą
cych uspokojenia Europy, Francy a zostanie zupeł
nie odosobniona. Z oświadczenia Coolidge‘a wyni
ka, że Ameryka nie myśli darować entencie długów 
wojennych, wobec czego Francya zdana jest na

Poradnik podatkowy.
Oprócz podatku od majątku gruntowego, 

(Grundvermögensteuer), który najpóźniej 15-go 
każdego miesiąca musi być zapłacony, istnieje po
datek (Vermögensteuer). Podatek majątkowy pła
ci się tylko raz w roku, i zaliczki na ten podatek 
należało już najpóźniej zapłacić do 20-go lutego.

Na podstawie dalszych rozporządzeń wykony- 
wawczych każdy podatnik, jeżeli majątek posiada, 
musi dać deklaracyę podatkową w przedmiocie 
swego majątku, najpóźniej do 30. bm. i przesłać ją 
do urzędu finansowego (Finanzamt.

Celem informacyi dla czytelników naszych ga
zet streszczamy niniejszem najważniejsze ustępy 
owego rozporządzenia wykonawczego, które przy 
deklaracyi przestrzegać się poleca.

Wiadomo, że wszystkie gruntowe i majątkowe 
podatki obliczano dotychczas na podstawie podat
ku wojennego (Wehrbeitrag) z roku 1913. Ponie
waż ten podstawowy podatek w wielu wypadkach 
nie odpowiadał rzeczywistej wartości, nakazano no
we oszacowanie gruntów i zabudowań. Przy de
klaracyi majątku można pewne kwoty odliczać od 
całości szacunkowej.

W rachubę wchodzą trojakie gatunki majątku 
f to: 1) majątek rolny, leśny i ogrodniczy, 2 ma
jątek obrotowy, i 3) majątek budynkowy.

Majątek rolny oblicza się podług ilości hekta
rów roli przeciętnej wartości szacunkowej 1 war
tości roli. Minister skarbu zarządził ustalenie war
tości roli, podług wartości zbioru żniwnego, na 
cztery klasy. Od każdego hektara roli, poniżej ty
siąca marek wartości odlicza sie 40 procent:

od hektara roli ponad tysiąc aż do 1600 marek 
wartości, odlicza się 30 procent: od hektara roli po
nad 1600 marek aż do 3000 marek wartości, odli
cza się 20 procent, a od hektara roli mającej ponad j 
3000 marek wartości 10 procent z ogólnej sumy 
wartościowej.

Dla lepszego zrozumienia podajemy następują
cy przykład: Pewien rolnik posiada 50 hektarów 
roli. Wartość tej roli oszacowano na 50 tysięcy 
marek. Według poprzedniego obliczenia przypada 
na jeden hektar roli, przeciętnie 1000 marek war
tości. Od wartości — 1000 do 1600 marek — wol
no odliczyć 30 procent za każdy hektar, tak że 
przy jednym hektarze roli zamiast 1000. tylko 700 
marek, a przy 50 hektarach zamiast 50 tysięcy, tyl
ko 35 tysięcy mk. majątki się deklaruje.

Od majątku leśnego, wolno odliczyć 5 procent, 
a od majątku ogrodniczego 20 procent z ogólnej 
przez nowe szacowanie stwierdzonej wartości.

Wartość majątku od zabudowań mieszkalnych 
oblicza się tak, że od ogólnej wartości szacunko
wej odlicza się 70 procent.

Wartość majątku z kapitałów przedsiębiorstw 
itd. wymaga obszerniejszego objaśnienia, a ponie
waż pomiędzy naszymi czytelnikami mało jest 
osób, ktreby majątek laki posiadały, nie urn esz- 
czamy szczegółów tegoż obliczenia. (W razie po
trzeby polecamy zasiągnąć rady naszego biura o- 
brony prawnei).

Miarodajnym dniem stwierdzenia majątku lest 
31. grudnia 1923. Do majątku policzą się także 
wartość budowisk. płacenie rent i rzeczy zbytkow
nych (Luxusgegenstände).

Opodatkowanie maią*k'i oblicza się tak: Mają- 
** do 5 tysięcy marek. W wolny od nodatku. Od

i wpływ memiecKtcn sprat reparacyjnycn. weoie 
I zdania francuskiego stąd wynika, że nie może być 

mowy o zmniejszeniu spłat niemieckich, chyba, że 
Anglia zgodzi się na darowanie długów francuskich 
wobec Anglii bez uzyskania jakiegokolwiek odszko
dowania z strony Stanów Zjedn.

Obawy londyńskie w sprawie postanowień 
znawców.

