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Spłonęło miast c7ko na pograniczu
polsko.n!emieckim.
Berlin, 23. 6. (P... .1 W miasteczku Jan6w

na pogranicl:u polsko-u;ć-mieckim wybuchl w 50
bolę olbrzymi pJ;':ar, k!6regu ofiarą padlo 24 do
m6w mieszka!nych, 61 stod61 i 37 zabudowań go

spodarczych. Pużar s2.tlal na przestrzeni l klm.
i powstal prawdvpod.>buie wskutek nieostrożne

Omal ie powtórzenie masakry opolskie).

Olesno, 23. 6. W dniu 22 bm. ludność ski ch. Zarządzenie wydane przez bur- którzy przybrali groźną postawe wobec et ł
\ ł s r:ż
we a
a
re
polska powiatu Olesno na Iąsku Opol- mistrza, okazało sie ,niedostatecznem, artystów polskl\:h. Do dworca tOTlarzy- jak i niemieckie.
IIkim przeżywała historyczną chwilę. Ze- wskutek czego konsul polski interwenjo- szył artystom konsul R. P. p. Malhomme, Umowa zbożOWI! z Niemcami zapewne

spół Teatru Polskiego w Katowicach za- wal elefonicznic u nadprezydenta pro- dzięki którego interwencji zmobilizowa- nie będzie przedłużona.
,witał po raz pierwszy na gościnny wy- wincii dra Lukaschka. W drodze na dwo 10 policję. wskutek czego nie doszło do Warszaw2, 23. 6. W viątel<: ubiegły był
5tęp do tej miejscowości, wystawiając rzec artyści prześladowani byli przez poważniejszych ekscesów. zLcono je. sl-odziewany przyjazd do Wars awy dra
popularną już dziś s tukę p. t. "Wesele na tłumy wyrostków, wznoszących antypol- dynie kami ń do sali, w której odbywało BiI&dego, kcmisarza aprowizacyjnego Rze
Górnym Iąsku" Podobnie jak i w in- skie okrzyki l śpiewając antypolskie pie- Się przyjęcie, oraz kopniętą została ar- y niemieckiej. Dotąd jednakże dr, Baa1e
pych miejEcowościach na Iąsku Opol- śni w rOdż'aju ..Siegreich wolleai wir Po- tystka przez jednego z wyrostków. Szo- r,jĘ przybył i. jak twierdzą uporczywie w
likim, iudność poska w Oleśnie zgotowała len sch!agen". Również przed dworcem fer Konsulatu Polskiego był również sfl'rach kupiectwa zbożow go. nie przy je
artystom katowickim serdeczną owację. zgromadzone były tłumy wyrostków, przedmiotem napaści ze strony tłumów. Ó::;.> wcale. Podobno eksporterzy niemieccy
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Z mterwencJą O ochronę dla artystów pol drugiei stro-ny opowiadają, że w dniach naj'b:iż- cenlrolew gotów ująć odpowiedzialność za rządy
szych, b}'ć może Z9 czerwca P. PrezYdent roz- państwa, a to właśnie staie się n:emożliwe.

Marszałek Piłsudski przybędzie na
zjazd Le tonistów.
Warszawa, 23. 6. Tcg;JToc.z;;y Zjazc. Le

gjonistów odbędzie się na ,)c.J"tawie u.

c l\vały Zarzqdu Głównego Zwiąl:ku Legjo
nistów. dnia 10 sierpnia b:- w Radumiu. Pan
A arszałek Piłfudskl przyobiecał ...:aszczyc!ć

wiąże Sejm I Senat j dziek: temu posłow'e i Rząd lako sil'J'eJszy pozostał w Iym poje

Wycieczka dzieci skończyła się na
strachu i lekki h obraieniach.

Nowa DrleciwDolska akcia Berlina

Dnia 21 bm. dz atwJ szkol y powszedmeJ
nr. 11. w Rożdz:eniu udała się wozamł na wy.
cieczkę. W dradze na jednym z wozćw ):ała.
mało się oparcie ław:d przyczem 12-cioro dzieci
w wieku lat 7-9 upadło z wozu na ulicę. 5-cioro
z tych dzieci, a to 7.letnla "lida Kurpanek, S-let
nia Lucia Urbanek. ".Ietnla Wiktora Muslallk,

senatorowie przybyli do Krakowa, pozostaliby dyDku z centrolewem na placu.

, na gruncie miedz,narodow,m.

Berlin, 23. 6. W r.'\ tępstwie mnożących się
Zjud swoją obecnością. Spodziewany test zajść granicznych rząd nIemiecIII wezwał telegra
liczny napływ uczestników I go ci Z) wszy ficznle do Be\-ilna posla nłemłecklego w Warsza
wie Rauschera w celu oGlnlormowanla się o na.
s\klch stron Rzec.;yposplIltef.
strojach, panujący;;b w Warszawie. Posel Rau
p:zybedzie dl) Berlina we wttorek, 24-go
Ostateczny rozdział kredytów na akcję scher
czerwca.
Równocześhie na wtorek na godz, 11 przed
budowt::mą w b. r.
połudnem wyznaczona została konferencia mię
Warszawa, 23. 6. Jak się dowiadujemy Bank
Gospodarstwa Krajowego dokonał już rozdz:a
lu kredytów przeznaczonych na akcie budowla

ną w roku bieżącym. Poszczególne kom.tety

dzyministerialna, która c.mówić ma m. in. wy S-letnia "lIdegarda M!!.olalczyk i S-letnia Agnle.
cofanie się Polski z amowy genewskiej o znie s:l.ka Mikołajczyk - wszystkie z Rożdzienia -4

sieniu zakazów I ogr3nl zcń przewozu i wywozu. w czasie upadk<.i dO'::,la!y lżejsz 'ch ()kaleczeń.

Rząd niemiecki zamierza zwrócić słę do

Nie znają codz!eń wypoczynku 
'l"szystklcb padstw s)'gnatarjuszy konwencJI ge
ale i polMa nie próżnuje.
newskieJ z notą cyrkuja l\ą. wymierzoną przeciw
Polsce. W t.ocie tej L.ąd berhński zarzuci Pol
w nocy z 22 na 23 luwca dokonano w Kato.
sce sabotowanie n::Jrm'i:izacli stosunków gospo wicach trzecb włamań. a to do Juliusza OrUn
darczych w Europie.
petra przy ul. fran ,,3kiei i do Mariana Joksa
przy ul. KochanJwskj go. Złodzieje zoperowaw
szy mieszwania wsp.::n.nianych osób, zabrali I

Zw,destwo odwelowc6w W Saksonii.

rozbudowy zostaly iuż zawiadomjoue o sumach,
Berlin. 23. 6 (Pat) W Saksonii odbywały się
które przypadają na nie z tego podz:ału. W naj
bliższych dmach ogłoszony zostan:e dokładny w njedzielę wybory jej ejmu kraiowego. Wedlug
wykaz podzialu tych sum ua poszczególne zw ąz wiadomości. nadeszlych do wieczora, przebieg
wyborów w cdłym kraJII był spokojny. Jedynie
ł.1 komunalne, których irst przeszlo 200.
r:a terenie Drezna doszlo do drobnycb starć mle.
Antypolskie wystąpienie szauiisów dzy hitlerowcami a kamunlstamł. Udzial wybor

lrzeclego włamania dokonano w mleczarni zdro
ców obliczanc przeci t e na 75 proc. Pierwsz\: wia przy ul. Dyrtkcyir fj przyczem rabusie za
prowizoryczne oblfcl !1;.. z większych miast wy brali z sobą żywr.ości za 300 zł. W związku ze
kazują znaczny wZriul łosów aa listy bltlerow wsponmianemi kradl: Ż<.mi policja nad ranem
ców. którzy w wyb ra('b tych spodziewają sle dtokonała oblawy w mieJscach pode;rzanych i
uzyskać większość, um()żllwlaJącą Im prowadze przytrzymała 25 "sób tak mężczyzn jak i kobiet.
nie Icb polityki w Sak!>ł..rJL

w B01e Ciało.

Wilno, 23. 6. (tel. wł.) Z całego szeregu miej
scowości leżących w pasie pogranicznym plJlsko
Jitewsk;m nadeszly informacje o wypadkacIi, ja
k,ie m'ały mie-jsce podczas procesh Bożego Cia_

la. Szaul:si zorgauizowali szereg napadów na
procesje polskie, przyczem b.to Polaków, śpie
wająq-ch lub odprawiających modły w języku

sc.bą blżuterJe I srebl. swlowe. Wartość skra
ozonych przedmut6w .1i(; iest jeszcze ustalona.

Wegrl' rokuil Z Habsburgami D obwolanie
kr61estwa w BudaDeSzcie.

Przykrości życiowe pchnęły icb do
samobójstwa.
W lesie cygatlskLn pod Bieiskiem w celach
samobójczych zażyła w:ększą dawkę sublimatu
właścicielka wil!i Lo;;!, Meblo. Niedl sz!ą samo
bólczynię prlew:ezi'A1o do szpitala powszechne

6. ąźa .tu p.)głos i, że do st - I nr. Bethien zaproponował ks. Olouce. go w Bielsku,. gdzie. w:dczy ze śmiercią. Przy
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wywala się zupeluie biernie.
seh. PrzYbysze z Węgier mieli już wejść w jer węgierski hr. Belh:e,n. podczas ostatniego z przestrzeloną głową. Z paplero znalez1D ych
styczność .z matKą kanuyddta na tron węgierski. swego pobytl w Londyx:ie zaproponował księciu przy zwłokach Wy !k:1, że w sposob samo boJczy
Oferta pożyczki za aniczneJ dla Gdyni
Rz)'m. 23. 6. W d:lJ1ze poinformowanych ko- argielskiel u Gloucester objt;cie troqu węgier- pożegnał się z }wlatem. 50-letni. Slelan :sz lra
'ch polltycznych W: cn oświadczono przedsta- skiego. Z laką odp.>w:cdzią spotkała się propo- nek, mieszkaniec SWlętochłC'WIC. Zn1lezlOl 0
Łódź, 23. 6. \Vladze łódz ie, pro'NJ.dzą Iwicielowi
..United Pres' '. It w Rzymie nie wie- zycja hr. Bethiena naraz'e nie wbidom.J, Równie rćwnież I sty .pożegna,lnc do znaJ.omy;;b. z' s
\\-kieH szwajcarskiego kapitału, którzy zło rzą w to, aby Dltu m:JI być proklamowany kró- potwicrdzenia tei ni prawdopod()bnej pogloskl rych WYDlka, ze Szafr.1uk. popelnlł samoMJ ,
żyli magistratowi Gdyni ofertę na udzjele lem węgierskim. Pr;;ynaJITi!liej nie nastąpi to w me by lo można q.)tychczas znikąd otrzymać. z powodu trudnycb w8ru!lków życlowycb I pUf
nIe kilkumjIjonowej pożyczki dla magistratu.
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eJ nam prasy zagraniczneJ, robIĄc sobie KI'Aczy &Aś p. Cook IWO sprawozdanie cblubny nasz dorobek lat ostatnich. moga
!iSp.zymlerzel\ca z małej wclqł Jeszcze Da- slWlerdzenlem. je postep w warIlIlkach byC niejednokrotnie wzorem dla zazranlcy.

,\

f'o)sce. Przeciał nawet marszałek sejmu sit wcllat I bez przerwy. piece. Jaka 1'Zł\dy pomajowe roz czaja nad ::':"7,":.", ,"
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:dna było o większe baclf'lala na Interes ny pra:y POlsldeae ,6młka niejedno Jest Stwlerdzlt to raz Jeszczo towarzysz A.

ilństwowy Polski.. mob1!łzowat Jesienią jeszcze do zrobienia. LOCJe Ju! dziś musiał J. Cook. NiewYłodnym okazał się soJusz
Iegłego roku lewico JlrancJI w obronie stwierdzić nawet nl\':chotn!e do Polski u- niklem polskiej lewicy społe..:znej mniej
'agrożollego" rzekomo b nas parlam ntaiY- przedzony ałos leadera robotnlk6w an- dbatej o los robotnika, ale zato zirywaJącej
n:u, Poseł PPS - PiJtrowsk!. któ:y wy- 1:lelsldch, te los a6mlka' w Polsce. w ....... siO W bezsilnej walce ,;pollłycznej" z rzą

':>zył do Ameryki po złote run" na cele nekomeJ "dyktatury", nletySko ale Jest etm I z rzekomą ..dyktaturą". Ra

rganizacyjne partjl, od tygodni już całych
',chrzy wśród tamtejszego wy.chodttwa.

zą:1.ą fz: p YCh O::f:d:{C Ecll. b.nd,cklego wllmlnll do banku w todzl

l'gO. że na wiecu Piotrowskl go w New
Odynla. 23. 6. Bawiło tu kilku przedsta
orkn jeden z przedstawicieli socjal!s ów
dochodzenie w sprawie znchwałego na
an:erykańskich. ośmiela sie przyrównać ct'
na Bank Handlowy w Łodzi .otrzyma
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Procesja Bożego Ciała w paraf)l
N, M. Panny.
w ubiegłą niedziele 22 bm, o4byla de w Ka
towicach w paraIII N. M. Panny procet;]a Bote
go Ciala, którą prowadzi I ks. kaoonlk dr. Szra
mek. Szpaler w czasie procesji tworzyła pol:c]a
i sokoli, Oltarze ,;stawlone były przy ul. Marsz.
Piłsudskiego, w Rynku I przy ul. Dworcowe!. W
procesJi wzięly udzial cechy, bractwa kościelne
i harcerstwo, U\ic.e, któremi kroczyla procesia
przybrane były kwieciem i ila aml () barwacb

c:Qnarjusz6w policJi 41edczęj, Gdyby trup
Isrotnle okazał sle Jungiem. wówczas spra
wdziłyby sle tywlone uprzedn:o obawy. że
bandyci w obawie zdrady będa starali sle
r- epotrzebnego Im jut wsp61nlka usun"ć. 
ównocześnie pOlicja łódzka zwróciła ba
C7ną uwagę na fakt. że do sZoijki naldała
lĆwnlet kobieta. Jak dc.tych::zall zdołano papieskich.

wiono tam topielca, przy którym n;e znale
ziono żadnych dokumentów. Na szyj! tru
pa stwierdzino ślady, ktÓre każą przypusz
c ać, te topielec najpierw został uduszony.
nastepnie wrzucony do rzeki. Zac.hodzl lwlerdzić, była to niejaka Weronika Ma
;wo polskie, wyjeżdta za grant' e I tam apOdejrzenie.
znalęz:ony pod TOi'Unlem ciejewska, kochanka JUl1ga. a zarazem sio
'śród swojo::h i obcych szkodzi jswnle h'pletłe:: je&tże
gO{lcem banku Ottonem Jun stra znanego policji bandyty. Maciejewski,
\ 'emu krajowi I uprawia po:Uyke swojej ,."dem. Dla ustalenia
tożsamości zwłok z J;ytany o siostrę, nie chciał czy nie mógł u
;:rtji", Agitacja posła PIC'trowsklego nie JL'nglem wysłano z Łodzi
jednego z funk jawnić miejsca jej pobytu.
,,-'choli bez przeszkód, Bywa, że wywody
c o o rozdętym jakoby bndżecI: mlnistn
:wie spraw wojskowych przerywa demon
'r..cja wc tera nów i ochot.l!ków walk o
kpodlcglość Polski. Lecz mimo wszystko
('n poosiew szkcdnictwa plon swój wyda,
.asicje w niejedną dusze wychodźcy kąkol
ie \'iary w przyszlcść Polskl- macierzy.
l1Iży powagę ;:Jailstwa w oczach amery

;c; ostro z agitacj" bolszewicką. I słusznie
.,t;tnuje pras:! polska :5tanów ZJednocze
ych fakt. że ..człowiek. pobl raj cy diety
podatkÓw, placonych prze.!: :>'J)ołeczel\

/
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Po dł!,lglch I clętkich cierpieniach zasnął w Bogu, opatrzony

św. Sakramentami

. i. II. Alfrecl Bia'a.

w kwitnącym wieku 18 1 / 2 lat.

W zmarłym tracimy młodego oddanego i sumiennego pracownika o'
przykładnej obowiązkowości i miłego kolegę o dutych zaletacb charakteru.

Pracował nieprzerwanie w firmie naszej od roku 1927 tj. od
chwili załotenia naszej placówki w Katowicach i przywiązaniem swem,
. Qtaz zdolnościami swęmi zaskarbił o sObie serca naSZ&
Pamięć ,o,Nim..:zachowamy wiecznie.
Katowice. dnia 21 czerwca 1930 r.

