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Złoto Francji.
Złoto Banku Francji hypnoytzuje
cały świat. Nie mówiąc już o naturalnem zresztą uczuciu zazdrości, z jaką
odnoszą się dzisiaj do Francji kraje po
zbawione dostatecznych zapasów złota,
stwierdzić trzeba, iż poważni skądinąd
finansiści, znawcy obecnych stosunków
gospodarczych "i doradcy w sprawach
związanych z ogólnoświatowym kryzy
sem ekonomicznym, uważają złoto
Francji za podstawowe lekarstwo, mo
gące załagodzić, a nawet uzdrowić zły
stan gospodarczy całej Europy. Tak je
dnak nie jest i podobne mniemania prze
czą prawdzie. Ruch złota nie jest nigdy
przyczyną, lecz skutkiem zmian, zacho
dzących w położeniu finansowem po
szczególnych państw, a znaczenie złota
W normalnem funkcjonowaniu aparatu
finansowego jest o wiele mniejsze, niż
wyobrażają sobie ci wszyscy, którzy
czynią dzisiaj ze złota bożka wszech
mocnego.
Mówiąc o złocie, pfynącem szeroką
rzeką do skarbca francuskiego, należy
przedewszystkiem zastanowić się nad
tern, czyją własnością' jest to złoto ?
Przedstawia ono zaledwie w nikłej czę
ści kapitały francuskie, powracające z
zagranicy do rodzimego kraju, przewa
żnie są to bowiem depozyty zagranicz
ne, których właściciele przekazują je
chwilowo do Banku Francji. Tak więc
n p. złoto, nadchodzące ze Stanów
Zjednoczonych nie należy uważać za
wkłady francuskie, tak samo, jak nie na
leży mniemać, by kapitały francuskie
był aż tak zainteersowane życiem go
spód arc z em Stanów Zjednoczonych, jak
to wskazywałyby transporty złota, wy
syłane ze Stanów do Francji. Rynek
francuski jest bazą operacyjną wszyst
kich państw Europy, która wyzbywając
się dolara, umieszcza swe wkłady we
flanku, ponieważ w okresie obecnego
kryzysu zaufania, frank przedstawia się
najbardziej pewnie.
Nadmiar obcego złota nie przyczynia
Francji bogactwa. Przeciwnie,- wpro
wadza zamieszanie w stan jej finansów,
Przeciążając skarbiec i zmuszając do
niepotrzebnego wypuszczania w obieg
coraz to nowych e-misyi banknotów.
Otrzymując złoto z Ameryki, przejmuje
Francja wszystkie obowiązki względem
tego złota, jakie ciążyły na Stanach
Zjednoczonych i staje w roli dłużnika
Wobec lokat zagranicznych. Nadmiar
obcego złota nie przyczynia Francji boKnctwa. Przeciwnie, wprowadza zanueszanie w stan jej finansów, przeciążając
skarbiec i zmuszając do niepotrzebnego
Wypuszczania w obieg coraz to nowych
c,r>'syj banknotów. Otrzymując złoto z
Ameryki, przejmuje Francja wszystkie
cbowiązki względem tego złota, jakie
C’-tRyiy na Stanach Zjednoczonych i stak; w roli dłużnika wobec lokat zagranicznych. Nadmiar złota zmusza do
szczególnej ostrożności w operacjach fi
kusowych i nie pozwala rozporządzać
si“ większością obcych wkładów.
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Niemcy wymierał©
Co roku ubywa 100.000 ludzi w Niemczech.
Berlin. Prasa niemiecka niezwykle wia. w Berlinie, wykazującej niesłycha podanej widać, że liczba zgonów prze
alarmująco donosi o ogłoszonej świeżo ny spadek procentowego przyrostu lud wyższa w Niemczech liczbę urodzin o
statystyce państwowego urzędu zdro ności w Niemczech. Ze statystyki tam 1.6 proc. Dalej z tego sprawozdania
wynika, że ubytek ludności wynosi obe
cnie w Niemczech 16 na 1000.
■
Biorąc pod uwagę, że liczba miesz
kańców
Niemiec wynosi około 64 milio
Odrzucenie interwencji hr. Graviny w sprawie obchodu Ogólnego Związku
ny,
roczny
ubytek wynosi więc około
Podoficerów Rezerwy.
1 100 tysięcy ludzi.
#'
Gdańsk. Senat gdański nie pozwolił interweniował u senatora do. spraw we
Spadek przyrostu ludności w Niem
na udział orkiestry w obchodzie urzą wnętrznych Ginza, któ.y oświadczył, że czech, zwiększający się stale od czasów
dzanym przez gdańskie koło Związku odpowiedzi udzieli w drodze pisemnej. powojennych, jest jednym z objawów
podoficerów rezerwy. W sprawie tej
W piątek w południe otrzymał wy rozkładu społeczeństwa niemieckiego.
interweniowała
wczoraj
delegacja soki .komisarz od senatu odpowiedź od- Rozprzężenie życia rodzinnego, zanik
Związku podoficerów rezerwy u wyso mowną(l).
moralności doprowadził do zniszczenia
kiego komisarza hr. Graviny.
Należy się spodziewać, iż hr. Gra jednej z podstaw potęgi niemieckiej, na
Hr. Gravina po zaznajomieniu się z ving potrafi utrzymać swój autorytet i którą Niemcy zresztą z wielką dumą
pzzebiegiem sprawy przyznał zupełną znaleźć właściwe środki, celem nakło wskazywali t. zn. na silny procentowy
słuszność żądaniom związku i przy nienia' senatu do przestrzegania tych przyrost ludności.
rzekł interweniować u władz gdańskich. norm, jakie Gdańsk w stosunku do Pol
Nadwyżka zgonów nad liczbą uro
Wczoraj też zaraz w, południe szef ga ski jest obowiązany i musi przestrzegać.
dzin
jest zawsze oznaką upadku narodu
binetu hr. Graviny, markiz Giustinianj,
i dlatego widzimy, że we Francji właś
nie pod wpływem tego faktu rozpoczęto
w czasach powojennych wielką agitację
Trzynasta rocznica zawieszenia broni.
i propagandę, mającą na celu zapobiega
nie -zatrważającym »kulkom zmniejsza
jącego się przyrostu ludności. Matki,
mające więcej dzieci, odznacza się legją
honorową, chcąc w ten sposób spopula
ryzować ideę licznych rodzin. Również
Mussolini widzi przyszłość i potęgę na
rodu włoskiego w silnym rozroście lud
ności.
Co się tyczy Polski, to jak wiadomo,
zajmujemy jedno z pierwszych miejsc
wśród państw, odznaczających się sil
nym procentowo przyrostem ludności.

Gdańsk przestale Wmi sie iii z komisarzem Ligi.

.

Maszyna piekielna dla przewodniczączego Sądu.
Berlin. Przewodniczący sądu karne
go w Esen Wilhelm! otrżymał poczty
paczkę, która okazała się maszyną pie
kielną umieszczoną w puszce od cygar.
Do tej przesyłki dołączony był list, któ
rego treść została złożona z wycinków1
z gazet. List ten grozi złagodzeniem in
nych jeszcze członków trybunału kar
nego. Zachodzi przypuszczenie, że jest
to
akt zemsty ze strony terorystów ko
W Londynie z okazji trzynastej rocznicy urządzono wielkie uroczystości, w której wzięli irdz!a!
także członkowie rodziny królewskiej. Powyżej na pierwszym planie na prawo widzimy następ munistycznych. Maszyna piekielna z po
cę tronu angielskiego, księcia Walii, dalej członków domu królewskiego oraz książąt indyjskich wodu defektu nie wybuchła.
Policja
z ks. Agą Khan na czele.
wszczęła dochodzenie.
mmssam.
Z drugiej strony Bank Francji nie ma
prawa zmusić wkładców zagranicznych
do odebrania kapitałów, tak jak nie ma
prawa odmówić przyjmowania dalszych
wkładów, ponieważ ustawa monetarna
zobowiązuje Bank Francji do przyjmo
wania każdej ilości złota, oraz do place-ma zań biletami bankowemu
Zasoby obcego złota, spoczywające
w skarbu francuskim, skazane są zgóry
na zupełną bezczynność. Wymaga tego
przedewszystkiem bezpieczeństwo sa
mej Francji. Przykład Stanów Zjedno
czonych wymownie za tern przemawia.
Stany Zjednoczone obfitowały w daleko

