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Rozpocz cie "Tygodnia Lotniczego'"
w stoticy.
Warszawa. Dorocznym zwyczajem
TydziefI L. Q. P. P. rozpocz1\l sie uro
c..yst msz sw. w katedrze, w.czasie
kt6rei podniosle kazan1e wyglosil ks. bis

Londyn; Okofo poludnia rozeszfa sle
w Londvnie wsr6d agencyj prasowych lotnika
nle otrzyk'!kunastuatmoSferyeZT1ych,
godzin panUl na Jakie
Atlantyku,
udziat przedstawiciele
wJec w lfausnera
33 godzln zpoAu:,eryki,
odlocle po!skiego
I warunk6w
od kupstwie
prof. wzieli
dr. Szlagowski.
. W. naboZen
pJgloska, ie jakoby pomiedzy 1 a 2 KO
dzina nad ranem nad miastem. Cork na mosel.
mana 0 nlm
w Londynie
wiado- I brak wiadomosci
0 lIausnerzespoleczny.:h,
zaczyna w!adz mlodzl
pafIstwowyC
Wobec
bardzoadnej
Ulekorzystnych
by6 niepokolqcy.
Z s ?Iiasta,
kolna' organtzacyj
ze sztan
p\Jludnlowo-wse odnlm 'brzeKu IrlandJi
darami i t. p. W pofudnie przeci gn1\t
--.'"''''''''''''''''''''''''''"""11I1111I1111111111I11111111I111I111I111I11I11I11I11I11I11I"11I11I'''''''''''''''"'''.'''.....'.
r.rzelatywa miat duiych rozmiar6w,ae
u 1cami Imlasta
samolot turystyczny P. Z.
roplan przybywajqey jakoby od strony
L. V. ze skladanemi skrzydlami, zatrzy
Allantyku i kierujqc sie na kanat irlandz
muj c sie na placach, gdzie byty wygla
k1 na wscb6d. W Londynie przypusz
szane przemowienia I rozdawalle bro
czano, ze m6g1 to by samolot lIausnera. dz wiadomosci 0 rewolcie przeciwko 0- rewolucyjnego, kt6ry' poci gn l za sobl! szury. Piekna pagoda sprzyjala akcji
obecnie j nak przypuszczenia te okaza Lecnemu rz dowl. Powstaricy zdobyli stosunkowo niezna z,n lic7,b ofiar, a propagandowej.
Londyn. Z Santiago de ChiH dOChO- 1 Santiago de Cbile. Powodzenie ruchu
tv sie bezpodstawne, bo ( .1Iausnerze ia
dnej wiadomosci nie ma. Aeroplan, 0 palac prezydenta Mant ry, kt6ry zrezy- mia'l1owicie 3 zabitych . okolo 6 ranych, Oen. Ol!siorowski w Rumunji.
kt6rym mowa, magI bye ewiczebnym gnowal i przekazal wtadze prowlzory- przypisae nale:iy temu, ie wojsko, na Bukareszt. Przybyl tu z oficjaloJ1
aeroplanem irlandzkim, odbywajqcym lot eznej lunie, zloionej z 4 przyw6de6w kt6re Iiczyl prezydent MotJtera, odm6- wizyt szef sztabu J!:J6wnego gen. G 
wily wyruszenia przeciwko rewoluejo- siorowskl z otoczeniem powitany na
noeny. W kaidym raz:e nikt aeroplanu pcwstanczych.
SantiaKo de Cbili. W calym kraju po- nIstom a na wet p6iniej przyl1\czyly sie dworcu przez szefa sztabu rumufIskie
tego w miescie Cork wskutek ciemnosci
aawane s wiadomosci eo do skladu no- do nich. Prezydent Montera nie zl,oiyl go gen. Samsooowici i dw6ch jego za
nocnyc hnle wldzial i barw Iotni'ka liaus
" ego rZ1\du, kt6ry zamierza podj rewl- oficjalnie swego urz du, chocia:i opus.cil st 'Pe6w, dow6dcy placu, licznych oflce
('era nie rozroinil.
Londyn. Godz. 19, 5-ty czerwiec. Do zje konstytuejl'i utworzy republike so- pa!ac pr zydenta. Rewolucjonisci pra- row,oraz posla R. P. Szembe w otO"
cbwlli obecnej nie otr..!:} mana tu iadnej
ctalistycznq.
g1J1\
trwalego
rzftdutu,
socjalistycznego,
I ezel1lu
.ezlonk?w
poselstwa.
W1Zyta po
Rzqd
przyst Wszedzie
pil jui do panuje
rozwi spok6j.
zania kilku
kt6ry,
jak sqdz
bedzie mia! tendentrwa
k1'lka dm.

wiadomoSci 0 losacb 10Lftika lIausnera.
LOndyn. Do godz. 1 ranD 5 bm., a putk6w, zatrzymujl!c; jedynie sUy nie- cje narodowe i przeciwny bedzie pene- Rozrucby w Ceucie.

Prlewr6t w Chile.

-xox

'PO al.oneniu
rZildu we Francii.
Ambasador Cblapowski Ii premjera
Uerr:ota.
Paryz. Premjer lIerriot Pl"Zyj t wczo
raj ambasadora Cblapowskiego i odbyt
z nlm dluiszq konferencjc:. Tego samego
dnla lIerriot rewizytowat Cbtapowskie
go w ambasadzie.

Prasowe ecba wyboru nowego rZlldu
we francji.
Paryz. Prasa weZOl ajsza oma wia w
dalszym ci gu sklad gabinetu lierriOia,
"yraiaj e naog6i: wiel1de zadowolenie.

Pierwsze posiedzenie rady ministr6w.
Paryz. 0 godz. 10 rano odbylo sie
p:erwsze posiedzenie nowej rady mini
strow, kt6re przyst pilo df' om6wienia

nego. p\'zybraty powazne rozmiary. Wybueha

bedne dla zapewnienia spokoiu pubIicz- traeji, finansowania cudzoziemcow. Casablanca. RozrUchy w Ceucie

. - , "::""'."""""n'l'''''''n'''IUDIIIIUl1j1II11UII11,1I1l1l111111llnllnllll''III'''''m - III stale walki pomiedzy gwardjll cywUmi

Zalnacll na M.ssollnlego.
lamacbowca ar-:sztowano.

rano.

Paul Boncour zatrzyma swe

zamarlo. Komunikacja kolejowa przer
wana. Poczta idllca z Europy do Tange

ru I Europy przez Ceute wczoraj uie

Rzym.wPrasa
donosi,
:ieWenecii
wezoraj.lgenpo I Angello
przy s<>bie idwie
bomby
0 przybyta.
pcludniu
pobliiu
pata 14
wielkiejmiat
site wybucbowej
pistolet
Koto
ci policj: zatrzymali po.tejrzanego osobni- \\' y do strzatu. Ska".Jellotto przyznal, ie

ka, kt6ry posiadai fatszywy paszport przybyl na plac celem dokonania zama

!!ozwajcarski na 'mi-: Galwiniego Angello. ehu na MussoIiniego. Plac wenecki, jak
W momencie aresztowa'nia Skarbellott{) wiadomo, jest siedzibft szefa rZi}du.
_................III1IIIIt1IIIIIIII1IIIIII1JIIIJIIIIIIJIIIIIIIIIJIIIIIIJI1IIIIIIIIIIIIIIIIIm1l..........._

Czechoslowacki wiceminister Slraw zagraniczn,ch

Straszny wypadek podczas swi ta
narodowego.

Neapol. W. czasie salwy przepisowej,'
danej z okazji swieta narodowego przez

baterie a..Ttylerji, nastapH wybuch w skla
dzie amunlcji. 5 Zolnierzy zostalo zabitych
i 6 odnjoslo rarny.

goseiem Pana WOjewody dr. Oraiyriskiego.
Nowy rZlld w Orecji utworzony.
Ateny. W sklad now ego rzadu gabinetu
Katowice. Wczorai 0 godz. 9 przy- Grazyriskiego, poczem w jego towarzy greckiego
wesz1i premjer i. minister spra.

byl do Katowic czecboslowacki wicemi- siwie zwiedzil Muzeum lftskie oral., Te
uister spraw zagranicznycb dr. Kroita w chniczne Zaklady Nau:mwe. Nastepnie
tQwarzystwie konsula czecboslowackie- P. Wojewoda przyj1\t gFJscia sniadaniem.
go w Krakowie p. Maixnera oraz konsula 0 godz. 12.27 wiceminister dr. Krofta od

w g16wnych zarysach deklaraeji rzftdu. polskiego w Pradze P. Pawlicy. Wice- jeehal do Pragi.
Ostateczny jej tekst u.Stalony zostanie na minister zajechal dO P; Wojewody dr.

posiedzeniu Wy naczonem na wtorek

& strajkuj cymi robotnikami. Jest wielu

rannych. iycie.w mleScie komptetnie

-............11..11111111I111111111111I111111I111111I11I11111111111111111111111111111111111I.'...........__

SDrawa D..wc.1I1 lIa IIlIdO..
leolel II.slI- Gelvnla.

wiedliwosci Venizelos. wicepremjer i mini
ster spraw zagranicznych Michalokopulos,

minister spra w wewnetrznych Thi'rin1Qkos.
miTIister finansow Varvaresos. Wczoraj w
poludnie nowy rzad zlozyl przysiege.

Zwyclestwo bitlerowc6w w MeklenburgJl
Berlin. Podczas wybor6w do seimu w
Mekle.nburgji narodowi socjallSci odnlesU
powaine zwyciestwo. WOOlug obIlczen do.

tychczasowych z 1.321 okreg6w na 1.soo.
narodowi socialls.l:i uzYskaU 109 tys. gl0S6w

t. zn. 18 mandat6w. podczas gdy dotychczas
stanowisko.
mieIll mandaty.
Paryi. Wbcew infurmaejom niekt6
rych dziennik6w, minister wojny Paul sie :iywo - znacznie wiecej niz prasa ini, ale pomocy realnej ... odmawiano. Bomby Iotnicze spadly na Pekin.
- przebiegieln
rokowaninteresuje
finanso- lierriot
rzekomo
zalatwi
200
l3oncour zatrzyma nadal sta:lOwisko prze pt.!ska
Pekin. W pi tek rano wydarzyla siQ
Paryz.
Prasa zagraniczna
I lnneml
slowyprzyrzekl
gadano duio
0 przyja
\Vodniczftcego stalej delegaeji franeuskiej
tutaj uiebywala w dziejacb lotnietwa ka.
Przy Lidze Narodow.
euskim w spra wie pozyczki 200 miljonow chomienia linji ll!sk - Gdynia na jed tastrofa lotnicza, kt6re spowodowata
frankow na daIsze prowadzenie rob6t nym torze w koncu rokl.1 bie:ii\cego.
v. ych pomi dzy rzftdem polskim i fran- I miljonowq poiyczke, 1)otrzebnl! do uru smier 22 os6b, oraz 41 odnioslo rany.
Na urlopie.
zwi1\zanych z budowij linjl kolejowej RZl\d polski - jak wladotllo - bedzie ChifIski samolot bomoowy, kt6ry wracar
Paryz. Niekt5re dzienniki podaly S 1\sk - Gdynia. Ostawio pisal 0 tern gwarantowal t pOiyczke. 0 i1e prz.ed u z akcji przeciwko banJytom prowincji
\1, adomose 0 tern, ie sekretarz general obszerniej tygodnik pol1tyczny "Eurupe plywem terminu platnosci niemoiliwem Kwanszan, wyrzucil przez meuwage,
ny ministerstwa spraw zagranieznych Nouvelel" wydawany przez t. zw. "szko- byloby wylozyc drtlg transze emisJi po_ wskutek samowolnego otworzenia sie
Iknhelot ustft.pi z zajmowanego stano l\; pokoju". ArtykuI w sposob lIiedwu- iyczki kOlejowej, w6wczas rZi\d polski ". idocznie nieodpowiednio zabezpieczo
",sKa. W rzeezywbtosci jed'nak Ber Zi1aczny wytyka poprzednim rZ<ldom zwroci te sum!;.
nego urz dzenia dla pr:..echowania pocis

thelot z zalecenia Iekarza i na prosbe Her fHmcuskim zbytniil OSlroznosc finansowft
k6w, 3S bomb, kt6re ek lodo Iy'w
r'ota skorzysta tylko z kilkotygodnio\\ e 'v stosunku do PolskI.
Vaidvoeved tworzy rZlld w Rumunji. najrucbliwszej dzielnicy iasta, . 'ro
gf\ urlopu.
. ... dujqc znaezne spustoszema. Pilot zostal
- Dotychczasowe xabinety (bardziej
,Bukar zt. P eZygnaeJI ,Tltuleseu resztowany. Wzburzona publiczt.loSe
Paryz. W kolach dobrze poinformo prawicowe) d1\iyty u:siJnie do zacisnIe
'\vanych utrzymujl!, ie nowy gabinet lier cia wezl6w przyjazni Z Polski\, ale nigdy Vaidvoeved, kt6ry'rozpocznie rozmowy &da naJO trzelSZega ukaran a Jete y:
riota nie wprowadz! gl bszych zmian do eJ'ektywnie' nie POlTlogty Polsce, tak jak na. zasadach wt:isz koneen'tracji bez slnega. l11edbalstw $ledztwo W !8J
polityki zagraniezneJ francji.
to. zamierza uczynic Ii l'riot.

krol powlerzyl mlSJe tworzema rZl!du... i" "k-om

liberal6w. sJ}rawle w taku.
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Siask zwrcieza. w tr6jtmeau lekkoatletranym I
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W '1IInl' Dunkllell illSk W""WI 303 Dkt. Drlld .rakowlm 272 I tOdllii 211 Dkt. - Deslcl

toku..

rlkordOw\ akr..aw,eh I Sllrlg doskonal,ch w,nlkOw. '

.; W ze I.weldy lokko.tleCycrae pomJo- 31.18 or.; <t. WaIlU . ( I\ISk) 39,80 mt>r.; Bleg 110 mtr. przez plotkl: 1. Now01llelskl

