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Podwyiszenie niemieckich stawek
Uczcijmy godnie i ,solidarnie świeto dziesieciolecia celnych
na drzewo i wyroby drzewne.
powrotu Slaska na lono Ojczyzny.

Berlin. Dziennik wstaw Rzeszy z d.1ua 14

bm. ogłasza sz reg podwyżek niemieckich
stawek celnych na drzewo i wYroby d.rzew_
ne wchodzacych w tycie z d11iem 1 lipca

Ap 1 Komitetu Obywatelskiego miasta Katowic.

Dr, M, in. stawki na pewne ga1u'11ki nieobro..

OBYWATELE!
razie nielpo,gody Msza św. odlbędzie się
Godz. U.ta przem6wienie na placu bionego drzewa podniesione zostały z 12
na 14 fenigów za cetnar metryczny. Stawki
W dniu 19 czerwca 1932 r. SW1ęCIC o tym samym czasie w kościele garniw Teatralnvm.
tI10wym
prz..v
placu
Andrzeja).
Godz. 17-ta widowlSlko odegrane na ))Oklady kolejowe z drzewa twardego
będziemy lO-tą rocznicę objęcia przez
Godz. 10,30 odmarsz z nabożeństwa przez artystów Teatru Polskiego na POdniesiono z 80 fenigów na l markę, na
Pallstwo Pols,kie ziemi Iąskiej, powra
podkłady z drzewa miękkie20 z 40 fen;gów
boisku Pogoni (Park Kościusz,ki).
cającej po 6-wiekowej rozłące na łono na plac TeatraLny.
na 1 markę, stawki na drzewo (JiJJałowe,
--.-..'"""lIImllnon"''''"IIIIIIIIIIIIIlIlIIIIIII"m''''"'_....___
Ojczv nv.
które dotyx;h<.:zas wołne było od cła WY110sić
Widomvm znakiem objęcia w posia
będa obecnie 40 fen ów od. cetnara metry_
cznego, stawki za węgiel drzewny podnie
danie nasz-ęj dzldnicv było wkroczenie
sione zostały 2Yz marek na 4 marki, na tro
Wojsk Polskich. Cały ląsk rozbrzmie
ciny
I wełnę drzewną z 2,40 marek na 4.000
wał w tViID dniu radością i w podniosłym
markL Clo na forniery ))Odniesione zostało
nastroju witał wkraczające pułki.

NleDODrawnv warchoł znowlI
Drzv destrlllcevlnel roltoeiel...

14 na 18 marek, Cło na mehle i części
Katowice. Jak wyinika z zapowiedzi I Ignacego Paderewskiego, dając oszukań. zmeb1i
niefol'llierowych z 10 na 15 marek.
w stanie &urowym, a wykoń<.:zone z 16 m
Witaliśmv chlebem i solą swych bra- nież woboc zbłiiającegQ się święta dzie- prezę przyjedzie również Paderewski. 20 marek.
ci. wkraczających w triumfie z powie- slęciolecla szykuje osobną ,,praworząd- Demaskujemy z tego miejsca to oszUw

Obywatele! wczorajszej "Polonii", p. Korfanty r6w- czo do poznania, że na warcholską im

wem sztandarów ze znakiem Orła Bia- na. uroczystość", która wzlbogaci dotych- siwo w sposób kategoryczny i stwier- Sensacyjne samobójstwo przedstawi..
1wśród
e &{{J
, więciliśmv
s\ve wyzwolenie
bi,cia
dzwonów I modłów
dzięk czasowe niecne i prowokacyjne w'Ystę- dzamy, że Ignacy Paderewski niema nic ciela socjalistów niemieckich.

cZYlnnvch w świątvniach. PY niepoprawnegQ wa.!'choła. Przy re. wspólnego z Koriantowym warchol. Berlin. W kuluarach sejmu popełnił wczo

Obecnie zbli'ża się lO-lecie tV'ch pod- klamowaniu tej rozbijackiej próby sto- stWeDI i na "uroczystoścf' warchołów raj samobójstwo b. członek rady państwa
nioslvch chwil. Uczcijmy więc wszyscy suje p. Korfanty iście jarmarczne sztucz. przybywać nie zamierzał, ani też nie La Grange. na<leżący do partji socjaJ..demo

imprezę szeregu
osobistości
o Jako objaw
sz zególnie
przykry i Zamach
samobÓjczy
przedstawiciela
oa:rtti
zgodnie to Wiel1kie więto. ki.ciarską
zapowiadając
przyjazd
na korfanprzybędzie.
I kratycznej.
Powód
samobójstwa
nieznany.

ObYwatele! . głośnych nazwiskach, W szczególności gorszący podnosimy, że znaleźli się nie- socjal-demok,ratycZ'l1ej wYWołał wielkie
Niech udzial ca!e o społecze stwa p(izwala sobie p. Korfanty na bezczelne stety księża, którzy towarzyszą p. Kor. wrażenie.
ez
względu
na
. nicę . J)rzekonan
. . da wyzysk
, nie . au t oan
" yte
' uw.1ej
nnnOWej
pularu oss' an
c i fat IczncJ
t . . k d Ia. CJI.
. k ..
świadectwo róz
prawdzIe,
ze w .dzisiej1",," "iw. a....",..'"""'.
emu
Zamachowiec koleJowy Matuszka
szych ciężkich chwilach na zachodnich --'"""""""MIIIIIIIIIIIIIIII'hilllmullmnon",,,,__
przed sądem.
rubieżach Rzeczypospolitej - Lud Ią.
Wiedeń. Przed sądem ławniczym w
ski .a przedewszystkiem obywatele Sto.
Wiedniu rozpoczął się w<.:zoraj sensacyjny
licy Iąskieł - wszyscy w Jedności sto
proc s Sylwe.stra Matuszki. oskarżonego o
imy na straży całości i nienaruszalności
dokonanie ogółem czterech zamachów na
Dekret Hindenburga przywraca swobodę ruchów hitlerowskim
granic Państwa.
pociągi w Austrjj; na Węgrzech i w Niem..
szturmówkom.
Zgodna, spokojna i męska postawa
czech, Matuszka iest pewny siebie. zeznaje
ogólu niech świadczy. że bez względu Berlin. Prezydent .Rzeszy podpisał de ..ostrzenia kos" i do walki z obecnymi głosem donośnym. niekiedy nawet krzykli

Mitle trvunlflliel

przedstawicielami władz. Grupy narodo
wych socjalistów rozbity szereg zgroma
gólno
. światowego
przesilenia
_ socjalistycznv<.:h
oddziałów
na
trapiące
nas trudności,
wyniklegospo.
z 0. 1 narodowo
kret polityczny.
uch:\rJający zakaz
istnienia dzeń
politycznych, przyczem do>sz!o do
darczego, z niezłomną wolą przetrwamy sztur,mowych, Wedłu i f?rmacJ1 Biura
starć,
w których kHkan cie osób odniosło
ciężki okres i odeprzemy wszelkie za- ontl, dekre} uchyla rowm z zakaz nosze
kusy na całość Rzeczypospolitej. Niech ma mundurow przez odd7,lały szturmowe rany, Onegdai'szej nocy grupy hitlerowców
urządziły demonstracje vrzed domem pre_
swra czy I ,o tern, ze t m. gdzie cho zl urządzania demonstracji i masowy<.:h wy mjera bawa,rskiego Helda. W związku z
o dobro Panstwa potrafimy stanąć w ]e- marszów przez szturmowców,
nietra,nsmitowaniem przez radiostację mo
dnym szeregu.
nachijską P1'zemówienia posIa Strassera 
Za I(omitet Obywatelski Miasta Katowic Be'fsHne pokwękiwanie w Bawarii. demo-nstrand obrzucili okna domu radjo
Dr. Adam Kocur
Berlin. U<.:1:tyJenie rozporzadzenia, roz- stacji, po<.:zem zbieg1i,
wiązuiącego oddziały szturmowe. wywola_ --o
Prezydent miasta.

, .. d . " . . . Utrzymamy ma być tylko w mocy zakaz

lo wm,Bawarji
wielkie.
niezadowole'nie,
P b l .. . . dzonego
Program uroczystości znalazło
in. wyraz
w komunikacie
ofi. oz y Iktóre
Się ZD1enaWI

w dniu t 9 czerwca. cioainym bawarskiej partji ludowej, stwier - Grzesinsky'ego.

dzającym zupe!n kapitulacje gabinetu v.
na którą za,proszenl są wszvscv obv- Papena przed narodowymi soc!a1istamL _ Berlin. Seim pruski przyjął wczoraj gIo_
watele i organizacje miasta Katowic. Zniesienie zakazu istnien;a szturmówek _ sami hitlerowców i komunistów wniosek
Godz. 9,30 uroczvsta Msza św. przed podkreśla komunikat - stanowi cenę. za frakcji narodowo-socjalistyczn j o niezw!o

hS

k ' P ku ł I cz-ne wydalenie ze służby prezydenta po

wym. Gdy przewodniczący za<pytał go o
zawód, Matu'Szka głośno zawołał: Zama
chowiec kolejowy! Wśród ))OwołM1ych
świadków znajduie się również żona Ma_
tuszki, która w rozmowie z dziennikarzami
stwierdziła. że jej zdaniem mąż jej jest ab.
solutnie niepoczytaJnv.

"Wiluś" WYJecbał z Doorn.
Amsterdam. Po trzynastu latach odoso
bnienia w Doorn eks_kaiser Wilheim po raz

pierwszy opuśd swój zamek i od dwu dni
Drzebywa w małeIII uzdrowisku holender
skiem. Zandwoort w willi finansisty nie
mieckiego. barona Hegota. ZezwalaJąc w
swoim cza.sie na DObyt eks_kaisera w Dooru

rząd holell'd.erski zastrzegł sie, e w razie
opuszczenia tej miejscowości będzie natych

miast wydalony z terytorium Holand.ji. O
becnie rząd holenderski nie zamierza wY
U g ac e w m ejmu k ląski j ego II k lil ( S \ ' ! h
io:có .en (1 pi to erowanie go przez licH berlińskiej Grzesińsky'ego, Hitlerowcy konać swego zastrze enia. a w zamian za '
to dołączył do świty b. cesarza WiJ1helma
f)J:- Szturmówki przy tradycyjnej nego za wystąpienie polkjj przeciwko de funk:cjooarju5za 'Policii. który roztacza do
nad jego osobą. oczYWiście bardzo dy
ozstrzelanie szpiega. "robocie". czasie zmiany wa'rty przed pałacem vrezy_ z6r
skretny. Według obiegajacych 1Jogłosek,
Warszawa. Wyrokiem woj'skowego Są- Berlin. Według doni ień prasy, człon- denta Rzeszy w rocznicę bitwy pod Ska eskapada ..lecznicza" eks_kaisera jest Zllllo.
du Okręgowego w Wilnie jako sądu dora- kowie oddzia,łów szturmowy<.:h urządzili na gerakiem. Wniosek hitlerowców o wy to wiedzia jego vowroiu do Niemiec.
źnego dnia 9 czerwca br. został skazany orowin<.:ii szereg llIanifestacji, przyczem czenie skargi socjad_demokraty<.:znym i de

rząd ojewooz' i ul. agie ońs a. 'v uważają Grzesińsky'ego za odpowiedzia!

R monstrującY1Tl oddziałom szturmowym w

bomhardier
na karę
doszło do w
zaburzeń.
Na zgromadzeniu
członkom
urzędujacego
śmierci przezLitwi'nkowicz
rozstrzelanie. Mkhał
pozbawienie
chłopskiem
Darmstac.ie
mówcy narodo-mokratY'CZ!Ilym
binetu Brauna przed
trybunałem
stanu zt) ga- Ciuciubabka rewolucyjna w Chile.
pra>w i wyda,]enie za zbrodnię szpiegostwa. wo_socjalistyczni mieli nawoływać do struł odrzucony 204 głosami przeciwko 75, Nowy Jork. Z Santiago de Chile dono

P.
Prezydent nie skorzystał z prawa łaski, sza. że wybu<.:hła tam nowa rewolucja, któ
wobec czego wyrok został wykonany w __. _...""m"nnn""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII"""lIIn"'M'M__ ra obaliła krótkotrwały rzad socjadi'Stycmy.

dniu 10 cze'rwca w Wilnie. Ze względu na sprzeczne wiadomości trud.
Wizyta eskadry angielskiej w Gdyni Honorowa SIDada dla gen. We,ganda.

c:=

fó ć zc;Yf:::s<łtó N:S

" się przy władzy ze względu na rosnący w

Gdynia. W nocy z dnia 14 na 15 przyby- norowej ,odbyło sję wczoraj ,uroczyste ?zdobiona jest grawirami, 'Przedstawi - szeregach annji (JiJJór przeciwko krańca.
ła do Gdyni nieoficjalna
wizyta
wrę<;zeme
gen. WeygandOwI
Jącemi
sceny. Pozatem
WIwYm prądomnowy
radykalnym.
I . Gd a ńsku
. Pareskadry
y i;, przed_
W salonach
P ałacu
Le gJ 'imunduru
łfO- 1swady,
Liban.
Zewndnieje
ęaIegoryczne
tr _ na
ZtI1
a "'owierzchnia
g ard
y dopodobniej
rząd
niedługo utrzyma
angielskiej. Wczora>j
w godzinach
stanowiącej
część
galowego
sz;padzie,
na tarczy,
biały
Jak wiadomo. rząd
socjaHstyczny
zde_
Polwdniowy<.:h odbyła sie przewidziana w członka francuskiej akademii. Wrę<;ze- orzeł na czerwonem polu a dook<Jła gra- cydował wYWłaszczYć wszYstkie zagrmn
ta ich wypa ach wYl1}iana wizyt kurtua- nia dokonał marszałek Liautev w obec- wir nazwiSika wielkich P01ak6w: Koper- czne ka<pitały. i u<państwowić przemysł,
zYJnych
, dowodztwe
W tI10ŚCI
' wl ' elkl ' lego,
egO kanclerza
O -A' em
eru Leg]
k S bI ''kta
' L .' kII' K'.osto
ma.idują<.:y
się w
o1x:em
ręku,
Ta
t A . ćpomledzy
k -.-' lU
ilU a, o'eskadr.
les' lego,
eszczyns
- tunkl
dla' Ik' ' '''''
' w angl
' eł
sk ;"'
h Jedynym
l , am e_

sam ,

czasl , e ur , uga czes es (llUry , łf ""' orowe ' ] ' czło -"' oWl ' e ko " ""' usu d mI o - " k . P t sk . S pena ...... no

zytą 'nieoficialną do Gdańska, wpły,nę!a na matvczuego .oraz icz!onkow e h.onoro- Szpada, została ofi rowana gen, w,ey- ona wcześniej. niż 1JTzypu.sz-czano. Z chaosu
redę portu Gdańska. &'dzie została powitana wego . komltetumlędzysoJuszmczego. ga.ndowl przez komitet francusko-alJanc pow'sta'l1ie zapewne nowy nąd. któremu
Drzez O. R. P. "Wkher". Po podniesieniu SZipada jest dzielem artysty Falise. Na ki. na czele którego stoi Lialtey. b. pre- ka'PitaHści nie będa mieli nic do zarzucenia,
?ander ofkerowie komplementacyi.ni pOlscy temblaku streszczona jest kariera Wey- mier Tardieu. ambasador Chla;powski i W przeciwnym razie nastąpi nowa rewo

angielskieJ,
taką samaI Wl_
j vu Francja-'
_.!JA . ł: .n',Polska
SCIUSZ- I,
ooia ow
iego 1lucia.
zo . rykańskich
nowa
Nastąpiła
I brytyjscyzaDOWledzlana
WY11lieniJizwizyty.
ganda:
Syrja,
- inni.
Kapit8iłbyła
umie
sięrewolucja.
bronić. >
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"Pol,k. ZacIIodnia" 'Z dnia 16 czerwca 1932 f,

,,,,)' ....

rofby
volksbundowe i apele "ksiecia
"\ u ,- pana" ,na tle _nedzy mas polskich.
Polskie bowIem masy zredukowanycb

POlic,ine abla",
na i,dO. z Polski
. Berlinie.

tycIe gospodarcze na Iąsku znaj- tamy Jednak za konieczne zwrócić uwa.
duje się dotychczas pod przemc>'.tnym gę kslecla pana, bawiącego się w patro.
WpłYW'6m niemieckim. Ciężki przemysł na woJującego. germanizatorskiego
opanowany jest nietyli}ro przez finanse VoJksbundu, by jednak w swych patrJo
niemioo ie. ale też znajduje się niemal t}'czlłO-nlemlecklcb zapałach łapelach
całkowicie pod kierownictwem Nlem- zechciał nczy się z InteresamJ lustro.

robotników l pracowników naocznie i na Iicyjne w Berli.nie prowadzą systema
katdym kroku stwierdzaJą, te ofiarami tyczną ofensywę przeciwko żydom oby
kryzysu ł specjalnycb szykan przemy watelom polskim. Wynikiem a:kcii, zata
słowych możnowładców, to z reguły są czającej coraz szersze kręgi, jest powol

handlu. którego placówki znajdują Sle wsku!...

mnieJszym,

Berlin. Od pewnego. czasu wladze PO

Polacy., natomiast element niemiecki od ne, lecz skuteczne ru!{owaillie 9bcokra

c6w. Podobny stan rzeczy mamy w jl\mi polskiego społeczelistwa na Slą. czuwa kryzys w stopniu o całe niebo .ioweJ;o żywiołu żydowskiego.

W dzielnicy, będącej ośrodkiem bU.

