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Konferencja u Uindenburga nie itsunęla ostrego napięcia
między rządem Rzeszy a krajami poludoiowemi NiemiecI

I Centrowcy ostrzegają ifindenburga.
Berlin. Organizacje centrowe Nad..
re-nji zwrócily się do prezyden:a tfiD-.
denburga z ostrzeżeniem przed następ
stwami, ja'kie może wywotać Ci,)!.l!ęeie

Tuszujący komunikat urzędowy.

S7Y W którymkolwiek z krajów jest I fIeld oświadczył następnie, że bez zakazu istnienia szturmówek hit:ero
Berlin. Biuro Wolffa komunikuje: sprzeczne z konstytucją. Gdyby tego względu na to, jak rząd ustosunkuje się skich. ZW1ązki centrowe podkrdlają.

Prezydent Rzeszy przyjął w niedzielę rodzaju próba pOOjęta miała być wobe\: do sprawy armji bronzowej, w Bawarji że zalegalizowanie oddział6w narfJdcw()oo'
w obecności kanclerza v. Papena pre Bawarji, Wówczas kotTJ,isarz Rzeszy w- zekaz istnienia oddziałów szturmow ch I socjalistycznych zmusi &tronnictwo r<,patJ
mjerów: bawarskiego, dr. łIelda, wir stanie aresztowany na granicy bawar- hitlerowców będzie bezwzględnit: nadal l blikańskie do wzmocnienia. swych for..!
temberskiego dr. Bolza i badeńskiego
dr. Schmitta, celem szczeg6fowego o
mówienia sytuacji politycznej. Rozmo
wy dotyczyły stosunku Rzeszy do kra
jów związkowych, sprawy rozrachun
ków finansowych, polityki gospodarczej
Londyn. Statek ..CircesheH", kt6ry w zapasie galon wody do picia, kawę powrócić może do Nowego Joricu 17 luti
i szeregu zagadnień wewnętrzno - poli

ski ej. utrzymany. macyj bojowych. ł
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Hausner spróbuje szczęścia po raz trzeci?

wyratowal łIausnera, posiada pojemność
tycznych.
Przedstawiciele krajów południowych 4817 ton, należy do Anglo - Sachson
Niemiec, podobnie jak na wzorajszej kon Petroleum Co. i jest zarejestrowany w
ferencji z kanclerzem, wysunęli z całą Londvnie. Obecnie jedzie z Antwerpji do
stanowczośąią swe postulaty i zastrze Nowego Orleanu.
. Wyjaśnia się, że wiadomość, jakoby
żenia wobec planów gabinetc Papena.
Z kół. zbliżonych do rządu, utrzymu Mausner w ciąR'U kj:Jku dni przebywania
Ją, iż udało się osiąR"nąć pewne odrprę na Atlantvku czerpał wodę z radjatora
żenie w stosunkach pomiędzy krajami jest nieścisła, HauS1ner bowiem posiadal

związ,kowemi i rządem Rzeszy. nato
miast 'nie udało się uzyskać porozumie
nia w jednym z najbardziej spornych
punktów. a mi,anowicie w sprawie zapo
wiedzianego uchylenia przez rząd Rze

18 czerwca. .

oraz sandwicze.
.
Londyn. Statek ..Circeshell", mający
na swoim pokładzie fIausnera, spodzie
Nowy Jork. Proboszcz z Newarku
wany jest we wtorek na wyspach Azor ks. Kna.pek przyjaciel fIausnera oświad,.
skicch. f1ausner prawdopodobnie opuści czyf korespondentowi P. A. T., że znając
"Circeshell" na Azorach. a stamtąd od dobrze f1ausnera wierzy, że nie da 011
plynie większym statkiem wprost do za wygraną i cZY'l1ić będzie <Wsze pr6
Nowego Jorku, zyskując w ten sposób by przelotu przez Atlantyk.
10 do 12 dni. W tym wypadJku łIauSll1er
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Wytyczne polityki zbożowej Rządu.

Jak w,gli1 iljil ..ro,JJrojone ll łłiemc,!
Olbrzymie popisy lotnicze w Berlinie.

szy zalkazu łstnienia hitlerowskIch od
działów szturmCrWvch.

Ostry charakter rozmów z Pap enem.
Berlin. Komunikat półoficjalny po
twierdza, ie wystąpienie kraj6w pofu
dniowo - niemieckich na konferencji z
kanclerzem Papenem mial-/) charakter'
niezwykle ostry. Narady przeciągnęły

ckiegx> eroklubu wielkie popisy lotnIcze demdcka jest szczególnie pawolaną do
na lotnIsku.
w TempelhO'f
przybraly
01- kultywowania
idei bojowej
równieżaka
w
Berlin. Urządzone
si ran.iem
n1effiiel ler który oświadczyl,
te młodzież
brzymie ro miary. .Ze rane tłumy, któ- za!kresie sportu lotniczego.

re przyglądaly się ewoiucjom lotniczym ..

i pokazom napadu bombowego obliczają ·

na zg6rą 300 tysięcy os6b. Możeby tak sławetna "Katowicerka".

Popisy te poprzedzUa manifest2cja oburzająca się z racji tygodnia L. O. P. P.
się do późna wieczorem. Kanclerz w od
powi,edzi swej sprecyzował stanowisko studentów hitlerowskich, którzy prze- na "kosztowne zbrojenia" Polski, :ie
rządu Rzeszy wobec aktualnych kwe \1";aszerowali ze sztandarami partyjnymi chciała oświadczyć się 00 myśli o '\\-"'Spo
Przem6wienie powitalne wygłoSIł do mnianych popisach lotniczych w Ber
stji. M. in. żywo omawiano sprawę co
fnięcia zakazu Istnienia szturmówek hi n:ch prezydent aeroklubu major v. Keh- linie!?_
tlerowskich oraz kwestję powołania ko
__""III"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII,,""""'"H__

misarza dla Prus. Przedstawiciele kra

jów związlkowvch połud,niowo - niemiec
kich bezwzględnie oponowali przeciwko
planom Rzeszv.

5116r zarobkow, W g6rn;ctwie angielskie m

. nadal niew,iatnion,.

Najostrzej protestuje. Bawarja.
Londyn. Rokowania między rządem
Berlin. Napięcie s :osunków między brytańskim a federacją Górników w
krajami pofudniowych Niemiec a rządem sprawie przystosowania nowej ustawy
.Rzeszy nie zostało bynajmniej usunięte 'w ęglowej do żądań górnik6w nie posu
po niedzielnej audjencji premierów u nęły się napr. ód i nje z.apovvladają się
prezydenta Rzeszy i k011ferencjach z pomyślnie.
Ekzekutywa federacyj górniczy h,
kanclerzem v. Papenem.
Bawarskj prezydent ministrów dr. pragnąc uniknąć strajku węglowego dla
Held oświadczyć miał v. Papenowi bez podjęcia ktGrego nie czuje się materia!.
ogródek, że mianowanie komisarza Rze n,ie dosyć s.lną, poszukuje komprom:sl1
z rzadem na tej plaszczyźnie, aby ?rze
widziany w ustawie Urząd Rozjem..:zy
Powrót Marszałka Piłsudskiego.
wyposażony zastal w pelnomocnicrv.a
'Yarszawa. M rszałek PiI dski PO pa- decydowania w sporach o płace. Pede.

--xox

rodmowY111 pobycIe w Brzes'clU nad Bu- . G' 'k 6 l . . :

Warszawa. W wb. poniedziałek 1)00 prze
wodnictwem premiera prysto.ra odbyło słę
posiedzenie Korni1etu Ekonon1k:znego Mi
nistrów. na którem rozpatryW!łJl!.e były m.
in. St1I'awami bieżącemi wytyt:zne politytd
zborowei na rok 1932/33. Po omówieniu re

zuHatów dotychcza8awei akcjj Komitet

Ek<momiczny M nistrów postanowił stoso
wać nadal w okresie zbliżającego się nowe
go roku j1;ospooarczego w wlnictwie środ.
ki, których skuteczność wypróbowana zo.'.

stała w ostatnich dwóch latach, w szcze-.

górności posta(l!owiono utrzymać dotych
czasawą ochronę celną, kredyt zastawO'WY.
zwrot ceł, zakwpy interwencyjne i koncen_
trację e<ksportu oraz shaTmonizować &kcjt:
interwencyjną z planem reaHzacji i S!JOSO"'.

bem ściągania kredytów zastawowych. 

Rozpatrywano ponadto SJ)Tawę eksporto..,
wy<:h taryf kolejowych dla zboźa.

Zgon słynnej pianistki polskiej

w lIadze.
Haga. W Hadze zmarła w wieku lat

70 NataUa Janota polska pianistka. która
zgadzają się jedY'tlie na gwarancje co do przed kilkudziesięciu laty cieszyla się
utrzymania obecnych płac na okres 12 sławą europejską. Była ona córką Ja
miesięcy, odmawiają zaś wszelkich w- noty pianisty. u którego uczył się Padl!

bowiązań w zakresie ogólnokrajowym rewski. Swego czasu śp. Janota byla
po uplywie tego terminu. nawet w for- nadworną pianistką w Bel"linie a nastę
trie poddania się pod rozjemstv.'O Urze. pnie pianistką na dworze angielS'kim.-Po
du Rozjemczego, przewidzianego w usta wybuchu wojny przeniosła się do Hagi,_
\',Ie węglowej. W niektórych okręgach gdzie stale dotąd mieszkala. Zmarla WY-
węglowych, jak np. w P.oludniowej dala kilka ieopool kowa'l1Ych utwor?w
Walii, panuje silna tendencja strajkowa. SZ<y\?e1la, ktore ?osladaIa wś 6d sW Ich
W każdym razie sytuacja w dziedzinie pamIątek. Nataba a.nota t>Os13 ala bcz

p,ac go.r lc.z m?s . .e e 1U1. ywne- nującvch 

mu WYJaSUleUlU naJPoznIeJ do dnIa 8.go

. .. hw. którym
ul d f to
. .dniu
t I ne
orderyza-nadane
Jej przez
r6Z'1lych
pa.
1!pca;
parlament
B. król AbissynJi
znowu
w więzienia.

giem powrócił sam{)chodem do Warszawy acJa orUJ, Vł ICzy na to, e.Vł urz dz. cz,yna waka je etnie. 14-go lipca bo- Addis Abeba. Zatrzymano i areszto
Wczoraj rozpoczął normalne prace w Gene- ,ym, w ktorym przedsta wlclCle kop .In wIem odbędzie SIę . P?lk s!one kongr:s wano tu b. króla Abissynji Jassu. który

ralnym Inspektoracie Sił Zbrojnych. będą w mnl£jszośCi, zatargi ) plac w doroczny PederacJI Gorn 1 kow, na kto- kilika tygodni temu zbiegI z więzienia.
Z S d k t D i i k - kopaln:ach rozstrzygane będą raczej na rym zapadnie ostateczna decyzja przy- gdzie powstawał już od lat 17.

yn y a u z nn arzy korzyść górników.

we Lwowie. Ze strony wlaścicieli kopalń trwa

jc;.cia lub odrzucenia propozycyj rządo

"'ych, to znaczy za strajkiem lub prze Zabójstwo i samobóJstwo w kraterze

wulkanu.
Lwów. Onegdaj. odbyło s!ę we Lwowie silna opozycja przeciwko koncepcji fe ciw niemu.
Dzlennikarzy
wa!ne .zgromadzeme
c łonkow
SYn Yka!u deracji G6rn 6w. Właścicie'le kopalń
NowY Jork. Telegram Associated PreSS
LwowskIch.
Po udZIelenIu
absolutorjum ustępującemu zarządowi, 
. ,"_"._""'Q,,"m"lIlIInllllllmlllllnjlllll.llnll1ł"'_ .- Z Wysp ł:!awajskich donosi l) niezwykłem

Wybrano nowe władze Syndykatu z preze
Sem Rolle na czele.

Śmierć matki de V alery.

y orku,
Londyn.
W Rochester,
Nowego
zmarla
wczoraj wkolo
wieku
80 lat
ratka
obecnego
premjera
Irlanjj de
Va
ery, która
po . raz
drugi wyszła
zamąż
za Anglika z Ameryki Wheelwrighta.

K at a str o f ain , . DOZ - ar W b . erl. . ńsld - m Lu na p arku tam POp łnion m zab? twie i' samobóiStwie

_ , · Ucz-eti gunnazJum WIłlIam NU!Iles zaprawa- '7

Berlin. Onegdaj l) godz., 1.00 północy Pożar przerzucał się na coraz to m'lle zabu. dził na szczyt wulkanu KiJauea panne Mar
wybuchł w berlińskim Lunaparku olbrzymi dawania. Ztłieła się również wieża o wy- garet Enos, w której się kochał. a która
pożar. Wielki budynek restauracyjny, zbu- sokości 53 -metrów, późnym rankiem udało odTZll'Ciła jego propozycję małźetistwa 
d?wany z <1! ewa. stanął nagle w płomie_się .ogieti. stłumić. Z y.rieżY pozost ł tyl o zastrzelił ją, a potem wrzucił ciało do kra.
mach. Na mlejlSCe wY'P,adku przybyło 8 .od- szkielet zelazny. groząCY zawalenIem SIe. t ł bokośc' 400 metrów do którego

dzlał6w straży pożarnej, które rozpocge}y Szkody materja1ne są olbrzymie. . eru o ę Ił'
gasić
ogień 16-toma strumieniami wody. _ - Da.St me sam wslrocz1l:.

" .. '
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..Pol s.. ZachodnI." z dnia 14 czerwca 1932 r.
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Wynlkl.lIozbowe spisu ludno na zachodzIe Rzpllte). za-kuć w telazne
jakiegoś
wIckiego pęta
"ki>łchozu".
na prUs bolsze
kil sprepa

\

\

«tórego dane są stopniowe publikowane v"ad ął Ich ziemią .na j)rzestrzeni t}'slę- r:lstę nlem4eckiego na ziemie polskie. s'ę tych śri>dków kanclerz Briining, co
pa icb
C}' mil
kwadratowych
,te ruch ten akbezczelną,
nie mówiąc
juź okoloje- bął
się przed
niemi Gotów
marszałek
tlinden
Spfsostatecznem
lud1toścl 'z zestawieniu
dn. 9 grudniai r.opraub., całe
szczepy
zachodni.o:Słowlansk!e
I za-Bla,gą
I ltosztownych
środków,
by znędć
rowanego
tn<Jdłę.
był chwycić
cowanłu, ujawnił pozycje, nad któremi hcznłe zalamał sle ku końcowi wIeku go moralnej wartości, j.est dz,isiejsze ha- burg.
'Warto zastanowić się. Z danych spisu XVIII go, j od tego czasu zacząl slę cofać. sio hitlerowskie, że ziem4e wschodnJe są Jest to jeden jeszcze wymowny i ja
Iw,ynlka, e ludność polska na tJer nie Nie było już naturalnego ru hu lud- koniecznie Niemcom potrzebne dla życia rawy dowód, że "Drang nach Osten"
:Rzeczypospolitej stanowi większość. się. ności niemieckiej ku Wsch<>dowi wtedy, i rozwoju. Blagą oczywistą jest to hasło, może dz.isiaj być hasłem w gębie hitle.

gającą 70 proc. ogółu ludności (ściśle: gdy sle najgłośniej rozlegało w Niem- bo ludność niemiecka straciła swą siłę rowskich pyskaczy, ale nie jest formułą
69,1 proc.). Największą jednol,ltość pod czech hasło "Drang nach Ostenl" Ju .rozrodczą, a więc i PJtrzebę eks{JansjL żywotnego dziejowego procesu. Liczby,
względem narodowościowym wykazują za czasów bismarkowskich "Drang tlach terytorjalnej, bo ciąży ona ku miastom, ujawnione przez najnowszy spis ludno
itasze województwa zachodnie: śląskie Ostenl" byla to raczej komenda, pOpy_O ucieka ze wsi i od roli, . dąży raczej ku ścl w Polsce, stwierdzają, że $ląsk, Wiel_
193,3 proc., poznańskie 90,5, pomorskie chająoa ku Wschodowi oporne'i niechęt- Zachodow4, aniżeli ku Wschodowi. Gdy kopoiska. Pomorze - to najbardziej pol
,:89,9 proc. Cyfry te są watl1ym argll- ne tłumy kolonistów niemiecldch, anIżeli ,.pokojowy" i katolicki kanclerz BrUninf.:" skie co do swej ludności ,ziemie Polski.
lmentem dla naszych tytułów posiadania __ formuła dla żywot:te!!o, naturalnego opracował projekt kolonizacji kresów Liczby te są nieoopartem świadedwem
!,ziam zachodnich. Powinny też one staĆ ruchu. Pierwsze miljony, uchwalÓTI.e wschodnich dzisiejszych Niemców, ziem niezniszczalności I żywotnogd źywiołu
,tIię przedmiotem ywej propagandy na- przez sejm pruski na cele kolonizacji nie- pogranicznych z Polską. marszałe'k tlin- polskiego, który z szybkością poprostu
\..s.zej na Zachodzie. zwlaszcza we fran- mleckl j w Wielkopolsce l na Pomorzu denburg wzdrygną! się przed jeg-o zasto. p;orunującą potraW przekreślić wiekowe
'ejl, gdzie niewątpliwie pokutują tu I ow- ,_ to było publiczne stwierdzenie. że sowaniem, kwalifikując go jako "bolsze- zdobycze germanizmu na swoich zie..
Idzie dotychczas mylne poglądy, tkwiące ustało już dawno naturalne posuwan!e się wdeki". Okazuje się, że naśladowan:e miach i stał się ZMWU pelnym gospoda.
,w przyslowiowej nieznajomości geogra- ludności niemieckiej ku Wschodow że polityki bismarkowskiej jest dziś ni£mo- rzem swej dziejowej spuścizny. Asper.