_rekci. I Ur......IQ

Firm,: Tow. Reklam, Mledz,narodowei SP. I O. o.

Jen. repr. Rudolf Mosse, Katowice. Warszawa.
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Ze zjazdu delegatów Zw. Inwal. górn...
hutn!czych.
w niedzielę ubiegłą odbyl się zjazd dele!1;at6w

Związku Inwalidów pracy. W im'eniu P. Woje

wody powita! zjazd dr. Hełmski nacz, Wydz.
Pracy I OP. SpoI. i zapewni! zjazd, te Pan Wo
Jewoda, który w ostatnich latach wykaza! tyle
tyczliwoścI dla sprawy doli inwalidów bedzle I

nadal staral sle otaczać Icb swoją opieką, Obrady

zjazdu ujawniły. te Związek inwal!dów pracy
wdzięczny lest P. Wojewodzie za dotychczaso
wą opiekę. co uJawnilo się w powziętej re..
zolucjl.

Liczba bezrobotnych zmniejsza się.
w czasie od H do J7 cze!wca br. Iczba bez.
rr.bolnych na le renie Województwa Iąskrego

zmnlelszyła się o 578 oset Iwynoslla 34 on osób.
Z tej cylry przypada na górnictwo 6662. hutni.:lwo
1080, hUlnictwo szkloł I:!, przemysly: metalowy
2877, wlókiermiczy 10)'), budowlany 2601, papier
niczy 65, chemiczny 21, drzewny 454, ceramiczny
101. Wykwalifikowanydl bezrobotnych było 895,
niewykwalifik()wany.:!) .6808, mlnych 24. umy

s!owych 1377. Uprawnionych do pobierania za
silku było 18429 bczi"Jbotnych, w tej liczbie z
akcii pomocy państw JweJ dla bezrobotnych nit
::;ląsku, korzystało ttil ('sób.

Zw. PodofJcerów Rez. w W. Uajdukach

w odpowiedzi "Polonii" i Jej intry.
gantom.
Zarząd Ko!a Zw. P Jdvf. Rezerwy w Wielkich

Hajdukach oświadcu: K!amstwem jest Iwier
dzenie "Polonii", jak0by Ko!{) nasze stało na
"ljemnej stopie" z Zar..qdem Okręgu. Srosunek

tcn jesl wręcz przeciwny. tak w()bec poprzednie
1(0 jak i nowego Zan Id. Okręgu Kolo stoi na sla
r.owisku związkowej kzrr.ości i szczerej lojalnej
współprac.y. Na zjeździe delegatów w Sosnowcu

t w Kalowicacb nie by:! obecni nasi delegaci,
gdy t Ko!o urządza!G w tym dniu poświęcenie
swego szlandaru, o cz m zgóry Zarząd Okręgu
Ko!o uZ'laje jednak wszystkie
;ld
Polska była dla niego warto cia zu- Kraków, 23 czerwca. 1 1;stów i radykalnych agrarjliszy. choć ci uprzedziliśmy.
ziazdu deleg.,tow z dnia 15 bm. Kolo
.hldmś krajem dzikim. gdzie robotnicy są ar. ty rządowy kongres do Krakowa. pisze sa chłopska, Jak I duchowIeństwo nasze ucbwaly
wyprasza sobie r.!epowl lane orędowr.ictwo , o
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b)"dłem_roboczem,
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..Czas" m.zwołującego
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ma bIlii". Autorzy,ktamst-.v w "Polonii'. mogą być

\'ywladach praso\v 'ch przyznał. że aż do

,życia kul uralnego". _ że spodz;ewał się "Konkluzja odezwy polega :1a żądaniu. rainemu sojuszowi przeciwne. Jesteśmy pewni, że ich inlryga:lckie zamiary spalą na pa
newce! Podstepr,e (\oh zabiegi spotkają się II
z nędzą", W tych
dy aby
oddał
podpisanym
pod odezwą
stronśllierze
i Chacińscy,
Witosy
i Klt:rniki,
1r botników..
:1aleź.; t:J pogodzony
"cien:ny,niezorganizowany
tłum
dyktator
Józef Piłsudski
ustąpił,
a rząspokojni,
że bardzo
szybko
panowiepod
Ku !las ze stanowczą o:lprawą. Zarząd Kola.
." arunkach był oczywlśc:e skazany !edy- nictwom. "które gotowe są wziąć ea siebie pl!;anl pod odezwą, natrafią noi opór u dcłu

!n:c na poiityczną lekcję u posłów Stańczy- o(lpowledzialność za pańs vo". Ale gdyby w swych własnych partjach. I wówczas " Noc Świ ę to ) 'ańska."

"c,w. Daszyński zaStąpił prez. Mościckiego, a zlozumieją. że w polityce nienawiść nie

Obecnie 1ednakże docbodzi nas, lut z Uebermann marsz. Piłsudskiego, czyż Isto. 'T:coże być motorem LoIitykl. Jakimkolwiek Liga Mor ka i Rze zna urządza dnia 24 bm.
(Anglii dalsze echo b}'tooścl p. Cooka w tnie wszystkie stronnIctwa Centrolewu go- I\:st rząd Piłsudskiego i jakiekolWiek popeł- o odz. 21-e) na Iawle obok przyst nk ra

Polsce. Echo nIespodziewane a conaJmaleJ tl'we byłyby wziąć za to odpowiedzialność? nia od czasu do czasu błędy, jest zawsze waJQwego. w Łagiewnikach "NCK: \\-lętoJan ką

IE \\'nośclą niezamIerzone przez go pol_ Nawet Chadecja, ml nuJąc się katolIcką? o 100 proce t I pszym. pd rządów :ewlco- zi t PUd: f a !aO f,a: t:ęp onca : b t . : :'
Iskach .towarzyszy partyJncb, - a zarazem ndwet grl!py chłopskie z Piastem. na. czele? ,,: ch, DaszYI sklego. Laebermanna Zy Sta- puszczanie wianków i ognia bengalsk;ego 180
Ia t}ich towarzyszy I dla Icb obecnycb ra- Gdyby tak było, byłoby bardzo :ł:le I 10 sa- pmsklego, ktoreby przyszły w razie zwy- sztuk. astępnie zabawa taneczna w sali p. Ko
Lho to Jest tembardzlcJ godne podkreślema, ny. Gdyby Jednak tak lIIe było, konkluzja cja centrolewu 1est ze stanowiska zasad ską 10 groszy. Miejscowe obywatelstwo loko
ż:: p. Cook nie może być '''l])rawdzle żadną g10siłaby fałsz! umiarkowanych I katolicklcb prao:ą na rzecz Ecy uprzejmie zapraszamy.
! Ub po itycznycb._ . ocno nl(,wyg?d e. mo wystarcz łoby. aby P?pierać rzad obe - clf;stwa sejmokracji i cęntrolewu. Ca'a ak- kota. \htep dla publiczności na noc więt{)iań
ycznych nieznan go sobie państwa. _ jest \t!st do rZ4dów niezdolny. Nie ma ani bJ. to wciąż pamiętać, kiedy się ocenia W ub:eg!ą niedziclę. w t. zw. "Dolinie Szwaj.
"ednak równocześnie wieloletnim dzlała- wspólnego planu reformy ustroJu politycz- wczorajszą odezwę. Na szczeście te:l strzał carsk'ej" na drod e Katowice - Król. Huta. z
zem I znawcą robvtnicze o ruchu :;:awo- nf<gO ani tern mnIej wspólnych planów go- pr,lityczny mało ma szans pLwodzenia. bo pe!nc,? powodzemem pfZl prowadzono ,.ezw .
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O stosunkach
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zadania.
!śie górniczym. Podkreśla w;ęc br,gactwo Zdemaskow.łny przez na:> stJjuszaiczy rn w .,katolicyzm" Koriantego. Toteż p.
'Pu!skich pokładów węglowych I wysoki po- sukurs Koriantego r-a rzecz kongre!.u ..cen- KGrfanty wierci, zdobywa się na Iście
ziom techniczny produkcii. Dal ko posu- Iwlewu" w Krakowie wywolalo w "Po- niedźwiedzie wykręty, ale pra NQY, mówią
1I1.ęta mechanizacja praCY, transrort. poru- !cnU" paroksyzm wśclekł:-ścl. P. Korfanty. cej o jego sojuszu z czerwonymi destrukto
,s..mny elektrycznością na prze irzenł całych zd&jąc sobie sprawę z tego. że jawne na- r'Jm! nie zakryje.
wi; podziemnych. Wprost Z&Ś rewelacyl- wrływanle do łączenia sie n... kungresie z
nie brzmieć musi dla zagranicy t:>, co mówi sl)cjaIistami mU3iałoby n wet u .,oberkato

dość oslre przym:-ozki, : klt mla!y miejsce gdzie
Diegdzie w "k'esi€: legQ kwitnienia. Naogó! więc

rolnicy pruwidują, te kllJs w tym roku będzie
sypać o wiele gorzel, nit w roku UblCgtym, a

\1fydainość mąki z ZIarna b"dz;e równiet mniel
S2'a, wobee me:lokszlalccDla kłosów. Jesllednak

I:ardzo możliwe, że ni.. wpłynie to na ogólnq

f) warunkach pracy I o położeniu ek9nomlcz lików" wywołać niechęć i opor oróbuje te- WIdoki na urodzai maleją wobec opa. cyfrę plonów. gdyż w roku bieżącym żylo po

tI\!m robotnika polskiego w porównaniu ze raz na zewnątrz uda ać niewinlatko I ty 1- ló J h

\\schodz!o bardzo gęsto. Zadnvch już obaw na

stosunkami w górnIctwie anglelskiem. Real- kt po cichu krząta się, by ..kongres"
nic od-posucl1a
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y.
Dlu,go-trwala
w związku
zupalami tomiast nie budzą naraziI' pszenice, kl6re przed
ie zarobki górnika polskiego wzrosły od był sie. bez jegQ udziału i w})ływu. Równo poczyna jut oddziaływać szkodliwie na stan stawIaią się tardzo dodatnio. tern więcej, że
n'ku 1914 o 40%, gdy w Anglii obniżyły się cidnle jednak strach oblatuje ». Koriantego
o 20%... Górnik polski pracuje pod zlem ą nit myśl, że to jego kumani!) sle z czerwo te poczyna żólknąć, przyczem kros pozostaje !ćw I suszy. OWies ł JeCzmlen rokują gorsze

'

Liewykszta!cony,
To ostatniesygnalizują,
do-tyczy zresztą
z powodu
niezwylde
() godzinę krócej, nli Jego towarZYiiz anałel- m,mi radykałami !TIoże nareszcie otworzyć 2't:6ż,
Z wielu miejscc;wości
te zbo-widoki
l obeCny
icb okres
k-:vitnir:siJI,Iego
ja w p dl zachwaszcze
pod.czas upa
Górnik polski ma ZaDewnione deputaty oczy tym ksieżom, którzy dotychczas wie Iko tyta, na któr.:m wbily siQ lakuaJfataJnlej nla.
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n:Jml komen arzaml. Obecny kryzys 2.Ji/:cdarczy I bezrob.x:le. tyle dni. Ile przełwleluJą robotnIcy. powlaao sle t} Jko przesta.wlclele ..Polski. Zachądme] .

Zd' " b ' t . t . ,które na o. Sląsku dOllfro4:lo w dużeJ mierze tak. także potrącić stosunkowa kwote z pensyJ dy. Punktu,alr.lc o godz. 16-teJ &fJ.mcwal sier

. aJe o ,le e.z z eg? spra" ę Opozyc].a, że powstaliców I Innwh zasłużonycb Polaków, rektorów I urzednlków. Jestełmy pewni, te wte. \\' ogrodzie restauracji p. Pawelc..yka po
te c wyclła Się. t nleJ. met dY pr.l n:II- w czem u kapItalistów wjlływowych urzednl. dy nie byloby śwletówek. albo bYłyby minimal. chód, który następnie na ulicy r<izwi!1ąl sil).
.. ama I p óby oŚl1uesz.ama. ml.: vy P. \\ oJe- lIów niemieckich w prztmy&le graly rolę także ne. Również w stosunku do ilości zwolnlbnycb w długi, barwny strojami luuowymi wą
c.dy. N;e prz.y aczaJąc :re cl ,wywod?w, "obudkl polityczne. sprrowll. Iż ZJazd Delegatów robctnlków powinno sle zwolnIć dyrektorów., I b';sko dwutysięcznej rzeszy śpiew.acze;. Po"",
ł me . pod . 3Jąc am Jcdnego z . 'Nlelklch . ośwlad- Zw. Powst. SI. aa powiat śwletocblowlckl. który urzednlków. a wtedy aapewao I z redukcJamI t"'in y ten koro\"6 J Z mnóstwem sztandaró
C1.en ej mow . ca y wysl.e" :. lerGwa a cacb w sali P. Mlcbalslolego, pośwlecll tej spra- ro otn ków postepowanoby z większym namy. przemaszerował ulicami Bytomia przy;

t I ł k k I się odbył w aledziele, ;: bm. w Swllltocbłowl. b I "..

prasa op('zy y.ma ..Pokmą. na cz le a "le glówna uwage : dr.ł też tcmu wyraz w słem, d' wjękach polskich orkiestr. Niezapom
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Olllllfl cen, '11("'-' .I.ne.
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Nr. 16

Noc czarów.
Od ...... &odId .. zaoIt......owad ..... ItrIoIe lrltowlcllł- 1IOIIed..- z .zlal.. pned.
Jest gadka ludawa. 'e kto w noc śwlętoJań..
ąsot-ł 011':" 410 ;t Ił. .. II'" trwCl. NIo .. ... okuaU ... lIrłoIaII do 1IItwttw.
ęką znaidzie kwiat paproci, ten nłe będzie 51,
.. ...... ... wł--o, .. w łpde lłoIUkII w....,. tnod* .. ... odb,O lIOIIDfte

rpU ....... ..... n. _ łnodł c.łeWJllłW ...włdIU ..........1"tIQcII......ą, IIt6,ą 1Id.

mógl OPędit:lĆ przez calu swole tyCie od prze..

:::.,.- :ł... :=:ł:i cllaclał PGIIedł-1e. Jak.. wlllllł-O, o ue PGIIedze

, Wacll. II.: 3,16

=ł:ł::II..-=:' .... ':.::cua :J:::: = tod:':a:.=ł'::=: .:z==w-;, ':J:

śladuJąceKo gO IzczośC'!a.

Nie była tu wczoraj w Dollnlo' Szwajcarskiei"
noc świetulitń.ka, lakkoiwiek na przckór kalcn..

2 W 4 to1'ek Jutro: ProslHlr& I Ad.I rt& NI wlllOllllll.... ...roby. atoalat lIlIIel)' wno- ki ustawow.. S.dz...." IedDlII. te do tego ale darzowI P. C. K. tn jll nazwal. Niemniol ni.

czerwca Zł-. 11.: aGI.

Dz1j: Nar. ew. JIDa CllrlCłc
Nabołedlhra
Kołd6I .ltedraJQ 'w. PIoIra I PIW'"
Wtorek 24. f. Oodz. 6-ta do Krwi Pana J..
Q;usa za klUta osób, Oodz. 6.30 18 zmarl. Leopolda

)\Iowcnyna starzyków. Oodz. 7-ma Il.a nowo

przestanie być ona dla mnIe cudowną nocą cz.a.

b6w DllolIII)'cll ":r..... się kllrCzowo ltarrcb dalii. I te PIło IDIIIrze Dl taDllIOIIIcIzealu wp rów . . ., bo oto udalll mi się ucapić lut nlctylkD

::;.. .. .. :at: . c:.;:a::- w-:= :re::. ..... 110ft ,altkowe ceny Da wyroby

V.IIIaIt........ .............

otr: :::.

en k tGWacb ::. I: ze¥;:: :'ł:e7 t c y.m I:

Jest tu u IlU IawaCda wołonn1 OIzwłsldem fora ze dwora

e I u:. :-:r:cI;1' r.c Ic:ł :: u:

cz ; ł :ł.::

Ył :ed ::'lk ? r a:

kwiat paprud, ale samo szczoście. Nie wiem Już
gdzie I w Jaki sposób zua/szlem się z boską nie..

wlastą w lasku cho:'tow$klm, który to' gaik

szczyci się chiubną nazwą Doliny S1:wajcarsklej.

Nie wiem kto zacz. ktr: ją rodzi, skąd ród WY1
wodzi. szczęśliwy bvlc-&r., czując lej mif:kkle clalo

przytulone do mego rUT.lenla, gdyśmy bl'\dziLl
wśród cieni :asku. szepc(\c namięrne slvwa . . .

