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potwierdza uprzednie zadanie Moskwy.
Rząd sowiecki pragnie by jego przedstawiciel brał udział w śledztwie władz polskich;
Warszawa, 12. 6. (wł. k.) W sobotę póź
jjym wieczorem posłowi polskiemu p. Pał
kowi została doręczona nota rządu sowiec«tego, będąca odpowiedzią na notę rządu
Polskiego z dnia 9 czerwca.
Na wstępie nota podkreśla, że rząd
łowiecki
z zadowoleniem
przyjmuje
“o wiadomości wyrazy żalu rządu pol
skiego z powodu zabójstwa posła Wojkoi ze specjalnem zadowoleniem oświad
czenie oburzenia i kategorycznego osądzę
n¡a, które ten czyn wywołał ze strony
rzadu polskiego jak i ze strony polskiej
ODinji.
Podkreślając z 'zadowoleniem oświad
czenie rządu polskiego o gotowości udzieienia odszkodowania rodzinie posła Wojkowa i oceniając to oświadczenie jako
Przejaw dobrej woli i akt. wynikający z
okoliczności sprawy i odpowiadający
Międzynarodowym zwyczajom w podob"Ych wypadkach, rząd Z. S. R. R. nie wi
dzi możności realizacji tej propozycji, gdyż
!’*aża zabezpieczenie rodziny posła Wojköwa za obowiązek państwa sowieckiego.
Nota stwierdza, że rząd sowiecki w
Wyższym jeszcze stopniu niż w pierwszej
r’oeie kwalifikuje zabójstwo swego przed
stawiciela w Warszawie nie jako czyn
indywidualny, ale jako jeden z przejawów
Systematycznie prowadzonej walki ze
Związkiem Sowieckim, przyczem kładzie
JMcisk na zerwanie stosunków dyploma
tycznych przez Anglję, co miało rozpętać
Memne siły „światowej reakcji“.
, Zdaniem rządu sowieckiego powyższa
kwalifikacją zamachu nadaje mu nierównie
yiększe znaczenie, niżby je posiadał in
dywidualny izolowany fakt, że wobec teRo zamach ten przedstawia groźbę dla
Pokojowych normalnych stosunków mię
dzy obydwoma państwami.
Przyjmując również z zadowoleniem
Przyznanie przez rząd polski faktu popra
wy stosunków polsko-sowieckich, rząd
Sowiecki z „tern większym żalem“ jest
Zmuszony zaznaczyć, że władze polskie
Wykazują tolerencję w stosunku do roz
maitych organizacyj terorystycznych an
ty sowieckich. Nota stwierdza, iż rząd Z.
b* S. R. nie zgadza się z oświadczeniem
boiskiem, iż rząd polski zawsze przeciw
działał i nie dopuszczał na terytorium
eolski do jakiejkolwiekbądź akcji, skiero
wanej przeciwko Z. S. S. R.

KURS EMISYJNY POŻYCZKI.
Warszaw a, 12. 6. (wł..) (k) Rokowa
nia pożyczkowe według opinji kół, mającVch styczność z rządem, będą ukończone
'v przyszłym tygodniu.
Mimo opozycyjnego stanowiska prezesą Banku Polskiego Karpińskiego, rokowa
nia mają mieć przebieg normalny. Zaanga
żowanie się w pożyczce kilku europejskich
banków emisyjnych jest uważane w ko
tach finansjery za dodatnie, gdyż w ten
sDosób obligacje
pożyczkowe , zostaną
Szybko rozsprzedane. Kurs emisyjny obligacyj ma być ustalony na 90—95 za 100.
------o—■

OSZUKAŃCZE „PRZEPŁYNIĘCIE“ KANAŁU
LA MANCHE.

Paryż, 12. 6. (wl. eu.) Rekordowe rzeko
mo przepłynięcie kanału angielskiego przez
sokola czeskiego okazało się oszustwem.
“Urmistrz miasta Dover dementuje stanowczo
Wiadomość, jakoby przyjął pływaka, którego
W' 'ale niezna. Pływak ten przybył do Dovru.
sprowadził na brzeg fotografa, wlazł do wn
dy na pięć minut i udał się do Paryża, gdzie
Omówił posłowi czechosłowackiemu, że przefiynął kanał w rekordowym czasie.

o
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Na poparcie swego twierdzenia rząd so
wiecki gotów jest przedstawić posłowi
Pałkowi pewne materjaty w tej sprawie.
Z kolei nota polemizuje z oświadcze

niem polskiem, iż zabójca posła Wojkowa I wolucyjnego i otrzymał obywatelstwo po!
nie jest obywatelem polskim i stwierdza, skie po wyjeździć z Sowietów.
że jednak zabójca jest polskim obywate
Nota wymienia nazwisko gen. Bułaklem, synem znanego działacza kontrre- Balachowicza na poparcie twierdzenia, że
rząd polski nie uczynił wszystkiego w
dziedzinie uniemożliwienia antysowieckiej
działalności stowarzyszeń rosyjskich.
Co się tyczy osobistej ochrony, której
zabity poseł nie posiadał, to zdaniem rzą
W KONFLIKTACH ANGIELSKO-SOWIE CKIM I SOWIECKO-POLSKIM?
1
du sowieckiego główny nacisk ze stron#
WYWODY PRASY BERLIŃSKIEJ.
Polski powinien był być położony nal
z pewnością zostanie
poparte przez udaremnienie działalności rzekomo istnie
jących w Polsce rosyjskich stowarzyszeń
Berlin, 12. 6. (wł.) (eu) W konflikcie Francję.
angielsko-sowieckim i polsko-sowieckim
Gdyby jednak Czeka sowiecka i komi terorystycznych i rozciągnięta nad niemi
jest prawdopodobne pośrednictwo francu- tet wykonawczy międzynarodówki komu nieustanna obserwacja.
W dalszym ciągu rząd sowiecki cytu
sko-niemieckie.
nistycznej oparły Się temu, na co wobec
Wielka część dzisiejszej prasy niedziel masowego stracenia zanosi się, akcja je kilka not, wymienianych w powyższej
nej zajmuje się już kwestią takiej akcji, Brianda i Stresemanna musiałaby się ogra sprawie.
Powołując się na głębokie oburzenie
o której „Vorwärts“ powołując się na ba- niczyć do usunięcia dość już niebezpiecz
wśród społeczeństwa
polskiego, nota
deńską konferencję Stresemanna z Czicze- nych trudności.
rinem oświadcza, że jeżeli istnieją obecnie
Również i inne dzienniki podnoszą, że stwierdza, że w interesie pokoju i dob
szanse załatwienia konfliktów, to leżą one pośrednictwo takie stało się rzeczą nie- rych stosunków między obydwoma pań
stwami leży zadośćuczynienie elementar
tylko w pośrednictwie niemieckiem, które I uniknioną.
nym żądaniom ZSRR., co prowadzi do
usunięcia tego niepomyślnego wpływu,
który na stosunki te wywiera zamach z 7
czerwca.
„W związku z powyżej podanem i
Berlin, 12. 6. (wł.) (eu)
Zapowie zostać naprawiony. Na czas naprawy, przyjmując pod uwagę wyrażone przez
dziany na dzisiaj lot obu lotników amery która potrwa kilka dni. lotnicy udali .się do rząd polski żalu, oburzenia i kategorycz
kańskich do Monachium i Wiednia został Baden-Baden na wypoczynek.
nego osądzenia czynu z 7 czerwca, rząd
nagle odwołany, ponieważ samolot musi
----- oOo-----związkowy oczekuje:
J) że rząd polski przedsięweźmie
wszystkie środki do wszechsrtonnego zba
dania sprawy, wyjawienia wszystkich
winnych i wykrycia wszystkich nici
zbrodni, jak również do szybkiego i su
zamierza połączyć się ze Strono. Chłopskiem.
rowego ukarania winnych, specjalnie zaś
bezpośredniego fizycznego zabójcy;
KOMPROMISOWE REZOLUCJE „WYZWOLENIA“ NIE ZADOWOLIŁY ŻADNEJ
2) że rząd polski dopuści charge
Z GRUP TEGO STRONNICTWA.
d'affaires sowieckiego w Warszawie, lub
Warszawa, 12. 6. (wl.) (k) W drugim zumieć, że i w tym wypadku kilku ludzi innego pełnomocnika rządu zwiąźkowego
dniu obrad kongresu Wyzwolenia oma tej grupy zostałoby w Wyzwoleniu dla do udziału w dochodzeniach śledczych w
tym procesie;
wiano wyłącznie sprawy organizacyjne. śledzenia jego prac...
Jak słychać, kompromisowa rezolucja po
3) że rząd polski wreszcie podejmie w
Zdeklarowani antypiłsudczycy będą się
lityczna zaostrzająca stosunek Wyzwole starać, jak oświadczył jeden z leaderów istocie natychmiastowe i energiczne za
nia do Rządu, która została przyjęta więk Wyzwolenia jeszcze przed wyborami na rządzenia w kierunku likwidacji na tery
szością głosów w pierwszym dniu obrad, kłonić władze partyjne do przejścia do torium Polski działalności terorystycznych
nie zadowoliła ani grupy peowiackiej, ani zdecydowanej opozycji. W obecnem sta- i bandyckich organizacyj i osób, skiero
jej zdeklarowanych przeciwników.
djum stosunki w Wyzwoleniu pokrywają wanej przeciwko związkowi sowieckiemu
Grupa peowiacka zamierza więc, o ile- się niemal całkowicie ze stanowiskiem, i jego przedstawicielom i że wydali z gra
by Wyzwolenie na terenie Sejmu rzeczy jakie zajęło Stronnictwo Chłopskie, to jest nic Rzplitej osoby, prowadzące taką dzia
wiście podkreśliło swój krytycyzm wobec przychylna neutralność w postawie na łalność, przyczem rząd związkowy ocze
Rządu, wystąpić z tej partii i złączyć się baczność przed Belwederem.
kuje od rządu polskiego odnośnego bez
ze Stronnictwem Chłopskiem. Ma się ro
zwłocznego zawiadomienia".
W końcu nota stwierdza, iż punkt
ciężkości obecnej sytuacji zawiera się w
spełnieniu powyższych postulatów so
wieckich, na co rząd sowiecki zmuszony
jest nalegać.
Notę podpisał zastępca komisarza Czistronnictw socjalistycznych mniejszości narodowych.
czerina Litwinow.
STANOWISKO „BUNDU“ UNIEMOŻLIWIŁO WSPÓLNOŚĆ FRONTU SOCJALISTY CZNO-MNIEJSZOŚCIOWEGO.
Warszawa, 12. 6. (wł.) (k) W nie mniejszości narodowych, o ileby wśród
dzielę w gmachu sejmowym odbyła się nich była również partja (lewica) „Poale
konferencja stronnictw socjalistycznych Sion“, motywując swe oświadczenie niei mniejszości narodowych, w której wzięli dopuszczalnemi metodami walki w tej or
udział delegaci stronnictw socjalistycznych ganizacji. Wobec tego konferencja posta
jedhe- tfwH- i.trzybarwn»'
białoruskiego, ukraińskiego i żydowskie nowiła uznać się za rozwiązaną ; obrady
go. Konferencja miała na celu uzgodnienie przerwano.
kęskowa
i siatkowe
Stronnictwa socjalistyczne
platformy politycznej i taktycznej tych mniejszości słowiańskich i niemieckie o(Strich- und Nétzfitzungü
stronnictw.
świadczyły się po zamknięciu obrad, że
W czasie obrad delegacji „Bundu“ za podejmą dalsze kroki do urzeczywistnie
dostarczają w najwyższy®
strzegli się jak najkategoryczniej przeciw nia zadań konferencji.
gatunku ł po niskich cenach
.stworzeniu wspólnego frontu socjalistów

Pośrednictwo

i Sfresemann’a

Uszkodzenie samolotu Chamberlaina
Grupa peowiacka Wyzwolenia

Nięudała konferenda

Misse

Zakłady Fotochemigraftczne
SHMMMÍA

Sprawa niemieckich twierdz,
Genewa. 12. 6. (wł.) (eu) Jako pierw
szy przybył dzisiaj do Genewy minister
Stresemann, wkrótce po nim przybył
Briand, a po południu Chamberlain.
Ze strony poinformowanej słychać, że
kwestja kontroli zburzenia twierdz wscho
dnich Niemiec ma być załatwiona bez tru

dności. Strona niemiecka nie ma zamiaru
robić z tej małej sprawy kwestii prest es.
W kołach francuskich sądzą, że sprav
<
ma być rozważana razem z inneiui s. , wami, przyczem zresztą rozwiązanie jej w
ten sposób będzie ułatwione.
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POŁO NIA"

Sztandar Zw. Urzędn. Kolejowych.
IMPONUJĄCA UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘ CENIA PIERWSZEGO SZTANDARU ZW.
URZĘDNIKÓW KOLEJOWYCH.