Skok wdaI: 1. Nowak (I rak.) 6,98 mtr.;

dzy ot,.amr L6d. -Krak6w _ Sfllsk prlYDlo- 5. Orzel6w1na ( lIsilt) ZI8,64 mtr.; 6. Plrowska «(rak6w) 16,6 rekord okr gowy wyrownany; 2. Nawosie.l (K'I'ak.) 6,72 mtr.; 3. Zieiit1sad

lIy zllllulollO IWydOItwo 100000arzODl, kt6rzy (K'1'ak.) J5,47 mtr. 2. Sooilk ( I'!\JS8t) 16,4; 3. KoodzlfJla1W'!1 (! rak.); (SI(1sk) 6,42 mtr.; 4. Kucl1aTSki (1:.6<11) 6,37

S"i
I'ul1 Bt

jnot t

b8Jl\'ii

P.3ll':v.i

ar.,gili

ry'eg,
szawl
jaldm

\'IrNl.

mbr.; 5. El'I>C! (S!.) 6:14 nWr.; 6. Bobiflski (t6dt)
wystltPHI do zawtxMw OIIIablenl braklem, lIart- Rzut OIZOlepem: 1. Sm fJk a (I:.6d ) Z9.61 4. Larute!J' (t6ai); 5. Mid,le'l' (tOl1>i).
Uk.. KabDta, K....lenleckleao. Tetmera. Zajusza Imr.; 3. Solorzowna ( lIlk) 39,30 rekord "1\- K!remeclce ( (lsk) za.] (It CQlpra'\Vlda tr ecle 6.09 rollf'.
Skok wzWyt: t. CbmIeI', ( qlSk) t.77U mtr.;
J Rzepusl.. _ 0 De w kODkurencJl pan6w nle- IIkt; 3. ImioIan.lc:a (Sil.) r1.oo mt'r.; 4. Aluclt\sika ml.eulSCe, wskru Clk prrew!J'6cernla kil1iku .pbO<tBtaw
Z. R a (Krwk.) 1,7Z m!Jr.; 3. Kwll4niews!d
mscmte przewatal Krakow, 0 tyle lIsk wy. (t6<1t) Z5,5Z mbr.; 5. Ja'M1a (K'I'IIIk.) Z5,3<1 mt-r.; zoo al iednwk rroy'sikwwHtiikowany.

poIsk
ret!.

wnlel braklo Da starele BreuerowneJ, pozosta- Panowle: !foe 45 sed\:. bie.gaj, c w k adzie DrOMIYW ski ,

p<H

r....le przuwatal w konkureJli)JI pad. Ilkle r6- 6. Oor«t a (Krak.) 24,34 rnk. Sztaleta 4XI00 mtr. wy.gral KrakOw w eza. (t6di) 1,72 mtr.; 4. Kremed:e ( I ) 1,67

'lIeeJ Da kursle oIlmp1Jsklm. . RO<J>a, Nowosielsiki i NoowaJk. r;1(loSIk prowa&it do

mtr.; 5. Chm!.ed (KrakOw) 1,63 mbr.; 6. K:uiarwsiki
(I:.6di) 1,58 mI'!'.

l..6di DIe odeerala powatnteJszeJ roll. gdzle Blog 100 mtr.: 1. Czyl (SllIsk) 10,8 rekord 01I1atnled mnlall1Y, NOWIIIk joed,nak nietylko wY'l'6
Skok otyezoe: 1. SZ1I1eider ( ) 3,40 mtr.;
wYlllcmle klasll dla oIch byla mlstrzynl gwlata gillskl; 3. RaiPa (Krak.) 11,3; 3. Bre<Sl!a,u&r (SO \\"na uMacony tere,n, 'eoz w pi nYrm s-1ylu wy Z. Micherdzinskl (Krlllk.) 3,10 mtT.; 3. Luczkie
Welss6wna, oraz Janowska, dobra lar6wDa w 11.4; 4. I:.ada (t6di): 5. Kiuc'harsllt-! (t6di); 6. graJ 1(1 ddl(l &wych ba,rw, wY'j)rzed'za.j c znaez wicz ($1.) 3,10 mtr.; 4. K'I.1iChar'Ski (t.6df) 3,10
ekotacb Jak I w rmcle dysklem. Lorenz (Krak.). nie k<Jncowc-go za.wo<dmdka s:vtafety 1(lSikiej. ml'!'.; 5. Marolnlak (UJdt) 2,55 mtr.; 6. Buchala

, przy ptdmeJ pogodz1e wszystk1e drntyny Olea 400 mlr.: 1. DrozdowskI «(rak6w) 111,6 SllIsk zlli.!lIl drug!o miej'sce w czas'l" 45,6. L6dt (KraikOw) 2,55 mt'l'.
IIfzedetltowaly Da bolsku, przywltane przez retord okr"u Krakowsklego; Z. Lliplk ( II\"K) zaS UlZysikala czas bardzo slaby, bo 47,2.
Rzut kull\: I. Pach<>t\ (Kralk.) 1Z 11 mtr,;
delegata SI. O. Z. L. A. _ obdarowane r6w- 53; 3. Bremer ( .) 53,2; 4. Kosla!J"z (Krak.) 53,6; SztalelQ 4X400 motr. Na,Je.fe1ktO'W'ru!eu.s.zym 2. R:usalka (K'I'ak.) 12,08 mtr.; 3. Ban zwk (::;1.)
alei kwIatamL J\Umo II same zawody staly na 5. «ucharskl (t6d ) 54,4; 6. Ladfer (t6d2). roomen1em mecau byla poWyiJS1:a sztafe<ta. Przy 11,88 mek.; 4. MuliJ&r (UJdi) 11,81 m!1r.; 5. Mar

bardzo wYroklm poztomle, czego rezultatem III Z bra4rn zeklot()rowelj bloW! bicg 400 mtr. niosb OIIa wiClle emooji I trzyrmala wzell1tuoz,jaz joorezyik ( !.) 11,39; 5. Sas (l:.6df) 10,77.
!IOwe rell;ordy okreaowe, to jednak wrateole Icb rozegraillo w dlwuch swlaoh. PowytClj podaleany mawa,nll pil'blic1in()s w niezwy'kJem naJpi4jcl:u. Z
Rzut dysklem: I. Ban!lJSzak tqSk 37,14 mt.r;
samycb. lopsule zostalo calkowkle, wskutek klo1el'!!og mle1sc na poo.stawie 11IZy'sikall1Y'Ch oza- mie,jsea pl'owadzi Sl sk, traei jedrnak prowad.ze 2. Ruczika (Krak.) 37,04 rntr.; 3. Puchda (KraJ1:.)

uloslychaneJ s1aboj organlzacJl rozwIokleao tem. sOw. nle na kor.zys Krak()lwa, krtOrY m m(), ze wy

35,78 mtr.; 4. M!11i'()I'Czy1k ( I.) 35,18 m!Jr.; 5. SJt1l

pa. przeprowadzanla poszczea61nych kODkuren- Bleg 1500 mtr.: 1. Rakoczy (SllIlk) 4:14,1 prrze.dzi ll\I5Ik 0 pelme ZO metrow, u rl\cit je (tOdi) 34,80 ml'!'.; 6. Milller (L6di) 33,27 mtr.
gyJ no I przedewszyslklem, zupelnym braklem rekord slqskl; Z. Sta.rOS'ta (l6df) 4:14,6; 3. Ko- dnwk uSnnloohad(lce sd im zwy><:i Stw0 w ootat
Rzut OSzozepem: 1. KaII1d: ieaJWa (K'I'wk6w)
porzl\dkowycb jak 1 pollen na bolsku, wskute!( C'lI'r ( .) 4:24,4; 4. sawlpied (K!rwk.); 5. wrenz niej zmiaJnie, kt6ra byla fatliLnie obsadzona.

czego publlcmoge a zwlaszc.za ddeel, spacero- ( ra .) 6. PoIlIIk (l6d>t). " Plerwsze mleJsce Slqsk w sk adz«J Lbpiik.,

54 98 mtr.; Z. BoibiMiki (t&loi) 51,48 mtIf.; 3. Kj.

waly Wllrost przed nosem startujqcych zawo- Olea 15 000 mtr.: 1. Fiailka (Korak.) 16:23,4; Soibjd{, Rojek i Bremar w cza'i>le 3:36,Z przed ne' (S'(I ) 50,40 mtr.; 4. Buchala (K!J'ak.) 50,33
dnlk6w. Szwaokowalo r6wnlet Informowanle Z. Sta.roSIIa (1:.6M) 16:45.1; 3. P0ak l6df 16:56,4, K1"akOlWem 3:37,4 Mony wYiI1ik-iem tyro uSJiaJdli mtIf.; 5. NieszY'Il ( 1.) 46,70 mt>r.; 6. Millder
(um) 40.59 mtr.
publlcznoScl I prasy - SJ)eakerzy bowlem 1, 4. Loren;: (Krlllk.); 5. SiI'.nw .($1.); Ii. I1JU4IIIC1: ( I.) nowy rreikorod okJr oowy i Lodizl<\ 3:54.8.
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ptl'okul
W przeclwfertstwlo do fatalneJ organlzacJl do.

plsala strona sporlowa zawOO6w. kt6ra stata

:I:y : :: : y :I: 6 t: zw: Z raclf dnla P. Z. P. N. odbylo IIQ wczoraJ Siemianowice - Wetnowiec I D b

oowych rekord6w okr gowyeh, w tom trzech na Sll\sku sledem spotkart reprezentacy!nych. 3:6 (1 :2).
qsldch J trzech krakowsklch. Spotkanla te BOSZI! coprawda charakter wy- W Siemlanowlcach na b()j 'U KS. 07 re'l>re

Auto!

stow

Taruowskte 06ry mIasto - Powiat 15:1 (0:0)
W Tamowsklch 06rach na boisku I. K. S.

Wyr

mecz re.prezentaeYJjny mlt:dzy zC/SlDOl:1imi miesta

wySi.

i ]JO'Wiatu przyni6sl pewne xwyci two rniastu,

a gu;
If. A
""pta

W ramaeh trOimec.zu odbyl sle rownlet tra- bltnle propagandowy, locI Iwe zadanle ole spet- zentaoja loI.wbow SiemiaJn0'Wi'c ule'lt'la te:1imow1 kt6rego barwy re.prezCllltawaH gractze mie!i5oo.
idyCyJny mledzyokregowy meez Krak6w _ nlfy w zupelnmel. bowlem Jakkolwlek gelqgnely sk-lada,ja,rcemu si z graczy KS. Da,b, Orla ; wego 1. K. S., W. K. S. I Silqs1ra.
Team pokooany, sk!adajqcy si z grllC1:Y sla
Sills!!. Zwyclestwo w meezu tym odniosl SllISk, mase wldz6w na bo1ska gillskle I zapelnll kasy, KS. 25 We-lnowiec. Z;wyei zey mie1i przez czas
by<.h klubOw pawiabu, nie przedstawiai d,!a odru
ZY11Y zwyciljzc6w godJt1egO przeclwnika. Ucielf
b1jl\c
Krak6w
stosunklom
punktOw
124:110,
jeto
strona.
sportowa
meez6w
tych
szwankOwal
\
'
gry
przewaglj,
:1JwJaszeza
po
prze'rwie,
wy.graH
dynRnlzf t:iiiaczii6iiiiizWj>cI tMt'tlart:lil:40. PQd k!ljllym wzg1(,1dem wskutek nlezawsze pe TIie a bramki <lla nlch zdoibyli Sz'ulc (3)

lJiQl na: tern p zlom gry, lD16ry byt niski, a ira

nud'Ila I niecielkawa. . '. .
pyt panowle Dasl p .z ral!, w stosunku 63:70. :zcz
f e,11
I SIJ
Y:h ,gry
zes jzawo
tii IOnyCh
d;U::'O
z t z'Po O' ;ebram:ki
zY'l1a (2)
j Wldera.
.. -,..'
u eg
yezne
now, urzy
za- ora
Dlakpokanai!1ych
strrZel,1ji
-Szemilzle
J\teez parrow odb}'Wa sle 0 przeehOOnl puhar wOOy te. traktowaIl lekeewataco, gra!lIc bez
W{)}ew6dzktego KomItetu P. W. I W. F. I(atowl. energil, jak gdyby po to tylko, by spelnl6 sw:t !()rz, Rzychon j LedW'O.n.

Bramki dla zwyci 6W' strieliU MaizUICzy1k
3 i Kaleta (2).
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Walczyly ml(,ldzy sobll doplero poraz tr.zect I 010 wynlkl tyeh meezow: 5.000 W . ldz6w n a "'o l 'sk u Pog oni
ge I zostal zapoczatkowany w roku 19Z7. panle l "patiszezyzne". S dziowat p. Grye. PubJieZ1l1osci 1500.

-XOX

"gtO!

Krak6w - Katowice - Krak6w.

ie v

Ble!: kolarskl HI. K. C." Krak6w - Ka40wfce

- Krakow na dystansle 160 ktm.. stauowlllcy

to-Ie

sladanle. Puhar w kODkurencjl pan6w poslada- \V Katowlcach na ol.glku P(]oI"cYJne o. KS. w Team PogO" - Cznrni zwyci ia

Jut trzy razy, Krakow po wczorajszym &':'n:1JC rZedJpot'1100I h. -:: ; y S Ij. ar 3:! (! O}.
\IISmy
,,,,,,Ie]
i asy.. rrnas a at.Q'Wle. k d I . b . d ' b b

dw6cb najbaf'MleJ Dsportowtooycb o ach

to 0 pubar w(,ldrowny Krakowsklego Osrodka lJ

W.
f.. kt6ry dzl
kl trzykrotnemu
lwu w
Liga
kJasa.' "A."
Slqzaczek
z rzedu
przeszedlzwycl
wcoraj
Ich_ po. 1:1 (0:0). w Nowym Bytomiu.

St;dziowat P. PCICdk.