„Times“ donosi z Londynu, że w kołach dyplo
matycznych Anglii panuje poważna obawa, iż róż
nica poglądów wśród sprzymierzeńców doprowa
dzi do tego. iż rokowania staną na martwym punk
cie. Jedyna nadzieję pokłada się w wyborach fran
cuskich. które spowodować mogą zmianę kierunku 
politycznego rządu francuskiego. Rząd angielski 
dołoży z swej strony wszelkich usiłowań, aby nie 
doszło do zaostrzenia różnicy zdań pomiędzy An
glia a Francya co do sposobu przeprowadzenia po
stanowień znawców, nie łudzi sie iednak co do te
go. iż rokowania będą bardzo trudne i obfitujące w 
różne niespodzianki.

Lloyd George przeciw rządowi Macdonalda.
Lloyd George wyraził się na zebraniu libera

łów bardzo niepochlebnie o rządach robotniczych 
i rzucił pogróżkę, że liberali zrzucą rząd Macdo
nalda kiedy im się zechce połączyć się z konser
watystami. W związku z tą pogróżką gazety an
gielskie zalecają Maedonaldowi nie zaostrzać zatar
gu z liberałami, gdyż inaczej rząd robotniczy ru
nie. Byłoby to dla interesów Anglii bardzo nieko
rzystnie, zwłaszcza w obecnej chwili, kiedy zacho
dzą usiłowania około uregulowania zagadnień euro
pejskich. W razie. gdTby zagranica się dowiedzia
ła, że stanowisko rządu robotniczego z dnia na 
dzień staje się w parlamencie trudniejsze, powaga 
Macdonalda ucierpiałaby znacznie podczas przy
szłych rokowań, co wyszłoby tylko na niekorzyść 
Anglii.

Oświadczenie rządu francuskiego w sprawie 
postanowień znawców.

W sprawie pisma Poincarego do prezydenta 
komisy! reparacyjnej, Barthou, co do stanowiska 
Francyi wobec postanowień znawców, Havas dono
si. iż pismo to nie jest urzędową odpowiedzią 
Francyi do komisy! reparacyjnej, lecz zawiadomie
nie de’egata francuskiego, którym jest Barthou. 
Pismo to zawiera instmkcye dla Barthou i nie jest 
przeznaczone do nrzedłożenia komisy! reparacyj
nej. Poincare jak Barthou są zgodnego zdania co 
do przyjęcia postanowień znawców w tej mierze, 
w jakiej podlegają decyzyi komisy! reparacyjnej, 
która ma prawo do zmiany niektórych propozycyi 
znawców. Komisya reparacyjna musi wypracować 
nropozyeve ostateczne, które ustalą obowiązki 
Niemiec bez wszelkiej dwuznaczności. W zawia
domieniu rządu Rzeszy o postanowieniach znaw
ców komisya renaracyjna domagała się niezwłocz
nego przygotowania z strony Niemiec potrzebnych 
na wykonanie propozycyi znawców ustaw i rozpo
rządzeń. które przedłożone być muszą komisy! ce
lem zatwierdzenia. W ten sposób uniknione zosta
ną intrygi prawników niemieckich, które imałyby 
niewątpliwie powodzenie, gdvby treść propozycyi 
była została wypracowana przez rządy sprzymie
rzonych.

majątku ponad 5 do 25 tysięcy marek, płaci się od 
każdego tysiąca marek majątku 3 marki, od mająt
ku ponad 25 do 50 tysięcy marek płaci się od każ
dego tysiąca marek majątku, 4 marki, od majątku 
ponad 50 do 100 tysięcy marek, płaci się od każ
dego tysiąca marek majątku 5 marek; od mają i ku 
ponad 100 do 500 tysięcy marek, płaci s.ę od każ
dego tysiąca marek majątku, 6 marek; od majątku 
ponad 500 tysięcy do 2 milionów marek płaci się 
od każdego tysiąca marek majątku 0,50 marek; od 
majątku ponad 2 do 5 milionów marek, płaci się 
od każdego tysiąca marek majątku z marek, a 
wreszcie od maiątku ponad 5 milionów marek pła
ci się od każdego tysiąca majątku 7,30 marek.

Osoby liczące więcej niż 60 lat lub też niezdat
ne do zarobkowania są uwolnione od podatku ma
jątkowego. jeżeli ich majątek nie przekracza 20 ty
sięcy marek, a dochód płynie przeważnie z kapita
łów i budynków.

Kto posiada majątek a formularza dla deklara
cyi podatkowej me otrzymał, temu radzimy zażą
dać formularz z urzędu skarbowego (Finanzamt), 
deklaracyę zawczasu wypełnić i do urzędu skar
bowego przesłać.

W przeciwnym razie następuje dekia^acya u- 
rzedowa. która się już niejednemu podatnikowi dała 
we znaki.

