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Jak sobie Hoover wyobraia rozbrojenie.
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rozbxojooiowych. Podczas gdy jeszcze 900 czolg6w J 300 samolot6w. vera przybliiylaby, arpja t oddalic scil\ganych z Dairen. Te same zr6dla

wczoraj przewodnicz&cy Henderson 0- (Projekt amerykaf1ski I)]a wyrpadek, ehwi1!; odwetu niemieckiego i zamaehu pod;kreslai1l., ze sumy. tpOt:r:.zebne na ob
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rykansklel. kt6ra pragme wyst&PIC pu
blicznie ze swoim projektem rozbrojc
niowym. Wiadomose ,0 zwolaniu komi
sji gIQwnej, kt6ra w ci g-u przedpoludnia

Rzesza ogromnem krwawem poboiowiskiem.
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dZlennl arzy do Genewy: Takze wielu stare w r6Znych dzielnicach Berlina je- nych ran zmart. W Kolonji hitlerowcy sytet zostal zamknlety na s nieognl.'
delegatow, m. in. Gr ndl,. udato i .:10 den hltlerowiec zostat zabity, a kilku ciez napadJi na 2 komisarzy poIicii, obaJaj<\c
., 'Xox '
Genewy, a y uczest lczVc w postedze- ko ran'ionych. R6wniez z cale! prowineii jednego z nich na ziemi , drugiemu zas lIiczonY. ,
Minister Koc w Lozannte.
oraz delegaci lIi e mieccy pozostali w Lo- na c 0 wla omosc 0 za urzeUlac , wy IJaJ c 1 a z bow. oostreJ wa1ce

niu. Natomlast DerrIot i Mac Donald d h dz . d . i b . h b OO. k ' Jk . P .

zannie. wywolanycb przez narodowycb sociall- uda!o si napastnik6w obeZlwladnie.
. . stow i komunist6w. W Kilon]i I okolicy, W Brunswiku komunisci urz dzili pod

dzemu komlSJI glowneJ kOinferetlC]1 roz- . . ." . .. .

Warszawa. J a'k DodaJe "Gazeta porska."
wkemilJ1i1ster skaroo D. Adam Koc wyje

G.enewa.. . a popot,udnlOwem POs]( . gdzie oddzlaly hitlerowc6w urz dzily O'ofem niebem pOchody. W czasie roz chal nie do Paryza, jak pierwotnie poda
wano, Iec:z do Lozanny,
brojeniowej delegat amerykariski Gibson Drowokac Jne pochody przez m a to, po- WlqZrWa Ia Jednego z zebran doszlo .do
odczytal deklaracj Ameryki. Deklara- "'tarzaty Sl .przez c ly czas bO!kl. Ostre st.arcla mledzy tt.umem a poli i , ktora
cja ta zawiera nowe instrukcie dla dele- srarcte wywlqZato Sl z cztonkaml repu- tJzyta bronl paine!. Rz<\d heskl z powodu Posqg ptk. Douse w Warszawie.
!lata Ilmery ati kiego ua.k,Qniel'etl,cJe f.(JZ bI Q.skiego e\<;bsbanl}eru, .prZyczenl I1pznvph zajse wvdat b.ezwzgJ ny zakaz Warszawa. W pa.rdru Paderew8kiego
brojeniow . Opublikowanie jej nastqpilo 10 os6b zostalo cidko ranionych. - W urzadzenia demonstracji poJitycznej. odbywa si oboonie pod kienunkiem arty
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\ve traktaty pokojowe - glosi deklara- Minister Qayl oswiadczyl, ie rz d Rze- pruskiego. biaeh w glowych pogarsza si .