- Siądtmy do lóJkl - proszę mą nlmlę nie.,

znaną - tam bQdzl",nv sami. Woda pod nami,
!leńców Krettek-Koclekla. Oodz. 7,30 &I iłOWO
:i2eńców faber-Wegehaup!. Oodz. 8-ma za rocz kalectwem, otrzymal dyrekcji kopalA ks. uslugl I będzie znów cieszył się laską VoIks niebo nad nami, a ca!1 przestr1:cń wypelni wiei..
e dziecię Stefan Zawad:rki. Oodz. 8.30 Msza jw. f,szczydskego mieszkanie. Inwalida ów poczu- bundu I Jego glównego rozkazodawcy ks. ka rnllość.
-LeJlkie drżenie Jej ramienia wy:-azilo 19o.
grzeb za zmarł. Józefa Kretszmer. Oodz. 6-ta wając się do wdzl J:nołcl wstąpił wszoreal pszczyńsklego, dopóki bcdzle z niego jaka taka
dę: plynicmy pueto po clchy:h wodach stawu.
t 6.30 ciche Mszo w.
Volksbundu. Wldix.znie w inwaUdzle r. obudzlly korzyAć lub usłura. "
bniftc sen (j szczęściu, 1.2patrzcnl w s..vc OCZY. Z
się sk rupuly, czy d )brze rl1b1. wysluguJąc się PodajlIc nleJszy fakt do powszechnej wlado łagodnym plugkiem wio.sel spływa cicha. upojna
,,'ro/deJ orgau!zacJl. b<.. t!yrekcla. czuj,\c. że to mo cl, zupelnle nie mam na myśli bronić czlonka modlitwa serc bC1: nazwisk. Tut gdzieś obok nas
już
nic teon wierny slużka. ale oporny, i postan VoIksbundu. Chcę Jednak naopiętrwwać z jednej wykwita nagiE. w pnestworza świetlany kwiat
w poniedzialek. dnia Z3 bm. daną bodzie pel
113 slaropolskiołtO humoru komedja w 3 akla<:h II' mu przeto mleszkanl<: I uzyskala prawo eks. ł z druiłeJ ostrzec wszystkich, aby, zanim wstót. ugnl hcngal.klch. by :ta chwilę wiosla nasze
wiła
mu się po swojemu odplaclć. WYPoWledZla- 1 strony typlJWlI pruską wdzIęczność Volksbundu, opleM srehl1neml, rnolremł I zlotemi warkocza..
:Michała Aałuck'cgo p. t. ..Orubo ryby" w mi
5trzowskicm w}'konaniu czolowych sil naszego il terwencia naczeJnlk'ł gminy. inwalida będzie stanowili się ł pom!d przytoczonego przykladu, mi. U czterech krańc'6w stawu pl.mą jasne ogni..
dramatu. PP. Jastrzębskiego. Jakubowskie!. Lu mutlal oprótnlć mleszk&nJe za "op6r'wladzy" i zdaleka te szeregi omijali. Bo nic dobrego Ich ska niby ZniCZ r.aszcg') uC1:ucia. a zdala dobie..
nas tony ia;uejś pieśni mllusnej, kolyszają..
dwiianki. Z,uebil'skleJ. Janowskiego. Ryszkow ..nleprawomyśln04ć". £koro byle potrzebny, tam nie czeka, ale krzywda I wstrętna a meubla. gaj
na lalach spokojnych w takt wiose!.
6k;e o. Oskarda. Skolimowskiego i ZiJnera.
misji. Nie
pomOltly taelnewszystkie
prośby. nlo pomogła
l pla
w szeregigma
Volksbur.du.
najpierw za cej Inas
skoro
\VYIICin/ald
rozkazy.
choćby
zemsta.doorze
Obserwator.
tak zdala od ludtl wijemy przęd1:ę szczęsneJ
We wtorek "Czart i Kasia" opera A. Dwa
przyszlości
w tę noc pelną czarów - noc śwlę
ruka.
tojaitską - niepomni, te jesl o la najk ótszą . . .
W środe widowisko regJonakle SI. Ugonia I Oospodarstwa KraJuw go IV. p. pok6j '. weiłcłe
SI()wa padają coraz orętsze. niby lawa uczuć,
Znaczek
pocztowy
dla
uczczenia
rocz.
iA. Kublczaka ..Wesele na Oórnym Sląsku".
dłonie s1:ukai dlonl. usla ust, clala chylą się ku
od strony Rawy). (-)

-O

." . Teatr Pols" w KatowIC'"

nicy IO-clo lecl3 odparcia nawały

Repertuar;

Kapltan.pllot Biały opu clł szpital.
Wtorek. dnia 24 bm. ..Czart I Kas!a" o godz.
8-el wieczorem.
W sobotę. al cze!'WC3 oPl:ścll szpital w Kato
roda. dnia 25 bm. ..Wesele na Oórnym $tą wkach kaplta..lotnlk Blaly. z drugiego pulku lot
sku" o godz. S-ej wieczorem.
niczego w KrakowIe. który ulegl wypadkoWi na
Ic,tnisku w Katowlca.:h w czasie Tygodnia Lotni
Teatr Polski .. prowlr:cJl.
Stan zdrowia kapitana Bialego jest zada
Czwartck, dnia 26 brn. ..Prokurator HaUers" czego.
walający, jedynie prz ł4t w czasie wypadku
IW Tarnowsk'ch G6rach o godz. 7.30 wieczorem. pluco
wymaga dalszlli dłałszeJ koracJl. Odleż
Niedz:ela. dnia 29 bm. ..Halka" w Raciborzu dżalącego pociągiem pvspiesznym do Krakowa
e godz. 3,30 po poludniu.
kapitana Bialego na jworcu katowickim żegmin
przedstawiciele Sląs!dego Urzędu Woewódzkie
go. śląskicJ L O. P. P.. Dyrekcji KoleJlIwej i lot
Zjazd nauczycielski.
niska katowickiego. W imieniu P, Woiewody dr.
w sobolo:, 21 czerwca odbyl się w Katowl CrażyńskielN, ilacztlnik wydzialu komunikacji
\cach XII walny dorvcz.JY ziazd czlonków Stowa lI,ż. BanaszkiE.wlcz wr czyl kap. Bialemu bukiet
ll"l}"Szcuia Chrześciiaósko-Narodowego Nauczy ,"wlat6w. Z KraklJWa kap. Biały udaje się na
cielslwa szkól PowszJcbnych. Obradom prze kuracię do Krynicy. (-)
:w_dniczyl prezes MlcbuL W imieniu P. Woje
:wody ż 'czellia zloży! wizytator Wysocki. w

imieniu KurJi Biskupiej b. IQ... KuperlIk. Zjazd
poświęcony byl spr3wcm organizacyjno-zawo

za, I prof. MotYkL (-) .

dowym. Referaty Włgluslt 1Irs. p,oL Ludwik Ko)

Przyjmowanie kandydatów na kurs
.. telefoniczny.
W zwiazku z otw,m;iem z dn. 1 października

j

:e+ tl I Z

c :r:::;J uPeY :

,(1 'datów na PJwyhzy kurs. Od kandydatów

W}-łnagane są następu;nce kwaliIikacie: l. ukon
,czonych minimum 6 kl.ls gimnazlum lub równo
.rzędne wyksztalcenie, 2. odbyta slużba wojsko
.'W3, iednak nie przek oc;;OIIe 30 lat życia WZg\.
I'ieodbyla slużba wo>;..I\()wa. iednakowoż ukon
,-czonych 18 lat żY\:'ia. orzyczcm naistarszy wick

'..ie możc przekracza 19 lat I 8 mies. z dn, l-go
/raźd1:iernika 1930 r. Wnioski kierować należy

-.lo wy(hiału telet. ekcji Poczt I Telegrafów,

, I.J:dzie udziela si;: rÓwnież bliższych InlormacyJ
,'VI godzinach ur;:edowych od 11 do 13. (Bank

bolszewickieJ.
Dowladuiemy się, fe Ministerstwo Poczt i
Telegrafów wyda w naj?J:ższym czasie speclalny
znaczek pocztowy dla uczczenia zblitaląceJ się

sobie I. . .
- Numer lodzl 24 do brzegu! - przez tubo
ryczy do nas marynarz.
Czar nocy świębj<lń kłel prysl . . .

ch.

eJw :: ;;y.O,\"..:):I'1 nawaly bolszewickiej z (-) Wyjazd dzieci do uzdrowiska miasta Kato..

(-) Porlret ks. Prymasa dr. "Iond. w IIallu

wic w Oorzycach.

We wtorek 24 czerwca odchodzi drugi trans.
port d£ eei s1:kolnych (dziewcząt) w lic1:bie 110
W ubiegłą sobotc w godzlnach popotudnlo do uzdrowi!>ka miasta Katowic w Gor1:ycach.

Sejmu Śląskiego.

wych w hallu Seirnu Sląskiego P. Marszalek Dzieci, wyznaczonc przez Urząd Opieki '3po
Konstanty Waby dokonal otwarcia wystawy lecwei do wyslar a, winny się stawić punklual

portretu ks. kardynala dra Augusta "londa, Pry
masa Polski w wykonaniu prof. Stanislawa Ko.
twicz..()lIewskiego. Na otwarci.! wystawy por
tretu obecni był! przedstawiciele woiewództwa.
miasta I szeregu organizacii spolecznych.

nie o godz. 6,30 rano na dworcu w Katowicach
w hali tli, klasy.
(-) Popisy uczniów.

Sląska S1:kola Jv.uzyczna w Katowicach urzą...

dza doroczne popisy swych uczniów. Na popi..
sa ch wystąpią lic1:n:e reprezenlowane klasy:
To Jui naprawdę - koniec świata. lc':: SY do lastytatu Pedacoglczaeco w Ka śpiewu ..olowego. fortet> anu I skrzypiec ora2:
zespoly smyczkowe (30 osób) chóralne, kwarte
tolikP a"n I : Ć JJ:} t r
i:l sty :%eJ ' Instytut Pedagogiczny w Katowicach ul. Wo ty. duety lip. Popisy odbędą się w c1:warlek.
JI_rtykul ten. pocłpisanv przez dr. Martoniego, lewód1:ka 45 przystcpule z początkiem nowego dn'a 26 czerwca rb. o godz. 3-ej wicx:wrem w
międZY hmeml pisze, że ..miedzy komUnizmem roku szkolnego 1930-31 do zorganizowania no Auli Gimna1:j-um Państwowo przy ul. Mickiew...
it socjalizmem 'niema ętotneJ różnicy. bo jeden wego dwulctniego stodium w InJty,. Pedag. dia cza II. Szkoła uprasza wszystkie sfery muzYC1:
I drugi wywodzI się cd Markka", Przepięknie, naucz 'cicli wszystki h kategorYi s1:lIól. którego ne i śpiewacze, mclomanów s1:tuki oraz szers1:ą
tylko ciekawa rzecz. jak pogodzić wyWody p. celem jest doksztalcanie l10d wzgledem pedago pvbliczność o laska we liczne przybycie, na tę
Martoniego z p. Korfanlym, który Jako wlaśclclel gic1:nym. Sluchaczami Instyt. Pedag. mogą być uroczy tość przys1:lych nas1:ych artystów .j wir
..Polonli" udziela na liokie artykuly miejsca w nauczyciele s1:koly średnicj vgólno--k ztalc. za tU01:ów. Wstęp bczplatny.
.,Polonii". a równocześnie tworzy sojusz z C1:er. wodowej oraz szkól powsz. Po ukończeniu dwn
wonym p. Stańcz:\Ikiem i zbiera ..oberkatoli<.zki". let.niego studJum otrzymu.ią sluchacze dyplom, (-) Dlaczego na rynku brak papierosów odolko
aby te ze sztanjarami z wizerunkami świętych ktury nada absolwentom Inst. Ped. pewne upra tyzowanych?
\V ostatnich dn.ach na rynku slOłecwym za
- ruszyly na ślub z czerwonemi plachtami o na-o wnienia. Zakrc:; uprawnień o re !i Min. W. R. I
pisa ch ,.sędziami wówczas będzlem my" na zjazd OP. Spot., do którego zwróclt SIC Zarząd Tow. znac1:yj się wyraźnie b.ak papierosów odniko
rentrolewu w Kralo.vb, Naprawdę, że wspom- Instyt. Pedag. w tej sprawie. Slucha"ze Instyt. tywwanych. co daie się dotkliwie we znaki tym
niany wyżej artykul ..PolonII" &. kumanie się z Pedag.. czynni nauczyciele w woj. śJąskjelT bę raiaczom, klór1:Y zdążyli S'ę luż przyzwycza.ó
sll.ialislami p. Korlantello. to nic innego. Jak iu- dą nadto mogli korzystać z udogodnień \\ formie do nich. W związku z tern postaraliśmy się za.
daszostwo, to obluda cynizm lub paraliż mózgu zn'żek godzin oraz ulg w r01:kladzie. zajęć szkol sięgnąć wiadomości w Mopopclu Tytoniowym.
1'010niJnego. Niech więc każdy czytelnik ..Po- nych. Wpisy przyjrl11l:ie się codzienr.ie do 30 bm. . dzie ośw.adcwno nam. że popyt na nowy ga..
lonil" przeczyta dokladr.le Nr. 2044 ..Polonii" z od godz. 9-IZ i 16-19 w lokal..:. Insty!. Pedag. tunek pap'erosów przewyżs1:yl wS1:elkie przewi_
dr.ia 17 bm. a osąd o p, Korfantym - sam sobie przy ul. Wojewódzkiej nr. 45, tel. Z9-30. gd1:ie dywania. Aby zaradzić brakowi papierosów od
r,ikotyzowanych na rynku. jed 'na dziś fabryka.

wyrobI. też udziela sie wszelkich wyjaśnień.

s. S. Van Dlne. Vance pochylił się wprzód. mniejsza z tem. Najważniejsze jest to, czątkach jest pierwsza. Co więcej wrzu
P losenka
e - I jeszcze
sąceinne
racje. która
wyłączająże jak
już ski
dowiodłem,
sprawcą
szatańcono jeDillardów,
do skrzynki
w sąsiedztwie
domu
śmierci.
postronnych
czyposłałą
włóczęgów.
Osoba.
ego czynu mógł
być jedynie
człowiek.
bo przeszły
przez oddział
po
Robina w zaświai.y, mu- obznajmiony ze stosunkami, panującemi cztowy "N". West 69 Street.
(Przedruk wzbronloay). siała wiedzieć, że w danej chwili w do- w domu Dillardów. Markham wyjął papier z koperty.
Przekład autoryzowany JanIny Sułkowskie). e: ć.t kB:ił n s [:f ia u: teg t Jz: i: :o o :ł°Kt : : . ą j t igzoed s o bs n

27) (Ciąg dalszy). nież wiedzieć o nieobecności kucharki. ham. - Nie trzeba wyłączyć gry przy- kopję arkusika, znalezionego w skrzynce

_ Nonsens _ rzekł cierpko. Twoja Musiała wiedzieć, że Sperling odszedł. a padku... domu Dillardów: "Józef Robin nie żyje.

J\onkluzja jest non _ sequitur. Chronolo- Robin pozostał. Nadto musiała się orjen- - Naturalnie. ale tego rodzaju' praw- Kto zabil gila? Sperling znaczy wróbel.
gicz Ile zestawienie wypadków pomaga tować coś niecoś w rozkladzie d{)mu, bo dopodobieństwo jest minimalne. I nie za- - Biskup".
<lo ustalenia chwili śmierci Robina, ale przecież jasna rzecz. że mord miał miejs- pominaj o liście, pozostawionym w Vance prawie nie spojrzał.
. twoje przypuszczenie. że winna jest je- ce w suterynie. Nikt nie obznajomiony z skrzynce. Morderca znał nawet drugie - Logiczne - zauważył obojętnie.

(lila z widzianych przez nas dzisiaj osób, rozkładem domu. nie odważyłby się in- imię ofiary. - Biskup mó"d się obawiać, że publicz

I'

.fiie wytrzymuje krytyki. Ignorujesz moż- scenizować tak widowiskowej zbrodni. - O ile autorem listu był morderca. ność się nie dowie o jego żarcie, więc
łiwość. że zbrodnię mógl popełnić ktoś Zapewniam cię, że musiał to być ktoś - Więc wolisz przypuścić, że jakiś zakomunikował go prasie.
poslronny. Tor łuczny komunikuje się bardzo bliski Dllardom. ktoś. kto wie- żartowniś dowiedział się o zbrodni przez - Powiada pan: żart? - zapytal z
niclylko z domem, ale z trzema inneml dzial, jak się tego rana przedstawiała telepatję, rzucił się do maszyny do pisa- goryczą sierżanł. - Nie jestem przy.