Związek Urzędników Kolejowych prze
Następnie p. Nowakowski, członek Za
żywał wczoraj prawdziwie uroczysty rządu Głównego odczytał metrykę sztan
dzień: dokonał poświęcenia pierwszego daru.
sztandaru Zjednoczenia Kół okręgu kato
„Działo się w roku 1927 w Katowicach,
wickiego. Już wieczorem w dniu 11 bm. gdy najwyższym dostojnikiem Najjaśniej
zaczęły się zjeżdżać delegacje z całej Rze szej Rzeczypospolitej Polskiej był Pan
czypospolitej Polskiej i to nawet z ziemi Prezydent Ignacy Mościcki, Prezesem Ra
wileńskiej, wołyńskiej i z Poznania.
dy Ministrów Józei Piłsudski, Ministrem
Wczoraj, w niedzielę już o godz. 8 rano komunikacji inż. Romocki, prezesem Dyr.
zaczęły się zbierać liczne delegacje ze Kol. Państw, w Katowicach, inż. Bogusław
sztandarami Związku Urzędników Kolejo Dobrzycki, prezesem Zarządu Głównego
wych innych okręgów, jak i bratnich or- Związku Urzędników Kolejowych Leon
ganizacyj kolejowych, o godzinie 8,30 Lempke, prezesem Zarządu okręgowego
wyruszył uroczysty pochód, poprzedzony Zw. Urz. Kol. w Katowicach Maksymilian
orkiestrą kolejową, w kierunku lokalu Zw. Koniarek, dokonało się poświęcenia pierw
Urzędników Kolejowych, skąd wyniesio szego sztandaru Związku Urzędników Ko
ny został nowy sztandar. Pochód udał lejowych w Katowicach.“
się następnie do kościoła katedralnego św.
Pod aktem tym składają podpisy ro
Piotra i Pawła, gdzie odbyło się uroczyste dzice
chrzestni na pierwszem miejscu p.
nabożeństwo i poświęcenie sztandaru.
Nastąpiło wbijanie
Podniosłe kazanie wygłosił ks. proboszcz Korfantowa i inni.
gwoździ
pamiątkowych.
Mathe ja. Pienia na chórze wykonało Tow.
Śpiewu Kolejarzy pod batutą p. Niczkego.
OWACJA NA CZEŚĆ POSŁA
Po nabożeństwie pochód udał się na
KORFANTEGO.
plac Wolności, gdzie złożono wieniec
na pomniku powstańców. Przemówienie
O godz. 12 i pół Zarząd Związku po
wygłosił p. Baranowski, członek Za dejmował gości w sali. p. Wismacha obia
rządu okręgowego Związku Urzędników dem, w czasie którego wygłoszono szereg
Kolejowych okr. poznańskiego. Pochód u- przemówień i toastów. Wzruszające prze
dał się następnie ulicami Gliwicką i Woj mówienie wygłosił naczelnik warsztatów
ciechowskiego do ogrodu p. Wismacha w kolejowych w Piotrowicach p. Kołek.
Katowicaęh-Załężu.
Mówca zarysował pracę, położoną ku złą
czeniu Śląska z Macierzą, zaznaczając, że
PRZEMÓWIENIA.
pierwszym i największym działaczem pol
W ogrodzie wygłosił pierwszy prze skim, któremu Górny Śląsk zawdziędza
mówienie prezes Zarządu okręgowego przedewszystkiem swą polskość i zwy
inż. Koniarek, który witając w gorą cięstwo, był poseł Wojciech Kor
cych słowach rodziców chrzestnych i go fanty, na którego cześć wzniesiono ości, powiedział:
krzyk. Nastąpiła długotrwała żywiołowa
„Myśli nasze wznoszą się dziś ponad manifestacja. Oklaskom nie było końca.
codzienną troskę, ponad ciągłą walkę o
byt. Oczy nasze z dumą spoglądają na
pierwszy nasz sztandar, który zaszumiał
ponad naszemi głowami, niosąc nam na
dzieję jaśniejszych dni w życiu naszem urzędniczem. Przypuszczam, iż dzień dzi
siejszy upamiętni się zlotemi literami w
sercach zacnych kolegów, jako dzień
zwycięstwa pracy, zgody i solidarności
W KRÓL.
obywatela i urzędnika polskiego.“
„Kończąc swoje przemówienie, składam
W niedzielę 12 bm. w Król. Hucie w
hołd
Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, Kat. Domu Związkowym odbył się zjazd
wznosząc okrzyk „Nasza Najjaśniejsza delegatów kół Naród. Zw. Powstańców
Rzeczpospolita niech nam żyje!“
i b. Żołnierzy. Hasłem „Cześć Ojczyźnie"
Imieniem Związku Urzędników Kolejo i oddaniem hołdu pamięci zmarłych człon
wych wygłosił obszerne przemówienie ków zagaił zjazd prezes Zarządu Główne
prezes Zarządu Głównego Związku Urzę go, p. Karski, poczem obrady potoczy
dników Kolejowych w Warszawie, p. Leon ły się pod przewodnictwem prezesa Rady
Lempke, obrazując powstanie Związku na Naczelnej Związku p. posła Korfanteziemiach śląskich i walki, jakie tenże prze g o. Porządek obrad przewidywał szereg
żywał, zanim założono tak potężną orga referatów, zmianę statutu i wybory uzu
nizację. W gorących słowach przemówił pełniające do Zarządu.
Przemawiali kolejno pp. dr. Tempka,
naczelnik warsztatów kolejowych p. K ołek. Imieniem ziemi wołyńskiej przemó dyr. Krzyżowski, poseł Janicki, prezes
wił inż. Kosowski z Kowla. Imieniem Korfanty i Karski. Przed dyskusją nad
rodziców chrzestnych przemówił redaktor zmianą statutu prezes Korfanty wręczył
„Polonji“ S m ot ry c ki. Przemawiali dyplomy członków honorowych Związku
jeszcze pp. Baranowski z Poznania, za zasługi, położone dla rozwoju tegoż, pp.
Michalski z Bydgoszczy, delegat W. dr. Tempce i por. rez. Bystrowskiemu.
Po wyborach uzupełniających do Zarżą
Miasta Gdańska p. J anko wski i inni.
Imieniem Związku Pocztowców Górnego du Głównego, do którego powołany został
Śląska powitał uroczystość p. Termin. prezes koła Siemianowice p. Stateczny —
W imieniu zaś braterskiego Związku Dru prezes Karski zrzekł się swego urzędu,
żyn Konduktorskich przemówił serdecznie składając jego funkcje w ręce I wicepreze
sa dyr. Krzymowskiego.
p. D robie c.

Mówca złożył w ręce obecnej na uroczy
stości małżonki p. Korfantego pozdrowie
nia j wyrazy hołdu zebranych. Następnie
owacyjnie witano redaktora Smotryckiego,
ojca chrzestnego sztandaru Zw. Urz. Kol.,
jak również p. Korfantowa, matkę chrze
stną. Owacyjne oklaski brzmialy jak bu
rza. P. Kołek wyraził również hołd
pierwszemu Prymasowi Polski, ks. kardy
nałowi Hlondowi, prosząc obecnego na
sali brata J. E., dr. Hlonda o posłanie po
zdrowień. Nastąpił jeszcze szereg prze
mówień i toastów.
O godzinie 4 po południa odbyły się
zdjęcia fotograficzne, poczem do godziny
8-ej wlecz, trwał koncert, wykonany przez
orkiestrę kolejową pod batutą p. kapel
mistrza Niczke. Podczas uroczystości
panował podniosły a serdeczny nastrój. I
choć ciężką jest dola urzędnika kolejowe
go, i choć na czole jego brózdy troska o
chleb powszedni rysuje, podczas uroczy
stości oblicza były wypogodzone i świad
czyły, że mimo codziennej walki o byt
urzędnik kolejowy umie organizować się
i bawić w gronje koleżeńskiem.
ZABAWA.
Wiecz. o 8-ej odbyła się na sali p. Wis
macha zabawa taneczna, bawiono się ochoczo do białego rana. Opuszczano salę
z żalem, że wieczorów takich tak mało
może być niestety w życiu kolejarzy.
Twarde i ciężkie obowiązki wzywały dele
gatów jak i uczestników uroczystości do
powrotu do ciężkiej służby. Żegnano się
serdecznie. Przedstawicieli Zarządu Głów
nego oraz delegacje odprowadzano na dwo
rzec kolejowy,
Uroczystość poświęcenia pierwszego
sztandaru Związku Urzędników Kolejo
wych w Katowicach na Górnym Śląsku,
będzie miłą pamiątką dla braci kolejowej
całej Rzeczypospolitej Polskiej, (sz)
o - '

Walny zjazd delegatów
kół Narodowego Związku Powstańców
i b. Żołn.

MICHEL ZEVACO,

Bhflny Rycerzyk.
CLE CAPITAN" ).

242,
— Biedny mój, Szczęściku, połączysz się ze
mną później, a właściwie ja przybędę tu, aby cię od
szukać.
— Co takiego? Miłościwy pan nie zabiera
mnie ze sobą? Miłościwy pan mnie tu zostawia?
Opuszcza mnie? Tracę pana w chwili, gdy byłem
pewny, iż odzyskuję go na zawsze! Oh! Jednak
pech prześladuje mnie zawsze!
Mówiąc to Gogolin zakrył oczy rękami; przez
palce ciekły mu łzy.
— Rozdzierasz mi serce, Gogolinie! — rzekł
Capestang. — Zrozum jednak, że pomimo nawet tak
\ długich nóg, jak twoje, nie będziesz mógł podążyć
za mną pieszo. Longjumeau, Etampes, Orlean i
reszta... to długie i trudne etapy. Pociesz się!
Wkrótce będę tu z powrotem! Gdzie staniesz?
— Niestety, miłościwy panie na rogu ulicy
Lombardzkiej w szynku pod „Jednookim". Ponie
waż miłościwy pan opuszcza mnie, zmuszony je
stem wrócić do pana Turlupina, ażeby w dalszym
ciągu otrzymywać razy.
W kilka minut później nasz bohater skoczył na

HUCIE.
Nastąpiły wybory prezesa Zarządu Giównego. na którego został powołany jedno
myślnie ponownie major w st. sp. p. Kar
ski Wincenty.
Odśpiewaniem w podniosłym nastroju
„Roty“ zjazd został zamknięty. Zanotować
należy, że nadzwyczaj poważne i rzeczo
we obrady zjazdu pragnęli zakłócić swym
warcholskim systemem członkowie Zw.
Powstańców Śląskich, którzy, w liczbie
kilkunastu w mundurach chcieli wtargnąć
na salę obrad. Z początku próbowano wy
tłumaczyć spokojnie tym jegomościom,
by sobie poszli, skąd przyszli, gdy to je
dnak nie pomogło, zniecierpliwień człon
kowie zjazdu wyrzucili ich pcprostu za
drzwi i ze schodów... Niektórzy „wylatu
jący“ powstańcy śląscy czynili gesty, jak
gdyby chcieli sięgnąć do kieszeni po broń,
nic im to jednak nie pomogło i po
czuli „dobitnie“ na swej skórze, że jednak
że czasem warcholstwo i bezczelność nie
popłacają.»

Pędziwiatra, który _z niecierpliwością przestępował
z nogi na nogę i pospiesznie oddalił się, ginąc za
rogiem ulicy Vaugirarde. Zasmucony Gogolin skie
rował się ¿u ulicy Lombardzkiej, a Kubełek, wra
cając do oberży, zastał tam Pontrailla i Chalabra,
którzy śledzili już od pewnego czasu każde słowo
i krok kawalera i zawiadomił ich o podróży Capestanga.
— Panowie! — rzekł oberżysta. — Mogę was
zapewnić zupełnie ściśle, że udał się do Orleanu
przez Longjuipeau i Etampes.
— A tu tymczasem przeklęty Bazorges nie
sprowadza posiłków! — zaklął Ghalabre.
Chalabre wzruszył ramionami.
— Nie udawaj tylko sam błędnego rycerzyka!
— rzekł ironicznie. — Jeżeli chodzi o zabicie ta
kiego wcielonego djabła, musi nas być przynajmniej
dwunastu, choć i wtedy jeszcze nie możemy być
zupełnie pewni, czy nie zmartwychwstanie znowu.
Czekajmy tutaj na towarzyszów, skoro wiemy,
jaką drogą pojechał.
XLIV .
„KOSZ KWIATÓW“.

Było koło wpół do drugiej po południu, gdy
kawaler de Capestang opuścił Paryż. Przed go
dziną piątą, podczas ulewnego deszczu wjechał do
Longjumeau i zeskoczył z konia przed oberżą pod
„Koszem Kwiatów“, gdzie przed trzema miesiącami
gościł przez chwilę w pogodny słoneczny dzień let
ni, jadąc do Paryża z głową, pełną marzeń różo
wych. Bohater nasz postanowił jechać za CinqMarsem choćby do zamku d'Effiat w głębi Owernji
i... do djaska... rozmówić się z niewierną... He, he...

margines.
PAN KOŁEK.
(Wierszyk entuzjastyczny).