większe zapasy złota, niż Francja w
dobie obecnej, gdy nagle, szerokiem ko
rytem poczęło stamtąd złoto odpływać.
Analogiczny wypadek spotkać może
także Francję, która w każdej chwili
musi być gotowa do wypłat kapitałów
zagranicznych. Zalew złota odbywa się
całkowicie na płaszczyźnie zaufania
międzynarodowego, które z natury rze
czy może być zjawiskiem przejściowem.
Wobec tego co powiedzieliśmy wy
żej, mowy być nie może o jakiejkolwiek
akcji ratunkowej złota z Banku Francji
na rzecz gospodarczego uzdrowienia
Europy. Trudno przypuścić, by Francja

zdecydowała się kiedykolwiek szafo
wać obcemi kapitałami, angażując je
w tych krajach i w tych przedsiębior
stwach, do jakich nie mają zaufania wła
ściciele zagranicznych wkładów w Ban
ku Francji. Finansiści, oglądający sie na
cudzą kieszeń i bank państw-bankrutów,
czekający pomocy z Francji, niechaj ra
czej zwrócą się do prawnych właścicieli
tego złota, które płynie do Francji, tych
miljardów w złocie, jakie zagranica kie
ruje do francuskiego skarbca, widząc W
nim ostoję pewności i zaufania.
Fernand Maroni.

jest nasz wniosek — kończy}
prok. Grabowski — i nasza prośba.“
' Zeznania marsz. Trąmpczyńskiego
Adw. Szurlej zwraca się do Sądy,
i sen. Korfantego w procesie przeciw „centrolewowi. ków.
aby nie ograniczał tematu zeznań
Protestuje następnie przeciwko
„To

świad

Warszawa. Nastrój na sali sądowej
przypomina zaciekawienie pierwszych
dni procesu. Sala jest poprostu oblężo
na przez publiczność. Adw. Nowodwor
ski prowadzi ożywiona rozmowę z
fTrąmczyńskim. Wszyscy adwokaci da
leko przed godz. 10 są już na miejscu
i prowadzą ożywione rozmowy między
sobą. Punktualnie o godz. 10.15 na po
dium ukazują się sędziowie.
Po chwili przed stół sędziowski wol
nym krokiem zbliża się Wojciech Trąmp
czyński. Staje przy pulpicie świadków
i lekkiem pochyleniem głowy kłania się
sądowi. Po zaprzysiężeniu świadek od
powiada na zapytania adw. Nowodwor
skiego, że o centrolewie i kongresie wie
tylko tyle, co z gazet. Z kolei marsz.
rTrąmpczyński zeznaje w sprawach zna
nych wypadków pobytu oficerów w sej
mie. W związku z tern wywiązuje się
dyskusja między świadkiem a oskarżo
nymi. Pierwszy zadaje pytanie Lieberman:
— Czy był pan w sejmie, kiedy przy
Szli oficerowie?
— Tak i był wydany nawet oficjalny
druk w tej mierze,
i,'— Czy oficerowie byli uzbrojeni?
j- Tego nie wiem. Oficerowie byli 4
,godziny i ustąpili dopiero na rozkaz Mar
szalka Piłsudskiego.
Dalej zapytują oskarżeni świadka o
Wywiady Marszałka Piłsudskiego. Na
tern zeznanie Trąmpczyńskiego zostaje
skończone. Po przerwie zeznaje sena
tor Wojciech Korfanty. Prok. Grabow
ski w związku z tcm, że Korfanty jest
■również oskarżony w tej sprawie i tylko
sprawa jego została zawieszona na pod
stawie art. 110 K. P. K. wnosi o niezaprzysiężenie świadka.
Adw. Nowodworski: — Wobec tego
oświadczenia prokuratora nie mamy nic
do powiedzenia.
Sąd postanowił świadka nie zaprzy
sięgnę, a jednocześnie przewodniczący
uprzedza Korfantego, że ma prawo nie
odpowiadać na pytania o ile odpowiedzi
obciążać go będą w czemkolwiek.
Korfanty: Nie skorzystam z tego przy
wileju.
Korfanty w zeznawaniu swem odpo
wiadając ną pytania adw. Nowodwor
skiego mówi, że jest prezesem stronnic
twa Ch. D. na Śląsku, że był komisarzem

plebiscytowym z nominacji Józefa Pił
sudskiego, że w Katowicach 14 września
miał się odbyć wiec, i że na ten dzień otrzymał zezwolenie odbycia zgromadze
nia związek powstańców górnośląskich.
Wobec tego Korfanty obawiał się, że
może dojść do starcia między temi dwie
ma grupami. Korfanty opowiada, że gdy
jechał na wiec, samochód jego został ob
rzucony kamieniami,
Adw. Nowodworski: — Czy Ch. D.
Śląska należy do centrolewu?
— Nie należy i nie brała udziału w
Krakowie.
— A jak to pogodzić z informacjami,
że pan w dwóch samochodach wiózł
11 ludzi na kongres?
— Należę do ludzi, którym bardzo
trudno jest się ukryć.
Korfanty wskazuje szereg świadków
z personelu „Polonii“ katowickiej, któ
rzy stwierdzą, że istotnie w dniu, kiedy
odbywał się kongres, nie opuszczał on
Katowic.
— Zaznaczam — mówi dalej Korfan
ty — że w zupełności podzielam pogląd
i pobudki tych panów, którzy siedzą na
ławie oskarżonych, ale przedsięwzięcie
ich uważam jedynie za fałszywe pod
względem taktycznym. Uważam, że z
centrolewem nie póklę do wyborów dla
tego, że nie mogę iść do wyborów z lu
dźmi, zamieszanymi jakkolwiek lub kie
dykolwiek wspólną pracą z sanacją.
Przewodniczący wzywa świadka do
streszczania się, mówiąc: — Świadek
będzie mógł tak mówić godzinami.
Obrona chórem: — No tak.
Adw. Szurlej po chwili pauzy: —
Panie senatorze. Tu panu zarzucano, że
za niemieckie pieniądze chciał pan zwró
cić Niemcom Śląsk, który dla Polski pan
odebrał?
Prok. Grabowski: — Nikt ze świad
ków tego nie mówił.
Korfanty: — Cała prasa zarówno poi
ska jak i zagraniczna skrzętnie notuje
wszystkie wypadki, które mnie dotyczą.
To, o czem wczoraj mówiono na sali są
dowej, obiegło już całą prasę. Ja za Pol
skę jednak przecież cierpiałem.
W dalszym ciągu wykrzykuje Kor
fanty o Brześciu.
Prze w.: Pan nad sobą nie panuje:
świadek jest wolny.