cja - zmniejszy!y aJ1l11je Niemiec, Au- szy nie zamierza wprowadzac stanu wy- Berlin. Na posiedzeniu selmu vruskiego Praga. Sytua.o,ja w POhIDClIlO-czeskkh
strji, W gier i Butgarji do wysokosl:J, jqtkowego, niemnie.i jednak domagac si-: pose' nawdo\Vosoeja!istyczny Kerrl zostal zagl bia:cb. w glowych (\V giel bmnatny)
potrzebnei dla utrzvmania porzqd'ku we musi od kraj6w zWiqzkowych ucbylenia ostatecznie wybrany ua przewodniczllcego pogorszyla si znacznie w pierwszej polo..
wn trznego (a miliOitlowe boj6wki Hi- zakazu noszenia mundur6w przez czlon. e u 197 glosaml uarodowycb socjalist6w wie czerw tak, ze .1Jra.c walo si b':1ti
tlera i t. d-'J a w Austrji heimwehra. Red.) k6w partji. Przeciwko temu i&dan:l1 1 memo narodowyc vrzy glooach cen- ¥O tt:zy dn! w tygodniu. LICZ'ba zam6

bl ' . I .. ." . ma. Kandydat komunrstyczny Kasper 0- j!;ie! szedl 'Przewa1Jlue na sklad.

Sitv policvjne innych panstw winny bye wyst<l1Pit bawarski minister Stiitzel Sta- t (}\Vych W1StrzymuJqc h Sle od gloso\Va- \est JeOOa.kZe tak .m;ata. ze w:vdobyty we

o lczone proporcJona nie do sit tvch now!sko m.Istra Stutzla znal zlo po- trzymal 53 glosy, a kandydat socjalistyczny
4-ch panstw. lone sHy, potl'zebne dla 0- parcle u minIsr6w WirtembergJi, Bade- Wi:ttmack 91. Pierwszym wiceprezesem
brony przed napasci z zewnqtrz, byly- nii i Saksonil. W razie naruszenia przez obra:nym zostal vooet niem. narod. Kries.
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dzinie iotnictwa tloover proQonuje zu
peIne zniesienie lotnictwa bombardll' 
cego. W dziedzinie morstdej Doover pro
ponuie zmnieiszenie 0 iedn trzeci licz
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miecka, wyJkzaj!\c szereg vowod6w, 0

swiadcza. fe DIe mofe sle z'godzi na Iran

cuskl plan rozwlazania kwesd odszkodo
w&nia.
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Hoover proponuje, aby zadne panstwo pieczelistwa na terenie Wolnego Miasta, bify szyby w przedziale, trzecia ugrzt:- Stimson mial ulJ)owai;nic Gibsona dQ po
nie zachowaln 0 6lnej tonazy'lodzi pod oraz 0 planowej PTOW'okacyjnej akcji hit- zla w ramie nad oknem. W czasie od- wiadomi!enia znaiduiqcyoch si w Genewie
stawieniu deklaracji prezydenta Hoovera Icrowc6w. Mianowicie w chwili rusze- jazdu pocl gu tmSpiesznego Odynia-War konferencH rozbro}enlowej, Europa mogla
Gibson zloiyl kr6tkie oswiadczenie, W nia poci gu osobowego w kh:runku Tue_ szawa ze stacji Gdansk gt6wny dworzec by r6wnieZwyrzec sie - wszelklei nadtlei
kt6rem wyrazil nadziejc:-:- ie propozycja w,a 0 go.dz.. 22,09, grupy kilkunastu 0- 0 godz. 23,16, grupa umundurowauych n:a to; bY z dl!DiaredukcJi tub anulowa
Amery'ki zosta.nie iy zliwie przyj ta. sob, znaJdUJ1wy<:h Sl kolo ekspedycji to- hitterowe6w, kt6ra oe!ekiwala na tt: n.a. dlu10 woJeS'YCb Z=trakto a:
St,any Zi,ednoczone przedstawily iij po- v,arowej, zlozonei w polowie Z um!!n- ehwile n moscie nad toraml koleiow eml r = D; a :z Si a:przecz::m:r :
Imo ofIar, Jakie realizacja jej poci'!.. durowanych bitler(nyc6w, padty 3'strza- przy Neugarten, poczela wznosi okrzyki gloski, to jednak utrzyrlfiiie si uoorczYwie
gn laby za sob:t, zmuszoge bYlyby bo- Iy w kierunku oswietlonego przedzialu, przeciw Polsce i prze w Polakom. wSrOd k61 <!yploma!YCZIlYCh.<