Święcili kolejarze
swój sztandar i było
mnóstwo gości z miast różnych,
aż nawet z nad morza.
i była uroczystość
tak polska, aż milo,
rzekłbyś: miłości bratniej
wzeszła naraz zorza.

A przemawiał pan Kolek...
Jest polskie przysłowie,
że „dobry kolek w płocie
jest cenny, jak złoto“.
Sens tej prawdy Stwierdziłem
sam na Kołka mowie,
której bym godzinami
chcial słuchać z ochotą.

Bo kiedy mówił do nas
serdecznie a śmiało,
z jaką kraj, braci, zawód
trzeba kochać siłą,
westchnąłem i jakby dobrze
nam*w Polsce się działo,
gdyby w Jej płocie więcej
takich Kołków było.

Jotes.

Katowicki król
kurkowy
Wczoraj ukończyło się tygodniowe
strzelanie „królewskie“ w Bractwie Kur*
kowem katowickiem. Ostatni dzień zgro
madził w strzelnicy liczne grono członków,
bractwa z prezesem p. Stefanem Czaplic
kim na czele, z żonami oraz gości.
O godzinie 6 wieczorem nastąpiła uro
czysta proklamacja króla kurkowego. N®
komendę: „Równaj się!“ „Baczność! •
wygłoszoną przez p. dyr. Jerzykiewicza<
członkowie Bractwa stanęli w karny«1
szeregu, poczem prezes Czaplicki po stosownem przemówieniu proklamował «%
króla kurkowego dr. Jana Hlonda, «a
I rycerza dyr. KarolaKoźlika i II ry
cerza p. Dionizego Mędlewskiego. Królowi i rycerzom wręczono wspa
niałe medale pamiątkowe. Należy zazna
czyć, że strzał „królewski“ p. dr. Hlonda,
bardzo bliski matematycznego centrum
tarczy, będzie prawdopodobnie rekordo
wym strzałem wszystkich królów kurko
wych w Polsce.
Wieczorem odbyła się w sali hotelu
„Savoy“ wieczornica towarzyska człon
ków Bractwa Kurkowego i zaproszonych
gości, która stanowiła miłą ilustrację sym
patii i popularności, jakie w krótkim czasie
■zdobyła ta nowa a ze wszech miar sympa
tyczna organizacja polska.
W konkursie pań I nagrodę zdobyła PGawrychowa. Inne zwycięstwa podatny
jutro.

cóż mógł jej powiedzieć? Nie próbował nawet roz
strzygnąć na razie tej drażliwej kwestji. Postano
wił za wszelką cenę ujrzeć margrabinę de Giną
Mars i pomówić z nią... dać jej zrozumieć głębię go
ryczy, przepełniającą jego serce. Pomimo, iż spie
szył się, nie mógł odmówić sobie, żeby nie zatrzyj
mać się na chwilę w miłym Longjumeau. Umie
ściwszy konia w stajni, zaczął przebiegać oberżę,
wyszukując dawnych wspomnień...
Tu w tym kurytarzu zaczepiła go Marion De
lorme i rozmawiała z nim; tu poraź pierwszy ujrzał
zrozpaczony i pałający nienawiścią wzrok CinqMarsa. A tu na tym podwórcu spotkał Gizellę! Cu
downe marzenie! Olśniony, przejęty do głębi ukło
nił się jej, choć jej wcale nie znał... Przez chwilę
patrzała w jego oczy... Patrzała w jego oczy... W
jej swoje życie i serce. Od tej tej minucie oddał
chwili narażał dla niej życie, dla niej, dla jej ojca,
dla jej matki, dla wszystkiego, co mogło być jej
drogiem. Oddałby ostatnią kroplę krwi i co za za
płata za to? Wyszła za Cinq-Marsa?
Pomimo rozpaczy i gniewu, jakie nim miotały,
bohater nasz zjadł obiad z wielkim apetytem. Pra
wie przy każdem poruszeniu ustami przeklinał
Cinq-Marsa i posyłał go do wszystkich djablów.
Następnie udał się do swego pokoju i siadłszy przy
butelce dobrego wina, zaczął rozpamiętywać swoje
nieszczęścia i niepowodzenia. Nadeszła noc. Je
den po drugim ucichały wszystkie hałasy w oberży
i nad wszystkiem zwolna zapanowała cisza snu.
Capestang wciąż siedział przed swoją oddawna już
pustą butelką i dopiero dźwięk zegara, wydzwania- >
jącego godzinę jedenastą, kazał mu pomyśleć o spo- \
czynku.
<C d. nj j
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Ks. Kardynał Lauri
w Katowicach.

Str. 3.

Nowe niemieckie skargi
z Górnego Śląska w Genewie.

Niemieckie związki zawodowe na pol
TŁUMY WIERNYCH ŻEGNAŁY OPUSZ CZAJĄCEGO POLSKĘ KS. KARDYNAŁA
skim Górnym Śląsku wniosły na ręce dy
Wczoraj o godz. 8,18 wieczorem prze zapomni, że Jego właśnie ręce ukorono rektora Międzynarodowego Urzędu Pracy
jechał przez Katowice ks. Kardynał Wa wały Najświętszą Panienkę w Piekarach i w Genewie, p. Alberta Thomasa memorjał,
wrzyniec Lauri. Na dworcu kolejowym że z Jego rąk otrzymał sakrę biskupią w którym domagają się na mocy konwen
bogato udekorowanym zielenią i chorą pierwszy biskup śląski, a obecnie ks. Pry cji genewskiej zwołania na Śląsku posie
giewkami o barwach państwowych utwo mas i Kardynał Hlond. Okrzykiem na dzenia Wydziału dla spraw, tyczących się
rzyły szpaler liczne delegacje Związków cześć J. E. ks. Nuncjusza Lauriego zakoń zagadnień pracy. Konwencja genewska
Katolickich i organizacji z Nar. Zw. Pow. czył ks. Biskup swe przemówienie.
przewiduje zebranie się tego Wydziału
Si. na czele. Na parę minut przed przy
Okrzyk ten podchwycili zebrani z nie przynajmniej raz w roku w siedzibie Ko
jazdem pociągu pośpiesznego z Warszawy kłamanym entuzjazmem.
misji Mieszanej, t. zn. w Katowicach. Do
przybył na peron J. Ev ks. Biskup Lisiecki
Następnie przemówił krótko p. woje tychczas Wydział ten ani razu nie
w otoczeniu ks. prałata Brombo szcza, ks. woda śląski.
zebrał się.
kanclerza Skrzypczyka, ks. kanonika
Do głębi wzruszony przemówił ks.
Niemieckie związki zawodowe domagaSzramka, ks. pos. Mateji, ks. prob. Ści Kardynał Lauri, dziękując, za tak serdecz gają się tego zwołania ze względu na rze
gały i wielu innych księży. Ponadto przy ne pożegnanie i zapewniając, że zawsze komy ucisk mniejszości narodowej nie
byli na dworzec p. wojewoda śląski, p. żywić będzie pamięć o pobożnych miesz mieckiej na Śląsku, objawiający się m. in.
starosta dr. Seidler, p. naczelnik Przyby kańcach Śląska i zawsze będzie przyja w tem, jakoby członków organizacyj nie
mieckich zwalniano z pracy i jakoby ze
łowicz. p. prezes Dobrzycki, p. insp. Ko cielem i orędownikiem Polaków.
cur p. dyr. Piecbulek i wielu innych.
Po kilkuminutowym postoju pociąg ru strony władz wywierano nacisk na robotni
Punktualnie o godz. 8,18 wjechał na szył dalej. Okrzykom: Niech żyje Kardy
dworzec przy dźwiękach hymnu państwo nał Lauri!! nie było końca.
wego pociąg, wiozący ks. Kardynała.
Do Dziedzic towarzyszyli ks. Kardy
Wśród niemilknących okrzyków tłum nałowi ks. Biskup Lisiecki, p. wojewoda i
nie zgromadzonej publiczności wyszedł z Główny Komendant Policji insp. Kocur.
iwagonu ks. Kardynał. Pierwszy powitał
W Dziedzicach po spożyciu kolacji i
Go w języku francuskim ks. Biskup Li serdecznem pożegnaniu z ks. Biskupem
siecki, wyrażając głęboki żal, że ks. Kar Lisieckim, przesiadł się ks. Kardynał do
Zjazd walny ZOKZ., okręgu śląskiego
dynał opuszcza Polskę. W końcu swego specjalnego wozu salonowego, którym po obradował wczoraj w sali Powstańców w
pięknego przemówienia k&_ßiskup zapew, dróżować będzie do samego Rzymu.
Katowicach przy udziale przeszło 200 de
nil ks. Kardynała, że lud śląski nigdy nie
legatów. Zagaił zjazd prezes p. Jarczyk,
przewodniczył ks. Kojzar. Przemówienia
powitalne wygłosili pp. dr. Ręgorowicz,
dyr. Korzeniewski z Poznania, dyr. Rasz
ka, i kier. Szafran . Sprawozdania roczne
złożyli pp. Jarczyk i ustępujący do War
szawy dyr. Drozdowski.
w Katowicach.
Okręg śląski liczy obecnie 177 kół
i 10 242 członków. Akcja na rzecz kolonij
CHÓR „OGNIWO“ KATOWICE BIERZE I. NAGRODĘ I ZOSTAJE ZAPROSZONY
letnich da w tym roku w przybliżeniu
NA WYSTĘP DO KRAKOWA.
przeszło 10 000 miejsc dla dziatwy pol
Sprężystość organizacji ruchu śpiewa
Z ilości 105 punktów stanowiących naj skiej ze Śląska.
czego na Śląsku, koncentrująca się w wyższe uznanie zdobył chór mieszany
Referat o zadaniach, programie pracy
Związku' Śląskich Kół Śpiewaczych z sie „Ogniwo“ z Katowic, aż 104. Na specjal- ZOKZ. wogóle i na Śląsku wygłosił p. dyr.
dzibą w Katowicach, święciła triumfy na nem zebraniu dyrygentów i prezesów, od Korzeniewski z Poznania. Zarządowi wy
sobotnim zjeździe chórów okręgu katowic bytem tuż po zawodach podniósł członek rażono zaufanie.
kiego. którego przebieg obfitował w po sądu konkursowego prof, uniwersytetu
Do zarządu weszli z wyboru uzupełniaważne momenty artystyczne, mogące być krakowskiego dr. Zdzisław Jachimec
wzorem dla chórów nietylko polskich, lecz k i nieprzeciętne wartości chóru „Ogniwa“,
i zagranicy.
który jego zdaniem jest najlepszym chó
Po treściwem przemówieniu prezesa o- rem mieszanym w całej Polsce. Chór „O- dr. Jachimecklm zasiadali dyr. konserwa
kręgu p. A. Stachówskiego stanął na gniwo“ miał w rzeczywistości dzień torium krakowskiego W. Barabasz, oscenie zespół, w sile 500 śpiewaków i im szczęśliwy i śpiewał jak nigdy. Wprost raz kompozytor prof. Rączka, uznały,
ponował brzmieniem, wykonaniem i kar porywał słuchaczy. Utwór wykonany (Bu przyznając temu chórowi drugą nagrodę.
nością, poddawając się świetnie batucie za Prosnaka) jest jednym z najtrudniej Na trzeciem miejscu figuruje chór im. Mic
dyrygenta okręgowego p. A. Hornika szych utworów nowoczesnej literatury kiewicza z Bogucic z 74 punktami. Dalsze
zasłużonego działacza na śląskiej niwie chórowej i został przez wykonawców z wyniki są następujące: „Lira“ Bogucice
śpiewaczej, który za czasów pruskich za dyrygentem Stoińskim na czele mi 63 punkty, „Halka" Załęże 62 punkty, „Lut
działalność tę odsiadywał więzienie.
strzowsko opracowany. To też zespół ten nia“ Ligota 62 punkty. „Harmonia“ JózefoZawody rozpoczął chór męski „Echo“ spotkał zasłużony zaszczyt w postaci za wiec 59 pkt., „Cecylja“ Dąb 56 pkt., „DamKatowice, który mimo poważnych war proszenia przez radiostację krakowską na rot“ Katowice 55 pkt., „Wanda“ Mała Dą
tości tak pod względem materiału głoso występ w dniu 10 lipca br., gdzie zdaniem brówka 53 pkt.. „Kasyno“ Siemianowice 50
wego jak muzykalności członków nie zdo prof. Jachimeckiego należy zapoznać całą pkt., „Chopin“ Załęże 46 pkt.. „Jutrzenka“
łał pokonać współzawodników i został po Polskę z wynikami pracy, jakimi się żadna Piotrowice 39 pkt.
bity przez chór męski im. Chopina z Sie dzielnica poszczycić nie może i jakie po
W zjeździe wziął udział p. minister Miemianowic, który ilością 75 punktów stanął służyć mają za wzór. Również chór ko dziński i p. wojewoda śląski.
na pierwszem miejscu. Trzecie miejsce lejowy pod batutą dzielnego dyr. NiczeCały zjazd wywarł na uczestnikach im
zajął chór im. Ligonia z Bogucic, zdoby g o imponował pięknem brzmienia i precy ponujące wrażenie.
wając 51 punktów.
zją wykonania, co jury, w której poza prof.

ków. aby nie wysyłali swoich dzieci do
szkół niemieckich i wreszcie ze względu
na postępujące pogarszanie się ustawo
dawstwa# dotyczącego ochrony praw ro
botniczych.
W tej chwili nie rozporządzamy szcze
gółami tego niemieckiego memoriału, to
znaczy, nie wiemy, jakimi rzeczowymi ar
gumentami uzasadniają Niemcy swe zaża
lenia. Z góry jednak wiemy, że polegają
one na przesadzę i nie odpowiadają praw
dzie, już choćby co do punktu, w którym
się mówi o nacisku na rodziców, by nie
posyłali dzieci swych do szkół niemieckich.
Niewiadomo nam, by na Śląsku nacisk ta
ki wywierano na Niemców, chyba że au
torzy memoriału myślą o samoobronie
akcji społeczeństwa polskiego, która po
lega na tern, by wstrzymywać dzieci pol
skie przed zapełnianiem szkół niemieckich.