;wyjściami. Pamiętasz: furtka w murze domowa sytuacja. nia, uloży' rebus i pogna' na reb na szyję zwyczajony do takich żartów. Można
,wychodząca na 75 Street. druga furtka - A co sądzisz o krzyku Drukkero- do domu Diłardów, narażając się bez po- oszaleć...

,w murze wychodząca na 76 Street i u- wej? . wodu na straszne ryzyko wpadnięcia w - Właśnie sierżancie. Żart szaleńca.
liczka między dwiema kamienicami. wy- - Sądzę. że okno jej moglo być tym ręce policji. w chwili wrzucenia papieru Do sędziego zbliżył się chlopak w li
hodząca na aleję Riverside? czynnikiem niebezpieczeństwa, który do skrzvnkl? berji i [)ochyliwszy się dyskretnie nad
_ Och, bardzo prawdopodobne, że morderca przeoczył. A może nie przeo- Nim -Markham zdążył odpowiedzieć, jego ramieniem, rzekł coś niedoszlyszal
:lŻY to którejś z tych trzech dróg - 00- czył lecz poprostu zaryzykował. Z dru- wpadł do sali tleath, wzburzony ! nie- nym szeptem.
parł Vance. - Ale nie zapominaj, że naj- giej strony, nie wiemy. z pewnością. czy spokojny. W ręku trzymaI zaadresowa- - Poproś go tu zaraz - rozkazai
,widoczniejsze a zatem najprawdopodo- ta stara krzyczala, czy nic. Ona mówi. ną maszynowym pismem kopertę, którą Markham i zwrócił się do nas. Arnesson.

bniejsze wejście z tych trzech (uliczka że nie; Drukker mówi. że tak. Oboje ma- wręczyI sędziemu. Pewnie przychodzi z próbkami papieru.

między kamienicami) - jest zamknięte ją swoje prywatne powody za któremi - ,, wiat" otrzymał z popoludniową - Spojrzał posępnic na list. przynics;ony
bramką. do której której klucz znajduje coś kryją. Drukker mógł zmyślić, że mat- pocztą. Był u mnie przed chwilą Quinan przez tIeatha, i rzekł cicho: - Vance,
się w posiadaniu Diłlardów: Trudno zaś ka krzyczała, aby wykazać, że między reporter .. wiata". Powiada, że "Times" zaczyna mi się zdawać, że ta sprawa
przypuścić. aby morderca wszedł przez jedenastą i dwunastą był w domu, a ona i "ł1erald" dostały takie same pisma. okaże się jednak tak okropna, jak ty my
tórą z bocznych furtek i narażał się, że mogla zaprzeczyć z obawy. że go nie Wrzucono je prawdopodobnie na pocztę ślisz. Ciekaw jestem, czy która z tych

(to zobaczą.. było. Na dWoje babka wr.óźyła. Ale miedzy jedenastą. i dwunastą.. bo na pic. maszyn... (C. d. n.)
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W czwartek, dnia 19 bili. obch04z1ł swe twłerdlono budtet na rok b1t cy. Stan ady twem przedstawiciela Państwowego Instytutu Katowice ul ko Maja 34. 17,35 WI 'Wloslk
srebrne gody maltefaskle przedowuik toka.rsltl Połsklego Związku ZrzeszeA OOS1)Odarczych oraz EksportowegO dla opucowatJta postulat6Y I om6- Pogadanka dzialu: ..Ogrod-;;ik śląski": _ 18,oIi

W tut. parowozowni p. Adolf Kotusz I IwoJ, czlonlrów lC<llnisjl )(ewilYi!Jej pcnotItawt0l10 W wleuła IIPraow zawodowych. koncert popwarny. _ 18,50 prat. Boleslaw Bla1

toną Franciszką, z DobIJ. Do bczeA Jeao kole- dotychczasowym składzie. tek: ,.z wQdrówełt po Burgarii: MisembrJa.
j:ów wspólpracownlków przyłącza Ilę takie re. Wlucb'wlatowy koacres hodowD Perla Czarnelo Morza". _ Cześć 1I-1!:a.
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dl h B IgJ ł F J P d J t wie zapowiada się udllał To' Wystawie ItalJI. komunikat meteorologiczny z Warszawy, ZIlP()o;

(-) Z wala.o zebralII. kol. Kllłowk:e ,b 0161 lak gwl:nla k:r ;=ńclł o:Be:ą ł:. ae:a Opr6C'Z licznych tywych el'.templarzy drobiu, wledt programu na dzid następny oraz retran

nero Związku Podoficerów Rezerwy. s1e&clomleslccznelo tennłnu, a co zatem idzie, oksPO'llaty Italjl, dotYCłące historii hodowli dro- misio ze stacJi zągranwznyoh do godz. Z4,OO.
W d,niu wczorajszym odbylo sle walne ze- byloby bez znaczenia W uksztalława'lllu sle wa. b'u, obeJmIl trzy sale, zapowiadajlIco liO Jul dzl
branic kola Ka owice-Dąb, na kt6re przybyl z nlOków reallzacll tegAccznego zbioru chmielu w slaJ Jako "clou" Wystąwy, W pierwszej sali będll
ramicnia Zarządu Okręgowego p. Mączyń k' Niemczech. Rewlzj" traktatu nIemieckiego z wystawione rzeźby romańskie ze slynnego Mu dzieci funkcjonariuSZY pań5łwowych I prawo od1
oraz p. Oasz.:zyk. jako komendant relonowy. Po francją natomiast jest dlatego maloprawdopo.. zeum Watykańskiego, jak np. rzdby kury t ko roczenia slużby w0]5kowel. Bliższych Informacji
z:łlatw;cniu wszelk,ich spraw przystąpiono pod dobna, le bilans handluwy między Niemcami a guta padewskich, pary pawt J kaczki z bronzu. udziela Dyrekcja szkoly codziennie międZY 9
przcwodnictwem P. Mączyńskiego do wyboru fratlcJą ksztaltule się dla Niemiec pomyślnie. pochodzące z MuzelłlD kapitolińskiego, Jak r6w z Wyjątkiem niedziel I świąt (Rynek, Stary Ra.,
vowych wladz kola .Wybrani lostall: prezes p. PIlemysi nIemiecki prz em Jest do tego sropnia niet Inne rzeźby starołytne teco rodzału. Sala tusz).
Motwill. zastępca Rusek, sekretarz P. Kunert, nastawiony na eksport do francli, te 5'Prawa re- druga będzie zawterać fotograf Je I wykresy ze (R) Przez dach pO cuklerkL .
skarbnik Ronczosek. Jawnicy pp.Mały, Wróbel, 'MzJl traktatu byraby dla rządu Rzeszy niezmler. stacH hodowli drobiu w Rowigo oraz z Instytutu
nocy z 14 na 15 bm. weszli przez oderwa
i F{}J!ys, komisja rewizyjna pp.: Drzyzga, No- nie utrudniona. a frallrJa skorzysta raby nleza- wychowu kr611k6w w AleksaoorJL Będzie tam nie W
desek dachu 2O-Ietni Jerzy Michalski I ieg(J
wak i Sol,tysek, komenda ni Maniolik. Ru Uwe- wodnłe przy tej okazJI, aby przeprO'W'adzlć sze- równlet wystawiona kolekcJa wIoskich wydaw l etnl
braot
do ki{}sku SzyrmłoweJ AnnY!
n!ll zarządowi należy życzyć owocnej pracy I reg zmian dla siebie: dogodnych. Wobec tego nlctw drobiowych oraz sZl..zepfonek przeciw cho w KnurowleAJlred
l skradli okolo 2 I pół kg. cukierków.

mamy nadzieję, iż wszyscy podol,icerowie re- wydalą się sprawdzać oh..wy naszych sler chmle- r,obom drobiu. W trzeciE), salt wajdą pomleszcze oraz większą Ilość wyrobów tytoniO'W'ych. ogól..
z()rwy Debu znajdą sie w szeregach tej organ i- larsklch, że zarówno cUmlei czeski, lak t fran- me wykresy hodO'W'lano, .mapy rozmieszczenia ho nej wartości 100 z!. Wym'enionym skradzlonv.
stawKI celnej 60 mk. za 100 klg. hków, Inkubatory konstnJkcll wIoskiej, pr6bkl towar odebrano a nastepnle skierowano donie..
(-) Byn wlę1nlowle obozu Plerre-Ponł we uprzywilejowanej
sienie do wladz sądowych.
I te tylko chmiel pol*1 obciążony będzie w nad- pasz Ud.
fraucjl
oraz komcndanł obozu Czernik (Czerny) z komp. od a ł;:ki=!1 podnieslonem ostatnio crem Walne zebranie członków Zlednocze- iJ llabHDfec:Jzlege.
S nr. 803 prosze.ni są za naszem pośrednictwem
\I podanie obe.:nego m:eJsca miejsca zamieszka nie k ss::a t =re ł:r: ł:t eb:; k pU! : nla Przemysłu Polskiego na ŚIIISku. (L) Pod f z ym adre,sem.
/! a pod adrescm Pawel Mal..lejewskl, kamienia wel chmielu polsk:ego, wszystko ednakże zależeć . Dnia 10 bm. o .godzlnł 6 wieczorem odbylo Z Lubhńca PISZ na . Od kilka nl bawi; tu..
10m Sucha Góra, poczta Radzionków. pow. Tar będzie leszcze od rozmiarów tegorocznego zbio- S.ę w IlJkalu Pols leg,) ZWłą U Zrzeszeń O.ospo. tal c;yrk Maszrńsklego I Jak wskazUje nazw.s
Jłowskie Góry. Chodzi glównie o joriców, prze ru na plantacjach calego świata o czem narazle darczych WoJewod twa Slasku go w Ka!OWIcach, j st to pr:ze s bl rstv.:0 czysto polskie. To t,el;
iJYwających w pOWytszym obozie w Itpcu 1919 (,czy wiście nic nie da sie powiedzieć' I:rzy ul. Pocztowe) 16, walne zebranie czlon- nIema lo. zdp lenl byhśmy, gdy pewnego wie...
ków Zjednoczenia Przemysiu Polskiego na Slą- czoru widZIelIśmy reprezentantów cyrku tego W.
roku.

lacji. tuskt nadal będą nad-:Dudzlć do Niemiec wedlug O'W'II "': ltaIJl, próbki pleru, puchu. wlosla kr6

(-) Przegląd pracy szkoly zawod. iedskleJ Tow.
Polek w Katowicach.

Nowozalożona Szkoła Zawodowa :teńska

Tow. Polek w Katowicach Teatralna 12, III ptr.
urządza wystawc prac uczenic I. kursu w dn;ach
26 i 27 czerwca rb. Wystawę zwiedzać motna
od godz. 9-el do 18-e). Wslęp bezpłatny.

(-) Nie wolno wnratać policJI.
Przed paroma dniami w Sadzie Orodzklm w

W sprawie regulacJi handlu lelitaml.
Onegdaj pod przewudnictwem radcy Dalkie
wicza odbyla się w P,ui:;twowym Instytucie Eks
portowym konferencja w sprawie uregulowania
handlu Jelitami. W k')IIferencii tel uczestniczyli
przedstawiciele lrze':ounla Kupców i Przetwór
ców Jelit, Syndykat.. Kupców handlulących jell

sku. Przewodni yl wiceprezes Zlednoczenia P. pewnym kalu przy rynku w towarzystwie ko...
inż. Jerzy Bereza. Sp awozdanłe z czynności za- respondenta "Kaotowicerki" p. M. Samęmu prze
rządu za ubiegly rok zreferowane przez p. dr. bywaniu tych panów w towarzystwie volksobun..
R. Questa, oraz spra-.vvzdanle kasowe przyjeto dowca n e przypisywalibyśmy zbyt wielkiej wa..

do wiadomości I udz:-::iono zarządowi absolu- gi, gdyby nie fakt. te zaczeli oni swoje różne
torjum. Prezesem Zje\inoczoo:a Przemysłu Pol- żale wynurzać wobec "Pana redaktora". któ
ski ego został p. inź. Jeuy Bereza. Sklad komisji rego wciąż tym epitetem darzyli, przyczem pod

rewizyjnej pozostaw!oou bez zmian. adresem tut. Magistratu miotali rÓŻne zarzuty i

. krytycznie sie o obecnym ustroju wyratalL Hola,

Panowie! JeteU,ście prawdziwymi PoIakaOJi ł

Jako tacy szanl1'ic'e swą godność. to wstrzymuj..