Wodnych powyzej 35.000 tonn. Po prze1- meZ6w stanu. it w razie DlepowOOzeItla

. l' _ . ',.Polskl ZRchodnla'.l' Z (fnia 23 czerwea 1932 r.
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moratorium splat reparacyjnych do cza. OSTATNIE WU.DOMO CI SPORTOWE.
su ukoticzenia lronferencji lozanskiej, nle.
tyJko '\\"' Nlemczech, ale nawet I we Fran
cjl zrozumiana zostala ja'ko skreslenie ta

Jack Sbarkey mistrzem swiata wszecbwag.

posl6w robotnicz h B. B. W. ..

wsp6lnie z poslami do Sejrnu Slqskiego,

u RZ1:\du Rzplitej w aktualtJych spra
wach robotniczych, miQdzy llJnemi i w
nie podalismy informacje, iakich udzielil

delegacji pos16w B. B. W, R. p. mini
ster Iiubicki, kt6ry stwicrdzi!, ie stan
pra wny odJnosnie urlop6w roQotniczych

nie ulegl iadnej zmianie i ze przemys!o.
wcy winn! stosowac si do obowiqzui 

cych przepis6w. 0 lie nam wiadomo.
zwiazki pill"tvjtnc zupelnie sic nie intcrc.

graficl'ne i teleronlcZt11e, kt6re nades'zly

sowalv PJ)wyiszlj, SJ2ra wC\ i '!lic Inie uczy.

d(\ Warsza\vy dnla 21 czerwca, wiad

nily, by od wr6ci6 grozq e klasie robot
niczej niebez.pieezcnstwp. To jednak nie
,przeszkadza im zapisac na sw6j rachu
'ne'k pozytywne wy'niki akcji posf6w ro
botniczvch Z. Z. Z. Dowodzi tego wia

CZ!\, Ii dalsze losy konferencjllozaf1slctej
zt, l1az,ty' sie pod znak!em zapytanla. Po
siedzenie kcmfE:rencjl, wyznaCzone ua 21

b. m., zostato odroczone bez termlnu.

<;!omosc, pod ana we wczorajszym eillpe.

Okazato Sit; bo\\>ien;, ie pomit;dzy pre
mjerem Anglji, Mac Donaldem, a premje
rem franeji, Herriotem, nle nastqpUo po

rows'kim ..Kurjerzc $Iqskim", ie "wsku
tek interwencji Zw. G6rnik6w Z. Z. P.
u czynnik6w rZl\dowych w sprawie za.
targu a uriopy clla robotnik6w w Zag/e
biu Dqbrowskicm i .Krakowskiem za.

rozumienie w sprawach reparacyj pod
czas ieh konfereneji w Paryiu.
Mac Donald stol na stanowlsku bez
,\'arunkowego I natychmiastowego skre

targ ten zosta! zlikwidowanv i urlopy
bliJda udziclane". .
enpcrowski ZwiC\zek G6rnik6w Z. Z.

sicilia dlugow reparacyjnych. Jest to

P. pn;cz poua1nie powyiszej wiadomo
sci upodobnil siliJ do 'Owej przvs/owio.
wej z.aby, kt6ra gdy konia kujq, podsta

r6wnoznaczne z postulatami niemleckle
mi, Natomiast premjer francuski Herriot

-0

If.czy skreslenie rcparacyj ze zgod&

wi q r6wniei swojq nogliJ.

Amcryki na anulowanie dlug-6w wojen

l1ych. Na tej dwustronnej tranzakci,j

paracyj bez r6w'noczesneg'O anulowania

wie urlop6w.
W niedzielnem wydaniu "Polski Za.
chodJniej" podalismy wiadomosc 0 akqi

sprawie zatargu a urlopy. Jednoczes.

paracyj - defillltywne, ostateczne.
Okazuje sj jednak, te rado z tego
powodu jednyeh, a zmnrtwlenie iifinych
byty przedwczesne. Wiadomosci tele

Francja w kaidym razie stracl setki mi
!jonow. Ale, przez wyrzeczenle si re

Gd, konia kuil. taba
DodSlawia Iwoil nOle.
"Interwencla" Zwi zku Gc1rnikc1w Z.
Z. P. u czynnlkc1w rzlidowYch w spra.