5i;: 1

dzie
KJu'b

wlelkll propagatKlQ dla sportu kotarsklego w tych

Wy

zwycl stwIe zdobyl gO poraz drUg!. . .y m k l 1 y A r .prC' n t aC K i:1iml . rw r:YW rgl II- W Nowym Bytomiu na bo.isOOU Pog()ni z;gru Polski, wygral WIQCek K. P. W. Bydgoszcz w
Oto teehnIczne wy:ni1d: Meoz tCIII z uwargi na swiiJ oharawter pr-o,pa- ma.c\ziJa silj re, -or owa lCZ a WI' 'zow, Y y" czasle II goelz. 54:32 przed Dudll Krakow.
Bleg odbyl s! w waruakacb truduycb. m1mo
Panle: gwndowy sC'q.gn'IJ moo lJUlbJiczn-osoi, ktora nie- :: :: zt ::: t:C :::; m ::wejm to zgromadzil
na starcie 90 kolarzy.

LW4

OIeg 60 metr.: I. S:koI1zaJnka ( !qSik) 8 sed!:.. stety rozcza.rOlWa:la S'i niemile sla.bq grq abu n q , CZMlllych Cbropaozow i Z&,ooy Biel'szowi.:e
W «atowicach, pzle znaJdowal s1Q p61meotek.
Z. OrtawSika (51.) 8,1 sek., 3. Go<ttilieibowna (Kra- d'l'Uzy.n, szczeg6lutie teamu ligi, ktore.go gracze z lednej i zawv.c\ni:k6w Sf.avH Ruda, Wa'Welu plerwszy przybyl Dluclk z tor. przed Dudl! 1
Wi
kiem w rekordowym czasIe 3 codz. 40 mla.
6w) 84 seik, 4. Ru'sOowna (tOdi), 5. lio!.Z/gra- rali po t-o tYlldw, by &peI,",i SWII panszezyznlj, NOI\va Wie-s i SH sjJ z I:.a<giewmk z drugiej str

nau

beroW1I1 (1:.6di), 6. GiliSer6wna (Krak6w). me wysHaJJ(IC si zUIPetrnie. ny. I nie zWw10dla si , oowiem gra by-la weale

d:
N

ob

pi l

J1

P6tnoc bije Potudnle 4:2 (2:2).

Bleg ZOO mtr.: I. Oroowsika (5I(1oS1k) 28,1 se.k.. Team kilasy ..Au ni b ze.stl\Jwiooy z nad- za;jmuja,rca i stala -oa w}"sokirm pooziormie, Team
Warszawa 5. 6. (1e1. v.i.) Mecz P<JWYtszY
Z. J I.loowska (1:.&d!Z) 28,4; 3. GotblieMwna (Kra- l zyd! grac.zy. SpeiDfl1 mimo t.o. swe. zada- PogOll1i/Czarni/ZgOOa byl druzy-o(l lelj)Sz(l pod
ikillY) 29; 4. BiaJasffivuJa ( .) 29,Z; 5. Glazewska n e za.darv.: aJIlOO, choolaz e'\VlIle ruedoc.Hu n': kaMym w:vg]«:dem. wYgrywaj(lc mecz pCiW'lJ,e. plZY'1lio! nie5!POd:zjewane. looz zasluroue '&WY
eilts-two
reprezmla.cii "P6tnOCY". ki6ra po prze
{L6idi) 294' 6 06r«towska (Krak60w) 304. Clia W Unol naJpadJu pOZJb!lJ\Vl'!y go Z,WyCl stwa. PoikOll1ani s<taJWiaJi zwyciljze'om n.iezwy!dfJ za

. " . . '. . Szczegolll1:e wyriiiiniU si w rClJ>re.zellltaci.i kl!lJSY

rwie byJa druzyq11\ levsrza.
Bradd dla ..Pol.nocy" rroooyll Szcze(}an1lak,
OI 80 metro prze , plotkl:. l P.re>waJuOIWn.a ..A" oIblli.! oIbroney 51r:YWiana, Z'\W!lJSzcza BIruan ci ty O>P6r wak:zyld a kaM piliklj, a swei nie
{!K!rwkow) 13,2; 2. P.lJucm a (t6dz) 14,4; 3. Wel- Ta para obroticow pe.WIJ1ie l'iik'WktOiWa!a niemz- 91y><:haJneJ f a.rn'J d zl\Jwdzi za,jq nificlll ()sun Narwrot, Martyma z rzmu kamego, czwarta byta
saroobojoza. Strze!cami w teaanie .,Poludnia"
a (Uldii) 14.5; 4. Biala,wW1Ila _(Sll\I5Ik): 5. plecZllle akcle n-a,padru fjgi, pl'ZyczYll1ia,i(IC S'Ij kowo p;"zC@lall1l1. .
byJi Skowrotis:ki i Kozok.
IlJI)1elai!1lka ( 'IIs!k); 6. MecoodorfffivuJa (Kraikow). waJhl.ie do u,zySlkan.ia zaszx:zytncg<o wyniiku. Branillri dIa ZJWy><:iQzc().w zdobyi\i PY1IeJ (2)
BJeg 800 mtr.: .1. Le.be'k6W'l1a ( lr(llsik) Z:32,8, ZaJwody nle s<taJy na z;bytnim po,ziomie, a ich :ly.de.k, dIa pokoll1a'nych Cy.ganeik.

Z. SZilI aooW1lla ( !.) Z:36; 3. O!dC/W a (t6lti) przebieg b}i naugot ntedekawy, wskuicl!: fleg- S«:d-z,iowa wz-orowo p. Gru:szika. Zwyci stwo Oarbarnl w Niemczech.

2:40; 4. G6rk{)lWSlka (Krwk.); 5. tlk6W1I1a maJtYC:1Jnej &,ry teamu )jg\. A. K. S. Chorzow _ SllIsk/Ualler 2:3 (1:2) Oarbarnla - Vlktorla 5:2 (3:2)

(L6di). BramkJ u}.obyfti JadiW'i'&Z'ez{)lk dJla tdasy "N', «rolewska Outa. Team Amatorskiego K. S. Forst 5. 6. ( el. wL) Po wozorajszej Bieza.
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SztafetQ 4XI00 mtr. W}'1g'ral !qsk w a- Ohile>bek dIa Jig!. i K. S. Chorz6w wyst1\lpi! oolabiony brakiem S!uZOII1e1 pordee Olll'baml I nmtrzetn RzelSZY
d:llie SikoI1zaalka, BiaJaiSOwna, BY'tomska i Or- S..,d.z,iowad p. Stronczek. Kuchty i tragiezn(l smierci(l zagui()nego bram

kovit

" nowy ll'eI!:ord OIk'l'Qg1U Kra.ftroW1sDcie.go. Trzecie My&lowlce - 8wplenlce 1:2 (1:1) w.aJe sZ'czljsliwie zc<stawiony, a gracze rezer_ mczego s..,dziego, Krakawiame odnjegli pi kne
mbeJsce z!11i a LOdi w czalSie 56,4. Myslowice.. Mys!lJWiczaalie byli fawOlJ'yta- w wi Sij)etniU swe za.da.nie bez zarzutu. Team zwYCI stwo nad mie.jscowil drozynll Vtktorill.
. Skok wdaI: I. JatIl a (l6cU) 5,10 mtr.: j i ogolutie zi a.no i ich .pelWlIl o lWY_ lijSkltlaHer byl zc<spolem lep.szym, nie poslada. zal!ez,ajllCll si do ekS'traGdasy Niemiec w sto
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11IIa
K' ak ,0) 478U
tr' 3 Silk el stwa.
Staio Sl Ied-nak
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J:tcymLZangll
ne.go
s.Jabego
punktu,bardzo
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nal- Iswnlku 5:2 (2:2).
tw ow
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ezolowy><:h
zawodlllik6w
K. S.n:1JCZel.
06 dad si
dvtkli.brak
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Jego
byt napad
lotny

m:eci

l w ozasoie 54,Z, kit6ry wy>n:kiem 55,Z usta- karza K. S. Chorzow Przybyly, mimo to, byl lIerth q w BerUnie 4:5, kt6ra b a dzlelem stron

manta ( .). 4.73 mtr.,; 4. Oltowsika ( .) 4,61 w.le od'Czu re.pre.zentacji Mys!OIWic, kt6ra nie sl'!'zalow-o d()Skooale odyspon()waJUY. Mia! 001 tet Garbamia graIa etnle, zwtaos,zcza po prze.
mbr.; 5. Wel 6<wnQ (t6dZ) 4,60* mIIr.; 6. SeJe- potrw!.ila si zgra , gra!jllc bezplmowo i chao- wyrainq przewag i s<tale zagraiai bramee go- rwie, nle dOlpUlSzx::z:ajqc w ted fa.zie gry gospoda

m:ko.W1Ila (K!raJ1:.) 4,37. tye:1JnifJ. Mys.!owjczaalie przegra.lJi zdem zlUilu- spooarzy, Morej <lzielnie brOll1i trio OOi'?Me. rzy ZUlPe.bnie do gtosu.

8kok wzwyt: 1. Jm<rn'lSka (t.6di) 1,42* mfr. zooie.' Zwyoi two teamu i 'sk/lialler lcost w pe!oru za.

Z. . . Orzet6w1na ( .) 1.42* mtr.; 3. Weisowna
Szo.p!enic.ro
czarowata
mile, wyka_
slu.iooe,
a brarnki uzyskaii
zdobyli Toma.la
Bryia, God
i Spruss. Nowe korty tenisowe w Katowicach.
zalDrut
bow aem
rozurmnente d!a
gory zespolowej
Bramki
daa pok()nanych
i Wol..
( 6dirl.42 mtr.; 4. PiII'V'\Wika (K-raJk.) 1.37 m!r. ch iaZ j j skl tworzY'1i pUkarze trzech lam ny. Spo!kanie rozegramo na bo.i.sku AKS-u. Wi- Na SztUCZiIlym torze tYiwiarskim VI

R
wYSc

c6w
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zow
30 S(
lied s
cOw,

dziiw
11aHe.]

Drzec

5. Bytomslka ( .) 1.,37 mtr.; 6. Mecendorf6wata teijiSzyICh k[ubOw. gorata na4to ambibMe i .ofiamie. drzo.w 2000. Katowicach kt6ry przez zoo letni nie
,<*rat.)
l,2a mtr. Dz.i ki tym atutom te:1im SZOIPienic mial lekkq jest czynny. d onano wczoraf poswie

Wiel\k

, Rzut kullt: 1. WelOOwtna (t.6dt) l1,OZ ml'!'.; pl'ZC/WaJge przez cab czas gry, zwlaszcza po W Brzezinach I. grano 1:1 (0:0). cenia czterech kortow tenisowych. Kor.
z. J j&Ila. (;K!rlllk.) 9.98 mw.; 3. Ja.n{1W a (tMf) przerwie, wY'j[rywlli.!1\C pOWll1ie. W Brzezmach lqs!!lcb na borsku K. S. Brze- ty te wybudowane wielkim nakladeII1

III 11I1

9,92 mi'r.; 4. lJuJNI:owwzoWlJ1a ( I'!\lSk) 9.14 nt.'1'.; Bramkl d'!a Z'wyQi cow zdoby1i Smnu'l i ziny I. oobylo si spotkanie repreze.ntacyjne koszt6w wOOlug wym6g ostatniej tech'
5. ,wydr0fW1iIka ( .) 8.96 or.; 6. a (Kra-- P.icClk. p t !JJOInorOlWY dla z'wYOi ornych by,t miedzy d'l'uzynarnl. ztoWtiern! z gaczy K. S. nilki oddane zostal wczoraj do uzy1kt1

k6w) ,86mtr
saatWlb6jCZ¥.
K. oraz
S. Orkan
Wlelka.
b ' l '.0 O
Oat.. dsel11Jor
kt.j
. .' . Sedzdowat
p. RuseckL K.BrIleziny
S. Bryq1lca z l..
jedne]
Sparty Wie!kie
Pie-Dllbrowka,
pU Jc.znego. arCla.

Rzut,dYskl . 1. W s6wuta (t.6d ) 38,29 m., Mooz odbyt iSi na boisku K. S. 06 Mysto- kary, Odry Szarlei I RItCh Radziornkow z drugiei OrgaJIllzator temsu $.l skIego l'llZ. Zach...*
,<JaoowisIka
(l:.6di) 33,08 mtr.; 3. Jas«1a (K1rak.) wice przy udziaAe 2000 wddz6w. ,S'trooy. czewslki.

"

-Nt. '157
p,zed meczem :Davlsa Anllla-Polska.
&MIA tenniIOIWY j"Je po4 hasl... meozu . 0'
a.ba-r Daw. . I Alla'U" TermJat zawod6w SMt
fut "/Jk1 (to bm.), przyeo!OIWUlla 'W peiDym
l kU. S*retal11Z Wtll.zku' enrl6tskle&o P. L'abetll,
baJWllI,CY . ooeaUe na. miatrzoatwacl1 frlLllcU 'W

SIr. 3

'"Polska Zachodnla u 'Z dnia: 6 czerwca'1932 rc

D.I.' ......doWV.