Katowicach odbyla się rozprawa przeciwko Ma

misji wysylania dzieci na kolonie letnie. Na to de 5lię z waszemi żalami wobec Niemca. a
c'udze Teodorowi z Brynowa, oskartonemu o . Krł5lew..fel łfufty. I sm.lałistaJ rościl
sobie pretensje naletenia do ko zwlaszcza tego, któregoście "redaktorem" mia..
\\ ygrażanie siC funkcjonarjuszom policj}. Sad po (=) Bezplatna Przycbodala PrzeclwlU'u111cza w protokojarz posiedzenia przeczytał panu radne nowali. Jeżeli zaś macie Jakle uzasadnkme pre
rozpatrzcniu sprawy sk.aząr oskarżonego na trzy KrM. Ducie. I mu, protokół, skąd wynika lo, te on n'e należat tensje d{} Magistratu, to droga do reklamacji ł
Przychodnia przeciwgruźlicza mieści się przy i nie należy do wspomnianel komisji. Niech siC
tygodnic arcsztu.
ul. Wandy 68. Kierown;kiem jej Jest dr. Spyra. panu niemieckiemu socJa!;ście nie zdaje, że Swię przedstawienia swych żalów nie przez Niemców.
(-) Nietaktowny klerowcL
Badanie lekarskie odbywają S.e w wtorki od go_ tochrowice spadły do lak niskiego poziomu na do Urzedu Magistratu prowadzi. Prosimy sObi"
Do autobusu nr. 990Z należącego do laskieJ dziny 6-7-ej. W miesiącu maju wYdano bezpla- rodowego, żeby socialista niemiecki mial decy
Vnji Autobusowel wsiadl przez nieuwagę pa toie: 1317.5 Itr. mleka, 85 kg. cukru, 85 kg. mąk; dwać, r.zyje dziecko bedzie wysIane na kolonie.
5ażer sądząc, ŻO autobus idz;e w kierunku Swię pszennej, 85 kg. rvżu, 42.5 kg. masla masła. ( )
to...hlowic. Chcąc się przekonać. zwr6<;il sic do 42,5 kg. sma,lcu. )dwiedz:n domowych dok 0- "NI pozwolili mu sookoJale przeJ baĆo
(8) Czwarte zwyczaJae poblłcZlle posledzeale
kondu'ktora z zapytaniem, w jakim kierunku Je nano 64. Do przychodni król.-huckiej należą na- . Dma 18 bm. o godz. 22..30 zaczepiony zostal Rady gminnej miasta Bielska
dzie wóz. na co w odpowiedzi zostal przez szo 51 pujące m;eiscowości: Król. Huta Klimzowiec Ja ący. na rowerze Kor clsz Pawel. z W. Dą odbędzie się we wlorek, dnia Z4 bm. o godz. 17-et
era obrzucony różnem: epitetami. jak "czyście
w sali posiedzeń Rady gminnej ut Cieszyósk'l.
nie chodził; do szkoly" itP. Moieby wladze pou (=) Niepewny wózek. tępem narzędziem tak silnie. te wskutek odnie. nr. 10. I. pietra.
W nocy z 19 na 20 bm. skradziono z podwórza sionych rap musiano gO odstawić do szpitala (B) Pieniądze do odebrania.
} ros :r o o p
szem zachowaniu się przy
ul. Maia 115 jeden wózek ręczny, war- SJlÓłki Brackiej w Sielj.'lianowlcach. Dalsze do
W obrębie miasta Biarej znalezionQ J)lJgila..
toŚCi 150 zł. na szkodę Borawskiego franciszka chodzenia w toku.
(-) Nieostrożność mści sle.
res z malą kwotą pieniężną. który wlakJcieł
l.
Król.
Huty. Ostrzega się przed nabyciem skra
Dnia 20 bm. o godz. lO-ej skrad:t.ono z po
podjąć mote w kancelarii nr. 2 Magl5łrału pod.,
'dwórza Urzędu Pocztowego w Katowicaoh na
czas godzin urzedowych.
szkodę Rzew!czoka Pawra z Dębu rower meski
(P) "Prz " przezornych aagradzL
marki "Opel" nr. 005771. wartości 550 zl. Ostrze iJ 8'W1ęfecWe'WIcldege.
Dnia 18 bm. o godz. 14-eJ wybuchł JIOtar w
.:a się przed nabyciem skradzionego roweru.
(S) Wystawa robót ręcZllych I kobIecych.
zabudowaniach Amrozika Franciszka w Jamni.
Odczyt prof. dr. Walerego Ooetla w Ka-wlnle.
W szkole powszechnej I. odbedzio sic w cach, niszczac doszczctnie dach chlewu oraz (x) Na
zaproszenie polączonych towarzy5łw puI
dniach od 27 do 29 bm. wystawa robót ręcznych znajduJące siC na strychu wicksze zapasy siana, skich w
Karwinie wnlosir w dniu 7 bm.. w salł
i \,<obiecych. wykonanych prze zdziatwę szkolna, przez co powstala szkoda na okolo 5000 zł.  ..Pracy" prof. dr. Walery Goetel z Krakowa od..
(K) Z Centralnej Targowicy.
W tygodniu od 14--20 bm. spędzono na targ:: na którą uprzejmie sie zaprasza. Wystawa otwar Zaalarmowana straż JIOżarna z Chermu i z Imie czy t z obrazami świetlnemi na temat: "Piękn()
ta
od
godz.
9-ej
do
l7-ej.
lina pożar zlokalizowala. Spalony objekt ubez Tatr I tatrzański park narodowy". Sala odczyto
Ibuhaji 146 wołów. 89 krów. 1150 Jarówek lZ4,
pieczony jest w Tow. Uibezp. ..Przezorność" w wa z trudnością pomieścira 600 słuchaczy. prze-.
.::e1ąl 381. nierogacizny 1345. Ogólem 3235 zwie (S) Otwlll'cre SZOSy.
rząt.
Urzad Okręgowy w Chebzlu donosi. iż nap.. Katowicach na kwotę 9000 zł. Przyczyny poża ważnie e sfer górniczych i roblrtnitzych. któ..
rzy hucznemi oklaskami darzyli prelegenta za
prawa szosy Chebzie - Lipiny zostala ukoń ru dotychczas nie ustalono.
(K) "Dzień Święta Pieśni" w Rotdzlealu.
Mlodzież szkól powszechny_ch okrcgu szkol czona ł z dniem 23 bm. szosa znów otwarta dla (P) Jeszcze Jest a. wozie. ZII-łctzfe się Jeszcze I świetnie ujęty odczyt w którym przedstawiono
turystyke wysokogórską oraz organizacje Pol...
pod wozem.
!lego Katowice IV urządza we środc, dnia 25 bm. ruchu pubłicznego.
W nocy z 16 na 17 bm. skradziono z podwó ski ego Parku Narodowego. Odczyty prof. Ooetla
o godzinie 16-ej "Dzień w:ęta Pieśni". klóry ( ) Szkolna Wyslawa w Nowych DaJdukaclt.
Czech osi owacJi mają już wyrobiona markę ł
odbedzie s'e w og'Jrodzie browaru w Rożdzie
Szkoła Powsz. w Nowych Hajdukach urzą rza Kropidiowej Anny w Starej Wsi wóz robo w ub.
roku cieszyły się ogromnem JIOwodzwieD1
iu. Na program składają się popisy chórów dzia dza w dniach od 24-30 bm. wystawę prac ncz czy I dwa nowe kola, wyrządzajac Jel szkodę w
w
Pradze. Bernie I Mor. Ostrawle.
twy szkól powszechnych Ro:żdz:enia. Szopienic, niów ł !K:zenic ;1: robót ręcznych. ry unków I na okoro 350 zł. Ostrzega sic przed nabyciem
.Malej Dąbrówki. MysIowic, Janowa, Nikiszow robót kobiecych: Wystawa będzie otwarta co skradz'onego wozu.
ta i Giszowca. Ogólem wcżmie udzJal 17 chó dziennie od godz. 8-17-ej.
(P) Rowerzysta lamie dziewczynce noce.
rów szkohn'\:h okręgu szkolnego Katwice IV. ( ) EgzamIDy czeladlllcze To' rzemloAle elektro
Dnia 19 bm. o godz. 20,45 fla slosle w Łazi
Wstep wolny dla wszystkich.
skach Górnych najechał rowerzysta SzczeSny
"KlloI". KoresJlOndencia aiepodpisana. Ni(
Instalacyjnem.
(K) Fatalny zakret.
Pod przewodem mistrza eleklro-Instal. p. RY ROII1an z Łazisk Górnych na II-letnią ftfrydę motemy z niej sko
Kroker,
która
doznala
zlamanla
lewel
nogi.
Wy
Wskutek szybkiej i nieostrożneJ jazdy w dniu szarda Thomy z Wleł:klch Hajduk zlożyli nas.tc
o bm. o godz. t6-ej na skręcie ulicy Mars!. J)U.jącY' kandydaci dnia 5 bm. egzaminy czeladni m'eniona 'odstawlono do szpitala miejskiego w
Piłsudskiego w Malej Dąbrówce wywrócił sic cze w Izbie Rzemieślniczej w Katowicach: Herr_ Mikolowie. \Vinę w wypadku ponosi rowerzysta,
samochód osobo 1. 8466 tak. że kar<Jserja ul mann Eryk Katowice. Dleks Pawer Katowice, którego pociągnicto do odpowiedzialności Sa
Wtorek Zł czerwca 1930 r.
.:ta zupełncnlU rozb:ciu. Winc w wypadku po Schulz Eryk Katowice. Bartoszek Wi,ncenty
Kr6L DntL Miesięczne zebranie miejscowego
1I0si kierowca amochodu I(rzęcer Hugon z M. Król. Huta. Kowalski Franciszek Król. Huta. Po
O"brówkl, który wsk utek wypadku doznar rów litaj Emanuel Król. Huta, Sieroński Paweł Król. Z ",,"nicJdege. kora N. Ch. Z. P. o godz. lO-oJ w restauracit
"Pod Ratuszem" uL OimnazJałna. O liczne przy.,
nież lżejszych okaleczeń głowy.
Huta. Morawiec Jan Król. Huta, Badura Alfons
W. Hajduki, Ouminior Wiktor W. Hajduki, La
00 Na gorącym uczynku.
Dnia 20 bm. przytrzymany zosta w Myslo zar Karol W. HaJduki. Kulik Walter W. Hajduki, do il S :; Jz o, :ł f ::Ib d ; s:. Środa 25 c.zerwca 19aO r.
'Wicach 28-1 e-t II i Grabas Jan. bez stałego miejsca Biolik Augustyn W. Halduki. Pajatsch Ernest W. neJ Szkory Przysposob'enia Kupieckiego w Ry- Królewska DatL O godz. S-eJ rano odbędzi(
Szymura Józef :lory. Ciwls Eryk M: bniku. Przy zgkJszenlach nat!:ty tłrzedlożyć sic naboteństwo za ŚP. zmarle czronkiooie z To
zamieszkania w czasie, kiedy usiłowar skraść z Hajduki,
mieszknia Wochowskiej Anny z Mysiowic rM. kolów.
świadectwo ukończenia 7 kJas szkoly POwszech- warzystwa Polek ŚP. Marlę TwyrdY i Marlc Nie
ne rzeczy wartościowe. W czasie rewizji osobi ( ) Odparte pretensJe socJal6w n'emleclt1ch.
neJ lub 3 klasy gimnaz., metrytc urodzenia I za- dworokową w kościele parafialnym św. Jadwigi
Na osia wiem posiedzeniu Rady Gminnej Je świadczenie szczepienia ospy. Uczn'owle 4-kla- w Kró:. łIuc:e. W celu uczczenia pamięci wyż.
stej znalez:ono u przytrzymanego jcden wylrych,
Oraz dokumcnty osob,ste, opiewające na na,wl den z ,radnych N,. p. R. poruszyi sPJ'awQ kolonii sowej Szkoly Handlowej posiadają prawa: ko- wymięni<>nych śp. czlonkiń UPt sza SIQ o wzic..
sko KasziY Jana z Katowlic.
loWich, 00 usłyŚlawsey radą Sowa (uiemiecld R,staAia z ulg kolojowyQh, awrot CZOSII8II& za de Iicznoeo udzJalll w nabożeAstwio.

to zaj)amiętać. A wis.
iJ B'el..'ege.

z' 'browkl
przez Langera
Ericha laską
z Brzezin
I bez
I. roowo
wszelkiegoo
powodu pobity
oraz SI.
jakien1Ś

dzionego wózka. . ..zczyń.Jz'ege.

.iJ cze.Jzlege Alą..a.

l(afewfcldege.

-o

Odpowiedzi redakcji.

dowej. '

Kalendarzyk zebrań.

(R) Wpisy do Szkoły Daadlowel. bycie prosi Zarząd.
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iz'y Kilkuletni mI trz Berll a Bertha.
...., ill.1e nrrd,.. Wilno W 11111111. .1",cI' B.ItrlaS. "Rz
C. przezwyclężyl wreszcie t" naJwa.inlellz"
trudqołć, bij"c w finalowym meezu w obecno

ki 40000 w4dz6w w DOlse1dorfle Holstela Kiel
Po c.o I ĆJa DłłCI8ch tabela lilowa
5:0. Tymczasem berlh1ezycy zdobyli poraz
Niemiec. Dotychczas t.Yła
"led sta" ..I. 'sio' bst . łPuMCO: Stosunek
22.W.6.. Ctel.
'wl.)
Wniedziel,
Wilnie na
bol- I 16.5
_ liG .er. pnu plotki. Wieczorek pierwszyB.mlstrzo&two
sku' WIIao,
Ośrodka
. odbył
si, w
(W!lno)
S. C. wiecznym wlcemls1rzem RZe zy.
Iler bramek pkt Itli,dzyokr,KOWY mecz lekkoatletyczny Rzut lud.. Mlichol1czyk (WUDO) 1198 mtr. Herłba
BololIJa,.
U.
6.
'
Cracovia 9 19:8 14 rrJodzy zespołami GórneKo Śląska I WUha, Rzut OIZOZIPI& NIeszYD (O. $..-)

W'ocby - Hlupaa!a 2:3 (2:1).

Wlsra 9 31:13 14 Zawody te, mimo, te reprezentacja Śląska 4)1,08 mtr.
Warta' : U3 : była powa!nle osłabiona brakiem prawie. Rzut dyskiem. Wieczorek (WUDO) 40.63
"ella' 6 Ż najiepszych zawodników, zakończyły sle mtr.
Ruch S o. : :nz 19 z służenie wywalczonem zwyclestwem Oór. Zkok w zW)'ł. Zweiltel CO. Śląsk) 1.70
ol la' 10 18:19 \I nt.gł Śląska. Ofiarność i sUna wola naszych mtr.
ł... K-. S. 10 33:20 8 z8wodnlków zrobiły swoje. Skok wdaL Wieczorek (Wilno) 6,50 mtr.
Oarbarnla 9 16:28 4 Poniżej podajemy zwyciezców poszcze- Skok o tyczce. Wieczorek (Wilno) 3,40

NI-.cy poludniowe - W.ry. c:n.raJae 3:1 (1:1),

Wars:a\\'lanka 9 10:31 3 Blu 100 mtr. ardzin <Wilno) 11.4 ., Sz"'''' .extOO mtr. 1. Górny Śląsk 462.

Szczecin. 22. 6.
Malmoe Szwecja - Szc:zec1D 2:1 (1:0).

: I : 1:;: : ó nyćh konkurencyj: mtr.

Kopenhara. 21. 6.

Dn./a - SzwecJa C:I (I:I).

Dramen. 32. 6.

NorwecJa - Szwllcaria O:C (O:Z).
Monachium. 22. 6.

warU - Cracovia 1:0 (0:0). BIq 200 mtr. iardzln (Wilno) 24.2 ... :,: 6. .eX_ mir. 1.06my Śląsk

Pomad, 22. 6. (Tel. wJ.) Gra zajmująca. do BIeK 400 mir. R epuś (O. Slą:;k) 53,6 3:36,6. nowy rekord okrOlowy, 2. Włłno. Wled': AJu Roterdam ,:. (3:0).
,nerwy równon:ęd:t.. Lekka przewilga Cra- BIeS 1500 mtr. Sldorowicz (Wilno) 4,12.6 W oKólnej punktacji zwyc:ebł 06my Norymbergja. 22. 6.
NorymłterlJa.fUrłb - Prali l:'.
,C(Ovli uwidocznila się dopltro po pauzie. Jedyną BIli 5OGO , mir. Kabut (O. Sląsk) 16.40,07 SJąsk w stosunku punktów 75:67.
Ilwycleską bramke dla Warty zdobvł Prz 'bysz
PQ rzucie z rogu W 10 minucie po przerwie.
,Wszelkie ataki CracovlI rozbiły się o doskonalą
K!ę obrOl\ców Warty. LO i o Pontowicza, kt6ry

lurnlll. IInll.w, . 1IIlllrzOIIw. Ir61. Hltr.

dzielnie bronił świ,łV'11 poznańcz:\lków.

Zakończenie tygodnia sportowego
w Rybniku.

w Rybniku zakończoon wc:r:Ota/ tydzień
Sedzlowal p. SłO!1lC"l ński Widz6w zebrala
Wczoraj ukończon.J częściowo Od czterech choć kierownictwo turnieju z p. KlyUą na czele. sportowy.
zorganizowany przez KS. 20 Rybnik
lIę reko dowa liczba 01.< lo 8000 glów.
dni trwający turn:eJ tenisowy o mistrzostwo Król. robiło co moglo - korty w stanie nienallepszym. z okazii dziesieciol cia istnienia klubu.

huty. W kl.. A. zd.Jbyl powłórnie mistrzostwo
Poaod - L K. S. 3:3 (Z:2).
Fors ter (P?goń) h.Jąc w 'pó'finale mistrza
r' LMł. 22. 6. (Tel. Nt.) Pogoń nie ma szczdcia dr.
niem.
Sląska Ba:etonka w final.: Steinera (K. K.
iłr drużyn lódzkich, gdy'. po niezas'uzOI1eJ poraż l',) w pieciu
setach. N..jciekawszą grą było sJ)Ot.
c:e z Ł T. S. o. uzys\!o'a tylko wynik remisowy kanie AndrzeJewskieg()
z Stelnerem
I Ł K. S., kl6ry gra' h-':I dzo slabo i na taki wy (K. K. T.) w pólfiR3le. Jak(Pogoń)
wiadomo. w tym se
lI'k sobie nie zas'użyl.l.
lemie
obaj
zwyci
ŻyIl
po
jednym
razie i przy
I Bramki zdobyli dl;. Pogoni Zimmer (2) I Mau stanie 5:7 i 6:3 dla Anci!zejewskiego.
prowadzi

. rer. dla Ł. K. S. Tajculle"icz. Durka i Król. (In 5:2":" i niespodziewJnie prz grywa 7:5. . Dou
" S ziowal p. Nawr ki. Widzów około 2000. bel Foerster - And z.jewski bez k?nkurencii.

Wyniki: W grze o!fdyńczeJ panów dr.. FOr

W tygodniu rozegrane mecze daly wyniki

ster (Polr{Jń) pokonar Steinera (K. K. T.) w Pięciu nastepujące:
w p'ątek 20 bm.:

setach 2:6.6:0.4:6.6:2.6:0. W grze pojedyńczej
pań Stephan6wna (K. K. T.) bez trudu zwyelc
tyla PaJonkównę (Po ,ń) 6:2, 6:1.
W grze podwóJnej p>.nów para dr. fOrsłer 
Andrzejewski (Pogoń zatriumlowała nad par,
8telner - Kaczor (I(. K. T.) 6:1. 6:3.
Wreszcie w grze QI;uzaneJ mistrzostwo zdo.
tyra para Steine: - Stephanówna. bijąc parę An
drzejewski - Paj;mkówca 9:7, 6:0.
W klasie "C" mistrzostwo zdobyl Mrachacz
(K. K. T.) bijąc Braun.. (Stadjon) 6:3. 6:4. Nie.
ukończono doty..hczas rozgrywek o mistrzostwo
klasy B. kt6rych zakodczenie spodziewać sic na

Wśród pan. Sh\pharióvlI>a '(K. K. T.) pewale Z'WY.
Polo.... - C.nral 2:0 (J :0).
Pająkówne (PJgmi).
Lwów. U. 6. (Tel. v,ł., Za lużone zwydęstwo c:!cża
Choć turniej byl mnitj obeslany niż zeszłego
Polonii. kl6ra była Jrutynq lepszą od lwowian. T('ku.
duzo bylo gier c.lrkawych. wiele mlodych
.raJących nieszczegól.1it!.
przewlne'o si rzez korty Stadjoou.
Sedziowal p. d!. Lu..! arten. Publiczności pa 1ć!lent6w
Organiza.:ja
wykazvwała wiele nledociągulcć. leży w środę.
llad 2000 osób.