III doroczny walny zjazd ZOKZ.
okręgu śląskiego.

Zjazd śpiewaków śląskich

Juliusz Słowacki.
Powstanie listopadowe i wyjazd zagranicę.
•

ni.

W przebywającego w zaklętej krainie nąć na wysokości zadania chwili. Aby
marzeń i fantazji, -zajętego wyłącznie ar podołać im — trzeba było zupełnie innego
tyzmem swej własnej sztuki poetę, uderza wychowania, -zupełnie innego kształtowa
nagle grom listopadowego powstania. nia indywidualności, niż to, jakie autoro
Słowacki zmuszony zostaje- siłą faktu do wi „Żmii“ przypadło w udziale. Stosunek
zetknięcia się z zagadnieniami, o których Słowackiego do powstania staje się więc
przedtem nietylko nie miał pojęcia, ale stosunkiem wrażliwej duszy artystycznej
które dotychczas w jego stosunku do ży do pięknej i niezwykłej chwili, ale zupełnie
cia i do świata nie odgrywały żadnej lub nie jest odniesieniem się głęboko myślące
też niemal żadnej roli. Dusza i umysł po go i dojrzałego człowieka do dramatu
ety. których strawą dotychczasową własnej ojczyzny. Powstanie, porwawszy
■były niesamowite przejścia mściwego go, rozbudziwszy jego fantazję — pozo
Araba, nieszczęścia nawróconego na stawiło jednak duszę nieomal że nietkniętą
chrześcijanizm Mnicha lub powierz (chwilowo). To też i dorobek twórczy po
chowny konflikt religijny Miodowe ety -z okresu krótkiego jego pobytu w kra
go — postawione -zostały nagle i dość ju w czasie powstania, dorobek — zwią
brutalnie wobec postulatów chwili, któ zany -z chwilą dziejową, jaką przeżywał,
rym na imię było: Polska, wróg, czyn. przedstawia się nadzwyczaj ubogo. Jego
Młody, dwudziestojednoletni autor „Bie liryka powstańcza obejmuje zaledwie
leckiego“, wychowany w środowisku, w cztery wiersze: „Hymn", „Kulik“, „Pieśń
którem słowo „Polska“ było w najlepszym legjonu litewskiego“ i „Odę do wolności“.
razie tylko pustym dźwiękiem, nie biorący Pierwszy z nich „Hymn“, drukowany w
nigdy przedtem najmniejszego nawet u- „Kurjerze Polskim“ już w parę dni po
działu w żadnym ruchu, czy to patriotycz wybuchu powstania (7 grudnia 1830 r.) unym, czy też społecznym — znajdzie się czynil Słowackiego nagle, w jednej chwili,
nagle w centrum wybuchającego ruchu re poetą narodowym, piewcą Nocy Listopa
wolucyjnego, wśród ludzi i okoliczności, dowej. Jeżeli idzie o wartość artystyczną
które w naglący sposób domagały się tych utworów — to. z wyjątkiem „Kuliku“,
tak od niego, jak i od każdego zresztą — w którym rozbłysnąć miały już w pełnym
jasnego zdeklarowania się w stosunku do blasku późniejsze świetne właściwości po
rozpoczętych wypadków. Słowacki zna ezji Słowackiego — trzy inne są wyjątko
lazł się w sytuacji wręcz dramatycznej. wo słabe, a co gorsza — „Oda“ jest wręcz
Z jednej strony ruch rewolucyjny porwał konwencjonalna i nieszczera.
Trzy miesiące mijały od wybuchu po
go, jako poetę, swą barwnością, fantazją
i rozmachem, z drugiej jednak, jako czło- wstania — a Słowackiego wciąż nie wi
iwiek i charakter, absolutnie nie mógł sta dać jakoś w szeregach powstańczych.

jącego ponownie pp. dr. Nowak, burmistrz
Spaltenstein, sędzia Stodolak i mec. Pio
trowski, oraz p. Kizer z pow. lublinieckiego. Komisję rewizyjną pozostawiono w
tym samym składzie z pp. dr. Gondzika,
pos. Rybarza i Kozyry.
Zgłoszono i uchwalono około 20 wnio
sków. Zjazd zakończył się o godz. 2 i pół
po poł.
Zyczyćby należało, by w nowym roku
swej działalności ZOKZ. wreszcie zajął się
sprawami, wchodzącemi w jego kompeten
cję, a pozostawił na boku politykę partyj
ną. która szczególnie zaznacza się w tak
tyce zarządu okręgowego.
—A—-

List kardynała Bourne‘go
do posła Skirmunta.
Poseł polski w Londynie, p. Skirmunt. otrzymał od kardynała Bourne, który w swej
drodze do Rzymu spędził osiem dni w Polsce,
list następującej treści:
„Ekscellencjo! W drodze do Rzymu
przybyłem właśnie do Wiednia, i wyrażam
Waszej Ekscellencji, — prosząc o przesła
nie słów tych Swojemu Rządowi, — moją
głęboką i szczerą podziękę za wszystko, co
zrobiono, by ułatwić mi podróż w czasie
tych cudownych ośmiu dni, które dane mi
było spędzić w Polsce. Wdzięczny jestem
za szlachetną troskliwość, która tak wielce
uprzyjemniła moją podróż.
Mam nadzieję, że wizyta moja nie po
zostanie beż skutków i przyczyni się nieco
do większego zbliżenia dwóch naszych na
rodów. To było mojem pragnieniem i moją
nadzieją.
Proszę Waszą Ekscellencję przyjąć oso
biście moją podziękę za wszystko, co dla
mnie zrobione zostało
Szczerze Panu oddany
(—) F. Card. Bourne Aph. of Westminster.“

Wreszcie 8 marca 1831 r. w nocy opuszcza kto o nim pamiętał i jeszcze go kochał“.
nagle Warszawę i udaje się zagranicę — 24 stycznia 1832 r. pisał, wspominając
aby nigdy więcej do kraju nie wrócić. Ja o wuju, J. Januszewskim: .Jeżeli umarł, za
kie były powody tego wyjazdu, co skłoni zdroszczę mu“. W „Grobie Agamemnona"
ło poetę do tej, jak sam ją później nazwał u sprawiedliwa! się później:
„Mówię, bom smutny i sam pełen winy“.
„ucieczki“ — dotychczas niewiadomo.
29 listopada 1835 r. pisał znowu z Ge
Napisano na ten temat całe tomy przy
puszczeń i hipotez — ale definitywnie newy: „Ja mam na sumieniu, żem za mało
sprawy nie rozstrzygnięto. Prawdopo czuwał nad nią (Polską, którą Słowacki w
dobnie — żaden poszczególny bodziec nie korespondencji ze względów cenzuralnych
odegrał tu roli decydującej. Cały szereg nazywał „kuzynką"), kiedy chora leżała...
czynników, a więc: niezdolność powzięcia a jeżelim stetrycznial, to niemało się do
ważkiej bądź co bądź decyzji, świadomość tego przyczyniła myśl, że nieużyteczny
własnej słabości fizycznej i płynąca stąd byłem jak chwast, a każdy smutek w mo
obawa przed trudami wojennemi, może jem życiu zdaje się być słuszną karą
także wstręt do walki orężnej i przelewu Boga“. Jeszcze na parę lat przed śmiercią
krwi, wreszcie, co najważniejsza, wola powróci do tego samego tematu, korząc
matki, pragnącej utrzymać jedynaka jak się przed Makryną Mieczysławską:
„Godności nie mam, od męki udekiem“.
najdalej od niebezpieczeństwa — wszyst
Zaprawdę, wina stokrotnie zmazana
ko to zrodziło decyzję opuszczenia kraju.
Słowacki nie był wtedy jeszcze owym została przez pokutę.
„człowiekiem-aniołem“ roku 1848. nie miał
jeszcze w sobie pięknej duszy późniejszego
Zawiózłszy do Londynu powierzone mu
twórcy „Genesis z Ducha“, nie nauczył się przez rząd narodowy dokumenty dyplo
jeszcze wówczas wyrzekać siebie samego matyczne, przybył Słowacki w pierwszych
dla celów wyższych. Ów pierwszy egza dniach września 1831 r. do Paryża. Po
min życia i czynu wypadł dla autora nieważ znano go już tam trochę, jako poe
„Araba“, trzeba to przyznać, mocno nie tę powstania, autor „Mnicha“ postanawia
szczególnie. Ale żal i pokuta miały sto dać się poznać szerszemu ogółowi i wykrotnie okupić winę. Słowacki nigdy nie daje dwa tomy poezyj, w których zawarł
darował sobie owej ucieczki z Warszawy. omówione już przez nas utwory młodzień
I aczkolwiek z korespondencji jego ani z cze. Zostały one przyjęte przez społe
dzieł przyczyn wyjazdu dowiedzieć się czeństwo emigracyjne zimno i obojętnie.
nie możemy (list do matki, w którym Sło Wygnańcom polskim nie w głowie były
wacki przyczyny te, zdaje się, wyjaśnia, romantyczne przygody „Żmiji“ ani prze
jest silnie uszkodzony, tak, że całego koń życia estetyczno-religijne „Mnicha“. Zaj
ca braknie) — to jednak zarówno listy mowała ich tragedia ojczyzny, bliska, bez
jego, jak i utwory późniejsze pełne są pośrednia i niezmiernie bolesna. Młodego
rozpamiętywań nad „winą“ i chęci zma poetę spotkał zawód na całej linji. I temu
zania jej. Już 17 marca 1830, a więc w to rozczarowaniu przypisać można w du
9 dni po opuszczeniu kraju, pisał do żej mierze, że muza jego zwróci się nieba
matki: „Zdawało mi się, że uciekam... — wem do nowych zagadnień i tematów,
i teraz jeszcze często kłócę się z mojem które zrodzą „Lambra“, „Kordjana“, „An
sumieniem". 6 lipca 1831 r. stwierdzał hellego“.
rf.
z rozpaczą, że „nie jest godzien teraz, aby

Z Katowic
i okolicy.
Dziś: św. Antoniego.
Jutro: św. Bazylego.
Wschód stoika: g. 3 m. 48
Zachód: g. 8 m. 7
Długość dnia: g. 16 m. 19