Sport w s. M. P.

s. Me P. %1:. - S. Me p. ..... '1:1 (1:2)
Komunlkat Z8I'ZItdu Nr. 15 lct6ry aio nie stawlt z wtasnet winy clo wyma- ZalWody rozecraae ... Radlinle przJlllost.
01 lIOIIeduIIIa I: IfDIa 30 mala 1933. czonyclI wytet zawod6w J)OIIPst WI ie kOCl- zdec atie zwyc wo oklom. Ora sllOkoJ

sekwelltC\le na,t!rry a1'ozei. R6wlnDICzdnie nil, Inez cafy przedU meczu. Radlin wy pJt
1. WdYliolo'do ZIIIr.z.,d,u 47 wnJosk6w po- Zarzlld rOZilatryWat sprawo przydZWu BWskIe- do zawoo6w z 3rezerwOW}'D1l. WyrM:a;U sl,
PBII'ytu 1I1deslal d elZO, qluzalll. drutY1lo IZIC2Iec61nych
domaca.ll\C h alo po my. &0 KWbu SIJortoweco BlaJa jako 12....0 do IOasy Z6 Zcody Dziura., Koloczelt 1 Kalas, zd z Ra
aJt>i 1 e'l6k1l,. OIflatecznie wiOC 'Z0ft0 P&r 'Ii I 19 zwolanta kWb6w.
Nadizwycz&llJ1e&o Wnlnego A. PodokTOgu Blelsko-Blda I to po my'&U pisma dt'na Wmkiler J. i Ko!orz. Bramki 21do i dIa
rY'ego (drwgi &ra Wliata), LN. ZOILllO&O War.
szlliW16 Hughes'. David'a. 511. 0 lIaUeiPSi I'rIWZ&,

ZerOlJlWlzenia. Zaorzlldu PZPN z dnia 2 mala br. L. 1022/32 1 po. Zgody WielllCek Z Kotoozek. Kontmy, KallIS,

Do $lll,5kieolCo O N.u natety oIbeclll!e 137 lecll Zarzl:\dowi PodokrQgu' prz ie1i wymle- Koza i Koza po 1, dla Rad4ina WionIder J., Sz

Jakim! d'YSPOO11de AIIeU& w cbrwlll oIbeonel. k-k1b6w, 'W tern 21 OZ'lonk6w lIadzwycza.jm h, ntony IGub do Klasy A. z uZIUle.lniemiem term!- jCJr 1 Te.sarczyk B. po 1. SodziCJWal bez za .
WraJZ z d1'1lJtY1!111. po ra'z l'ierW\!lZY przYI&tdta do
t. I. kandydat6w, razem cztonk6w Z'WY'C!Zajnych nana rozg>J'yWek 0 mlstrz05two tel kluy, dl1. Wrobel.
.I kl1iJ)itam Zwlll,2U<u a.n&ie1sk.leco - p. Bar_
tflbt. WSZY9CY g1racZe wgiels.cY baw/II. obecni& 116. . Vo'IliOSik6w potrzeobnyeh do zwolania. Nad 6. Nie umamo preten&ji K. S. Pcmia.towski 00- S. M. P. Zgoda II _ S. M. P. Radllo II 4:3 (1:.)
zwyoczajnego WalJ11ego Zgromadrzenla WYli1O<SI za_ dwla w stOSllJnXu do K. S. Piatst Pa 6w, pan!e
118 OttistrzO!l-twach fil'a!l1C11 w Paryt.u. Perry'emu
ptZeszedt IUIt okres slaIbel 'ormy, znOlWU jest ni&

do pokonamla. W i'l'Ze mleszll!1eJ Perry wraz I

tem 39. w&t osta1mi Klwb ni& istnieje i zostat rozwill.- S. M. P. Pie4lary W. - S. M. P. Ooztowa 06rl.

Z przeslamyclt 47 W1I1ios4c6w umi8lwaZuiooo 2 zamy. 8:0 (3:0) .

Aatgieliki\ N1IJtha.\1 pakona:11 w p6lfinale maIkom! a 1 (0 z lednego Idubu rozwhiZamegO lledneogo klu- 7. UbrM10 p. Dtubisa, naczetnika spot'tu K. S. Zawody, rozeograme na bDisku w Pieltancb,

bu, kt6ry nie fi'gu'l' e w Iis1ach zlOll1k6w 1i\- Roildzieri-SzO'Pienice po I1IyA>1i 23 wst. b dys. przYli1ois!y zdecyd<YWane z.w iestwo JtOSII)Od3lo
p",ro Cochet - Wittlm'stall 2:6, 6:2, 6:3, a w skieoiO
OZPN-u. POIZatem u,ndCiWazniomo 5 wnlo_ kwa.\ifikacjll nil' przecil\>g pOI roku jako sz.kod. rrom. kt6rzy byl 0 klaso leopsi 00 sweog-o prz&.'

bna.le wyocit:ty.a 4wietni\ pllJro ameorybd,ka
Wiills - Wood, diziC!ki femomenalaJel & e Per.

sk6w ozlDlllk6w lIadzwyoczadm h (kandydat6w). n:iDta sporIu. cifwlnika. Koztawa 06ra, simiej5lZa fjz zoiea,'1I1e

"'16ry po my41i S 18 s.tatu u ll\Sklego OZPN pra_ 8. Przyj to na ezqcmka (okamdyda1a) nadozwy- by!a groilna dla Pieikar, kt6rzy by1i techlliCZlllie
Amgl!CY przY!l adli do Warszawy we wlo wa stlllWlanda W1I1iosk6w na Wa.lne Z romadze_ cZIIJ!'nego Tow, Oimn. Sp. ,,Pole ZachodnJe" Kr. !epsi. Catv ezas iniciatywa SIJ)dC.:.yWaJa w re.
re.1c 7 bm., rednLo po ukof1ozeniu turn!&lu nie nie poslal(\8Jld. Da'le; eofn !o w mi zyczasie Huta z dniem 31 mala br. kax..h Piekar. Bramki dla Pickar zdobyli Ma _
ry'egG,

swoje WIlI.foski 0 Z'Wo!a.nie Nadzrwyozalnego Wal_ 9. Nil' W1I1iosek Podokr gu Bielsko_Bia1a przy_ coch 2, Jmus, Dry1xla i Kolodziei po 1.

pa.rY6kiego.

Prasa Jugostowlariska ° polsklch
pllkarzach.

negQ Zgromadzenda 10 klub6w. ! to na cztonb nadZ'W}"Cujneogo Kme;. P. W.
PozlJl'jtalo zailem z 47 W1J1iosk6w, kt6re wp!y- Bielsko z dniem 31 maja br. S. M. P. Kostuchna - S. M. P. PIotrowlce
noly ZbiorOlWO, watnycb wniosk6w 30, a tem- 10. Na prosb K. S. "Silesia" taglewniki da. 3:0 (0:0)

samem PDWainie poniZe.i liczby wym3lganej do rowamo w drodze lasllct reszt kary gracZlYwi Zawody rCJzegr3lne w Ko<stoobnIe aJa.

PraiSa JIIIgoslowaitlska wyraaz sie z wielkim zwo!amda N3JdzwyczlIJlnego Walne.go Zgroma. Chu.dobie R()Ibertowi z tegO:t Klub-u pod W1li!UJ!j- dllJaY'!la gOSlJ)Odarzy, b i\c po przerwle doru
podz,lwem dJa pOlskie<j dlfllZY'IIY pillkar:.kiel, kt6ra

d:ze<nia. k em. ze 0 He dopu i si w bi i\cym roku pC). t}'tI4 Il\lpS'zli. Bramki zdobyti Taszek 2, Pot1!&) L

p konala Ju,gos.!awd 3:0. SpeICjalll1ie wyr6iJnla..
Na poosta'Wlie poWYZszegO Za,rzi\d post o_ n<YWlllego W}'kroczeli1ia, wstam.ie mu resrla. kaTY S. M. P. «ostuchna II - S. M. P. PIotrowfce II
I1Y je.st NlIIWrot, Ciszewski, MaTtyna i Mysiak.
ale wsz dlzie a>odikr ta sIt:, ze druZYIi1a polska wniosk6rw or811: po s.twierdzeOliu, ze me wply- It. Odr ucono pr05b K. S. R bnik 20 z d'1lia
!lie rniaJa slabY'Ch pu!!1kt6w. Ju,gosqawja gra 5. 6. n l'o. w!l1.iosk6w w d()stateoznej ilotci do wola- 20 m<l;ia hr. L. 126/32 dot. udz.ielelll'ia kl.ubOlWi 0_ S. M. P. Kostuchna III - S. M. P. PIotrowice m
w elgradZie z fral1.:II\, i mooz tern lIozwodi na po.. nili' Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - storej nagamy oraz Ulkaora'l1ia kwoti\ 10 zl. za nie.- 9:0 (2:0)
r6wnamie mic:dzy druiY'lli\ h i framCUSKi\.
nie zwo!ywaf i uz.na6 spraViQ jako osta-tcczrue sportowe zachowanie s .drutYli1Y oraJZ ni o- S. M. P. Kr61. nuta "Promtel1" - K. s. ..OlDlsko"

wit po roz,patrzemi.u szczeg6!owo wszyst!.<lch dO'liczOll1a do nowei. 0:0 (0:0)

zalatW\iOll1i\. trzym:1Jn'ie porzi\dJku na boisku przy zawooach Laglewnlkl 9:1 (2:0)

Zfazd gwiazdzisty plakietowy mi dzy. t ebY w i dzY'C!Zasle 'W'Plyn ty dal ze w dniu 5 mala br., biori\c za podstaw st>raJWo- W Krol. HlliCie rozegra!y powymze zespoly

oskl po termJl1ue tel uchwaly,. Zarzll uwaz zdam.ie s ziowskie. zal\Vooy przyjacielSikie, kt6re zakof1czyty sl,

narodowych wys.::ig6w okr inych 0 Ie b dzl& lako n i\ spr.awt:, lIIe m<IiJi\Ci\ OIC 12. Nat<OiOll1i\ kar K. S. Poniat ki OoduJa wysokiem Z'Wyti stwem gospooarzy. Bramkl
wielk nagrod miasta Lwowa. WISIP6 mego z WII1iIOIStkaml, kt6re wplYli1 ly po... komunikaJtem Nr. 4 pkt. 10 anU'lu.je si na mocy z.dobyli dla Kr61. llu1y Lenta 6, BwjaTa. Jonik,

wyi Q. v.yjaSnieli1ia svra<wy przez Zatrzi\d OKS_u. Bie:niek J. po 1. JedYli1i\ bramk dill' r.agl ik

Z oIkazjll Mi d YIJ1arodorw. WySclg6w Olkrd.. 2. N pr.o bQ . S. POgO N Byt i K. S. 13. Prosbt: K. S. Iskra z dnia 27. IV. br. 0 zdolbyl prarwy \XI11oouik K'I'6L Huty.
nych Orand Prix 1Jw6rw, 6re od i\ sic: w Iskra SiemlaallOW1ICe wooi. Sl zaWH s enle .cz!oo_ Z'IIiesieillie kary w wysO'kOOcl 20 zl. odrzucono
Qnill 19 ozerwca rib. ur 4dza MaJ-Dlpolski KIlJlb kow Zarzi\du tyoh klwbow it?: PP. WH chut z uwagi nil' mzpa1ryWatni\ jUi spraw na posie_ S. M. P. Orzeg6w - K. S. Poniatowski Oodula

,AutOl11obiJoowy n.iaZid Platk,ietuowy 3I\I.tornooi-!i- Henryka I Sztuik Adama, zawH oS:ronych komu- d'ze.niu w dntiu 26. II. 1932, gdz.ie kar tl\ ez 2:2 (1:1)
stow ISIt{)wa'rzyszOll1ych j OIiesbawa'fZY'sO'.{)oJJych z nikatem N . 6 pkt. 19... ciO'Wo jUz zmniejszano, oraz te tll San1i\ pr05b Zawody rozegrane na bois!tu w ON Owi'

lWy zed1iem wo2;6w zardl)k{)l\vych. Katdy w,e<: 3. OdWI 0II10 na.sl puai\ce. kJuby z powoou rozpaJtrywamo dnia I. IV. 1932 i odTZUConO zakoliczy!y si po r6'Wnorz(j'(!mej grze wyujklerl1

uregudorw a zaleglo l: Wousk. K. S.. Tarn. (patrz kOl1mnitka'l Nr. 7 pkt. 7). remisowym. Przez caJy ezas gra pit:kma i SCJOa

autoroobi!iSlta, klt6ry IPr.zY'iedJzie Sowoim wozem na G6ry z dmem 20. IV. 1932, K. S. KoSclUszko . .. . 1ro}na..
vySciJgoi

!oOsi 'Si mi dzy gooz. 10 dnna 18, SZQIIJ. z dniem 23. IV. 1932, K. S. Strze.lec Pa- 14. Prosbt: . S. LlgC>Clan.ka w s1'ra e sk!a

a gUidz. 10 dll1ia 19 w 10ikailu Mato.po1-skiego Kdlll- wl6rw z dniem 10. Ill. 1932. Tow. Sport, Murcki de«!: c.ztOll1kow,s.klch pcstanOv.l0 0 odst<Wlf skar.b_ S. M. P. Orzeg6w II - K. S. PonlatCJWsId

\1Placi WIP'sowe w wysolk:oSci 40- zt otr!Zyrna dniem 28. IV. 1932, K. S. Stuelec Nak!o z dniem mu z Wydzlatem G. I D. spraw zalatwl. S. M. P. Orzeg6w I JunJ. - K. S. Poniatowski

. . : '''''. ""oak'8JI' oJ' . 00 29 IV. 1932, K. S. Ligc>cianka z dniem 29. IV. 15. Pro1estuje si pkt. 11 k{)munikatu Nr. 12 . Oodula I fun!. 3:0 (2:0)

artY'SitYC1Jl1l'll
w ,,,{)Inatni\...
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my
W'Ja 1932,
K. S.I zStrzeJec
z dniem
IV. 1932,
z dnia z4 "'!k0'W'i
bm. br. z 1i\S
tem,ie,go
ie nieOZ:N_u,
oowieszoon
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AuiboooobicroowelioO
PI1ZY uo\.
I(i\.
Tali,skied
3. oraL
OOiem ROiIca
14. IV. 1932,
K. 29.
S. Odra
Miastec.zko
kt6ryww po ozum1C- 1 Oodula II 0:8 (0:2)
dla woou do DartkJu sannoclioidJawegu ,przy gl6w- Zj. Przyj. SpOT/u z d'l1iem 30. IV. 1932. Polonia cZY1l1nosciach K. S. Ru,ch Wielkie llajduk.! a 00- SMP. Repty mlstrzem okregu tarno

nroh
tryQ)unaoh dIa
nil' WOO:U.
wytcigaoh,
oraz
dniem
IV.br.1932,
Oddzjal
strze_ w..eswno
K..wzgJ
S. Orbn
Wielka Di\.brawka' z 00. g6rskiego. ,.
Ilie be2JP!ai!nJ.e
leciki
K.pOJmio:.g.z,c'zeS. 26 G1szO'Wie.:LUID-liniec
z dniem 4. V.z1932
i 929.
maja
woibec
uregu!owania
zaJegl.ooci
..
MatOlpolSiki Ka,ub Arultom()bia'Olwy SlPodziewa K. S. Nrkisz 20 z d'l1iem 15. IV. 1932. dem K. S. Rooh W. Haiduk,i.
6i;: barozo flozmegO ucz swlcbwa w tym Zdet- 4. Prate.Sl! B. B. S. V. BilJlISIko prz.ed;v wat_ 16. Rozvatrywano W'I1iosek Wydzialu O. i D.
dzie a; caaed Pod'ski, iaaro.tez z zagramicy. Na.razie nOOci N zrwylCza.j.ne.go W.lIJlnelio ebramna Pod- w spra'Wie dY'Skw 1ifikac!1 gr c a os1a'la Ed .