. Nle bylo porozumlenla Ifranousko . anglelsklego w Paryzu.

:ie konfere.ncja loz.aI1ska "ruszy'la z mfej.

Nr. 174

Sbarkey

Schmeling

Nowe rozbrojeniowe wnioski
francuskie.

Genewa, W komisji f{16wnej konfereneji
dlug6w wojennych w Stanach Zjedno
Przy dose lieznem zalnteresowan1u, odbyl slQ onegda! na olbrz}"mlm StadJonie Long Island rDzbroieniowej dele!l;aeia irancuska zlozyla
ezonych, Francja ponioslaby straty wie w City kolo Nowego Jorku meez 0 bokserskl tron swla1a m1 dzy dotycbczasowym mlstrzem nowe propozycje, zawieralace 6 [lunkt6w:
lomilj:ardowe.

Schmelillglem a pretendenlem do tegoz tffulu Sbarkey'em.
Walk a ta nlezwykle, zresztl\ zaci ta, tr\Valal5 rund, przyczem Sbarkey wyraznle g6J'owal

Jes!i zwaiymy, ie w okre'Sie powo w plerwszych 9 inawet przez ostatnle trzy rundy, cboclai Schmeling podbi mu prawe oko!
tez Sharkey wygrat pewnie na ptmkty. a zwyciQstwo przynioslo mu eenny tytuf mistrza
jennym Niemey wypompowaly ze Sta To
now Zjedt1oczonych 'Okolo 4 mlljard6w swiata wszecbwag.
dolar6w I okolo po/OWY tej sumy z An
g!ji, to W obrachunku astatecznym oka
za!oby siliJ niewC\tpliwle, ie Z\vycit;zone
N:emcy potrafily, pod firm& kredyt6vv,
sciqgnqc pott;inq kontrybucjf: ze z,wycif:z
cow. Francja nie chce i niE: moze dopus

cl6 do tego, gdyi skreslenle reparacyj

Zwycl stwo Sharkey'a na punkty lest dla Jego zwolennlk6w zwlaszcza dla cafeJ Amerykl
mill\ niespodzianklj. Sbarkey'a typowano lIa zwyci zc tylko przez k. 0., natomlast ieieli
walka trwac miala 15 rund obawiano silj 0 wytl'zYlDa osc dzlelnego Jacka i spodziewano siQ
punktowego zwyciQstwa Scbmelinga. Te papierowe obliezenia okazafy sl Jednak ptonne,
Sbarkey bowiem dowi6df, ze Jest Istotnie na!lepszym pi sclarzem swiata.
Tylko Nlemcy nie moglj pogodzlc sl ze zasluionl\ poraikl\ swego puplla! Co!,rawda Jest
ona bolesna. TwlerdzlI. ie meez powinien byl wygrae Schmeling i powoluil\ sl nawet na
05wizdczenie skompromitowalllego bunnlstrra Nowego Jorku Walkera, wypowiedziane pnez
Radio, choclai Walker wyraznie powledzlal: bylem zdanla, ie mecz must wygrae Scbmeling.
Nle bardzo sportowo zachowywali sl speakerzy nlemieckic!:o radja, kit niesmaezne n3da
waDle przebiegu walkl I osmleszanl Sbarky'a bylo zbyt przeJrzyste. W1dzlell Jego wyiszosc
i ta wyprowadzila ieb z r6wnowagl.