Jeśliby więc następstwem alannów sko 60000 żydów obywateli polskich,
ogromnym procencie w ręku Niemców. P. Uocbberg dobrze wIe, 1:e kryzys
Niełwlele lepsza sytuacja jest w ręko- \tospodarczy na SJąsku clą1;y straszłl Vołkswllle I moranzatorsklch apelów osiadłych stale w Berlinie, przy Grena
dzielJllctwle śląskiem, gdyż bardzo wiele wem brzemIeniem lIa karku polskiego ,.księcia pana" miało być wzmożenie re dicrstrasse, Rosenthaler Platz i Rosen

i to. lepiej Sytuową;uych placówek ręko- robotnika I pOlskiego pracownIka. Pan dukcyjnej antypolskiej ofenz wy, to my
dzieła lub drobnego. przemysłu też spo- 60chberg dobrze też wIe, 1:e niemieccy musimy przestrzedz, że byłaby to Igrasz
czywa w rękach niemieckich. przemysłowcy, do których niemieckIego ka wprost prowokacyjna, grożąca bar
Tej przełwagi ekonvmipnej używali patriotyzmu apeluje. nie potrzebują tego dzo niebezpleczneml skutkami.
Radzimy więc nie przeciągać struny.
Niemcy zarazem jaro instrumentu poli- moralizatorskiego zastrzyku, Boć prze
tycznego w S\wj ak jl germanizator- cież dyrekorowJe niemieccy mimo sza. Pogróżkł ze skargamI do Genewy i pa.
, skiej. Ody zaś przyszedł kryzys, to lejącego kry zys II w prowokacyjny spo. triotyczno - niemieckie apele w czasie,
wszystkie drakońskie redukcje, przepro- sób forytują nietylko optantów, lecz na gdy polskie masy cierpią nędzę I to w
wadz8ne przez ciężki przemysł, odby- wet obcokrajowców I to '! czasie. gdy dużej części na skutek nieobywatelskich

wały się I odbywają nadal systemem, tysiące pracowników umysłowych na
gOdzącym przedewszystkiem w element Iąsku cierpi skrajną nędzę.
rPolskl przy rażącem oszczędzaniu Nlem- Musimy ponadto zwrócić uwagę, 1:e

'ców I to nietylko miejscowych. lecz ró. wypady w rodzaju alannów "Volks
"'nleż optantów ł obc3krajowców!... wUle" I apele vOlksbundowego prezesa

pod naJrozmaitszemi pozorami nadal za.
trzymywanl,
Pisaliśmy już o tych skandalicznycb
praktykach bardzo często i każdy niemal
nowy dzień przynosi nam pełne rozgory.

i urzędnicy policyjni osaczają lokal i

przenrowadzają osobistą rewizję u obec

nych. Ci, którzy nie wylegitymują się
natychmiast, zaladowywani są na plat

formy samochodowe i odtrans.;portowy
l pozbawionych braku poczucia odpo. wani do prezydjum policji przy Alexan
Platz, gdzie bada się ich tożsamość.
wledzialności praktyk przemysłowych der
Procedura ta często ubliża Itlajprvmity
rekinów, to doPrawdy zabawa wieJce wniejszV'l11 pojęciom poszanowania cu
ponura.
dzej R'odności osobistej. Uwagi I WVl1U
Radzimy zaniechać tych błazeństw, rzeuia urzędników policY.in:vch, jeszcze
bo czasy są zbyt poważne, by można ciąg-Ie podwladnych socjaldemokrat:vcz
nego prezydenta policji Grzesińskiego i
było na nie sobie po.zwa1.ać!...

Na każdorazowej liście redukcyjnej, w głodujących masach polskIch wywo
przedkladanej Komisarzowi Demobili- łały powszechne poruszenie I oburzenie.
zacyjnemu figurują niemal wyłącznie
Polacy. Ilekroć zaś poiskim organiza
Hitlerowskiemu Gdańskowi Polska nie da gospo
cjom zawodowym uda się zdemaskować
oszczędzanych przez możnowładców
przemysłu forytowanych Niemców i u darczej amnestji. Gdańsk nie może być siedliskiem nie
zyskać włączenie ich na listy redukcyj
ne, to ofiarami zatwierdzonej listy re nawiści do wszystkiego co polskie. Pamiętaj o bojkocie
dukcy}neJ są tylko PDI<1cy, a NIemcy są

thalerstrasse, urzą.dzane są formalne ob
lawy na żydów. Odbywają się one prze
waŻlne w tęn sposób, że przed kawiarnię
będącą skupieniem obcokrajowdów. za
je:bdżają samochody prezydjllm policji

towarów gdańskich i omijani'u terenu Wolnego Miasta,
w szczególności gdańskich' letnisk i uzdrowisk.

dr. Weissa. dają przesłuchiwaillV111 przed

smak metod policyjnvch trzeciego Rei
chu. Załatwianie tych "spraw" przez u
rzęc1mików policji pruskiej urąga wszel

kim przyjętym w świecie cywilizowa
nvm zwyczajom.
Zdarza się, że podczas obławy w rę

ce policji wpadają żydzi, którzy mają

wprawdzie paszporty w porządeku, lecz
między wygaśnięciem paszportu i jego
odnowieniem upłynęło kiJka dni. Na tych

nakłada się natychmiast grzywny pie
niężne i w konsekwencji tego jako "ka
rani" zostalą wYsiedleni z Niemiec.

czenia i oburzenia skargi na praktyki

możnQwładców niemieckich w prze. Nieme, nie chc... d'Skusii' na temll ..wschodniego

Przez Fremde amt beriińskiego pre
zydjum policji przewija się w dniu ob
rawY dwa do trzech tysięcy żydów oby
wateli polskich.

hwiołu
polskiego
tkwiupośledzaniu
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k. rewiz'Jn.
.
my e.tem
systematycznem
I LOClrn111
sobie d,skusie
cia
wojującej
niemczyzny.
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" I Polslclllw.rlszl
sięcy temu odsłonił mimowolnie tę anty-I Berlin. Dziennik "t2-Uhr BlaU" do- legacja niemiecka' uchyli się od takiej
,polską robotę "Oberschl. Kurier" w ar- nosi: W związku z lronferencją lozań- dyskusji.

tykule, w którym szczegółowo omówio- ską ze strony francuskiej ponownie · '. ·

110, 'W' jaki sposób niemiecki przemysł wprowadzona zostaje do dyskusji spra- Wspomniane stanowisko nie stanowi
i handel ma chronić element niemiecki. wa Locarna wschodniego. Myśl ta. acz- dla opinji polskiej niespodzianki. Jest to
Zdemaskowalśmy wówczas te zamysły, kol wiek i'naczej sformulowana. została tylko potwierdzenie odwetowych zamia
.przy czem skonsternowany nieosrroź- następnie podjęta ze strony angielskiej. rów Niemiec wobec Polski. Ale dla Pol
nym występem "Oberschl. Kurier" przy- Wobec tego w Berlinie oświadcza się ski tern bardziej niema dyskusji na temat
W związku z O'JIchodem tO-cioletniej
czaił się i nie puszczal polemicznej pary oficjalnie. że delegacja niemiecka w Lo- ,.rewizji" naszych granic. Wszelka akcja roclJnicy objecia przez Państwo Polskie
z gemby. z3nnie nie zdobędzie się na gotowość "rewizyjna" niemiecka wobec naszych zIemi
śląskiej uprasza się Szanownych
Obecnie zaś mamy do czynienia z no- zawarcia takiego Lokama wschodniego. granic będzie zdecydowanie odparta.
Obywateli Miasta Katowic o udekoro
Wą i to na szeroką skalę zakrojoną akcją Rząd niemiecki w drodze dyplomatycz- Niemiecka zapowiedź .,uchylenia się wanie w dniach 18 i 19 czerwca 1932 r.
volksbundową i to ni wykle perfidnie nej zakomunkowat powyższy pogląd od dyskusji" stanowi dla świata dooat wszystkich domów sztandarami narodo
we mi, l!W aszcza przy ulicach i placach
Najpierw z podstępnym alannem Gdyby pomimo to sprawa ta wysu- "'o której obowiązuje czujność i po uroczystości, t. j. ul. Jagiellońska, Ligo
przemyślaną.
mocarstwom
Ententy.
l
kowe
zdemaskowanie
złej
woli
Niemiec,
1'/J'stąpiła socjalhakatystyczna "volks- nięta została w Lozannie wówczas de- gotowie.
nia, Francuska, Marszałka pilsudskiego

Illou!oi!.

wille", która przekręcając brutalnie isto- --.--'""''''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOIIIIIIII_nn..............

itny stan rzeczy, oskarżala Komisarza
!Demobilizacyjnego o rzekome upośle

idzanie Niemców przy akcji redukcyjnej.
(Formułując te bezpodstawne oskarżenia
;wystąpiła równocześni3 "Volkswille" z
lpGgróżką, że "pokrzywdzeni" przy re
!dukcjach Niemcy odniosą się ze skargą
ido Genewy. Onegdaj zaś zabrzmiał apel
Iprezesa Volksbundu do swych rOdaków
\tta kierowniczycb stanowiskach w prze
;myśle, by pamiętali o swej niemieckości
\I obowiązkacb stąd wynikającycb wobec
'elementu niemieckiego !...

Hocki-klocki W sejmie Druskim.

i RY'11ek.
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Dr: K () c u r. Prezydent miasta.
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wstrzymanie przez rząd Rzeszy SiPłatl bra'li udziału w grosowaniu. Wobec tego leniu program czwartkowego posiedze

reparacyjnych na są.li zjawili się tylko przewodniczący stwierdzil ponownie nia. Na posiedzeniu tem zdecydowano,
hitlerowcy i komuniści, iednak nie w braJk quorum J zarządzilotwarcie nowe- że pierwsze posiedzeme publiczne bę
komplecie. Dwie te frakcje łącZil1ie roz- go pósiedzenia. Przed plenamem posie- dzie formalne i bardzo krótkie. Wypelni
porządzają b.ezwzględną większoś.cią. dzeniem zebrał. się konwent, senjorów: ' emówieni powitalne prezydenta
Wobec
powyzszego prezydent seJltlu który 1>OStanDWlt obecną seSję przerwac J prz .. e, ' , az
musiał stwierdzić brał{ quorum. Prze- i odroczyć do 22 bm. Na porządek obrad konfedera Jl szwajcarskIej otty or
Wspomniany wypad "Volkswille" I wodniczacv zarządził natychmiast nowe wejdzie wówczas sprawa ponownego przewodmczącego k nferencJl. Ustalo
.,patrjotyczna" inspiracja księcia pana, posiedzenie, na którem zgłoszono m. in. wyboru prezydenta sejmu I nowego pre- ho, że na przewodnlczące o w brany
to ogniwo w tym samym łańcucbu volks demonstracvjnY\Vll1iosek komunistyCZ mjera rządu pruskiego. będzie Mac Donald. W posIedzenIu tern
b\ldoweJ toMtkl. Zarówno alann" VOlks

ny, domagając1! się natychmiastowego wezmą udzial delegaci wszystkich

_._......'__IIIIIIIIUIIllIlIUIIIIDlllllllomllllllDnnnl1ltlllU ....... państw. ' W czwartek po południu odbę
dzie się ponowne posiedzenie poufne
mocarstw zapraszających celem ustale
nia dalszego programu prac. publiczne
posiedzenia konferencji nie są prze,wi
dziane. Prace konferencji reparacyjnej
elementu
polskiego
w
przedslębiorLozanna.
W
ciągu
dnia
wczorajszeI
sę,
Przybyto
do
Lozanny
przeszło
300
Rwach cłęZkiego przemysłu. go przybyli do Lozanny niemal wszySCY <wiennikarzy.
My nie myślimy z "Prinzem v. Pless" delegaci na konferencję reparacyjną. Lozanna. Wczoraj popołut1niu w sic będą prowadzane poufnie i przewidzia
!wd.awać się w dyskU!'S' na temat. jakie Zjazd jest bardzo wielki. Niektóre dele- dzibie konferencji reparacyjnej w Uch ne jest. że nawet komooikaty będą WY
dawane tylko sporadycznie.
boW'lf\zki ,mają przemysłowcy na Slą- gacje liczą po 50-60 osób. Bardzo licz- odbyło się wstępne zebranie mocarstw
kirłącżnie z panem .J'lochbergiem. Uwa. nie obesłana jest kOnferencja przez pra. t zw. zapraszających, poświęcone usta

wille", jak występ prezesa Volksbundu
pod dymną zasłoną rzekomego zagrote.
nła interesów pracowników niemieckich
są zapowiedzią dalszego upośledzania

Loza nna ZaDelnia sie delelalami.
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.,Polska Zachodnia" z dnia 16 czerwca 19"3Z fl

.ra.wa Pelak6w
} O' sluszne
W allorae ewan_ellckl_.
, _Nr. 167

Jelllyłko il eD Sposób...
na po1Jbycj,e się pi.e!glPw. wągrlPw, ŻÓłtych plam
,itp. lIioozJ\Stości cery. Ceł ten osięgllląć mołAIa

Władze kościelne tutejszego unijnego ,teJ zasadzie motemy zgodnie wsp6łoraco- naJelementanjefs,ze 1II'a'Wa. w szczeg61no- j ygJłe przez zastosowanie tak o:wa.rt.M
kościoła ewangelickiego OOpGwiaJCiaJą w .wać. Obecnie jednak s)"tuaoja IJrzedStawia k:i prawa członkowskie. Jest to łembardzłeJ oiowych, opartych na. y lekanikiet śrocł.

Kattowitzer Zei:tung" z dnia 11 czerwca się taik, te nie trzeba wcale walczyć ,.o laskrawe. JeśU,sle zwały. te Śląsk od dzle- b Ł::m=, : :e::n:\mydło 1 krem

br. na artykuł u<mieszczony w ..PollSCe Za- wolność koścłoła uniJnego". Jak to ..Katto- slęclu Jat nalety do Polski. Mimo to Jednak ()beJ!{ oiCIZ'Wł'ktejj OOwiem l

chodinieJ" i u!Siłują bronić swojego stanowi-o wItzerka" z patosem I perlidnIe woła. ale ewangelickie władze kościelne maJą odwa- C'Zell. POISiada.ją pr a.raty tlerba niezrÓ'Wl1alłe

ska w sprawie nieprzyjmowania ewangeH_ obecnie mushny my. ewangellcy.PoIacy. gę cywilną pisać pubUcznle o ..konieczno- walory k06'met Zille. n'ie e mydło łIer
kóW-PQllaków wyznania augsburskiegG na wywalczyć lObIe dopiero w kościele tym ścI obrony wołnoścł uniJnego kośclołaJ ba les.t bardzo lag'!ldł1e 1) miłym 1 trwałym

członków kościoła, ..KattoMtze1' Zeitung" za;pa.dw. DyoskJretnie perimmowany krem łlerba
umieściła M'tY'kuł ten pod szumnym i alar- . .RI'- lIIInnatnlll11llliOllllllmnnnmllllmnmrnllll illtlllllllllllftMMIII WIIIika n:'-t hmiast w pory, tadza.jąc kat.do
mu1ącY'ltl
tytułem: ..O wolność unia'nego popę!ra.lIa I maoorw! temsamem ideaJny podk/:ad

kościoła ewa ,gelic'kiego", Nieo ZiI1aJmi?"Y Irumne ze zwłolealll bohalera Idekoro_" ł:: r a odktUICk:
by
z tal iego tytuł nabrać pr ek att1Ia, e snl' _xos_

ze stosunkamI loka,lnemi czytelnik muslał- Marszałek P. - łsadskl krzJż -- ..V. . rtuli M 1 11Iar. ll . tycZille., i e kłed a1wiek i9tniałyl (o)

rniaroda,ne czynOlki podkolJ}uJą wldoctil1le

wo1ność i byt kościGła ewangelickiego. - Hołd stolicy Polski ku czcI Ś. Po Przemysława Bartel de Weydenthal.

..Czarne 11s.,11 n. ..łaell.

Tymczasem władze państwowe pozosta
wiaJą temu kościołowi taką swobodę orga- Warszawa. Imponujący hołd oddała Dreszerem i Skierskim. Nad. trumną od
lIłłast DOlsłcidl.
nizowania się i rozwoJu, że swoboda ta za- wczoraj stolica jednemu z bohaterów daH hołd zmarlemu imieniem artylerji
Duże wrażenie w praS'ie skiel'
czyna się już niestety 'Przeradzać w OCZy- epopei legjonowej p/lk. Przemysławowi Kem. Knol - Kownadki, Minister Hubicki
wistą sam?,wolę i wyraźne naruszanie u- Barthel de Weydenthal, którego zwłoki imlentem P. O. W. Następnie przema wywołały rozwiesZOIIle na muracb (}dy
plakaty, zawiadamiające, iż na.Slkutek
sta koścl h ch.wł dz k" I s'j)fa IPrzybyły onegdaj wieczorem z Odessy wiał b. dowódca zmarłego gen. Zeligow ni
niests.owania się do nakazów botkoto
wiedl \ f : Q s oją lch wał c ; z , e d na dwo ze'c wschodni w Warszawie. .ski, który omów'il walki przy ,ewakuacji wYoh i zgrywania się w Kasynie Sopoc..
roku 1930 przyjmowaly bez żadnych prze_ Wczoraj o f{odz. 8,30 rano tru'l1!:nę, pr y- Odessy w roku 1919, w czasie których kiem, niektórzy obvwatele polscy od
s kód ewa,n elików wyznal1ia au sblłrskje- krytą flagą o barwach art yle r]'l , wyme- Dadł p/1k.' Barthel de Weydentha\. Po
gG na członków, a u,chwała Synodu o nie- siono z wagonu. Na dworcu obecni byli 'nrzemówieniach sformował się ponow dani zostali pod sąd opinji IJ)Ublicznej. Na

przy o\vani'll ich jest jedynie prz Jściową bracia, najbliższa rodzina zmarłego, nie pochód. Za trumną kroczył p. Pre ,plakacie powyższym wyszczególn
i stanowi }ako:by środek represji 'p zeciw o przedstawiciele wojskowości z gen. Osiń mjer Prvstor, marszałek Raczkiewicz, zostały nast pujące nazwiska: Emeryto
zaChOWatt1lU Się ,tychże wan ehkow: kto- skim na czele, dawni wSopółpracownicy przedstawiciele P. Prezydenta R. P. i ge wany ka,pitan marY'narki Sadowski,
rzy )}OSt 'P.owamem SWOJem naruszaJą po_ zmarełgo z p k. Sławkiem i ministrem neralicja. Gdv kondukt doszedł do dwor Zambrows'ki. Budrewicz, Zabrooki z ż0

ww ę koscloła. . (- ,. Schaetzlem, przedstawiciele organizacyj ca ,trumnę ze..zwłokami przy dźwiękach ną ,4entysta Dobrzyński ,inż. Srokow

Z u tywGwama te,go wY'lllh. e wł - b. woisikowvdh z zen. Góreckim, gen e- marsza żał-o!mel!o wmiesi ono do sa'lonu
dze
k(}scH lne same stOJa na stal1owlsku, ze ' I '" f " d I , p d " t ' k t f lk
w zasadzie wszyscy ewal1 elicy wyznania ra ICJą, szereg O,lce,r. I e gacJe.. rze rece'DcV]nego l, us wlono na a a a u,

ski, nadzorca sąd<Jwy Pol. Bączkowski.