PRZYJĘCIE DO ŚL. SEMINARIUM
DUCHOWNEGO W KRAKOWIE.
, Maturzyści, chcący się poświęcić stano
wi duchownemu, powinni się zgłosić do
Kurii Biskupiej w Katowicach z prośbą o
przyjęcie do diecezjalnego seminarium du
chownego. Do wniosku należy załączyć
następujące dokumenty:
1) Świadectwo chrztu, 2) świadectwo
bierzmowania, 3) świadectwo dojrzałości
lub tymczasowe zaświadczenie egzaminu
dojrzałości wystawione przez dyrektora
gimnazjum, 4) świadectwo moralności wy
stawione przez ks. proboszcza, 5) świadec
two moralności, wystawione przez ks. ka
techetę, 6) świadectwo lekarskie, 7) wła
snoręcznie napisany życiorys.
Dokumenty wymienione pod 1. 4), 5) i 6)
powinny się znajdować w kopercie zam
kniętej i zaopatrzonej w pieczęć urzędową.
WALNY ZJAZD DELEGATÓW
ZW. OFICERÓW REZ. W KRAKOWIE.
Zarząd Okręgu Śląskiego Związku Ofi
cerów Rezerwy Rz. P. przypomina swoim
członkom, że w dniach 18 i 19 bm. odbę
dzie się w Krakowie walny zjazd delega
tów Związku.
— Minimalne zmniejszenie sie bezrobocia.
W czasie od 1 czerwca do 8 czerwca br.
liczba bezrobotnych na terenie Województ
wa Śląskiego zmniejszyła się o 235 osób i
wynosiła 52,754 osób. Z tej cyfry przypada na
górnictwo 21,237, hutnictwo 4,013, hutnictwo
szkła 14, przemysły: metalowy 3,299, włó
kienniczy 220. budowlany 1,097, papierowy 77,
chemiczny 8, drzewny 553, ceramiczny 135.
Wykwalifikowanych bezrobotnych było 1,247,
niewykwalifikowanych 17,405, rolnych 271,
umysłowych 3,178. Uprawnionych do pobie
rania zasiłków było .32,093 bezrobotnych.
— Kurs wakacyjny dla organistów
rozpocznie się w Konserwatorium Towa
rzystwa Muzycznego w Krakowie dnia 4 lin
ca br. Kurs jest 6 tygodniowy. Program obej
muje naukę gry na organach, harmonizację
chorału gregoriańskiego i liturgię, śpiew chó
rowy, oraz wiadomości nauk teoretycznych
jak: harmonia, kontrapunkt etc. — ponadto
impostację głosu, opartego na prawidłowym
oddechu (diafragmię).
Nauka jest codzienna dla każdego przed
miotu i traktowana solowo, wobec tego re
zultat będzie się równał conajmniej siedmiomiesięcznym studiom.
Bliższych szczegółów udziela dyrektor
Konserwatorium Wiktor Barabasz codziennie
od LO do 11 „Stary Teatr“, Plac Szczepań
ski nr. 1.
Wpisy wcześniejsze pożądane ze względu
na ograniczoną liczbę uczniów.
— Targ na konie.
We wtorek dnia 14 b. m. odbędzie się w
Katowicach, na placu przy ul. Piotra Skargi
targ na konie i bydło.
Sprowadzać można na targ komę, krowy,
cielęta, owce, kozy i świnie w czasie od godz.
9 do godz. 11 przed południem.
— Dyrekcja miejskiego Gimnazjum Matema
tyczno-Przyrodniczego w Katowicach
zawiadamia, że egzamin wstępny do klasy
I odbędzie się dnia 28 b. m. a egzamin wstępny'do kl. II—V111 dnia 30 b. m.
Zgłoszenia nowych uczniów przyjmuje się
do 23 b. m.

— Kto zgubił?
W niedzielę o godz. 9 przed pot. znale
ziono na drodze między Doliną Szwajcar
ską a Murckami sweter damski. Odebrać
można w Katowicach, ul. Kościuszki 55
parter (Drobiński u p. Beer).
— Z Ligi żeglugi rzecznej i morskiej
w Mysłowicach.
W ubiegły wtorek odbyto się w Mysłowi
cach zebranie członków Ligi żeglugi rzecznej
i -morskiej. Na zebraniu była omawiana spra
wa urządzenia nocy świętojańskiej, puszcza
nie wianków na Przemszy. Omówiono b. bo
gaty program, przewidujący cały szereg no
wych atrakcyj i niespodzianek. Liga rozwija
się powoli liczebnie i rozwija ożywioną dzia
łalność.
(m)
— Upiększanie Mysłowic.
W zeszłym roku Magistrat mysiowicki
podjął prace około upiększenia miejsca, poło
żonego około cmentarza katolickiego przy ul.
Mikułowskiej. Była to seria dołów, do których
wrzucano śmiecie i odpadki. Na tern miejscu
usypano chodnik, położono trawniki, usta
wiono ławki. Obecnie prace są znowu podjęte
aby chodnik żwirowany położyć prawie do
granicy m. Mysłowic. Po ukończeniu prac bę
dzie to jedno z ładniejszych miejsc spacero
wych.
— Na rzecz kolonii letnich harcerskich
Dnia 12 bm. w niedzielę, o godz. 7 wlecz,
odbędzie się w auli Sem. żeńskiego w Mysło
wicach raut, urządzeń;- z racji pomyślnego
zakończenia egzaminów dojrzałości — sta
raniem absolwentek zakładu i kola przyj,
-harcerstwa. Dochód z rautu jest przeznaczo
ny na ko-lonje letnie drużyny harcerskiej Sem.
żeńskiego.

Z KrdH. Huí®.

Pszczyna 498,60, P. K. U. w Pszczynie
! Matura w Państw. Gimn. Klasycznem w 13 90, Międzyrzecze 50—. Czulów Fabryka
11—, Czarnuchowice 6 20, Paprocany 10—,
Król. Hucie.
W Państw. Gimnazjum Klasycznem w Rados-towice 7 70, Brzeźce 10—, Kopciowice
Król. Hucie odbył się w dniach 3 i 4 bm. 10—, Tychy 7130, Golasowice 10—, Czulów
eg z aim-in dojrzałości pod przewodnictwem wieś 3085. Biasowice 5 80, Łąka 15—, ŚW i erczyniec 5—, Żwaków 5—. Bzie Zameckie
wizytatora p. Miedn'aka.
Egzamin zdali abiturienci: Go-fryk Roman, 10—, Bieruń Stary 204 05, Piasek 24—. GrzaKoniarek Erwin, Kulik Karol, Lubos Edmund, wa 12 50, Jankowfce 15—, Bojszowy Nowe
Makowski Henryk, Pawlik Konrad, Pyka 10—, Lędziny 26 50, Miedźna 10—, Goczał
Wilhelm, Sobecka Elżbieta, Sywu-la Marjan, kowice 20—. Bojszowy 10—, Mizerów 10—,
Kobiór 20—, Kryry 2— złote.
Wehrówna Stanisława, Wolf Bogdan.
Złożono razem 1 144 40 złotych.
Zarząd Powiatowy dziękuje ofiarodawcom
serdecznie jak również wszystkim, którzy do
(—) Zebranie L. O. P. P. w Świętochłowi zbierania składek się przyczynili.
cach.
Zarząd Pow. T. C. L. na now. pszczyński:
Dnia 10 bm. odbyło się w Świętochłowi
(—) Hollek prezes, (—) Krzyżowski, sekr.
cach zebranie nfesięczne kola miejscowego
(—) Kluba skarbnik.
L. O. P. P„ na którem postanowiono urządzić
X Nieszczęście samochodowe.
w dniu 29 bm. koncert w ogrodzie p. Fojci-ka,
W piątek o godz. 6 po poi. zdarzył się
celem zwiększenia funduszów Ligi. Następnie w Pszczynie na Rynku nieszczęśliwy wy
odczytano okólnik w sprawie napisów na padek. który na szczęście nie pociągnął za
dachach, umożliwiających lotnikom szybkie sobą żadnych ofiar w ludziach. Mianowi
orientowanie się w terenie. Przyjęto do wia cie na rowerzystę nowicjusza najechał sa
domości pisemne podziękowanie prezesa Ko
mitetu Woj. p. dr. Połyki, wyrażające szcze mochód, pod którego kolami rower został
gólne uznanie kołu miejscowemu za owocną doszczętnie zniszczony. Niefortunny ro
działalność. W dowód szczególnego uznania werzysta wyszedł bez szwanku.
X Kradzież drobiu.
za pracę p. dr. Potyka nadesłał dyplom o zdób
W nocy z 8 na 9 bm. skradziono Wiktorowi
nie wykonany, wyrażający podziękowanie dla
tych osób, które swą ofiarną pracą w czasie Twardzicy z Golasowic 10 kur z chlewa zam
wojewódzkiego „Dnia lotniczego" przyczynili kniętego. Nieznani sprawcy zbiegli. Śledzi ich
się do zebrania na terenie Świętochłowic oko jednak ppli-cja.
ło 1000 zł.
Wręczenia dyplomu dokonał -prezes Komi
tetu To w. L. O. P. P. p. naczelnik Wacker(X) Wpisy do gimnazjum żeńskiego i szko
mann.
Celem dalszego propagowania idei lotni ły gospodarczej sióstr Urszulanek w Rybniku.
Gimnazjum i szkoła gospodarcza sióstr
czej postanowiono -urządzić wycieczkę z
udziałem orkiestry na nowe lotnisko Katowi Urszul. w Rybniku z pelnemi prawami szkól
ce — Zawodzie w dzień Bożego Ciała. Wy państwowych przyjmuje zgłoszenia uczenie
jazd na lotnisko z rynku samochodami o godz. na rok szkolny 1927-28 codziennie od godz.
4—6 po południu w budynku szkolnym, przy
1 w południe.
ulicy Dworcowej.
(—) Z działalności Kasyna Polskiego.
Egzaminu wstępne do 1 klasy gimnazjum
Dnia 1 i 8 bm. odbyły się w Kasynie Polskiem w Świętochłowicach wykłady p. insp. odbędą się w dniach 24 i 25 bm. po południu.
Przy zgłoszeniu należy przedłożyć metry
Pop i o łka na temat: „Artyleria“. Wykłady
te wyjaśniły członkom o rodzajach i znacze kę urodzenia i świadectwo ukończenia 4 klas
niu artylerii i jej rozwoju historycznym. Wy szkoły powszechnej.
Urzędnikom
państwowym
przysługuje
kłady p. insp. Popiołka cieszyły się dużem
zainteresowaniem
tłumnie zgromadzonych zwrot opłaty szkolnej.
Szkoła gospodarcza sióstr Urszulanek trzy
słuchaczy.
Dnia 15 bm. o godz. 19,30 odbędzie s’ę nad klasowa przyjmuje zgłoszenia również co
zwyczajne walne zgromadzenie członków Ka dziennie od godz. 4—6 po południu z nastęsyna Polskiego w lokalu p. Kiosk a przy ulicy pują-cemi warunkami: skończony rok 14. ukoń
Wolności, celem przeprowadzenia wyboru czenie 7 -klas szkoły powszechnej, lub 3 klasy
nowego prezesa zarządu, ponieważ stary za gimnazjum.
Program szkoły gospodarczej obejmuje
rząd po ustąpieniu prezesa p. dr. Bocheńskie
go postanowił również zgłosić swą rezygna gotowanie i wszelką pracę domową, krawieczyznę i biały haft, t-rykotars-two ręczne i ma
cję.
szynowe oraz ustawowe przedmioty nauko
(—) Sprostowanie.
W notatce dot. łaźni miejskiej w Szarleju we.
Również i w tej szkole przysługuje urzęd
wkradł się błąd, a mianowicie wstęp do łaź
ni dla mężczyzn wolny jest -tylko w soboty, nikom państwowym zwrot opłaty szkolnej.
(Y) Prawo zakładania | naprawy wodo
dla kobiet w piątki od godz. 5—9.
ciągów i rurociągów gazu.
(—) Sprawy komunalne Szarleja.
Magistrat miasÄ'ARybnika ogłasza, iż za
W ubiegły piątek odbyło się w Sza-rleju
posiedzenie Rady gminnej. Posiedzenie zagaił kładanie i naprawa wszelkich rurociągów
przewodniczący p. Góra, poczem -przystąpio wodnych i gatowych przysługuje jedynie
no do załatwienia porządku dzfenego. Nasam- Miejskim Zakładom przemysłowym i przez
przód — po krótkiem przemówieniu naczelni Magistrat dopuszczonym instalatorom, którzy
ka gminy p. Góry — wprowadził naczelnik złożyli gwarancję za wykonanie.
Do zakładania ; naprawy zatwierdzeni’ zo
okręgowy z Brzezin p. Szymonek nowo wy
branych i przez starostwo zatwierdzonych stali przez Magistrat PP-: Karol Smolka i Ru
ławników w osobach p. Szretra Franciszka, p. dolf Barnasz.
Innym osobom i przedsiębiorstwom nie
Kubańskiego Jana i p. Muca Karola, zachęca
jąc ich w krótkich lecz serdecznych słowach wolno bez zezwolenia Magistratu prac wyko
do współpracy obywatelskiej dla dobra i dal nywać.
Instalacje domowe, wykonane przez osoby
szego pomyślnego rozwoju gminy. Następnie
jednogłośnie zaakceptowano warunki, na któ nieuprawnione nie będą przyłączone do prze
rych tutejsza gmina odebrała enklawę od gm. wodów miejskich w myśl. § 4-b statutu mia
Nowy Bytom. Podatek od przenoszenia włas sta.
(Z) Ceny maksymalne w Rybniku.
ności nieruchomości podwyższono z jednego
Od 11 bm. obowiązują w mieście Rybniku
na 2 proc. Również zaakceptowane zostały
umowy zawarte z kilku przedstawicielami następujące ceny maksymalne:
Wołowina I gat. 1 40 zł., II gat. 1 20, wiep
domów, mającymi odstąpić gminie część
swoich grutnów na rozszerzenie ulicy Szkol rzowina I gat. 140, II gat. 1 20. cielęcina I g.
nej i ulicy Sienkiewicza. Na postawienie pom 1 40. II gat. 1 00, słonina I gat. ponad 4 ctm.
nika dla ś. p. Wawrzyńca Hajdy uchwalono gruba 2 10. II gat. poniżej 4 ctm. 2 00, kiełba
Wyda: a Iow ¡ Złącz. Tow. w Szarle-ju 100 zł. sa krakowska 170, wątrobianka I gat. 170,
Dalsze 100 zł. uchwalono dla miejscowego II gat. 130, salceson I gat. 1 70, II gat. 1 20,
gimnazjum komunalnego
celem ułatwienia kiełbasa z czosnkiem 150, polska 130, łój
uczniom tego gimnazjum wycieczki krajo 1 90 złotych. Ceny ustalono za 1 funt.
Chleb razowy 1 funt 31 gr. z mąki żytniej
znawczej. Na wybudowanie tymczasowego
pomnika Wolności przeznaczono kwotę 500 70 — 60 proc, do 41 gr., 1 bulka 38 gramów
zł., poczem po załatwieniu całego szeregu 5 groszy. Wypiek chieba 4 gr. od funta.
Jaja wiejskie 12 gr. sztuka, jaja wyborowe
drobniejszych spraw zamknął przewodniczą
13 gr.. masło na targu 3 00 zł.
cy posiedzenie hasłem „Szczęść Boże“.
(X) Pożary.
(—) Nawet zmarłym nie dają spokoju!
W ostatnich dniach mnożą się w powiecie
W ubiegły czwartek odbył się w Ru
dzie pogrzeb śp. Pawia Czecha, st. post, rybnickiem pożary, które częściowo są pod
przez zbrodnicze ręce, częściowo
policji państwowej.
Sp. C. był bardzo kładane
wybuchają wskutek niedbalstwa.
zasłużonym Polakiem, brał udział w wszy
W Skrzyszowie wybuchł ¡pożar w posiad
stkich trzech powstaniach i w wojnie prze łości Pawła Witka wskutek wadliwego ko
ciw hordom bolszewickim, za co odzna mina.
czony został krzyżem walecznych I klasy
Pastwą pożaru pa-dł drewniany dom i
oraz cieszył się wielką popularnością. Nic chlew, a szkoda wynosi 1000 złotych.
dziwnego, że na miejsce wiecznego spo
W Moszczenicy wybuchł pożar w posiad
czynku odprowadzony został przez bli łości Teodora Pająka, niszcząc również dom
sko 2000 ludzi, wśród których byli dele drewniany, wyrządzając szkodę na 700 zł.
W Niedobczycach zniszczył pożar zabudo
gacje placówek Hallerczyków, Powstań
ców itd. z Rudy. Chebzia, Goduli, Chro- wania Franciszka Noszyń-skiego. wyrządzając
paczowa, Nowego Bytomia, i Pawłowa. szkodę na około 7 000 zł.
Z dochodzeń wynika, iż pożar został
Nad grobem-podniosłe przemówienie wy wzniecony
zbrodnicza ręką.