fjl we Francji. trzeba używać sztucznych, niesłychanie żliwe nawet dla najg-orętszych wieIhI

Cyfry te obalają w sposób stanow- _"0""""""''''''''''''''''''"1"111"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,

i<;,m" charakterze Śląska, Wielkopolski ". 3 ·

czy i niezbity legendę, szerzoną przez

propagandę niemiecką o pra-niemiec. Nowa fala dekretow Hlndenbur lJ a
li Pomorza. Uderzająca jest zwłaszcza

liczba ludności polskiej na Śląs'ku: 92.3 Szturmówki Uitlera odżyją. - Podwyższenie podatków. - ZnIżenie zasiłków dla bezrobotl1ych.
proc. Uprzytomnijmy sobie, że Śląsk Berlin. Nowe dekrety prezydenta nia mundurów I zachowanie kontroli mi- tych formacvi oraz ich zastosowanie ma
przez lat 600 nie nalelal do Polski że Rzeszy ukazać się mają we wtorek wie- nisterstwa spraw wewnętrznych Rzeszy być uzgodnione z ministerstwem spraW
przez wieki cale podlegał kulturalnym. czorem. Dekretv w lcwestji politycznej l!1ad organizacjami o charakterze woj- wewnętrznych. Dekret w kwestiach n
jł;Zykowym i osadniczym wpływom nie- przewiduią Zlniesienie zakazu istnienia sckowym. Na podstawie tego dekretu nansowych zmierza do wyrównania l!1ie
mieckhn, popieranym przez rodzimych, hitlerowskich oddziałów szturmowych oddzialy szturmowe będą musiały pod- doboru budżetowego. W samym dziale
lecz zniemczałych Piastów. Dziś, po oraz innych organizacyj narodowo -' so- I dać si e tylko formalności złożenia statu- zasit:ków dla bezrobotnych deficyt wY'
dziesięciu zaledwie latach bytu pod cjalistycznych, zniesienie zakazu nosze- tu organizacyjnego. natomiast podział nosi 400 milj. marek. Dekret przewiduje

"' psóln '''''''' . da .ro hem pa 1istwow'''''''' z Pol- wprowadzenie nowych podatków: l. do

wincją
..pro.--.Inleresul
---...s cezwanegoodl :Yzatrudnienia.
s "ą, S ąM jestRzpIitej.
naj a Zlej po s (ą
eclla ro -- . - W -.podatkiem
_ l a d " " I sOkOŚCi
lh proc. ogólnej sumy,
"' k .. 1 .v 'L ... . b rd .'. ,)'j" l _'__".."''''.''''''''''1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'''''''''''''''".'''.''- dat.ku do podatku dochodowego w wy

germanizmu,
która się
zalewała
go lIerrlolem
Donaldem.
Urzędnicy
płacićod
stawki
odFala
lat.600,
pof.nęla
ustąpiła
memala Mac
,kości
11h !!rOC.;
2. mają
podatek
soliwwwyso
wy

bez śladu. pozostawiają, zaledwie'7 pro- ' Plan Mac Donalda w sprawach polsko-niemieckich. sokości 20 proc. w czasie od 1 lipca rb.
cent\
lttd-ł1ości językowo niemieckiej. " ........ i..; .... ..".,! do 31 marca r. przyszłego ma przvnieść
. Ś l k db ł' . k' dy konferencje mIędzy mmlstraml angH lsklml przyczy'lltą SIę do powodz&Illa konferencYJ ku obrotowego poniżej granicy 5000 ma
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tych jego cześclacb. gdzie polska IllriI
patriotyczna nie Jest dOtychczas całko
wicie skrystalizowana, nie ))OZwoliIII)"
traktować za ug6r. nadający sle do ger.
manizatorskich eksperymentó.... ZechclI
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dliwą i niesłychanie jątrzącą cechą nowi to rozstrzygającego kryterjum. na czele mają zapewne grube wątpIł. na Sląsku ł wynik ten tet z natury rze
v.olk,sbundowej ro ty jest jej odnoszenie Jest to pogląd zbyt cyniczny i zbyt woścl co do nIemieckości tych osób, kt6- czy posłuży nam przy dalszych koncep.
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rodzaju mle.rzwy. IstmcjąceJ po to, by mówienie. Zwrócimy tylko uwage. że jako niemieckii. ... Jl&dnienia mniejszości niemieckiej w

silić
nią d hawlczną
niemczyznę.
ją przeniknąć
"kulturą"
niemieckąTy.
i za- pogląd taki jest zarazem bardzo "oho- Tego rodzaiu wątpi,jwości nicby nam I Polsce. ladne interpretacyjne sztuczki

mleć winno do "Muttersprache", obo- i .

t y ramby i frazesy o sL.acunku. jak, się dowców
sieczny".przyznanie
Jeśli bowiem
volksbUn-\
szkodziły.zechcą
W każdym
VOlk5, p. w
p. tej
Dochbergów,
Ulitz6w
i Pant6w
nie
sle dla
do mowy
POI- nie
I bundowcy
sobie razie
dobrze
to zano..
rzeczywistości
zmienić
nie zdo
wiązują działaczy volksbundowych tak sklej nie stanowi m ernika przynalętno- Wwać. że elementu polskiego nawet w ł8ją.

dlugo, jak długo odnosi się to do Nlem- - _._..."....."'.....HHUlllllllllHlllftlllllllllflIllIllUnllllllmIUIIII1IIHIIIIIIHIIIUIlIlllUHHI....IIO"".._...
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Polacy w Niemczech a Polacy w Czechoslowacii
Interesujące uwagi Polaka z Czechosłowacji.
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a zwłaszcza na Śląsku. Spis ten. jak klęskę w ostatnich wyborach do seimu wiadomości, Iż b IY odezwy, pisane przez o. Dziecin:nem wydaje nam się również z'wa
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ziemie zachodnie Rze,;zypospolitej mają czna. Niestety. z bólem serca musieliśmy Slowo "zdrada stanu" jest zbyt może lagod. jego działalności na polu konsolidacji Po_
przytłaczającą przewaię eiementu rdzen stwierdzić. że znalazło się w Polsce kilka nem okfeślenlem. To j&st coś więcej: Zatruwa. laków zagranicznych, dziwimy się, jak je

nie polskiego. gazet. które w swojem zaclet1'zewieniu nie stale. z premedytacją, metodycznie duszy go nazwisko można wogóle zestawiać z r6

'k . partyjnem doszły do tego, że, jak w wielu śląskiego Polaka. Państwo, które pozwala na żnerm figurkami. wymienianemi przez pra..

Tego rodzaju v.yn! SpiSU z natury innych sprawach _ całkiem niesłusznie takle metody, wydaje się samo w ręce burzy. sę chrześcijańskiej narodowej demokracji.
rzeczy mocno nie d'.."6 adza zagranicz- winę przypl,sywały większości. rzadzacej cieli. Musi być uczynione wszystko, by takie Najmniej uzasadniony wydaje nam słe
nym i domoroslym germanizatorom. w Państwie Polskiem. Rekord w uprawia- wystąpienia nie mogły mieć miejsca". zarzut. że Pojska pod rządami S8naCyinem1.
Miejscowa "lojalna" prasa powitala prze_ nil! nieuczciw j "demagogjj osiągnęła kato- Tyle "Czas" krakowski. Nam. którzy straciła na sile atrakcyjnej dla Polaków po
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bu:ger k rn Pole po. sze:egu kr tacklch Zdania powyższe granicza wyrazme ze runami i wzrost hitlefYZmU I wojnę jawń- ale na wywody. organów Opozycyjnych
probach tnSY11UO\\ nIa, ze wynik SpISU zdradą stanu. Nader trafnie ocenił warchol- sko - chińską - wszystko to jest rzelwDlo musimy odpowiedzieć, że właśnie mnIeJ
nie daje rzekomo objektywnego obrazu st\\'o Korfantowej "PolonU" "Czas" kra_ dziełem rządów Marszałka Piłsudskielto! ! sZ!'Ść .polska w C echosło,!a ji. która naJ

dochodzi do następUjącego "wniosku": kowski. Diszac m. in,: Jeżeli chodzi o wybory w Niemczech, wle'7 J ze wSzYs.tkJch skuplen polskich za
"Nigdy nie uznamy (I?) spisu ludności Jako "Refleksje, kt6re nasuwają się po przeczy. to te same gazety opozycyjne. które przy_ grarucą prz jęta. I st t. zw. duchem sanacyj.

politycznych zarządzeń". Walka wewnętrzno_polityczna w Polsce Pro- cyjnym" same stwierdzają. że przed wojną ac na ru Ielszyc le zYJemy tutaj w
. " wadzona jest zzacleklośclą. przecbodząC{! gfa- powiaty d'zisiejszego Sląska Opolskje o: warunkach slel3J!1Kowych. od 12 la wa .
,N.a temat.
w pom Ian;g.o.
S ISU. IUd- nice
zapewne.
Alebolesne.
metodypisują
!Cliwicki.
opolski
I strzelecki
dawały
ozh.naporem
podstawy
dla jaklcbkolwlek
mniejszościowo.
taniuprzyzwoitości
tych wywodów_ są
nad wyraz
winę klęski
polskiej
Tządom
"sana-więkI :ym czymy
h ' od it skute<:zrue
nosl d a!wlęk
sze N ukczechlzacYJ
y w war:un
noscI wYPOWiedział SIę rOWUlez w 1>pO- walki politycznej na Śląsku, któfe tam WPfO_ szość polską w wyborach do parlamentu n '1l1, prowadzonym pod ha,gł: nawraca
sób wielce charakterystyczny dla ger- wadza p. KOffanty. przecbodzą granice już nie niemiec,kiego. Już podczas plebiscytu Po_l ma . spoIszcZ{)tlych Mora ów , a .Jeżell z
manlzatorskich celów V olksbundu pr e - przyzwoitoścI, ale granice naipryn1ltywnieJsze- lacy stracili większość w powiecie opol- waIki ł WYChOdz i imy zwycięsko. to główną h

. I Od b taki t k I k' I I' ł b' i . zas uge ponos tu nasz ..sanacyJny" duc

zes tej or aniz cjj p. łIoch.ber g . .Prinz f:SI:o ::c::nl:::ś : YCh :łe:łleck1c: r ; ol yl . :(} I ich.n ::; ¥el :.ł; 'Ni:m jedoośći i zgodnej współpracy wszystkich

von Pless . ktory w mOWIe swej, wy- sce pojawił się w Niemszecb." to taki Niemiec spowodowało dalsze uszczuplenie polskie. tr?nnicł"': bez względu n,a .wy.zn!lnie I r 
głoszonej na zebranju członków V olks- nie mlalby co robić wśród swołcb. Słowo .,zdra. go stanu posiadania. Stało się to dawno D1ce polityczne. I 'YłaS1ue w1 domośc.
bundu w Katowicach odbytem w ubiegłą da stanu" byloby naJlagodnleJszą kwalifikacją przed przewrotem majowym. Niebywały ze Po}ska pr estała byc kłęb.owlslnem, wa

.."' 1 rzą 31m l Zle {} wyJ: mętego c u, Ja m

sobot ę P o p i s a ł S i ę ast ęp u J '''' '' g odn ą takiego postąpienia. Obrzydliwy artykul "Polo. wzrost hitleryzmu w Niemczech musiał w par d tYJurC,h d ' .ze d raz na k r zcle P° eI d sl n ki e łI
uwagi "Interpretacją" wyników SpiSU. _."""""."...,...."""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1I1I1I1I11I1I11I11I1I11I11'lIInIllOIlIll"III""I"''''""'''''''''''''.__ jest Polska mocarstwowa - jest dla nas

..9 grudnia 1931 f. Odbył się spis ludnoścI. mocnem oparciem w naszej walce o byt.

któfegO
wynikiniepolskiej
oglasza tefaz prasa.
Wedle tegow
Z UrOelJ.tości
DDŚwieeenia
sItandaru StOW.
sposób
pisania pewnych
organów
PTOCem
ludności
Województwie
prasowych
w Dlatego
Polsce.
zwłaszcza
katowIc

Śląskiem
wynosi
7.7.Śląskiego
W górnośląskiej
części
Weteran6.
Armii Polskiej
we Francii.
kiej ..Polonii"
o stosunkach stanowczo
wewnętrznych
Wojewód
twa
miało
podać
6.6b.proc.
w Polsce
musimy
JaknaJbardziel
buJę
tu wspominać
o doświadczeniach
(?!).
lakle uroczyste
poświęcenie
szta:ndaru
Stowapod płytę Nieznanego
zagranicą.
ludności
mną mowę
aniżeli polską. Nie
potrze.
KróL Huta.
Dnia 12 czerwca
odbyło
się się
I bożeństwie
uformował żOłtlllerza.
się pochód gdzie
i udałski
potępić
z punktu widzenia autorytetu Pol.

mieliśmy przy spisie ludności. Jeśli Jednak po. rzyszenia Weteranów b. Armji Polskiej we wygłosił przemówienie sekT. wspomnianego Polak z CzechosłowacJo

dane cyfry odpowlada,Ją fzeczywistoścl. to do_ Francji na okręg śląski i Zagł. Dą,br(}wskie- ZwiiWku z Warszawy. p. Starzyński, ))0
starczają tylko dowodu dla felłfezemoWanego go. Na uroczystości obecni byli m. in. konsul czem nastąl1)iło złożenie wieńca na płycie i Pł'zy bólach reumatycznych w głowie. b!o-.
pfzez nas twierdzenia, że mowa nie posiada francuski w z3JStępstW1ie ambasadora fran. degranie hymnów polskiego. francuskiego i dlnroh ł ramiooaclt. nerwob{jlaoh. bólacli w udadi
rozStfzygająCegO łnaczenla PfZY fozstfZyganlU cuskiego i konsul włoski. O godz. 10,30 ufor- włoskiego oraz defHada przed 1!omnikiem j IIIOtStrzaloW}'oh '11a,tl\iraina woda gorzka I'fan

G świadomości narodowej"I?.. mował się pochód i poprzedzony orkiestrą Powstańca. Po defHadzie odbyła się akade- clszka:-Józefa stosuje się diWi codtcieooegO oczy.

. k dą łu.ad. kSię
- .O.
ł Ś""ClO
J d . .aalyt., a, 00
t t . SZlCZ3IJ1!a
Wspomniana .fi1oz.ofja" prezesa OJS
WI.' .mJ,!l
V! s I 1>0&1, przewodiu
en magls ra.iPIJIka<rmOwego
u, w czasie teJr łJ' d,Ządać
. łJ . w WP
V.olk.bundu
'. ' glmówI
w Kroi.
Hucie. J{'dzle odbyło Się uroczy- ktoreu przemaw13h 'Prezes Zaworka, zast. ao ł roger}3.o.
dostatecznIe w:yraz- ste po'Świecende sztandaru, którego doko- gen. G6re<:kiego płk. Gą.siorowsk.i i po
r,le. ze ta hakatystyczna organizacja nie nał ks. radca Gajda, wygłaszając przytem szogólni delegao).
wyrzekła slę swego germanizatorskiego podniosłe kazanie okolicznościowe. Po na

programu, że nadal element polski na _.-...IH...""l11l1l11ll11l1gIlUlllnllnnmUłllllHl........
Śląsku uważa za .obiekt swych germanl.
zatorskich zakus6w. W i.nterpretacji p.
ł10chberga stresZJczona jest cała perf;dja

VOlksbundowych praktyk. Ody n. p.
N,emlec zapisze dziecko do szkoły pol
skiej. lub gdy choćby tylko czynnie za
z!.acza swą lojalność wobec Polski. to
VI ocza(:h volksbundowców uchodzi za
zdrajcę, którego trzeba piętnować, ale

S...01l6Is""0 e.e.....wa....
InsDelllOra S.6III1 BrackieJ.

Hu.or.
Kto kąmu.

Aktor K. sPOtkał na ulicy protektora sztuki I

prosi gO o małą pożyczkę - 2 koron.
_ Dfogl przyJacielu. mam Jll'Q' sobie 200 l..
rem, proszę oto 100 koron.
_ K. dziękuję, odchodzi, w tem zawraca. d0

Król. samobójstwo
Huta. Dnia 12Kolaikowski
bm. o godz. Henryk.
20.45 1 go.
kdlejowe
ŚIl1ierć
Koiakowskie
popełnił
Zwłokistwienlziły
odstawiono
do szpitala
miejskie gania protektora ł pyta: .