,porucznrk mar, hanoi. Ga1"bowiecki.
augsburskiego winni zostać na podstawie dworcem ustawIł SIę oddzIał wOjskowy przybranym zIelentą. Przy katafalkJ mech. mar. hood\. Makowski, urzędnik
przepisów ustawY członkami kościoła. a i on al)1izacje P. W. Trumnę ustawiono straż honorową pełnili podofic. 1 pap. O dyr. k<J1. Krous, prokurent hand1. Mazur,
1111chwałę swoją traktują JedY11ie jako przeJ- na lawecie armatniej, poczem uformo- godz. 12,45 przyjechał P. Marszałek Pił Stefan Kszol, krawiec Griitzmann, Ko

ściowy ŚTodek karny,; wal się kondukt. Przed trumną po stępo. suds'ki. W cbwili przyjazdu P. Marszaf nigowa, urzędnik przedst. ..Fasada" l.()

A1e w tem miejscu zapytujemy eWaJl1ge- wało duchowieństwo z ks. kanclerzem ka orkiestra odegrafa hvmm narodowy rentowicz, baron KrotowSki, VogeI Sta
lickie wład'ze kościelne, w jakim ,przepisie Jachimowiczem. Przed duchowieństwem a wojsko SiPrezentowal0 broń. Po przy nisIaw, Wullkowski, Filar, prof. inż. Ura
ust WY zn !azły podstawę do takieJ maso- niesiono ordery. Za trumną szła rodzina, witanJu się z dostojnikami państwowe nowstki - Kraków, Silber, Kohm, Szere
we] repre>;J1? , , ' "daleJ przedstawiciele wojskowoś i i da- mi P. Marszafek wszedł do salamu re szewski, Sz;kudlarski, Wojciechowsk:.
Usta'W ko,śclelna WyraZin!e okresla, lak wni koledzv zmarłego z czasów pracy cepcvjnego i udekorowaI trumnę krzy Weiss, Litwin, dyr. Widzewskiej Manu
?ale.\w sięga prawo . brama poszczego.1 n . niepodleglościowej i walik: legJooowych. żem ..Virtuti Militari". Po odprawieniu faktury Najda.
oed'nostkom
praw reh)(1']nych z powodu nle- K d I kt k ł b t . t ,.. , p .',','
Prasa gdańska, podając wiadomości
,god'ne o zachowania.sie ale w żad'\1em miej- o u zamv a a, a rJa .ar V'ter]1. 0- Tllodl.ow I .poswlęcelllu trumny ?rzez ks. o powyższej liście. widzi w niej zapo
ISCU nie mówi o pozbawieniu praw człon- chod przeszedł uilcaml mIasta na plac JachlmoWlcza P. Marszałek odjechał do
wiedź, iż bojkot obecny prowadzony bę
tko\Vs'kich,niea w
ka dym nllzie
pod
żadnym Marszałka
gdzie oddziały
I Belwederu.
towarzysze
bro dzie ze szczególną ostrością i bezwzgle
IDozorem
upoważn1a
władz
kościelnych
utworzyłyPiłsuds'ki,ego,
czworobok. Trumnę
ustawioni zmarłegoNas(ępnie
z gen. Knol
- Kownackim
ido odebra.nia praw członkowskich ryczaL no pośrod!ku. Na plac przybył P. Premjer wnieśli trumnę do wagonu żalobnego. dnością.
tern c łej licznej grupie zborp\Y'nrkó,,:. CZ,Yż Prvstor .przedstawicieleP. Prezydenta W ch\'.'i1i odełś-cia wagonu wojsko s.pre
ał h zna rzesza YrektQlrow, b mk w, lO- R. P., pik. Glogowslki i dr. JIełczvński, zentowało broń, a wszyscy biorący u
Analogiczne "czarna listv" pojawiły
iZymer '\V, .naucz clei:, urzedniik?w ,It,,!. - marszałeik Senatu Raczkiewicz prezes dział w ż.ał<J'bnej uroczv.st-ości pochylili się również ma murach Katowic. Wy

to
ludzIe mego-dm, ktorych grem]alme I ry- N I K . '...;t,' R d '. -. '. .
ocz a,)tem, bez żadnych dochodzeń, można .. . gen .K.rzemlen J\.I, zą l COl"" g1ow , oddając tern ostatm hołd zwło

pozbawić praw członkowskich? OczekuJe. pore, generahcJa z gen. Rvdz-&mgłym; kO'l11 SlD. pl'k. Barlhel de Weydenthai.

wieszki te jednak w niektórych mieJs

cach zostały zdarte. W S1kazuje to na to,

my w tej sprawie jasnej. i męskiej odpowie_ -'-.-'._HH1H1lHllmI!IIIIIIIIMIRI"'"".-

że istnieje w Katowicach zakonspiro

tkoŚ'Cioła. zzagIranicy.
i'le raczeJ względy
polit,
,dykto'Wane
UtwieT-dza
nas yc.zne knowaniom Volksbundu I wy st ęp owi J .e g o " ksi ą ż ę ce g o" P rezesa.

akcji sabotażowej.

dli, QllJartej na usta wach!
To masowe zastosowanie represji, przy
,{}ommaJące średniowieczne wyklimania 
!przekonuje nas o tern, że żródlem uchwały
Synodu jest nie tyle interes ewangelickiego

wana szajka niemiecka, którei zadaniem
przeciwdział,wie akcji bojkotowej.
Na DoislIlei ziemi Draca nalelv sie jest
Inicjatorzv bOj/kotu Gdańska na teremie
rzeclewszvsl...iem Polakowi. kwidowania
$Iąska wiruni podjąć środlki celem z1i
ws.pomnianej niemieckiej

..Kattowitzer Zeitung", w którym ewange- .Gospodarcze skutki bojkotu.

,tern przekona'niu także ustęp - artykułu Apel do wszystkich organizacyj na terenie Świętochłowic.
lickie władze kościelne pisza. -że uchwała Górnośląski sekretarjat okręgowy Zgromadzenię nasze. musi być rów- Danzi er Allgemeine Zeitung" w nu
Synodu opiera się na opinii wybitnych Związku Zawodowego Metalowców uież protestem wobec napaści niemiec. merze i32 zamieszcza obszerny artykuł
,prawników, znawców prawa kościeInego. Z. Z. Z. (Generalna Federacja Pracy) klej "Volkswllle" i występu prezesa na temat sytuacji finansowej Gdańska
,V'l Katowicach ,.znawców" takich niema. P łosi wsz y st kl ' cb czł o nków O rgan iz ac ...t. . " olksbundu, ks. Pszcz n ' ski o.rr o. który ' k k ' , , ,

Jasnem więc iest, że uchwała SynGdu ..prze YI \' ...... w ZWląZl ru z omecznosclą ogramcze

myślana" została w Berlinie I stamtąd Wy- Związku Powstańcćw Śląskicb. N. Ch, kilka dni temu apelowoÓ-ł do kapitalistów nia bud<żetu. Pismo staje w obronie do
szedł także widocznie nakaz do jej wyda_ Z P.. Z. O. K. Z.. Podoiicerów Rezerwy. niemieckicb. aby na pierwszem miejscu tychczasowych plac urzędniczYch i sta
nia. Władze koście,J.ne starają się u.s.prawie_ Towarzystwa Polek i ws ystkicb orga- uwzględniano żądania robotników. zor- ra się złagodzić wrażenie ogłoszonego

gelicy - Pola,cy sprowa,dziH pastora Po]a_ przyznaje, iż na pogorszenie się sytuacji

dliwić swoja uchwale także i tern, że ewan- nizacyj. skupionycb w Związku Związ. ganizowanycb w Volksbundz'ie. deficytu. Równocześnie jednak pismo
ka, który naucza w szkołach reli ji. Po ków Zawodowycb na wielkie zgroma_ Równocześnie na powyższe zebranie finansowej Gdańska wpłynął bojkot
pierwsze zaproszenie pastora Polaka było dzenie. celem zaprotestowania przec'iw. zapraszamy przedstawicieli władz pań- gdańskich towarów w Polsce.
ze wzglę-du na n ukę r'eli ji '1Ja!ąc kon;ecz- ko wyrzucaniu polskicb pracowników stwowycb I komunalnycb oraz wszyst- Równocześnie cała prasa gdańska
n ścią, a po rugie przypommamy, że z buty Falwy i Bismarka na bruk: Zgro- k i cb prezesów o rg aniza cyj plOrzą do
r, a więc wtedy, kiedy pa.stora tego na Ślą- madzeme to odb!dzle się dn. 16 czerw. wych powiatu świętocbłowlckiego. szym ciągłym powiększaniem się liczby.
sIm jeszcze nie byłG. UsprawiedUw'eńie ca b. r. o godzinIe 4 po południu w sali Wstęp na salę za okazaniem leglty- obrotu towa.rowego w Gdyni, przy prze

VlerW'sza uchwała SY110du zapadła 18. 6, 3D. . . uderza w ton ałannu w związku z dal
więc jest nieścisłe. p. Wieczorka w Świętochłowicach, przy macil którejkolwiek z wyżej wymienio- jawiającym się w ostatnich czasach 1>0

Wreszcie podkreśHć trzeba. że zgodna ul. Długiej. nych organizacyj. ważl!em zmniejszęniu ruchu portowego

współpraca
możliwa
lest tylkoJak
w atmosfeObywatele!
W bucie Falvy
rze
zupehlego
zaufania
długo jednak,
Obywatele!
Na IBlsmar.
polskiejGdanska.
ziend ..nie -1:01:
władze kościelne nie chcą nam RP. wogóle ka panoszy się memczyzna, polskiCh lo- będzie Niemł pluł nam w twarz".

udzie!ić sali zbor weł na zebrania względ- botników. powstańców , byłych wojsko- L .

nie
robią to.żewgościom
formienawielkiej
łaskł
I zwyrzuca
za. wych.
krwią Zw.
swoją
pisali dzieje
Górnośląski
strzeżeniami.
zebranlacb
Polski.
się naktórzy
brnk natomiast
Zawodowego
Metalowców
Z, Z. Z.I sekretariat ZiJ Kra J U.
nam się zdobyć na pełne zaufanie._ w pracy pozos aw a SIę e ement wrog w a oWlcac · Wyższy Kurs DzłennJka

przemawiać Ule wojno; - tak dłngo trudno t I . I . I K t . b. ( ) rskL

." dnlga w Polsce Wyższa Szkola DziemAarska.

Młods I ' P rzedstawiciele kościoła U ni e g o , naszej kochanej Ojczyinle. sJdeJ w Rybniku. w jesieni rb. otwarta zostanie w Pozuaała

którym wrdocz,nie tutejsze za,cjetrzew:enie _-m."",,,,mlRlllUIIIIUllnmllllllmmmIllIlHllllmH_""'"'- Podczas gdy Wał'SZ8wKa Szkola Dzieonikanka

\JolitycZ11e nie przysłoniło sprawiedliwego ma kurs trzyletni, to poznańska Szkola DzIeonł
poglądu
na sytuację,
słusznie zawsPółpracę
naczyli, że D 'T:"Sz
J stkieh ezlonk6w
Zwi-z.t6w karskaUniwersytetu
będzie miała kurs roczny.
Wykładać bę
uważają
za możliwą
w Z'borze
.. WfZwi-zkll
dą profesorowie
PomadskielO.
jedynie
na zasadzie
zl!Jpełll1ego
rÓWllou'!JraZawodow
r ell W Polsce redaktorzy
pism łmielscowYcb
prelepac:I
wnienia
i TIarodowegG
rGzwoju.
Tylko
na zamiejscowi
z Warszawy
Krakowa. oraz
Wył(IaC1v
Zęby wolne od kamienia nazębnego!
Kto dwa razy dzitml1le czyś.ci zęby Kało
dontem ! dwa azy ooc7Jl1ie Uidaie się do den_

(dawna Generalna Federacja Pracy). będą się odbywały
w IłOwym wielkim gmacIuI
Wyższe) Szkoły lIandloweL

Z okazji 1O.lecla wkroczenia wojsk towej nr. 1 (obok biur Z. Z. Z.). O liczny . <>..o+<>+-e

polskich na Śląsk - podpisane zarządY udzIał upraszają: Zarząd Główny Zw. KAŻDY PODOFICER REZmWy
wzywają wszystkich członków z terenu Górników Z. Z. z., Zarząd Okręg. Zw.
powinien być zorpnlzowaQ
Wielkich Katowic 'I okolicy na zbiórkę. Zaw. Metalowców Z. Z. z., Federacja
Środek przeoIw kamieniowi nazębnemu. Kalo która odbędzie sie w dniu 19 czerwca br. Pracowników Umysłowych. Zarząd O. ,w Og. Zw. Podoficerów Rezerwy
tysty, .zachOlWa zdrowe j piękine zęby. Kalodoot
iest jedyną lp3Stą w Polsce, z.aJwie.rającą Su,[fo.
ricLno!ea.t Dra Braeunilicha., naiskutecZilliei5zy
<lOImt, twarda sZlCzotoozka, staraooe czyszczenie

zębów także do wewnętrmej strony - oto

środki do zwaJczaj1ia kamieaia Duębneeo.

Katowice. ul. Plebiscytow, I. ID. Po

o godz.
8.30
rano punktualnie.
I kl'ęgowy
laW. , Kelnerów
i Pokrew
Zbiórka
odbędzie
się na ul. Plebłscy:,
nychZw.
Zawodów
w Katowicacb.
.

Biuro CZyn."1e- od :.!udz" 10 do 16-eL

l

ł

su. ł,

Nr. 16'1

"Po1slraZachOdnle" z dnia 16 'czerwca 1932 r.

Opinia niemie,cka o Gdyni i Polsce. : c :d:= A ; E =

. I raz nauczYć nastawiać nasze rozważania

Rozw6J Od'y\nl Jest przedmiotem stałego mowo w sprawIe dalszej budowy. na pod.hym w Niemczech zwJuZCZ8 bezpoArednł?, na dwleką metę. Politycy polscy pokazali
Dłepdkoju w NIemczech. Dlatego dątoulem stawie k"t6re! zdomoś przeładunkowa por. po roku 1919 poglądem o ..sezonowości to we wzorowY sposób, wałcząc przez po
Nłemlec jt}St dyskredytowanie portu J{dy:l\- tu zostanIe r. 1934 pod'nleslona do 151 państwa DOlskleao. Autor pisze na ten nad 100 lat o wskrzeszenie swego państ

słtliego W opm.!i zainteresowa,nych mlę<lzy. mlijonÓw ton. a długość nabrzeta doddzie temat: wa". (st . 49). '

h sfer handlowych t pGlItycz. do 13.500 m. Po Z'rea>l!żowanlu tych planÓw ..To było I Jest fałszYWe. Padstwo DOi. Jako postu at <Ua niemieokiej propagan_
ovch. W tym wzg'lędzie nie cDfa się nie. stmle się GdynIa na!wlokszym oortem Bał. skłe nie Jest państwem sezonowem, Ono dy i oolityki wysuwa autM konieczność
miecka propaogMlda przed szerzeniem śwla- tyku. większym nIt Odatisk. Kopenhaga i Ie3t calkowlołe zdolne do tyoła. Rozporzą- uświadamiania zagranicy o gospodarczej
domle nieprarwdzlwych Informacyj o porcie Sztokholm, z największa długościa nabrze. dza 0110 ogromnemI tyzneml obszarami. stronie zagadnienia pomorskiego. ..MusI się
R'dfdsk£!n: . Z tego. powodu na uwagę zasłu- ty, na\IWł ksza głf)bokościa ł zupełnie no- wlelkleml bogactwamI naturaIn. I zamlesz. udać uśwlad()Jt)lć cały świa.t o goSJ>Odar
gIIIJe opI 1Ja w te.J sprawie wlceprez.ydenta woczesnem urządzeniem. Port dańskl pc>- kale Jest przez ludność zdrową. zdolną do czym nonsensie (t?) korytarza" (str. 50).
tojencjl Józefn PI'schenlcha. który wydosił siada W'Prawdzle 30.8 km dłu ścl brzelt6w tycia I przeniknięta gorącem uczuciem na- ..Bo nie choozi tu tylko o zwykły problem
a Akademjl nfluk potyłcznych (Akademie - z tego jednak tylko 8.3 jest rOZlbu- rodowem. Jeteli nawet Jego kletunek wy- graniczny, lecz o u,trzymamie niemieckiego

[

'[

fUr .gemetJllnUt'z\j{e Wtssenschaffen) w r. ;, dawane na nabrzeta porotwe . kazuje czasem jemu tylko wła cl'We formy, terImU egzystencji". Inaczej z całą pewno
flln:Ie wykład p. t. ..Da s Welchselproblem. Z wwag wY1Jowled lanych przez Piscbe- których nie motemy całkowicie z.rozumieć, śclą nast@i utra.ta tej prowincJi" (Pro'S
'Y.y'kład tell został pGmleszcrony w ..Jahr- nlcha na podkreślenie zashtgtde leszcze sąd nie 01Jl1acza to Jednak w żadnym wypadku WschodnIoh). (str. 48).

buch r der Akademle"gemelnniltzl er Wis- le o o pa(lstwie vmsklem (str. 48). Autor by to palistwo było sł be lub zagrDŻone. NIezmiernie charakterystyczne Jest to
senscbaften Z'l1 Erfllrt za rok 1931. przestrzega Niemców przed nadmiernym Nie naloty Uczyć się ze zniknIęcIem państ- przesuwanie się ołętaru dyskusJi na temat

IJ

fI

P

Wykład Pischenicha ujmuJe zagadnienIe ootvmlzmem w ocenłe zagadnień wschod- wa polskiego w motllwym do przewldze- I zagadnienia pomorskiego na Prusy W scbo.
Pmnorza w duchu wybitnie rewizjonisty- nich . zwlBSIICZ8 pI'ZOII' roZPOwszecbnla- Dla czasie. 8 wschodnie niemieckIe SPrawy dnie nawet u plsjlrzy niemieckich.

C0I1ym. i przeciwp lsk m. Niemniej uwagi · __'HOI,nlltlllllltlnIIllIHlllllllmlllnlllllllllllllln1ll1lIllnIl11lltntnl1llllłllllR _...

jego o Odyni OO'blegaJą od rozpowszech
ID'3'nych przez niemiecką propagando luf Dr

macyj. Ustęp, poświecony OdY'l1l, brzmi
llastępu1ąco (str. 41-42):
..NaJwlokszą konkurencję dlia Odat1ska

'..rcl, "orlecll" irlanclzkl.

stllJOOwl dziś WYkończony jut w 3/4 port Clęikl kłopot dla AnglJi.