I) calkowity zakaz woiny powletrznel, ehe
micznel I bakierjololdcZrJei, 2) zakaz bom_
bardowania I>Owletrznel!;o [101:a pOlem bit

wy lub bazaml powietrzneml oraz pozy.

c;ami ciezkiej artylerji., 3) ustalenle maksy
malnego tonazu samolot6w wolskowyeh i
£kontvngentowanie samolot6w IJowyzej te
goz tonaiu, niezb€)dnyeh dJa ce.J6w wylq
cznle obronnycb, oraz oddanle tvch apara.

tow do dysIJozyej! Lhd Narodow, 4) umi€)
dzynarodowienle lotnictwa handlowo.trans
portowel::o, 5) usiaJenie maksymalnego to.
nazu dJa samo!ot6w cywi!nych nieumi€).
dzvnarodowionych, 6) zarzqdzen:a, doty
cZ!jce handlu I prywatnei iabrykacii broni.

bez rownoczestlego anulowania dlugo\\'
panstw europejskich w Stanach Zjedno
We Franeji 0 prowokacyjne} wizycie
czonych mogloby powainle zachwiac jej
floty niemieckiei w Gdarisku.
f;;lansami. Stany ZjEJdnoc20ne do ostat
Niema protestu.
Paryz. "L'Ami du Peuple" kome'utuja,c
nich dni niemal zajmowaly stanowisko
Z relacyJ amerykaiiskleb wynlka, ze Schmeling przylljl SWI\ kl skq ze spokoJem. Natycb. niedawne
wynurzenia Sch!eichera. podkre
nieust p.Jiwe wobec wszelkich propozy miast gratulowaf Sharkey'owl, poczem podszedf do mikroionu, skierowujqc do rodak6" w Niem
ze minister Reiehswehry nie zadal so
cyj co do rewizji swych naleinosci \\'0 czech slowa: "Szkoda, ie przegralem".. - Po obliczen1u punkt6w meclU Sharkey - Schme sla,
bie
nawet
trudu ukrywania swoich pla
ling okaz;;lo si , ie dwaJ s dziow1e punktowl glosawali za Sbarkey'em, a Jeden za Scbme
jennych U jXlt1stw eUrDpejskich. Dopiero

niemaJ w ciqgu dni ostatnich "wuj Sam" lingiem.
A'anager Sehmellnga oswladczyl, ie nie b dzle ptotestowaf przec1wko orzeezeniu kom1s11
zaq;ql sklaniac ucho ku perswazjom, ja sportoweJ, poniewaz uznaJe orzeezenie za sluszne.
kJe p/yn ly ku nit;mu z Europy. Ale rzqd
Triumfalny wjazd do Nowego Jorku.
Stan6w Zjednoczonych SaIiiq Jyskusjt; 0
swych naleinosciach europeJskich uzale
Do p6ZneJ noey caty Nowy Jork demonstro waf na czese zwyej zcy. Trlumlalny lego
inia ad '\vyniku konferencji rozbrojenio wlazd do miasta da slQ tylko por6wnae ze slynnym wJazdem Undbergba.
wej.

Nlezwykle kosztowne lipominki, setk1 tysi cy depesz zasfafy cale m1eszkanle Sbarkey'a.

- Jesli przestaniede si kl6cic po
mi dzy sobf\ - m6wi "wuj Sam" do
paIistw i narod6w Europy sklo.nny be
d!; d'O rOz.mowy 0 waszych dlugach.

now, skoro w wywladzie udzielonvm. pro
oonowat francil J)Ozostawlenie Rzeszy Dfe
mlecklel swobody dzlalanla w stosunku do
Polski. Nie sa, to s!owa rzueone na wiatr 
_ oswiadeza dziennik. flota nlemiecka jest

wlasnie w drodze do portu gdatiskiego.

Gdansk jest w(}lnem miastem, pozostaja
eem pod proektoratem Ltgl Narod6w. kto
ra wykazuie zUIJelna biernosc. Nle zarea
gowala Dna. i!;dy oddzialy szturmowe hit
lerowe6w urzadzily w GdafIsku krzyk!iwa
ma'nifestae1e. Wszystko wskazuje na to. ze
zachowa sl oua oboiQtnie, 0 lie nota nle.
miecka nie ehclalaby opusclc Gdatisk.