ł inne formularze, jakie podatnikowi nadsyłają, 
potrzeba dla własnego dobra wypełń,ć i za.vczasu 
do właściwego urzędu przesłać. Nie Potrzeba się 
lękać tych długich druków, i wszystko wypełnić 
tak. jak sie najlepiej potrafi. Dobrze by było, gdy
by po wszystkich wioskach kółka oświatowe istnia
ły, które by mogły pod tym względem lud nas* 
WztaJcfć. gdvż ..uczony z nieba nie spadnie**.



iatfeiimci z Miteli mm soon.
— Jeżeli na św. Wojciecha śnieg pada — to 

trzecia kopa siana na lakach przepada. Św. Woj
ciech, którego uroczystość obchodziliśmy w dniu 23. 
kwietnia, minął przy zimowej temperaturze wcale nie- 
wiosennej. Zima ciągle nas nie opuszcza. Poranek rzu
cił nam garść promieni słonecznych, które jednak wkrót
ce rozprószył mroźny podmuch. Błękit nieba przesło
niły chmury, z których posypały się płatki śniegu. Koło 
południa niebo wypogodziło się — w dalszym ciągu je
dnak panował przejmujący chłód.

Do dnia św. Wojciecha przywiązanych jest wieje 
przepowiedni, z których jedna głosi, że:

Jeżeli na św. Wojciecha śnieg pada, 
to trzecia kopa w łąkach przepada.

Gdybyśmy więc mieli zaufać starym polskim pro
gnostykom meteorologicznym — to przyszłość nie we
soło zapowiada się dla rolników.

— Jarmarki na Górnym Śląsku od 1. do 15 maja 
1924 r. A) W prowincyi górnośląskiej: Baborów: 13. 
maja kramny, bydło, konie, świnie i kozy. — Fyrląd: 
8. maja kramny, bydło, konie, świnie i kozy. — Klucz- 
borek: 13. maja bydło, konie i świnie. — Krapko
wice: bydło, konie, świnie i kozy. — Kupy: 7. maja 
bydło, świnie i kozy. — Leśnica: 8. maja kramny. — 
Nysa: 3. maja bydło, konie, świnie i kozy. — Pil
chowice: 15. maja kramny, bydło i konie. — Raci
bórz: 14. maja kramny, bydło, konie, świnie, owce i 
kozy. —- Strzelce: 15. maja bydło, konie i kozy. — 
Władzin: 7. maja kramny. — Wołczyn: 14. maja 
bydło, konie, świnie i kozy. — Zawadzkie: 14. ma
ja kramny. — B) Województwo śląskie: Lubliniec: 
13. maja bydło. — Mikołów: 14. maja bydło. — 
Mysłowice: 6. maja bydło. — Wodzisław: 6. 
maja bydło. — Żory: 7. maja bydło, konie, kozy i 
świnie.

— Milionówka. W sobotniem ciągnieniu mllio- 
ftówki wylosowano nr. 0.666.028.

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
X Stan zasiewów w Polsce bardzo niepomy

ślny. Bardzo wybitny przedstawiciel ministerstwa 
rolnictwa powiedział o stanie tegorocznych zasiewów co 
następuje: Stan zasiewów w Rzeczypospolitej jest nao- 
gól bardzo niekorzystny. Zasiewy ozime przedstawiają 
się na ziemiach południowo-wschodnich lepiej, aniżeli 
na północno-wschodnich. Gorzej przedstawia się stan 
zasiewów jarych, ponieważ dotąd nie mogli rolnicy na
wet wstępnych robót, związanych z tern przeprowadzić. 
Stan ten może ukształtować się jeszcze niepomyślnie!, 
o fle obecnia niepogoda a nadewszystko stosunkowo 
bardzo niska temperatura potrwa czas jakiś.

X O zniesienie opłat wywozowych. W mini
sterstwie skarbu rozpatrywana jest sprawa zniesienia 
Opłat wywozowych od wyki, peluszki, koniczyny, sera
deli itp. Wniosek w tym kierunku wyszedł od Głównego 
urzędu Przywozu i Wywozu, który stwierdził, że kon
iunktury na targach światowych nie pozwalają na ścią
ganie tych opłat.

X Wprowadzenie złotego. Od 28. kwietnia b. 
i. notowania na giełdzie pieniężnej w Warszawie odby
wać się będą w złotych i groszach. W związku z refor
mą walutową, polegającą na wprowadzeniu, zacząwszy 
od 1. maja, złotego jako środka obiegowego P.K.O. za
wiadamia, że urzędy pocztowe będą od tego dnia pro
wadziły rachunkowość wyłącznie we walucie złotej. 
Wszelkie przekazy będą wypłacane po 18.000 za grosz. 
Sumy niżej 18.000 nie będą 'wypłacane.