KS. 20 Rybalk - I. KS. ChwalowIce 7:0 (2:0).
\\' sobota 21 b:n.:
Naprzód RYdnltowy - KS. 23 Czerw;Ólllla 1:1
Mimo dogrywk. mecz zakończył sic wyni.

kiem remisowym. Powtórzenie meczu nie odbY.
'o s'e. Turniej juniorów wygrała druzyna KS. 20
Rybnik. drugie mi jsce zajął zes!)61 miodzików
KS Naprzód Rydu'towy.
Wczoral odbyl s.c lurniej o ńagrody dla kla

sy C. klasy B I ..B-ligi". Czas trwania meczu

ograniczono dla ..C" klasy do 15 m:..... dla kla
sy ..B" i ..8--ligj" do 20 minut. W turnieju tnu
L T. S. Go bIJe Warszaw]aakę 4:2 (2:1).
wzieto udział dwadzIeścia drużyn.
. Warszawa, 22. 6. (Tel. wl.) Na niskim pozio Gracz tfn jest IISZą swego ataku ł naJ..:ennleJ
. Orzeł mlstrłem I. serii. Oto wyniki tych rozgrywek:
mie stal powyższy m.:cz. gdyż gra obu drużyn sz}'m g aczem królew'ko-hut..zan.
cialeko odbiega od klu;\'. jaką reprezentują na
Bramki padły ze strz316w :o.Iiech:iola (1), OIaJ
Orzeł mlatdży 1(. S. Kresy 7:0 (I:O). Klasa ,.C":
sze zespoły ligowe. t.vdzianie odnieśli zas'użo cara (Z) i Dudy (3).
Welaowlec. 22. 6. Os;atnl mecz o mistrzostwo Sokół WocIzIsl III N ód R d łło lU
Ile zwycieslwo. bowiem mieli oni wiec eJ z gry.
klasy
"A" w rugiej gruPie zakońl..zyl siC se1!sa- aw 1:0. aprz y u wy
K. s. 06 Katowl;e - Pogod 2:1 (1:0).
niż Warszawianka.
cyjnym zwyclcstwem :I' !:Żyny Orla. która mlala Klasa B'"
Bramki dl.. Łoddan zdobyli Hrebstrelch (.?)
Zalete. 2Z. 6. Znów Pogoń przegrała. Znów
craz Pogodziński i Królik. dla Warszawanki obie powtarzać mus'my tę tarą ,utartą ,melodię - w . rŻ:: e dJ:fsdą: : ;::: rowst;" PSZów - I. I(S. Cbwalowlee 2:0.
IIramkl uzyskał Zv,;erz II
pech - prc1'Wdziwie phys'owiony pech prześla rzy. który po pauzie gra I jut ni nagalJnie. Sokół NledobczY«l _ 5a'mata 1:0.
Sędziowa: p. l3:uk t. Widzów mało.
duJe Jak zmora .JdmlcoCzoną i ofiarnie grającą
Zwyciestwem powyż zem I(. S. Orzel zdobyl fina' Powstaalec Pszów _ Sokól Nledobczyco 2:'
drużynę
Pog....n!. Ni lepsze wyczyny przeciw.
( Wlsla zwycle.ta RacJa 4:3 (J :1).
nika - prz.:ciwnie i.:Jr.o jedyne przeczenie sę
Bramki
dla zWY Lzc w zdobyli: CuPlk (3). SU I P lec _ Sokół Wodz aw 0:1
Kraków. 2Z. 6. (T . wl.) Obydwie d uż}'TIY G2iego w polu gry u1:c.ydowalo o p:zegranej i
rozczarowały sldbą r'ł. kl6ra w rezuhacie wply utracie dw6ch c.ennY'::1 jJ;Jr.któw. S zia Rilsen
Sedziowal sprawale D Kłosek. WystawI! on Sokół Wodzislaw - B'yskawlca kop. Ęma 1:0.
ł neta ujemnie na jej pJJ:.!om. Ta typowa walka feld slarał Sii: by spnwiedllwym. karci' zr sztą 10 minut przed kodc.:rn gracza Sorgalę r. K. S. KS. 20 Rybnik _ Naprzód Rydułtowy 6:Z (5:1).
(, punkty w pierwszej cześci byla wyrówr.ana, każde przewin:enie gi3:ZY. nie zauwatyl jednak
po zmianie pól zaś gÓW\\ al Ruch, alak jegu cie 'ak Pilorz w środku pda dopuścii się grubych
nym czasie by' kulminacy}nym punktem imprez
potrafi I jedr.ak wyk,xz 'Slać najd.)g,xlni js;;.yc faulów. dzięki którym 1IiIldn;e pr.zebił sie z piłką
Tabela II. grupy Klasy "A".
sportowych urządzonych dla uczczenia lO-lecia
pozycyj podbramkowy..;h. I wtem w!aśnte tkwI i podając sw mu atol!!: ,wi Fibic zam!eni! ją na
islnienia KS. 20 RYbnik.
Stosunek
':wina przegranej Ruch...
zwycieską bramke.
Jubilaci odnieśli piCkne I zasłużone zwyciC
gier bramek pkt
. Bramki da Wisły zdobyli Klsieliński (Z). po
Gra sama, jakkolwizk jej poziom pozostawia
7 29:11 12 stwo. a bramki strzelili po dwie Bawolorz . Be
1. Orzel
;ednej Czulak i Reym..n. dla Ruchu Pele,tk i '\\ iele do zyczenia. to.:zy'a sie od pierwszej
7 23:20 10 dnorz. Daniel i Sernik po jednej. Dla Naprzodu
2. Policyjny I(. S.
Dziwisz.
chwili do ostatniej l1Iinll Y pod stałą techniczną
7 18:15 10 obie bramki zdobyl ł1alfar.
3. K. S. Chorz6w
Sedziowal p. Gulic . Publlcznotci 3000 osób. i taktyczną przewagą ?l,gonj. Za'czanie wvgó!e
7 16:11 8
4. K. S. ZO Boguzic2
Sedziowal sprawnie p. Gum:nior.
zawiedli i tCl na calej :Ilili, a swą słabą grą me
7 12:14 5
5.
Kresy
zaslużyli
na
zw
cięst..v
Przypadlo
one
im
w
trabela rozgrywek I. grupy klasy "A".
7
15:16 5
6.
K.
S.
06
Mysiowice
udziale iedynie dzięki z.:zcśliwemu zbiegowi
Kożeluh mistrzem f'rancjl.
7
12:20
4
Stosunek
7.
Iskra
Po drużY'1ie :!:ałeżan. klóra Kroczy
gier bramek pkt. akoliczności.
8. Diana
ParyJ:. 2Z. 6. Wczoraj ukończony zostal tur.
na drugiem miejscli w I..beli. spodziewali my się
niej tenisowy zawodowców o m;strzostwo fran
gra ona bard",o prymitywnym stylem
Z. K. S. 06 Kato\l,;ce 10 33:18 17 więcej,
cii. P:erwsze mieisce w 1urnieju zająl Kozeluch
Slavla - K. S. c*borzów 4:Z (I:Z).
nadużywając siły 1i7.:.czr.ej.
Katowicka Pogoń wy>tąpila cio gry z drużyną
Ruda. 2Z. 6 Piekne i zaslużone zwyciestwo zwycieżając w fi-"ałow 'm meczu Claarka 6: I.
bardzo osłabioną w j,Jl!alku z jedr.ym graczem. Slavii. w której wyr6tril się dCJSkooale grają':y 6:1. 6:3. Polak Roman Najuch zajął drugie
już jJoprzednio ..awodowal w rezerwie i atak. Do przerwy ra wyrr.wnana. po pauz.e miejsce.
6. Kolejowe P. W. 10 20:20 9 klóry
jednym
ze starych panf,w Ta na kolanie sklejrJ przewaga gospodarzy. Bramki zdobyli Krusze
Dr. Peltzer powróci' po kilkum:esiccznej nie
7. K. S. 07 Siemiano\\ ce 9 16:19 9
na jedenastka g ała bez ..arzutu. specjalnie zaś (2). po jednej Zawieruo:ł:a i F:empny.
obecności do NIemiec i startowal wczoraj w ra
Rez. - Re7. 1:0
wyróżni'y sie tyły z doskor.atym Kamski;n w
mach lokalnych zawodów. W biegu 400 mtr. za
9. B B. S. V. Bielsko 10 20:30 6 obronie.
Atak w P')\;) dobrze kombinujący, za
StadJoa - Ualler W:elkle UaJdakl 2:' (2:2). jąl on pi rwsze m;ejsce w czasie 51.4. W skoku
pod bramką, a "kutkiem. n!ezdecydowani
odkryto w tych zawodach nowy talent.
)1. ł1akoah Bielsko 8 8:34 I wodzi'
Królewska Uuta. Z2. 6. Do przerwy gra rów wzwyz
zaprzepaścii szereg :.ii.dogodmeJszYl..h pOZYCYJ.
norzcdna.
częś gry toczyła sie pr:!:y zde Jest nim Koste miody i obiecujący zawodnik. któ.
K. S. Dąb - Uakoab Bielsko 3:1 (Z:J).
W ostatni:h m!hL lach gra przybrala na cydowanejDruga
ry
uzyskał
p:ckny skok 1.89 mtr.
ł1aIl2ra. dla którego bram
. Dąb. ZZ. 6. Naisłabs2ą chyba drużyną ekstra ('strości i w tej fazi ,)r.. wy lącznik zależan nie ki zdobyli; przewadz
Nowy rekord świalowy ustanowi' wczoraj
J)O dwie Malc.herek. Kacy i Makse
klasy śląskicH jest ł1 ko,h BLelsko. Do.wiodłv to bezpiecznie faul:Jwal skrz.jnego pomocnika Po lon.
Francuz Bousse w zawodach kolarsk'ch w Ko
(>statnie mecz.:. szcz.:vóinie wczorajsze spotka goni Podleśnego, za co sedzia wykluczyl o z
p2nhadze w biegu 500 mtr. z stl)jącym startem.
tlie. w któ:ym bielszczante wykazali bardzo s'a boiska. Strzelcami w drużynie zalcżan byh Ja Powstaalec - K. s. H Mysłowice 1:1 (0:0). Uzyska' on czas 35.1. lepszy o "f,. sek. od sta
bą formc. ogranLzają..: ie Je4vnie do gry delen kutek i Fibic, w POg<1Pi Geerlitz.
Cbebzle, 22. 6. Zalmująca gra. Gospodarze rego rekordu Milarda.
zywnej. To też przebieli. zawodów wykaul wy
swej ofiarnej I amblt'lej grze mają do zawdzie
Sukces w zawodach motocyklowych na bru
Sląsk - KoleJowe P. W. 4:Z (3:2).
raźną przewage gosllOOarzy. którzy grając w
czenia. że uzyskali tak zaszc:wtny wynik w dnym
torze w Bylomiu uzyskal Polak PrzybyJ
Swletockłowlce. 22. 6. Zasłużone zwycięstwo spotkaniu z drużyna -ł."-klasową.
składzie oslabionym z czterema rezerw.. wy
Przedmecz między Foalatowskl Godula  ski. zajRRljąc w biegu o puhar Gilden ofu drug'e
grali mecz zasłużenie. Bra ki zd byli dl i.wy: gospodarzy. I::tÓUY pr;;.t.z cały cz s gry mieli
ciezc6w He man dwie w pIerwszej CZCŚCI gr I lekką prz;:wage. Najlepsz:t czeŚClą drutyny K. s. 06 Mysłow'ce IL przyulósl wynik bezbram miejsce za Schweinitzem z Wr.Jclawla.
Oediga po przerwie. ł11.noroWą bramke dla blel tyla linia napadu, klóra '" głćwnej mierze przy kowy (0:0).
Tenisowe mistrzostwa Krakowa.
szczan uzyskał Feuerelsf'c.
czynila sie de .uzyskania ukcesu. Zespół K?le
cdziowal p. Broda, który ial bardzo latw.: j.:"Wego P. W. gral dob,2e w polu. Jego tyly Jed. Oś,; Z : . s. Cucilowlee 1:1 (0:0).
finaly teniso ego I.uuleju o mistrzostwo
nak popełnily kilka t"kl.v'cznych bledów, powo
zadanie, gdyż drllżyny grały fair.
Krakowd przyniosły wvr.iki n:lstcp.ujące:. .
Amatorski K. S. - B. B. S V. Bielsko 6:0 (Z:O). dujących porażke. Br!mki zdobyli dla Sląsko.
Gra pOjedyńcza panów: ł10ram - Llebhn&
Król. Uata, 22. 6. łańcuch pieknych s;Jkc.esów Markiefka dwie. »O j ilneJ Bry'a i Spruś. dla Ble . 2 . 6 Szturm _ OtOYb Dziedzice 3:4
6:3. 6:4. 6:1. Gra p.J<!:v6jlla: Prochowski. KI
powiekszył Amatorski K. . o Ie.dno dalsz.: ogni gości po jednej Dylong i Nowak. ScJziowal p.
sz
k
- Maszewski. Audrzejewski 4:6. 6: , 6:0.
Kłosek
dobrze.
wo. Tym razem pokonala w doskonałej lormie
(2: B. S. V. n - SOItrtclub 7:C (3:3).
Bardzo imeresująco wypadł linał gry mIesza
znajdująca ie drużyna Amato.rskiego K. S. bt:z
BialskI K. S. - K. s. pszczyaa 10:1 (4:0).
Naprzód - K. S. 07 Slemlaaowlce 1:2 (0:2).
neJ. w której poraz pierwszy od 2 lat Jed zej\)w
zbytniego wysiłku am1)itnte broniącą sic drużyne
ska sJ)Olkała sic z DuLieńską. Oto JędrzeJ wska.
Lipiny. Z2. 6. Nwrz6d wystąpił bez swych
B. B. S. V. z Biehka. Gospodarze byli przez
;::o e I(. S. 27 Orzeców 1:1 (8:1). KOIIOłIka, pokonali plarc Dubieńska, ł10ram 6:8,
cały czas gry pa.lami sytuac: i nie dopnścili biel czołowyclJ graci.Y. zdY$J.walilikGwanyclt tlrz z ł-aRez.
- Rez. 3:2. I. młodz. - l. młodz. 2:0. 6:3.6:3.
szczan wprost do gło.<;u. WSKutek zbyt rażącej Wydział Gier i Dyscyphny. Ich zastclJCY zaś me
przewagi gospodarzy. gra by!a nieciekawa. Biel. wywiązali sie ze swego. zadania należycie. co od
Mecz Hazeny
szczanie zdo-byH się jed} nie na kilka spcx1arycz bilo sic na całości gry NaprzoJu, w którego dru slall :I ;. 2 ie'.:w _ Poaod 1m1ella 1:3 (8:3).
Victoria llżkov - Polonia 8:2
nych wypadów. klóre ptwnie zlikwidowa'a obro zynie szczególnie nie dopisal atak. w k.lórym
na A. K. S. JaKkol\l,t k cała drużyna Amator t.rak kierownika KumOla. dal Się dotkliwIe od
W meczu hazeny. rozegranym w ubiegłr.
Z piłkarskich boisk granlcznych. c.zwartek
skiego K. S. grala bez zarzutu. to na specjalne czuć. Tyly Naprzodu &ra'y Jak zwykle dobrze.
w Warszawie między drużyną PolonII
Gra sama przedstawia tYPowlI walkc o punk.
Uertha B. S. C. Berlła mistrzem Niemiec I dohkonalym zespol<:,n Victorjj liżk?v (Praga).
v..yrói:nienie zaslui:yh sobip lioJa .napadu. swą
grą w polu. ()rjentacją w sytuaclach podbramko ty, w której większą ofiarnością i ambicją odzna Hertba B. S. C. ..,.. UoIstelll Klei 5:4 (3:3).
czeszki odnios'v zde:v<:lowane zWY::lę lwo nad
wych oraz dzięki ostrym I precyzYJllym strza czyli się gracze K. S 07
DUsseldorl, 2Z. 6. Po pięciokrolnych da!C!I  os13bion4 kilkoma rezuwowymi Pololllą w sto
Jedyny punkt dla Naprzodu padł ze strzału
łom. W kwintecie tym Inll..jatorem planowych
Ilych próbach zdobyc:a zaszczytnelo tytułu 1111 sunku 8:2 (:0).

mistrzostwo I. sen!. . "B"-liga:
Szczekała (Z). Kuhg . SWlerczyna . es a aruszow .