. . .. ... OIkr gu BleJsko-Bla!a z dma 8 maJa br. postano. z K. S. Wyzwoleme t.aglewniki, ktory w ezasle

SzczypI6m1ak.

S. M. P. Repty - S. M. P. Plekary Wlelkle
6:1 (3:1)

Zawody rozegraiIle na bCJisku w Piekarach

lool'l 1SI1: . ikor:po:r Y'W1n:e . CZ rIIIlO'Wleckl wiono wraz z wyjasnieniem przesla do PZPN. karencji bez.praJwnie. grywat, za kt6ry to CZY'll przY'llimly pew'l1e zw i two Reptom, kt6re

K,Qllb AOUtomOOllloowy. Nle J st .aik:Ze wydt.\uozone, do dal5zego urzc:dowan.Ja. zosta! ukarany 6 mies. dyskwalifikacii\, k:6ri\ vrzez to zrwyci two zd()bylo tytul mistrza 0
:ie w wyoci.ecz,ce te.l W'ezani\ udzia( czlooikowie 5. OtlwucOl1o pro bQ Podokr .gu Bie'lsko_ o.glooz,ono w kOffi'1IInikacie Wydzia!u G. i D. Nr. 4 kn:=gowego. S. M. P. Repty w cii\gu calych

6'totcci!'Jnc@o IkIbwbu bulkllJres.zoten.s!kiego. Bia a z dnia 12. m ja br. L. 296/32 0 zezwolenie z d:nia 7. IV. br. WOIbec stwierdze<nia b8'z.vraw
na rooe,gran.ie zawooaw pubarO'Wych pomi dzy n05ci i braku popr:1JWY tego:i gracu rOZ!Cii\&l!Ij 
Wyscigi okr ine "Orand Prix miasta KI'lIbami PooO'krc:gu w zamiam. za rozgrywki w to kart: dY'Skwalifikacji na gracza Wostaila na 1
serji 0 mistrzootwo. a natO!l11iast pOOtrzy- rolk: i 6 miesi y i 10 od dnia 19. It. 1932 do 19.
Lwowa" wzrastaj do olbrzymiej mi . jooned
mana w eate<j roz,cillgl.ooci termima.rz wylosowa_ It. 1932 oraz 6 miesi y 00 20. It. 1933 do 20.
dzynarodowej imprezy sportowej. nyclt zlllWod6w 0 misttzostwo serji wiosen'l1ei VIII. 1933
NiediaJrmo S!lY'SZaJnO u1wa.g1 w ozasie wyooj,giU

(JJkr e:go w M{)IIJ)!e CarJIo, ze WYScil!ti okr zne
na uildcach lJwowa SII druto cidkaJW1S>Ze a trasa
pj lmi.t$za nilZ w Monte Ca.rlio.
Jesroze przed roozeslanlem waIruilllkOrw nad
chodz,J.!y do Ma Vll>Ud'sIki o KiJJuIbu Aru ()tI11obiJo

pJ'lzez Wydzial G. i Ii\skiego OZPN. i zatw:er- 17. Uzn3J!t() proob 1. K. S. Tam. Gory w

PaJaot.

S. M. P. KozIowa 06ra - S. M. P. Swiertllllllec
62:38

Zawooy ro,z,egrane zostaty na boisku w

i.

dr,1;OII1Y przez Zarzijd PN. pi>smem z dnla 2 maja svrawie pretensj[ tego Klu.bu w sto.sunku do K. S. Swiemlali-cu i zakoliczyl si rwyciosotwem 10

br. L. 1022/32. Kluiby, kt6re mie stawity si do Sparta Wielilde Piekary w WY\Sokooci 24 zt z u
rOZIPiJsM1 h z.a.rw006w 0 mis rzostwo wnnl1Y za.. IOOWy zlllWod6w z dnia 12 grudnia 1931.

wody byf 7JWeryfrkO'Wan& - 3:0 (walk ower) '.
mJa1ws 2, pun1cty po my li odmoSn h postanorwief1 Za Zaorzi\d 1:tSkiego OZPN_u.

w zawodacl1 0 mistrzO&two. OvrOcz tego Klub, (-) Antoszewskf. sekr. (-) Sf. FlIeger, prez.

wego lieZllle Z<liPY'tallJia i 2'J zema i gdyby tyi
1m MalOlP()lslki I(i\1IIIb Automobidorwy b wlJJJejmy

ro,z, ryWek me straci!o zadnegO pumktu 1 jest
zdecydowanym kM1dydatem na rniSltrza llISkL

SMP. Zgoda mistrzem I serji Ligi SMP.
Tabela ligowa SMP.
StOSllllet
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lier bramek
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Lwowie Pow rOtteamy
Rana do
Rl kl 1. Zgoda
wS'z bk.i.e arsy
cou'roped.skie,
orazweW\WY'S'IJk;ie
. . ·Ame
. 2. Hatiduki
Wlelk.ie
fa'brYCZllle. I taik oibsada
tegorocZlllyCh
....._.._ ac
Marntn,
L . . Jak
. domo,
j t tr86' '''_.
PaII1e<Vo'Ilik
. "'" '!'dwyScig6w
Ratn, ZI!1akomi
y eawodorwy ....,..",er
Wla
Zecl 3.11.....e
4, Orzeg6w

staIWia , ilmprez natr6W111i z na;wl_szemi wy- poJ i, Ulbiegadlley siQ 0 tytu mistrza Swiata w nai1eqJSQ; h boikser6rw zawodorw h jwjata w 5 WooZ'istarw
kj,gami samoohooowemi Bu'rOlPY. Udi!'Jial Cana- wadze p61 redniej, przybyl nledawno do kraiu i wadrze p6lsredniei. Wobec Jl(JWyZsze:go - Ran 6' Kr61. Hu a
ccio1,j" BUI1g<galera, Stda, Braoooh>i a 1JWY- mial dowukrotnie wallCzyt w Warsza'W'ie. Pierw- zIDIISzOl1y iest prz pi86zyf sw6j lIowr6t do 7: Orz86zo
ci w Z osrtatnioh wyScigow w NieIlJC'Zech nil' szy jego meoz z mistrzem fnolloji RailYhaeJean, Ameryki i wyie.Zdta. z 1mIO'I1 we wtorek. Mecz 8. Radlin
AV'USi.e NilribulJ'lgtrimm wyos!arozy, by 0 tyoh wy- zakOl1,traktowaiIly poczi\tkowo Ita sooot ullJ!e.gli\, z Ra,phaelem nie doldrzie do skutku.

7 34:13
7 32:14
7 21:13
7 2.2:18
6 11:16
6 10:17
7 16:28'
7 12:39

_XO][

pookt.
13:t
12:3

8:6
8:6
6:6
4:8
3:11
O:i4

sCi,gaoh m6wiooo i j'sallo w ca ej Buropie. Nie- ZO'stat przelWOaty nil' z zenie framcu'za na 11 bm. W razie zwyci stwa nad LarnJa1em - spotk:a
stety odIwooh m:t'OoSronycl} zawodlnik6w ks. LOb- Tymcrzasem Ram otrzymat deqJeszt:, wzywlcii\CI\ sl Ran z wieemisitzem wia1a, franCUIZatl ka- Swieto Wychowanla fizyczDego

'I
n

gO'.do 1m
piesznego
1JO'W1'0tu
Ameryti,
gdziesta
natlyfSkim,
Lou si
Brou1Da.rd,
kt6rego kariera
Ib
kovjtz i vom MQlTgen zg.vnt:!lo ieroi traogicml\.
1:1 bm. walczy6
ma n3do
wielikim
otwartym
kserska wyTata
eyfri\ 69 wyg'famyoh
me.. W boatowKcae

e

wYScig>U w{)lwSlkim eaJy SZClreg a4rStrjaoki.oh, rue- nym 1>i ianem amerykadskim, Mac LarnilJlem. w wa'lce z {)Iboonyrn mistrzem Swiata, fieldsem. cie powy ym bierze OZPR. &,retDJaiby ucWiat,
tI1:ecl!:.JclJ,
czeoh\JISt01Waokioh i romunskioh jeZdi- Cedem tego 'wieta jesIt za eme ialDnajsz&r

I,
I..

:
I

ie

Roza ipOWy7Jszymi a'Sami wemnie UJdizoial w diooie ( rybumy na 85.000 widz6w) z renomo>wa- czOw i zaledwie jednej poraz.ki, kt6reg daz.nat przy,pada na cizied 11 i czerwca r. W '''?'r

cOw. tow, podlJ1iesielJlie IouiItu,ry aala i WJdiowan1a,
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W ten SIj)O'Sob stamie 11111' sta.<rote 15 do 20 wo- Walaslewlcz6wna w barwach Polski. I Prancuscy pilkarze gra b w Polsce ora,; poopierame LOW.
zow obu kategorYI staTtudi\eych z romici\ tyJko W prarsie fralJ1cuskiei rozeszty si pogloski, Paryska druzY'IIa piMtarska, Red Star 01Yt11- Strzelame konkursowe OIPR. okr-etPI
ne.j sjiJ'e 'I1/1r1wdni wllna:wd'zie ig d!a kierow- i Ptzy UlZysikmiu ooyWatelstwa StM16w Zied- roeegra spotkania naste<PuillC&: 25 bm. z Gatrbar_ 51_skiego.
cOw, sPOt e iedinak jego aJtt'ah: m <lila wi- noozon h, woboo cze:go nos1 sie z zam.iarem nii\, 26 bm. z LKS-em, 29 bIn. zWart/I.. 2. 7. z Koomenda Qk,regowa 01PR. u.rzqdza, ab,.
30 SelklU,nd. Taka iI! f WfJ7hw nil' t.rasie 0 roz- ze Walasiewic'z6wna natrafila nil' duze trudno- PIque, gOOcif bQdzie w k06cu bm. w Polsce i

barwach Polski. w wtasnym zakresie str 8IIia konkuorsowe. I

dzo w , «atOny i\ mQOgi!li si-e IPNY1gdi\ldaf watlc& wY'Sti\,pienia nil, Olimpjadzie w Lu& Angeles w Legii\. ws ie komeody.. powia:towe przeprorwadzily.
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',V.oOn,Papen, yon Schleicher, Yon Gayf, '- wolano, on jedyonle mote zapoblec Hlnde1100rg wstaf prezyijentem, Stre- OczywiScle wok6t . rozbrzmiewaf
1'YOt1 RUbenach, szereg ba'ron6w i relcbs- tuou, aby fotel prezydenta Rzeszy po re- semann umad - i poraz drugi rozpocze- glosy p1'zeratel1la, komentarze prasy
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rJerQ wo.tskowtt, do p6tnej starOOcI. n;a" - sprowadza d.o Niemiec. .. Kron- ' CI Y g 6:t ? e na j :g :e' '" - CZII ochronn , jak . najpierw byl Suese.
Mraitdenburoskicb f J)Omorskich S'twarza ... Hmde?burga. Pamletmkl jego, sWle,- Niemczech falanga hitlerowska. bo Brfi- ,Zn6w roz<IeR'lli\ Sle wotanl . -. Trzy..
a.sl\8ladQw Niemiec oczywJ cle sytua- io u1aw,I1l ?e, ?'Owodzl\, te ten gfadkl, n.ng jest tarc ochronni\ przed boj6wka- maJmy vo Papena, by po ilIl1! me wy
tJ:Je zupetn'ie Jasn,.. Ta jaS>llos6 'sytuacji "europeJskl, nlbyto duchem pacyf!zmu mi t1aclcenkreuzler6w i Stahlhelmow- wac y t1ltler na kancle za Gobbelsa a
je.stJ1a}wdnlejszym dla nas momentem przepojony ro m6v.: a Bria?da, czaruj - cow. Nabierali sle na Brilnlnga i Ame- :rm lstra spraw zagral11cznych Rosen

obeonie dOkonanej zmianle. Nowy cy s y ..umla em , is'totn ,7 ?yl plonie- rykanie I Angl1cy I Prancuzl. g . . . ,
. . d Niemiec jest pomostem wlod cym rem Idel nrewlz. nl-styczneJ 1 za aPt - . No ,I. oczywiscle pod suggestj , tCJ
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t:rost do reallzacji tych h '8el p ra- rzonym zm>lenOlkiem kUIf u nacJonall- I tym poz.orem, tym wyb!egtem do- I,gro y , sztucznie podtrzym?Wa,neJ a:
\inoW}'Ch, kt6re wyznaje u1tra-nac na- styc nego. Cala ta gra zmlerzala ku je- konywano s e eg wymu'Sze ; aby "u- granIC1\ przez progermaf1 kle. JaczeJk1

bl

.,. . rozgrywaJ cych sle w Nlemczech od

rogramowe reaHzuje sztab t1itlera, wl c gocja yj zdobywa 'I1a Euro le aknaj- wu hit.Je:yzm .. Godzono Sle dlla pod- dJa .N1emlcc u tw t a... .T gre trzeba
. Po
OoebbelsI iczy
Rosenberg,
odbywa
wiece.J
dla - nacJon8!hstycztrzymama
Brunmga
na wszystko,
by-propa.gan.dowe
sl. ble dokladOle- uswlado
tIlc, aby
zrozu
zm
nlemiwkl.
jut teraz czy
te hasta
dnemu:
abyustopst,,:
pod pozorami'
gl dkich ne- trzymac"
BrUnmga
przed
w:dmemco
zalezn6w znaJd
s] d.alsze

lie to na razie za posrednictwem dobra- nych hasel niemlecklch. to aktualnle potrzebne Niemcom, czy to m1e we?,netrZ'l1 . iog,ke. wypadk6w,

tl1S'Ch prze.z HI den-burga postacl z war- _.....'n'...IIIIII!1JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllnl-,..,.- szeregu lat. Jest to' metoda wymuszen