_ Pardon, ale nie orJentulęslę teraz, kto ko

Brackiej przez rzucenie się pod pociąg po- wioIngo listu, powodem samobójstwa był mu wloleu 100 koroa, pan mnie. CZy iapatlU
spieszny. zdążający w kieTunku Katowic. brak środków do życia i ogóluie paml1iiący
UJ....}. .
la1 około 70,na
emerytowany
inspektorpolk:yjne
SPÓłki l gOi wkryzy,
Król. fiucie.
Jak wynilka z pozosta
Przybyłe
miejsce władze
.

.--..'
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. ",'Polak. Zachodni." z' dnia '14 czerwca "1932 r.

.';::___...18
,..,oJ.1I1 cI.llretu W ..rewle
\". i . ,ww.óro..nvclII .,.. clvrektorsklch?

dku żadna strona nie bedzie mozła tąda

kary umownej l\I'b odszkodowania przewl.
dzianego w 1JOJJrzedniej umowIe.
Rozporządzenie o ograniczeniu nadmief_
nych wyna&'l'odze6. OIJafte na powyższych

W IU b jut' łnrormacJl ole. proceat)' od obrotu. SlN'Zeduł' Itd. Decyzja taka mtJSl być zakomu.nikowa- zasadach, posiadać będzie niewątpliwie
wanyd1 płac. d;vtekorskich w przed_ Ograniczenie WynalUodzenla odbyWać wynag't'O'dzenie ulega ogralJliczwiu. sPołecznegO' jak i też gospodarczgo punktu
E,Sł.oblot'Stwach
vraraotJOwa:rrgm
dekrecie
w SIPM'Wie
,tytułu,
zatrudnIenIa.
na w przepiL'lanym
terminie
którejwidzenia.
znaczenieZ bardzo
zarówno ze
I)OIdligelny
dałsze
szczea:ó/ywYsiOwypJaoane
bodzie albozna
podstawie
decyzji or&:a_
Jeśli osoba ta nie
zgodziosobie.
się na ogra_
punktu poważne.
widzenia społecznego

: e tvm deikrecle: . .nu zarzą.dzającego przedsiębiorstwa albo na niczenie, 8Jlbo jeśli w.niosek o ograniczeniu J)ozwoli ono na zmniejszenie nadmiernej
Uebwalony na pJI\ł)(owem I)OSledzenlu mocy decyzji sadu. WY111ag.rO'dzenia zgroszony przez którVKol- d.ziś r01!piętości uposażeń pomiędzy perso.

R. Minilsw6w projekt rOZ1)orządzenia DecyZja organu zarządzającego mote wie<k z wymlen!onyc!& czynników nie zo_ nelem kierO'W\l1iczY'lTl i pracowniczym w
,Prezydenta RzeczYl>OSpolłtej o ograniczeniu z!UJaść a)bo na podstawie jego własnej ml- stanie przez orjCan zarządzający przedsię- przedsiębiorstwach, powodując bafdziej
',lIa.dmiernych wyoagrodzeń. ma na ce,lu U'5U_ cjaływy, alba na podstawie wniosku zgło. biarstwa uwzględniony - sPrawa idzie do b'Prawledliwe rozłotenie cięt3rów przes!_
'iJ1iecle ta'kich a'normalności. jak utrzymywa. szonego do' zarządu lub rady zarządzającej. S1\d 1 Okręgowego, ktoTY ustali wysokość lenta i złagodzenie fennentu, który na tle
nie się bez tadnych zmian \I1\>OSażeń naj. Wni()Sek tatki będą mogli zgłaszać: 1) kilku wY1nagrodzenia tak. by "było 000 przysto_ pogłębi3ll1ta sie tej rozpiętości ujawtlia się

ych i oczywiŚde nadmiernych. gdy lub nawet jeden człon ok zarządu rady nad sowane da zdolności zarobkowej. platnłczej dziŚ w wiciu dziedzinach pracy. Z gaSl)O.
;ednoc.ześnie szerokie warstwy średnie i zorezej lub komisji rew!.zyjnej, 2) 12..1>y skar i podatkowej, zadłużenia. stanu zatrudnie- dar<:zego punktu widzenia - ograniczenie
nainitej nposaJallych pracO'wników do. bowe - w razie gdy przedsiębiorstwo za. nia. jak rów11ież do wysakości płac ogółu nadmiernych wynagrodzeń winno wpłynąĆ
tknięte zostały redukcjami płac i, ut rutą lega od roku z zapłatą choćby poszczegól. pracowników danego przedsiębiorstwa". na zmniejszenie kosztÓW admil\1iL'1traeyjnycb
'pracy, przedsiębiorstwa zaś .zJ11uszone' do nych podatkÓW i opłat puNicZ'nych, 3) mi. Osoba. której WY'nag'rodzenie zostanie wielu przedsiebiorstw, które to koszta nie.
'POnoszenia cieżarów niezmienionych płac n terstwo vrai;y i opieki społecznej - w agraniczone, będzie miała prawa przedter. raz bardzo powaźnie obcidone są wyso
lNłjwY'tszych zalegają z wypłatą płac ra. razie jeśU przedsiębiorstwo zalega z WY. minowegO' rozwiązania umawy za trzymie- kim! i nie\1lSl1>rawiedlłwionemi wynagrooze.

botniczych i opłatą podatków i świadczeń płatą Ptalcownikom vrzez dni 30. sięczneaD wypowiedzeniem. W tY'lTl WYDa- niami.

publicznych, czy te1; nie mon sio wywil\- " 1"".' _ln"mnIllHmllllllnlllllllllnnnllllmllmlmllllllm__ 

zywaó w tenninie ze swych zobowiązań
,wobec Wierzycieli.

W dotychczaSQwych warunkach i na
podstawie nornl dotychczasowych ograni.

czenie tych Iłposa e(1 n3fPatY'kało na powa.

W wvllldnionel Ilicel.
lownicZ() nad 1)Ob1is'kiemł zatokami łub na

me bnłdnoŚ'Ci. Jedne z nich wyratały sio

w braku inicjatywy ze strony samych przed
Nicaa jest punktem, o który zahaczają najzamotnieisi dawniej bywalcy J3.M1ego
siQ'biorstw, inne leżały w postanawienlach wszystkie marszruty podr6b z 'francji da Brzegu. Na wszystkich prawie willach, u_
Nicea,
w czerwoo
1932' 1sianych
!\tkiem brak
pieniędzy,
który skar des
się
umów dawniej zawartych. które przewidy. Włoch, z Włoch do
Hiszvanj!j
I z 'francji
rzędem
wzdłużnaPromenade
wały niezmiernie wysokie kary i odsz'ko
do
Afryki
Półnoonej.
I
Anglai-s,
widnieją
wielkie
napisy:
nA
1000er"
cowania na wypadek przedtennilJl(}we o
Nicea ob ,ie, po>międzY wie1kim sezo- (do wynajęcia), lub "A vendre" (do sprze
,\zerwania kontraktów.
nem zima\VYln, kt6ry kończy się w marcU. dall'lia). Wszystka jest do wynajęcia lub do
De'kret projektowany ma wioc na celu a sezonem letnim, który rozpoczyna się sprzedania właściciele pięknych pasiadłości
otwarcie moi.1to ci prawnych do zrewido w połowie lqpca, jest pusta i wyll\ldniona. rezygll'Ują łatwo z wypOCZynku nad mo.
wania umów niesłusznych i ucią,tliwych W części handlowej miasta, w której ko>n_ rzem, aR'ranlczają wydatki. Nicea broni się
dziś spałecznie I go>9!)Odarczo. bez naraie centnlją się wieltkle banki, maR'azyny i przed odpływem fali turysótw, J)ozostawia
.nia przedsiębiorstwa na zapłatę równie nad przedsiębiorstwa, ruch jest nadal duży, ale iących corocznie miljany. Ceny hoteli biją
'mlemych odszkodowaJi, z drugiej zaŚ stro. w dzielnicy zarniesz,kałej przez cudzaziem- rekordy taniości, towarzystwa, utrzymują..
ny ma umażliwić przeprowadzenie tegO' c6w. W hotelach i poosjonatach. zasunięte ce komunikację autokarową wzdłui WY

nawet wbrew stanawisku większości we Muzje i zaryglowane przwi świadczą o brzeża. cO' tydzień niemal obniżają ceny.
wladzach przedsięblarstwa. broniącej na pustce zl\IPełnej. NIetylkO' jednak brak se_ WielIką konkure>ncję dla samej Nicei sta_
zbyt często istniejącegO' stanu rzeCzy.
wnu je6t te o przyczvną, ale przedewszy- nowią małe miejscowości, rozrzucone ma
DzIałanie projektowanego dekretu roz.

cIągać się będzIe na spółkI akcyJne. spółki

z ograniczoną odpowIedzialnością, spóJ.
dzłelnle. towarzYstwa ubezpieczeń wzaJe.
mnych, zrzeszenIa wytw6rc6w, przetwo

,_..._nn"a nllllmnnnmnnnmnnlUmnnnnllllmrnlllllllllmnlllllm1l,m",,",""

Z iJcia kulturalnego na Slasku.

c-ów I handluJących, posladaiące osobowośĆ .
vrawną, przedsiębiorstwa I zakłady państ. Zjazd śpiewaczy Okręgu Rybmckiego.

wysuniętych daleka w morze cyplach.

Więcej tam zieleni, błękitu morza I złotego
pia ku. Lwdzie coraz baTdzi&.l szukają ko
niecznego wypoczynku, a coraz mniej ko
sztawmej zlrbawy, to też Nicea, jako duże

miasto. przyciąga jedynie w zimie. Obec
nie, w przededniu upalnego tata, zjawiają
się pierwsi przY'bvsze w Can.nes. Beaulieu

i J UW les PPI1iS. Wielu wśród nich jest
Niemców. ktorzY 7!ręcznie dają sobie radę
z rozporządzeniem swegO' rza.du. zabrania
jącem wywozu pieniędzy z kraju, Pozatem

wszędzie słyszy się jęzY'k rosyjski - o.
sjanie emigra'Ilci są tu gośćmi z Paryża.

Londynu i Berlma. są. także gaS'IJodall'zami,

Jaka właścilciele pensjonatów, sklepów i
kawiaTni.

Nie doprsują jednak Amerykanie I An
glicy, co przoo-siębiorcy najbardziej odczu.

wam. ponieważ wielkie luksusowe hotele
mogą liczyć tylkO' na anglasaską J)uhlicz
ność. 'francuz. który byłby dość bogaty,
aby móc apłacić pabyt w takim hatelu, ku

puje . sabie wtl1ę na zboczu gór i hodtrie ró.
,,;:owe .i samorządowe oraz InstytucJe ubez- W ogrodzie mieJskim .'palonia" w Yb. 1 Moniuszki Lig. Kuźnia 1 /., "Lutnia" Czer że i mimozy. .
ul[)rzYwllejowanymj turysta
b1orstwa.ch WY'tlagroozenie członków za- Zw. $1. Kół $plev.;3!czych. Zjazd p,ołączony " GWIaz da Zebrzydaw ce l1Y.. char !m. mi Najbardziej
na lazuTowym brzegu są maleń'kie pie
ski, najróżnieiszych ras, odcieni i tempera
,zyjny<:1C oraz pracO'W'nłk6w umyslowych mei .roc mcy .śmiercI. 51. Mal1;l\1'szkl.1 pr e_ C opma. NIewIadom 1.:>%, chó! . .M.lck!e mentu, które całemi dniami wygrzewają
_ jaik mówi prajekt razparządzenia _ roozlł SIę w nnpOIJIU]a;cą mamfestaCJe Ś'Pie- wlc.za NledobczYC /15 p t.. ch ar Im. .M. JU się na słońcu. Mały japończyk lub kudłaty
'rządów,.
nadzorczych,
komisyj rewIbył z uro Zystoś
la ku
zeru!1.60-letKoch
kle a pod..
Czu haw
16'/ . chó
1..\vinnyradbyć
przystoSQwane
da 1zdolności
aczą.
" .ucszkl
<?znchów
14now
'. chor
wezw.
sw:I
stał się nieodłącznym towarzyszem
\z.arobkowej, płatniczej i podatkowej, do W śWIęcIe. Ś1JJewacz , nad kt6rem Ce.cY]]J Rydu!towy 14 pkt.,. cha , ama o,r kl pudelek
nie tylkO' wytwarnej pani, 3!le i wysparta
:.zadłuienia, do stanu zatrudlJ1ienia, jak rów- pmte<ktorat QI ął łas awte. p. starosta J. W;elapale.. 13% ptk. "S owlczek. . ?oPlelaw wa,nega
młodzieńca. Właściciele psów two
eż do wysokaści płac a ółu pracowni_ Wyp:lenda wZI łY udzIał mleł s : owe władze 11 !., char" "JutTzen a RadzleJow 10 Y. , rzą odrębną kastę, która szybka zawiera
ków zatrudniooych wdanem przedsie- obywatełstwo I tłumy lud.nascI. char "Seraf JankawIce 10 pkt.
so>bą znajamaści. Razmowa zaczy
\bior wie". Przed'Pału.ąniowy pochód organi'zacyj , Chóry męskie: Chór im. PO'!1iatawskie,go między
się zwYkle na temat, co pWI>ilek zjada
Odnosi się to do wszystkich wynagro. śPiewaczych przez miasta świadczył WY- Popielów 16'1.. pkt. "tIaslo" ZOry 13 pkt. na
na
pierwsze
śniadanie i jakie lekarstwo
i:dzeń opartych zarówno na umowach jut mownie o sprężystości i patedze tamtejsze_ Chór Im. Wandy Ligata Rybnioka 12'1. pkt. p()maga mu naiskuteczniei
na zaziębienie.
[,zawartych I uchwałach iuż powziętych, Jak go okręp:u, kt6ry rozwija się i .arty tycznie "Echo" kop. Dę-bieńsko 11 pkt.
"PufU pije wtedy konia>k z źółtkiem" 

PlecWn ; ki hc 'e.g<) rodzaju przedsię. nlku odbył się 12 bm. X Zjazd okręgowy wi a 18, , "Milada" .Chwalowice. 11 /..

. 'tet I tych, które będą oparte na umowach pod wadzą prezesa p. M. BasIsty I dyry- DaMr repertuaru popisowego był b. objaśnia z powagą właściciel pinczerka
'.1 uchwałach przyszłych. a które przekra- genta p. P. Kuny. staranny a paziom wykonawczy cMrów

swajej sąsiadce na plażY. Pieski wazi się
autem na specja1nie zawieszanych półkach
i
niesprawiedliwością twierdziĆ. iż
ogólną, na którą składają się poza uposa- Chóry mieszane: I mieszane: I miejsce zesa ZW. ŚI. Kół Śpiew. p, T. Kawalczyka adbyłoby
czuwają ane kryzys w jakikolwiek S'IJO.
.żeniem zasadniczem wszystkIe stałe. Jak: "Seraf" Rybnik 20-/. p. II miejsce ..Przed_ araz wspólne odśpiewanie "Ba że coś Pal
fJmkcyłne, reprezentacyJne etc., oraz do_ świt" Rybnik 25 pkt. "Lira" kop. Rymer skę" zakończyły oficjalna część zjazdu Da.

czają Z.500 zł miesięcznie lub 30.000 rocz. KonkuTs śpiewaczy dał następujące re- wysaki.

gle. Jako wynagradzenie rozumie się sumę zultaty: Przemówienia p. prez. Basisty i II pre

sób. M. C.

datki nlestałe. Jak gratyfikacJe, remunera. 22 pkt. "Feniks" Żory 20'1. pkt. Chór im. czem odbyła się zabawa P. S.