Z KatowSdtfetro.
Katowice. (Katowicki oddział P. K. O. 

nie zostanie zlikwidowany.) Wiadomości o 
zlikwidowaniu oddziału Pocztowej Kasy Oszczędności 
(P.K.O.) w Katowicach nie potwierdzają się. Dyrekcya 
tutejszego oddziału P.K.O. nie wie nic o miarodajnem 
postanowieniu Mkwidacyi.

f— (Wezwanie do uiszczenia! podatku 
gruntowego.) Magistrat ogłasza: Lista wymiaru
państwowego podatku gruntowego na miasto Katowice 
zostanie na przeciąg 14 dni w pokoju 34 ratusza wyło- j 
żoną do wglądu. W tym czasie należy podatek grun- : 
towy za rok 1924 włącznie 100 procent dodatku gmin- ! 
nego uiścić w miejskiej kasie podatkowej przy ulicy 
Młyńskiej nr. 4, w przeciwnym razie nastąpi przymu
sowa egzekucya. Osobne powiadomienie płatników nie 
nastąpi. Powyższe ogłoszenie dotyczy wyłącznie nie
zabudowanych gruntów nie zaś budynków.

—- (Napad na ulicy.) Przez dotychczas nie- 
wyśledzonych sprawców został napadnięty na ulicy 
Kościuszki niejaki Ludwik Czarnecki. Napastnicy zadali 
Czarneckiemu poważną ranę przez uderzenie tępem 
narzędziem. \

Chorzów w Katowickiem. (Nieszczęśli
wy wypadek.; Onegdaj został przejechany przez 
furmankę naładowana nawozem młodociany Aleksander 
Delekowicz, zamieszkały przy ulicy Królewskohucki*ei 
nr. 8. Chłopak poniósł na miejscu śmierć. Winę niesz
częśliwego wypadku ponosi właściciel furmanki S. F., I 
zamieszkały w Dąbrówce, który powoził furmanką 
szybkim pędem w stanie pijanym. Zwłoki chłopaka od- I 
stawiono do kostnicy szpitala gminnego.

Siemianowice w Katów iciacm. u rz y i r z y- ,
manie bohatera.) Przez policyę wojewódzką zo
stał przytrzymany niejaki M. J. z Zachodzia, powiat i 
Poznań, za czynną zniewagę policy! o opór przeciw 

i władzy. Był ponadto ścigany przez prokuraturę przy j 
detaszowanej izbie karnej w Tarn. Górach za czyn ka
rygodny. •

Mysłowice. (Głos sumienia). Przed nie- j 
jakimś czasem skradziono pewnemu urzędnikowi kwotę ! 

i 20 milionów marek polskich. Okradziony już prawie 
był przebolał stratę, aż tu naraz na altance córka urzę
dnika znalazła zawiniątko papieru, zawierające 20 mi
lionów marek z dopiskiem, że złodziej tknięty wyrzuta
mi sumienia, zwraca skradzione pieniądze.

Z ŚwięfothłowidtfefrOe
Król. Huta. (Nieszczęśliwy wypadek). 

W hucie trzej cieśle zajęci byli usunięciem rusztowa
nia, stojącego już od 2 miesięcy. Nieszczęśliwym wy
padkiem oderwały się deski łączące i rusztowanie za
waliło się. Dwaj cieśle, Brust i Lukas, zapadłszy się, 
odnieśli tak ciężMe obrażenia cielesne, że musiano ich 
odstawić do lecznicy brackiej.

Lipiny w Świętochłowickiem. (Swawola 
o p o j ó w.) U przystanku kolejki ulicznej w Piaśnikach 
czekało kilka kobiet, mając obok siebie kosze z jajami. 
Trzej opoje przechodzili obok. a jeden z nich wlazł do 
kosza z jajami. Kobieta poszkodowana zawodziła, a o- 
pój uciekł spiesznie.

Pszczyna. (Książęce urodziny). W
środę, z powodu uroczystości urodzin księcia pszczyń
skiego wszystkie kopalnie i zakłady przemysłowe, bę
dące jego własnością, były ustrojone chorągwiami, zaś j 
załogi ukończyły pracę o godzinie 12 w południe.

Ligota Pszczyńska. (Power do o‘d‘e‘b r a- 
n i a.) Tuteiszy posterunek policy! skonfiskował u nieja
kiego fi. T. ż S., powiat częstochowski, rower marki 
„Hamok“. Rower znajduje się na posterunku policy! 
wojewódzkiej w Ligocie, dokąd powinni się interesowa
ni zgłaszać. *

Murek! w Pszczyńskim. (Kradzież ro
weru.) Stefan Molenda z Murcek został w lesiei okra
dziony przez nieznanych sprawców. Zabrano mu rower J 
marki „Adler*4 nr. 14.931, czarno lakowany, ma zielone 
paski, kierownica równa, wygląd dobrze utrzymany.

Rybnik. (Przełożenie zjazdu kato
lickiego.) Dnia 4-go maja — jak donosiliśmy — miał 
się odbyć w Rybniku zjazd katoVcki. Tymczasem do
noszą, iż zjazd przełożono na niedzielę, dnia 25. maja.

ŚLĄSK OPOLSKI.
+ Wybory do parlamentu na Śląsku Opolskim.