::_wy nkle s>klej - t? {ylko kwestja tak- na Europie ust pstw, przez podstawieuie
ewolucja,
dokonuje
sie w
.. ·teJ
blOnI
swlata
przed
"podpalaczami",
az
'lltl,
,"Ie znlleniajjaka
ca Istoty
rzeczy. Krew
na Niemtorze na przestrzeot
ktlometra
coraz
to' innych
postaci, kt6re nibyto
.zech
od szeregulat,
jest bardzo
pouczaswej
pozycJi
skwaptiwie
korzystaJIt
'kca. Przypomnijmy sohie gt6wne e.apy Traglczny wypadek talemniczego nleznanego na torze Chorz6w-Bytom. tie zdO'bywaoia Niemiec cO'raz to dal

j.e'YOl.ucji. Walka 0 unicestwienie po- WczoraJ POIDoludnw na toIrze koleiow-ym Zachodzl 1)TZYIpUszczenie. It jak prze- szycb kOllcesyj. I dobrze sie stato, ie
{lStal1Owied Traktatu Wersalskiego pocze- Chorzow-Bytom znalezJono na przestrzenl mybnilk lub tet osOlbnik. me maj cy dok.u- przez nO'minacj yon Papeoa zbliiamy
la sj dawno bardzo dawno przed t1i't'le- 1HZ metr6w glady lawl O' az czesci. clala ment6w" UlSllowa pO' stronle memleckieJ sle coraz bardziej dO' zupetnego wyswle

P . ia .Sl..JUZ
t d wk e. y,d Ie0 yludzklego,
rozrzucone
w dozeJ
odwagonow.
sieble oddo clagnehr
pOC1agu
dostal
sie poo kola.
tem. {)CZ
- leJdoSci a wi
osobno noli. gtowQ.
tul6w,
kt6rewskoczyc
niesz-cz li'Wego
tlcOlaI sytuac
1 niemieck1ei,
woboo. .cat e,J
).taw Stresemann znalaz.t w ArystydeSJe rece I zakrwawJone ubranle, w kt6rem nie na przesbrzeni calego kilome1:ra. SW!\ po- Europy. Moze to wreszcie zrozumiec
:Briandzie m ia stanu, kt6ry chciM wog. znale iono zadnych dokument6w. dr6z bez dokument6w oku'Pii smiercil!,. potrafl nasi przyjaciele na ZachO'dzie,

na temat "zbllze- _m..'..""'"""lIIlImlllllllmUIIIIIIIIIIIII"'''IIII1'"''''.'choc tyle razy okazaIi sle tak naiwuemJ
.,'lP;"owadzl
nia" rOlimowy
i sprowadzenla
do wsp6Iego miano- dzleemL

.\'I.nika
francusko-niemlecDalskl . (zechaslawlcll
sklldl
0 nas chodzi
- to jestesmy
za
Ikich.rozbleznosoJ
Pami tamy,
co z tegoLudnaiC
pod6wczas
dowO'leni
z hald
vonJeslj
Papeua.
Von
Pallen?
,\\ynlkto. Wytworzylo si na zachodzie Damieci i. D. .. Biskupa BandurskielO. Nie nalezy sie oburzac! Nie naletalO'by
:Europy pr ekonanie,." ie dt z a i Zwinzek lasklch, KatQiIlk6w t Polskle Kaplana-Patrioty WicekOlJ1sul It P. z Mor. 1e nawet obur ac, gd!by to by! juZ lIit

: Ikursu ".poJednawczeJ pol1tykl, JakleJ Stowarzyszenie "Sok61" we Frysztacle u- Ostrawy Dr. Adam Sy.uowiecki. poczem na.- ler, lub KrO'nprmz Wtlhelm. Nle mamy
'uekomym wyznawc'l mial bye Strese- rZl\'dzily w sobote 28 maja w PoJS'kim Do- staPlta czes6 muzyka'lno-wO'kaJna A'kade- do Niemiec 0 to' pretensii. Mamy jednak
roann jest akcj'l na korzyse pokoju". mt! Katolickim we Frysztacie Uroczysta mil. Podniosla te uroczystoS6 zakO'f1 zylo pletensje dO' tych m Z6w stanu na Zacho

. rzym }my r s mann sug- skll'Da Wladyslawa Bandllrsklego. na ktora ca plesnt polsklCh' . ,.. OJ

_' T a . St e e " a ' _ Atkademje ku ucz-czeniu pamleel s. p. Ks. BI- odeg.r ni.e prze op<iestre "SO'kola" ..Wief1- dzie Eur opy w kt6 ry cb r"kach lei'" cbe
gerowano furop , - b-J ten "pacyfista", przybyly delegacje ludnos-ci wlskiej ze 81a- Tak do szeregu hotd6w. zlozooych pa- cnie losy Icb narod6w, by O'kazali w teJ
ten owiany duchem "pokojowym" poli- ska cze-choslow. i Moraw razem okolo 400 mieci Ks. Biskupa Bandurskiego przylaczyla S1'tuacji mnieJ troche briandowskiej nat
. 'tyk Jest hamllkem przeciw niemieckiemu osab. Po zagaje iu Akad n:jj przez preze- s 7 o ecnie .lud110 C polska w Czechoslowa- ""nO'gci i angielskiej bedrO'ski, a wieceJ
. nac JO ' all o' ec' k' 'm- sa Zwlazlku $lasl\:Ich Katohkow p. Dr. ,Leona CJ!. mleszkaJaca na $ln5Ku czechosl. i Mora- trzeiwei I IO'gicznej oceny tego rodzaju

, . zm. WI, prz .IW prus lemu 1 Wolfa oraz wyst pach ch6ru. wyglosl prze wach. .. . ,

! perJahzmowl. TrzymaJmy Stresemannal m6wicnle 0 zyoiu i dzlalall1O'Scl WielkiegO' ulem1eckich wldowlsk. M.

...... ........................................................................................................................................................................................

Siloe lotnictwo zapewoia calosc graoic panstwa!
zn6wz sily
i zapil
go jui
naprz6d poinformowani
przez,Prozerpiny",
pana tak panie?a 40 dla "Shannon". Cz¥.
Ilcaza n 1 - ec l.lsiadl sobie potemkrzepil
na fednej
pa:ksucharem
i popaczki
magazynu.
Ludzie
cl byli
rumem.
Wylie,
jakbrae
maj!\
siezzachowac.
Gdy otwo
- A tak, bezw&tpienia.

Romans z angielsklego. Obec.nie caly ladunek uota byt w fe- rZono magazyn, powiedziano majtkom, _ Jeieli pan tedy raczy wyda6 nam
22) (Ci g daIszy.) go r ku, a mimo to pan Wylie nie scho- ie przy wydaniu pak z magazY'l1U obec- ladunek zaraz, 1'0 potwierdz odbi6r tu
Dziwnej tej j t:lj :r.,\:l,iC: prac ' doko- wal zen ani odrobiny, ani nawet tyle, nym byc musi sterrJk Wylie. na barce ladunkowei, a potem odptynle
l1ywal Wylie nie bez przeszk6d, 1l1>j{ro by cho plerScionek Mubny zrobi dla - 0, on tu przyberlz;le pewnie nie- my z tern do okre.u.
bc,wiem poslyszal echo krok6w na bm- Anny Rouse. Pan Wylie bowiem bil to bawem - odparli zeglarre. - M6wil Seaton wezwat jeszcze dw6ch sub-
ku, za'Suwal slepij latark i czekd!. Gdy- czlowlek sumienny a sum-ienie by to u 118m, ie przyjdzie do nas i iebysmy za- jrkt6w do magazynu i wyprawil jedne.,

by znat konstrukck ielaznych ok:en;c n'ego osO'bliwsze i postcwowat on mlano- czekaU. . go z nich do cz6tna a drugiego do barki,

tnagazyn6w, bylby oddawal sie smlal.o wicie rzetelnie z tymi, z kt6rymi zw za- T czasem s zf;l.a Sle pogadan: n kt6re przewozie miano tadunek do
zaj ciu, bo swiaJto daleko silniejsze jak ny byl nteresem. Po amykat tedy na ka, az t ?agle P?Jaw1t Sle . z plecaml okretu. Barka znajdowala sie tui przy
matej latarki.nie moglo sie iadnl\ miarl\ nowo pak-i ze zlotem i zabrat si do za- rozml!wlaJ& YC ! sam. Wyhe,. Jakby. wy- samym wyl dowaniu, tak, ie z magazy
li'fZedrze na zewn'l'trz. Wylie jednak sruhowania ich, a trzeba wiedzie , ie r6s1 z pod zleml I WIn1eszal Sle takze do fie do niej bylo blisko i Moina by to rOl

r.i., wied ial 0 tern I nle zauwaiyl tego. bylo przy tern duio pracy, .lecz pan Wy- rozmowy. .' . . . mawia stoj&C na progu magazynu. Kon

'Mimo td pracowat wvtrwale, pracowal lie dokonal tego wszystkiego energicznie Seaton dZlv,'l1 Sl tern naglem zJawle- holowano tedy paczki najprz6d, gdy je
w pocie czola, catv byl jakby w gor cej Zasrubowawszy osnmascle paczek z nie si st rnika i spyiat o nawet, sklld !lpuszczano z magazynu na IOdkf; pod
ik,pan.y latni. Kiedy jui jedne paczki napisem "Shanon", dobyl ide grub I WZI&t Sle Jakby sp dl z l11eba al w - woZ&c ladunek do barki, nast pnie kon
otworzyt, inne. zaS odsrubowal, usiadt rozpaliwszy j do czerwonosci, powy- r6sl. z pod zlemi, me slyszal bowlem m- trolowano je jeszcze przy ladow<1:niu na

pokrzepie sic: rumem i sucha'raml, Zala- palal na kaidej pace, napelnionej dotem, czy1ch krok6w. . . barke. Gdy jut caly ladunek znaJdowal
twiwszy -te watnll czynnosc, wydobyl pewne znaki, niewidziaIne dJa innych a - T? by m e . - odparl. Wyhe sie na barkach, wr czyl Wylie Seato

0l6w." z trzech pak noszl\cych napis latwe do rozpoznania jemu samemu. grzeczllle - bo w d 1 pan,.czlowlek przy r.owl pokwhowanie i ruszono najprz6d
.Sbannon"i zl yt go na ziemi; z innych Skonczywszy trudne to zadanie i cl - ucza sie na okr cle chodzlt j8!k kot albo z ladunkiem do okretu "Shannon".
zaS'trzech z naplsem "Prozerplna" prze- tk/\ prace, uczut sie okropnie znuionym jak m.atpa: W zedlem przez d z i, ak Seaton zani6s1 pokwitowanie pryncy"
'.OSil()St zni ztoto do oproinionych i bylby sie chc:tnie przespat albo wypo- chodzl ka.zd mn , zdaw lo m 1 . Sle, res palowi swemu p. White, ale rzeklodda
skrzyriek Z otowiu. Trwalo to dosy dlu- cz&l, sJ)Ojrzawszy jed.1ak przy blaslru pan wymlemt mOJe nazwIS'ko, me odzy- . .

". , t zecz odbywa si prawldlowo gdy ofi

o, dop6ki towar oAmn.astu pak "Shan- la:tarni na zegarek, przekonal sie, ie walem sic: jednak, nie by tern pewny te- J"C. ta

con" nie znala'Zl siQ wpa'kach ,Drozer- slonce wzejSe j ut musialo. Wcisn l slf; o. No ale kiedym Jut tutaj, tom jest na - Musze jedna'k zap tac pana, ezy .

pIna" i na odwr6t. zatem napowr6t w ustr()nny hcik i przy patiskie uslugl. - Ale - Jakob - doda r .,,' _.' I d ek!
. .'. Do\Vclpny to tarc.j'k, zamienle w kl1- kuen'll pod aeiaD!\, '.' zwracaj c sif; do jednego z majtk6w - eer "Proze ny zablera takze a un
b gOOzio 6SmnaScie pak ze zlO'tem na Skoro otworzono biuro, stawUo sle UP to my razy bQdziemy musieli obr6cif na "Shannon? . .
.,aJfi oIowiane. Zartobliwy; pan Wylie zaraz dw6ch ma.itk6w z cz6lnem, by za- pc te paId. Zobaczymy: ma bye 18 dla (L;I&g dalszy nast pl).
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';Polska Zachodnla u z dnia 6 czerwca 1932 r.
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. IX Tydzi ii LotnlczY" na Slasku.
Capstrzyk sobotnJ. - Naboiedstwo w kojclele gamizonowym w Katowlcach. - Koncert Da Rynku. - Pokaz wol

poniedziate

6

DzM: Norberta I Klauc!Julza

B.b.W.w.
Jutro: Roberta Op.
Wscb6d slolka: 3,19.

czerwca

Zacb6d slOItca: 19,110.

. . oy gazowo-lotnlczeJ. - Imprezy Da prowlnc)l. - Dalszy program.

owlce, II. II. 1932 r. i,(oncertowala orklestra koleJowa, po- n6w, roz hwytane zostalY! skwapUwte
"Tydzleli Lotnlczy obehOOzony na czem Rynek zostal opr6tnlony z ludzl I prz licznq publlcznM . kt6ra z I h tre-
terenle cale' Polski w czasie 00 5 do 12 urzqdzono kr6tkl. bo nlecala goelzlne sel dowiedzlala sle 0 calym programt.
bm. przygotowany zostal przez Zarzqd trwllJqey. lecz zato bardzo efektowny I "Tygodnla Lotniezego".