Oświadczenie przewodniczącego wy
woluje burzę na sali sądowej. Wszyscy
obrońcy i oskarżeni wstają. Padają róż
ne okrzyki:
Adw. Ęarcikowśki: Można zarządzić
przerwę, aby świadek się uspokoił.
Berenson. Procedura nie zna takie
go odprawienia świadka.
Przew. do Berensona. Proszę mnie
nie pouczać o obowiązkach przewodni
czącego. — Zarządzam przerwę.
Po przerwie zabiera głos prokurator
Grabowski i stwierdza, iż obrona po
gwałciła najbardziej zasadnicze elemen
ty lojalnego prowadzenia procesu. „Wy
ciągnięto tutaj epizod — mówi — któ
rego niema w akcie oskarżenia, wbrew
temu, co mówi adw. Szurlej, a co chcę
kategorycznie podkreślić. Zarzut, jako
by p. Korfanty pracował za niemieckie
pieniądze od nas nie wyszedł. Mówił
tylko wczoraj o nim jeden z panów obrońców i jemu niechaj podziękuje p.
Korfanty, jeśli spotkała go tuta! przy
krość. Równocześnie jednak zwracam,
się do sądu, aby unormował sposób skła.
dania zeznań przez świadków, aby uni
knąć tych enuncjacyj wątpliwej warto
ści patriotycznej, jak to słyszeliśmy z
ust p. Korfantego, kiedy mówił o pety
cjach mniejszości niemieckiej w Polsce
do Ligi Narodów. Chcielibyśmy, aby
to były naprawdę zeznania świadków
nie zaś agitacyjne przemówienia, obli
czone na efekt w Polsce i zagranicą“.

słowom prok. Grabowskiego o „wątpi;,
wej wartości patriotycznej“ w stosunki)
do p. Korfantego.
Przewodniczący zwracając się do
posła Korfantego upomina go, aby pano
wał nad sobą i odpowiadał rzeczowo na
postawione mu pytania.
Adw. Szurlej: Co pana łączy z tymi
ludźmi, którzy siedzą na ławie oskarżo
nych?
Przew.: Połączył mię z nimi Brześć
i wspólna walka z obozem rządowym.
Na uwagę przewodniczącego, aby
świadek nie odbiegał od treści dotyczą
cej ram obecnego procesu, świadek od
powiada,, że takie ograniczenia uważa
za zbyt krępujące dla siebie i dlatego
wogóle zeznawać nie będzie.
Po tern oświadczeniu p. Korfantego
obrona oświadcza, iż zrzeka się dalsze
go badania tego świadka.
Następne adw. Nowodworski poru
sza sprawę konfiskat dokonywanych
przez prokuraturę w pismach, podają
cych sprawozdania z toczącego się pro
cesu.
Następnym z kolej świadkiem jest po
seł Pużak, który składa zeznania odnoś
nie do roli, jaką odegrali socjaliści w
przygotowywaniu przewrotu opozycji
i kongresu krakowskiego.

Tysiące lesdsi w Chinach pada of ara itsrar.
Londyn. Podczas gdy uwaga całego
świata skierowana jest na wypadki, to
czące się obecnie w Mandżurii w pół
nocnych Chinach, południowo-wschod
nie Chiny nawiedzone zostały ponowną
klęską w postaci epidemii dżumy, która
coraz bardziej się rozszerza i już do
tychczas pociągnęła za sobą tysiące
ofiar w ludziach.
Ośrodkiem epidemii są prowincje
Ho-Nan, Szan-Si i Szen-Si, skąd rozsze
rza się ona z zastraszającą szybkością
na wszystkie sąsiednie dystrykty i pro
wincje. W mieście Teng-Shien ofiarą
strasznej choroby padło 4000 ludzi.
Pozatem w niektórych innych pro

wincjach wystąpiła malaria i-dur brzu
szny, również w formie epidemjj.
Nawiedzone straszną tą klęską ob
szary przedstawiają widok przerażają
cy. Ulice miast formalnie zasiane są
trupami, które rozkładając się. stają się
dalszym niebezpiecznym zarodkiem za
razy.
_—. . . ■
---------- — ———---------—i
Dziś Mandżuria stanie się:
cesarstwem.
Pekin. Były cesarz chiński Pu. Ji
przybył do Mukdenu. Proklamacja ce
sarstwa mandżurskiego ma nastąpić w
poniedziałek. Przygotowania są najukoó
czeniu.

Jeśli naprawdę pragniesz ulżyć niedoli berobotnych rodaków, złóż
©flarę w naturze na rzecz

Wielkiej Loterii Fantowej, jaka odbędzie de z początkiem przyszłego r.

Wzgardzona.
Obrazek z XVII wieku przez Sta.
8)
(Ciąg dalszy.)
Pod miastem Beresteczkiem roze
grała się krwawa walka pomiędzy bun
townikami i wojskami królewskiemi;
walczono trzy dni: 28-go, 29-go i 30-go
czerwca w czasie których pobił król Ko
zaków na głowę, oraz pomagających im
Tatarów; padło tam pono wtedy 30.000
ludu. Rycerstwo polskie okryło się w
tej parniętenej bitwie wielką chwałą,
wsławił się pan Marek Godowski, lecz
odwagę swój ąprzypłacił ranami, z któ
rych się teraz leczył we Lwowie.
Smutek więc tern większy panował
w Go do wie, na wsi i we dworze. Pani
Godowska, obawiając się martwić cho
rego syna, nie doniosła mu o nieszczę
ściu, lecz co dzień wyglądała jedynaka,
pocieszając siebie i drugich, że skoro
pan wróci, wszystko się da naprawić
i powetować.
Tymczasem przecież rąk nie opu
szczała; nasze prababki dzielne to były
niewiasty i podczas gdy mężowie i sy
nowie większą część życia spędzali
wśród trudów obozowych, one rządzi

ły majątkie mi opiekowały się poddany
mi. Tak też i dziedziczka Godowa, lubo
już pochylona wiekiem krzątała się pil
nie i zabiegała. Naradziwszy się z wój
tem, ławnikami i ze starszymi gospoda
rzami, uprosiła u sąsiadów pomoc ro
botnika, którzy wraz z jej poddanymi
jęli gorliwie chodzić około budowy; na
gwałt zwożono drzewo i inne potrzebne
materiały, uprzątano gruzy, aby się co
prędzej zabrać do stawiania domów,
mających przed zimą pokryć się da
chami.
Pracowano pilnie, ale wszyscy, po
gorzelcy, jeszcze troskliwiej niż o cha
łupach, myśleli o ukaraniu sprawczyni
tej wielkiej niedoli i biedy, to jest
o Terce.
— Trzeba przykładnie ukarać niego
dziwą dziewuchę — powtarzali zgodnie
Godowianie — aby zaś na drugi raz nie
sprowadziła podobnej, lub większej bie
dy na wioskę. Kto to kiedy słyszał, że
by jedno takie marne stworzenie, miało
uczynić tyle szkody, być przyczyną ty
lu łez?...
— Prawda! Prawda! — potakiwali
inni; a byli i tacy, którzy dodawali: —
To prawie nie ludzka moc! Kto tam
wie! A nie pamiętacie to., o co posądzo
ne jej matkę? Snąć wdała się w nią
córa!

Najzawziętsi zaś, a pomiędzy nimi
[tikowa, wołali:
— Pod sąd dziewuchę! pod sąd!
Niech powie przez co taki ogień, takie
nieszczęście na nas sprowadziła.
Sam tylko Połonka nic nie mówił;
nie obwiniał on głośno sieroty, ale się
też wcale za nią nie ujmował; zachował
się tak, jakby go wcale nie obchodziła,
jakby nie był jej jedynym opiekunem.
W duszy przypisywał i on całą winę
nieszczęśliwej Terce, ale milcząc upar
cie, myślał tylko o tern, jakby czemprędzej powetować straty, rozpamiętywał
z gniewem o majątku, który mu prze
padł.
Gniew, oburzenie, nienawiść do sie
roty wzrastały od dnia do dnia; a kie
dy już cała wieś wrzała niepohamowanem rozdrażnieniem i jęła się odgrażać
strasznie, wójt godowski kazał pochwy
cić Terkę i stawić ją przed sąd.
IV.
W dawnych czasach nie było nigdzie
takich praw i sądów, jakie dzisiaj ma
my; dopiero z czasem przez oświatę
i doświadczenie, doprowadzili je ludzie
do tego stanu, w jakim są teraz.
Więc też i w Polsce, tak samo zre
sztą jak w całej Europie, przed dwustu
laty pozostawiały prawa i sądy wiele

do życzenia. Mieli wprawdzie Polacy
sławny statut wiślicki, to jest zbiór pi
sanych praw, jeszcze za Kazimierza
Wielkiego z roku 1347; dalej statut lite
wski, uważany za dzieło wielkiej mą
drości; nadał go zaś Litwie Zygmunt I
Stary, w roku 1529. Ale oprócz tych
i innych statutów, była niezmiernie
wielka liczba praw różnorodnych; a już
najgorsze było to, że każda prowincja,
każde miasto rządziło się innerni pra
wami i miało inne sądy; stąd powsta
wało zamieszanie i sprzeczne sądzenie
w różnych sądach jednej i tej samej
niwy.
Nad kmieciami mieli prawo sądu Pa"
nowie; lecz nie sądzili sami, tylko przez
wójtów, ławników i kmieci na sędziów
obranych. Nadto trzeba dodać, że da
wniej sądzono powszechnie „wediß
słuszności“, jak mówiono, to jest podłuff
sumienia sędziów, na których niestety
wybierano często ludzi niezłych moźeale przesądnych, nieoświeconych.
W Godowie trzymano się starego
zwyczaju, więc sędziami byli wolu
dwóch ławników i czterech kmieci. Pa^
Godowski nigdy sam nie sądził, cbo
sądy osobiste, sprawowane przez sa
mych panów, zaczęły już powszechno
wchodzić w zwyczaj.
(Ciąg dalszy nastąpi).