Jak już donosiliśmy, górnośląski wydział wyborczy na 
| swem środowem posiedzeniu w Opolu uznał ważność 9 

wniosków wyborczych, pomiędzy innemi wniosek P o I - 
i sklej Party i Ludowej. Kartki wyborcze w obrę

bie prowincyi górnośląskiej zawierać będą nazwy 
wszystkich 9 uznanych wniosków w następującym po
rządku:

1) Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutsch
lands (V.S.P.D.); 2) Deutsche Demokratische Partei;
3) Kommunisten; 4) Pohka Part ja Ludowa (Polnische 

S Volksparteä); 5) Deutschvölkische Freiheitspartei; 6)
Dcutschsoziale Partei, Landesverband Oberschlesien; 7) 
Deutsche Volkspartei; 8) Zentrumspartei (Katholische 
Volkspartei); 9) Denitschnationale Volkspartei. Pod na
zwą każdej party! umieszczone będą nazwiska pier
wszych czterech kandydatów. Czołowymi kandydatami 
listy Polskiej Partyi Ludowej są: Malczewski Ka
zimierz, prezes związkowy w Raciborzu, Por d zik 

| Ambroży, sekretarz robotniczy w Zabrzu, Barczyk . 
■ Paweł, rolnik w Popielowie (powiat opolski), Klimas 

Czesław, ks. proboszcz w Tarnowce (powiat opolski).
Wyborcy polscy powinni pamiętać, że Polska Par

ty a Ludowa znajduje się na czwartem miejscu. Każdy 
wyborca dostanie karteczkę wyborczą w lokalu wybor
czym, i wchodząc do miejsca przeznaczonego do wkła
dania kartek w kopertę robi w kółku obok Polsk’ei Par
tyi Ludowej krzyżyk na znak, że głos swój na listę pol
ską oddaje. Wzór karteczki urzędowe! z dokładniej- 
szemi objaśnieniami podamy za Mika dni. Tymczasem 
prośmy pouczać mniej uświadomionych i me czytają
cych gazet polskich o nowym sposobie wyborów, ażeby 
w sam dzień wyborów każdy wiedział co i jak czynić 
należy.

+ O urzędowych kartkach wyborczych w 
Niemczech. Ustawa wyborcza z 6-go kwietnia 
przepisuje, że przy wyborach będzie tylko jedna urzę
dowa, na koszt państwa wydrukowana kartka. Podług 
rozporządzenia ministeryalnego każdy wyborca otrzy
ma, gdy wejdzie do lokalu wyborczego, kartkę i koper
tę; kartkę tę winien wyborca wypełnić (zrobić krzy
żyk), włożyć do koperty } oddać przy stole zarządu 
wyborczego. Inne kartki wyborcze będą nieważne. 
Sprzeciwiałoby się tym przepisom, gdyby partye ka
zały sobie wydrukować urzędowe kartki, aby wypeł
niwszy je krzyżykiem, rozdać je pomiędzy swoich zwo
lenników. Również niedozwoloną jest rzeczą, aby urzę
dowe kartki wyborcze wydać za zwrotem kosztów 
zarządom partyjnym, ażeby poza lokalem wyborczym 
mogły być wypełnione. i

, -r do smkmyöB? Z
Berlina donoszą, że w środę odbyły się narady wszyst- 

i kich partyi politycznych w sprawie» odroczenia wybo- 
- rów gminnych na czas późniejszy. Rząd pruski atoli alf 
i zajął jeszcze stanowiska do tej sjftfcwy.

Z Bytomskiego.
Bytom. (Pierwsza Komunia św.) W/

; drugie święto wielkanocne przystępowały dziatki nasza 
| polskie z parafii Panny Maryi po raz pierwszy do Sto** 

łu Pańskiego w liczbie 6, i to 2 dziewczynki i 4 chłopa-; 
ków. O godz. 7-mej zgromadziły się dziatki na pro-: 
bóstwie, skąd procesyonalnie były prowadzone do ko
ścioła pod przewodnictwem Wid. ks. proboszcza w a- 
systencyi dwóch Wielebnych księży kapelanów. O 
godz. %8-mej odprawiona została Msza św. z asystą i 
błogosławieństwem św., którą celebrował sam Wiel. ks. 
proboszcz w asystencyi Wiel. ks. kapelana Maliny, któ
ry dziatki nasze przygotowywał do pierwszej Spowie
dzi i Komunii św. i drugiego Wiel. ks. kapelana. Po Ba
ranku Bożym, zanim dziatki przyjęły Pana Jezusa, 
przemówił Wiel. ks. proboszcz w nader treściwych sło
wach do dziatek jakoteż i do nas rodziców, zaczynając 
od słów naszego Zbawiciela: „Dopuście dziatkom przyść 
do mnie, a nie zabraniajcie im, albowiem takowych jest 
królestwo niebieskie“. Nastąpiło potem odnowienie ślu
bów przez dziatki i Komunia św. Po odśpiewaniu „le 
Deum“ i błogosławieństwie św. odprowadzono dziatki 
na probostwo w tym samym porządku, jak były wpro
wadzone do kościoła. To samo działo się przed i po nie
szporach z tą różnicą tylko, że były prowadzone przez 
jednego księdza. Co nas rodziców nader bardzo ucie»- 
szyło przy tej uroczystości było to, żeśmy doznali zu
pełnego równouprawnienia ze strony naszego Wiel. ks. 