800
funtów.
Ni pokój
ArturaPlnazenosimy
fale oceanu
Spokojnego
naoka
pokład
ty rumienił
się.
I ka . a n 1 - .ezCkwotą
do spółki
w ubezpieczeniu
..Prozerpiny"
czytelnika
w mgnieniu
radości,
się, ()CzY. jego ożywia
Wardlaw wzrósł do tego stopnia, że wy_ "Prozerpiny", która szybuj po słonej Zaręcwne młode panienki są zwykle
Romans z angielskiego. praw,ił jakIegOŚ przyjaciela do reprezen- wodzie ku ojczyźnie. więcej towarzyskie, nie tak sztywne w
30) (Ciąg dalszy.) tanta towarzystwa, by wybadać go po- Gdy okręt rzeczony wypłynął z prze- obcowaniu z drugą połową rodzaju ludz.
Przeraienie takie staje się niejedno- ufnie, co rozumiał zalecając ubezpieczyć sirzenl sydneyskiej sprzyjał mu wiatr kIegO'. Zresztą na pokładzie okrętu top.
krotnie udziałem ludzi, którzy nie chc.dzą "Shannona" na kwotę podwójną? pomyślny, póżniej zmienił się jednak, nieją łatwiej lody etykiety.

prostą drogą. W innym nieraz sensie Pokazało się, że to rze najnatural. tak, że statek posuwał się już wolniej. Nic dziwnego zatdm, że po kilku
f\\,yrzecwne słowo, przybiera w sumie. niejsza w świecie, Pan Condell dowie- Miotały nim silne fale. cO' wywierało dniach wyszła tIelena Rolletson sama na
niu ich nie.spokojnem potworne zna- dział się, że okręt "Shitnnan" nie w naj- zgubne skutki na usposobienie miss tIe- sPQtkanie z p. tIazel i odtąd zawiązała

czenle. lepszym znajdował s stanie, dlatego lfr.y RolletsQn. Pobladła i zeszczuplała się znajmość, zrazu zaka;ona. zaledwo
Do ubeZiPiecrenia wartości "Prozer- radził, aieby Artur ubezpieczył ładunek nawet. półsłówkami, później pogadanlką coraz

,piny" musiało przystąpić do spófki kilka jego o Ile można jaknajdrożej. To samo Młody duchowny pan lIazel. spoglą- częstszą.
towarzystw asekuracyjnych. Nareszcie było powodem, że nie chciał ubezpieczyć dał często -na tIelenę: ale wzrokiem peł- Ta częsta wymiana myśli stała s ę
2edna:k udała. się ubezfiieczyć ładunek. ,.Shannona", a podjął się przystąpić z nem uszanowania. Spojrzenia te nie u- ucztą duchową, bo p. tIazel okazał Się
Dokonawszy tego, udał się Wardiaw pewną kwotą udzialową do ubezpiecze- szły bacznej uwagi istoty tak przen;kli. człow.iekiem istotnie wykształconym,

do p. Condell i wziął znaczne kwaty a Ocia ..Prozerpiny". "ej, jaką jest każda kobieta. Sp ostrze- n;>zleglej ,wiedzy, .ca,łki m więc natura}.

conto ubezpieczonego ładunku, ażeby O losach dwóch tych okrętów znają gła ona, że ciemne pełne wyrazu oczy nIe, ie mogł mówIć I mial o czem.
pieniędzmi te mi pokryć weksle, któremi czytelnicy szczegófy, których Artur zwracają się często ku niej, w chwili je- Pod pewnym wzgledem jedn k za
ozapladl złoto w Australji, Zalatwiwszy Wardlaw nie przeczuwal nawet, a mia- dnak, gdy Iielena zauważała to, odwra- v:iodł .się eIena . no spodzIewała.
to, odetchnął swobodnie, mając nadz;eję nowicie, ie "Sh<tnnon wypfynął później ccly się spiesznie. Widocznie zajęty byf s'ę bowIem, ze zn zle w p. tIazel y.
na kilka miesięcy spokoju i licząc na z Sydnay i ze miss tIelena znajdowaJa nią mocnO', a nie chciał się tylkO' narzu- mownego kazno zl. Ja przedewszystkl m

podstęp, którego utył. Cóż to jednak SIę nie na pokład e ..Shannon", ale cać, stawać natrętl1y.:ll. Był zresztą w sprawach reh IJn b. Okazało Sl ,

dwa miesiące! Zbiegły one anł się obej- "Prozerpiny". nadzwyczajnie usłużnym. Gdy Iie1ena ż ep. tlazel obznalomlOny był z teoJo Ją

FZat. Chodził więc tymczasem codzień wychodziła na pokład. wynosił dla niej daskonale, co było zresztą awodem 
prawie . do przedsiębiorstwa ieglugl Do powyzsze dorzucimy jeszcze pe;duszkę i własne swO'je dywany pod go, bo był duchownym. Ie był to Je

..L1oyd"'doWliadując się, 'czy niema wie- garść I opowiemy tu rzeczy. które mogą nogi i do okrycia, i wiele llnych śwlad- dnak duchowny z powołanta.. Odezv.ał.a

lei () Jego okrętach;. wydać się dziwnemi, a są mimo ta pra- clył przysług, niezb;unych na połklad'zie si ,,:,ięc tIelen pewn go dn a ze .zdz l .
Nlępokoiły go nl.eustannie owe tajem- vidą. Kiedy trwogą przejęty młody spe- okrętu; wszystko to jedn"k odbywało WIellIcm: ledwIe usz.om mmm wierzę,
icze dla sIowa p. Condell, a nie pokoiły kulant zwraca oczy ku wyhrzeżom mor- się w milczeniu. Gdy dz,łękowata mu za sIysząc, ie byleś misJOnarzem.

'go pomimo. ze sam Condelł przystąpił skim i. tlsiłuje wyczvtać »rzy.szlość, to skinieniem głowy, nie posiadał się z (Ciąg dalszy nastąp!.)
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Krwawa awantura w piekarni Hampla w Rybniku.
Napadnięty przez awantuml Ów dzlerławca pl kaml Dołem zabił Jednego z napastników, draMo dętko ranił.
. Rybnik, 14 czerwca.. CI' przybyP, a włtłActwle wtargnęli do Awanturnicy, wlcIzac. Ił fela pro..o.
Do niebywałego zaJścia doszło wczó- pIekarni, uzbrojeni w noże I laski. Po bcja zakończyła slo tak tractczaIe,
raj w porze Obiadowej w domu przy ul. wszczeclu awantąąiAzuclU sle Odl na zbiegli.
R'aclborskleJ w Rybniku, własności Emilii Hampla, chcąc gO QqJJIć. Dziedawca ZawiadomIona o wypadku policja za
TwardochoweJ. gdzie dzierżawI plekar- piekarni, widząc, , się zanosi, wy- aresztowała Ich celem przeprowackeola
nie czeladnik pIekarski, Henryk Hampel. rwał Jednemu z n1k6w nóź I w dochodzeń I ustaleJda przyczyn krwawe)

O lodz. 12 w połudne do pIekarni czasie szarpania się z nim. ugodził nim awantury. .

A TR POLSKI W KATOWICACH przybyli bracIa Emil I Alfred Nlewrzo- w pled Emila Nlewrzoła tak silnie, l! Stwierdzono, Iż wszyscy trzei awan

rE .. T łowIe wraz z Augustem Burkiem, kt6rzy ten padł tropem na miejscu, drugi etos turnicy pochodzą z Rydułt6w, gdzie SIl
Rewia wars p :'= K'::lcł::. w Hłne wszczęli b6Iko Z Hamplem. Awanturnl- ugodził Augustyna Burka w okoUcę oka. znant, Jako notoryczni notowoicy.
A wdęc d iś, dn1ia 14 bln. cało Katowice wy.. 1J_IINIlIIoIUllllllftln lll1lllłllllllllllllll1ll11111ll1111111l8l11t1111l11\1111H111111111--,-
dają SOIbie ramdes-vOl16 w Te rze Pmskim w

Id!!! rml w Z części 20 obraeacl1l)t. "Umłiecb CzechosłowacJi

KatoiWlcaob o g\Jdz, 2O-t na premIerze wJel. I ldl n ll lelllrlkl e k ll d , dl16w do I l uz . b, (-) Jakle Sil mMlłwokł wyjazdu na studJa de

J(a,tO
iWic " w wyl!wo3lniu
znwkomLtych
a\'ltyMówSokI). .... st...au..;..I urzednlk6w
W celIclI urIOD
.......... W .' e...z. n.
wa-rszaw'Sikdch
.,Morsdciego
Oka" JaJOLoy
...."11. . zW1ązku.
z ł'oz,poozęcj
1 leti, Jamliny KozlolW'SkleJ, Ma0ry4'i Ma,I"!ównY. 'WJ'ZS'Z& zelU1e Z3&1I". .udałQ Me. W dniu 27 maia
/JUd!wUlka Sempo\ińskiego (kiMowoik artY$t I::owladu!lemv się. te mnłster 9J)raw ze_ nieznacznemi zaburzeniami mowY; 'WYjątek I\'b. dedegacja Aka?ełn1dtlego Biuri!. :vI

nv), Jlme( SuJ'iImy-Jaszczool a, J. qiesie,ltSk>io> wnętrznych rozesłał do wojewodów. ok61. stanowi przyjęcie na pierwszy kurs semi. neogo :ł' WII;'\'IS'ZaIWle, Piac :l:ełaZiIleł Bramy 6/.11..
go ,i Zbilg1I1iewa O;Jo<l'SIkiego, 5 Reveile<rs&w PoJ- nik. w kt6rym' omówione zostały kwest je narjum os6b, których nieznacz.ne zaburze- do ID1a1' ooa lJl!lYcb <:t Y11Mków c eclJOstowac.t
SIkioh. 8 gi,!'I1S (Ba,leIO. o1i\ic& ra la b3llldowa. w związane z urzędowem badaniem lekar. n,ia mowY wkują poprawę. przyczem pod. IW Wa?",S'Z3JW:e, gdZie zos.tał-a ormow ił.,

bo.ga,tym programie prllezaJbaJW1IIe skecze. na>.i- 6 ł ' b ' ' ć . l l u , c e w ze w. Czech acii w cbwiłi IM

IIOW'sze _p'QsenJm, WlSlpaittiale balMY i to d. Pozo- skiem kandydat w do s uz y panstwoweJ da się one muszą specJa nemu eczeniu i b eJ ą !)r on&. tak, :tJe strr3IWa
stałe b3tlety w cenie ad 50 &1r, do 6 -zl. do l1!&by. i urzędl11fk6w W celach urlopowych. od WY\I1ików tego leczenia uzależnione bę- '! a ?' . WY'i3Jzc:Iowy w tym c _ ałe
cia w Kaśle Teatru. Te.1. Z4.48. Ustawa z 193a r. o państwowej służbie dzie przyjęcie Ich na następny kurs. 'lb1e<w,Y1a&r1 IOOO1 ą .d? clTwi4! otJrzymal/ua one:z ria
WidowIsko ..Kfakowlacy i G6fale" Da wolaem cywilnej uzależnia przyjęcie do służby pań- Pozatem do zawodu nauczycielskiego odaji!l ik e c.ZYlmI z ikl czecho'Slł()IWaclde edmcli

po let za stwowej od u2)dolnienia fizycznego i urny_nie można przyjmować osób kt6re: 4) cier. vnstru CyJJ. t Q t w ę&u za',eca $U zaD'
W sobote dnli!. 18 :ze>; a ora,z w nled:me!e. 'Iłowego kandydata. Stan zdrowia kandy- I p!ą na drzenie rą . ku.rcz isar ki. s ut- ' ': =ll!Ii I :eg h 2W':ia;:,a

dnia 19 cze ca o god-z. 16.30 z okazji u.x:Zy- datów badaj.ą na zlecenie ładz urzędo- klem czego utrud lon Jest )Jsamej 5). c!er. 'chwt 1 ,t wy;aś,niooia tej gprawy. gdY'! mvgą bYł
stOŚCI 10-1ecia wkroczenia Wojsk PollSd<lch na wych właśClwi letkarze pOWiatowi, kt6rzy plą na znac ne. nt daJące. SIę naprawIć za- 'na'l'ażeon.i na zbędM panie-s1enie k.owMw, 'W\
Śląsk. wystawione będzie 110 raz pierwszy nic- ustalają ocenę zdollJ1oścl do służby państ- pomocą szkIeł uP?,sledzema wzrok.u. tak_ zwiazku z zaJatwiooiem formamo6ci zaC)
śmierletłne dzieło Kamińs.kiego i I<urpińskiego 1'. wowej na zaswzie specja'lnej "t3Jbeli sta. że na u ośledzeme słuchu;. 6 cIerpIą na i w'y_ja,zdo<wy h. a nawet u.wa y rDlw ak :
t. ,.Krakowiacy i Górale" na WdlJlCffi pU'W'ietr lI, n6w chorobowych". Wyniki badania prze- zaburzema nerwowe; 7) CIerpIą na stany kiego. Natomiast 1I!W!łŻa się za c PT o
na bol,SI s.portowem .Pol!oń w zm!CJJ1io'l1eJ 1'11- syła lekarz. jako pismo poufne, wladzY, ch robowe d óg oddechowych. przewi- 'w zel!1ie rCJie'S'tra' ooób. pr ych studio

{:cndzacJl, ptzvstosawa,nej do otoczc,n\ I ar- która badanie zarządziła. Lekarze urzedo- dZIane w tabeh. wa; .w. Czooho:slowacjj dla orjen . ()IJ'a. . łJOIo

ncg . P !ooez. tańce !f ralsk!e z .. Ple Ira. wi obowIązani są do bardw dokładnego Urlopy dJ\a poratowania zdrowia mogą CZ ' 1ffiJ ik, otmy. ce.elJltl mrzymama et'T'3J!11CZo
nli
1 OIaZllr l1a ble cud()WlJ]ego otocze'!łla - na- b d . d d t' d '1 . h b ć d. l fu k .. , t lJle] IloścI WIZ W]'a2do>wych, w tymże celu. Re.
tmy. b dą pociągały swą barrW\J1Qścią i d-adza a a Ia kan y a ow o p.o ZCZego. n:\l c Y u z e one lJ1 cJo ar}u zom pans ,":0_ 'jeskac:ię te ,prze.-prQWroza ial/re Akad.e>

dużo za,dowQI,enia o'iety'liko muzycznego, lecz I rodz J?w słu by pańs.two el I ostr ZJ1,Iel1:o w m tylko na.pods awle sWla,dectwa Ie>kar- micki.e .Biuro Imormacyil!1e, które uła.$wia tt6'w.
wLrOlkowel!v. W wldowjlSd<u wem1ą udział so i- wahflkow ma; b0W:ląz nl są r6wme:z do Skle,go. f'unkCjonarJuszom, ktorzy zachoro- nież W'S2e,Iikie formałoo5cl zwia'ZalJle z zapisami'
ści, ork'eS'tra. chóry. ba,Jet razem okoto 200 o- mdywiduahwwan.la clerple . kalectw l. 00- wah oodczas url()lp1J drowotnego lub .Wy- wYJjazdaml na wszy 1!kje uczdJllie w Ewr1)łtlie

sób. Przedsprzedaż biletów w kasie Tea,tru Pod. chyleń od normy, stosowme do właśclwo_ poczynkowego, właścłwy lekarz powlato_ q p,:l<Za Eu'r{)j)ą. W interesie zamter.esowUl
skiego oraz w d,nlach przoostaiWień !)rzy trzech ścl słu*by, w której kandydat zamie,rza Wy może wydać świadectwo z wnioskiem 'za-tern l<eży jaikJn3JPszylbsze 1Ja'l'eQe$trow:łme 

kasach na bol'S'ku ..Pogoni". PTaClJowaĆ. W wypadkach wątpliwych leo o przedłużenie urlopu tylko w wYpadku w A:kooem'Clkiem Biurze I'I1fol'l11ac 1Jnem. Zama.

R E P E R T U A R: karze powiatowi wydają orzeczenia po za- choroby obłożnej. Orzeczenie takie. wYda- cza sie, W; oo'Pawiednie cz:vmnJ!t4 czech

We wtorc-k, dnia 14 bOI, . Uśmiech KatQWlc" p07!naniu się z OPinją specjalisty. ne na podstawie sumiennego bada-nia, musi kie p[zy,rzekly del gacdi zawioo,omić A. B. J.
Rewia Warszaw:s-ka o godz. 20. "Wobec specjalnych warutlJków pracy w być .należrcie umotywow ne. Przy .wy<1a- tJua1nycl1 ZIlI1ia ach 'W rpo!UiS'WrIych k1we
W środę. dOla 15 bm. "Uśm1ecb Karowk: , zawodzie nauczycielskl'tn poza no-rmaml wamu śWIadectw nauczycielom stwletCza
Rewia Warsz/rWSlka o godz. 20. h 1{ QIW{" usta,lonem! we wspomnia ej "tabeli st&n6w ją Ych kooieczn()ść lecz ia rozr6ż ić na,; (-) Otwarcie nowoczesnych lełftJsk cam
W. czwaxte>k. dI1 a 16 bdOl. 2 śtm c at c chorobowych", do zawodu tego nie mogą tezy konieczność leczema W okresIe ferYJ pingowych nad Bugiem i POIJI'adem

Rep
a arJz w a: go Jś .. II Ka,rowlc" o być przyjęte osoby. kt6re: 1) rażą oko wakacyjnych i bezzwłocznie. , .
ląte. ,ma ,m... OIlec SwY1t1 wYglądem zewnętTroym (kalectwa Kobietom urzedniczkom na okres poro- We sr?d ę 8 b. . zostało otwar 1)ier

god oł: ta, d/fli'3 18 bm. . K'I'a3rowiacy ii Oóra!e" i ułomności, zniekształcenia i zeszpecenia dowy i pologowY na1ej;y się urlop, zgodnie Erz ietn8kd ca t m1>mgo _w POpowle nad
m.bolSlkru .,POrgIc,nó" o.gOOz. 16.30. twarzy. tik i grymasy); 2) cierpią na prze. i przepisami wspomnianej tabeo1i stanów UZIem. h sa l M.a k ' U t rza.=:, wrem 110 110- .