Kresy. Rybnik. 2Z. 6. Mecz ten rozegrany w normal

.7 6:24 2

1. Amatorski J3 43:1 17
J.
31:11 10
13
4.Naprzód
Iąsk 101016:14

5.I.f.C. 817:11 9

8. K. S. Dąb . 9 15:23 9

i). Pogoń 9 9:22 4

l przemyślanych akcyj bYł zawsze OIajcar.

Kani.
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ha

Nr.t"'o

Q'ó tsli.'7ie1iOCJnIi" Y(fnia tI mw'=ł 1'mY,-:

Dr. L__.
D.ORADO

z,

o

la
:y.

' i . d'" . ...au ...cId&

T.... ..' tr6 bal l ' IIO.tr, "h LŃ.........Ioł.IIb1
ącki, Polaka...... &tDaIa ":':'Łotwa. wo6czJł Ilę I" lek. 2. Raehn ( toaJa) 11.'7'" 3........;.

I!O dwudnloV(Jdl roalrTWkacII zwycięstwem ,Id (PoIab) l' MIL

Poliki. kt6la ob"" nil Pllllkt6w, ..... CatoaJą , Sztafeta ex... ..t t &łoDJa' ..... lek.

11 pkt. I tofw, 118 pkt. 2. Polalla eu lek. 3. Łotwa 4f,I1ek. '

Reprezeał.o.l! , zosłara "II ... wdaJ: .. Radlts Q.c.twa) 7,13 J!tr... _

zwycięzcę.
.Ia opa 'WłęceJ
pierwszych
Raelm (CltouJa) 7.025 mtr.. 8. SlkonM
miejsc
nlt7t.clrutyua
C'tonllL
7.oZ lIIłł

nikt : =:: d:llu trójmeczu _",*aoo 'Q- p... II.: .. Sullk (Et-ła) l.... mir.

let

az

Slr. .,

. SIe..1I ..ti. ., .1. Jelvl., (Łotwa) 10,7 lOk. Z. DJmu. (t.otwa) 13,915 m. . a. ...... U'eIIb)

Odznaczenia w pIIUntWJe.
z okazJ1 lO-lecla IttDłellla P. Z. P. N. IzereK
_ręgów. kluMw I Cf"")' zostało odzaaczonych
specjalnymi dyplomamI ll0a0roW)'IDJ;
Odznaczono następtJIIICe związku okrOlOwe:

o metr.. Rut GUC...,..I . .rgll .., vlM 1IIłr.

J. SłtUall:b (PolIkato D!er&. 3. Keskueil (CstoaJa) .3"n..... t J ( \ ' ,;,
BIl. .. .....: r. KuooMaII (Polaka) ':17,1 2. Suek ( tonja) 58,2 mtr. 3. AulSOll mstoaJa)
lik. '2. Tilsfeld (&ton,ia) 1 :58,8' sek. 3. froeHcJa 57,08 mtr. '

(Łotwa) 1 :59.6 sek. (oowy rekord Łotwf). lI{e otrzymaUłmy nałomlast do cbwtll ....

Biel SOOO mtr.: .. I(nocl..... (PoIuaJ 1':28,3 knlęcla numeru wynlk6w dru,lego dula llWO
ICraków, Łód!. Lwów, SlłI.t, WarlJ;awa. Kluby:
Wisla. Warta. Cracovia. 1:.. K. S.. Posuli, Czarni. Hk. 2. Beldsinsky (l" .toDja) 16138J. aok. 3. frast dów. WynikI te podamy wo"" tero dooIoro w

Polonia. POlali (Katowice). Napn6d (Uplay),

U!stonja) 16:58,8 sek. numerze jutrzejszym. .

B. B. S. V. (Bielsko), I. I. S. (Katowice), Ostro
Ia. Lechja. PoIonła (Przem)'&J), Skra (Warsza

n,

." . "f

:wa) I Malckabl (Krak6w), .

Dla graczy w IBldn04cł od .tOllllla zasług I
ł10ścl gier międz"arodowych ustanowlooo trzy

kategorje odznak. Do plerW'5'Zel grupy zaliczeni
&ostali: Kuchar. Kalut. I SperIIng. Drugą kate.
gorlę tworzą: SpoI da, Staliński, Batsch, Olntel.
Karasiak. tlanke I Reym81l1. Trzecia kategoria:
Martyna. Olear,;:zyk, Paorek. Cłszewskl. Kozok.
Styczeń. Miller, Loth II. Bulanow II, Klslelldskll,
Slonecki. Wiśn!ewskl. Dalcer, Cbruśclński, Ci

eA

lik

iki

DnIa 27 kwietnia 11130 r,

K. S. 06 Mysiowice II - K. S. PasoA 3:1 t 3
punkty dla K. S. 06 Mytlowłce.

K. S. Slawia - K. 5. Rotdzlet\ 2:1. 2 punkty
dla K. S. Slawia.

K. S. 09 Mysłowlt.:e. - K. S. Złeda. przy!.
Sportu 3:0 i 2 plJllkty dla 09 Mnlowke (walko
wer): gracze PlI1\Vel Mzyk i Rełnbold Kamler
Zleda. Przyj. Sportu ouezgl<ment i aiepotwler
dzenl przez P. Z. P. N.
K. S. Slowiaa - K. S. Naprzód 6:0 I 2 P1Inkty

kowski. Zastawni ak. Guerlltz II. Adamek. Do
luański. Synowiec, fryc. Garbień i Kotlai'cz L
Lista ta będzie Jeszcze uzupełniona nazwiska.
tni graczy. którzy ,.-.zegrall odpowiednią ilość

:p;

t I "ac :ła ąz :

C!la K. S. Slowlan (,,:alkcwer): craez Paweł

J50 dzialaczom klubowym I 5 so<lzlom.
Jak dowiadujemy SIę. w dniu swego lublleu
IZU P. Z. P. N. otrzymCl.ł szereg gratulacJiJ z za

Oondz1or Z K. S. NIłII"lGd a1ezgloszOD)'.

Dnia 4 mala 1930 r.

granicy. M. in. dep sze otrzymano od: fIfA.
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K. S. 09 MysIowIce - K. S. Słowian 2:0 I 2

Związku Wegierskieg:). Związku Czechoslowac.
kiego, przewodnicząc\; G Zw. Czeskiego. prze
:wodniczącego Zw. Wl;>sklego i od przewodniczą
cego Zw. BclgiJsklego.

punkty dla 09 Mysiowice.

owi trenerzy pływaccy w Polsce.

K. lą 1-a rn. Góry _ L K. S. 2:1 I 2 punkty

w tych dniach przvjeżdta do Polski trzech
zagranicznych trenerów plywacklch. zaangato

K. S. 22.

Klasa B-Up Podokres IL
Dnia 13 J. wjetnia 1930 r.

K. S. Zgoda - K. S. Od:a 3:1 i Z płmkty dla
dla K. S. Iąsk.

K. S. 22 - A. K. S Ib 1:0 I 2 punkty dla

:t'nych przez Polski Zw:ązek P!ywacki.

K. S. Iąsk Siemianowice - W. K. S. Ib 1:0
Okręg warszawski trenować będzie dosko
punkty dla K. S. Sląsk, gra.:z Antoni Janawlq
ł'aly plywak szwedzki Sjoelin, czlonek olimpij Oryginalne zdjęcie. UZD1ysławlalące cale naple'cie muskulów przy skoku wzwyt. Zdlecle IIrzed 12
skiej drużyny Szwecji z 1928 r.. specjalista sko stawia jeiluellio z najlepszych skocz Qw. studenta Uniwersytetu w Camtridge. Oordona. znaneiO z W. K. S. nlezgloszony
Dnia 21 kwietnia 1930 r.
lI:ów do wody.
angielskiego sportowca.
I. K. S. - w. K. S. 4'0 ł 2 punkty dla I. K. S.
Dla okręgu krakowstłego I lwowskiego przy
(walkower);
gra.:ze Ant,)IJ1 Janowicz i Adolf Wo
i!zielony zoslan:e tre:ler niemiecki Schultze z

Magdeburga. klóry pracowal Jut
waterpolista.
. w. Polsce, ., k '" d I I

wreszcie dla Pozna:l!a Węgier Mezei. świetny , O IS I e rOllOWII'.

ran
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bru
,by I.
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ł.

A. K. S. Ib - K. S. Odra 1:1 ł każdy klub po

: punkcie.

K. S. 22 - K. S. Zg-oda 4:0 I Z punkty dla

"odalków. Mamy jetlcaJf aad2lele;''c.łr'...... prZ8 łłOikJIIIo,,(t,,JnJstrzostwo<:006rllelto 'slą- na prze!ltr--łłi .ua kłm. ,w czasie 3 godz. 17 min. K. i. . Iąsk Siemianowice - K. S. Iąsk Tara.
dla $Iąslia SJemłańóWlce.
nOkręgowy
posiada
stosuakowo
aaJwl.ł:eJ
klub6w i za.
CYklls
I M ,'raj
otoprzeprawatW!
, rzY'> , tćw
, WYŚC
, igj kolarskie
na larskio
mistztBf
, r ,(RIIdomskI
zostwo
Kieleckbieg
, i , egO
l. P. natomiast
_maJ
....o,..prQddał
2....a.
s Id6-.
., t6\\'
y dlł:._fłtr
yn.osIY
ni.1ada
'Hnsaefit.
':* Pfze4
zki 1!'Wolewództwa
(Wik
orja wygrai
SO&lloWiec).
Zapomnlaoo
o G6rnym
SllISka.
W.c
Okręgowy
ZWi;&Zek
l 'I<ł:E
Tuszea1a
U. Co)
ko Góry 2:1i 2 PIIn.kty
Dnia 2. kwietnia 1930 r:" -.
nlcznego treaera, który aaszycb Qwodnlk6w pustaci' potUkl dotJ'cłIt;zasawegt> '1'I1lśtrza: Wlo- któr:9' , ijotafl oT , 'kota z4 "zwYcięzcą. niec

dużo mote aauczyć. kasa. .' miejsce zająl Sielańczyk (Wiktoria Sosnowiec).
t Zawody konne w Tam. G6rach.

W niedz:elę odbyly się w Tarnow.klch 06- ' SzczelÓłowe sPJ'aw zdaI!łe z braku miejsca czasie 3 lliodz. 13 miń. przed SlalUem i Napie.

łach Wielkie Konkursy tlippiczne. przy udziale zamldCliTIY VI aumeay jutrzejszym. . raczem.
8-go P. ul.. 5 P. slrz. k.. 5 d. a. k.. SI. KI. Jazdy
Konnej i gospodarzy. tj. 3-go p. ulanów "Mllita
ITi" V-ei Sam. Brygady - k:mkurencii odbywa

jąccj sie od 4 dni - zwycięży' bezkonkuren
cyjnie 3-d p. ul. - w skladzie: por. l'Iajnert,
por. Soltysik. por. Rachwalski i ppor. Oahca.

W konkursie "I kkim" (12 przeszkód do 110 m.
wys.): l. ppor. Galica na Opalu II. 2. por. Rach
:walski na "Magdzic". 3. por. Łu5zczewski na
,.Sokolc" (wszy>cy z 3 pulku ul.) 4. dyr. Brze

Na Isko
ł Pleknlelsze
q..
ple
nadmorskie

t

Kurkommlssion __DO.

e

we Włoszech, położone
koło Trjestu. Informacje
i prospekty przez

e

5f11/ o znltkl na przejazd.

czcwski na "Mai ad orze". 2. por. Rościszewsk AI18 58lute
lo?' f' . i r '\ : I; s ': _

(; a a3 . ? )n", 5. por. Na)nert na "Łudzie" . .....ido... .......

Poweny dom obywatelski. skupiaj,cy
wytworną publiczność polską. Kore

spundencja polska. Pokój z utrzy
maniem od zł 18,

/;>:: tn:'\i '::;ł -::

Cenne
nagrodydr.
p. Gratyńskiego:
Wojewody.
P. Prezyden- Ządalcle .prospektów. sjonat LIrów 24. Dla rodzin znltk i .
P.
Wojewody
ta Kocura,
starosty Bocheńskiego.
dra Potyki. l. por. ŁUSZ- I ...' .',
Miasta W. tlaJdltk. Tarnowskich Gór i 3-g0 pul
ku ulan. wreczyli zwycięzcom p. nacz. dr. Robel.
burmistrz Tarnowskich G6r MichacZ' i ppl. Zie
lin:a wski 3-g0 p. ul.

Dzi'lł Urudow,
Zweryfikowane, met"Ze mistrzowskie.

Schuppo Gdańsk -l6dt 7:7.

2 punkty dla K. S. 22. '

K. S. Zgoda - A. K. D. Ib 5:1 1 2 punkty

dla K. S. Zgoda.

K. S. Iąsk Taro. Góry - W. K. S. 3:0 I 2

rGRADO

kurs:e "c;eżklm" (12 przcszk. 1,20 m. wy 5.) im. D - . O - .. -_!!!IO P e n S J . O n a t

j ' ' .I c

K. S. Odra - L K. S. 3:. i 2 punkty dla

Ble rał Koszcz (PawI6w) przed Wło- MIchalak (legia) ZWycięŻył w mlstrzo twach K. S. Odra.
kasem I ReJDhardem z Zor. szosowych Warszawy na dystansie 110 kim. w K. S. 22 - K. s. $'lIsk SJemlanawice 3:2 i

zowski (SI. KI. j. k.) na "Diademie". W kon

lur

stal z W. K. S. niezgloszony.

punkty dla K. S. lą k (walkawer); gracz Antoni
Jaaowlcz Z W. K. S. ni,tzgloszony.
Klasa B. I'odokręg L
Dnia 13 J.wktnia i930 r.
K. S. 24 - K. S. Powstaniec 0:3 (walkower)
i O punktów dla każdego klubu; w drużynie K. S.
Z4 niezgloszony gra..z Wilhel!n Oerlotka, zaś w

drużynie Powstaniec gracze Pawel Borys i 
ward Mżyglod.
K. S. 09 II - K. S. Kościuszko 4:2 i 2 punkty
dla K. S. 09.

K. S. Pogo6 Iml U.n - K. S. Wisla 0:3 i O
punktów dla obu kh,blrw (walkower); gracze
ćrużyny K. S. Pogoli 'mielin nlezg'oszeni. zaś
z drużyny K. S. Brzezinka gracze Klernoo6 Pająk.
Oothard Korus i Ludwik Kubik również ułezglo
szeni.

K. S. Słupna - K. S. BierulI Stary 3:0 i Z

punkty dla K. S. Slup!!1 walkower); gracze K. S.
Bieruń zupelnie nlezgk."zeni.

K. S. Pogoń - K. S. tlakoah 3:0 i 2 punkty Dnia 2. !cw;etnia 1930 r.

<Ca K. S. Pogoń (walkower) w drużynie K. S. tla- K. S. Powstaniec _ K. S. Wisla 3:0 12 plltlkty
koah gracze Leon Kohlmuth I Oskar Silbiger aie- Gla K. S. Wisla (walkower); gracze Jan Gąb.

zgloszeni. Klemens Paląk. Karol Wieczore . Wiktor Mynia.

z dniem dzisleJs:r;y:n zamieszczać będziemy
w odcinkach weryfikację zawodów o mistrzostwu dla i j e . S. - B B. S. V. 4:3 i 2 punkty Pawel Marys i Jan Kubik z K. S. Wisla niezglo
Klasa A. grupa IL z : S. 24 _ K. S. Pogoń 3:0 ł Z pu kty dla
Wczoraj oobyly sic w Łodzi międzynarodowe Górnego Sląską ,wszystkIch klas, przeprowadzoną
zawody blJkserskie mll:dzy drutynami Schuppo jlot przez Wydzial Oter i D cYJIlinY SI. O. Z.
DnIa 13 kwietnia 1930 r. K. S. 24 (wałkower): gracze drużyny K. S. Po
Gdańsk a reprezenlach miasta Łodzi, zakończone
Policyjny K. S. - K. S. Kresy 3:11 Z PIIIIkyt goń niezglosze!li (WSZ¥M'Y).
dla Policyjnego K. S. K. S. 09 II - K. S. Slupna 2:2 i każdy klub po
wynikiem remisowym 1:7.
. . '1(1 sa A. crupa I.
06 M łowice - K. S. Chorzlrw 2:1 ł 2 punkty l punkcie. . .
Dnia '13 kw,etnla 1930 r. .

P. N. Otóż: ,. ,

ZJazd nn(J morze.