Sytuacja wydawała się bez wY'Jścia, gdy
nagle AuglJa otrzymała ostrzeżenie w for_
mie zapmszen.ia Irlarndil przez Kanade na
Konferencje ImperJa:lną do Ottawy I to za
proszenie wbrew wolti Anglji, co świadczy
klm.
od Gda(lsk
Ć o morza
oten e ynprzy
b s .WY
grupuJą
właśnie
irlaJ!tdzka
teraz przyjeta
:zystoe.
Glębok a.'OŚ
rzesię
u rozmaite
takI ' obkolonje.
ró t, że
to , cosprawa
P rzed
kUku dniami
bu lo. że urmi członkowie ImperJum staja po
dochodzi do 60 metrów. tamtejsza reda u- Potem ten pogłąd sie zmienił. Anglja
str01J1ie Irlaoojj, ta zaś nie mogła pozostać
ohodzi za najlepszą w zatoce gdańskiej. była tylko .,Metropolją", królestwem ma- dziło nadzieje, mianowicie osQlblste roko obojetna na pogłoski. że Anglja gotowa jest
Stosunki zamarzania w zimie Jak I nIch clerzystem, które tworzyło ..Imperjoum" ra- wa'llia z de Vale'l'ą, to właśnie grozi niepo podjąć blokadę mMską jeJ brzeg-ów.
piasków są dogodne Do..tęp do morza Jest zem z ..Dominjami", t. j. kolonJami albo koją,cem pogorszeniem.
W tej syt'lIacjj nas!ą:piła niespodzianka:
niechroniony tylko przy burzach od pólno- OTOwirncjami. które dorosly do zllipełneJ Jak ta sprawa szła zatem kolejno? Po
ministrów angielskich przez de
cnego wschodu I wschodu. Możliwości roz. prawie samodzielności. obJęciu rządów przez Valere zaznaczyły zaproszenie
Valerę do Dub1i<na, pośpieszne uda'Illie sie
wolowe zarówno portu, Jak I miasta pod, Obeonle stwierdzono. że w łonie ..Im- sle dwie różnice: Irlandja odrzucała przy tam dwóch ministrów i to samolotami I
względem rozprzestrzeniania się są nico- perjum", Anglja nie Jest niczem wiecej Jak sięgę na wierność królowi anglels iemu, wreszcie 'PIątkowa rewizyta de Valery w
głanloone. Ponieważ plan rozbudowy po tu tylko jednem.z ...Domlnjów", maJącem to jako k:ólowi Irlandji, a Angl!R odżegny Londynie.
wymagał i wymag-a wielkich środków ple- samo znaczeme I te same praw co Kamda, wała Ie od wszelkIch rokowa Irl 1KiJą,
Ten obrót rzeczy kazał sPodziewać się,
nię:bnych, rentQ\vność zaś inwestowa'llych Południowa Afryka, albo IrlandJal." dopókI to traktatowf' postanowIenIe me be że wszystko
będzie załatwione, tymczasem
sum jest wykluczona, rozwinieto na rzecz WłaŚ111e w ciągu dyskusji nad sprawą dZl\e utrzymaJ!te.
po
czterech dniach nadziei okazało sle, że
portu jako polskiej narodowej misji ogrom- irłood:bką padło to ok:reśIeme, a padło nie Z drogiej strony de Va'lera odmÓwił pla rokO'Wa>I11a
się rozbiły.
11.. propagande z pełnym skutkiem 'wobec z um jakiegoś wroga Anglji, ale ze strony cenia przez Irlandję 150 milionów złotych
Zanioslo sie więc na nową wojne an.
wybitnego uczucia narooowego u Pola- jernnego z ministrów angielskich, mianowi- rocZlI1ej raty za uwłaszczenie włośclam ir.
ków". (Nastepnie Fischenich cytuje wyJąt- cle Thomasa podczas jego przemowy w landziklclt, podczas gdy Angija uważała. że gielsko _ r!andzką. woj n e narazie bez
krwawą, w której Anglicy wysurneli groźbe
ki
z artykułu
w ..Dzienniku
jest rowne.ż obowiązek traktatowy.
natychmiastowego obłożenia cłami towa_
ksiąŻiki
Bagi(lskiego,
poczem pIsze WH
dalej: ń.skim" I Z ) Ilibie Lord . to ,,,,mllllRl
IlIl111łllllftIIlHHDł IlD-m
rów irlandzkich, a de Valera rozpoczął
",Chociaż przy, bU;dowie Gdyni nie mogły

w Gdyni. W r. 1923 rozpoczęła Pol8'ka roz- W ostatnich dnla,ch dowiedzieliśmy się Ta okoliczność świadczy tylko, jak da_
bndowywać na wielki port m łą wids ę rzeczy bardzo ciekawych. Oto dawniej lece An2'111 z!\IleŹY' na załatwieniu SP'I'awy
ryback(\ Gdynię, położ{)ną w locf : . a 12 Drzywykliśmy byli uwatać. te Anglja to Irlandzkiej I na za'PObieteniu, a.zeby nie
skiej na p6łnoc od p Si Potr \ wOd el tk Jest ..Imperjum". cesarstwo. około którego spowodowała rozbicia się Imper.tum. A

być dotrzymane poc tkowo wyznaczone

terminy, to Jednak pod kierunkiem francu

_.rawca .....C... W wilii lelnllla
nlewvllrlPlv.

werbunek nO'Wej półwoJskoweJ organizacji,
m!a1')()lWicie ..Gwardii Narodowej". któraby

miała być czemś, Jak sie zdaje, podobne m
skich i <łuiIsk,ich ilJ1żynlerów dokonano na
do włoskiej milicji faszystow3kiej, a do
og-ół doorej pracy. Po ukończeniu pierw
lctóreJ należeliby młodzi Irlandczycy, po.
szej cZGŚci robót w r. 1930 obejmuje port
Studnik uwolniony od winy i kary. między rokiem 18 a 25.
gdyński: l. awanport o powierzchni 103 ha,
2. basen Prezydenta o powierzchni 11.8 ha,
26 sier"nla ub. r. o go dz. 11.30 wle- Policja przeprowadziła śledztwo ' J -:ze bardziej :voJ e brzmiała za
3. basen im. Marszałka Piłsudskieg-o o po
wierzchni Z7 ha, 4. ka'l}ał wewnetrzny o czO'rem nastąpiła silna detonacja w wilii i pod zarzutem zamachu zaaresztowała jedzie do Ottawy, co wyglądało na cheć
powierzchni 45,2 ha.
gajowego Pawła f'rancke w Ornontowi. n:ejaklego Jana Studnika z 01"11ootO'w!c, Zibum!o ania przeciw Angljl także rnnych
Ogólna długość nabrzeża wynosi bEsko cacb (pow, Pszczyna). Gajowy, który . ł d co d Ok Doml11(Jów.
który wczO'raJ stanął prze ;:Ją ero r. S p rawa wi e c stoi źle, ale nie bezna
8000 ITI, głębokość w różnych cześciach
portu , 9-17 metrów. Zaopatrzenie w dźwl. spal na piętrze, zeszedł na dół, by zoba 'W Katowicach. Pa przesłuchaniu świad- dziejnie, bo nigdy nie można mówić o bez_
gi I urządzenia przeładunkowe odpowiada czyc cO' sie dzieje, Gdy wyszedł na ga- k ' S d b ak d uwodów konkret- nadziejności: jeżeli hoWi o An lj.e, któ.r
najbardziej nowoczesnym wymaganiom, nek. gdzie nastąpił wybuch, wówczas ow ą, z r u zawsze umIe znalezć, w ostatnIeJ ChWlh,
podobnie port zaopatrzony Jest bogato w jakiś nieznaczny s.prawca wystrzelił dO nych, Studnika uwolnił od winy i kary. Jakieś wyjście, albo przynajmniej ugiąć się
magazyny i pomieszczenia chłodnicze. Nie
da:W'no podpisał polski minister hand]u u

p POWIedZ de Valery, ze mImo wszystko po..

niego kilka razy. przed kO'Iliecznością.

Ale on nie zapomll1ał o nas. Przybyw
Slcazan l - e C morskim i adtąd
o nim,
szy naUle
akręt slyszeliśmy
zastałam kajutę mOją
przy

Zdzi\\ilło Helenę i pllmyślała zatrwa. krótkich ustępów z dziennika pana lia
żona, czy nie \>vwJCd?;lała czegO' przy- zel:

padkiem, 00 go n.oglO' lJ<brazić. Czekała "O kilku charakterach na pokładzie

Ramans z angielskiego. gotawaną z wielkim makiem i zaopa wyjaśnienia, ale napróżno. Prozerpiny.'"

Z zacho\1,.ania SIę jegO' wszelako po- "Dwóch majtków na pokładzie łączy
zr;ala mIss ł1elena, że me stracIła wcale asobliwsza przyjaźń. Są to John Welch
- Jak pan sądzisz, czy ludzie WG- jednak spojrzał na mni" zdziwiony sam, w oczach nIeznaJOmegO', choć tak gorą-.:o i Samuel Cooper. Welch jest dzielnym
góle są wdz.ięczni!? domyśliłam się więc, że 10 ręka p. Seato uJmawala się za Innym, także niezna!O- żeglarzem, choć gadatliwy. Cooper ró

.32) (Ciąg dalszy.) trzoną we wszelkie
wygody,
i sądząc,
że
to O'jciec nakazał
zdziWIłam
się. Ojciec
- Zdaje mi się, że niewdzięczni - na była tam czynną, Jestem głęboko a

oopad liaze!. tem przekonaną. Biedny! A ja me po

mym. wnież zdolny marynarz, ale małomów

Przez dwa dn sprzyjał podróżnym n , gdy się jednak ode W'ie. to zawsze
- Ja zaś sądzę przeciwn.ie - mówIla. znałabym go nawet, gdybym go spat« pomyślny wiatr zachwlli, a że okręt bardzo trafnie. Cooper I Welch uważają
..Prozerpina" okazał się doskonalym ża- akręt formalnie za żywe jakieś stworze
łIelena. - Przynajmniej doświadczyłam kała.
tego na sobie, bo doczekabn się raz Pan liazel adpa!'l z cicha, że gO' to glawcem, pasumęto su; oprzeszla 400 r.ie. Cooper żuj€; tytuń, Welch zaś pali
mil. Niebawem jednak nastała znQWU tylko fajkę, którą 00 chwila zapalać mm;i
wdzięczności na\1,.et ze strony skazańca. wcale nioe dziwi I dadał:
Był to jakiś nieszczęśliwy, deportawany; - Ludzie zaś cIeszą sie zapewne, że praw,ie martwa cisza. żagle zawisły bez- z powodu gadatliwości."
prosił ajca megO', ażeby go przyjął za o- i w zbrodniarzu zna azla się bodaj jedna władnie, maszty tylko terczały jaK łuk "Kapitan liudson to dziwny czlowiek.
olbrzymi; słO'ńce tymczasem doplekalo dopókI jest trzeź\Y'Y. zajmuJe go tylko
gradnika, co się też stała. C ()W,ieK ten dobra l szlachetna strona.
c7uł taką za to wdzięczność, że kiedy _ Zbrodnlarz.! - Ła wołała Helena z na pakladzie, żeglarze gwizdalI bezczyn. okręt. Jest zdolny, bystry, zapobiegli
nl. kapitan okrętu zapiJ:!ł się, a stern*, wy, Ale kiedy SIę upije. co mu sie naj
miał, pod,ejrzeni ., iż zbradniarze J<lCY<S ci:Hirzenlem. -- Pro:,zt; pana któż mów'i,
zalll1erzaJą napasc na nasz dam, czuwał że czławiek ten pył zbrodniarzem r Po Lnany nam już, zachęcct, gO' do zalewania CJ ęściej zdarza, rozwiązuje mu sie język
trosk wszelkich rumem. oj tOille wtedy we wspomnieniach prze
po całych nocach w agrodzle: I cóż p n v"lem panu raz na zaWszt; I proszę zapa
Podczas tej ciszy '-ł.orskiej zacharo- szlaści. Gdy trzeźwy - małamówny,
na to, dom nasz z stał Istot,me napadn ę- l1ilętać o tern. że puyjaclel mój nie mógł \1,..1ła miss Hele.na RaUetson nie mogła opryskiIwy, gbuTO\1,.>aty i doświadczony
ty pr e całą zgraje zł zyncó " ale me. być nigdy zbroaniarzen" Przyjaciel mój. wiec wychodzić na pokład okrętu. rroarynarz. Najłatwiej poz.nać, że już pl
szc:ę ]!wy Seaton staw ał m z:lI czolo, a:bo ten, którego rrazywam przyjacielem,
Pan Hazel posępnia: z tego powodu j<iny pa tern, że nie troozCZY się wcale o
Złlbił Jednego a sam od lIósł clęzkle rany. mógł się ZapOffillleĆ do,!>uścić jakiegoś
T m s so em z uslł z nodnt rzy. do klOku Illerozwaźnego w uniesieniu, ale bardzo. Przeczytał w!'.zystkie kSiążki los okrętu a powtarza c1ągle o obowiąz

znajdujące się na okręcie, a gdy mu nie kach względem swego pana. Mówi {) tern
uCIeczkI. NIe byłaz to W z1e znosć wwl- n.czega więceJ, aie, to mepodobna. Ble srało martwych, począł studiować żywe najcze iej wtedy, gdy 'Jbowiązki wzglę
ka ze strony tegO' człow1eka. dna ta. szlachetna juSZi:l. mezdolną byla
Hazel słysząc to. uczu . że wszystka dO' popeł11ienia niegc,dziwości, to nie ule i czynić notatki w pamiętniku swoim. dem swego pana i' wogól e względem
Pierwsze miejsce w jego studjach za- wszystkich, powierzonych jego pieczy,
krew bije mu w twarz rumieńcem, mil- ga W'ątpllwaśol.
czaI jed11ak a Helena m6wi'ła dalej: W obec tej lagiki Irobiecej stracił pan jęli kapitan tludson i sternik Wylie. a na zaniedbuje do najwyższegO' stopnia. 

_ Ale to nie koniec. My z naszej tIazel nieodstępną g:) przytomność i Imniec kilku majtków. $mieszne to, nie napawa ta jednak otu hą

Ola z,1'Ozumienia dalszegO' wąt.ku po- na okręcie, znajdującym się na bezmle
strony wyrobiliśmy mu posadę Jromisan.- K!eW zimną; wym6wił coś niezrozumiale
wieści przytOCzyć mU&lmy kilka bardzO' aym Pacyfiku,"
.U;.' w wje.Udm składzie ładunkOwym nad- drżącemi ust y i odszedJ spiesznie.

I

-1(t. 16'
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.,Pollu ZachodnIa" z dnia '16 czerwca '1g3 t.'

,

..,m Meią[e.
czwartek

16

Oz,,: Allay, BeftOIIa B. W.

.ł.tro: t IlIIIOI:eatco Mo,

Adolfa B.'

czerwca

Wsch. si.: Ir, 3,IS
Zacb. si,: L 19,3S

Prul_zd dwu lIIinlslr6. ni SllSk Stan zatrudnienia w przemyśle.

Według ost&tnlcb d8ll¥cb statystycz
w związku z uroczystościami tO.lecla powrGtu''ZIemlcy a. na łono Macierzy. DYch,
l maJa
r. zatru4Jdoaych
bytona
w dzleri
przemyśle
nabo
terenie
caleJ Polski
Katowice, 15 czerwca. czorem akademie w Sali SląskieJ przy ogółem 317.124 robotników, z czego na
W sobotę 19 b. m. warszawskim po_ ul. SokolskieJ. W niedzielę 19 czerwca orzemysł mineralny przypada n.080 robot.

5" ...-' . wł6k1eoniozy 109.110, papIerniozy 11.124

cl ą -łem ralHlym fttO'J!yb ę dą do Katowic pp pocztowcy śląsc y bIOr ą udział w nnólne J alków. metalowy 47.151, chemlczoy 29.162.