Sobota d'l1ia 18 bm. "Uśmiech Katawic" o wlekłe choroby skórne, niezaslon.i tych chorobowych. ,\V zes'llYC evui ego rUUL.Ił!JU na zac

godz. 20. części ciała. na przykrą woń z ust I nosa; Jednocześnie z wYdaniem omawianego dZJe Eur y. ])Osl da szereg domk6 WDIł
Niedzie<J.a. ótJ!ia 19 bln. .. raJk,o<wiacy I Oórałe" 3) cierpią na zaburzenia mowY (jąkanie, okólniJka minister spraw wew<n trznych u. 1 Szw. klegO, pawllon na restauracJe. czy:

ł1a bik;,kiU .POlgorni" o g-ooz. 16.30, bełkotanie, wybitna mowa nosowa.. seple- chylił cały szereg innych okólników i pism telme ! k Y9;1a oraz hczne pła e ortowe.

HA TR POLSKI NA PROWINCJI: nienie). okólnych, omawiających z .1adnjenia bada_ I OrgarnzaCja Imprez towarzyskich I SfI)Orto

Niedziela, dnia 19 bm. .Uśmiecl1 KaiOO>wic". Na wszelkie kursy nauczycielskie nie nia lekarskiego ka!l1dydatów do służby pań. ych spoczywa w rękach rutyn?Wanego

Ci'crSZYiIl {) vO'dz. 1.9.30. mogą byĆ przyjmowani kandydac nawet z stwowej i pracowników państwowYch. r stTukt
ra. W ślemuska
odę 15
. nastą )1 otwar.
Cle druIDegO
campl!11gowego
w Ze

Repertuar kinoteatrÓw

Kloo Colosseum: ..Błędne Vig>nie" i nadoro
gram - pro!ViIlgawaiIlY.

Kino Palace: ..Kul,t oiala".
Kloo Unlon: ..Cz.t,owiek śmiechu".

Kino Caslno: "AJOlJla Karemina" - pro o
'I\'anv.

Kino RIalto: "Na Zaohcdlz.ie bez 7)m\aJn".

_........"mlllllllllllllrmllmnn......nmm_..-

Dekret o ulwOrzenlu POlskl_
MonoDolu Solnego.

giestowie nw Popradem. położongo w m
lowniczej okolicy górskiej wśród lasów
szpilko1\Tych na półwYspie "Polska Łopata'"

u samej gran. czechosłowackiej. Oba te let.
niska posiadają wyjątkowo piękne poło.

żenie wśród olbrzymich las6w SZ1Jiiko\VYcli

Na uchwaliła
onegclajszem
poslOO.zeniu
Rada Mj.ni_
1 biorstwu
wyłączne ipowana
doskonałe
w<l,runki
k1imatYCZJlle.
Niekre
strów
projekt
rozporządzenia
P. ptawo
zakupuprzyslugiwać
soli, objętejbędzie
tymczasOWym
swoboda.
idealna
higjena i spra.w

Prezydenta Rzeczypospolitej o przedsię. monopolem sprzed'aży soli. salin i warzelni. na organizacja imprez towarzyskich i SIJOr.

P. Wojewoda Grazyńskł na zjetdzłe biorstwie ..Polski Monopol Solny". Roz. eksploatowanych przez prywatne osoby i towych. przedewszysttiem zaś niezwykle
harcerstwa polsk. w Czechosłowacji. porządzenie
przewiduje
zespolenie
w przednazwą
instytucje,
po cenach,Skarbu.
które ustala
Minister ni lcie
cenywiększą
(koszta) pobytu
i utrzymania.
slębiot"Stwie
POd
POWytszą
wszelkich
uzasadniają
coraz
wziętośĆ,
jalRd
P. WoJewoda dr. Grażyńskl. lako prze. Plac, związanych z produkcją i sprzedażą Jeśli chodzi o sprzedaź soli wewnątrz już dzisiaj zdobywają sobie nasze pieI'W5
udzIał w walnym zjeźdzIe harcerstwa pol. przedsiębiorstwem, prowadzonem na- zasa. wadzenie detalicznej sprzedaży soli nie wy- oraz rozsyłkę prospektów załatwia Gl
skiego
w CzechosłowacJi:
zjazd odbył
sięsoli.
dachPolski
hand10wych,
przejmie
a_ maga
zezwolenia.
Sprzedawcy
Biuro "Orga'nizacj!
Letnisk
wodniczący
Zw. Polsk. łlarcerstwa
wziął
M{)nO'Pol
Solny,wszystkie
ktÓry będzie
kraju,specjalnego
rozporządzenie
przewiduje.
że pro_ letniska
campingowe.
Zapisy,Camp!tngoWJ'
infonnac re ...:ł'

w niedzielę 12 czerwca w Karwinle. Na gendy, prowadzone obecnie przez Dyrekcję obowiązani będą tyJko stosować się do w Po1sce", Warszawa. Bagatela 3, Pols
miejscu P. Wojewoda dr. Gr!!iyńskl był Salin Państwowych z jednej i Biuro Sprze- przepisów. normujących sprzedaż detalicz- Toudng-Club.

witany entuzjastycznie przez tamtejszych ddv Soli z drugiej strony. ną, wydawanych przez P. Ministra Skarbu. { ) . p .

Polaków. łlarcerstwo polskie w Czecho- Organizację nowegO przedsiębiorstwa Sprzedaż hurtowa dokonywana będzie - AbiturJlmci anstwoweco GInIIIuiaa W'

słowacji liczy 1.500 członkiń I członków, ustali rozporzącdzenle P. Ministra Skarbu. przez Polski Monopol Solny. bądź we wła- Katowkacb.
co na 12 tysięcy dzlecł w szkołach polskich któremu Polski Monopol Solny będzie pod- snych zakładach sprzedaży. ba,dź za po_ . Bgzam,n dQj.rułoś.ci ,w Pańs.tW?Wełn Oma

jest pokatną cyfra. . (-) porządkowany. średnictwem sprzedawców, którzy uzys- w Ka,ta\\ ac odb}i.sę w dłluach 30. 5.
Wyjazd delegacji robotniczej fabryki Utworzonemu w ten sposób przedsię. kaja, od1>owioonie zezwolenia. 'ie 1 ; t
=

porcelany do Warszawy. """"'"'''''''.'''''''''''''''UU'''",III I:lIIlIlIl1l11l11l11l1l1l11m''''''''IIIIII'''''n'''''''''''''''''"",...... o sc w:aa;- cfeś' iIk e.:

legacJa robotników fabryki porcelany Gle. Metalowćów Z. Z. Z. (dawniej General- drówki wezmą udział strzelcy z za Oceanu. 'n:ik.Z '!gmUlllt, Jadow zczoik bn, Jes.ioo A
sche
w Bogu:Cicacb
pod Katowicami,
w o.członków
.. W tegorocznym
tradycyjnym
marszu
Jesl l1Il
Je.z Ignacy.
KamI skiTadeusz.
J341VSZ.
WczoraJ
wyjechała do Warszawy
de. Do wszystkich
zaw' l (-)
W
dziewiątym
1\iarszu
szlakiem
Ka. Je.rzy,
Lo>!arrju5Z,
sobach
przewodniczącego
rady zał<»toweJ,
na Federacja
Pracy) Związku
na teremeWlelkich
kadrowym
drużyn
strzeleckich
Kraków
_ KalJll fClma
Józef. A'l'bur.
.Kuna\!:Oadłec
łfe 'th.. Kublak IOaud
at:Y.

p. Wilhelma Glzela I Jego zastępcy p. Za. Katowic i okolicy. Kielce, we mą udział niez ykli zawodnicy. : j :ed ' ; ::t()J : .
borowskiego f'ranclszka. DelegacJa z 00- Z okazji lO-lecia wkroczenia wojs.k pol_ Są to trzej strzelcy. pp. Jo!ef Kardas. f'r: WładY'S'lIDW, Re-Ika Ka-rm. Rmecki PII!Wd. Ry

słem fesserem na czele przYIeta zostanIe skich na teren Śląska, zarząd okrego'wy ot i Paweł eszut. .ktorzy wyruszylI gub Józel.. S eła łfulbe S,nie<:bota. WMłleiIm.
w Minsterstwie Pracy i w Ministerstwie Związku Zawodowego Meta!t)wców ZZZ. medaw.no z. mIeJSCowoścI P ada:s Vf Ar. WierzbiCki Tade1$'Z. Wrób1_skt Qpetrd.
Pfzemyslu I łlaudlu. gdzIe przedłoźy ma. wzywa wszystkich członków z terenu W gentyme. Jako reprezenta'na tamtejszego ' (
terJały wskazuJące na konieczność zatrzy. Katowic i okolicy na zbiórkę która się od Związku Strzeleckiego i odbywszy droge -) D.yrekcJa gimnaz . patistwoWe&o
litania tego zakładu w ruchu, .. który dyre- będzie w dniu 19 czerwca ił r o godz 9 pieszo do Rio de Janei,ro, wsiedli na okręt. Katowicach ogłasza. Ulmełszemd Ifz łi
keja chce zamknąć z dniem l lipca. f'abry. rano punktualnie Zbiórka od-będzie si 'na mając zamiar po przebyciu Atlantyku ny wstęp e w tut. głmnaZJ11m o .
a oorcelany Glesch zatrudnia leszcze do_ ul. Plebiscytowej nr. I (obok biur ZZZ.). prz jś znów pieszo rzez f'rancj . Szwaj- odbedą Się 22 bm. o godz. 8 ra:no.
iYeh
,zas 470
lobotmków
i as urzędników,
O liczny
udział uoprasza
Zarząd
okręgowy
l C:ł:e
hosłowacJę o Polski.
(-) Wystawa
prac
uczennic Szkoły
wu:onuie
zamówienia
rzadowe.
(-) Związku
Zawodowego
Metalowców
ZZZ.
WZqąĆcar
udział
we wsp!?mmanym
arsz.u poczem
ka-; wod.owel
żeńskiej
Towarzystwa
Polekza.
w

Subwenc.e
drowym.
przybycIU
do zamIar
Polski
maJą
K topa_ica
na remontPo
szkół.,
(_) Powrót do tradycH.
wreczyć
Marsz. om
Piłsudskiemu
a wb
c

Na wczorajszem posiedzeniu Rada Wo- Dziś o-dbędzie się uroczyste otwarcie miatkowy album. w którym podpisało się ul. KrasińskiegO (gmach Śli\słdch T :"

I wódzka dokonala rozdziału pożyczek ze i poświecenie znanej i popularnej "Sali Po_ iuź z wYTazami hołdu i przywi!izania do nicznych Zakładów Naukowych) . odb z łu U'

Słąsklego fWlduszu Gospodarczego na o- wstańc6w(' przy Placu Wolności w Kato- osoby Mars7;ałk:a wielu rodaków Bra- się nia h od 18 do 2.1 czerw z dz a .
gólną sumę 138 tysięcy zł Jak również wicach, gd2)ie uruchomiona będzie nowa zylH i Argentyny. W czasie marszu przez biehzmarslciego (kurs. pierwszy I d UgJ) l

rozdzieliła subwencje na remont szk61 po. restauracja. WłaŚ'Ciciel tej nowej placówki te kraje. doznawali dzielni strzelcy gościn- krawieczyzny (kurs Plerw zy, dru!ti l tne..
\Vszechnych w kilku gminach woJew6dzt- p Ryszard Kałuża przywródł .sali dawną nego przyjęcia u wielu rodaków, również ci) w godzinach od 9 rano do 7 Wleczoręm Ż

\Va śląsIdeco. aa bielM kwoto 40 wilec, tradycyjną "SaUi Powstańc6w". Nowej władze brazyliJskie i argentyńs!'ie osi. Otwarcie. wystawy 18 czerwca o 1Odz. l

złotych. (_) olacowce żYczYmY DOwodzenia. ty siO WSIZ zle do n1cl1 bardzo %yczłlwle. \V połudme.

Sb.. I'

-- -

Nr. 165 ttr.

.,1'olska ZachodnIa" z dnia 14.czerwca 1932 r.

N° k:':"'ic eł: : WY 'Wykrycie niesłychanego oszustwa w f-e "Os_ag".

WczoraJ.
rozprawienaSłIdoweJ
Pirew
I dzIa.wI ". eu
J .scDe tanh. B
k c'swag
Fi . w
° "azLs ac
J kurn.
hO
bł.
dzle
Cywilnympo
w Katowicach
wniosek ęc w
ogoSą.
z nna
- rma"
y a...
zareJestrowana
w spo.
stron zainteresowanych wybrany został no- sób oszukalic ł't.) p,z kapitału zakładowego. - Sprawa "Oswagu" lJociągnie za sobą smutne konsekwencje dla
Wy
Zamtd
PrzymuSOWY
w
osobie
p.
Sta.
.
'I
'lf
ii
"Deutsche
Bank".
Afera
o
niebywałych
rozmiarach.
.sława Szozytnlcklego, właściciela biura

areszc e Ił czym e sy arce e san- t I b . .J. d D b I i " .' . . ". >"

porady prawneJ pt. ..Porada" w Katowicach WczorltJ od ghdtliiy 11 rano do 4 po l Przeprowadzona w "Deutsche Bank'" Członkami Zarządu f-y "Oswag" bYli
Jednocz l I n ed le donos A lm l Y k ' It i P M rzytrz l Y A m l ą k nl w południu z ramlelł1ii prokuratury w Ka- w Katowicach rewizja wykazała nie- dwaj wybitni przemysłowcy n1emIecc.,

cIrollowlo zostali wYPIłSzczenl na wolność. ow C,?C przeprow ..zano w " eutsc e zb c e, Iż f-a "Oswag lIIe posiadała za. W stosunku do nich toczy SIę karne do..

(ś) Cb

10 I
ow

jcd1 e j 0 1

Jerz eg

wózek
chadza

w Św
około
poszk<

,,'1}

(_) WYWóz wń a w maJu fb. Bank w Katow C1ł b rewizję celem d ego kap!tału zakładowego. Zarejestro. chodzenie w sprawie ?szukańczego ban.

W ma.JI\I rb. wJ"W'iezloono.1; Pol SIki 7-44 tys. ton sprawdzenia istnienia kapitału zakłado. wanie f.y nastąpiło przez Sąd jedynie kructwa, które obecme po wykryciu o..
. '\VI Ó 97 tY'S. t. lImlej, ni<t w kwlebniu rb. Na "'ego f.y "Oswag" w Laziskach Gór. n3 skutek poręczenia. ze strony "Deut. szukańczej komb'nacli przy rejestrowa.

a \'llc:<: o 32 tY1S. ł. nJnde1 n>t w kwle<tnlu rb. a- P b ' " ' ·

I'y;nlki lIce<ncyljlne wY'wieZll o ogól,,", 150 ty(';. 1., nych. sche Bank" Iż odpowiedniej wysokości nlu firmy nabiera cech afery zakrojone j

de.k e4t!1l»OT>t,u dootyczY'1 tY'l,ko A'lI'st'rI wskutek rokuratura oh'zymała owlem in- kapitał został do "Deutsche Bank wpła na niesłychaną skalę. W aferę tę, Dlą

dail'Sze< Ogrillf11!cz-ęonia ,przydz>ia u dl'wiz imPM- formacje, iż kapitału układowego firma cony. być wmieszanych szereg osób.
tv';':ó::Łar fz
eB; li \ r "Os wag" wogóle nie posiadała. W mię. Wykrycie na jaw tego niesłychanego Zaznaczyć 'musimy. iż sprawa ta nie

o 14 tY1S. t, i w:Y'Dooit 49t tys. t.. przyczem d7.yczasle zaś przeciwko członkom Za. . I . ma nic wspólnego z obecnym Zarzadem

rEnIkI utrzy"uały sIC: nmiCiJwI cej na pOZ'I01me po- . . " . ..... p,

Ja!
(Jola

jazdy

ws ktJi

tcez er

stawi,

JlIU Ul

'WZIrós.ł dk!l»Orł do. S.7:wooii j fi ,lalndJji. .1IahJQ ia1\'t t:lądu tej !irmy wszczęto dochodzenia oszustwa poclą n e za sobą bardzo duze Przymusowym w f.e "Oswag", gdzie

(P) S

przooluiegv miesi'lca. Na i'llIle rynki CiurooeiSlkie n1tce do kłębka i prokuratura wczoraJ członków Zarządu f-y "Os wag lak i do dra Żurawskiego, b. wicewojewody ślą.

pożar
WiJo
i\ióZI
przez

wadł do N 1 1 Ło wy. W "Syllkl. na. l'nl!1e karne o oszukaticze bankructwo Po konsekwencje zarówna w stosunku do I{jerownictwo S PO cz y wa w rĄkach

: ejOll:twt1: I :\ ' l;at :\:v' o::: doszła do jądra spraw!!. dyrekcji "Deutsche Bank". ski ego.
I!lltłl1i$ze<nie sie wysY'!e<k do Włoch I SZW3Jj- .""""""""""'""1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""""""""'-

cM'ii. gT(\'zle wlt'rowad'zll11o KontY'n,gCil1tv na przv

wóz węg a. WVl\v6z węi:la OIkrt:'!owei:o i na łe
ret!! Odań a utrzymał sie oprawie na tvm samym
pozit>łnie 00 i w kwietn'lI. Przela,d,, ne'k węl1;la' w
OdaJ $tkll! zmnieJ zY'l s-Ie ,) 48 tys. t. a w Gdy'ni

Medium, które wiedzialo, że Hausner żyje.

wZ'r()sl o 19 h"S. 10111, C1'\(ółeom wiC\: przeladcll'11ck

w <1011 poMach Pol"lki SJpacdl w mal'u w poró",na
l1iu do I-."'Wie<bn!a o Z9 t\'s. tOl1.