Z dalszych stron.
jVjemcy w stosunku do Polaków nic się
nie zmienili.
Hamburg. „Weser Zeitung“ donosi o
urzeczywistnieniu planu osiedlania bez
robotni eh we wschodn. częściach Nie
miec, zwracając przytem uwagę, że po
wiat złotowski na pograniczu jest naj
bardziej zagrożony, gdyż posiada w
swych granicach 20 proc. Polaków. Na
jeżało państwowe domeny w tym po
wiecie — zdaniem dziennika — osiedlić
już przed 10 laty. Powiększając znacz
nie zaludnienie, i w ten sposób zmniej
szyć udział Polaków.
Bezbożnictwo panoszy się w Prusach.
Królewiec. Bezbożnictwo w Prusach
wschodnich stale wzrasta. Liczba osób,
które wystąpiły z kościoła wynosi: w
r. 1925 — 901 osób, w roku 1928 — 1476,
w r. 1929 — 1616 osób. Wzmożenie się
bezbożnictwa przypisać należy w pierw
szej mierze agitacji hitlerowców i komu
nistów. Stosunkowo najmniejszy procent
osób, które porzuciły wiarę, wykazuje
Warmja, gdzie jeszcze ciągle przecho
wywane są tradycje przywiązania ludu
do swojej wiary, czego dał on dowody
podczas kilkuwiekowej przynależności
do Polski.

Program radiowy.
łechta spadał

Spotkania towarzyskie.

Przedostatnia niedziela rozgrywek
ligowych przyniosła dwie sensacje, w
postaci porażek Ruchu i Warty oraz za
decydowała ostatecznie o spadku Lechji
2 szeregu klubów naszej ekstraklasy.
Wisła — Cracovia 4:2 (1:1)
Warszawianka — Warta 2:1 (1:0)
Pogoń .— Lechju 3:0

Amatorski K. S. — 82 p. p. Brześć
4:3 (1:3).
Orzeł — Pogoń 7:1 (2:1).
Wawel — Slavia Ruda 6:5 (3:3)
Pogoń — KS. Dąb 3:2 (1:0)
Zgoda — IFC. Katowice 2:1 (1:1)
Iskra —Naorzód Załeże 5:1 (2:0)
KS. 24 — KS. 20 Rybnik 4:2 (1:2)
Silesia — Haller Wielkie Hajduki
3:2 (1:1)

Ruch parzegrywa z Czarnymi 0:1.
Wielkie Hajduki, 15. 11. Ruch nie miał
swego dnia — był on, bowiem we wszyst
kich liniach słabszy jak zazwyczaj. Niewia
domo, czy na poziom gry wpłynął fakt ma
łej doniosłości ewentualnej wygranej, czy
też osłabiony skład no i powiedzmy otwar
cie brak jedynego, choć nie zawsze szczęśli
wego Strzelca Peterka. — Nie miał kto strze
lać! Gracze Ruchu starali się wjechać z pił
ką do bramki, niestety przy dobrej obronie
i biamkarzu Czarnych było to niemożliwoś
cią. Że zaś gracze Ruchu nie byli w dobrej
formie świadczy fakt „wylania“ jednego z
graczy zazwyczaj dobrego prawoskrzydłowego Urbana w czasie gry, za beznadziej
ną kopaninę. — O Czarnych można powie
dzieć jedynie to co zawsze: dużo ambicji,
ofiarności i odwaga cechująca prawie, że
wszystkich graczy w spotkaniu „wręcz“ z
przeciwnikiem. — Niewątpliwie na bladym
tle gry Ruchu, Czarni zaprezentowali się b.
dobrze przewyższając gospodarzy startem,
techniką no 1 jak już zaznaczyliśmy — wer
wą.

Pościg za bandytami wśród gradu kul.
Budapeszt. Dwóch zamaskowanych
osobników, uzbrojonych w rewolwery,
po steroryzowaniu urzędników filji bu
dapeszteńskiego Banku Komercjalnego,
skradli worek z pieniędzmi, poczem
zbiegli na rowerach. Złoczyńcy, których
ścigał pewien szofer, ostrzeliwali się gę
sto. Na ulicach powstała panika. W wy
naleziono zrabowane pieniądze w sumie
30 000 pengö. Drugiego z bandytów aMecze o puhar „Juvelia“.
resztowano w godzinach popołudnio
wych. Obaj aresztowani byli czeladni
W trzecią z kolei niedzielę rozgrywek o
kami piekarskimi.
puhar „Juvelia“ odbyły się cztery spotka
Wolał zastrzelić się niż wpaść w ręce nia które cieszyły się dość liczną frekwen
cją. Mecze wczorajsze przyniosły wyniki
policji bułgarskiej.
naogół spodziewane.
Sofia. Policji udało się wykryć sie
dzibę dwóch członków działającego nie KS. 06 — Śląsk Świętochłowice 3:3 (1:1)
legalnie centralnego komitetu komuni Naprzód — KS. 07 Siemianowice 6:1 (3:1)
stycznego. Wezwani do poddania się KS. Chorzów — KS. 06 Mysłowice 1:1 (0:0)
członkowie CKK. otworzyli ogień na od Kolejowe P, W, — Policyjny KS. 1:2 f!:0)
dział policji, który odpowiedział strzała
mi, Jednego z członków CKK. areszto
wano, drugi odebrał sobie życie. Doko
nano szeregu aresztowań, przyczem w
ręce policji wpadły liczne ważne doku
Cielę zjadło 100 krów.
menty, dotyczące propagandy wywro
Dawnemi
czasy żył sobie pod Barci
towej.
nem, w Wielkopolsce, pewien obywatel,
Biskup prawosławny prowadzi powstań którego utrzymywanie stanowi! dochód
ców do boju.
z 200 krów dojnych, stojących na oborze.
Londyn. Według doniesień pism wie Oprócz 200 krów miał on także syna je
czornych z Cypru, doszło do ponownych dynaka na szkołach. Po kilku latach
zaburzeń w miejscowości Kyrenia. Bi utrzymywania synalka na pensji, oby
skup grecko - prawosławny kierował
tłumem, który zaatakował gmach rządo watelowi z 200 krów pozostała zaledwie
wy, zerwał sztandar brytyjski, a wy połowa, bo drugą połowę sprzedał na
wiesił grecki. Biskup zostanie deporto kształcenie syna.
Synek powrócił do domu, ale krów
wany. Wszyscy burmistrzowie miast
Wyspy odmówili gubernatorowi pomocy me było już. Obywatel wy egzamin o wa
Przy tłumieniu powstania, wyrażając so ta szy swego synka, przekonał się, że i w
lidarność z powstańcami. Aczkolwiek, Paryżu nie zrobią z owsa ryżu; to też
sądząc z wynurzeń Yenizelosa, rząd kiedy raz przedstawił drągala swoim sągrecki zachowuje ścisłą neutralność, to s adom, tak się do nich odezwał: „Patrz
jednak rząd brytyjski podejrzewa grec cie, to jedno cielę zjadło mi 100 najpięk
ką inspirację w ruchu powstańczym,
niejszych krów“.
Wskutek czego w dniu dzisiejszym cof
nięte zostało ezequatur król. dla kon
Prywatne państwo na wyspie.
ała greckiego na Cyprze, co wywołało
Znany finansista londyński, mr. Mar
tam wielkie wrażenie.
tin Hartman, niedawno nabył wyspę
Lundy, położoną w kanale bristolskim.
Nieboszczyk aresztowany w trumnie. Za cenę 17 000 funtów sterlingów stał
Chicago. Przez ulice Chicago cią się władcą małego państewka; wyspa
gną! wspaniały kondukt pogrzebowy, ta istotnie nie jest wielka, gdyż długość
trumnę pokrywały stosy wieńców, a za jej mierzy niespełna 3 ldm„ a mieszkań
trumną postępowały tłumy tych, którzy ców ma wszystkiego 50..
Chcieli oddać zmarłemu ostatnią posłuNabywca jest bardzo zadowolony ze
Za tłumem posuwały się powoli sa swego miniaturowego królestwa. Jego
mochody. Przed trumną orkiestra wy „program“ rządowy jest pokojowy i po
mywała marsza żałobnego. Przechodnie lega na projekcie zbudowania nowocze
którzy pobożnie obnażali głowy, nie snego hotelu i restauracji, które stałyby
Podejrzewali co kryje kapiąca od srebra się źródłem sporych dochodów.
Jumna. To też zapanowało oburzenie,
guy nagle przed pogrzebem zatrzymał 20 pocisków i szkielet ludzki odkopano
pod Warszawa.
JO oddział policji, uzbrojonej od stóp do
, °w, a dowodzący oddziałem, krzyRobotnicy, pracujący przy robotach
inąV „Zatrzymać się!“ Wśród orsza- ziemnych na ul. Kościuszki we Włochach
żałobnego powstał popłoch. Pierw- pod Warszawą, natrafili na głębokości
u rzuciła się do ucieczki rodzina, spo- jednego metra na jakieś twarde przed
ty1 a y krępy. Policja dopadła do kara- mioty. Po dalszem kopaniu okazało się,
anu i ku oburzeniu obecnych rozbiła że są to pociski armatnie. O odkryciu
mnę. Zamiast nieboszczyka, ukazały tern zawiadomiono władze wojskowe. Z
J ' • • rzędy butelek z alkoholem. Po- zachowaniem wszelkiej ostrożności przy
zeb był nowym trickiem szmuglerów. siąpiono do dalszego kopania. Wydoby-