WoJ. 81. Komltetu L. O. P. P. I powola- clekawy pokaz wo)ny gazowo -lotnlczeJ. ...

ny ku temu specJalny Komltet ze zWY" Na rynek pod dow6dztwem p. por. POOobny pokaz woJny gazowo-Iotnl
ifEATR POLSKI W KATOWICACH

klq starannoseJa. Sulkowsklego przyb ' oddzlal tolnierzy czeJ. lecz w mniejszym nieco zakresle
. sobotf: wleczore ..Tydzleti Lot- CZf:S z nlch z karabJnaml maszynowe- odby' sIe na Rynku w Myslowicacb,

"Bezrobolna Banda" - premJera 2 godzlny bez nlezy obwieszezono mleszkaticom Kato inl, zaJela st:.n..owtska na dachu Jednego natomiast na Stadjonie w Kr6t. Hucle od
uslannego gmlecbu.
wle capstrzykaml orklestr woJskowel, z dom6w na rynku. cz 6 zd pod do. byl sle na wielkq skate zakrojony potaz
W ponledzlalek. dnla 6. czerwca 0 g\J(\'Z. 20 poUcyJneJ I strazy pozameJ. O_rkiestra w6dztwem p. por. Sutkowsklego zady. z udziatem wolska, oddzial6w obrony
,rmera RewJ!, pehte..l humoru I l\Ik1tualnok.! w woJskowa wyntszyla przy diwlekach mila catv rynek, a w telie chwlll nad przeciwgazowei, kC)lumn sanltarnych I
rel;ys.er1j1 Domoslawsklego przy ws.p6lud' ia!e skocznych marsz6w z vlacu Miarki ul!- rynklem poJawlly sle a aeroplany Aero" straiy poiarnych. SzCZeg6tOWY opts Im
bailetm!.s.trza Ciooielsklego oraz pp. Kora.blanki,
lfaJIlimlrs.kiej. RozwadO'wsklej, Ma,rt6WUlY, Bu,la
t6W'1lY'. DO\Il1OiSlawskiego. Df.}mbOW'Si!d o, Kara

shis1deglJ, Jablodskiego, KopcliUlSzewsldego, ze
SflD'lu baletoweg() ora'Z OT'kies ry. Bilety Zlni o

lie do mlnimwn sprzedaJe kasa Tea 'ru.
1- cyldu potegnalnycb przedslawled zesllolu

dramalycznego.
'We w.torek. dmia 7. czerwca 0 godJz. 20 00.
bQd'z.!,o sic: rze>cle pote<&1nal'n6 przed'8lawien'e
zespOOl d.rarna Y'Cz'negG. Ode.gram zo.sta,nie
arntJWJspamiaJ za komedua ..Damy I buzary" z u
d'1.iaJem nad'wY1l>llbn<ie<jS<zych 511 :respolu drama y

carol Kosciuszkl, Jana Pocztowq, Mlyn- k!ubu Slasklego rzucajq bomby fLawia- prezy w Kr6t, Ifuete podamy w nastfM)"'

sk,. Raelborskq Koszarowq do koszar, ce na rynek. Zaterkotaly karabiny ma- Dym numerze.
zas pollcyJna r..azem z pozarna. przy szynowe, rozlegty sle sllne detonacie Na terenie calego Slaska urzQdzona
jwletle ptonqcyeh pochodnl przeszly od bomb aeroplan6w - Jednem slowem zostata wezora) sprzedat uUezna znaez
gmaehu DyrekeJl PoUcJl Zieionq, Mlko- cala woJna gazowo - lotnlcza. TysiQce k6w na L. O. P. P., ponadto zaproszone
lowska, 3 MaJa, PocztowQ. Ko cluszki ludzl przypatrolqcych sie efektown. po- paule kwestowaty w lokalach publicz
na Zieionq, gd le capstrzyk rozwlQzano. kazowl - pta@to, bowlem rzucono na nycb, zblerajqe- datki na eele lotnlctwa I
W nledzlele 0 godz. 9,30 ranG w ko" Rynku .ill!a bomb IzawlQcyeh, kt6 e zapisu)Qc na cztonk6w L. O. P. P.
clele garnlzonowym odbyto sle uroczy- wszystklm daly przesmak I wyczuele Dzis nad Katowieami unosi6 sle bed"
ste nabozetistwo na IntencJe L. O. P. P. catel grozy przysztej wojny gazowo. aeroplany. kt6re rozrzueq propagando

Udzlal w nabozetistwle wzlell przedsta" lotnlczei. . we ulotki. Na rynku ustawfony bedzle

wiclele Zarzqdu Woiew. om. L. O. P. Po odlocle eskadry, na mieJsee zle- samolot szkolny typu ..Den riot". kt6ry
P. z p. radeq StopczytiskletU na czel chat oddzlat obrony piZeciwgazoweJ kaidy bedzie m6g! doktadnle obe)rze6.
MieJskiego
Kom. L. O. P. P. z p. Insp. strazy pozarnel w ubraniach .przeciwlpe- Za ogladanie dzieei plaeq 10 gr.. starst
, w «alowlcacb.
Ludwiklem na czeJe, przedstawiciele rytowych oraz koJumna samtarna z Bo- 20 grO-5zy. Jednoczesnie na tie tego sa
Niebywal sensacjt: wywolala zapoWliedi
przY'Ja.zdu do Katowic Rewji War. "Morskie miasta z p. Szkudlarzem, Sqdu ApeJa- gucle, kt6re pod fachowym kierownie-! molotu dokollYWane bedQ zdJ ia foto

CMe<glJ.

RewJa Warszawska ..Morskle Oko"

Oku", kt6ra rozpoczyna sw()je gosein.ne wyste
IPY w niedzLelc: dnia 12 CZf.}rwea. Art. klemw
tllotwG rClW'ji spoczywa w r kach znakomHego

I cen!onego art. reiysera L. Sempolitis1dego,
clrlruty Te-atrow Warszawskich. Na pierwszy
progr.!!m dan b dzie wielka rewJa w 20 obra
zach pt. ..Usmlecb Katowlc" z udzialem nahvy

b'/1n,i s'Zyoh artY'St&w Teat.raw WarlSzawsdtioh,
baJetu oriJdesDrY. Ce,ny bbletow przy.s!wne.

R E PER T U A R:
PooiedzialEik. dnia 6 bm.: "RewJa Wesola
BaiIKla" 0 godz. 20 premjera.

Wtorek dnia 7 bm.: "Damy j huzary" 0 2iJ.
roda, dmia 8. bm.: "W pU'S'lY!l1i i w 1JllSZ
czy" 0 gooz. 16.
rooa, d'nia 8. bm.: Re\VIja "We<sola BaOO.a"
o godz. 20.
Czw8Jr!ek. dnia 9. bm.: »Civtlka Karo'a". pre

. . .
Repertuar kino tea trow

m}era 0 godz. 20.

od pi tku. dula 3. czerwca 1932.
Kino Colosseum: "Zeiss - Ikon - Phi!iipS".
Kino Palace: "Dwaj maley".
Kino Union: "Wolga - WoIga". - 0 god.z.
10.30 w noey: ,,$wjatla i cienie macierzytistwa"
«Ino Dt:blna Dljb: I. "TaJemniea ka.juty ()o
krotGwej". II. ,Rap&odja miJosei".
KIno Casino: "Upi6r Paryia".
Kino Rlalto: "Alera purkow.nika Red,la.

cyjnego. Okregowego
OrOOzkiego.
SI. twem
nacz.
p. Kosterki
oczyteren.
cny i 00- 1 graficzne za oplatq zlotego.
AerokluJ)Jt.
wolskowoi cI,
prasy ltd. oraz
tzawily
..zaraiony"
gazaml

Uczna publlc7;nos . EskadrQ lotnlczQ dowOOzil p. maior

W ko eleJe ks. kapeJan wolskowy WlerzeJskl ) pilot Satel.
wygtosit piekne kazanle 0 znaczenlu i Pokaz na Rynku. minto. Ii byt urz 
zadanlach Llgl Obrony Powletrznej i dzany po raz plerwszy. wykonany zoo

PrzeclwgazoweJ.. stal bardzo sprawnie. spetnlajqe w zu

Po nabozetistwle na Rynku w Rato- petno ci swe propagandowe zadanie, a
wlcach od lod7;iny 12 do 1 w poludnle tyslqce ulotek wyrzuconych z aeropJa
-''''''''''''''''''''''''''''"""111111I11I11I11111111111111111111111111111I1111I11I11I11111111I1111111111111111111111I11IIlInllllllllllllllllllllllllllmll"""""""""""'

Z DOsleDDW Drle, na Dolu .,ehowania
Ob,WBlelskielO lolnierza.

(-) Ze Szkoly G6rniczei w Tarnowsklcb
fi6rach.
Dyrekcja Szko1y G6rn.iczej w Tarnow

skich G6rach donosi, Ze przyjmO'Wanie
kandydat6w na nowy kurs sz;kolny. rmpo

Roczny dorobek P. B. K. na'-tI!o
I RS
czynajacy
si dnia
wrze8'nia
br.urzed.o
odbedzie
sii;
w .ku.
biurze
Dyrekcii
w 1god
'Ila'Ch

a ow ce, .. .. to czasie kaJndyda'Ci winnd zglosi6 si w

K t I 6 6 sta J ace g o zalnteresowanla cz yt elnfk6w polski! wych ad 6 do 18 czerwca 1932. w kt6rym

W ostatufcb dnlacb odbylo sit: walne zgro- ksill kll. DY'I'Cikcji szkoty osobiscie i przedlozy sta
«atowlcacb. Zebranle zagaU prezes dyr. Stefan ba 12 gwlet/1c z 65 czasoplsmaml, 115 gram! to- ey.zam1nu wstePTIego do szkoty g6rniczeJ,

madzenie Polsklego
Blalego «rzyia okr
gu w Bardzo
plt:knle frekwenci;t
rozwllaly sit:\vyrataJ
gwletllce.
przewidziane
dokumenty.
Termi\l1
Jarnutowskl.
Na przewodn!czllCegO
zebranla
warzyskleml!
clj slLlCZw su-\ tutem
kt6rego
przedmiotem
bedzie w br.
nadto
mle 138564 uczestnik6w przy 13 186 godzlnacb planimetrja. wy.z.nacza si na dzief1 '27 i 28
wybrano
1m:. Wacblowsklego.
Zarz d zlotyl
dy " ur "te
w .......-.
llcowycb
I l us trac i " ...
te l 3
form" czerwca br. kaZdo.razowo 0 godz. 8 rano.
sprawozdanle,
z kl6rego
wynika,
praca
w £ daJe
U "Wn>L

T-wle w roku spraworoawczym wzmogla :;11} pracy. We WSZY5tktcb kolacb urzlldzono uble- Z Kaf "wickieg".

d I I b ' I .. I II . . Na skrzyzowamu ulie SienkiewicLa I

znacznle: prowadzona w klerunku nauczanla, glego roku ur ysle gwIazdkl. (K) Oiiara motocykllsty. .
rozbu owy pog t: len a pracy ..wet cowel, tosunek do P. B. «. wladz wOIsko ycb 1 3-go Maja w Rowzieniu-Szopie1licach mo

oraz prOpagandy czytelnlctwa przez kola P. B. wO)ew6dzklcb nacecbowany byl pelnlj zyczll- toc¥kli-sta Rudy Pawel z SZ<JIPienic naje
(-) Instytut porady zawodowe) w Kato «. Bf:(Iztn, Hajdukl W., «alowlce, «r61. Huta, wOScIIi. Podnlesi5 taUe naleiy obywatelsk!c chal na zamiataczke f'ranciszk Banasik,
wieaeh.
Oswl clm, Pszczyna, Rybnlk, Szczakowa, Tar- stanowlsko szeregu nauczycieli uczljcycb bez- ranJac ja w nog . Ranna odwieziono do s14
W czasach kryzyoowych badanie uzdol DOwskle 06ry I ZarY. platnle na kursacb, oraz pan swlet/lczarek pel- tala gminnego.
nieli zawodowych, jako tez porada zawodo
W zakresle przymusowego nauczanla akcJa nlllCycb z pelnem poSwl enlem bezlnteresow-' (K) Ecba sobotnieJ burzy,
wa gra niezwykle doniosla role. Tylko na
prawde zdatny do danej pracy kandydat uwlenczona zostala powazneml sllkcesaml w nle swoJe czynnosci. Dochody Okregu wynoslly W Gi-szowcu w czasie onegdajszej burzy
znajdzie zaiecie. Dzi'alalnosc doradcy za stosunku do wytllk6w pracy z roku ubleglego. w clljgu rokll 42410,79 zI., rozcbody ZIIS 31414 piorun wpadl do komina mieszkania Leo..

wQdowego jest niezmiernie odpowiedzial. AkcJa ta wyrata sle liczbowo w 52 kompletach zl. 99 groszy. polda Roika. zrzucajac kiIka cegiet, poczem
na J wymaga iak naJbardziej wszechstron nauczanla wobec 33 zeszlorocznych, w 2843 gO- Llczba czlonkow P. B. «. wynod w okrt:gI l iadnemu z domownikow nic zlego. WJ)adl:
nych badaf1. Takdm zadaniom moie sPro dzlnacb naukl. 2085 sillchaczacb wobec I 500 w 775 os6b. w ziemie. Strat:v wynosza 150 zl.
stac jedynie Instytut Psychotechniczny, u
trzymYwalJ1Y ze srodk6w iJuolJcznych. a roku ubleglym I 50 prelegentacb wobec 28 z 1M DOWegO zarzlldu weszll PP.: dyr. Stelan (K) Nielldate wlamanie.
WYIPosazo'llY w IJczne aparaty i kwalifiko roku zeszlego. pozatem zorganlzowano w 6-clu Jamutowskl prezes, dr. Przybylski Zygmunt, I). Onegdaj w nocy nieznani S'Prawcy usi
wany peroonel. Aby u.dostepnic kazdemu kolacb knrsy w zakresle szkoly J)Owszecbnej dla I generalowa ZaJllcowa Janina, wlz. Pszcz61ka lowali sie wlamac do biura budowlaonego
odbi6r luh slkierowanie do odpowiedlliego
zawodu Instytut Porady Zawodowej w Ka
towieach, ul. Krasi{lskiego 3 (gmach Iask. stalo
224 sluchaczy.
Wzorem
roku
! slaw
prof.Baczyuskl
Ligod
Stanislaw
majoro\Va
Pittnedzieje
wtargneli
przed'Pokoju biura.
podoflcer6-W
I szeregowc6w,
zrOlnlczy
kt6rych dla
korzY-J
Pawel,
dyr.
Micbal,Llldwik.
OaudnlkpolkoStantI f-my
Noczyliski
wjuz
Katowicach-De-biu.
Zlo
rZljdzonQ
w Katowlcach
kursubl&glego
WI.u-Irow;
Waleria,
dr. R gorowicz
lecz
zostaJi
S'Ploszeni
ido
zbiegli.
Techn. Zaklod6w Naukowych) udziela w

. przebil sufit pokoju na strychu i nie rob c

gO'dzjonach urze'dO'Wych od 9-tei dJo 16-teJ

wszelkdego rodzaiu porad za wodowyeh na gldw?emi elementaml gospodarstwa. wleisklego,1 stein Wlncenty. p. polkownlkowa Sadowska (T) Zapll sie na mler .
rolnlk6w.
naeksknrsill.
kt6rym zapoznano
IcbAdamlda
zl wnlkowa
R6tycka
Krystyna.
spaltenI policrine]
'laFDCq'crsJdegc.
zakonczony
naukowlj
Procz pOWytI p. Szkudlarz
Stanislaw.
Do prezydent
komIsji Podczas
oblawy
przytrzyma.
podstawie badaf1 psyehotechnicznych i ba nlerzy
daf1 lekarskich za oplata minimalna od 1 do szegO w kllku kolach prowadzono kursa natu- rewlzyjneJ wybrano pp.: dyr. Jeziorowsklego! ny zostal f'rancisze.k Tobolik. zam. w Pia

5 z1. Po przeprowadzendu badan Instytut
Viydaje bez;platne zaswiadczenia.