(-) Dziś Walne zgromadzenie roczne oraz
zebranie naukowe Oddziału Śląskiego Pot.
skieJ:{) Tow. Historycznego
odbędzie się dnia 14 czerwca o gadz. 18

w saH konferencyjnej Śląskich Zakładów
Technicznych w Katowicach ul. Krasiń
skiego, I p. Na porządku obrad referaty:
1) Spra'\v'Ozdanie z walnel1:o z!o":romadzenia

zarządu głównej1;o we Lwowie 29. V. 1932:

2) wybór nowego zarz<\,du: 3) Dr. Włady
slaw Dzięj1;iel: Jezuici a utrata Ksiestwa
Opol'skieogo i Raciborskiel1:o przez Marje
Ludwike w r. 1666.

(P) (

Katowicach-Ligocie. skradzi'O'l1o 25 butelek
1 litr.. 6 but. Y. litr. wódki różnel1:o gatunku

Wan
wale'

(K) Śmiertelny wypadek.
Onel1:daj zdarzył się na kopalni "Paweł"
w Chebziu nieszczęśliwy wypadek podcza
'Oberwania się węgla. Wypadkowi uległ
Macioszek Karol. który przewieziony do
szpitala zmarł nazajutrz.
(K) Odgrażał się po pijanemu nożem.
Śle.dziarczyk Paweł. lat 38. z Szopienic,
będąc w stanie podchmielonym, zaczeopiał
na ul. liutniczej w Roździeniu przechcd
niów. którym wygrażał nożem. Wezwany
p.rzez funkcjon. policji do uspokojenia się,

mlen
odje,

na to nie reaS!;'ował. tak. że interwenjujący

białej. Skutkiem tel1:o Śledziarczyk został

IScowych Państwowych ZaJkładów Badań
Żywności. czyl do t. zw. Instytutu Bakter
Jologicznel1:o. Pod przewodnictwem dyrek.
<tora tegoż Instytut p. dr. Mrozińskiej1;o 0
az p; 'dr. Kniatówny zwiedzona wszystkie
działy Instytutu. przyczem uczestnicy Wy

posterunkowy zmuszony był użyć broni

lekko okaleczmJY w l1:łowę i odstawiono go

do szpitala gminnego w Roździeniu-Szo
pienicach, I1:dzie mu udzielono pierwszej

DDmOCY.

(K) Z kiosku.
Nieznani sprawcy włamali się do kio
sku Maszczykowej Gertrudy w Siemiano

wicach. ska.d skradziono wyroby tytonJowe
wartości 140 zł.
cieczki w spQoSób bardzo' prZystęDny i rze
czowy 'Objaśnieni zostali co do działalności
(K) ..Record" przepadł bez śladu.
Ip(}szczel1:ólnych działów i mieli pozatem
Z bramy domu przy ul. Sobieskiego w
możJllość widzieć próby badania żywności. skie!o":{) liausnera CZy jak chca. inni liaznera, w transie. stan całkowitej katalepsjO. sam Siemianowicach skradziono Rekowi Augu.
ogromne wrażenie w całym kra_ p. Karten nie mógł w czwartym i piątym
C<J szczę.l1:ólnie wzbudziło zainteresowanie wywołała
stynowi
z Siemianowic rower męski marki
o cudownem
o::alenhl
lotnika km
POI-dniu
I cowniczka.
(usypialJJa.
oczywiście
i mówia.ca.
spowodowała
wybuch
radości.
uwierzyć
w uporczywa.
relację
o życiu
obeonych pań. Po zwiedzeniu Instytntu ju iWieść
..Record" Nr. W. K. C. 139569.
Ba'kterjolol1:icznel1:o udali się uczestnicy na większej. że nieoczekiwanej. bo nikt już nie zaginionego, o czem zwierzał się niejedno
lIJogawędkę do pięknie położonel1:o lo1{alu żywi! nadziei, żeby śmiały lotnik mógł krotnie w toku rozmów z członkami naszej
ogrodowel1:o p. BUi('li. godzie orzy dźwię Dnajdować się pomiędzy żyjącymi. Upor- redakcjJ. Sensacyjne odnalezienie liausnera 'firćlewskiei Buły.

Ciekawe doświaaczenia D. Kartena.

kach 'Orkiestry w miłem nastroju bawiono czywie twierdził. wbrew wszystkim wia- czy liaznera. potwierdza w sposób frapuja.- (=) Jutro otwarcie wystawy karykatur pro
domośdom. że jednak żyje. znany w Ka- cy relacje medjum. p. Turay. Wb'tew prze- fesora Roleckiego.
.si-ę do godz. 22-ej.
ta wicach grafolog J. Karten. W niedzielę, widywaniom j}Oleciał bowiem kItnik pod
(-) DyrekcJa gimnazJum państwowego w kiedy pojawiła się w pismach wiadomość naciskiem wiatrów nie na wschód, ale na W środę. dnia 15 bm. nastąpi w KróJ.
Katowlcacb przypomina
o zaginięciu liaz,nera. urządził on seans ze południe. w stronę PortugaJjJ. a więc krai- fiucie uroczyste otwarcie wystawy kary
rodzi,com uczniów zgłoszonych do klasy swa. ŻO l W. Turay. Medjum opisało u,pa- nie zaludnionej przez IUGzi o skórze ciem- katur M. Roleckiego w sali liotelu Polskie
Lszej zimnazjum Państwowel1:o w Kaiowi dek samolotu na morze. twierdziło jednak, nej. P. Karten przeprowadził zresztą wie- go p. Śmiałka. Wystaw karykatnr zn.ane
cach obowiązek bezzwłocznego podjęcia że lotnik żyje i że posuwa się w stronę le innych bardzo ciekawych doświadczeń z gO, kan:katurzys y śląskle?;o . p. Role kl go,
<taks el1:zaminacyjonych za zgłoszonych sy lądu. zamieszkałego przez ludzi o ciemnej zakresu telewizji. dok'aanego charaktery- I ktora cles.zyła SIę w Katow.lc ch wlelklem
IJJÓW do kI. I-szej. Zarazem zaznacza Dv cerze. Seanse te urządzai P. Karten jeszcze zowania stanu zdrowia różnych mób. a' p wodz.emem,. została prz.eme l'O'l1a na spe
rrekcja. że w razie niepodjęcia taksy do koń trzykrotnie i za każdym razem z tym sa- także kreślenia charakterów czy to przy cmlne z czeme obywateh rol. liuty pod

ca czerwca 1932 r. taksa egzaminacyjna mym wYl1i'kiem. Pomimo pozytywnych romocy medjum. czy to na zasadzie gra- wSPoD?manym adresem. dzle.? godz. 20,30
'Zostanie przeznaczona na rzecz funduszu wyni,ków doświadczeń ze sw<\ wsoólora- fologji. nasta.PI uroczyste otwarcIe telze wystawY.
Wystawa otwarta będzie do 21 czerwca
<dożywiania tutejszel1:o Zakłdu synów bez

też zabrali. "

od I1:OOz. 11 rano do 22 wieczorem. Wstęp
.............."",,,,,"',,"',,,111"""11"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""""""""""'"",,...........
na wystawę 50 groszY.
(-) Wpisy do prywatnego Gimł13zJum Koe. (-) Dyrekcja Koncesjonowanej Prywatnej
(-)
Szpilkę
z
herbem
króla
Wirtemberldi
$wieł.,tCb .,wic"de-.,.
dukacyjnego w Katowicach
Szkoły Im. św. .Jadwigi w Katowicach.
koncesjonowanej1;o przez Ś' Urza.d Wo
oznajmia. iż woisy przyjmuje codzienn;e
12. b. m. .włamali Się nj zn i sprawcy Pobili go nożownicy.
jewódzki. adbywaja sie c(}dziennie od gO \V kanceJarji szkoły, ul. Kościuszki 68 od
dziny 16 - 18 (za wyjatkiem śwait ; nie j1;odz. 9 do 12-ej. Z dniem 1 września br. do nlleszkama sekr. Katowickie] SD. Akc. N I L' .- N BytomIu zo
dziel) w Gimnazjum Miejski m Meskiem uruchomiona bedzie klasa piąta. odpowia_ Gramsza Józefa zam. w Katowicach. Spra- a u. IgoDła owym ni.
przy ul. JagieJ10ńskiej 28 w Katowicach. dająca I l1:imnaz.ialnej.
wcy skradli 280 zł gotówki. 2 zegarki :nę. stał pobity }}!Z Z meznanych dotą'k °S:: la.

!]'obotnych.

skie zł{)te. zegarek męski srebrny. szpi:kę kó CzerwmskI Mak z. Nowego y t ,

,.Ą..:(
) Niemczyzna w urzędowaniu Browaru (-) Oos!IOdarcze znaczenie reuma:nmu.
/ .w Tychach.

.' Od grona restauratorów otrzymujemy

.wiadomość. że biuro Browaru Książecel1:o
.w Tychach prowadzi koresoondenc.ię z re
stauratorami na Sląsku wyłącznie w języku
lliemieckim, Jesteśmy w pOsiadaniu jednego
z ta:kich listów i z OTYl1:inału mamy moż

Że re-ucman'zm we wszystkj{;h swy"h pDS Id
ciach. a więc zacr6wno reumatyzm mieśnio,wy.
ja,k i niebezp.eczn ejsza o wiele postać reU-illa
H'zmll sta,wowego wpływa w najwytszy s,posób
ujem,rue na zed,ro,wie 1,U!dności wszystkich państw
k,ulvllr8,lnyc.h. jBst fakem, choć nie:Ul1a'tlY jeszcze
dostatecZlJlie ogólu,wi. może być do\\ ie,dzio'11V n:1.

z tego oburzającel1:o faktu na1eżyte konsek w'dzenia gas ,oda,r,ki $tpo,leczm,j, są przyczy,ną
wencje.
znoc:unych nfia'T ma,ter.jal'11ych dla calych pań"tw
,I poszczBg61l11ych gmi'11.

(-) ZabraU pieczątkę laboratorium.
i zeslJle leczenie reumatyzmu
Po oderwaniu kłódki od drzwi. włama }estEnerg'c2me
więc rzeczą ba,rdzo ważną ze wzg'lęd,u na
łJO się do iaboratorjum Dyszaka Kazimierza dobro
j!'diIloste<k
ja,k i o.gólu. Posiadamy bowiem
'iw Katowicach. skąd sk'radziono kilka znacz śf'ooe<k, tak ogólmie
zna,ny ze swegq amty,re'llcm:ł
1I:ó wstemplowych i teczkę skórzaną koloru tyczneg,) dzialain:a. że
7Jdo,był so'bie niemal caly
brmJzowel1:o, na której wewnątrz jest wy ś,J,:tjat: iecS.( nim As.p rina.
ciśnięta dkręgła pieczątka firmy Laborato
Lecz chorzy na reumatyzm uczynią f\ozsąd
rium "TroiJjan" w Katowicach, ul. SokoL a nie, używaJąc jedy'n1e preparatu orygilJlallJleg;J,

.r.3. '
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marY!Jar'{ę
i spodn;e
sZPItala butmcze
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krawatu
z herbem króla
Wirtemb<:rl1:ji
I kt?regowlOno
wsk tekdo
Odn!eSlonych
N r ow ano °wm dYa:

k l - . 130 ' O ' 1 - tomlu. Według orzeczema lekarskIego u

tośc
l1:ardemby
wraz
z gotow- d . kstwierdzono
11 erC3 oraz
przepicie
, O?ruskradzlOnel
szar go raz m.
r. gO na \\:arI Czerwińskiego
dwie
rany za.

ka. wynosi około 1800 zl. o:r:c::j e :h:ł:e : s cele uiawnlenla I

(_) Wszędzie giną rowery. ujęcia sprawców
oraz ustalenia przyczyny
oobicfa w toku.

Z korytarza domu przy ul. Stawowej w
ność przekonania się o smutnej prawdzie PI}<C!'s,tawie i.jcw}rch statystyk Jako prz "klad Katowicach
skradziono Przvbyle Maciejo- (Ś) Kradzieże.
,tego zażaienria. Te praktyki wprawiane sa. często.tIi<wości ho'rzeń re'umaycZcJ1vch przyt,) wi z W. D<\brówki
rower męski wartości 11 bm. niezuani sprawcy włamali się
.widocznie od dawna. niestety dopiero teraz czymy tu że, w mku 1922 w icd'neJ tvlko A,ngi'ii
100
zł.
zaś
z
przed składu Barsza przy pL do składu Ślusark{)\vej Anny w W. liajdu
na
O,gÓ!iIlą
II,ość
13%
miHona
ubezpleczv'11vch
w
dochodzą do wiadomości publicznej. Ocze
CłtOoT}"ch, 370.000 chorowalo na cier'Pie a
ku e>IDY. że Browar Książęcy Tychy zanie Ka15ie
umatyc:une. co powodo'walo wY'date<k ockolo 2
cha wspomnianego oburzaiącega procederu. rmi,l}a11ów
fUlnt.Ó'W a,nglel's>kich. Tt>n jeoden przy
w przeciwnym bowiem razie wyciag1t1iemy klad pckazuae że Ch,1TOby reumatyczne z P'l1'nk u

Po

firm: Baczewski, UJ, Mikeska, 10 tabliczek
czekolady i 3 kj1; wędlin, łącznej wartości
400 złotych.

(-) Wycieczka do Instytutu BakterJolo.

dził w ubie,głą niedzielę dla członków
oich i sympatyków wycieczkę do miej

raŁun

(K) Zaopatrzyli się w trunki.
Z restauracji Dzierżawy Jana. zam. w

clcznego.

Klub Obywatelski w Katowicach urzą

Z

Wolności w Katowicach skradziO'11o rower kach. skąd skradziono około 200 zł. w bi!o
mę ki marki "International" Nr. 16547 war_ nie. około 200 zł. w bilonie. okola 100 tabli.
tości 200 zl. własności Klimczyka Franci- czek czekolady różnego gatunku. artykułY

szka z Dębu. spożywcze i cukiernicze ogólnej wartości
1200 zł. - Z piwnicy domu K'Ołodziejczyk
Piotra w Szarleju skradziona Arndtowl
_£ K .,wiclzieg.,.
Oswa\odowi z Brzozawic rower męski mar

sz
eu

iąl

'\\'1

k!1

ra
w
pa

n

bil
\V

ki "Royal" Nr. 481581 wartości 100 zł.
(K) Zasłabł na ulicy.
Piekarski Roman, lat 22, zam. w S:e_ ( ) Zapowiedź zebrania T. C. L. w wletocbło
miano wicach zasłabł na ul. Piaskowe; w wlcacb.
Za\\'odziu wskutek silnej goraczki I zajJa
W cZWllirtt>k 16 bm. o godz. 19 odbędve le

(E

w lokalu T. C. L. przy ul. WoLności w Święt!>

tn

lania migdałów i odstawiony został do

szpitala miejskieg-o w Katowicach, dzie chlowt.:ach walme ze<br3Jn'ie T. C. L.. na które
się Szali, cz.!01,kÓW jaknajtu.przejan,ej za.prasza.
nie zaś taik licmyclJ itoowe naSIadoWillictw. ({») pozostał pod opieką lekarską.

tn

tli:

1fr. t6S
( ) ChcIał sIę ..odkuć" na podkowach.

10 bm. funkcjo policji przytrzymał ukł'Y
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..Polska ZachodnIa" z i:lnia 14 czerwca 1932 rt .

Prze m,., elektrotechnlclnl rozbudowuje

zb,t ni GOrn,m SIISku.

_0 w polu w owsie przy ogrodach domów
lejowyCh w $więtocbłowicacb Gleronla
rzego z Swiętochłowic. który ładował na
Warszawa, 13 czerwca.
óz ek ręclillY 160 podków końskich. po_
Onegdaj odbyło się w Warszawie po
'hodzących z kradzlety w hucie ..PalwY"
c Swiętochłowicach. Pod'kowy wartogcl siedzenie sekcji wytwQrc6w związku
'koto 100 zł. z8ikwestjonowano i zwrócono przedsiębiorstw elektrotechnicznych,
oszkodowanej hucie.
któremu przewodniczy t dyr. inż. J. Bul
zacki.

j ł...lIJcz d.fde"e.