Wtorek, 17 listopada 1931 r.
Katowice, fala 408,7 m. Godz. 11.40 Przegląd pra
sy krajowej. 11.58 Sygnał czasu oraz hejnał
z wieży Mariackiej w Krakowie. 12.10 Muzy
ka polska z płyt gramofonowych. 13.10 Komu
nikat meteorologiczny. 14.45 Komunikaty. 14 55
Intermezzo muzyczne. 15.05 Komunikaty go
spodarcze. 15.15 „Chwilka lotnicza“. 15.25
„Oszczędność jako sport“. 15.50 Program dla
dzieci młodszych. 16.20 „Villon z perspekty
wy lat pięciuset“. 16.40 Pogadanka p. t. „Or
ganizacja“ — „Dzielmy się“. 16.55 Muzyka.
17.10 „O promieniach Roentgena“. 17.35 Kon
cert symfoniczny. 18.50 Rozmaitości. 19.05 Od
cinek powieściowy. 19.20 Olga Ręgorowiczowa: „Znaczenie Góry Świętej Anny w poezji
śląskiej“. 19.40 Komunikaty Związku Młodzie
ży Polskiej. 19.45 Prasowy dziennik radiowy.
20.00 Feljeton p. t. „Stare legendy mazowiec
kie“. 20.15 Koncert popularny. 21.45 Skrzynka
pocztowa techniczna. 22.00 Koncert kameral
ny. 22.40 Dodatek do prasowego dziennika ra
diowego. 22.45 Komunikat meteorologiczny.
22.50 Komunikaty sportowe, 23,00 Muzyka lek
ka i taneczna.

Słowian u bram ligi.
Katowice II., 15. 11. Rozstrzygające spot
kanie o zdobycie tytułu mistrza klasy , A“
i wejście do Ligi Śląskiej, zgromadziło na
boisku Słowianu niewidziane dotychczas w
tej dzielnicy tłumy publiczności, która z za
partym tchem śledziła przebieg tej emocjo
Środa, 18 listopada 1931 r.
nującej walki o punkty.
Katowice, fala 408,7 m. Godz. 11.40 Przegląd pra
Zawody same stały na dość wysokim po
sy krajowej. 11.58 Sygnał czasu oraz hejnał
ziomie i prowadzone były w estrem tempie
z wieży Mariackiej w Krakowie. 12.10 Uwer
tury i arje operowe z płyt gramofonowych.
o czem dobitnie świadczy fakt strzelenia pię
13.10 Komunikat meteorologiczny. 14.45 In
ciu bramek w ciągu 15-tu minut. Sytuacje
termezzo
muzyczne. 15.05 Komunikaty gospo
zmieniały się w kalejdoskopie, to też tyły
darcze. 15.15 Muzyka taneczna z płyt gramo
obu drużyn były stale w opałach.
fonowych. 15.45 Różne bajeczki dla najmłod
Czarni poraź pierwszy goszczący w Ka
szych opowie Ciocia Hela. 16.00 Pio-senki lu
towicach, zareprezentowali się z jak najlep
dowe (płyty gramofonowe). 16.20 „O Karolu
szej strony. Jest to drużyna o nieprzecięt
Miarce“ — wygi. prof. Władysław Dzięgiel.
16.40 Skrzynka pocztowa. 16.55 Lekcja języka
nych walorach technicznych i taktycznych
angielskiego. 17.10 Odczyt. 17.35 Koncert po
z doskonaleni opanowaniem gry głową. —
święcony twórczości J. Offenbacha. 17.50 Roz
Trio obronne znakomite. Pomoc była naj
maitości. 19.05 Odcinek powieściowy. 19.20
słabszą częścią drużyny, to też była powo
Inż. Stanisław Nitsch: „Tężyzna śląskiego lu
dem niewygrania spotkania. Linia ataku nadu roboczego“. 19.45 Prasowy dziennik ra
ogół zadowoliła, zarzucić jej jedynie można
diowy. 20.00 Wieczór narodowościowy ru
grę zbyt indywidualną. Skrzydła lotne i do
muński. 21.45 Koncert poświęcony twórczoś
ci R. Schumanna. 22.15 Dodatek do prasowego
brze strzelające. Środkowy napastnik ro
dziennika radiowego. 22.20 Komunikat meteo
zumnie wypuszczał swe skrzydła, zaniedbyrologiczny i wiadomości sportowe. 22.35 In
wał-jednak łączników i zdradzał brak strza
termezzo muzyczne. 23.00 Skrzynka pocztowa
łów.
w języku francuskim.
Słowian natomiast zaimponował grą wy
bitnie zespołową, w której wszystko szło
składnie. Specjalnie odznaczył się bramkarz.
Dz'ał handlowy.
Drużyna ta w zrozumieniu doniosłości me
Notowania złotego w Berlinie
czu, grała bardzo ambitnie, wydając z sie
bie maksimum wysiłku i walcząc do upadłe
z dnia 13 listopada 1931 r.
go o każdą piłkę. Tym też atutom zawdzię
Wypłaty na Warszawę 47.25—47.45
cza Słowian uzyskanie wyniku remisowego.
Noty wielkie 47.175—47.575.
Giełda pieniężna w Warszawie