Z R^BmlcBctego.

głosił ks. kapelan Myrcik.
Jak „Filip.z konopi“ wyrwał się z „mo
wą“ pogrzebową przedstawiciel Związku
Powstańców ŚL niejakiś p. G. z kolonji
Karol-Ema-nuel, który w swojem przemó
wieniu raczej uwłaczał pamięci Zmarłego.
Rzecz naturalna, że podobna mowa po
grzebowa spotkała się z ogólnem oburze
niem słuchaczów. (ch.)

X Wynik zbiórki na T. C. L.
Na rzecz T. C. L. złożono z okazji święta
dnia 3 maja w. okręgu pszczyńskim, następu
jące datki.

"Ł
+ Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża.
W dniu wczorajszym, jako w pierwszym
dniu „Tygodnia Polskiego Czerwonego Krzy
ża“ we wszystkich miastach Zagłębia Dąbrow
skiego odbyła się sprzedaż znaczka na rzecz
„Czerwonego Krzyża“. W Sosnowcu Polski
Czerwony Krzyż, zamierza za pieniądze uzy
skane w drodze dobrowolnych ofiar, założyć
stację odżywczo-ratowniczą dla najbiedniej
szych. Przypuszczać należy, iż wszelkie im
prezy P. C. K. społeczeństwo miejscowe od
powiednio poprze.
+ Dzień spółdzielczy.
W dniu wczorajszym wszystkie spółdzielnie
obchodziły bardzo uroczyście „Dzień spół
dzielczy“. Po nabożeństwach odbyły się po
chody z transportami propagandowemi, a póź
niej odczyty i akademie o znaczeniu spółdziel
czości.
+ Kto korzysta z zasiłków?
W ubiegłym tygodniu z zasiłków funduszu
bezrobocia korzystało w pow. Będzińskim,
Zawierokim i Olkuskim 2771 bezrobotnych pra
cowników fizycznych i 22 bez-r. umysłowych.
Z drożyźnianej akcji państwowej korzystało
3966 pracowników fizyczn. i 610 umysłowych.
Ogółem na 7319 osób, korzystało 6687 fizycz
nych i 632 umysłowych.
+ Maturzyści państw, gimnazjum w Dą
browie.
W roku bieżącym świadectwa dojrzałości
w państwowem gimnazjum męskiem w Dąbro
wie Górniczej otrzymało 29 wychowanków, a
mianowicie. Bem Aleksander. Bijald Edward,
Grudek- Bolechows-ki Zbigniew, Dropecki Wło
dzimierz, Gonera Bolesław, Gorgoń Eugeniusz,
Jodko Edmund, J-urczyński Wacław, Kalicki Ja
nusz, Kowalewski Zbigniew. Krajewski Jerzy,
Krawczyk Piotr, Modelski Tadeusz, Niczewski
Tadeusz, Olechowicz Stanisław, Ostrowski
Marjan. Ostrowski Zygmunt, Poru-siewicz Jan,
Romanowicz Henryk, Rudnicki Władysław,
Smielewski Kazimierz. Śzoenbrun Sławomir,
Stachnik, Konstanty. Uniejewski Andrzej, Ur
bański Stanisław, Winnicki Jan, Wiśnieswsk!
Stanisław. Wtorek Kazimierz. Zięba Stanisław.
+ Defraudant.
Izaak Brun, kupiec, z am. w Katowicach
przy ul. Wandy, doniósł policji w Sosńwou, iż
jego Subjekt, z am. tymczasowo w hotelu War
szawskim w Sosnowcu, a stale w Jędrzejowie,
wkradł rnu gotówkę zł. 2800 oraz towaru na
sumę zł. 2200 i ulotnił się bez śladu. Defrau
danta poszukuje policja.
+ Śmierć wskutek otrucia.
W związku z wypadkiem usiłowania popeł
nienia samobójstwa przez Lolę Wolf w Cze
ladzi. donosimy, iż denatka wczoraj zmarła w
szpitalu na Saturnie.

dyr. Mondena na cele kościelne nowej parafii
w Golejowie 500 zł.
(X) Na rzecz „Szkoły Śląskiej."
W Niedobczycach na sali p. Wieczorka od
był się odczyt połączony z wyświetlaniem obrazów, który wygłosił p. Galicz z Biertuttowych p. t. „Powstania Górnośląskie i Kościusz
ko".

R Korespondencja z Świerklańca.
Urząd okręgowy , w Świerklańcu, do któ
rego należą gminy Świerklaniec. Stare i No
we Chechło, Orzech, Kozłowa Góra i Bizia,
bez wątpienia należy do jednej z najcięższej
na cały powiat tarnogórski placówek, na co
przedewszystkiem
składają
się ogromne
wpływy
wszechwładnie
rozwielmożnionej
niemczyzny. Siedzibą tejże a raczej praw
dziwą fortecą jest zamek
świerklaniecki z całem sztabem dyrektorów, leśniczych,
inspektorów i niższych urzędników administ
racyjnych dóbr księcia Donnersmarka. Urzęd
nicy ci wszelkiemi siłami starają się uniczestwiać pracę uświadamiającą kilku nielicz
nych towarzystw polskich,Egzystujących po
szeroko od siebie oddalonych gminach okrę
gu. Do pracy germanizacyjnei około rdzennie
polskiej ludności w niemałej mierze przyczy
nią sie niemiecka ochronka w Świerklańcu,
do której niestety największą liczbę dzieci
posyłają rodzice Polacy.
W miejsce ustępującego p. Zająca od 1
bm. objął stanowisko naczelnika okręgowego
p. Lelonek. który na swojem posterunku bę
dzie miał nielada orzech
do zgryzienia.
Urząd mieszczący się dotychczas w ciemnych
zaułkach zamczyska w Świerklańcu w tych
dniach przeniesiony został do budynku szkol
nego w Starem Chechle, co z powodu usunię
cia się z pod czujnych ócz germanizatorskićh
„Schlossbeamtrów“ znacznie ułatwia pracę.
W końcu nadmienić należy, że do posterunku
Porcji, mieszczącego się w t. z-w. „Kaval’erhausie*. bez pomocy przewodnika absolutnie
dostać się me można z powodu zupełnego
braku tablic orientacyjnych, którebv publicz
ności mogł;f wskazać drogę śród całego sze
regu ścieżek i chodników parkowych.

(:) Nowa spółdzielnia budowlana.
(X) Bestialskie znęcanie się nad ko
. W Strumieniu powstała nowa spółdzielnia
niem.
Rolnik Adolf Robanek i jego parobek budowlana pod nazwą „Nasz Dom“. Jeden udział wynosi 50 zł. Odpowiedzialność nieogra
Jan Kölner z Gołkowic, wioząc przełado niczona.
Przewodniczącym zarządu został p.
wany wóz z węglem znęcali się nad ko J. Psota, urzędnik skarbowy w Strumieniu, je
niem, który wozu nie był w stanie »cią go zastępcą p. F. Orszulik, nauczyciel tamże.
gnąć. Bestialski furman przywiązał ko
(:) Kursy freblowskie SS.\ Boromeuszek w
niowi powróz do języka, chcąc w ten spo
sób biedne -zwierzę zmusić do ciągnięcia. Cieszynie.
W bieżącym tygodniu odbvl się na 2-letnim
Szarpiąc bezlitośnie konia, wyrwali mu ję
zyk. Za czyn bestialski stanęli obydwaj kursie freblowskim SS. Boromeuszek w Cie
egzamin końcowy pod przewodnictwem
przed sądem ławniczym w Wodzisławiu, szynie
P. Em. Sznapki, dyrektora Semin, naucz, w
który skazał ich na 3 tygodnie aresztu.
Bobrku. Do egzaminu przystąpiło 17 uczest

(X) Dar dla kościoła w Golejowie.
Huta „Silesia" złożyła za pośrednictwem

niczek, które wszystkie otrzymały świadeci
two uzdolnienia, (h.)
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Wé obrabowali nad swa a* dolo
TŁUMNY WIEC URZĘDNIKÓW
Wczoraj obradował w Katowicach w
sali „Tivoli“ przy ul. Kościuszki wielki
Mec Zespołu Zrzeszeń Pracowników Instytucyj Publicznych Województwa Śl.
Wiec zagaił o godz. 10 i pół rano prezes
Zespołu p. Gad lec, który w krótkiem
'Przemówieniu zobrazował trudne położe
nie pracowników państwowych, samorzą
dowych i komunalnych. Kategoria tych urzędników, w porównaniu z kategorią urzędników prywatnych, jest faktycznie uPośledzona.
Drugi z kolei przemawiał p. R o b i n s o n, wiceprezes Zespołu, przedstawiając
zebranym zabiegi Zespołu zmierzające do
ulżenia doli urzędników. Według słów p.
Robinsona widoki na poprawę bytu urzę
dniczego w najbliższym czasie są bardzo
nikłe. Ponadto w cennym swym referacie
P. Robinson poruszył piekące sprawy emerytury i pomocy lekarskiej dla urzędników.

W KATOWICACH.
Prezes ZZP. p. Nowakowski, za
znaczył w swem przemówieniu, że wszel
kie wiadomości o podwyższeniu płac urzę
dniczych z dniem 1 lipca br. o 25 proc, są
przedwczesne.
W końcu obrad, ¿tóre toczyły się w
harmonijnej zgodzie, uchwalono rezolucję,
w której m. in. domagają się zebrani zró
wnania dodatku mieszkaniowego na tere
nie Województwa Śląskiego z normą do
datku mieszkaniowego obowiązującą na
terenie b. zaboru austriackiego, przyzna
nia dodatku mieszkaniowego również nie
etatowym pracownikom, oraz stosowania
ruchomej mnożnej i zniesienia obowiązku
płacenia przez pracowników państwowych
podatku komunalnego i przeprowadzenia
stabilizacji wszystkich pracowników pań
stwowych w ciągu bieżącego roku.

„Banda Pakuły“ przed sądem.
Z SALI SĄDOWEJ W KATOWICACH.