Głównym tematem obrad byly spra który podjął żywą działalność w kie
wnku propagowania wszystkich artyku
Jadący rowerem z Mlkołowa do Zawiści wy propagandy przemyslu elektrotech lów elektrotechnicznych. wyrabianych
aola Ludwik, łat 55. wskutek nieostrożnej nkznego na terenie Górnego ląg.ka.
jazdy zderzył sle z druldm rowerzystą.  Dyskusja wykazała, że zapotrzebowanie w Polsce. W czasie najbliższym omó
",skutek czego spadł z roweru I doznał oka Górnego Iąska na maszyny i t. p. arty wieniem sprawy ożywienia zbytu pol
leczenIa praweJ &trony glowy I reki. Od. kuły przemyslu elektrotechnicznego jest skich wytwQrów elektrotechnicznych na
stawlooo go do szpItala w MIkołowIe. gdzie bardzo poważne i po1ski przemysl elek Śląsku znajdzie sie WSlPólna konferencja
IIIU udzIelono pIerwszej pomocy. (P)
trotechniczny winien zw(ócić specjalną przemyslowców górnośląskich z przed
iP) Spłonela stodola.
Z nieustalanej dotąd prZYCZyny wy'bucht U'v'agę na ten swój naturalny rynek zby stawicielami fabryk elektroteocl1nicznych.

gazowo-lotnlczy, kt6remu przypatrywały Ile
dzlesllltkl. tysięcy os6b. Pokaz takt, młmo Ił: .

poźar w st()dole drewnianej kryt j słomą,
\ViIczaka WVl1centego w Chełmie. Ogień

kolumny sanitarne I t. 4. Pokaz Ul'ZlIdzoDY był

Zderzenie rowerzyst6w.

iP) Okradła swego chlebodawce.

Pałka Marja, lat 15, z Ząbkowa ood

Warszawą, zatrudniona jako służąca u Ko
walewskiego Antoniego w PIotrowicach, 
skradła swemu chlebodawcy 140 zł. trochę
Karderoby I bielizny oraz materiał na ubra
nie, łącznej wartości okolo 540 zł. Za wy
mie<nioną, która po dokonanej kradzieźy
odjechała prawdopodobnie w klertlJ11ku

s

WarszawY. wdrożono pościg.

:ł

ip) Wyrwal mu sle z rąk I uciekł.
9 bm. włamał się w Tychach nieznany
dotąd sprawca zapomocą podrobionych
kluczy do skladu mąki Sitka Karola. W
chwili, gdy sprawca wyłamywał szufladkę
pul'Picie z zamiarem wybrania gotówki

o

powróci! do składu Lipus Gerhard i R'O przy.
trzymał. W czasie szamotania się ze SlPraw

rzlldzony był na wieku. skale lIOI'az 5Q'.
wypadł b. udatnie i SJ)ł'awnłe, wd!udzllltC 0161
Dl' podziw I zalntefMOwanłe.

Miasto zagazowano l zadymiono. W t)'lllb
momencie od strony Jnledzłe DacHeclałY aero

plany ŚI. Aeroklubn. ki6re "zaatakowały' mi..
sto. Atak został OOIJafty pfZez woJsko l arty.
!er!ę. karabłny maszynowe ł p!ee-botę. Uch!!!ł
w pokazie prócz wojska wzięły: strat ocolowa,
staraniem mieJsc. komitetu L. O. P. p.. ze !lła
roslą dr. Bocheńskim, wlcestarostą dr. Nłżam.
kowsklm, sekr. Medwecklm I Lutaszklewiczem
na czele w porozumieniu ze ŚL WoJ, «om. L O.
p P. Dochód z pokazu PfZeZnacZOno Da bu.

przez po:źar wynosi olwło 1500 zł. W akcji
ralu'nkowej brała udział straż nOO;arna.

i

Ecba "Tygodnia
lotniczego" na, Śląsku.

tu, który aż do ostatnich czas6w znajdo
wat się w wyjątkowem posiadaniu prze Pokaz w Blelsk.u. Jeszcze o imprezie
myslu obcego.
niedzielneJ na lotnisku.
Sprawą tą zajęla się izba handlowa
Na zakoilczeale ..Tnodłlla LotaICDIO"" 0d
w Katowicach i utworwny przy niej ko
mitet popiera.nia krajowego przemysłu. był sle w Bielsku ubiegłe! nledzłelł wlelll:ł pokn

I1iszczył całą stodołę. Szkoda uowstała

w
:k
'u
k

Str. 7 J

Dnia tt.go czerwca 1932 r. zmarł po krótkich cierpieniach
urzędnik nasz

ś. p.

.Wilhelm. Jordan
W zmarłym tracimy dobrego pracownika.. pamięć o którym
zachowamy na zawsze.
Katowice, dnia 13 czerwca 1932 r.

. Dyrekcja firmy ..Robur"
Zw.ązek Kopalń Górnośląskich

ca zdołał się on wyrwać z rąk Lipusa i

dawę lotniska w Bleisku-BlałeJ,

W związku z wczoraiszem n8Szem 5Pl'awo.
zdaniem z imprez na lotnisku w Katowlcacb po
daJem)' w}'nlk konknrsu' modeli samolotów.
W konkursie wzięli udział modelarze kolejo

wej modelarni lotniczej w Katowlcacb z mode
łami bafdzo pleknego wykonania I włll5nej naJ
nowszej konstrukcjI.

Z pośród 70 modelarzy, którzy z modelami
swłjeml udali się zbiorowo przez miasto na lot.
oIsko. brało udział w konkursie 35 modelarzy
ł najlepsze wyniki a tem samem I nagrody uzy
skali: Kotyczka Wilhelm 221 pkt., Jendrzej Pa.

zbiegł.

weł 186 pkt., Stodolski Antoni 174,5 pkt., Mode
larnia 148 pkt., Sebesta Bolesław 147 pkt.

(R) PośwIęcenie pomnika Powstańc6w w

Skład fury był następujący: Po inż. Stolar
czyk, prezes Pow. Sekcji Kol. Lo O. p. P. Ba
ela. Nlemlef I Eflch franciszek.

Rybnfcldeąe.

Niedobczycach.

Modelarze nasi osięgają coraz to lepsze

Gmpa Powstań.ców $ląskich w Niedob.
r.zycach ohchodzi w dniu 3 lipca b, r. uro.
r..zyste pośwlęce>nie pomn ka. Uprasza się
wszystkie grupy powiatu rybnickiego. by

wyniki I wprawe przy budowie modelI. mimo,
że modełafstwo jest u nas jeszcze bardzo młode.
DziękI" jednak popafclq L. O. P., . jstnieje, na

w tym dniu nie" urzadzały Imprez. lecz

Dnia 11 czerwca 1932 r. zmarł po krótkich cierpieniach

rocZystości, okazując tem samem swoją
solidarność i sprawność or anizacyjną.

Ś. p.

.;remjalnie zja\viły się na te.i nlosłej

iR) Kradną co się da.
l korytarza R'ospody Kifiety w Wodzi
s!awiu skradziono Wolnemu Janowi z Mar_
klowic Dolnych, rower męski marki ..Idea!"

Nr. 94100 wartości 150 zł.. zaś w Panio

wach niez,nani sprawcy skradli z podwórza
Woz,nicy Romana. wóz roboczy wartości

]20 zł.. który sprawcy wywieźli na szosę

Wilhelm Jordan
W zmarłym tracimy dobrego kolegę, którego zachowamy
w naszej pamięci.
Katowice, dnia 13 czerwca 1932 r.

!I1ikołowską, skąd dalsze ślady prowadziły

Urzednicy f rmy ..Robur"

Z £u.bliu"ec'hieoe.

Zwjązek Kopalń Górnośląskich

w kieruon1m Borowej W si.

(L) ..Ziber" zniknął bez śladu.
l przed szpitala w Koszęcinie skradzio
no Czaii Pawłowi rower męski marki ..Zi_
ber". wartości około 230 zł.
(L) Za kradzież azylu.
Melios Wilhelm, lat 17, bez stałego miej
sca zam. został odstawiony do dyspozycji
wła'dz sądowych w Lublińcu. za kradzież
20 kg. wyki wartości 32 zł. z piwnicy Jo
chamowicza Anszla z Krzepic.
(L) Pożar w Pietraszowicach,
Wskutek wadliwej budowy komina wy
buchł pożar w domu mieszkalnym Kempy
Lu{jwi a. kol. Fletraszowice. który w za
rodku został stłumiony. Powstała szkoda
wynosi około 200 zł. Wypadku w ludziach
nie było.

dzieja osiągnięcia w tej dziedzinie bafdzo'

brych wyników, temwlęcej te polskie modelar
stwo lotnicze nie ustępuje nlczem lIIDdelafstwu.
prowadzonemu ua wielką skale z3gfanlcą, może

sie nawet poszczycić europejskim TekonIem
modeli latających - wodnopłatowców.
Jednocześnie proszeni Jesteśmy o zaznacze
nie. iż brawurowych lotów dokonywali w czasie

Imprez niedzielnych piloci śląscy z ŚI. Aero
klubu: Jakubowski, Satel, Litwiński. lapofa I io.

W pokazie brały udział drużyny fatownlcze .
Katowic I Katowic II.
W związku z pochodem dzieci, który odbył

się w czwartek ubiegły. zaznaczyć musimy. Ił
samolocikI. któfe niosła dziatwa szkołna. wy
konane były. jak fównlet I dwa duże samoloty.
przez dzieci Szkoły Powszechnej lm. Piotra
Skargł w Katowicacb, gdzie kierownikiem Jest

.
Pieniadle la egzamin wział dla siebie. II. WK czasie
święta P. W. miasta Katowic Da

strzelaniu o nagrody reprezentował Paaa Woje

Ścigała Franciszek pociągnięty będzie do odpowiedzialności.
wode radca dr. Jaśklewlcz, zastępca Daczellllka
df. Qobla. W sprawozdaniu o strzelania wsku
Piwczyk Alojzy zam. w Wielkich prześle do Urzedu WOjewódzkiego, skąd tek myłki drukarskiej wstawIoue zostało Dazwł
tlajdukach doniósl, że niejaki clgala przybędzie przedstawioeiel Komisji Eg sto dfa Zukowsklego. kpt. fez., człODka Zw. OL

franciszek z Król. Buty, prowadzący zaminacyjnej. Ponieważ cigała zwle

Qez.. zamiast p. Krygowsklego. co nIuIeJszem

-][0.

kursa jazdy samochodami, pobrat od nie_ kał z przedstawieniem swych uczni Ko wyJaśniamy. Zawody w koszyk6wkę wygrały
go jako ucz,nia i innych po 35 zl tytulem misji Egzaminacyjnej, a poszkodowani ŚL Zakłady Techniczne.

niem egzaminu szoferskiego. clgala przyznał sie, że pobrane od nich pienią

Wpisy do szkoły wydzlałowei w Cze.
kosztów, powstalych
w związku
ze zda- Idze
stanowczo
sie tego
cigala (B)
oświadczyl
swym uczniom,
ie pieniądze
spotrzebował
dladOil11agali.
siebie.
chowlcach.

Bt.elslłteoe. __""_""''''''01111111111111111111111111111111111111111111111111111111__''''0_-- Wpisy nowO zgłaszających się uczenic i

U uczniów do klasy VI CI klasa wydzi,), II i III

w bielskim przemyśle daremnione włamanie da kas' Banku Ludowego J)u-hUcznej szkoły wydziałowej w Czecho.
PPoprawa
I
.
Ś czerwca
r. "od
8 Po
dosię
12
wh:kalJlce_
ceramicznym.
W ŚWI
- ląsku
etochIOWI
Cach.godz.
wicach od'będą
w dnia
28. 29 i 3O-go
na1932
Clelarji
dyrektora.
tym
terminie
curzemys
majuceramIczny
czynnych
było
50
procent
Istnieł'V UJdyrekcja
.. ..

sZYliskim podjąl częściowo ruch. W mleslą. Świ ę tochłowice , 13 czerW-ca. I alarmował nn.lic J ' ę, która wkroc'7'l:mrsz y szkoty przyjmuje Z g łoszenia w WYJ ."tko
iących cegIelnI. Pozostala połowa cegielni W ub. niedziele trzech włamywaczy na czas uchronila kasę od obrabowania. wvch tylko wYpadkach.

\vstJ:zymala sIę z podjęciem ruchu. ocze- urządziwszy podkop z piwni-cy dostało Z trzech włamywaczy dwóch zdołało ił 6iesz D8łdege.

ramlcznych. Pfzemysł iutowy podlął ruch (C) Odprawa referent6w Zwlazku Strze

kuiąc zwIększenia się zbytu wyrobów ce. się do lokalu Banku Ludowego w wię- na widok PQlicji uciec. Trzeciego, na
\v ogfaniczonych rozmiarach. W przemyśle toch!o. icac pr y tąplło do "zopero- zwiskiem Jan Skorupka. ujęto, oraz zna- łecklego w ŻyWcu.
Daplerowym dało sie zauważyć pewne wama znajdująceJ S 1 e tam kasy. Ktoś lt'ziono przy nim cały arsenał narzędzi, Onegdaj odbyła się w Zywcu odo rawa
zwiększenie zbytu a to w lącznoścl z do. jednak zauważył "pra e" rabusiów I za- używanych przez wtamywaczy. referentów wYch. obyw. Z. S. przy udziale

blegaJąceml do końca rokowaniami o za. i h b k d od k Z. S

Wafcie umowy kartelowej. (B) -...."''''''''''''''''''''''''''11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"'11111111111111111111111111111111""'''"11''''''''''''''''''..........- 1ąs: i b:ł ob':.;d R e :; i dys.:

(B) PrzYSIęga żołnierska. R6tyckl i orkiestra pułkowa. Po odurawie- Zakończył przemówienie na cześć P. Mar- kll'Sia dotyczyły charakter i metod pracy

PrzyUzieleni do garnizooo w Oświęcl- niu uroczystych nabożeństw we wszystkich szalka. poczem orkestra odegrała łIymn WYC . obyW. w oddziałach Zwiazku' Strze.
l11iu żolnlerze składali oneR'Gaj w uroczystej świątyniach, zebrali się uczestnicy na Ryn- Państwowy, następnie rekruci składali przy !ecklego: Ze s rawozdań J)OSzczególnych
Iformie przysię ę według porządku obmyśla- ku oświęcimskim, a do -ekmtów przemó_ sięg,ę kolejno wedłu wyznań. wreszcie 00-, fefere>ntow wynikło, ż.e praca obywatelska
!ł1egO ściśle przez komendanta garnizonu wił w pięknych, podniosłych żofnierskich była się wspaniała defilada i odm'Usz do I '?' oddzia ach postę }l1)e dobra d!0ą. oraz
1njIr.
Nawrockiego.
przybyłDOd1>ułk.
słowach P. podpulik.
zwracając
nastąpiła da-lsza
część uroI ze szer gl strzeleckie
bezust e Sl'-
."1'OZ
ÓOWódca
73 Na
P. uroczystość
n. z Katowic
dypl.Różycki,
ich uWaG
nakoszar.
wagegdzie
składanej
przysiegi,
CZystości.
. bu<!owwa.

;,Polska Zachodnia" z dnia 14 czerwclt 193Z' f.

Str. 8

t,ciesportowe.
Komunikat Nr. 13. .
PosIedzeala Wydzlalu OIer I DYKypllny Al.

-.

Nr. 165

Pla.., elelclrvlilcac,ine Harri.a.a.

NI

Jede<n z dzienników podał {)patrzoną da rzone zostało przez l1arńmana specJa,l'IIe nad 200 tys. dolarów. czyli około 2 ml!io.
leko Idącemi komentarzami ;nfonnację o blUfO, SlProwadwne zostały różne koszto nów zł. Ostatnio rozważana Jest istOtni
tern. że "Sprawa odszkodowań dla l1arrl wne m8JSzyny j dokona'no pomiarów i prac sprawa nabycia tych planów za sumę ni

o.z. P. N. z dni. 6 czerwca 1932 f.

mana została zał8Jtwiona". Informacje tego przygotowawczych, wymagających znacz,.. Wyno-szącą nawet volowy ko.>ztów ;sto!.

luna Brzorowdce cIa K. S. Ot.impja BOro&ZOiWiec
11m dzień MI czerwca br. 'IIa boisko 1(. S. fViJ'tt1'llR

w Brzowwlcacb.
tywnie 1Iostalona; po 3) cała sprawa rozwa ny te, posiadające bardzo powawą war wić jedna z najpoważnieJlszych dziedzin
. Z. Ukanno goraCZQ StaclJonia franclsZlka KS. ża'na była w zupełnie vnne.i płaszc,zyźnie, tość, pozostawały własnością l1arrimana. pracy nad rozwoiem gospodarczym Polski
który nie uzyS'kaW'szy koncesji, wystąl>ił z musiałoby wymagać sum. przewyższają:
06 M ice ora,z fUI\lczy1ka AJoj\Ze>g() Kol. P. niż twierozi dzie/1>nik.

'nowi nie za<pad'ła dotychczas; po 2) wYSO przedłożone zostały rządowi. Z chwilą osta tryfi'kacją kraju, które raczej w bliższej nii
kość ewemtualnej wypłaty nde jest defin; tecznego odrzucenia oferty tlarrimana. pla \V dalszej przyszłości będą musiały stano.

W swoim ozasie bowiem, w czasie ro propozycją oddania tych planów na wła cych brane pod uwagę w obecnych rozwą.
kowań z l1al'rimanem, zażądano od oferenta sność państwa, wzamlan za zwrócenie mu żamiach sumy. Surawa nabycia planów SPG.
opracowania całokształtu szczegółowego kosztów wyło'Ż<'mych w sporządzeniu tych rządzonych PTzez wybitnych specjalistów
planu elektlryfilkaoji kraju. W tym celu utwo prac. Kosmy l1arriman ocenia na sumę 1'<> w zakresie elektryfikacji, jest więc przed.