ResmaKośc#
to ogółem 20 rosyjskich pocisków ar
matnich, oraz szkielet człowieka. Kto i
kiedy zakopał kule armatnie na owem
miejscu i skąd pochodzi szkielet ludzki,
trudno dociec.
120 milionów franków na dnie morza.
Z portu francuskiego Brest wypłynął
przed kilku dniami parowiec „Artiglio“,
wiozący na pokładzie oddział nurków
oraz komplet aparatów, niezbędnych
przy prowadzeniu prac na znacznej głę
bokości. Wyprawa ta ma na celu wy
dobycie z głębi oceanu 120 miljonów
franków w złocie, które zatonęły wraz
z wiozącym je parowcem „Egypt“. Przy
spokojnym stanie oceanu prace szybko
posuwają się naprzód. W ciągu trzech
dni nurkowie oczyścili zupełnie pokład
oraz kabinę, mieszczące sztaby złota.
Dostanie się do wnętrza kabiny jest
sprawą najbliższych dni.
Król Alfons chce osiąść w Czechach.
Donoszą do „Prager Presse“, że były
król hiszpański Alfons XIII zamierza osiedlić się na stale w Czechosłowacji i
w tym celu miał już nawet nabyć zamek
słowacki Lublanę.
Kobiety z wąsatni.
Pewien uczony Niemiec twierdzi, że
obecnie daleko więcej kobiet można na
potkać z wąsami, jak w starożytności.
W Konstantynopolu 10 proc. kobiet ma
zarost. W Madrycie również jest ta sa
ma proporcja. W Filadelfii zaś tylko trzy
procent kobiet cieszy się pięknem! wą
sikami.
Rosyjska powieść o żydzie.
Żyd wpadł do studni i narzekał. Prze
chodzi prosty chłop, nachyla się nad stu
dnią i wola do żyda: „Daj rękę, wycią
gnę cię“. Żyd, usłyszawszy słowa „daj“,
ani się ruszył i byłby raczej zginął. Tedy
mówi chłop: „Chwyć się mojej reki“.
Żyd chwycił się jej z całą siłą i dobry
chłop wyciągnął go ze studni. Żyd bie
rze, ale nigdy nie daje.

z dnia 14 listopada 1931 r.

Dolar amerykański 8,90 zł. Funt szterlingów angielskich 33,67 zł. 100 franków
francuskich 34,94 zł. 100 koron czeskich
26,33 zł. 100 franków szwajcarskich 173,91
zł. 100 belg belgijskich 124,09 zł. 100 lei ru
muńskich 5,34 zł.
Giełda zbożowa w Warszawie
z dnia 13 listopada 1931 r.
Notowano: żyto 26,50—27,00 pszenica dwor
ska 28,00—28,50, pszenica zbierana 26,50—27.00,
owies jednolity 25,75—26,75, owies zbierany 24
—25,50, jęczmień na kaszę 25,00—25,50, jęcz
mień browarny 28—29, groch Wiktoria 34—37,
rzepak zimowy 34—36, koniczyna czerwona 160
—200, koniczyna biała 250—375, mąka pszenna
luksusowa 48—55, mąka pszenna 0000 43—46,
mąka żytnia 41—42, otręby pszenne szale 17 50
—18,00, otręby pszenne średnie 17,00—17,50, Otręby żytnie 17,00—17,50, kuchy lniane 27,50—
28.50, kuchy rzepakowe 20—21, kuchy słonecz#.
ni-kowe 23—24, ziemniaki jadalne 5—6.

Giełda zbożowa w Poznaniu
z dnia 13 listopada 1931 r.
Notowano za 100 kg w handlu hurtowym
przy odbiorze ładunków wagonowych: Żyto
24,75—25,00, pszenica 25,00—25,50, jęczmień 64
—66 kg 22,25—23,25, 68 kg 23,75—24,75, browa
rowy 27,50—28,50, owies 24,25—24,75, mąka ży
tnia 65 proc. 36,50—37,50, mąka pszenna 65
proc. 37,50—39,50, otręby żytnie 17,25—J8,00,
pszenne 16,50—17,50, pszenne grube 17,50—
18.50, rzepak 33,00—34,00, gorczyca 39,00—
43,00, groch Wiktoria 24,00—29,00, Folgern 27,00
—29,00, ziemniaki jadalne 3,80—4,00, słoma lu
źna 4,25—4,50, prasowana 5,50—6,00. Ogólne
usposobienie niejednolite.

Giełda zbożowa we Wrocławiu
z dnia 13 listopada 1931 r.
Notowano za 1000 kg: Pszenica śląska 74 kg
— 223 mk, 76 kg — 227 mk, 72 kg — 213 mk.
Żyto śląskie 70,5 kg — 206 mk, 68,5 kg — 202
mik. Owies średniej jakości i dobroci nowy 150
mk. Jęczmień browarowy 185 mk, tatowy i na
kaszę 173 mk, zimowy 63—64 kg 170 mk.
Strączkowe za 100 kg: Groch Wiktoria 28
—30 mk, zielony 34—36 mk. Fasola biała 20—
22 mk. Bób 17—18 mk. Wyka 18—19 mk. Peluszka 18—19 mk,
Pasza dla bydła za 100 kg: Otręby pszen
ne 10,50—11,25 mk, żytnie 11,00—12,75 mk. Sło
ma żytnia, pszenna, jęczmienna i owsiana pra
sowana 1,20 mk. Słoma żytnia długa 1,50 mk.
Siano zdrowe, suche, nowe 1,90—2,20 mk.

Z Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy.

T ciiel Polski.
Niezwykłe szczęście.
Kępno. Na stacji w Podzamczu (pow.
kępiński) zdarzył się jednej z ostatnich
nocy w czasie przetaczania wagonów
wypadek, który omal nie pochłonął ży
cia ludzkiego. Oto kolejarz p. Wawrzynkowski upadł między szyny w
chwili, gdy nadjeżdżał wagon i tylko
dzięki temu uniknął śmierci, że w ostat
nim momencie zdołał się uchwycić bu
forów. W pozycji wiszącej ujechał tak
kilkadziesiąt metrów, aż do zatrzyma
nia się wagonu. Podkreślić należy, że
jest to trzeci z rzędu wypadek p. W. w
ciągu jego 10-letniej pracy zawodowej.
Pożar zniszczył 37 budynków.
Krzemieniec. We wsi Lublińce, pow.
krzemienieckiego, wskutek wadliwej
konstrukcji komina w zabudowaniach
,Grzegorza Semczuka, wybuchł pożar,
pastwą którego padło 12 domów miesz
kalnych, 35 budynków gospodarczych,
inwentarz żywy i zboże. Straty sięgają
200 tysięcy złotych.

Odznaczenia członków Ogólnego Związku Pod
oficerów Rezerwy Okręgu Śląskiego.
Wśród odznaczonych z okazji 13-ej rocznicy
niepodległości znajdują się poniższe nazwiska
odznaczonych członków Ogólnego Zw. Podofice
rów Rezerwy.
Krzyż Niepodległości.
307 Kawa Franciszek, 441 Liszka Franciszek,
567 Nowak Jan. 653 Płaczek Józef.
Medal Niepodległości.
91 Chrostek Augustyn, Brzezinka Paweł. 142
Drapała Stanisław. 190 Gittner Jan. 298 Kandzio
ra Paweł. 384 Kudełko Piotr. 404 Lamot Jerzy.
407 Latkowski Karol. 571 Pietrzynski Jan. 708
Szafraniee Józef. 738 Szyszka Alojzy. 769 Waiutek Marjan. 793 Wilczek Herman. 807 Woźnica
Adolf. 815 Wrzeciono Jan. 823 Zagómlk Franci
szek. 829 Zarnbok Jan, Zaworka Walenty. 739
Tabor Franciszek.
Bronzowy Krzyż Zasługi.
Czechman Ludwik.
Z okazji tej Zarząd Okręgowy Ogólnego Zw
Podoficerów Rezerwy składa członkom swym
najserdeczniejsze gratulacje oraz przesyła ży
czenia długich lat pracy w szeregach O. Z. P. R.
Cieszyn. Dnia 7 listopada Kolo Cieszyńskie
Ogólnego Związku Podoficerów . Rezerwy urządzito zebranie poświęcone ,Miesiącu Śląska“,
o którego to znaczeniu wygłosił bardzo treści
wy referat prezes Kota p. Cyrzyk Józef,