Ministrowie przemysłu ł bandlu Zarzycki uroczystości z okazJi 10-Jec1a wktocze- skórzany 3.822, drzewny 28.083, 5IJOłYW:

oraz poczt ł telegrafów Boerner. przy- uia wojsk polskicb na Sląsk. czy 39.360, odzłeiowy 9.102, budowlany
Jazd P. Mlnłstra Boemera stoi w związku Przyjazd P. Ministra ,przemysłu I ban. :' }g' wres botnl zc k l ó e na przemysł poUgraUcZOY

z uroczystością DzJesleciolecla Polskiej dlu stoi równie! w związku z niedziel-' 10 w. (-)

Poczty na Sląsku. program której na nemi uroczystościami dziesięciolecia po.. (-) Powrót z urlopu prezesa DyrekcJi

:rfATR POLSKI W KATOWICACH dzień 18 bm. przewiduje uroczystą Mszę wrotu Sląska na łono Macierzy. Jak się poc t. D Jre'i P . T ł '
ystępy artystów
Teatrze
św. Wpowstańcom
kośclele larn1zonowym,
oddanie
dowiaduJemy,
wudzieli
nłedzlelę
19 czerwca
h łodz ie z K:ł'.ili:
w ł:
Polskim warszawskich"
w Katowicach. bołdu
poległym
na Placu P. Minister
przemysłu
I bandlu
WTócił
z urlopuKa
wY'PQCzynkowego
i z dniem
łWrag8inY śmiechu , '11iemLł1cnące etaukli, Wolności w Katowicach, defiladę orga- posłucbanla delegacjom organnacyj go- 11 ozerw b. r. objął urzędowanie.

falcie tOWi\ll'tr: = . zoj nlzacyJ pocztowego przysposobienIa spodarczycb. Szczegółowy program po- (-) Ruch na potsklch koleJach państwo

f ':I: .wy1!ronailli.u 2Jnak:'itły: a'1"I t; wojskowego I pracowników pocztowych bytu obu P. P. Ministrów w stolicy wo- WJ'ch., . .,

p MCJlrskiego Oka" p. J. SCJlkolowsUdel, J. K\lzłow- przed P. Ministrem Boemerem, a wie- jew6dztwa znany będzie w piątek. . Jak wynika z ?sta .llich zest wleń m!
ied,
M. MIIJrtÓ'W'JIY, 1.. SemJ)Ol!'ińslldego, J. Cle- nilsterstwa komunikacJI, PQlsloe KoleJe
sialsklC>go, Z. Opo!s!clego, J. Su my- JałszczoMa -oIIłItIIIIII1łI n l11m..., - , Państwowe przewiozły w malfcu ogółem

świadc
yły
ja bard'loO
te obył
rodza,!tł
a a d Gobleell
9.675.426
pasażerów,
coW'lrost
w porównaniu
z
podoba,ją
się
wY'broonc>J
P111>1icZill
kaJtow.Cozlesieclolecil
6rnelo SIIRI
tu'tY'lTlpociągów
stanowi
ruchu o 11,2%. Re
kieoJ, Niemł\Jlą
atralkcją
w ępbdl6d
5wld
makomlgularność
ruchu
pasażerskich
tych J)O'l kich rewele>l'SÓw. produikoie uroczych Drzez wild ze Do l s kle WY'IIosiła 85%. Ogółem w ciągu miesiąca
gi'ti5, i wle'łllla () estra laz1Jba owa. Na wy- ,. przewieziooo na kolejach 3.717.561 tonu
r.óżl\1emełY
zaJStUgulJą
taiIde
przebooe
Jak "Tomasz,
lITomnnlkat
sek"" poc'Ą
hodow
, .... rowarów
j.' oP
92%
więoce1 k
ni .w h
lut ym
skąd
to ma
z"?
.KObieta
ma
dwile
"'I".....
W t.łPa1istwQWycl1
'........
,.
Pa,j " i wlc>l
,",nych.
DzM
rpow!órZetllłe
teJ 'D.r'.YWY
u." Kolei
WJ'

'et y od 50 gr. do nalbNla w kasie tealtm. W związoku Z obchodem uroczysto ci Pow. $Ią ich, Zw. Podofic. Rez., Zw. Le- z przewozu podrożnych 19.612.681 zł, z
Widowisko ..Krakowl cYPOCzą,tek
i Oórale" aa\Iwolnem
dziesięcio.Jecia
przyłączenia
Górnego
$IąskaZw.
gjonistów.
Zw. Strzelecki.
Marynarzy,
1)rZewozu
bagażu
I przesYłek
'eksvresowych
;nakmni.te1premje-ry.
gooz..
20. Komisja
BI. Katowice,
15 czerwca.
I deraCia
Obr. Zw.
Oicz..
Zw. Ofic.Zw.
Rez.,
Zw.
nosIły'
w marcu
og?łem
78.081.261
zł, wtem
powietrzu. do Pol,ski
podaje
pochodowa
na. Zw.
Sy<biratków,
Rezerwistów,
Zw.
920.047
zł,
z przewozu
towarów
16.639.611
W robotę. dni'!! 18 czerwca ora w ni ed1Ji e-Ię , stepuJący program pochodu: ustawienie InwaUdów; 4) Korporacje akademiclcte, 5) zł, OITaz WlPłY\VY uboczne 872.922 zł.
19 od 1630 <J& li organizacJi do ęaboteństwa; 19 bm. o go. Bractwo Kurkowe, 6) Liga Morska i Kolon., ( )
ci i« cze1'Wca o g 'z. . z a,z uriJCzy- dzi'nie 9 odb e dzie si e ur""z y ste n abożeńst- 7 ) tla r cersb , yo , 8 ) Zw. Młodzież y Polskie J ' , - Wpisy do prywatnego GimnazJum Koc.
ŚI sk, w:vsta..yIOll1e be?zle,po IJ'aZ Ple Y me- wo przed gmachem Śląskiego Urzędu Wo- 9) Tow. Olmn. ..Sokół", 10) Zw. tlaller_ koncesj011OwanegO przez $1. Urząd Wo
śmlorle<lne dZIel o Kam!tlS1kielto i KurpIńsktego p jewódzklego. Zrzeszenia i orga,nizacJe, b!o- czyków, 11) Nar. Zw. PO'Wstańc., 12) Zw.
ł. ..KraB{()wiacy i Górale" na wcl'llem 1»Wiew lI; rące udział w uroczystości, zbiorą sie w PQWst. WielkO'P., 13) Zw. Uchodź<:ów. 14) ie'Yódzki, odbywaJą sie, co.dziennie. o
a boiskJu &P()rt{JIWem .Pogoń w zmi c>n i 0'11 ei 1'11- dowolnych, przez siebie obranych punk- Tow. Polek, 15) Straż Pożarna, 16) Mło- dz!ny 16 - .18 (z WYJą k śwąłt 1 1;1Ie...
scclJlizacH, prz "!>tos()WaJ1e1 do otOCZłO!lI. plenar- tach. przybywają w zwartych szykach po- dzież szkolna, 17) Zespół Zrzeszeń praco- dZiel) w G.mmaz1U, Mle)sklem Mesklem
"egu. P<J<l'()nez. tańce !I/Iralskie z "y piC"/ka- mi zy godz. 8-8.30 przed gmach ląskje- wników P'IIhlicz;nych: koleJarze, pocztoWCY, przy u!. JagIellońskieJ 28 w Katowicach.
mi i mazur na t\ cudownelto otocze.nia - na- gO Urzędu WojewódzkJego i zajmują wy- urzę-d'l1icy więzie'trni, Zw. urzędnj.ków pań- (-) Dyrekcla KoncesJonowanel PrywatneJ
tUf,y, b dą poci gal:,:, swą barwnością I d'!!dza 2maczone im w przesłanych szkicach m;e!_ stwowych i samorz., Zw. urz. są,dowych, Szkoły im, św. Jadwigi w Katowicach.

s{OŚOi 10-1 eci a , w4(focze la WolSlk Pobsk1ch a w dukacyinego w Katowicach.

:r k

1'waw1d I kU u:.: n ia !' sca. Ukończenie zajęcia miejsca i ustawie- Zk. urzędników skarbowych. Zw. urzędni. oznajmia , iż wpisy przyjmu!e co zlennie

ści. orkiestra, chóry. balet razem okolo 200 o- nia. mU!Si nastąpić punktualnie do godz. 8,45. ków celnych. Związki nauczycielskie, tram- w kancelafJ1 ?sz ołY, ul: KOŚCIuszkI ęs od

sóh, Prze().sprzooaż biletów \V kasie Teatru Pol- Zrzeszenia I organizacje przybywszy na wajarze, emeryci; 18) Pracownicy umysło- godz. 9 .do 1 -eJ..Z dmem wrześma .
side,go oraz w d,niach prze-dsh:,wień przy trzech miejsce wysyłają natychmiast poczty sztan wi, 19) Pracownicy przem., hand!. i biuro_ uruchomIOna będzIe klasa PIąta, OOPOWla.

ka-Silch na boi'skll "Pogoni", darowe do ołtarza; poczty sztandarowe po wl, 20) górnicy, 21) cechy, 22) sportowcy dajaca I gimnazjalnej.

R E P E R T U A R: skoń'cronym nabożeństwie wracają do i iU'ne związki.

W c warte>k. dni'a 16 bm. "Uśmi€ch KatO'Wlc" swoich zrzeszeń i organizacyj. Zrzeszenia i organizacje obszedłszy TY.

Rewia WaT'Szawska o godz. 20. Pochód, Po nabożeństwie zrzeszenia i nek wkoło ustawiają się na rynku w dwu

Piatek. dnd,a 17 bm. ..Uśmiech Katowic" o organizacJe formuJą pochód według niżej szere ach w kolejności przybywa:nia rron

god,z. 20. poda'11ego porządku i przemarszem ul. Li- tem do teatru. Poczty sztandarowe skupią
SiJ'bota, dl!lia 18 bm, . Kra<k\llW'iacy ł G6rale" gonia, francuską i Marsza ka Piłsudskiego się na stQlPniach teatru a obok nich ustawi

na boiSIku .'p()gIiJ'nd" o g<odz. 16.30. udają, $ię, na Rynek, zienastąpiąprze- się ork o iestra kQolejowa.

Im im

Sobota dnia 18 bm, "Uśmiech Kat()Wic" o mówienia a po przemówienIach 'rozwiąza- " BUtszY'Ch i!IImrmacyj na miejscu udziela

godJit} ie<la, d'!l!ia 19 bm. ..KrrukOlWiacy I Górale" nie 'POChodu. po.rządkowi zaooatrzeni w biało amaran (-) Wycieczka we Wschodnie Karpaty.
na bii iU ..PO'I'oni" o godz. 16.30, Porządek pochodu: 1) Orkiestra kQoleJo- towe opaski na lewęm ramieniu i do ich Polskie TowarzYiSt'wo Tatrzańskie oddz.
:POll1'i, d'ziruJ.ek d'll'ia 20 hm. "Uśmiooh Kato.. wa, 2) Przysposobienie wojskowe, 3) fe- wskazóweik: należy sle stOSGwać,
,,;c"
(Reowia \Va'r) CJI gCJIdz. 20, ___""'OIllIlOlIllIllllRIIIIII","'--

TEATR POLSKI NA PROWINCJI: .

Niedzit}la, dnia 19 hm. .Uśmlech KIIJtowlc". \ '-Jeszcze raz ODanOszeniu sie Nieme6.
Cic,szyą1 o v iJ'd z. 1.9.30,

R e p e r t u ark i n o t e a t rów i niemcz,zn, W lIucie "Falva ll .

Drohobycz-Borysław organizu1e w dniach
15 liJpca do 5 sierpnia br. wielką wycieczkę
w KaT1>aty Wschodnie wzdłuż głównego
szlaku od przełęczy Użookiej po Popa Iwa
na w Czarnohorze. Uczestnicy wycieczki

b ą mieli możność POZ1Wlia głównego

Kino "Colossemn" Katowice. "Ułam.i, a.o.l,
dJ!J,VlPCY ma.l'()walJ1i".

Kino Pałace: "Kult ciała".

Ze WietochłoWlic otrzymaUśmy nast e- szereg ram pisała "Polska Zachodnia". po granice rumuńską. Wycieczka rozoocz
pujący list: CzytaJąc "Polske Zachodnią" Dziesiątki rezolucyj uchwalonych na ze- nie sie od Sianek a zakońcm w Kutach

Świętochłowice.
czerWca. Ibra:niach
Na tetnaltwysłano.
stosunków
w hucie ..faJva"
grzbietu
polskioh KarpaJt
Wschodnioh,
aż
z dnia 13, b,
m. gdzie została15
umieszczQna
ale kierownicy
,.voaksdokąd uczestnicy
przybędą
jadąc tratwand
Kino Caslno: "AnIlla Kareni'lla" - proJ.oo,go notatka, mówiąca o pa'noszenlu sie niem- bundu" i siewcy komunizmu nadal siedzą na Czeremoszu. W wycieczce brać mogą,
wanv,
I(lno Unłon: "Czł'CJlWit}k śmiechu".

Kino Rialto: ..Na Zachodizie bez zmlaill".

h f I " b b M ł k -... udział, osoby przywykłe do biwakowania

czyzny w ucie.. a va ynaJmniej nie spokojnde. Q pan aJer to cz owie OOHJZO w namiotach lub pod golem niebem, oraz

byłem tern zaskoczony. Wszak jest rzeczą ..lojalny i spokojTIy". a P. B01\Se zaś, to
Zawody konne w czasie uroczystości ogó}nie
znaną,
że huta "falva"
to twierdza
..niezastąpiony"
i yby
jego "nie
jone
do.
d}ugich
marszów
w
nie tytko
niemczyzny,
optantów.
obcokra-człowiek
było" to "falva"
..przestałaby
istnieć".
Tak przyzwycz
g6r!lch. Hosć
cze
mkO\!,
z których
ażdf

obchodu tO-lecia. Jowców, to kuźlliica "Volksbundu". to wy- przynajmmeJ twierdzą wojujący Niemcy" ł>OO13ld Ć muSI l tymacJę komy.encymą P.
W ramach uroczystości lO-lecia przy- iegarnia komunistów na cały Q, ląsk. Ja zaś powiem. że tak długo, jak w hucie T. 'ł:. Jes,t ogra'ru zona. Prz hh y koszt
lf\'Ozenia Śląska do Polski odbędą się w Inspektion
Jak wynilkafalvahiitte"
z notatki. pi'sze
to ..Maschil1enbędą siedzieć
Bosse,będzie
Pakussy
luh Y'Y'
eczkl
ynOSI
me lIczącDla
prze
że Kuntze Cieśle,
to huta Majery.
"Palva" nad.al
twierlazdow
koleJ
tam 1ł z100.
powr<Jtem.
tra

Katowicach przy ul. Bartosza GtO\HlC- Walter ukończył swój urlop tumusowy i dzą "Volksbundu", schroniskiem obco>kra- :>portu bagazu j}!zygo0'Ya .będą kom!,!
kiEgo w dniu 19 czerwca br. o godz. 15 może wrócić do pracy. Więc Kuntze wraca jowców i O'Pta'ntów, a r'Obotnik PO'lak. a lu ne. Zgłosz ma przyjmuJe. 1 wonnac)l
zawody kOlme Pelicji Województwa Ślą- do pracy, ale powstańcy śląscy, którzy da- szczególnie powstaniec będzie całe życie udziela DrogeI1a Mg. Obrowlcza, Drohp
ski ego. (_) leko wcześnieJ od Kuntzego
rozpoczeJi Uf- mial urlopy tllrnusowe, bo dla Polaka brak. bycz. RY'Oek.
10» turtl'Usowy, jeszcze nadal sioozą w do- jest pracy. bo pracę w hu>Cie ..falva" znaj- (-) Walne zebranie Tow. PrzyJaciół Nauk.

500,000 km. przebytych w codzlen- mu i siedzieć będą, bo dla nich pracy "nie- dą tylko Kuntzowie i inni. Na dzień 17 bm. (piątek) na godz. 17 (5
nych lotach komunikacyJnych. ma"; ale dla Kuntzów praca jęst. Zredukowany urzędnik huty "faIva". popol. do sali posiedzeń Izby tland10wei w

} o s IC bn;!J otmczyc .. ot" PrzyjaciÓł Nauk na "iąsku swe wałne ze

P ' lot P I k ' h L ' ' L ' h L .....................""',,,,,,,",""'""11I11I11I11111111111I11111111111I11I11I"""""'''',,''',,,,,,'''........"m._ Katowi>cach zwołał ...Zarząd Towarzystwa
p. Tadeusz Dmoszyński, obchodzili: w tych Barbarzyńscy niszczyciele pomnika I na wartość skradzionych wyrobów wynosi branie, które poza dor nemi sprawozda

dniach <>ryginalny jubileusz.
Ukończył on
powstan ' ców W Sosnowcu
aresztowanTowarzystwa
' l. 16.000 zł. (-) rJamiii wyborami
zająć ma sie zmianą u
mianowicie
pół miljona
kilometr6w,
które stawy
iej dostosowaniOOl
przebył w codziennych lo.tach komunika- Jak już donosiliśmy, na cmentarzu sos- (-) Zapisy do Szkoły PrzY!lłlOcsoblenla KomllC- do jego obecnych potrzeb i zadań. Liczne

cyjnych lI1a polskich Itnjach. 500.000 klm. nowieckim w nocy z 5 na 6 bm. został u- kiego. przybycie członków, którzy nie zbierali si,

&weJ podniebnej dmgi ukończył pil. Dmo- szkodzony przez nieznanych złoczyńców Za>pisy do jeduOorocz,ną Koed acudon SZ'kOity już od szeregu miesięcy, spodziewane jest
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kim. warto przytoczyć, że obwód kuli ło Się policJI aresztowac sprawców tego sZik()ly poI\Vszech'llc>i lui!> 3-oh klas szkoły śred- z ramienia Akad&ll1ji Umiejetności. \Vstep
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\lUa ósooJki., w orem liczne iJJustrac.ie i wydama rostwa watowicach ZJazd Powiatowy Pow:iatowego za okres a encyjny złoży w zen u ,.,i na miejscowy Kom sa at ol.

dz,

\Nwny kaJrton. Dzieło stallIowić za ean bed'zie ,JO>WPatu katowickiego. ReprezentOWalIlych we przedstawił p. sekretarz Stachowski. ona oszuską i nazywa się friedman Maria,

IR

'Q, 1«:1. poza swa wa'rtościa monogra,ficz,:u\ Zjazd zagaił prezes powiatowy P. Wa_ P. Nowak, poczem na wniosek II. Jasiti- ( )

tn

!t>tam..)I\vić bedlzie nadZlwYCZR,j wa. tośoimvą pa. Przewodniczącym Zjazdu obrano jedno- ahsolutorjum. w Królewskiej łlucie.

ni,

.ł.ed, i<J na iJ)8JI>ieorze illlU'!;tracy}nYttn. UiJ)Tal\vna w J- Delegatów Kół Miejscowych Z. O. K. Z., p. prezes KiTIows-ki. Sprwwozdanie liczbo- po wylegitymowaniu okazało się, że Jest

/Ilie<t "Iik() .pierwsrorzęWlle :bródło nrormacY'i'l1e o było 23 kół. W dys.k'1lsji nad sprawozdaTIiem zabrał głos zam. w Będzinie, przy ul. Podzamcze. (=)

4iailro fOOY'ne wydamie ill1YiICllI,szmve te.g.o rooza,jln lerjan Kinowslct, witają,c gości i delegatów. ski ego udzielOIlo ustępujacemu zarządowi = Uroczystość to-lecia szkoły polsldei
Wni'ą.11kę dła IJ)J"zV'S;Z(egQ 'Połwlooia. Cena ksi,ążki myślrrlie delegata Dy<rekcjj Okręgu P. Mgr. Do ł10wych władz powiatowych powo- CeJem uczczenia UiI'oczystości lO-eiolecia
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dawnlczel". kół z poprzedniego zjazdu przyjeto bez tarza. AugustY'!la Pieca.. inspektora Baro- Na program tejże akademii złożą sie dekla
.. Wodpow!edzl na zapytanie, skIerowane we zmian. na, Skwarę i Su,chanka na ławników. macje i Wystęvy chórów szkolnych oraz

'ormie notatki w poczytuem Jego piśmie z dnia Referat na temat ..Bieżących stosunków Dalsze !)fzewod ictw{) nad, obradami O'brazek sceniczny v. t. "W pałacu króla
\lS bm. wyjaśniamy opóźnioną dostawę zamó- volsko-.niemieckich 1 zadm\ ZOKZ. wynika_ objął nowowybrany prezes Zarzadu Po- Bałtytku". Bliższe szczegóły w afiszach.
,wronych u nas książek kucharsklcb następująco: Jacych z tego powodu" wYJ.\łosił p, Mg-r. wiatowegD p, Walerjan Kinowski. Na POWyższa akademje Komitet zavra:sza
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."_"Da."",,, a r.>:>tvW". P. ... a go owa t wrogiego i prowokującego ustosunkowania das, BarańSlki, Kandzia, WłosN<:. tIudziak, ' d"
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Idad wsponmłanegO dzieła w Roścl kłlkudzłesię- (Kattowiltze'l" Zeitung), sięgających zdrady Globisz i Wlekliński. Na poruszone w dy- przez Komitet miejski t. j. nabożeństwie
clił tysięcy egzemplarzy w krótkim czasie zOo stanu. Na za,kończenie referatu mówca od- skusj; $Prawy udzielił wyczerpującej odpo- połowem na stadjonie, pochodzie, voczem
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drw3 ani akł daJ I do lIIś mmsta Gdanska oraz prasy nIemIeckieJ, pracy na nIW1e społeczno-narodoweJ. czone chóry szkolne w ogólneJ liczbie 2.000
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Firma nasza SIIrzedala sama około 3000 egz. k w po,lsk<>:niemieokich, bojikot w.0ln g? branych d? a>lszej wytrwałej i oonej nie pieśni okolicznościowych przez połą

:a: nasz b ::t:=ów : :ODI:C; :Sk::ec;' którą jednomyślnie przyjeto. dzieci. Po połu'd11iu odbęda sie na stad.ionie

Blanla zamówieIi z J)ÓŹłllejszym terminem dosta- -"""""""""'""""'"'''"''"lJlIlIlIIlIIlIIllII''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'''_'II''m''''''' ."- WF. i PW. gry i zabawy oraz popisy gi

się nie zastosowali. firma natomIast otrzymaw- (=) Zabrali mu siano i bat.