Jest to stanowisko, do pewnego stop
c.ia odpowiadajqce stanowisku Francji,
k6ra sprawy reparacyjne i rozbrojeniowe

Zezwierz cenie mlodziezy hitlerowskieJ

l<\czy z bezpieczenstwem i pokojem poli
ty(;znYTI1. Nast pHo tedy wzajemne za

Z zadnem orzeeiwdzialaniem ze stronY

Od dluzszego ezasu hitlerowey gdanscY
otoczyli szezegoJ.na O'pieka mlodziei s.lkol.
na,. Akeja ieh ni:etylko, ze nie s.potyka sie
wJadz szkolnyeh, [eez w wielu wypad:!{ach
prowadzona iest przez samych nauezycie!i.

z bienie si calego szeregu spraw pierw_

szorz -dnych i ia1teres6w najwainlei
szych.

W samem centrum tego zaz bienia
znajduje si!; sprawa polska. Jesli bowiem
m6wi si i pisze 0 bezpieczenstwie, {) po
k'oju pOlityeznym w Europie, to dla niko
go nie jest tajemnic q , ze chodzi tu 0 v. y
rzeceznie sic: ze strony Niemiec plan6w
agresywnych w stosu.nku do Polski. De.
pesze ostatnJe donosz , te Iierriot doma_
g;Ui snej de.klaracjl ze strony Niemiec
w spr,wie uszanowa:nia przez nie granie

Doszlo jut nawet do tel::o. :it: w szeregu

szk61 gdanskich ucznlowie wyzszyeh klaS
przyehodza na lekcje w munduraeh hit ero
wskieh, a wehodza,cych do k.lasy profeso.
r6w witaja okrzykiem: "Hei: Hitler".
W s(}bote w senackiem gimnazjum we
Cracovia
Rapid
2:2
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zagra
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Ruchem
w
Wrzeszezu
..Conradinum" zdarzyt sie wY'
Krakow, aa. VI. (tel. wi.) Pu zacietej 1 nie- elklch Haldu'ka h. W (}hot RaP.ld rac bQ
swiadezaey wymownie 0 roz be :
zwykJe zaimujqcei grze mecz, kt6remu PI/.y_1 uz;e f w C Kr61ewsklC\l Hucle z k{)lmb11lacJq AKS. padek,
stwiooiu
mlodziezy
szkolnei, pozostaia ceJ
g11\dato sl ponad 5.000 w1dww, zakoiiczyl st I . . .
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pod wplywami hitleroweow. Kilkudziesi
\\ y e y::m : ' Wiedenczycy byll lepSl Bokserzy pollcyjni wyJechali na turnee ciu uczni6w zlapaJo swego ko,lege z IV kla

tecbnlcznie, ten plus wyr6wnala iednak Craco- do Czeehoslowacji.

sy zyda Goldberga i zawiesilo go na !ine e

via ollarnl! In''!, zatem wynlk lest sprawiedli- DziS rano wyjechala do Czechoslowaoji 1100 pod sufitem w sail gimnastyeznej. KiedY
wem odzwlerchidlenlem przeblegu tegoz sensa- kleWW1nictwem UIlSIl. JeziorskiC1:0 d:ruzy1Jla 00 przeraiony chfOlPle<: blagal, by go spus z 
cyjnego meczu. k.seorSika Po1icy n go K. S. na 3-<iniowy toornee. czouo na dol, zdzi:czali mlodziency pocz U
B01kserzy p()Ilicyjni wilkzli dzis 23 bin w naigrywac sj z jego straehu, wo.ta.ia.c :h o ..
z-Pol;Skl\. Dowodzitoby to, te obecny Rapid gra w niedzieJ z Ruchem. Moraw$'kiej OSltra:Wie z re.prezentacjlj miaS'ta; rem: zyd ju:i WiiSi na sztrbiooicy. Dop er()
kierowl1tk poHtyki fra11cusklej nle chee
Slynna' zawodowa druzyna pitkarska Rapid w pilitelk 24 bro. z reoprezootacili Broa. z w interwencja jed'llego z i:Jauczycieli polozyl
l)ow.t6rzyc bledu Brianda w Locarno, bQdli na tou,rnee w Polsce zjetdza r6wniei niedziede ooia 26 bID. w Zlialie z Kl<ubem Bata. kres tyro nieonyro igraszkom.
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Oa to ogloszenie tet do K1atoUka

Z przebiecq
UrOCZystosci
dzieS
ieciolecia
sadownictwa
polski ego
nas lasku.