Lipiny Śl. W ubiegłą niedzielę odbyło się
zebranie, poświęcone „Miesiącowi Propagandy
Śląska“, na którern prezes Kota p. Maciolek
wygłosił referat o znaczeniu miesiąca. Następ
nie zebrani z okazji przypadającego dnia zadusznego uczcili pamięć poległych bohaterów w
walkach o wolność przez powstanie z miejsc i
minutowe milczenie.
Świętochłowice. W końcu ubiegłego miesiąca
odbyło się w Świętochłowicach posiedzenie temczasowego zarządu powiatowego Związku pod
oficerów rezerwy. Zebranie zagaił komendant
rejonowy p. Kobyłka, witając komendanta okrę
gowego p. Brzezinkę, który w referacie zapo
znał zebranych z programem prac na przy
szłość w . dziedzinie P. W. i W. F. Pozatem li
ch wal on o, że pierwsze walne zebranie delega
tów powiatu świętocfiłowickiego odbędzie się
dnia 22 listopada rb. o godz. 10 rano w sali p.
Koźlika w Świętochłowicach, ul. Kolejowa 12.
Tymczasowy zarząd powiatu świętochłowiokiego tworzą: prezes i komendant powiatowy p.
Kobyłka z Świętochłowic, I. wiceprezesa i ko
mendant powiat, p. Łachota z Rudy, II. wice
prezes po-w. i komendant p. Smolarczyk z Chropaczowa, skarbnik pow. p. Twardawa z Nowe
go Bytomia, sekretarz pow. p. Pawlenka Paweł
z Świętochłowic, przewodniczący pow. komisji
rewizyjnej o. Hopper z Lipin, członkowie pow.
kom. rew. pp. Lazar z Wielkich Hajduk i Polak
z Łagiewnik. Śl,, ławnicy pp.: Szczęsny z Orzegowa i Kulik z koła Godula - Chebzie.

18. —, kryty z trze
ma kopertami „Remontoir“ 15, 17,
19. 25, na rękę 15,
20. Dewizki ze zło
ta francuskiego 2,
4, 6, 8. 50 naboi
zapas 1 złoty. Wy
syłamy pocztą na
listowne zamówienie za zaliczeniem. Za koszta
przesyłki płaci kupujący. Bez ryzyka! — W razie
niespodobania się zwracamy pieniądze.
ADRESOWAĆ;

Firma „Komercja“ Warszawa Dzielna 45
p. z.

# Nerwoi %
Chemika Dr. Franzosa jedyny radykalny
i wypróbowany środek (nacierania)
przeciw
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kłóciu z powodu przeziębienia, postrzałowi, ischiasowi itp. Wszędzie do nabycia
Wyrób i główna sprzedaż
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Apteka Mikoiascha
Lwów, Kopernika 1.

Ratujcie zdrowie 1

Najsłynniejsze światowe powagi lekarskie stwierdziły, że
75% chortóS» isówsSase z powodu ©last r mkell
Chory żołądek jest główną przyczyną powstania najrozmaitszych cho
rób — zanieczyszcza krew i tworzy złą przemianę materji.

Błyume w całym EwSecBe
Mała z Gór Marcu B-ra Łauera
jak to stwierdzili prof. Berlin. Uniwersytetu Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybitnych lekarzy, są idealnym środkiem dla
uzdrowienia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są dóbr.
środkiem przeczyszczającym ułatwiają funkcję organów trawienia,
wzmacniają organizm i pobudzają apetyt.
ZSefia z
Hape« B-ra Lauera usuwają cierpienia wą
troby, nerek, kamieni żółciowych, cierpienia hemoroidalne. reumatyzm
i artretyzm. bóle głowy, wyrzuty i liszaje.
Sioła s 6dr War«« B-ra Lamera zostały nagrodzone na
wystawach lekarskich najwyższemi odznaczeniami i złot. medalami w
Badenie, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, Londynie i wielu innych miastach.
Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób wyleczonych.
Cena % pudełka zł. 1.50, podwójne pudełko zł. 2.50.
Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.
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na wszystkie dni w roku
dzieło opracowane przez
ks. doktora W. Galanta,
ozdobione 366 ilustracjami, 740 stron druku, w ozdobnej oprawie, najnowsze
poprawione wydanie, cena 12 zł.

Żywoty Świętych
Życie i śmierć Pana Jezusa

Detektywem

IW
äs

Wydawnictwo „Katolika Polskiego“ 1 „Katolika
Śląskiego“, „Górnoślązaka“ i „Gońca śląskiego"
z ogr. odp. w Katowicach, ul Batorego nr. &
Telefon 878. — Za redakcję odpowiada: Frań.
ciszek Godula w Królewskiej Hucie.
Nakładem i drukiem: Drukarnia Śląska, spółka
w Katowicach.

| Wolne posady § nie sprzedać nierucho

Z powodu kryzysu dodajemy
rewolwer Sys. „Brown.* U. P.
Nr. 2341 strzelający z naboja
(bez zezwolenia policji) otrzymu
każdy bezpłatnie, kto zamówi
u nas zegarek ze złota francuskiego„Place D’oi“ niczem nie
różniącego się od prawdziwego
złota 18 karat, za zł. 8.25 (zam.
60.—) z 10 let. gwarancją, wyr.
do minuty, z wiecznem szkłem
2 szt. 16.—, lenszy gat. 12, 15,

f|||

Odważny.
Właściciel menażerii ogłosił pewne,
go razu, że kto wejdzie do lwiej klatki,
dostanie 100 zł.
Jeden chłop mówi: — Ja wlezę, al$
prędzej wyprowadźcie lwa z klatki.
Dwie wieże.
Ä. — Podczas mych podróży widzia«
łem wieżę tak wysoką, że szczyt jej się.
gał nieba.
B. — Ja zaś widziałem wieżę tak ni,
ską, że jej wcale widać nie było.
{
Łysina.
Pani do znajomego: — Jak tak pan
wyłysiał!
On: — Głupia głowa nie łysieje.
Ona: — Dlatego też tale się dziwię.

Stop!!! Chcesz okazyj

Tego jeszcze nie

1||

Kamor.

może zostać każdy dzięki koresponden
cyjnym kursom detektywów. — Opłata
6 zł miesięcznie. Bezpłatne prospekty
wysyła: Wydawnictwo „DETEKTYW*
Warszawa, skrz. poczt. 892.

LftS

cudami słynących i Żywoty Świętych w jednym komplecie, format 22x34 cm,
w ozdobnej o rrawie, cena 25 zł.
i(ł7?PC7 PatllA? (Qu0 Vadis) Sienkiewicza, 292 str. ilustrowaI/vb<|U lUŁiCdŁ 1 alHC. ne w oprawie, cena 4 zł. Na opłatę poczto
wą należy załączyć 1,50 zł. Powyższe dzieła powinny znajdywać sie w każ
dym domu katolickim, będą ozdobą i pamiątką i dla prawnuków. Więc kto
zamówi, nie pożałuje. Wysyła księgarnia „Czeczwa“ Różniatów, Małopolska
Strutyn W. 154
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MEBLE
Nadszedł nowy transport mebli:
sypialki, kuchnie 1 pojedyncze meble, po
cenach fabrycznych. Korzystajcie z okazji.
Proszę przekonać sie o niskich cenach i
solidnych wyrobach. Bez przymusu kupna.

FE". Motyka

EHBES
Pierwsze słowo 10 groszy, każde następne
5 groszy, tłusty druk 10 groszy, iedno ogłosze
nie najmniej 60 groszy. Jedno drobne ogłoszenie
może mieć najwyżej 30 słów. Na wysyłkę zgło
szeń do administracji nadesłać 35 groszy. Naleiżytość może być płatna w znaczkach poczto
wych.