Na popołudniowej rozprawie Sądu dnia 11
czerwca br. rozpatrywano dalsze zarzuty
Przeciw oskarżonym, bandy „Pakuły“. Są to
już tylko mniejsze napady rabunkowe i cały
szereg śmiałych kradzieży dokonanych przez
Pakułę i jego towarzyszy.
Jak wynika z rozprawy banda grasowała
w okolicy Roździenia, Murcek, Muchowca,
Mysłowic i t. p. Wszystkie napady rabunko
we wykonywane były w identyczny sposób.
Steroryzowawszy poprzednio napadniętych
bronią, zamaskowani bandyci żądali pienię
dzy nie gardząc przy tern i innemi rzeczami,
przed sławiającemi jakąkolwiek wartość. Na
padano przeważnie wśród białego dnia, przy
czepi w niejednym napadzie rabunkowym
brała czynny udział obok Krocha jego 17 let
nią narzeczona Paulina Potykówna. Dziwnym,
się wydaje ta okoliczność, że bandyci żyRt
z rabunku mieli dużo pieniędzy, a jednak ni•‘łorrr.i to nie rzucało się w oczy.
Taki naprzykład Kroch stale chwalił się. że
ma dużo pieniędzy i nie. wie co z niemi robićposiadał nawet motocykl, chociaż wszyscy
wiedzieli, że on nie pracuje. Widocznie dla
usunięcia wszelkich podejrzeń Kroch od cza
su do czasu brał się za robotę na kop., jednak
po niejakim czasie pracę rzucał. Osk. co do
innych napadów rabunkowych tylko częścio
wo się przyznają. Wszystkich czynów nie
sposób wyliczyć, to też ograniczymy się do
najważniejszych.
I tak 13 maja ub. roku Pakuła, Kroch i na
rzeczona jego Paulina Potykówna napadli w
Marokach całe towarzystwo wycieczkowi
czów i zabrali im zegarki i różną biżuterię na
sumę kilkaset złotych. Poszkodowani byli
Pochciot, Bielka. Przybyła i inni. 4 lipca ub.
roku Pakuła, Kroch i jego narzeczona w
Marokach napadli na niejakiego Kowalskiego,
Polmana i innych i zabrali im 120 złotych. 5
kilo pierników i inne rzeczy. 23 marca br.
Pakuła, Krzyżowski i Podgórski napadli na
drodze w okolicy Kosztowów na Franciszka i
Walentego Kucewiczów i zabrali im 57 zło
tych. 28 lutego br. w Roździeniu Pakuła, z
zabitym Krusem wdarli się do składu Pawlenków i zabrali tam tylko butelkę likieru. 28
lipca ub. roku Pakuła sam włamał się do fir-

iecifr i estrada
A Występy Ignacego Dygasa. ..
świetny tenor Opery Warszawskiej. Ignacy
Jygas rozpoczyna gościnne występy w ponie
działek. dnia 13 czerwca w popisowej partii
Hermana w operze Czajkowskiego „Dama pi
kowa“. Bilety na wszystkie gościnne występy
Ignacego Dygasa należy wcześniej zamawiać
w Kasie Teatru. Telefon 24.48.
A Repertuar Teatru Polskiego w KatowiCaCp"oniedzialek: „Dama pikowa“ (występ Igna

cego Dygasa).
, ,
Środa: „Dama pikowa' (występ Dygasa).
Czwartek: po poi. „Szkoła żon".

A „Nitouche" w Król. Hucie.
We wtorek w Król. Hucie ukaże się arcywesoly i melodyjny wodewil Hirvego „Ni
touche“.

A Koncert - Popis Instytutu Muzycznego,
który się odbędzie we wtorek, dnia 14 bm. w
gmachu Teatru Polskiego w Katowicach bu
dzi żywe zainteresowanie wśród społeczeń
stwa interesującego się wynikami pracy na
niwie szkolnictwa muzycznego na Śląsku. To
też już tylko mała ilość biletów została do
sprzedaży, które w ciągu do poniedziałku
wyd;<!e jeszcze Sekretariat Instytutu, ulica
Teatralna 7. Tak Dyrekcja jak i poszczególni
profesorowie, dokładają wielkich starań, by
koncert i tym razem wypad! imponująco.

my „Fako“ w Mysłowicach i zabrał tam apa
rat fotograficzny, żarówkę i dwie taśmy mier
nicze. Widocznie pieniędzy nie znalazł. 8
stycznia br. wspólnie z Krochem Pakuła wła
mał się na teren kopalni Mysłowice i skradli
tam trzy butle z tlenem. 18 grudnia ub. roku
Pakuła sam włamał się do mieszkania Fryde
ryka Witta i zabrał tam większą ilość gar
deroby, aparat fotograficzny, i lornetkę war
tości około 1000 zł. 12 lutego br. Pakuła
łącznie z Watolą i Muchą skradł na szkodę
kolei 39 kilo prałinek i dwa worki mąki. 29
marca br. Pakuła usiłował popełnić morder
stwo na osobie posterunkowego Kokota z Ja
nowa. Mianowicie wieczorem Pakuła udawał
się do lasu gdzie przeważnie sypiał i szedł
nasypem kolejowym. Nagle spotkał się oko
w oko z dwoma posterunkowymi. Policjanci
w pierwszej chwili przepuścili Pakułę, lecz
ostatecznie'jeden z nich jak by przeczuwając
coś postanowił wylegitymować Pakułę. Wo
bec tego kazał nu stanąć, a sam zbliżył się
do niego w tej chwili Pakuła wymierzył do
niego z rewolweru, i pociągnął za cyngiel,
strzał jednak nie pad I, gdyż widocznie nabój
nie eksplodował. Widząc to Pakuła rzucił się
do ucieczki i skrył się w pobliskim lesie. Po
licjanci nie mając przy sobie broni zaniechali
dalszych poszukiwań.
Pakuła jednak przed sądem przedstawia
sprawę inaczej. Twierdzi, że idąc nasypem
już zda lek a zobaczył policjantów, gdyż oni
szli ze strony oświetlonej, on zaś szedł w
cieniu. Widział więc, że policjanci nie mają
karabinów, a więc nie są na służbie. Szedł
więc śmiało naprzeciw nich mając rewolwer
w ręku. Nie miał zamiaru do nich strzelić,
dlatego też nie przygotowywał rewolweru.
Twierdzi, że nie potrzebował obawiać się
policjantów bez broni, gdyż potrafił by im
zawsze wymknąć się w ciemności, gdyby go
usiłowali przytrzymać. Rzeczywiście, gdy
go policjant zatrzymał wymierzył do niego z
rewolweru i pociągnął za cyngiel ale tylko
aby go nastraszyć następnie zaś zbiegł.
Śledztwo wykazało jednak, . że Pakuła
prześladowany wtenczas przez policję oba
wiał się nocować w mieszkaniu u kogokol
wiek ze swych towarzyszy, gdyż mógł się
spodziewać zdrady tembardziej, że za jego
głowę wyznaczona była pewna nagroda. Wo
bec tego na noc uciekał do lasu i tam noco
wał. Posiadał zawsze rewolwer naładowany
8 nabojami i przechwalał się, że gdyby go
policja elídala ująć ,f.o raczej zginie a nie pod
da się. Oskarżeni, którym Sie zarzuca, że
udzielali sprawcom schronienia, lub też ukry
wali albo zakapowali od nich kradzione rze
czy do winy przeważnie nie przyznają się,
twierdzą, że albo nie wiedzieli, że rzeczy po
chodzą z rabunków albo, że wcale u nich nie
kupowali żadnych rzeczy. Niektórzy z oskar
żonych wiedząc, albo przypuszczając poco
oni mają broń naprawiali im zepsute rewol
wery. Jak się okazuje broń mieli Pakuła,
Kroch, Kuzma, Hornik, Papoń, Pawelczyk i
Czok.
Prawie wszyscy oskarżeni z bandy Paku
ły podają swe usprawiedliwienie, że są bez
robotni i dopuszczali się do tak potwornych
czynów tylko z nędzy, ażeby zdobyć trochę
pieniędzy. Jest to jeszcze jeden dowód powo
jennego zdemoralizowania młodzieży. Moty
wem przewodnim wszystkich tych czynów
jest chęć łatwego zdobycia pieniędzy i uży
cia.
Oskarżeni na rozprawie, stojąc przed try
bunałem, który może ich zasądzić na surowe
kary odpowiadają bez żadnej skruchy z zu
pełnym spokojem, a nawet z przechwalstwami. Widać, że nawet w tak ważnej dla nich
chwili nie zdają sobie sprawy, a może nie
chca zrozumieć całej grozy popełnionych
przez siebie czynów.
Dalszy ciąg rozprawy i przesłuchanie
świadków jutro.
Wukas.

ze sportu.
„WACKER“ WIEDER - KOMB. DRUŻ. KA
TOWICE 06 i „POGOŃ" KATOWICE
5:0 (3:0)
Kombinacja dwóch drużyn przeciwko dob
rze zgranej zawodowej drużynie footbalowej
„Wacker1* z Wiednia nie udała się. Wspólne
siły dwóch czołowych klubów GZOPN. po
niosły wysoką porażkę. Gdyby wystąpił tyl
ko jeden zespól, wówczas sytuacja może by
łaby korzystniejsza, bo naprawdę drużyna
„Wacker“ nie pokazała nam gry np. takiej,
jak swego czasu „Hakoah" z Wiednia. Ora
po części wyrównana z większą przewagą
miejscowych niż gości. Bramki padają niespo
dzianie.
Jeżeli chodzi o pierwsze trzy, to bramkarz
Wüstholz w tym czasie nie dotknął nawet
piłki. W całości goście oddali zaledwie 10
strzałów na bramkę, z których połowa „sie
działa“. Z gości bardzo dobra prawa strona
i obrona.
Z miejscowych źródeł w pierwszym rzę
dzie Wüstholz w bramce. Obrona Grossmann
i Goerlltz IV w pierwszej połowie grała fa
talnie, w drugiej lepiej. W pomocy najlep
szym Lubina. Przereklamowany Pilorz za po
wolny i słabo się orientujący. Konieczny grał
ładnie i ambitnie, jednak jako pomocnik zawiele grał w ataku, przez co prawa strona
przeciwnika przez cały czas gry była odkry
ta. W ataku dobry był Pazurek, najsłabszy
Malik. Zawody prowadził dobrze p. Felis.
Widzów około 2 000.
Nieprzyjemne wrażenie wywarło na wi
dzów powitanie gości w języku niemieckim.
Dotąd przestrzegano w sporcie, że oficjalne
powitanie zawsze odbywało się w języku
państwowym.
Do pewnego rodzaju prowokacji należy
również jeden z chłopaków sprzedających gu
mę do żucia, który mimo oburzenia publicz
ności. zawsze krzyczy Jeaugułńi".