i proboszcza, który nie zważając wcale na tak szczupłą 
liczbę dziatek naszych, pokierował sprawą tak, że uro
czystość dla tych kilku dziatek była taka, jakby ich 
było 200 1 więcej. Cześć i podziękowanie serdeczne skła
dam w imieniu polskich rodziców na tern miejscu na
szemu Wiel. ks. proboszczowi za tak wspaniałą uro
czystość. Tak samo serdeczni dziękuję Wiel. ks. ka
pę,łanowi Malinie za wszelkie trudy i mozoły podjęte 
około przygotowania naszych dziatek do Spowiedzi f 

' Komunii św.; za wszystko serdeczne „Bóg zapłać“.
Karb w Bytomskiem. (Wybory do parla

ment u.) Gminę naszą podzielono na dwa obwody wy
borcze. Wyborcy z początkową literą A—M wybierają, 
w oberży Lipińskiego, wyborcy z początkową literą N 
—Z wybierają w oberży Tivoli (właściciel Gallus).

Miechowice w Bytomskiem. (Odwiedziny 
biskupie.) W niedzielę, dnia 11. maja przybędzie 
do Miechowie Najprzew. ks. biskup-sufragan dr. Woj
ciech. Ks. biskup udzielać będzie Sakramentu św. Bie
rzmowania w poniedziałek 12. b. m. w obydwu kościo 
łach parafialnych (Krzyża św. i Bożego Ciała).

T ^IIWlÄüTO.
Gliwice. (Z sądu przysięgłych.) Pier

wsze tegoroczne posiedzenie sądu przysięgłych rozpo
częło się w środę. Jako pierwsi oskarżeni zasiedli na 
ławie oskarżonych cieśla górniczy Konstanty Lux i rur- 
karz Oskar Boguth, obaj z Zabrza. Oskarżenie zarzu
cało im krzywoprzysięztwo odnośnie namowę do krzy- 
woprzysięztwa. Na rozprawy wezwano 19 świadków. 
Po dłuższych rozprawach skazał sąd Luxa na 4 lata do
mu karnego, zaś wspóloskarżonego o namowę do krzy- 
woprzysięztwa Bogutha uwolni! od winy i kary.

Pyskowice w Gli wiekiem. (Kradzieże 
mnożą się.) W nocy na Wielką Sobotę dobijali się 
złodzieje do chlewa piwiarza Haberlanda. Drzwi atoli 
były mocne i oparły się złodziejskim zakusom. Tej sa
mej nocy wyprowadzili z chlewa kowala Wolnego 
ciężką maciorę, która się znalazła w chlewiku trzeciego 

. sąsiada. W nocy zaś na wtorek powielkanocny odwie
dzili złodzieje ponownie Haberlanda i tym razem skra
dli dwa konie, wóz do rozwożenia piwa i uprząż. Siady 
prowadziły ku Tarn. Górom. Przed miesiącem skra
dziono również temu samemu piwinrzowi parę koni i 
wóz. Policy a śledziła i śledzi, ale nic wytropić nie mo
że. W nocy zaś na środę wtargnęli złodzieje do mie
szkania Sprys/a i skradli bieliznę, 100 marek gotówki 
i inne drobne kosztowności. — A mimo wszystko mamy 
w Pyskowicach 18 urzędników policy! bezpieczeństwa, 
którzy sami nie w-edzą co zrobić z czasem. Tyle pew
na, że w nocy policy an tów nic widać po przedmieściach.

Racibórz. (Wypadła z o k n ą). W ponie
działek wielkanocny wypadła z okna swego mieszkania 
na ulicę niejaka Mary a Folwaczna i odniosła nr żytem 
poważne okaleczenia.

Krawarz Polski w Raciborskiem. (Poświę
cenie dzwonów.) Wojna światowa pochłonęła tak
że dwa dzwony z naszego kościoła parafialnego. Do
piero teraz, dzięki ofiarności parafian i pomocy patrona 
kościoła, sprowadzona z Apoldy (Turyngia) dwa nowe 
dzwony, które w zeszła niedzielę zostały poświęcone.

Z Lubllnleiklego.
Ciasna w Lublinieckiem. (Budowa domów 

mieszkalnych.) W tych dniach podjęto prace o- 
koło budowy 60 pomieszkaft dla urzędników celnych 1 
kolejowych. Jak wiadomo, po podziale Górnego śląska 
tutejszy dworzec kolejowy stal sie dworcem grani
cznym.