Bezrobotni pracownicy
umysłowi znajdą stałe
zajęcie jako agenci
przy zbieraniu zamó
wień na masowo pokupne artykuły żywno
ściowe na Katowice i
Król. Hutę z okolicą.
Kaucja 3 zł. na próbki
konieczna. Katowice,
Moniuszki 3 u Hannig.

Mieszkania
Mieszkanie, składające
się z 4 pokoi i kuchni
z przynaleźytośc. na
tychmiast do wynaję
cia. Zgłoszenia Ryb
nik. ulica Wysoka 2.

Fotele klubowe i do spania
\ TeBefeaa

materace, legamki własnego wyrobu

Henryk Damm, Tapicer, Katowice, nl. Kościuszki nr 33.

Miód pod gwarancją
prawdziwy pszczelny
deserowo - .kuracyjny,
tegoroczny — 3 kg. 9.50
zł., 5 kg. 14 zł., 10 kg.
25 zł. wraz z blaszanką i opłatą pocztową,
wysyła za zaliczką, ku
zupełnemu zadowoleniu
Frida Rosenbaum Podwołoczyska nr. 29 (Ma
łopolska).

Masło wyborowe i de
serowe w 15, 30 i 50 kg
opakowaniach po ce
nach targowych dnia,
wysyła za pobraniem
Pokój umeblowany wy kolejowem W. Woło
najmę. Młyńska 35, 4 szyn,, Jezierna, Mało
polska. Na żądanie cen
o. mieszkanie 14.
niki.
Stop!!! Masz do odda
nia mieszkanie, pokoje Miód gwarantowany
umeblowane,
nieume- pszczelny, deserowy 18
blowane, zgłoś się do zł., hrećzany 15 zł., oBiura „Ruch“ Katowi rzechy włoskie 14 zł.,
ce, ul. Wojewódzka 7 jabłka i gruszki stoło
m. 7, teł. 27-56. gdzie we 10 zł., pięciokilowe
najprędzej i najkorzy franko zaliczka. S Fa
stniej dostaniesz naby lek, eksport owoców.
wcy.. Biuro czynne od Zaleszczyki (Małopol
godz. 9 rano do 7 wie ska).
czór.
Sprzedam od zaraz 12
i pół morgi roli i całe
gospodarstwo razem z
Nauka
żywym i martwym in
Chcesz isie wykształ wentarzem. Cena 13000
cić na dzielnego książ zł. Zgłoszenia do Aloj
kowego, koresponden zego Karzełek, Pielpowiat
ta. stenografa lub ste grzymowice,
notypistę zgłoś się w Pszczyna, stacja Pru
„Biurze Ludowym i Po chna.
średniczym“. Katowice
Miód czysty praw
ul. 3 Maja 33. III. p.
dziwy deserowy kura
Uwaga! Nauki pisania cyjny pod gwarancja, z
na maszynach różnych własnej a największej
systemów stenografii w Państwie pasieki wv
polskiej i niemieckiej jyia w blaszankach 5
oraz korespond. han kg 16.—- zt, 10 kg 30 dlowej udziela „Wie zł. 20 kg 55.— zt wraz
dza“, Katowice, P'ac z naczyniem i opłata
Wolności 9. III p. Zgło pocztowa.
Eugeniusz Biliński
szenia codziennie cd
Zbaraż.
godz. 9—18-ei

|

FABRYCSN7 SKŁAD HEBLI
Król.-Huta, ulica Bytomska 34.

Zarobić może każdy
pan lub pani na prowi
zje w przedstawiciel
stwie „Smak“ Piekary
Rudne, Główna 45, po
wiat Tarn. Góry. Po
szukuję także kilku pa
nów nadających sic
sprzedaży.

mości: domy, grunty,
place, parcele i t. p„
jak również ruchomo
ści wszelkiego rodza
ju: meble, pianina, dy
wany, obrazy i t. p.
zgłoś się natychmiast
do biura kupna i sprze
daży „Ruch“, Katowi
ce, ul. Wojewódzka 7,
m. 7, tel. 27-56. Biuro
czynne od godz. 9 rano
do godz. 7 wlecz.

^ Sprzedaże

|

Sprzedam
gospodar
stwo, obejmujące cha
łupę z 7 pnkoiami. re
staurację. stodołę i ogrńd oraz 7 morgów
roli. Zabudowania ma
sywne w dobrem poło
żeniu przy szos'e. Ce
na 20,000.—. Robert
Skat ul a. Gorzyce —
oow. Rybnik
Miód odżywczo - kura
cyjny pod gwarancją
czysto pszczelny 5 kg
15 zł., 10 kg. 28 zł wy
syła za pobraniem pocztowem W. Woło
szyn, Jezierna, wojew
Tarnopolskie.

Bank hlpoteczno - kre
dytowy w Mysłowi
cach, Krakowska 16 udzieła
długotermino
wych pożyczek na kupno wszelkich mająt
ków 1 realności oraz na
spłaty uciążliwych dta
gów. Informacyj udzie
la się ustnie i pisem
nie.
Pożyczki weks'owe w
Wysokości od) 300 do
600,—, także i hipote
czne, załatwia szybko
„Veritas“,
Katowice,
Plac Wolności 9 III. p.
Telefon 25-77. Na od
powiedź załączyć zna
czek pocztowy.
Wnioski, prośby, prze
pisywanie na maszy
nach, tłumaczenia w je
żykach: polskim, nie
miecki m, francuskim i
angielskim, wywiady
handlowo - kredytowe,
prywatne, obserwacje,
pośrednicz, przyj sprze
daży i kupnie nierucho
mości, ruchomośpi, tnie
szfcań i pokoi i alf i po
życzki pod zastaw, za
łatwia, tanio szj’bko I
dokładnie zuana| firma
..Veritas“ Katowice płWolności 9. III p. teł.
25-77.
Chcesz! pomyślnie za
łatwić sprawy sadowa
rentowe i pensyjne, ku
pić lub sprzedać nie
ruchomość zgłoś sie w
„Biurze
Ludowem >
Pośredniczem“. Kato
wice, ul. 3-go Maja 33|
III. p.
Uwaga!! Chcesz Oka
zyjnie nabyć nierucho
mości : dom. plac, par
cele, grunt itp., jak również
ruchomo^
wszelkiego
rodzajumeble, pianina, obrazy,
dywany itp., zgłoś sie
do biura „Kupno 1
sprzedaży“ „Ruch*
Katowice, ul. Woje
wódzka 7 m. 7, telefo
27-56. Biuro czynne oa
godz. 9 rano do
wlecz.

z 5 pokojamj
blisko kościoła, na“aJ,.
się do każdego int®re.
jest do wynajęcia, żg
Sprzedaż krajowych i szenia do admirustra j
zagranicznych pianin i pisma 1000 S. B.
fortepian Fritz Leuschner Katowice, ul. Ko
ściuszki 11. Proszę zwa Głuchota uleczalna.
żać na numer domu. Nie Wynalazek Eufonja
demonstrowany sp
mam składu.
cjalistom. Usuwa P^y
Miód pszczelny lipco tępiony słuch, szum,
wy pod gwarancją czy cieknienie uszów. u.
sty brutto w blaszan ne podziękowania. ż
kach 3 kg. 10 z?., 5 kg. dajcie bezpłatnej P ,
14,50 zł., 10 kg. 27,50 zł czającej broszury,
20 kg. 52 zł., 25 kg. 57 dres: Eufonja. Liszki
zł., 50 kg. 110 zł. wy Krakowa.
___ —
syłam za zaliczka wraz
z opakowaniem i opła Opracowujemy wsZ®',
tą pocztową. I. Wino- kte referaty na z^_
kur, Tarnopol (Małopot nia, uroczystości, ro
ska), Tarnowskiego 14 nice, prace pedag.-n
tod. i inne. Dostawa
Przez drobne ogłosze ciągu 3 dni. Ceny
dzo niskie. Knurów
nie wszystko znaj
skrzynka poczt. 1".
dziesz!