„1. F. C.“ - „LEGIA" WARSZAWA
2:3 (0:2)
1. F. C. w bramce: Spałek; obrona. Heindenreich i Pohl; pomoc: Wyleżoł, Wieczorek
i Bischof; atak. Joschke. Kosok II, Geisler
Goerlltz I, i Kosok I.
Leg ja: w bramce: Adamowicz; w obro
nie. Nowakowski i Terlecki; w pomocy: Admi.ro wtoz, Śliwa i Wójcik: atak: Czech, Nawrat. Łańko, Cieszewski i Krawuś.
Drużyna „Legji“ po raz pierwszy bawiła
na Górnym Śląsku i znano ją tylko z sensa
cyjnych zwycięstw, jakie odnosiła nad lwow
ską- Pogonią, Turystami, Czarnymi i Wartą.
Nie'Mierzono jednak w wysoką klasę druży
ny i ewentualne zwycięstwo nad rutynowaną
drużyną 1. F. C. w dodatku na boisku własnem wydawało się niemożliwe. Tymczasem
1. F. C. został pobity, chociaż niezastożenie.
Z rozpoczęciem gry obie strony przepro
wadzają piękne ataki, z których atak gości,
swoim błyskawicznem startem i decyzją pod
bramką przeciwnika, wyprowadza obronę
gospodarzy z równowagi. Spałek w bramce
jest niepewny. Legja pierwszą bramkę zdoby
wa przez Łańkę, który z cornera główkuje.
Było to w szóstej minucie a w minutę później
Łańko znów otrzymuje z podania Krawusia
piłkę na głowę ; zdobywa punkt drugi. Suk
ces „Legji'* powitała licznie zebrana publicz
ność bucznemi oklaskami. Po tym czasie gos
podarze uzyskują pełną przewagę i bombar
dują bramkę przeciwnika, lecz bezskutecznie.
Geisler strzela karny do rąk bramkarza. Re
zultat ten utrzymuje się do połowy.
, W drugiej połowie bezwzględna przewa
ga miejscowych, grających formalnie na jed
ną bramkę. Drużyna 1. F. C. gra nadzwyczaj
ambitnie i pragnie za wszelką cenę wyrów
nać, nie przebierając w środkach. Nareszcie
udaje się Kosokowi II z* pięknego przeboju
zdobyć pierwszą brajhikę dla gospodarzy.
Sytuacja wskazuje, że 1. F. C. zwycięży,
jednak bardzo dobry atak „Legji“ staje się
chwilami niebezpieczny. Z nieporozumienia
pod bramką 1. F. C., gdzie jedni twierdzili, że
jest ręka, drudzy, że piłka wyszła, Łańko
strzela zwycięskiego goala dla gości. Bramki
tej nie broni Spałek, przekonany, że jest wol
ny. Sędzia nie zważa na liczne protesty ze
strony gracz ów jak i publiczności i bramkę
uznaje. Gra toczy się dalej a gospodarze zdo
bywają przeważnie same cornery. Legja bro
ni punktów daliekiemf umyślnemi wykopami
piłki poza boisko. Pod bramką „Legji" gra
nawet obrona 1. F. C. i reszta boiska jest
pusta. Drugą bramkę zdobywa Kosok I.
Przez cały czas gry wśród widzów wiel
kie podniecenie.
Jak wielką była przewaga gospodarzy nad
drużyną gości, świadczy choćby stosunek cornerów 17 :1 dla 1. F. C.
Drużyna miejscowa grała bardzo ładnie,
jednak nieskutecznie. - Zawiódł Spałek w
bramce, oddziałowując również na obronę,
która nie grała tak pewnie, jak przy Goerlitzu
II. Pomoc, jak zwykle, grała ambitnie i nawet
Wieczorek silił się na ładną grę. Atak zawo
dził pod bramką, technicznie dobry, lecz za
powolny w strzałach. Goerlitz I niepotrzebnie
grat foul. W drużynie gości na specjalne wy
różnienie zasługuje bramkarz, który ratował
drużynę przed porażką. Obrona i pomoc na
leży do zespołów przeciętnych, ba nawet gor
szych. Natomiast znakomita jest wprost trój
ka napadu, bardzo ładnie kombinująca ¡ przed
bramką przeciwnika naprawdę niebezpieczna.
Trójka ta nie bez przesady nazwana jest naj
lepszą w Polsce. Widzów około 4000.
„Diana" Katowice — „Iskra" Siemianowice
1:2 (0:1)
Zawody o mistrzostwo klasy ,,A". Drużyna
„Iskry," należy obecnie do najlepszych zespo

łów w G. Z. O. P. N. i przewodzi w tabeli o
mistrzostwo.

Kolejowy K. S. Katowice — Pierwszy K. S.
Tarnowskie Góry
1): 2 (0 : 0)
Gospodarze przegrali dzięki słabej grze ich
ataku, w którym po długiej przerwie grał znów
Rokus.
„06" Mysłowice — „07" Siemianowice
4:1 (1:0)
W ostatniej chwili doznali gospodarze za
wodu ze strony starych graczy, którzy gre
mialnie przeszli do „Ligi", t. j. do K. S. „09"
Mysłowice. Mimo rezerwy z drużyn młodzie
ży odnieśli jednak nad drużyną „07" pewne
zwycięstwo. Bramki dla miejscowych zdobyli
Szolc 2, Pawlik i Jok po jednej. Honorowy
punkt zdobyli goście z karnego.

„06 * Mysłowice rez. — „07“ Siemianowice rez.
4:1
„Słowian" Katowice — „Pogoń" Nowy Bytom
4:1 (2:0)
Niespodziewane zwycięstwo miejscowych,
którzy zwycięskie bramki zdobywają przez
Szefczyka dwie, Blocha i Szuberta po jednej.
„Słowian" rez. — „Pogoń" rez.
3:3

Rybnik 20 — „Śląsk" Tarnowskie Góry
7:1 (3:1)
W Rybniku odbyła się rozgrywka kwali
fikacyjna o przejście do klasy „A" w G. Z. O.
P. N. między powyższemi drużynami. Bardzo
łatwe zwycięstwo odniosła drużyna miejscowa.
Bramki zdobyli Bawolorz i Kęsy po trzy i Bor
mann jedną.
„Rybnik 20" I ml. — S. M. P. Rybnik
3:1
„06“ Katowice — A. K. S. Król. Huta
2:1 (1:0)
Gra o mistrzostwo klasy „A" została na 10
minut przed końcem przerwana z powodu nledyscypliny gracza Kołakowskiego, który został
przez sędziego z boiska usunięty, jednak sie
do polecenia tego nie zastosował. Drużyna so
lidaryzowała się z graczem i zeszła z boiska.
Bramki dla zwycięzców zdobył Zając i Lamu
sik. Dla A. K. S. Mikisz.
„06“ Katowice rez. — A. K. S. rez.
8:1
Naprzód Lipiny — „Pogoń" Katowice
3:7 (1:5)
Sensacyjną porażkę poniosła dobra drużyna
„Naprzód“ na boisku własnem z katowicką
„Pogonią", która wystąpiła bez Pazurka i Lu
biny.

’

Zjednoczeni Przyj. Sportu Król. Huta —
„Dąb" Katowice
1
7:0
Powyższy mecz o mistrzostwo klasy „A"
G. Z. O. P. N. odbył się na boisku K. S. „Ruch"
Hajduki Wielkie. Wysoka porażka katowiczan
tłumaczy się demonstracyjnem opuszczeniem
boiska przez bramkarza „Dębu“, który nieza
dowolony z sędziego, chcia! w ten sposób za
protestować.

Warszawa 12. 6. (Be)
„Polonja" — „Turyści" Łódź
0:3
Poznań 12. 6. (tel. wł.)
„Warta" — „Ruch" Hajduki
1:4
Sensacyjne zwycięstwo drużyny śląskiej.
Lwów 12. 6. (Be)
„Lwów" — „Wroclaw"
3:1
Wiedeń 12. 6. (tel. własny)
Austrja — Szwajcaria
4:2 i
Mecz międzypaństwowy.
Berlin 12. 6. (tel. własny)
1. F C. Norymbergia — S. C. Hertha Berlin
4:2
Mistrzostwo Niemiec zdobyła drużyna 1. F. C.
Drużyna berlińska po raz pierwszy od szeregu
lat weszła do finału. Berlin jednak nie wydaj
jeszcze żadnej mistrzowskiej drużyny państwo
wej.
WYŚCIGI KOLARSKIE W MYSŁOWICACH.
W Mysłowicach przeprowadził miejscowy
Klub Cyklistów „Naprzód" swoje pierwsze te
goroczne wyścigi kolarskie, w których brali udzial również cykliści z Zagłębia Dąbrowskie
go. Na starcie stanęło 24 cyklistów. Zauwa
żono brak asów śląskich, którzy prawdopo
dobnie nie chcieli się kompromitować ewentualnemi porażkami- Trasa wynosiła 56 km. j pro
wadziła z Mysłowic do Murcek, przez Wesołą,
Lędziny, Krasowy, Brzęczkowice do Mysłowic,
co wynosi 28 kim., wobec czego cykliści musieli przestrzeń dwa razy okrążyć. Już w
pierwszem okrążeniu wysuwają się na czoło
cykliści z Sosnowca, z których pierwsze okrą
żenie prowadzi Kukiela w 48 minutach. Czas
bardzo dobry. Sytuacja do mety niewiele się
zmienia. Pierwszy przybywa Kukiela w cza
sie 1:41,40 min. z To w. Cykl. Sosnowiec. 2.
Kigler 1 :47,49 min. z To w. Cykl. Sosnowiec.
3. Soltis również z Sosnowca. 4. Pawlik rów
nież z Sosnowca. Dopiero na piąłem miejscu
przybywa górnoślązak Kowalski z Tow. Cy
klistów Welnowiec. 6. Rychling z Welnowca.
7. Dzierżalski z Katowic. 8. Drynda z Mysło
wic. 8 cyklistów w czasie biegu odpadło."

Odpowiedzialny redaktor:
Stanlsta w Nogal Katowice
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Der Qualitätsmarkt

Zakłady Dnikarstoc
Skład materiałów piśmiennych
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1 Księgarnia

Międzynarodowy organ eks
porterów, wychodzący 48 razy
rocznie w czterech jeżykach.
SŁUŻBA INFORMACYJNOHANDLOWA
udziela gratisowo wywiady
i porady zainteresowanym w
handlu zagranicznym.

POLONIA
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Oferty i zapytania
SIAZENQERS

poleca
P. T. odbiorcom swe usługi.

Organ ofert i zapytań specjal
nie rozpowszechniony w Euro
pie centralnej. Poradnik dla
wszystkich kupców. Najsku
teczniejszy organ dla ogłoszeń
domów handlowych, magazy
nów, hurtowników, Importe
rów, fabrykantów I t. p.
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i rakiety tennisowe
posiadają wszystkie sklepy z artykułami sportowemi.
Jeneralne przedstawicielstwo: WARSZAWA, Plac Napoleona 5.

RUDOLF SCHICK & C9.

Jastrzębia Góra
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Ogród zoologiczny w Poznaniu
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PRZE.MOZ POCZT? i TDtiflRÓ»
Czy wiesz, że samoloty Polskiej Linji Lot
niczej codziennie przelatują przestrzeń równą
połowie drogi kpt. Lindbergh'a?
Czy wiesz, że samoloty Polskiej Linji Lot
niczej przebyły dotychczas drogę równą 7 po
dróżom na księżyc?
Czy wiesz, że samoloty Polskiej Linii Lot
niczej przewiozły dotychczas 20 tysięcy pasa
żerów. 350 tysięcy różnych towarów i 300 ty
sięcy listów?
Korzystajcie z komunikacji powietrznej.
Szybkość — taniość
bezpieczeństwo.
Informujcie się:
Warszawa, Nowy Świat 24, teł. 9-00 i 19-88,
lotnisko teł. 8-50.
Kraków, Św. Anny 4, teł. 32-22, lotnisko tel.
25-45.
Lwów. Tow. Orbis ul. Jagiellońska, tel. 8-11,
lotnisko tel. 22-75.
Łódź, ul. Piotrowska 67, tel. 3-11, lotnisko
tel. 26-15.
Gdańsk—Wrzeszcz, lotnisko tel. 415-31.
Wiedeń, Tegetthofstr. 7 Mezzanin 71-0-84,
lotnisko tel. 48-5-60.
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1. o państwowym podatku dochodowym
fundowanym i niefundowanym;
2. o podatku kościelnym oraz
3. o ogólnych postanowieniach ustawy
konkursowej*.
Książka ta zawiera rozporządzenia, wzory odwołań i różne orzeczenia.
Pierwsza książka w polskim języku o podatku kościelnym
i ustawie konkursowej.
Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych księgarniach Polski.

MUVmt ul Młyńska 5, Tel
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naszego pisma
najuprzejmiej zawiadamiany, iż wzorując
'się na zarządzeniach najpoważniejszych
'wydawnictw gazetowych Polski, ustali
liśmy, że przy zamówieniach na większą

ilość ogłoszeń

fctoiSe ogłoszenie
gest
Wiersz mim lub jego miejsce: Na pierwszej stronicy tytułowej, strona 4 łamowa zł. 1.—
W tekście, strona 4 lamowa zł. 0.80. Za tekstem w części ogłoszeniowej strona 12 łamowa
zł. 0.20. Nekrologi: w tekście do 100 wierszy zł. 0.40 od 100 do 200 wierszy zł. 0.60, ponad
200 wierszy zł. 0.80. — Ogłoszenia drobne za słowo: Kupna, sprzedaże, zamiany, ofiarowanie
pracy oraz wszystkie inne zł. 0.20, dla poszukujących prący zł. 0.10. matrymonialne zł. 0.30
— Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc, droższe. — Ogłoszenia w czerwonym kolorze o 75 pre.
droższe. — Ceny ogłoszeń w niedzielę i święta o 25 proc, droższe.
WARUNKI: 1) Omyłki w ogłoszeniach nie upoważniają do żądania zwrotu gotówki ani też
nie obowiązują Administrację do bezpłatnego powtórzenia ogłoszenia o ile treść
i sens ogłoszenia nie zostały wypaczone. 2) Za terminowe zamieszczenie
wszelkich ogłoszeń Administracja nie odpowiada. 3) Zastrzeżenie miejsca bywa
uwzględniane o tyle, o ile zezwalają na to względy techniczne. 4) Rachunki
nasze są płatne i zaskarżalne w Katowicach. 5) Prawo inkasa należytości na
szych przysługuje tylko specjalnie do tego upoważnionym inkasentom zaopatrzo
nym w odpowiednie legitymacje z fotografią.

płflhie %
po umieszczeniu w gazecie.
W przekonaniu, że inowacja ta, umo
żliwiająca spłacanie naszych rachunków
w kilku drobnych rafach, spotka się
z całkowitem uznaniem naszych klijentów,
polecamy nasz dział reklamowy i nadal
Ich łaskawej pamięci.
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