Wy, do CZegO Jednakie niektórzy zastępcy nasi lozprawa .rzecl - w redaktorowl -' I,IatoWl - cerkl -" , mnastycz:ne druźyn poszczególnych szkół.

szy
zlecenie z terminem
dostawy "natycbmłast",
Schra,owl
- W u znaczonawicach,
na 23 . czerwca.
Józefski
!gI11a-cy, rol'l1ik
zam. w
zawładomlła
bezzwłocznie
klIJenta
o wyczerpa-'
pow.
Wadowice,
zgłosił,
żeWttamo
dnia
13 bm., y stanał z furmanką na ul. Piotra
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nowego nakładu zostanie natychmiast wykona- Wczoraj podpisany został przez pro- dnio umotywowany i termin rozprawy jąCY fu,rma'l1ką zabrali mu dwie wiązki
lIC (w załączeniu druk z zawiadomieniem). kuraturę akt oskarżenia przeciwko are- wyvnaczony wstał na 23 czerwca. 0- sia a. które wrzucili na sWQja furma'11kę,

Wkońcu
nadmłenlamy. załegłe
te obecnie wszy5t-zamówienia
sztowanemu redaktoTOwd odzostały
p owiedzi al- skarżac
b ęd zie Schra
a z ramienia pro.rwa ku wszy \ KeJ.
Józ t efS
i ki e 1!
T bat, odjecha
Ide
prawie
przez
w yierun
u a.WYa kOWIC
am
ich
przyli

firmę Daszą wykonane." nemu "Kattowitzer Zeitung" Hubertowi kuratury dr. Nowotny. Schray do czasu trzymano i doprowadzono na miejscowy

(-) Z rynku nabialowego.

Schrayowi za nany antypaństwowy rozprawy przebywać będzie nadal w a- Komisariat celem przeprowadzenia docho
wypad tego. pisma. Schray oskarżony resreie śledczym. Zapowiedziana roz- dzeti.

Dnia 14 czerwca br. notowa'l10 w Kato
wicach następujące ceny hurtowe masła: jest z art. 131 kodeksu karnego, za który I prawa ze względu na jej charakter budzi (=)
..Wyreperował"
mnswÓj
aparat.
.
zam.
w KróJ.
HucIe,
doniósł.Wilhelm,
że w marcu
br. oddał
a'Parat
maJSło deserowe I gal. zł 2,40--2,70. masło g rozi najw y ższa kara do dwóch lat wię- zrozumiałe zainteresowanie. Zgoozaoj
radjowy niejakiemu Łuczkacowi Fra'ncisz
deserowe II gat. za l kg 2,00-2,50. masło
.""..........."".."",,"''''11I11I11I1111I1111I1111111111I1111111I11I1111I11I111I1111I11I11I111I111I11I111I11I11I11I11I11JllIIIIIIII"JlJlJlIIIIIIII"""''''''''''''"."..... -
kowi z KróJ. tIuty. celem przeprowadzenia
wie.is.kie za 1 kg 2,00-2.30, masło kuchen

ne za l kg zł 1,80--2,00. TendencJa nieco
mocniejsza. Ceny hurtowe mleka veł ego
surowego 0,20-0,25 zł, zaś mleka pastery
zowa'nego Ilemego 0,23-0,24 zł za liter.
(-) Zabrali bieliznę,
Po oderwaniu drzwi 'I1a strychu, skra
dziono W8Jldeoowi Aleksandrowi z Kato
wic (ul. Konckiego 3) ki>}ka koszul dam
skich. koszwl męskich dziennych, koszule
męskie nO'cne, powłOke na pierzynę i po

Chorzowie
KatowiceW toku dochodzeń
prowadzonycb
w łern
zaliczki.
Łuczkac
peWT!e
(K)WBomba
wpadłna
naszosie
samochód.
1 (=) Skradziony
lewar znaleziono
u kowala
remOIltu
i wręczył
mupoodkręcał
55 zł gotówki,
tytu
zam.
w
Król.
Hucie.
z.derzył
się
z
samo800
_zł,
dokonanej
w
oddziale
budowy
mozłotych
bezprawnie
sobie
przywłaszczył.
Kr61.
Huta
rowerzysta
Bomba
J3:ln.
lat
33,
I
sprawie
kradzieży
lewaru
wartQści
około.
cześci
z
aparatu
a
wręczoną
mu
kwote
55
chodem .osobowym kierowauym przez szo- stów tIuty Królewskiej uJawniono Jako

fera Nikla Teodora z Katowic. Bomba do- wrawcę Latacza Gintera z Król. tIuty.

więf"fCbl.,wicldef.l"

znał voważnych oka'leczeń na głowie i w Skradziony lewar znaleziony u kowa!a
stanie nieprzytomnym odstawiono go do Konska franciszka w Król. tIucie odebrano Wykrycie tajnej gorzelni.

szpibJa Elźbi.etanek w Katowkach, Według i oddano napowrót poszkodowanej hucie. UrzędniCY lotneJ kontroU skarboweJ przY
orzeczenia leka,rskiego stan jego jest bez- Na sprawcę sporzadzono doniesiene karne asystencJi poUcjl przeprowadzili rewizje

nadziejny. Win e w wypadku ponosi sam do władz sądowych. domową u Maniury Wilbelma zam. w LI

dousZlke, oraz 2 bluzki damskie. Koszule mę poszkC) owa'ny, dYŹ jechał bez światła i (=) Baczność powstaJtcy Król. Duty. plnach. przY ul. Bytomskiej 37. gdzie zua

sKie oma'Czone były monogramem A. W.. w sta'l11e podchmleIonym. W sobotę. 18 bm. o godz, 19 7Jbiórka na CaJi)- leziono kompletny aparat odpędowy do

mem M. W. K:relewskiet Buły_

zaś reszta skradzionej bielimy monogra

s.trzyk przed biurem ul. MOOIiuszk:i 1. W Thiedzie- wódki, około 10 litr. zaczynU cukrowego I

lę, 19 bm, zbiórka o god,z. 8 przed sekretariatem kilka litrów wódki odpędowei. Aparat za
celem wz.ięcia udziału w uroczystości I na.bożet1- kwestionowano. Dalsze dochod nia p )
stwie. W tymże dniu o god'Z, 15 zebra'llie mie- wadzi Urząd Kontroli Skarbowe).
Smiertelny upadek na schodacb. nia i ustalania cen odbeazie sie w środe 22 sięc7Jne pr,zy u . Gimnazjalna 35 w sali p, Paszka (S) Dyrekcja Komunalne o GimnazJulII

. Aa .,wfcWeg.,_ (=) KomlsiaNastępne
cennikowa.
posiedzenie Komisji do bada

Przed schodami Urzędu Gminnego w bm. o godz. 11 w sali posiedzeń Mag tratu
Milchałkowilcach mMeziono w stanie nie- mias,ta Królewskiej tIuty.

(=) Odezwa do obywateli! Koedukacyjnego w Rudzie SI.

...wke. (K) odbędzie sie W wtorek Z8 bm. 

rano. szkolnym nie odhodą Sll .

Z okazji uroczystości lO-lecia wkrocze- vodaje do wiadomości. iż egzaminy wste

nia wojsk polskich, Magistrat u-prasza pne do klas od II do VIII włącZ'nie odbędą
chałikowic . Wezwany na mieisce lekarz Magi,stra1. Urzad Policyjny. podaje do wszystkich właścideli domów i obywateli się 22 czerwca b. r. o godz. 8 ra o. Egz )
stwie.T<lz śmierć wsku.tek wstrzasu mózgu wiadomości, że targ ty {)d11iowy przypa o udekorowa,nie domów choragwiami \V miny zaś t ne.. do }Iasy I (Plerwk e
SIJOWoOOw.any - upadkiem na kamienną 110- dający- na'dzień 29 bm. z powodu świeta czasie od godz. 12 dnia 18 do o czerwca z powodu likwidacji teJ e z nowym r\J le

przytomnym TomaJIJka Ja'na, lat .{4, z Mi- (=) Przesunięcie targu. ."

(I

r,
s;

-Nr. 167

.,PoISka'Zachodnla" z Clnia 16 czerwCa 1932 r.

pr.vc.v..ell,clO
..r.., I.....darkl. K..le
Cllorvcll ..a ....' Swlelocllłowlce.

- , / SIr" 'I ,.

Teatr i estrada.
Um-ł ła6J - uIecIa u]e kr6U
"Uśmłec1l Katowic"

Z 1JO!'Uszonei przez 'lias sprawy gosPO ski" nazywając nasze krytyczne u'¥ui A jak sie z ta lokata skończyło to lIisać Wlelk
darki jednego z urzedn ków Kasy Chorych "oszczerczym pa kwjo)em". a prezes za. nie chcemy. Rówllież wstrzym emy się ar a rewia w n czolclach ZO obrazach.
pa pow. $wietochłowlcki, zrobiła prasa rządu asY p. Kandora nadesłał nam soro- 'Z omlllWianiem sprawY 1)Otyczek. Jednak_ pi a: Orlana, Se<IIa-Orłowskiego. Rolanda.

stowame, które w myśl u>stawY praso ej że na życzenie na.>Szych adwer,sarzy może- cha, Nela i innych. muzyka: Karasm.

opOzYCY'ina tyle wrzawy, jaik gdY'by sle za. zmuszeni bY'liśmy, umieścić. Sprawa nie z my to pomszyć, Również mote y wY- sln go, Ka!aszika. Kamitiskiego. Strakacza.
po.siło na jalk:ig zamach z naszej strOlOY.

winy nabrała ta'kiich rozmiarów, że świetlić, &'dlZle przepadły stktadkL Wleh'lera I kompozytorów zagranicznych.
Załl'az po ukazaniu sie naszej 'IIotatJd ..Po naszej
pomimo liŻ ,nota,tkę umieściliśmy jedy- Ponieważ talk: zarząd Kasy Jak i Kurjer Dawno już pIiblicZ'I1OŚĆ katowicka tak
lop.ia" półg Mdem stanęła w obronie Kasy my
nie
w
celu
zwrócenia uwagi zarządowi $Iąski" twierdzą, że w Kasie Jest w;zystko serdW2111ie nie że ła sie ze swym zespo
ChorY'Ch, nazywaJąc wystąpienie nasze
z mstą ja'kiegoś urzędnika". Za ..Polonią" kasy. zmp'szeni jesteśmy do sprawy tej po. w porządku. to my pozwoiimy sOlbie wska- łem zarówno dramatycznym jaJk: i operetko
wrócić' a "skłania nas do tego również sze- zać na następu.jące dziwy: Ustawa Kasy wym jak w tym roku. Silniejszy jednak od
j ;rż na całą gębę rozpisał sie ..KU'rier, Slą reg listów nadesłanych do na'szej Redakcji. ChorY'Ch mówi, że członek Kasy Chorych w zel!dch sympatyj, od uznania okazał sie

-Prz Y rozmałtyeh niedomaganiach tlaJtwralna na skut umieszczenia przez nas sprosto- musi być ubewleczODY w tej Kasie" t. j. wletk,1 tYran-dyikt tor - kryzys. On to.
wania. Aby jednak sprawę tą zbadać do. w tej mlejiS'Cowości, gdzie pracuje. Tym. osłabrwszy m terJaJ.nie społeczeństwo. 
\\'(J'da gon;ka franclsRa_J6zela dztała przyje kład'nie
zaciąg'n liśmy i-nformacJi od osób czasem p. K. vrzewodniczący Kasy pracuJe Płz ewszy.s klel}l. zaś warstw. inteligencji.
Ollli& I roac ttle romnIejSIu te do]Jg>J.i'WOŚCI, czę
sbO nicralZ mała ilość dzlala 111'1: pemnle. :tądać

VI aJpt kaiCh i Q.rqge1"!a.ch.

J . zczyiis.ie.e.
(p) Pot ar w Lędzlnach,

Wskutek w3Jdliwej budowY komina Wy

buchł poriar w budynku murowa'nym sło
tn krytym Urbańczyka franciszka w Lę
dr,inach. Zniszczeniu uległ caly budynek
oraz maiduJace się na strychu sprzęty do
JIlowe i bieUzna. Szkoda wynosi około 4
ivs. zł. WypadJku w ludziach nie było. W
a'kcH ratUluko'wCij brała udział stra'ż pom,rna
Z Lętlzi'II i kopa,lni Piast.

zbliżonych do Kasy Chorych, gdzieśmy 0- w KróJ. Hucie, a czło11ikiem jest w Swięto- zwezył moiJhw 1 uczęszczama d() teatru,

trzymali ca kowite i wyczeI'PuJące infor- chłowiakieJ Kasie Chorych. Dalej ustawa przYS'Zł zas z pomocą zła wola tej

macje. W vierwszym rzędzie musimy /"wró mówi. że obawiąz;kowemu ubezpieczeniu °pozr I, !tt ra a;by !1czynić na złość prze
cić uwagę na nieścisłość sprooto,wania za_ pod1ega ten. czyj zarobek nie przekracza CIWUiIkOWl me C?fa sl,e pr wyrządzeniem
rządu kasy, oraz "Kuriera S1ąskiego", gdzie ponad 600 zł (wyraźnie) sześćset złotych kr,zYv.;d¥ s eJ Ie. Snuało można po
obydwie strony przedstawiają sprawę zgo- miesięcznie, a przewodniczący Kasy pan w edzlec, ze moze Katowice Jeszcze nie
ła inaczej, a mianowicie: Nam chooziło o Kandora, jalt roażyliśmy się dowiedzieć, mIały ak .dobra!1ego zesoołu drama,ty<:zne
wysył1kę do uzdrowis,k ludzi chorych celem zarabia dość dużo ponad sześćset zło1:ych !to, 2; Jeśh pOlJllnąć operetke za czasów
leczenia, a nie na wypoczynek. Tymczasem miesięcznie. Jakiż jest cel pana K. być Chon3Jn -, Grabowska, MiI!1owicz - lel
p. Kandora i "Kurjer J." mówią o wypo- czlonkiem, skoro nie jest do tego zobowią_ ska, - takze O)) retlkowe&'Oi Pame jak Pia
czY'llku, l my jesteśmy tego zdania, że dzi_ zany? Co prawda taż sama ustawa mówi, skowska, We C'Z. H ka, Grzębska, 0
slaj na 'wY1>Oczynek na kaszt Kasy Chor. że zaTookuJą<:y panad 600 zł miesięcznie rzecka, ędrzeJO.W'9ka i mne, val1owie: Ry
nie m$a sCJIbie pozwalać, bo czasy clęż- może sle dQbrowolnie UlbeZiJ)ieczyć w' ta .s2'!k wskl,. KWIatkowski, ŚCibor-RYlski.
kie, 3Ile Jeżeli człowiek jest naprawde cho. kim jed'nak razie nie wolno mu b;ć prze- B.6SladOOk!, Qdllewski i m. moglmy być
ry, to kurację uważamy za konieczna, na- wodniczą-cym. ZapytuJemy więc. czy wszy- cblwbą każdej sceny w Polsce. - Co do

" RybDiclden e .

tll'ra'lnie po orzeczeniu lekarza. DaleJ "Ku- stko jesi w parządlku r ertua tO' przystosowany on był z ko

rjer $1." oraz zarząd Kasy Chorych piszą, Tyle na dziś. Wy zaJŚ pal1owie, nie rób_ D1ec7JJ1O'ŚCl do Wgo polożenIa. któregO' ośta- '

(R) Uroczystogcl Dziesięciolecia w Rybniku
Ku uczczeniu Dziesieciole-cia p.rzyłączenia
Oómego $lą. ka do Polski od'będ'Zie sie w
Rybniku w sobote 18 bm. o godz. 20.30 na

towej
Kasie
w więtochłowicach.
notat_ notatce
naszed
spraw
politY'Cznych
wIad,omo,
p esil l!ie., Z mianownikiem
wyjątkiem Je.
że
Kll'sa
Chorych
lokuJe gotówkę W
w powiaI cie z tegO'
żadnej
"hecy
politycznej"iebopow Jest,
e-cZ'11e
WYtłumaczeniem,
myśli lo'kowanie gotówki w Bal1ku tland10- obronie czło11ików Kasy, skąd dochodziły z przY'IlI sł r?lę POj)1'SoW v. Godlewskiemu

ce
naszej
° lokacie gotówki
mieJismy
na I ruszyliśmy,
a jCidynie
uczy'niiliśmy
w prz
egoJął,
K !sera
Wlesztuki,
który
wYm
w POZillaniu,
oddział
w Katowicach.
nas ska1"gi
jeszcze
w ub. roku.tonIe
SIęmne
na
g bi11sluego,
l1Incle
katowiok.iJm
wszystkie
komed'je
czymimo
farsy
szły, o tle iść mogły. tj. po kilka razy za
placu targowym przy Magistracie uroczy
--"'''''''""'''IIIIIIIII''"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIft....,","
ste o ni&ko harcerskie d1a młodzieży har
ledwie, nie jakooy sie nie t>Odobały. ale po.
cerskiej i miejscowego obY'Wate'lstwa u' ą

dzone straniem drużY'ny starszych harce
rzY.