\ /



Dobrodzień w LuMnieckiem. (Przyznali
<ffę do winy.) W zeszłym roku sąd przysięgłych w 
Opolu skazał na śmierć robotników Krawczyka i Bonka 
z Skrzydło wic za zamordowanie w lasach dobrodzień- 
6kich leśniczego Thomallę. Zasadzeni, którzy dotąd wy
bierali się popełnienia zbrodni, zeznali w tych dniach, 
iż zastrzelili leśniczego, kiedy tenże napotkał ich na kłu
sownictwie. Krawczyk i Bonk byli zawodowymi kłu
sownikami.

Z O^olsMero.
Walce pod Olesnem. (Kradzież drobiu). 

Nieznani osobnicy włamali się w nocy na poniedziałek 
do chlewa robotnika Beck i skradli z niego 13 kur, po
czerń ulotnili się w niewiadomym kierunku.

Kochanowice w Oleskiem. (Aresztowanie 
niebezpiecznego awanturnika.) Policya a- 
resztowała handlarza Jerzeigo Boczyka, który rozmai
tym osobom groził zastrzeleniem. Odebrano mu re
wolwer, który był nabity 9 nabojami.

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe mówić, 
czvfrć i nlsflć no polsku!

Wadomoscl ooswdarcze, handlowe i orzemyslowe
X Kurs waloryzacyjnego franka złotego pozo

staje nadal bez zmiany i wynosi 1.800.000 (milion 
osiemset tysięcy) marek.

X Katowickie ceny ziemiopłodów z dnia 23-go
kwietnia 1924 r. Płacono za 100 kilogramów franko sta- 
cya załadowania: Pszenica 44.250.000. — Żyto 24% mi
lionów. — Owies 24.250.000. — Jęczmień browarowy
26.500.000. — Makuch lniany 41.500.000. — Makuch rze
pakowy 33.250.000. — Osucie pszeniczne 18.750.000. — 
Osucie rżane 16.000.000. — Tendencya bez zmiany.

POZNAŃSKA OIFIDA ZBOŻOWA 
z dnia 23-go kwietnia 1924 r.

Płacono za 100 kilogramów: Żyto 19.500.000—
21.500.000. — Pszenica 31—35.000.000. — Jęczmień 
zwyczajny 20.000.000. — Jęczmień browarowy 23.500—
25.500.000. — Owies 19.500—21.500.000. — Mąka rżana 
31—36.000.000. — Mąka pszeniczna 60—63.000.000. — 
Osucie rżane 13.500.000. — Osucie pszeniczne 14 milio-

J now. — Ziemniaki Jadalne 5.400—6.000.000. — Zietmnfa- ' - 
ki fabryczne 4.500—4.800.000. — Koniczyna czerwona
120—230.000.000. — Koniczyna biała 200—300.000.000.
— Słoma rżana niewiązana 2.200—2.700.000. — Siano 
niewiązane 5—5.300.000. — Siano prasowane 9—10 mi
lionów. — Usposobienie spokojne, sytuacya bez 

zmiany.

STAN WALUTY GIEŁDY WARSZAWSKIEJ.
Płacono za: 24. 4. 23. 4.

marke niemiecka « « i •

dolar amerykański • • # ł 9.3C0.00C 9,300,000
frank francuski , , # 598,750 578,5 0
. belełłskl , , 1 § 510,-50 498,750
„ szwalcarski , ■ * 1,698,000 1.634,500

funt szterllneów « ,
gulden holenderski •

» t 40,870.000 40.425.000
# • — —

koronę czeska • 1 • v — ■

w austrvacka « • • 130,000 131,000

KATOWICKIE KURSY BANKOWE
z dnia 24-go kwietnia 1924 r.

Płacono: za dolara amerykańskiego 9.350—
9.400.000 marek polskich; za markę polską 480.000 ma
rek niemieckich; za bilion marek niemieckich 2.150—
2.175.000 marek polskich; za złoty 1.400.000 marek 
polskich.

TEATR POLSKI W KATOWICACH
Dyrekcja; Wacław Nowakowski.

Teatr Polski daje jutro, w sobotę dnia 26. b. m. wy
borną satyrę z angielskiego p. t. „Złoty wiek rycer
stwaw której doskonale zgrany zespół z p. Zonerem 
na czele pobudza wszystkich do wesołości. W niedziele 
widowiska polskiego nie będzie. W poniedziałek „Moral
ność Pani Dalskiej" G. Zapolskiej w koncertowej reali
zacji reżyserskiej i aktorskiej. W pracowniach teatral
nych wre wytężona praca około wystawienia historycz
nej sztuki J. A. Hertza p. t. „Książe Józef Poniatowski 
która po raz pierwszy ukaże się na naszej scenie w 
dniu święta narodowego t. j. w d. 3 maja. Dyrekcja 
teatru Polskiego otoczyła to dzieło wyjątkową pieczo
łowitością. Rola tytułowa i reżyseria spoczywa w rę
kach dyr. Nowakowskiego; inne główne postacie inter
prettu ją najlepsze siły naszego zespołu.