;

W. KatlOW'ice d}"Sk.waUfikao.lll 4 mies. -za padwo
podJpi.sanie br.t z,głOiSzeó.
3. Proobute sie :\'lIbellę cozgryoweik o mls1no_

Ir

nych nakładów. Na podstawie t h prac
1. F\rzestmieto Z13Jwod'y o mistnostwo klasy dzienniJka są nieścIsłe tylko w trzech drob przygotvwawczych inżynierowie l1al'r:ma nych ich SlP01'za,dzenia. Wykonywanie Drac
punk\tach: po l) żadna uchwała rządu
przygotowawczych i' planów podobnYCh v;
8 goNlłJ)Y V z dnia 5 l11IIła br. pomięd y K. S. for nych
uo wyplacemia jakichkolwiek sum tlarrima na opracowali plany elektryfikacji, które razie podjęcia przez Polskę prac nad elek

sOwo kiłasy , &lI'IIPY I J>OIni zy 2yd. K. S. Ka.

-xox

miotem obecnych rozważań.

___.........KlIIIIIItIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIHIMI""IINłll_

ce ela Diana Ka,t\liWioo, w którel! zarwady u
sta10lliO na bol K. S. Diana z tern, te zawody
Y'Ż$'Zyoh kJuMw odbędą sIę na baistro 2;yd.

I

Rad;c.

Zam6wienia taboru koleiowego.

M+h.... V ....

K. S. Ka,towice. 2yd K. S. KaJtowace }est budJlI

4. W sprawie. z ć na boislro K. S. .P' w szenia się ruchu na kolejach JX)lskich się korzystnie na rynku pracy.

Wtorek, 14 czerwca '932 f.

Dą1brÓiWCe
Małej w dl!liu 26Dowiadujemy
maja br. pos.I1IIlO_
komułnJlkacji
Co dotyczy ewentualnych
Ncem towaJtZY'&twcm.
się.min.isterstwo
że wskutek
zmniei_ j czyni
stanudość
zatrudnienia
tych fabrykzam6wień
i odbije Katowice. Sygnał czasu oraz hejnal z Kra.kov.a,

wiono: Zlnaczne oszczędności w pozycji w'Ydat- taboru kolejowego w Stoczni Gdańskiej

a) zanikll1ąć rolSlk«) K. S. ..n" DąbrÓiWka M. ków budżetowych, przewidzianych na te - jak się dowiaduj my - minISter
dla w&zy ch rozg>rywek na przeciąg 2 reparacje I remont taboru k()le}owe'g'O. stW<I komunikacji uwzględni interesy te

12.10 COOziOOllY prze.gląd prasy poolskiej. _
12,20 IJIJ'IeMTJoe>zzo muzyczne, 12.40 Kom'Ullbikat

miesięcy z d1ll'1etJ1 26 maja br., Uzyskane w ten sp0i3ób oszczędności go zakładu przemysfowego w stopniu,

m tooro>IQlgic1J!lY. Iz.45 Koooer1 z plyt gramo.
foooW}'ICh. 14.00 1 15.000 KomUJltilkaty gospO.
darcze. 15.10 In1erme<zzo muzy C7A1 8. 1531)

b) wy1k'luczyć <!iI1UtŻYlOę K. S. ,,22" ą'brówb będą zużyte na pewne' zamówienia ta. na jaki pozwoli obecna sytuacja kryzy
M3Jla z daJszyclt 'roz, rY'wek o mllStrzostrwo boru kolejowego w fabrykach kralo- sowa.

Cl11wWka lotnicza. 15.35 KomulOikat państw,
urzędiU wychowania fi2YC1J!lego. 15.40 Koo.

ua seI1ti WłOSemłe9, wych, co przyczyni się do zwiększenia

c) zawles;ć drutynę K. S. ,,22" Dąbrówka M.
dniem 26 mała br..

d;) uka'raiOO goraozy 1miele I'Jdmtmd'a K. $. 06

ZaSldzenle komunist6w przez S.d w Albniku.

Mysłowice za bmta.'«tą &lre. połączoną z
widocooetJ1 kopnięciem pnecl'W\IJika d15.
W1Uifiikaoją 3 nllesięcooą. k,tóry był po.

Bracia Zawadzcy i Klaczka skazani na pół roku więzienia.

Rybnik.
Przed zamiejscowym
Wy-wI Rybnik.
oskarżonym
dZliałem
Karnym
Sądu Okręgowego
w Knurowie
w dniu l.o8.zorganizowanie
ub. r. pochodu
e) ukarano gracza Pą.stIryjolka Jana K. S. n Rybniku odbyła się rozprawa karna demonstracyjnego i staWienia oporu po.
Dl\!brówka Mała dy:sJrwauitiikaclą na prze.
przeciw Ltnginowi Zawadzkiemu z Czu- liciL W wyniku rozpra W'Y sądowej ska
cil\Jg 2..oh lat za czynne :mtieważenie prze-
cbwnilka. który był pawodem dn wkro chowa, Franciszkowi Zawadzkiemu I zani zostali wszyscy oskarżeni na karę
czenia PlvbddC1J!1OŚOi na boisko i !l'QWDCZę Ryszardowi Klaczce z Knurowa, pow. więzienia w wysokości 6 miesięcy.
wadem do l\)ZiJ)OCzęcla zadść,

cia bóJd. .

__"'''''""lłlłHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"ltlrntIt__

f) utkaraoo gracza Pa>S1tusm:e Palwła K. S. n
DóbrÓlW1ka Mała, za N samo pnewilOielJłie

Zlikwidowanie szajki Skowrona.

.tY'lko w stoSoUiI1!ru ła.gOOiIlieoi'szym dyskwa

liHcaci:\ 11a l rok.
5. Po wY'iaŚIJJieni>tt S4)rawy w związku z zaij_
ściaani na boisknt K. s. 11\!SIk Slemi3iIlOlWice u
cbwaiooGo . ooieść zamknięcie boisG!:a, ogIoszone
'W kOO1lmiikaci e nor. 12" P\ll!1ikt. 3.

6. UkaraJOo gracza Mtli>Zn6gu J erzClgO K. S.
Ohonów dyskwaitM,ilkacją 6 ty'gooniJOlwą za u
myś ne k()lJmlęcie przeciW1JJiika, gracza WaTze_
cltę Ry'&z3irda K. S. Niikió;z .,20" z.a niesportcwe
zachowanie się wobec sędziego dYJSIkw. 3 tyg.

n

IP'

Z

życl1t codziOOJlJem". 17.00 Popularny koncert

__.._,IMtI"",lttlttllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllIllIIllINłłlł..I"..."...._

iOa pl"2eciąg l m!e\siąca w CZYiJ1l1okiach z

cer.t Q; płyt i!ramofOl!lowych. 16.40 "Pięk11Q VI

51

p1

sym!ooJCZtty. 18.00 Olga Ręgowwi<:'Zowa:
..W s10 la1 po śmierci Goethe-go", 18.20 Mu.
zyka tanecz.na. 18.30 Razmaitoścl. 19,30 Ko..
m1JJJJlika.ty s'PorWwe. 19,35 Prasowy dz,;ennik
rWJO'Wy. 19.45 Odcinek jXYWieśc.iowy. 20 00
Konceort. 21.55 felieton literacikL 21,10 Muzy_
ka lelkka. 22,15 Doda'tek d-o pras.crwegO dzielJ].
niJka radjawego. 22,20 Kom'UJllJikat meieoroIa.

glc1J!lY. 22,30-23,30 Koocert z IYIyi grama.
fOJtOlWY'Ch.

Glełela.

SI!

rt1

.k,
.1

'9

C'

\\

s:
D
k,

d

C.

Giełda pieniężna w Warszawie

Si

z dnia 13 czerwca 1932 r.
Warszawa. DewiJZy: BBlgja 124,42-124,73
-124,11. Holandia 361,35-362,25-360,45, Loo_

S:

\\
:s

d:Y'D 32,80-79, 32,96-32,64, Nowy JOlJ'lk 8,905,

H

Dąbrowie Górniczej szajkę bandytów, toku <Lochodzeń, szajka planowala sze_!35,20-35,03, Pora.ga 26,40--26,46-26,34, Szwai

d

\\

złożoną z 7 osób, na czele której stal reg dalszych napadów rabunkowych. c:

k'j } ,8f69,I g, rtk .

Sosnowiec.
Policja
zlikwidowała
w I dyci
Jak stwierdzono
bllbel 8,91-8,93-8,89,
35,117f
n'ejaki
Skowron.
Szajka
ta dokonywala
Cafązamordowali.
szajkę aresztowano.
Podczas w
re-8,92&-8,885,
Tendooo.ia nie1ooiIloliia!
MaJrb Paryż
niem llJieofic

ód szeregu miesięcy napadów' rabunko. wizji znal,eziOino przy nich 6 rewolwe- 211,40, dalar pryw. 8.88%. '
wych, robiąc najczęściej przytem UŻy- rów, granaty ręczne oraz większą Ilość Notowania poznańskiej giełdy

Z

g

n

tek z broni palnej. M. in. ofiarą szajki naboi. Jeden z członków szajki należy zbożowej
padł dozorca kopalni Noga, którego ban- <Lo partji komunistycznej. Ceny parytet Poznań.
..........11........1,,111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IItłłllłłllllnllllll...........

li

oC

{1

z dnia 13 czerwca 1932 f.
2;yto cena orjtmtacyjna 24,5(}-25,OO, Psz

r.

, nica cena oTjoo1acyjlJla 27,00-28,00, Jęczm 00
zebr aD. przemiatowy A. 64-66 kg 20.00-21,00, Jęczmień

oraz tegoż samego gracza za brutalną gorę dal_
$ZY'J!1 l tyg., g>racza PaJiUszkę f'ralJlci 2Jka G. K.

w dniu 10 kWi !IJlia br. pr.zy zawodach ?a boi_ I Kalendarz y k
prz.emialowy B. 68 kg 21.00-22.00, Owies 22.50
S. Kresy KróJ. KiU a za slawną Uibraz.ę sęd'zie Siku K. S. Grazy,na pr,zecvw K. S. GrazYlJla w
do 21,00, Mąka żyinia 65% 39,00-40,00, Mąka
go dys.kwaJl. 4 tygod'n., gracza OobeTa EmilIa K.
pszoona 65% 42,25-44,25, OS1la żytnia 15,00 d{)
Za WYdzIał IGer I Dyscypl. ŚI. O. Z. P. N. NQwa Wieś. Zeb-ramie Zw. POIWS>1. !. grwpy 15.25. 0s-1Ia pszenlJla 13,00-14.00, Ospa gruba
S. Rorozień_Szopiell'ice dy@kwa'J. 3 tygodni{JIWą
14,25-15,25, ŁubilJl ni-ebieski 11.00-12,00,
za nleiSlport-owe zachD'Wani.e się wobec sędziego (-) Cyganek A, sekr. (-) I(ordula W,, wice pr. II Wi'relk o gadz 19. Sprawy waŻJne>.

DZ"edzicach. I Środa 15 czerwca 1932.

fi

r,

s
Z

otwarcie

Dnia 14 czerwca 1932 r. o godz. 18 (6 wieczór.) nastąpi

restauracji i sali Powstańców : OŚCi)
po gruntownej renowacji i całkowitym nowem urządzeniu. za
pe ni j cem Szan. Klijenteli najwyższą sumę wygód, komfor

tu l hlgJehy. - Plwa specjalnie plelc:gnowane. - Piwnica
obficie zaopatrzona. - Ceny bardzo przystc:pne.
Polecając się względom Szan. Publiczności
pozostaję z szacunkinm i poważaniem

Dyrekcja: Ryszard Kałuża.

Repertuar l(inoteatrOw
ocl wlorku 14 caerwca 1932 r.
Kinu
CASINO

Poprze..;zha 17/19.
Kino

Prolongowany
Greta Ga.rbo w Siwej najnowszeoj kreacji

ANNA KARENJNA.
Prolongowany

COLOSSEUM
3 Maja 7.

Błędne ognie

KIIIiI '

Kult ciała

PALACE
Mieleckiego.
Kluo
RIAL TO

Sw. Jana 2'4
Kino
UNION

3 Maja 25.
Kino

DĘB!N A

, Oab

Agines Peteorsem - ViIctor Varkonyi

Na zachodzie bez zmian
LQlUis WolhCJIun. Lewi'S Ay,res

CoJlJrad Veid!

Człowiek śmiechu

Samodzielny

11. Nn.UCIIW
2/32. ! Restallracja
I I Mieszkania
ALA w dobreom
położe _I

s

1!

Na wniosek n<JJd,zm-c . s d €l(o IO . rze f ; MI zkanle

tB[ nik n owlaDJ
z kilkuletnią praktyką pos uku1e p)
sady na skromnych warunkach. Łas!,.
zgłoszenia do ..Polski Zachodniej" pod
.Technik".

.w [\ luihP;k

a 5 :,r :ru T Zach. pod nr. 848. i:r kw = :::

:ze dnia
;; 11f września
tctr ą11 '1932
J: I I\UPUII
I =łtf
ttw. :
do
r. . nia 10
m. 10.
PszczY/na 4 czerwca 1932 r. Kuple dom

Sąd Grodzki. hand,lowy bwb mle- I
szkalny w dobr m

Irosad poszukują I

Ś1

Koioe

I

: i !:.e W::: S; kl::a

Biuralistka. bn ,ku. Pszcz.vnie. i wszel'kieJ koofek

si

d

s:

p

si

Nowoczesną technlkc: warsztatową
Sprawozdania z organizacyj zaw.
Zmiany ustawodawstwa przem.
Poradc: zawodową I prawną

ścią buchalterii. pi pod a res.: Prok'fP skwmne (IQ 6 zl

IT

I stenO\trafi przyj. ,-la. rzyj1I!l;<je uczem

mie plJoSadę, zaję- Przez ckóbne ce bioone. zdO'lOe,

P,

przyaolł

cie na god,ziony !ub ogłoszenlll wszvst. darmo. Ka,toWl'::e.

\\
d

Rzemieślnikowi
.auopi.mo facbowo

zdolna, mteli,ge'Ot- 11\J! Wodzisław"J. cii daIDSlkieoi oraz

na. z-e bIIajomo- Olerty u.praszam <iZ1eciulJle.i. swkllle

sania na maSZYlJlle Wodzlslaw, drOl!;e- stroine od 12 zl.

zastęps wo na ko znaldrlesz PawIa 6.
czas
urlopu. Ła k Willa

}ferty prosze S le-. I Uzdrowiska I sześcioJl)Oko.jOlW:ł,
rować
.. ..P().
ogródek
Zachoo,
eJ , . _. _doIrncl\IDia.
wY1laJecia
od

ne ll KrBwiB[ki
miesięcznik. Dwa razy do roku do wyboru:
żurnale męskie lub damskie. Bogato ilustro
wany. Działy: krawiectWo męskie i damskie,

d
z,
'l:

r.
si
IŁ

..ZdollJla J . 1("Oll.a. . ,,1 N1j)Ca. kłoszwla

. . ens<ro.nat ..łiehos Pols.'i:a Zachodnia'
I _przedaze I komfU1'towy. Ceny pod WiJiJa Za
Do sPfzedanla y ti: :Ok?kt! iączka.....

um}'Waliki z mar- 11'. 7u. D Zł Ś 1

mllTU s '.JUc nego. Wisła. Jeszcze prosze Z.ł..

si
li

g
c
p

przeg!. mody. towaroznawstwo, najnowsze kroje
Oprócz tego ukazują się: "Przegląd Stolarski",

UJIllY'wa'!łka fao]3IO 1)- Pierwswrzęd. pen żądać. be7.pł tl1ych

we. : dzeoD1a dla sjooat ..Wierchy' zaoiJD1u. cennik. J):"e

gardv"Jv , koo- poleca slonocz. !}<J- prezerw.. k sm:t.

v.
P

"Powszechna Gazeta Fryzjerska".

:: ety on f:S :: koje. ciepła :. z,Lm- brZyt w.. n:v1t

Namary ak....e be..ł.tale - WJqł. Wydaw..

p/y,ty szkla,ne i ar na woda. radro.. nf:O

Ż
ir

P AR Polska Agencja Reklamy

.wbne
rzedmioJY
Lw&w. Sykstu&ka
murowe
oraz .n'le.okoje
I .' I Perfumeria.
Federa

Jt

"Warsztat MetalowyU, "Gazeta Malarska",

Flaaei..ek K!'aJJla, PozDań, Aleje M.rciakowllde,o 11

ch iaS1;

vnp y og!ą- Pokój umeblowany m. 7.
dać można w Azy- do wy;nąięcia dla Szukasz
lu dll'a B zd>{}1:tIny h Pań wzgl. Pa>!16w. posadY OII;łllszaJ

w Zależu przy ul. KatowiCe. Mickie- sił: w ..Polsce Za
Ks. POŚtIiecha 14. wicza 36 m. Z. chodnIeJ".
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s,
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