(R) Uiecie notO,rycznego złodzieJa.
Sziterlok Józef z Kruchenic, został przy

Zaginal W Beskidach!

prostu z powodu pustki w kieszeniach ama
torów teatru.

Czy go ujęli Czesi, czy tei uciekł z domu?

chodzą z reguły nawet taCY widzowie, któ

Lepiej działo się operetce, - na któr",

rych ż3!dna i'll!na sila dO' teatru nie ściągnie.

Operetka zapuściła na gruncie katowi:kim

mocne korzenie, w czem zasługa dyreKcji.
nia .D s ki ana z Nied bczyc. yv cza' ie de. przy ul. Picka zgłosil. że 21 maja br. wrócił. Neuman, który w międzyczasie która
umiała skompletować dO'skonały ze
rewIzJI osobisteJ
z.na!ezlono
u meg Iejtgo syn
Augustyn
lat w
18Król.
w towarzypodaje
że Rurań
ki sinie
odł
trzymany
za kradzież
zegarka z mieszkaRurańsld
Cyq>rjam.
zam.
HU- I napowTócll
WYCieczkę
w Beskidy
i dotąd
po spół. Zakwitn!\ł na!I'eszcie w KatoW1k:ach

cz tkę kupca Ochojskiego z Jal!1kowlc 1 3 ,. · S ę ą

kułt u<hwieńcĆ1w, stanowiący tak waź.ny łą

zcg-arki,
pocho.dza
ce z kradzieży.
stwJe
Uuberta, .zam.
w Król.
I czyłsJę
w obecnie
Czechosłowa
jI I nie wiadomo. Clini!k między sceną a widoW111ią. P. Kora
many został,
ze 2 zegarki
skradł u Adamłlucie.
przyNeumana
ul. DąbI'OW'Sk1egO
udali
znajduje.
blanka, p. Nochowicz primadonny. p. Ja
cnrka
ly!;!ryda
w PrzytrzyRydułtowach
a trzeci
Isię gdz1e
strzębski, Domosławski., a w ostatnich mie
w Paru,S'z;owoo nieznaneJdotądosobie. Szi. 1.,.u ._nlllllllllllllllllllllllllllllll,lllllllllllllm ll11ft1l1l1ll.....
siącach następca niepdżałow3!Ilego .&D. Cha
terlQlka "oosta wionO' 'dD w.!ezienia Sądu
rjana - p. De11'1'hoWski. m8Ją sżero1cie gro
Grodzkiego w Rybniku. " ., - :' .łl",sla." . Tracz. Dseuda-ini,nier
no zapalonych wielbicieJi'(le'k!) Z żalem

z 1.arDegersldege. skazany na 14 dni więzienia za sprzeniewierzenie składek.

Włamanie do kościoła św. Jana. Znany z poprzedniej sprawy karnej OgółneJ-MleJskiei Kasy Chorych na po.

Zaldadu św. Jana w Tam. Górach, skąd <,' . . .

NIeznani sprawcy weszli do kościoła o bezprawne przywłaszczenie sobie ty - wiat Ka,towice Wieś , 14 dDiam i W i ęz ie
skradziono ze skarbonki około 15-20 zł z tułów archltekta. budownIczego. mzy- nja, z zawieszeniem wykonania kary na
biurka szuflady stołu 1,50 zł I 5 zł monetę niera p.,Władysław Tracz został w osta- jeden rok pod warunkiem. że zwróci Ka
fałszywą, a z kuchni parę trzewików dam- nich dniach znowu ukarany przez Izbę sie sprzeniewierzone składki w wysoko

pozamykalł
wszystkie
drzwi
za sobą
I - ' .....
. .I ści
. przeszlI() 3000 zł w termtnie do 10
sklch. Sprawcy
00 dokonaniu
kradzłety
Kamą
w .. " Król. U . una
.. cle
za sprzenlewierzezbiegli.
(T)
nie skł;ł
ek czł
nkowskłch
szkodę
miesIęcy.
Z t;;ubliDieclde"e.
(L) Amator pasa skórzanego.
Suder WładY'sław. lat 22, zam. w dwo
rze Jawornica. został doniesony do władz
sadowych, za kradzież pasa transmisyjne
gO u Goldberga w Jaworncy.

Giełda.

--..........'..'""lIlIIlIlIIlIlIIlIIlIlIlIlIIlIlIIllIIlIIlIIlIIlIIlIIlIIlnlllltnłlllllllllnlluu.."""rm....

Ostroinie Z zeznaniami J
Za ćwikłę skazali go na miesiąc więzienia.
Katowice, 15 czerwca. się rozprawa, na które' Weisman l 'Ju
Podczas jednej z rozpraw. toczących reczek zeznali, iż wietli ćwikłę na wo
się w Pszczynie. nieja:ki Jam Małek, rol- złe. ale to było w 1920 r.

prawdziWYm żewnal10 .,Bez.rÓbotną Bamie".

7)resztą z nadzieją, że to tylko: do widze
nia.

Umarł król, niech żyje król... Takie jest

już życie IJ11dzkie. Znany zespół rewioWY'
warszWW'ski ..Mo1"Skie Oko" zwprezentował

się wczoraJ z naSzej sceny w ..Uśm;echu
Katowtc" i wstępnym bojem zdQbył sobie
stolicę województwa śląskiego. Z początku

była coprawda na widowni - duża re

zerwa. we świetni Polscy Revellersi stopili
lody, a V. SempO'liński zmokaułował publicz

ność swuim przebojem., Tomasz, skąd ty to

masz!" Oatąd przyjmowano wszystko z

gorącym aplauzem. Najwie<:ej poclvibały

się wy\stępy Kozłowska-Se111'P!Yliński pt.
.,$miech na saU". ..Wesoła paTa", Sokołow

ska-Sempoiiński "Taniec kom;czny", ..Pa
jąk i mucha" znanych nam już z głównego

sezonu, MartóW1l1Y i Ciesielskiego i jeszcze

raz Revellersi Polscy. Produkcje stoją na

wYsokim poziomie, ze sceny tryska humor

wykonanie zaś zadowolić musi
Giełda pieniężna w Warszawie nik. ztooył zeznanie w miejsce przysięgi. Jana Małka, za zlożen'le z niedbal bezłt:roski.
nawet pesymistę kryzysQ
z dnia 15 czerwca 1932 r iż widział w 1923 r. We.ismana i Jurecz- stwa oświadczenia nieprawdz"wego w IIaczamiejszego
we go. Zdaje się, że 'liOWY zespół labui może
Uczyć l!1a powodzenie w Katowicach. Pod
Warszawa.,
DeiWi'Zy:
BedJgja 2:4. 124,6tka,tyle
jak lat.
wieźli
na wo
e ;:,ąd:Z1e
wikłę. Minęło
I zamian
,przysięgi.
skazał Sąd
miesiąc kreślić
123,99,
ł!ola<rudja
361.00-361,90--3<>0,10.
Loodyt1
Wcroraj
'W1
Okr. odbyła
więzienia
z zawieszeniem
na na
5 lat.
należY jeszcze dO'skonały zespół
32,65-62-32,8 2.48. NUiWY Jork 8,916-8,936
jazzhandowy pod kierownictwem muzycz
:;::8,296. kabel 8,921-S,941-S,901. ParY'i; 35,06- _..,..."....IIIi!HlMlllntnłmllllllllllllllllllmmmlllmmmIlIllUlnlllllllll1ltnłlllUll.lI
nem v. M. Wróblewskiego. ktÓry akompa

Wł :cł:' :7 , ,5l74f:;d t:d::3 1

wiz eąropejsikloo - słabsza! Ma<r1ka niem. nie

Sadowe echo śmiertelnego "'Dadku.

ofiqja,JiIJ,ie 211,10. d'o1<aJ1' pryw. 8,89.

Notowania poznańskiej giełdy Przyjaciel tragicznie zmarłego został skazany na dwa mięsiące więzienia.
z dnia IS czerwca 1932 r. swym przyjacielem Walentym Pilnym sbwa stanął Jułjan Wróbel wczoraj przed

Ceny
parytet
Pozna
d, po
pogrzebie'W'raz
na którym
był! wspólnie
.
zbożowej
Juljan
Wróbel
z Chl()rzowa
ze I Za spowodowanie
śmierci
z niedbal

Zyto cooa ootlelJJtacyj.na 23, .50. PszClf!ica PQszli do jed e J . z rest urac' B t k · Sądem Okr. w Katowicach. Po przesłu

mował również Revellersom. W. K.

_adeslane.

Protokół Jeduostronny
spisany przez zastępcóW WP. Rudolfa Koppllo
ppor. rez., w SJ)1'awie hooorowei pomiędŁy WP.
Rudolfem KQppeI111, a WP. Bernardem Orze
d.zickim. zamie'S'Z. w Ka-rowicach, ul. ODwieka 11.

WP. Ruddf Kopp ozuł się obrażonym sło

i zachowaaIiOOl się wobec Niego WP.,
\ranzakcje 15 tQJJ 24.00. Jęcmmeń iPrzOO1lał. A. "ie. gdzie sobie m no podchmiel c amu wJa w.-A- s aza r a na wami
Bemaroa Orzędzicltiego w dmiu 9 czerwca br.

64---:66 kg. 20,00--21,00. B. 68 kg. 21, ,UO. Wychodząc z re tauracfi, Pilny spadł ze dwa miesiące więzienia z zawJeszenlem w czasie 11'roczystośoi propagandowej na rzecz
LOPP.. w nast e czego poIWier,zył prowa

k:S
; l op}Cllltax:yj<na
%M OO ro schodów
tak fatalnie,
iż złamał
kręgosłup
cCllla
24,00--.15,00,
cena
tranz.akc.
YJ W'caYtrzy
I h .lata.
Ś . dkó S d k ł W óbl

dzenie spr8/WY houorowej Czasła:wowi Nowa

b 13.50-14,50. liubiIn nłebieski 11,00-12.00,

ppor. rez., lako swoim zastępcom.

14,00-14,25, IpSZel!1111a 1 ,25-13,25, iPSzoona &ro- ł zmarł natychmiast.

tólty 13,50-14.50. Malkucl1 miany 36-36% zz Ol)

,--04. . IfZCłPakowy 36-38% 17.00-18,00, slo
!lec2ini!koQlWy. 46-48% 18,00-19,00.

--łmoll"mnłlllilllllłl1l111IUIIIUIIIUnmmnI1lHl llftlL

kowi ppor. rez. i Marianowi Roganowiczowi
WymieD.iea1.i udaM się W dmiu 10 czerwca br.

i wylWaczenia
Znów aW8ntur u n8. bdła
udo.SJ)1'aIW
- Ie II - mnall -mocodawcy
um dl() WP. GrzędziokiegD
z żądaniem zastęp
satysfakcji

kalendarz y k zebrań. mnieislolci
Król. Hucie.
d Ć\=f:J
:ł:fł='
: ę=
p jak teżwzachowywał
się w
sposób jnie
JM:uiący

!eslęczne zebranie Związku Strzelec- iJany robotnik wszczął kłótnię. z godJnoś(:łą człowieka honorowego, - pm;eto

go. Oddział w WlelkJch Uaidukach. Pomiędzy robotnikami zatrudnionemi I posłałi po wódkę, poczem jeden z nich : £s=ło : mpr<:ok :: r

pieJtoek l 7bm. o gooz. 19 w sz4rolłe VI-tej przy budowie gimnazjum mniejszości w będąc w stanie silnie podchmielonym. itY i stwierdzalą, że &J)flliW& zOS'ta.ł... za.laibwiooa

OJ ': e1 k= d:ę;: :oo a : : k UC t le k i",do O'.n.0 :f"daj do kłótni i W1Szczął awanturę. Zachowa'11iem swem Rud o : )f(JWY tyłko dla WP. ]KIr. lU.
:;O ądJIDU ł.ziCilllnYID1 waJiJ1l sprawy, mieQiZy' i nU; I. u k 11. '-I m ---dk ____m prz 'Wr e- sprowokował innych robotników do te- KailowłCe, dnia 10 C%al'Wca 193Z.

GNOI

Zu_ Przyczyną bójki byto to. że robotnicy do bójki. - . -', ari. Jpulaua l"

CzłOllJk:.ło Wienie wYCiec2Jloj. O Ucmy U4 iał . SPD om wrzą u wezwano policję, go stopnia. że P1;'Z i() ROOIiędzy nimi :: :;=0. :a :'oz.R

.,Polslia ZachodnIa" z dnia t czerwca 't932 r.

Str. '.

Nt. 16'1

-

Rad;c.

..lucll. 11 . C.v .._oler. 11 A..rvle..

I

t11

- - -<:,Ą
Po sensacyjnem oświadczeniu J. Rok
prohi'bioJiIJOIOI'Szyla
mofe rÓWll1let
WPłynąć dat
do powtórnegO
obioru,
wiadll
za
kefeHera młodszego, it bodzie 01\ popierał Kwestia
Czwartek 16 czerwca 1932.
,.suchych",
slo Zllacznle.
, preQdeDt
lIoover,
któ!'J'
ał..
Jakosiękandyna wynik
W}'borów prezydenołdch.
gdy t utrzymaniem
nadal
bHJu
o prohibicji.
Or. 14' 
niemniejsze wratenie w Stanach wywołała obozu

.....41 III11II_ .

a3«:je za zniesieniem problblcD bez względu

na barwe polity ną antL!>rohibicjomstÓw.

I(lIłowlce. oooz. 11.50 Syg.na! czasu oraz hei.
_ z Krakowa. 12.10 Cod<zloony przel/:łą;:\
prasy poIski.e;. 12.1\1' Intermezzo mUl Z!1e

mowa aenerała Pershinga, b. naczelnego ZYCIE SPORTOWE I WYCHOWANIE' FIZYCZNE.
dowódcy armJI amerykańskieJ z czas6w
wielkieJ woJnY.

Generał Pershtng wygłosił na bankiecie

12.40 Komumid1:ad meteorologiczny, 12.45

Pnebłil łwleta W. F. I P. W. . lato.kac".

K()IJ:ICCIl"t z płyt gramofonowych. 14.00 I 15.()fJ

Komuilrikaty gOSlPod-arcze, 15.30 Komumika(
LOPIJ>. 15.35 KOIJIceI1t z plY't gralT\(}fonowych

khl1bl.1 an.ler ńsld&go w Parymi, .Vi. obce- I(atowłce. 15 czerwca. aro anatIłwydl I łNJeClnl ze8D6ł 0Imn. Mat...

16.40 "Wśród książek" - Przegląd nainow'

nośc ł.łaJWY'bl nieiszych przedstawtcl&li pa- 9więto Wf'. I PW. ę1o 11 hm. cap- PrzY'r. mysktrJąc ?IY1 ua aoo pkk.
ryskl J kolon)1 I1illlerykańskiei, mowę, w strzy lem orkiestr 'W'Ojskoweł, koleJOIWęf i po.. P(]ł)OIludnlowe urOCZJlS a PW. w

$z h wydawnictw. 17.00 Reci1ad skrzY'I>CO:

czonych. darkiem, za orlclesbrą kolejową oddlZlał PW. kówkę międ'Zy zespt>łem SI. T,echm Załd. Nauk.

ooiemni3J!ych wychowańców państwowt'go
il1S y1utu gluchooiemY'ch i ociemmialY<:h
(WafS'7.aiWa). 18,00 Odczyt. 18.20 MuzYka
saJlonawa.. 19.15 Rozmaitości. 19.30 Komuni.
kady hare rskte. 19.35 Pras<Jwy dzien<t1ik ra.
djmvy. 19.45 Oddnek powieśc.imvy. 20.00

wy prof. Józefa CetnC1"a, 17,35 Kon ert

które,J zaapelował do wyborców, żądając 1,lcy,llIIeJ. Za orkle6 rą wojskoiWą J)OSItępował pt>łąozemu z "Tygodniem Lolinlczym" zaczął
od mch, by obalili prohibicJę Jako źródło huf,loo szkM średlllłICh na rawera.ch, za poHcYI'rH\ poikaz 'W'zoroweoj lekcJi gmnaSltykl kornpa!11i
demoralizacJi I korupcJł w Stanach ZJedno- oddzla y męsikJe i. żeń kle ha1'cerzy ze sz,taill_ wolska 73 pp., J)Ozatem toregu'aoo flillal w saat
..Gdyby
nie k rygodna
bo ętność -i m
blewlł
- kolelmve.go
w maskach.
god,z..
20 pr.zY'\Jyly
I a Poza'tem
Oiil11lll. Pańsbw.,
1 wzorga!1i;rowa<ne
koszykówkę.
ilOŚĆ
obywat.eh
ame Ykansklch
W'S'zy81tkle
orkiestryOna
Rynek,
gdzie wobec
od'były me
przez

generał Pe,rshlng - me mogłaby się rugdy z bralnC'! 1icZllli pubHcznooci przemówił p. por. Po<HcY'Jmy KJ'II'b Spartowy ]JOIka,Zy szennlClT'k.i I
w iYcl.u. u, rzYll1ać ta:!< absll,rdalna, Ja,k bili DOi!11agalslkl na tcmat zna,cZCInia WP. l PW. I boksu, Prócz tegO harcerze pod wodzą zas,tWCY

Muzyka Ic.kka. 21.20 Slwchowis.ko p, t. "J"RO

sobowtór". 21.50 Dooa'tek do pra<.>oweRQ

I) proJl1'btcJI. Przeciętny obywałe'l amery- LOPP. Po P!'zemówielli'u za,koilCIlOOlem a,pelem komC'nda' ta hufca har«rza P. Woź'lllc,ki o
kań kl. któł:Y nie interesuje sle, wybo al11i, do ulprawirunla sportu i JJOPlerwn.ia zamierzeń Z'blldowali obóz i pr.ze6yłali telegramy, poslu
gdyz całą Jego U'Wage pochła,nła bll'slIIess LOPP. I okTZ}'1kJem na cześć Najja&nieoJsz j gując się tarozami I z!1a;kami Morsegc.
I (!ojot011 .za do!a ml. popełnia zbrodnie wo- R7)pltteoj, odC1grM1o hymu narodowy i calpSltrzyki Jed'nocześrrie tme1ski kdt, PW, p, por. Do.