Tylko falszywy wstyd...
iest cze:sto vrzyCZyn ukrywania VfZeZ ole

kne vamie za'PomoCl\, pudro i szminki tak
szvec cych piegOw. W grOw, Mltych ptani

Swlatle I donlosle przem6wlenle programowe P. Mlnistra Mlchalowskiego. ibp. Lecz poeoz ukrywa6, gdv motna z fa
twoSc 1>OZby sie zuveinie tycb vJ'Z1lkoryclt

Onia 22 bro. s downictwo polslcie na wlulen odebrae - dobreJ woll. szczeroacl dqte- cle - te ku prawodawstwu mlelscowemu czy- nieczystoSci ceryl t.agod'11e a zarazem me_
ll\lsku obchodzilo uroczystO's6 dziesieciO'- ola do dobra Padstwa, dzialaula wedlug uallep. olllkle doP!ero plerwsze Wasze krokl, te ufe Ziw1'kle skuteczne mydlo Herba i uiezrOw
lecia swego istnienia. Na UrO'czystO'scl, SZegO aaszego rozumleula klteresu OjczyZUY I wszystkle Jego taJemnlce staly d1a Was zrazu nany krem Heroa, to idealll1e srOOki kosme

zwi zane z dziesiecioleciem przybyl dO' pomyaluokl spoJeczetistwa. otworem. tyczne, kt6re W zu'PeltnoSci 5IJelniat.\ to za

KatO'wic P. Minister SprawiedllwO'scl MI- Wa(ll pracownlkom po1sklego wymlaru spra- A Jedoakl A iednak, stwlerdzle to mo1:emy danie. Juz wi od dzis wmna kaZda Pami
cbalowsld w towarzystwie wiceminilstra wledllw acl ua rubletach zachodnlch Rzeczy\XI- gmlalo I szczerze, _ zadanle Wasze svetnJllkle l uzy-wac .t ko m:s:' a i kr erba. a z

'I1ego
p.J. OIouhe,
szeregll
IN wbslutble
n3l}
TO' lel'SZe
au,,,I.
Iebnpe
11
SfeczkowsklegoMinisters'twa,
i na:cz. wydzialu versonal- snnollte
przypadlY prace ze iwszystklch
oaltru- chlubnle,
!!f)rawledllwokl
polskleJ za- I D 11
d 0 bn SC!'\,
w kro 1 Y'S
. cza:s O re
' le k znik
a naIW
rf et
pO'za Oikregu sll\skiegO'. rozlegle, posterunkl ze wszyslk1ch chyba uaJ- jest skarb beuenuy, kt6ry 10..clo letufq stutblt Jedna jui proba w zu,pelnoSci Pamil\ prze
bY'1'a
si U'1'Oczysta Msza sw. celebrO'wana Kraj slltskl bowlem, wydarty wrogom ole- RzeczYlJO!!poIlle) - to jest polskt Skarb !!f)ra- gerjach.
wyiszych QosobistO'sci ze swiata sadowego dn1eJsze, obowll\zkl ze wszystklch uajbardzlej skarbUiscle soble peine zaulanle ",ll\zak6w. I IO j ' mO'W'a'ne t){}zostawiajl\ mily i trwaw zapach.
przez ks. Inf. Kasperllka, kt6ry wygtosH zlomnll wolll calego Narodu, krwll\ oUarulI naj- w1edllwok1, mleszczl\cy w soble bogactwo pra