(-) Kurs spawania.
10 bm. 0 godz. 17-tej w t1ucle ..Marty"
w Katowicach przy ul. Zamkowej 20 roz
poczYoJ1a Slaski Instytut Rzemieslni'czo
Przemyslowy wS'P61nie ze Stowarzysze
niem dla Rozwoiu Spawania i Ciecia Me
taU vi Katowicaeh 4-ro tygodniowy kurs
spawania I clecla metall (spawanie luklem
elektrycz.nym i aeetylenem).

ralne dla podoflcer6w. St. I prokur. Strbrnego. secznej 'POW. Tarn. Gory. i dopr{)wadzony
zakresle dorainycb fonn nauczanla wy- Reasumuillc po\vyisze uwagl stwlerdzll! ..a- na posterunek w StrzY icy, celem wvtrzet
IW16
I t d kl I kl d ei . . wienia. Nast nego dl11a zostal od'Prowa

en na e y poga an wy.a y z prz ro- leiy pOwainy pOstep w rezhzowanlu programu dzony do damu z powodu zaslalbni ia.
czaml z zakresll geograljl, hlslorJl Polski 1 spraw P. B. «. mlmo trudnoScI flnansowych z powolj.u udzie zmarl po kr6tkiei chwidi. Zawezwany
og6111O - paustwowycb, kl6re wsr6d tolnlerZ)' coraz to wl ej kurczlleych sic: docbod6w. 8tll:1 lekarz stwierozil smierc wskutek wyleW1l
cleszyly sl ogromnlj pOPularnoSclll, a taUe kl- tet wyplywa gorllcy apel do spoleczenstwa 0 krwi. do m6zgu, SJ){jwodowanym tladmier

na, wycleczkl Itp. zaplsywanie sIt: lIa cuonk6w P. B. «. (roczna nem uzyciem alkoholu.
Wzmoglo sit: tet w poszczeg6-lnycb KoIacb wkladka 6 zl.), gdyt tylko wtedy bt:dzle mo

znacznle
czYlelnlctwo.
WzmocnlOllo
bib\jJina podtrzymac
sIt: dzla- !<alendarz y k zebran.
tek
0 468 dzlel,
oslua.!qc og6lnll
sum 5575 to-sian
laInosi5
kulturalno
- ogwlatowltplQknle
K61 P. B.rozwUaJllca
K. na

DaIsze zglosze'llia przyjmude i udziela m6w. Llczba 9971 tom6w wypoiyczeu wobe>: tak watnym odclnku padstwowo - obywatel.
hliz.szych informacyj laski Instytut Rze 5877 w rokn poprzednlm Jest. dowodem wzra- Iei pracy. faklj fest opleka nad tolnlerzem.

Ponledzialelr. dola II. czerwca.

Katowice. 0 godz. 19 w sali S rzechy 06r
ni'CZ j odb rie si zebranie miesi ZIleZwilt

mies1niczo-PrzemyslowY w Katowicach, ul.
:z>1cu PowS'!. I. uchootczego. po.wiatu g'Uv.'idco
Krasili'skiego 2. gmach $Ia.skich Techn:ez
.............,...lIIlIlIIlIlIlIIl1IlIlIlIllIIlIlIIlIIlIlIlIIlIIlIIlIlIlIIlIIlIlIlIl(lIlIlIIlOllIIlIIlIIlIIlIlImllllJll..11I'............_
toszeckiego grupy KaOO<wice I. Na !lDrz!ldku
nych Zaklad6w Naulkowych. tel. 8-37. w go
dzinaeh urze<lowych od 9.30 do 13 i ad 16 (-) Wplsy do prywatnego Glmnazjum Koe- (-) Kurs przeszkolenia higienlcznego dla dzielllnym S ba.rdzo wa.tne spra,wy. 0 p&Wtle j

do 19, w soboty od 9.30 do 13, oraz Stowa- dUkacy)nego w Katowicach nau'czycielstwa szk61 powszechnych odbe

J)ounktualne i>r ybycie w5Zyq>tkich >czlvnik6w ..

rzyszenie dla RoZ'Woju Spawania i Ciecia kOlIlcesjonowooego przez $1. Urzad Wo- d.zie sie w Patisfwowej Szk()le t1i.gjeny w pra:sza si .
Wtorek, dIIla 7. czerwca 1932 r.
MetaU w Polsce. Katowice, ul. ZamkO'Wa 20 jew6dzki, odbyWaja sie codziennle' od go- czasde ad 4-28 lipca 1922 r. ZglosLenia
Krill. Huta. Ze<hramie Tow PoIclt kolo Y. 0
(1okal w t1ucie "Marta" tel. 29-21, w godzi- dzilny 16 - 18 (za wyjatklem wia.t i 1. ie- przyjmuje i Informacyj udziela Seikretarjat
nach od 8 do 15). Uczest'nicy zamiejscowi dzieI- w mmnazjum Miejskiem Meskiem Panstwowej g koly I1igjeny, Warszawa, ul. godzy:]:e 17 w diU,zej sali Domu PQIstt'iego (na..
;pN&ciw k Ma &w. Jadwjgi).
mogn korzystac i 75% zn i Kolejowei. przy ul. Jagiellof1Skicj 28w Katowic;ach. Chocimska 24, tel: 8.94-81.

Sfr. &

Nr. 157

ttPolska Zachodnla u z dnia «> czerwca 1932 r4

Uroc...toit .olwlecenl. ..t.nd.ru

Radic.

0.. ..1..1111 Polloflcer.w '.ez. 11010 _BIOwlce III.

Nr V"' ..... ..-..A

.. .. 3- .. "" Intermezzo muzycz,ne. 12.40 KMI.unikat me

Kolo OZPR. Katowice-Zalete, prowa- pamii\rkowej or.az uczestniczyli w wbifa-', tl4cklm wraz z poCztenl sztandarowem i Katowice. Oooz.Ja1a 11.58 Syg>IJaJ czasu. 12.10
dzone P rze" P . Wilhelma Ga J 'dzika , . po - niu g wozdzJ P ami"'tkow'''''h do nowo p o- c?lonkami kola. K omend.. nad cato cl '" Codzienny przegl:td prasy volskieJ. 1220

5wJeciio wlasny sztandar w dniu wczo- swieconego Isztandaru. objl\t miejsc. kom. kola p. Klima, dowo- teorooogicz,ny. 12.45 Koncert z plyt gramofo.

rajszym. Uroczystos rozpoczeto zbi6r- W poludnie odbyl sie skromny obiad dZi\c konno. Udzlat pouadto" wzjeli kom. nowych. 14.00 Komu'l1ikat goopodarczy. 15,00
kl\ wszyslkich przybylych s!\siednich k6t iol'nierskJ na sali p. Spyry, kt6ry rozpo- okregu p. Gaszczyk oraz kom. powiato- Intermezw muzyczne. 15,30 Przegl:td komu.
OZP R . oraz mIefscowych stowarzyszen, cz!\l modlitw" I przem6\\ lenJem P rz"b"ly W"". A. Erler i kom. s"sledni ch k6t. nLkacyjll1Y. 15,40 KOII1cert kapeli ..Kudejar". 
jak Zw. Powst: $1., Zw. KoleJowcow, Li- w Jmieniu duchowiefJstwa miefsc. kape- Podniost!\ te uroczystoS zakofJczono Kcmcert w wytOll1aniu uczniaw wyZszych
ga Morska I Kol., 'Federacja G6rllicza, S. Ian ks. Muszallk. Obiad spoiyto w mllym zabawaml ta'l1eczneml na dw6ch salach klas Pafistwowego K()nserwa!lnjum Muzy_
M. P., liarcerze, kolo piewackie "Cho- lIastroju towarzyskim. W uroczysto ci w milym nastrofu, w czasie kt6rych od- cznego w Katowicach. 18,00 Zofja Kossak
pin" z ZalQta, St(}w. Po ek, Zw. Ro otnl- m. In. zauwatyMmy zarzlld okrQgowy. czytano nadesbne iyczenia i telegramy. Muzy>ka, 19,13 RozmaHoSci. 19,30 KOO1U111ika_

.. 3 3 3 Y .. 16,40 P()gad:1Jnka w j zyku francuskil11. 17,00

I b ' Szczu(;ka: "PUooterunko<wy Hejnisz". 18,20

k6w I lone. OZPR. z prez. p. Kupilasem na czele ora;z :- Do nadeslanych iyczen przyti\cza sie ty Strabctwa 1'1skiego. 19,35 PrasoWy

Poch6d poprzedzala banderja konna z sllkr. Ml\czyDsklm B. 1<010 Katowice - rt:daJkcja "PolskI Zachodniej", iycz!\c po- Dzilmnik Radjowy. 19,45 OdchIt?k PO<Wie.sdo_
ork!estrl\ Zw. B. Marynarzy, za ni!\ kro- Centrum reprezentowwli czlonkowie za- 1r.}"5lnego rozwoju kola ku chwale Ojczy- wy. 2'(),OO Koncert popuJarny. 20.55 FeJjeton.

I bokl 21,15 Dalszy ei'1g koncertu. 21,50 Dodatek

"yly oczty sztalldarowe i de egacje, rz!\du z prez. p. Zam em I sekr. T. WI- ny I sprawle podoficer6w .rezerwy. do pr:1JSo'Wego Dziennika Radjowe.go. 21.55
chrzestnl
sztandaru z prezesem kola p. . Komunikat meteorologe ny. 22,00 Muzyka

Oajdzikiem . i \V kO(IC'''' sze czlonkiri
5-lecle kal. 01. ZW.
Padllc. Ael. W Audzie.
t:1Jn c: 'na.
22,30 K()ncert. 23,20-23,30 Wiado
przysposooienia
wOjslrowego
przebrane
mO&Ll
sP()ftowe.

... d chodzllo u.roczy ie 5.do lecle swego Ist- Stnyu. komendant powiatowy p. Lachcta. 1 k .

Z k\\ lat6w s'J>O\Vlty w welon.. sztan ar. 'nienia. roZ'Poczynaj8,C je solennem nahofet1- Honorowe przewodniiCtwo zebrania od- .ladem p spieszyta c6rka )ego druglej
\\ mundury
P. W. nios[lce
na glrlandach
WkapJlcy
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O. Z.&1dzie
P. R. w
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-XOX
JJelegacje
'wkroczyly
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sw. J6zefa.
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Maczynskiemu.
O1os zony,
paslerblcap.Marja
Vogel, leez ta

slowach wskazal eel f z:!danie sztandaru Panskiego. Pr6cz miejscowych czlonk6w skreSlU historie ,kola. mata sobie lew nog I doznata silnych

ks.
kapelall
kt6ry kola
w podnioslych
cztol1'kowie
przy\stapfiJl
StoluNa
l zabral
mJejscowy
P. Goczot. ktory
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Clelnem, do onal. POSWl<:cema sztalldaru. p. obytka. Po naboien, twie ,udano sle do c w. gdanskich .oraz d magogiczne .WY'st l- lecz zawista - nie wiadomo narazi

Po posWlecenlU udal siQ poch6d przed sah "Domu Narodowego . g<!zle OOIbyly sie Pleme \V ostatmch dmach "Katowl.cerkl. dlaczego na fram d k d' .
10p.Spdr ,i gk'z ,erocze,
b i przem6wienia.
okrzykiem
Da Zeibrani
zlozy;1i
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og61nego
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0 na'!l
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mmut,
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tel

pl'zedstawlclele wtadz panstw. 1 ZWI'lZ- Marszallka Polski J6zefa Pilsudrskiego i Wo- WJeczorern odbyla sie zabawa w ..Do- llIemdei opreSJl me wybawda policla.

kowych, by odebra defilade. iewody $Iaski'ego Dr. Michala Graiyft- mu Na.rodowym". urozmaicona strzelaniem Wtasciciel zdemolowanego mieszka'

Przedpoludniowa uroczystos zakon- skiego.. . 0 nne naW!'ody. ,. nla zaalarmowal 0 napadzle policje. W

czona zostata w ogrodzie p. Spyry prze- PovoIudlJ11u odby o sl zelJra:'lle kola. na Prezesowl kola p. G zoiowl alezy tylko niespetna 15 mlnut po napadzie na miei

. " d t ,. I ' ' dprze
. 1ct6re
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Bandycl

k 6 k ' h I h d ' 6 I I' mkow, zblegh.
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Zie
grallic
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na
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"Marci

kiem na czes Prezydenta ! Marszatka Szumowiny uUczDe zdemolowaly doszcz tDie mieszkanie. - Domownicy, na" pod Llpinami uMa Michalskiego J
Pitsudskiego, kt6ry zeorall! trzykrotllie skac c z n. pi tra Da bruk, uratowali swe zycie przed zbirami. - fnergicz- Osadnlka.

powt6rzyli,
zak01lczyl swe przem6wie- i k B . S Wszystk!ch trzectt ?pryszk w osa
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