A. S. - K. S. r"sk 2:1 dla A. K. S. (2 liki.)

K. Ś. NapriM - K. S: Dąb 7:0 dla Na'Przodu
w dalach 28/2,) czerwca 1930.
(2 punkty).
Czytelnikom nasz'lm przypominamy o ,,zjeź
K. S. 06 Katowice - Kolejowy K. S. 5:. dla
Gzie nad morze", organ:zowanym przez Pomor

dla K. S. Chorzów. K. S. Uaja - K. S. Bieruń Stary 0:3 i O punk

. Dnia 21 kwtetnia 1930 -:. t6w dla obu kiub6w (walkower): w druźynie

K. S. Chorzów - K. S. Boguclce 20 4:1 ł 2 !I.. S. Unja gracz Jan Drelnert, zaś w drut. K. S.

K. S.
Boguc!l'e.20.
. ktI Z
Bleruń
wszys-:y
gracze niezgłoszeni.
K. S.dla
Kresy
- K.
S. DIana 6:1
pun yStary
dla Dnia
27 kW'ldnla
1930 r.
K S. 06 Katowice (2 flkty), ' punkty
K. S. 07 - K. S.'Pogoń i:l I katdy klub po K S. Kresy. K. S. Kościuszko - K. S. Pogoli 3:0 I 2 punkty

ski Autolllob:lklub w drjach 28/29 czerwca br.
pod protektoratem ?ana Prezydenta Rzeczypo l punkcJe.
K S. Orzel - K. S. 0łI Mysławlc:e 6:4 U pw- dla K. S. Kościuszk:> (walkower); wszyscy gra
ty dla K. S. Or el. . cze drutyny K. S. Pogoli Imlełin nlezgloszent
spolilej, a w dziesi elołecie odzyskania lIrzez
DnIa 31 .Jr.wietnła 1930 r.
Klo 'olskę dostepu do m:)\,z.. I w dzień podniesienia
Dma n "'WIetni 1?30 r. K. S. Slup na _ K. S. Wisla 3:0 i 2 punkty
A. K:'S. :- K. S. D 'b 4:2 ł 2 pUllkty dla A. K. S.
. 6:0. bandery na najnuwszym dorobku naszej Iloty. na
K. S. 07 - I. f. C.,4'. i 2 punkty (walkower) K. S. Chorz6w - K. S. PolicYIDY 4:3 i 2 puakty dla K. S. Słupna (walkower): gracze Klemens
esza. slatku "Dar Pomorza".
dia K. S. 07; w dtutYnlt.... r. C. gracze Kopcik dla K. S. Chorzów. Paląk. Gothard Korus z K. S. Wisla niezgłoszeni.
ejow
Wakacyjny I urlop'JWY okres powinien zache tlans i Jemold Jerzy' ulezgłO$zenl.
. K. S. Boguclce - 06 .i't\ysłowice 2:2 po l punk- K. S. 24 _ K. S. Stary Bieruil 0:3 i O punkl6w
wska. ck jakn:ljszersze ko!oł do w ęcia udzialu w tel
cle la katdego towar.t.lSt a. 1. dla obu klubów (walkov..er}:w druivnle K S. 4 .
Dnia 7 kwietnia 1930 r.
l 6:8, inmrezie dla p:>lączeJia z wyczynem sportowym
K. S. On:el - K. S. Diana 1:0 I 2 PUn:;ty dla gracz Wilbelm Gerlata. w' d111tynle-K. S. Star}'
K. S. 06 Katowice ,.- K. S. Dąb 2:.1 3 punkty
naocznego stwierdzenia lak wre i kipi praca na
Istwo

blinz

JieglY'

'olonii

raga).

Pomorzu. w tych plucach Polski. dla zadokumen dla K. S. 06 Katowice.
K. S. Naprzód U1)btl1 - Kolejowy K. S. 3:1
trwania, że pll1-:om tym skarleć nie pozwolimy
i dla przekonania s!ę Ż tur tyka nasza ma : " punkty dla K. S. Naprzód.
B. B. S. V. - tlakJah 6:1 i 2 punkty dla Bo B.
przed sobą \:hoć nie nuwe, le.:z dotąd za malo
wyzyskane pole.
K. S. $Iąsk - r. p. C, 3:1 ł 2 punkty dla K. S.
To tcż w oSlatniej chwili apelujemy do wszy

S. V. ..!

którym czas I łasoby materjalne na to
o nad stkich.
p07.wol:\: niech ten zew JJad morze nie przebrzmi
I{ sto.

bez echa, niech się wyłoni w manifestację calej
Polski, że Pomorze UC1Szem bylo i naszem pozo
&tmiel

..

$ląsk. .' ,

K. S. Orzet Btergd wszyscy gracze nlezgloszeoi.

K. S. Iskra - K. S. Krasy '3:2 I 3 puakty dla K. S. 09 II _ K. S. Unja 3:0 I :I pUDkty dla

Iskry. Jej B Up PocIok L K. S. 09 (walkower); w drutynłe K. S. Unja gracr
: 13 kwlt.tnla l: g r. Ootfryd Uv\ds!a alezflrszony.

K. s. Roźdzleń - K. S. 06 Mysłowice U 4:0 (CIąg dłilszy nas lIi.)

I 2l.U tYSI :ł: i.J e'PrzyJ. Sporta 3:0 WJ'dawca: ..polska Zacilodllla- Sp. I ogr. oop,
K. S. 07 - A. K. S, 5'412 punkty dla K. S.07. I 2 punkty dla K. S. Slowian. Redaktor odpowiedz. red. łtenrJ'k "ause. Kato.
Dnia 21 kw.emła 1930 r. wice. Kopernika 14. - Urllk: Drukarnia S1ąska.
. Dnia 4 maja 1930 r. ..

K. S. Naprzód - śl:i.;k :O i
Naprzód.
'

punkty dla K. S.

Zjedn. Przyj. Sportu - K. S. p'oio4 3:1 i Z SP, a Oir. odD. Katowice. uL BałorclO ar. a.
pl&lJk4r
d.Ia ZJ Przyj. 5po$I. :reIefoD &.78.
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Bie!IJce modele Chevrolet 6 -lUpeł.
nie nowe - z pełnem wyposażeniem
fabrylla Slempll :: Zakład rytowal\:ZJI
KATOWICE uL KokluszIII 9 '

Nr. lelel ZI-53 Nr. lelel. 21.53

Wvkonule sle stemple kauczukowe I

melalowe. slemple do tloczenla. nume
ralory. datowniki metalowe I kauczu
kuwe. szyld v mosieżne I emaliowane,
stemple II1ledzlat.e do wypalania oraz

wszelkie prace w zakres grawersIwa
I stemplarstwa wchodzace.
W ).tIL ga.: Sl naslaUuwnlctw
o podobnym brzmenlu.

1.000..2.000.lłotydlliliesięcznie
mogą łatwo zarobie zdolni I usto
SUllkowanl plłnowle I panie we
wszystkich miejscowościach bez
rotnicy zawodu I wieku, przy zbie.
ranlu zamówień na obligacje losowe.
Wszystkich dokładnie 'pouczamy.

1'I.,ls.,.. mi..'. le-łOwle rozpisuje

przetarg publlczn,
na wykonanie robót chodnikowych przy
ul. Krakowskiej na odcinku od ul. Ola
nłcznej do Ratusza w Boguclcach.Zawodzlu.

, Blltsze szczegóły o przelargu ogłoszono
Vo' skrzynce na przetargi przy ul. Pocz.
towej Lo 2.

posiadajlIce ponadto IZereg ule
psze6, specjalnie dodanych ostatnio

tów 00 polskich warunków drogo

wych... karoserje w więk wybo
rze kolorów - gwarancja Generał Mo
tors.
Jelt to wyjlltkowa spoRObno 6 kUF-na

słynnego wozu słynnych fabryk. Ge
neral Motors ma ustaloną reputację
co do solidności i niewzruszonej stało
ści sWJTch przedsiębiorstw, tak w Pol.

fCe, jak i na całym świecie.

stePCY I subzastępcy losowi I ase

kuracyjni poszukiwani na najle.
pszych warunkach
Zgłoszenia pisemne składać;
t'-Ó1r. I. slrJaa ,KIł.w. ZIIó.

: Nerwowi neurastenicy
brak enenJI. melanch0ti:. pr"esyt ży
cia. bezsenność. bói g/Jwy. wrażli.
/"w,>ść
't:lcrPiac
y na drażliwość.
slabość
woli.
nerwów,
ślezienni.:e.
ne.W0we
: zaburzenia serca I żolądka. otrzymuja
bezpłatnie broszure Dr. Weisego Cier
pieni", nerw6w.

Dr. Gebbard 6: Co.. Gdańsk. oddz. '19

..i..1I
Ste.....afów

PoIsIlicII

łlrowadzl lekcje stenograUl I o/sanla
na maszynach. Zgloszenia przyjmuje
,Zarząd GlÓWI.Y Zw. Slen. Pol. SI. prof.

Korbla. Katowice. ul. Marsz. PIlsud.
, sklelo 26. III

Przeciw żylakom
pończochy gumowe

opaski elastycznt'

najlepiej I najlanlej u:
II.
S
7.-1.
L ..-.
..... ......
aw...
2.

f: 85 Jg : e c.[ 10.650

=rd

Tylko ograniczona' liczba wozów po tak niebywale niskiej cenie.
Szybka decyzja }e$t więc konieczna. W każdym przedstawiciel

I'I.....'.L

Ootówka jut przy zrobieniu
zamówienia. jakikolwiek kapitał

zb dny. Równlet zawodowi za.

landau
Sedon l dotyrb.
elu
:U. 16.500,Obecme
Zł.10
· 650

ala zupełnego zastosowania Chevrole

stwie rejonowem może$: obejrzeć wszystkie bieżące modele
Chevroleta i dowiedzie4 się o dogodnych warunkach kupna
na spłaty.

łJHBVB9LET

Tt:lefon m. 1636

Cegle

elloro", _uellcle

Baczność chorzy!
Leczenie chorób
\\ ewnętrznych, k)

dokuczliwe. przewlekłe. zakaźne. nerWowe zaparcie stolca. zła przemiana
materjl. postępowy paralIt, rótne bóle owrzodzenie guzy opuklinę cukrzyc

zy krwi i moczIi.

Leczenie św;et!ne.
M. Jurecki, natura
r.sla Mysłow:ce
R 'nek 16. I \. 108

c6wlle mają st31e na składzie

teraz ul. Młyńska 15

'ICról.-Huckie Cegielnie

Godziny przyjęł od 9 - I-szej I od 3 - 5-tej. W niedzielę I święta

;kradzioną legi ty
ma"jf; I:rzcdn'czą

Król. Huta, ul. św. Jana 19, telefon 1534.

Codziennie nadchodzą podziękowania za wyleczen'e z rótnych i przewlekłych
chorób od wielu takich osób, które uznane byli za nieuleczalnych.

CIS LAIK ,0a.F. Katowice

dobrze wypaloną murarską i 11_

od 9 - 11

6zkolnych w Iąskich Technicznych

Zakładach N.,Lkowych w Kalowicach

z lerminem wniesienia ofert do dnia
.,0 'czerwca br. o godzinie 11.

Szyfer pol. cement

, Do sprzedania z wolnej ręki w okolicy

Koch nowskiego 4 Telefon 30-01

nieruchomość

oferuie

Naczelnik Wydz. Ohiecenia Pub\.

w sprzedaZy detalicznej z skladu
w Katowicach, ulica Andrzeja 27

:wództwa S;askiego oraz w Dyrekcji
Naukowy;h ,,1. Krasińskiego.
Za Wojewodę.
Dr. Rt;go'owicz m. p..

Iąski U,ząd Wojew6dzl<'J ,Jglasza
vfertowy :>istmny

Mysłowic,

Katowice

CEME.T

anc w Gazecie Urzędowel Wole

z dużym ogrodem.
skladająca się z 2 budynków
mieszkalnych, o 16 pokojach,
6 kuchniach. Z chwilą podpi
sania kontraktu kupna wszystkie
ubikacje zo taną opr6tnione.

po cenach i na waraatach bardzo przystępnych

Oferty.. kierować skrzynka pocztowa 306 Katowice.

przetarg publiczn,

I pisania na maszy- może objąć od 1 lip
nie, poszukuje po- < lub. 15 s'erpn'a.
czątkującej posady taska we oferty dl)
w biurze. Zgł,.szenia Polski Zac ho. poJ

do Admin. Polski nr 7375.

'Zachodniej pod 7446

Inteligent I Uzdrowiska i

obeznanywpracyblu- 

rowej, z ładnym cha- Studenci.

rakterem pisma oraz którzy pragną mil,
pisaniem na maszy- spedzić wakacie VI
nach poszukuje za- arOczym zakątk:J
trudnienia za skrom- na Podkarpaciu ::

ne wynagrodzenie Rymanowa wśród
19loszeniasklerowac li!sÓW śWierk. na

do Admin. Polski : ŚnIczówce, mogą
Zachodni pod .Inle su: zgłoSIĆ po 1:lfor

ligent.. macie do Saionu

20 zl. dziennn, I rOlad P onU.UIII. Panna słowlcach.Mlkołowle r.r. 2 I. warunk. ba"
!cmn.ei i me UCląŻ- Uwócb' Jcto'nych .aszynie. st nogr i St,o sz I Wisi a ,

wodnego

FABRYKA STEIIIPU

.. wej pracy dom..,- chłopców z ukoń- t,t]ąca. znaJOmos dZI rtawlema lu6 W g.6rach tlesk Q;.
wel, zapewniali! czoną 4. kla-ą gimo. r,iemIeckJego pOżą; kupna. Oferty do D nS,J,Qna[ ,, astl ę

W. P. powyższ ' z dobrych polskich dana, olrzebna. ue admmlstr. niniejszo Ie<; po oJe duu.

ląsklch Tt:\.hniCznych Zakładów

Braria lr oll

Naukowy.:h 1.1. Krasińskiezo.

Katowice, Pocztowa l

a Wolewodę.
. Inż. Z<.wadowski
m.wp..Dyrekcji I
wództwa
skiego Robót
oraz
NaczelmkŚI
\\ydzi1łu
Publiczn.

cią stenogra:jl pols- wóz osobowy lub
klej i niemieckiej, 6eżarowy. Posad.;

w Katowicach.' My- K{llowlce Andrlel.l

l. Insta1.E;ji ogrzewania ciepło.

dane w Gazecie Urzędowej Wole

na.

Poszukuje się mód ..Władyslawa'

lIa ur ząd enil :

2. inslalJ.cJi urządzeń sanitarnych
dla WojewÓdzk:ego Zakładu Higjeny
w Kalowi;ach z lermmem wniesienia
:Ofert do dnia 2 lipca 19.30 r. godz. 11.
,Bliższe szczególy przelargu są pa

nr. 8811 wydaną

przez W. O. P. Al.
freda Doroboszów

Szoler - ślusarz

$Iąskich Technicznych Zaklad6w

I B!lższe SLl z.egóły przetargu są pa

Unieważniam

IlalPanienka
kawaler lat 35 P')
16 ze znajomoś- szukuje posady nJ

..,ferl: wy pi t mny

l1a wykon'.\!1i: mebli dla urządzenia sal

becych, skórnYC!1
weneryczn" anali.

choro y kobiece usuwa w królkim czasie. re;:uluje miesiączko wanle
l zastawia krwotokI. - Rótnle chorym I uznanym za nieuleczalnych. wy
cienczonym. plagnącym naby cia/a. siły zdrowej cery równlet się poleca

J $l"ski Ur7ąd Wojewódzki ogłasza

przetarg publiczn,

Qł

.. W Y RÓB G E N E R A L -M O T O R S

Telefon 1189

I !-3
godzI:JY
przy- JPOS':lłk.
sząca pracy
b., gle
n:.Jako
lub kSlą'-.O
ukoli ch
Iychte
azo9. dogodne.
zarobek.
. Stanowrodzin
zaraz
pisma
pod 74
Ja ne. Eleklrycz
pozycia. Wystar- miesiąc, bupł.tnie. GO inslyluci! spole. Aiaszyne do pisania \\,a war!;zaw ka.
;zy poczlówka z ?glos enla .!ierować c2nej. Wyczerpu- okazyjRie sprzeda lila miejsclI rn"sa
HJresem:
W. P.pro.
do Zarządu
Ołówn.
jące zgłoszenia
d zaklad mecbanlczz:vstka
dyplomowa
,;;zo
uczciwa
biurowej
. phllwszy
wa-korespondentka
nusć.
Kuchnia
z"ro
,':rma ..Carbon" fow. polł: atl!wlce Admin. pod nr. 74!f ny Katowice, ulica a (glmna!.lyka le.

. idyn:a. Plr.blscytow o VI ptr. DąbrowskIegO 9. Ci nic za zdrowo:na)
.j