dzien'llika raJCIjowego. 21.55 KGmunikat m te.
orolog\czny. 22.00 MUZY'ka taneczn-a, 22.4fJ

Wiadooności sportowe. 22.50-23,00 Muzyka
tal1ecm1a.

bec kraju I sl,elble sam go. W niektórych zostaty ro wią.ra'lle. magals,k,i za naszem po redn\crtwem !/ldada SM

stanach głosuJe za,loowle 25% wyborców, W niedzielę odbylo się o godz. 7 mi,n, 50 decZ1ne J)Odzlęlwwallli,e wsz tkim tym, którzy

Siła przyzwyczaienia.
Pani domu zwraca się do SWego sąsiada
50% \VY'bore6w. dr, . KO<Inirneik przy urdzia,le ph6rll mę-s'kie,go. Po kOO]'CJl1da,ntO'wi palicji ins.p, lóttaszikowi i jego przy stole. naczelnego rooaktora:
- Pozwoli pan, redaktorze, Jeszcze trochę
"Czy w tYCh warunkach - woła gen. nahożelis' \Vie sforl11owa,no pochód, który z or- zarst. palnIl i'nsp. Jeziorsklemu za oddanq m; do
Pershing - może dojść do skutku rozsadma kiestrą poJi,cyJ<t1ą na czele u,dal s,ię na skzel,nicę, dy'spozycji orki,es,try policyjnej, karabi<t1ów i \e puddingu?..
- Dziękuję ba1'dro - odpowiada zamyślony
refonna? Czy może dojść do władzy ząd gdzie odby y się lawordy strze']cckie. lefooów i za wzię-:ia udziału w święcie PW. sąsiad
- absolutny brak mieJsca zmusza mnie
rst6tnie ludowY? Nie i dlatego też Jesteśmy W zastępstwie Pa,na WGje vooy przemówi! ze,,,"polów Polricyjne.go Klubu Sportowego, pa.nu
rZ<ldzeni przez koterJe marnych polityków, do zawoo,ni'ków P. dr, Jaśkie'Wicz, zasl. p. na- prof. LigooioiWi za pr;rClkooywuJącą I miJą pro
a w całym kraju 1)'Odczas ostatnich wybo- w k{)ście,!e ga rnizouowym nahożeństwo na in- pr;ryczY\l'i 'i się do zorgani'zowanla i przeqJrowa
rów wzięło udział w głosowaJliu zaledwie te,ncję śwlęr!a WF, Nahożeli's!wo od,pra'wil ks. dze lia święta PW. mi'aiOOWic& j)P,: glÓWl1emu

do odmowy. (Punch)

dlatego mamy w kraju plage gangsterów, cze.J.nika Robla. pagiIJnrdę w p!J'!lSkiem r-adjo, Dyrekcji Kolej za

racketerów i wszelaJ!-lego bandytyzmu. Lu- W za,wodach strzeleckich przerwidzia'ne byly zorganizmvanie cal)J'Strzyku koleJmvCJgo i wszy
bimy wynosić poo niebiosy zalety demo- nrustępu,jąCe kon'kure'neje o t3,tut mistrra Kato- stkim aliarodawcCYl11 nagród mia<t1owicie pp.:
kratyczne naszej wiel'kiej repuhli1ki, ale nic ",Ic: z bmni wojskowej na 200 mirów, z broni B lcewwi, Brodzie, Borińsklęmu, CzaJl)lickiemu,
nie czynimy, aby uczynić z niej to, czem lI1a okaliibro<wcj na 50 mtr., z brooj malo'kali- f'riIJn,iitZY, tloppe\l'nowl, firmie "Spo.rt", K('>t!ą

miałaby być". browCij na 25 mtr" z broni mal«)tk librowerj na tay, WidulCb()\Vlj i Gogalkowi,

Gorąca i ostra mowa gen. Pershinga 25 metrów dla pań. Wy'nik z zawodów o s,trze- W końcu dziękuje p. por. Dornagarlsiki wszy

Licytacja przymusowa
W piąte!k, dnia 17 czerwca hr. o g,OO'Z, Ił
będę sprze>daJwa,/ w Katowijcaoh - Lj,gocie przy

rej nje szczędził sferom rzadzącym mu",iała ZeS'POtowo nai'!C<p.Szym bY't zespól poi!'icYl<t1y, srkO'1mych za dobre przyg tD'W'a'nie zawooilll mi'oty:

l maszynę do szycia. 1 zegar regulator, l
sie odlbić głoŚinem echem w Waszyngtonie, osiągając 229 pkt, dru,gim zespół Bractwa Ku'r- ków, P. kipt. Uchaczo dookooaIe prze<pro.
gdyż zbiegła sie ona w czasie z Jeszcze kowego osiągając 192 , t., trzecim Z, O, R. 188 wad,zooy pokaz IClkcji gimlll"sytki, ParnI imsP. zaśbetonlerkę
u &,ooz, 14 przy uL Zalęskiej 13
ostrzejszą opinią, \VY'powiedzianą przez re- pkt, na 300. Lud'wikow,i za wielikte wY'siłki i okaIZattU\ mu 35 sztuk szczotek do szorowania, 25 par pan
ktora uniwersytetu Columbia. słynnego Na 50 m r, broń maloka'1!browa nai'!epszym pomoc, pM1'l1 kpt, SZI1icbti.ngemwi za sIU/żMie
tofli, 6 pralek, większą Ilość różn, ch gam.
loczonego, prof. Murray Butflera. byt zC\S'PóI 1. Techn, Zakl. NauikQ'WYCh uzys- radą i pomocą, kos, dr. KomlnS!:ow.i .za ooprawie_
ków emaliowych, 2 puszki na chleb, 3 młyn
ki do kawy. większą ilość mvdla, oraz wIeję
W związ,kl1 z za owiedzjanem popar- kudąc 222 pkt. na 300 możli h. Drugim Miej- nie nab.ożeń.stwa,. chórowi "Ogniwo" za Ś'P'iewy
Innych rzeczy,
ciem czynnnem a.kcji antiprohiibicyj,nej przez ska Szkota tlallldll<QW'a uzyslk ąc Zl5 pkt. na w CZaJSle na,bożenstwa
(-) A. Gabryszak

/:: . ;:2d i :;eri 't ,iĆ ;t 'J: Zł6i datek na fundusl bezrobocia, PKO. 307.795
publicznie najwięcej dającemu
za gotówkę:
W dliliru 25 czerwca br. o godz. n
w PDÓwQrZll1 S,1ą...o;Jka Wytwórnia Czę

ści dv KO<tIów pa,rowYClh Sp. z o;rr,
odIp, w Ochojou będę SlPrzedawal

l auto osobowe marki ..Protos"

najwięcCli dającemu za &,Qltów1.:ę,
Egze-lrutor p()WSZ, Mij, ejsc Kasy

Chorych na Pow, PszczyńsJ1<i.

(-) Jęczmyk.
W pI.ątelk, d.nia 17 czerwca or. u
gOOz. 12 w pol, iJędę licY'lowal w Sie

C....lennle now.lcl!

O"wlecl.alcle I

T. I. C.

Pokój
um wany słwie
Pama
sza,ty- I: " _
do . WYillaaeota
dla na
prawdQi)odobPan w P'!'"6: w . nde briIJta prosi o
K t()wlcę. Mlci1ne- pooalllie s.posobu rl7

Towary po 10 gr, 25 gr,
50 gr, 75 gr, 1,00 zł.

111. ,. /on
zny w Wilia
leci.... lIrelIara.
r)()lb.1zu
Sta,rostwa
sz.eśclo,pDtojmva.
. . . lIolslIll

POl(ól ,, średię h imżynie:
Katda czekoladka
u ebIGWa(ly.
'U "ac wyconY
l sztukaw15estetycznej
groszy. torebce.

nilJJecla; BI'lższc do wVl1ajecia 00 dowmctw,

l nożyce ręczne. 2 kowadła f 2

MilJgirstra<t mia;;ta Mi\ko,lowa 1'Oz,p,'s'Ulje ninicj

T.Deia.

Wlcza 36 m. 3. możności ZiIJpOZ'I1a- DZIAtA S-KUT£LLNI£

00, 1 .llpea do. wv- kucllll!la. ogródek Wystrzegac się bez,,:artosclOwych naśla

Przetarg.

Imadła.

- rem w towarzy

Katowice, ul. 3 Maja nr. 26

l gramofon z płytami, l umywalke
z marmur. płytą I lustrem, 2 nocne
stoliki. l maszyne do szycia marKI

ZJbiórll:a !rnpudoących I)rzoo re<Sta"l
racją 'I>, Brocl1ty,

! : nł:: = e :a ,:ł:dys: 1 . . . . . . . . .
:oan;kas
ł=, ka: . ą Ostrze lenie I
sCllla w Br'łęzlll1ce ł cą kootv odma w
Astorii w ,medzie:ę tvlllo

mia'll()łw\caoh na Tarrg>OWi,SlIru na stępu

"T/tan",
zaś pad kooiec
l maszynę do wiercenia. 1 wiertar
kę z ID()torem. l maszYlIc ręczną.

szem ])ubJi,cz.ny przetarg OI!e,rtowy na Wy'kC'lld
n.ie:
1. :i\I!StCJ1acii eleIk'brYClmei.

szczego/
y : ul,ca I Jrj,pca. Zg/oszenIa . . . . . . . . .
Marsz, PI sudSlkle- Polska Zachodnia'
I{n 40. II p, m, 5, Poo ..WjJlla Za

D Z I . s 'w 'Za/ęw
. 3napo,:;mljllł1
Ch;!li jąCZ,k długi r
w ęk- mo>!e-j WIJIV floren
jeszcze prosze l.l- sze w K.H()\Vica h tY'l1Y Bw) z dumu
żądać bel,p!alnvch !u<b Kr 1. tIucle, Kamińska. zamlesz
za,j, murj cennik. P"C Zg/OSZe;J1.la. do ,f'dm kalC'! w Li"pinach

2. Syg'naJ'izacii i elClktrycznych zegarów d,la

prezerw.. kC'smel. pad "Zamla>I1a, nie odi1>OIwiada.n,

komornuk sądowy w Ka,tCJWicach,

bud!l<jąc j się 17 k,laso<wej szkoły pQ<wszech,ne!,

brzyt
w.. I1I'W
Jżv'ków
BroiI Roma,n,
dn
gOlen,a
.WY I'''jOt
Szuk asz

Uchwała. F1rmie tlermal\l K.ra mer w

któr będą sta.no<wiły ,'nregralną cześć Uoffiu'\VY.
poopisa,ne przez 01e'reI1lÓw. należy w'I1'O"sić do
Magi.stratbtt w M'lkolowi , po<kÓij 14 w ,kopertach
zapieczetowa,nych z naj}i,sem:
.,Of0rta na wY'konanie insta,lacj[ ele<ktrycvn4

Pe.rt mer)C, federa Ubikacie sic w ,.Polsce Za

KaJtffiV'i:cacl1 udziela się oo'rocze<!1ta

wYJJ)/at na przeciąg da rszyoh trzech
m'esięcy t. j. od mia 9 czerwca 1932
do dnia 8 września 1932 r. Kos'zty .1
cbwały ponosi d/uŻlnicZlka. Sąd Grudz

ki. Oddział V w KatmvicaclJ.

Uchwała. W sprawie ooroczenia wy
plaJty fi.J1my "IiU'rt!oWll1lia TowaJrów Ga

la.nterVlinyoh. Trn"ko!mvY'Ch i WyrQ

biJw We nia'nych mariki "tlerika"

wb tlClllrY'k RosCJ\I!Zwei.g w Katu
wicach 'lIchY'1a się od,roczenie wyip/at
wYIniooi04l1C'! fkmv. ponijeiWaż dI/,uz
niclika lirzek1la się w lJ)lJ(!a,ni'll 00 Sąrdu

dal!is o ikorzysta,nia z dobrooziC'!r&tw
ooJrOl:zenia wY1J>la . Koszty postęp:>
wa,11!ia ,ponosi <i'/<IIŻlrńc a. Sf\Jd Grodz

ki, OdJdział V w Katowicach,

U[yt8[ła PrlymulOW8.
P. T, Interesnt{)lI1 podaie s.ię do

wiadomości. iż dnia 17, 6. 1932 r, od
bedzie sie w Szarleju JlUbHc:wa sprze
daJŹ urządzenda kimowego. Sl1cladające

go się z lawek, krzeseł, chodmika,
S!Drz}'1I1CJk wystawowych, '/Wstra, alPa

ra,m kinowego etc. Zbiórka u gudz.
12.30 w pol, przed kinem ,Sońce".

iii. Wdnośoi 8.

kOJTłOTll.iik sądowy w Katowica<:h,

I rókoje I : 71 I (!zfKOlADA- P ZfC2YJfZ(1ZA.Jt,K:

Jące prze>dmioty:

Oferty wraz z wamn,kami szCZegó!Dwemi.

sy,?:.nabacii i elektry\:z,nych zCJgarów" dJla b'-l
d'ując sie 17 kl a's , svk(}!y powsz chne,j w Mi

sYfa, nato' chmlas:: POsadv lł łlosza!

K A JAK' .::.. :.:

Lwow, Sykstus a narlające się na chodnie!"

w najlepszem wykonaniu dostarcza



nr. 7. wsze-Ikie warszta

ty dv wynajęcia, Przez I!.robne

Kalowice, .Li,:o<t1ia ql:łoszeni;J wszvst

nr, 20, ko znald7fes7.

l'Ud/nie. w k,tórym to dn u i god'zi'ni nastą,pi {)

twarcie kh w obecności ew, przyby'lych ofe.

I przedaże I Wszet'lde prace I U drowiska I
Do sPrzedania . techniczne, .

rentów l'wb ich zastępców.
Do ofert na1.eży dolączyć k'wi,! Ka.sy 111 ej

muru SZ'Jłh.::znegO, kresle'l11a. obI1C..C- Pensjonat ..tlCJhos

kQ/IJw;e" do d'nia 30, 6, 1932 r. g{)'dz'i,ny 12 w pu

klucz'one, Ofe'rty :clożo<t1e PO te,rm:nie. względ
nie bez wadium l'u,b njt}. na ory,g:<t1ad,nycl1 form cI

wa,lety I fajan ()we, r :ec::'k C'k. ., Wisła.

rowanej s,wmy w gotówce. pa,pierach pań,stwu
wych iu'b gwariIJn ji oa'\IIkowej, \Veksle są wy
larzaoh, nie będą brarne pod u'wagę.

mbót, .

Ma,g';;DrM za;;tTZega so<bie prawo w,)'!'neo!;"
wybGru ()fCJre'l1<!a. bez względu na wY1SoIkość (,
fert ew, u>I1iCJwatnie'ni-e caleg{) przetargm bez p1
da>I1ia pow{)dów, tUldzieź I>odvialru f'() p'5a'nydl

RY<SUinIki są do przerlrze-nia, wamnki i śle?c
kosM-'.)'ry;sy do na,byc a w Miejs,kim Urz..,d'z:e

Budow'a.nym. ratusz. pokój nr, 13-14 za olp!a:ą

2.50 zor'atych za kaMy los,

"M A R S" ::::.-:::

Sp. z ogr. p.
Biuro sprzedaty !
KATOWICE. ul. Słowackiego L.15

llmywahki z m:!T_ laik pla, v, J)Om.HI; v. . Rahka. , "

umywa'!iki fa1a,n 'J- n':a, kosztorv uwa- komfU1'towy. Ceny
we. uofZadzema dla me, rac ' !<llk !"t. p, p zys ępne. Ok a
gard roby koo- :-,,"Y'kn,nule. w dCYl11u ma Plechocka, teł.
zu,le ()nik,lowa.ne. l na ,g ZP y ,Wzg,L H. 7v.

skiCtJ na zloż,one wad1'11i111 w wysokości 5% ,Jofe

pry,ty sZKla,ne l .mar dz'i,nach J bez r ż- 1e>rW'S"zor:! .
murowe oraz l:n'1e nicy, Łas,kawe Zg/o sJ.onat "WIerchy'
rob<ne rzedml'otv ,,"zenia do ..Pol'sid p() eca .slonocz. ;>0

l,ns!aalcY .ne. 1 Zachodniej" pod k()Je. cIepla " z,Lm

d r :i t ;: ..T clmik budowla- na woda, radJo.

lu dla B"z.dQmny h ny , Rabka

....ecl..ne
Wózki dla "laleki

W Wózki

lalki I rowerk.
dziecinne.

Ceny najni sze

Katowi[B. Pla[ MiarKi 8. I. J.
Sprzedat w mieszkaniu.
Specjalność obciąganie budek.

\\- Zaleźu przy ul. Z dr' penslonat "S ełł1a"

Ks, Pośpiecha
:o<n' litnkowe.
y Ug lg1n
eKompletne
urząd ze ;4,
S7J lmoj.ej
Sarlzl ows..l{a
Dosko

Mikotów, dJn,ia 7 cze>rwca 1932 r,

Ma ist!at.

(-) Koi, iJunTIi;;t,rz.
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Ul!. ltilgookj obotk re>st, J eż,,1i puiboFcmi,e 'narwię
wywołała duże wrażenie. a krytyka. któ- lanie J,ui pooaHśmy, stkim palllQ!11 profesorom, kierOiWlllikłJ'J11 huleń;" cej drującemu za go.tówkę następujące prze4

li[yIO[ja 'puymUJOWa

,

fe<:nkie : Lol
ule fotograficzne z domu Kan'a, któ-::.nala
kuchnia Cp- l

do s,przoo3!nia, ra <ł.ool"m"?!'IIie . hv umiarko a,n : fJoprzez czyste prz stworza w ne
Wera
Krau.se, wa,r puścita mo] dom.' od kurzu, dymu l sadzy. dając

szt t fotograficzny, 14. . bor nie .xl; Ogłaszajcie sil: tvl. moc cudnych wrażeń. krzepi

Kroi. tIuta. u . So- powiadam
- m<lz ko w POlsce Zaum y sł i ciało'
bie<Skiei1o
2. Saddrv<wsiki.
cboduleJ.
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