NADESŁANO.
Cyrk Strassburgera, który swe olbrzymie na--, 

mioty w Bytomiu poza Koszarami wystawił, cieszy 
się codziennie wielkiem powodzeniem. Dzisiaj po 
południu o godzinie 3V2 odbędzie się przedstawie
nie dla młodzieży bytomskiej. Przebieg rzeczywi^ 
ście świetny ubiegłych przedstawień i rzęsiste o- 
klaski, jakich codziennie licznie zebrani widzowie 
nie szczędzą, oglądając co wieczór zdumiewający 
wspaniały program, daje gwarancję, że i dzisiejsze 
przedstawienia: po południu o godz. 3&ś i wieczo
rem o godz. 7% odniosą wielki skutek. Zapewne 
młodzież nasza nie zapomni tak prędko mile spę
dzonych godzin w cyrku Strassburgera, gdyż po 
raz pierwszy będzie miała sposobność oglądać pro
gram cyrkowy, który śmietnością i urozmaiceniem 
przewyższa wszystko dotąd widziane. Po zakoń
czeniu przedstawienia jest korzystne połączenie ko
lejowe. Bilety można kupować także przy kasie 
cyrkowej za marki polskie, które się liczy po kur
sie dziennym.

STRASSBURGERA
W obydwa dni w sobotę i niedzielę

po a ,a,y 3% gdz gQ sen$acj|

Codziennie od godz. 10—1.
Próba, wystawa koni, oglądanie dzikich 
zwierząt, karm.enie, ujeżdżanie n. kucykach

BYTOM O.=81
Poza koszarami

CYRK

Dzieci po południu połowę cen.

3 masztowy 2 ma netowy

Rozszerzenie mojego sklepu
zmusza mnie do proszenia mojej klijenteli, aby wybaczyła mi 
łaskawie nie całkiem prawidłowe załatwianie sprzedaży 
w tym czasie.
Aby pomimo tego zainteresować moją łaskawą klijentelę moim 
składem bogato zaopatrzonym, postanowiłem urządzić

Sprzedaż specjalną
od czwartku, dnia 24-go kwietnia do 
czwartku, dnia 1-go maja 1924,
Parę przykładów mojej specjalnej oferty:

Dział jedwabiów
Crepe de chine’y

100 cm szerokie, w wielkim 
wyborze kolorów .... 19,8 [Tafta na suknie

mili-1 podwójnie szer. we wszystk. 
modn. odcieniach kolorów 25,2

milj. Tafta na suknie
czarna, podwójna szerokość

Dzialjnaterjałów wełnianych
1 Um , I Kratkowane materj. na suknie /| 5„ I Materiały na kostiumy I Kamgarn mm

' I mm * I w 2uście angielskim, ' £ m*‘i* nieb. i czarny, 150 cm szer., iT. Jr
I około 70 do 100 cm. szerokie w ! około 140 cm. szerokie . . . j dosk. utkany z najlepsz. materj. *5*

prawdziwe angielskie gatunki, damskie materiały kostiumowe w modnych wzorach,

Dział bawełniany

Pcpelina
w wielkim wyborze kolorów, 
dobry gat przędzalń, towaru, 
105 cm szeroki.........................

19,
7

8 I Kolorowe jedwabie do garnfrow.
i SUkllle w gatunkach crepe de chine, 

I crepe marocain i tafty.

5
milj.

muślin wełniany we wzorach strojów wiejskich, wełniane flanele w bogatym wyborze.

Czysty frotte
kratkowany i w paski 
100 cm szer. . . . 8,5

mili.
Szwijt. voile, czfstopełne i 3 I Pedals na Ira'ewierzck (I 1 [Muśliny /

1 1 11 jT®™ I Podw. szeroką modne & # a miIi- w guście wiejskim i na /g mili.
w pięknych wzorach f 1 wzory, pod gwar. pralne y 1 suknie domowe . . . mtf

Zapaski
100 cm szer. w dobrym 
trwałym gatunku . . 3,4

mili.

szewiotów bawełnianych, manczesterów na ubrania f do krycia mebli, 
bie.izny stołowej i pościelowej, kretonów meblowych, dodatków kra- 
wieckich, materiałów na poszwy i wsypy są wystawione w wielkich

ilościach na sprzedaż.

Oprócz tego
na wszystkie tutaj nie wyszczególnione towary

HUGO

LIPSCHUTZ

Szczególnie tanio!
Chusty do odziewania 15°/o rabatu.
Firanek, chodników, kołder, bogaty wybór po znanych niskich cenach. 
Dywany na nadzwyczaj dogodnych warunkach spłaty.

lOlo osobnego rabatu!
KATOWICE 

KRÓL. HUTA
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