Rwno w ko,sciele sw. Piotra
I Pawla od- bardzlel odpowledzlaJue. I pracowlcle zebrallkle d1a dobra przysztokl kO'na! 00 nabyda w perfumerjach i <ko_
lepszycll Jego syn6w, opatrznokll\ sprawiedll- cy s zlowskleJ I wdzlecZDOkl obywatclsklej.! Drzystosowywanle prawa do potrzeb tycla SIlO

fb ?ip;V I rs i I I kte:s

stolley, P.osob
Wolewoda
dr. OraZYliski,
p. plk.
Maclerzy
po wleluwlekowe)
olewoll.
tady
OdyI Pro!lZQ
zastauawlam
sle nad tem,
czemulecznego,
za- cyjuych
bogatll treScll\
rzeczywlstokL
SQdzia
czel11iu
przybylych
z nim razeun
ze wych
wypadk6w
dzlelowych,
powr6clt
doieJ
sweJ
Szauownych
Pan6w1
wypetntanle
!!oUChych
norm abstrak

R6zyckl w zast. gen. Zai'lca, korpulS se- uiewoll wldnlaly wszedzle, przenlkaly do kaMej wdzleczamy te dodatnle wyn1k1 nasze) pracy must zuae tycle, aby moo Je) PTawoeml wply
C'ZiO'WSiki I prokuratorski Slaska z prezesem dziedz1uy tycla spolecznego, tkwlt . we wszy- sed,ziowskle) na SIIISku, dochodze do wuiosku, waml ksztaltowae, musl z DOrmy prawneJ ucz,
a.pet]acji dr. Frendlem i prokuratO'rem ape- stk1ch ulemal urzlldzeulach publlczuych. Pra.:a te zawazyla tu w spos6b decydull\cy ta sama nle podatny srodek rozstrzyganla komllkt6w ty
'lacjl
dr. Lewandowskim
na cze]e
orazadwO'
bar- wiec Wasza muslala bye w tym staule rzeczy okollcznose, kt6ra Sll1sk zwr6clla RzeczypospO- clowych zgodnle z potrzebq sPOIeczuq . pa/i.
dzO' Hcznie
reprezentowana
palestra
kacka. 0 godz. 10 przedpolu,dniem O'dbyla zarazem pozytYWnll f uegatywul\, tw6rcZll . ul- Ute), t. I. polskoae tel dzielulcy, Jej przywll\za- IitwOWI\ racjl\ stano.
sie akademia w Sail Powstaticow przy u- wecZI\CII. MuslellScle podille trod samodzle1ue- ule do Ojczyzny, Jej entuzjazm eIIa wlasnego C1esze sle bardzo, rnogllC stwlerdztc, te III"
dziale os6b wyiej podanych. panadtO' przy go organlzowanla zreb6w \XIlsklego wymlaru Patistwa. Bo choe braklo nam tu tradycll Sl\- dowulctwo polskle w og61ookJ, a wraz z olem .

udziale ks. Inflliata Kasperilka, marszatka sprawiedllwokl f Jeduoczeanle usuwae z po- dowel. choe nlepclny byl czasem nasz zas6b slltskle sl\dy ua tQ droge w5P6lczesnego poglqdu
Sejmu Slas'kiego Wolnego i prezesa pro- wlerzchul tycla pozostalosel obcych, narzuco- wledzy 0 prawle Iokaluem, \XI zaborcach odz1e- na prawo I jegO fUnkcje tyclowe wfalo wkro
k"llraiorji generalnej dr. Sahanka. Akademje uych lorm bytu. Muslelisele, stosujllc przepis dzlcwuem, to leduak szalowalismy tu tem, cze- czyly. Prawo, zrodZODe czesto z ulechecll trie
zagaH
- witaj
c o,becnych
ape- o>bcy,
lacH dr.
Frendl,
pO'czem prezes
P. Minister
Mi dostosowac go do \XItrzeb rod,zlmych. w go nlkt inny posillse tu ule m6g1 - szczerym uawlScI do zywlolu \XIlsklego, obce nam z ducha
chalowski wyglosH przemowienie, ktore obce lormy wlewae trese uoweJ, pOlsklej rze- zapalem luduokl d1a wladzy pOlsklej I zwll\z- I lormy, przeoralikie noWIi mySll\, wyvetuil1Scle

podajemy osO'bno. czywlstoscl. I w tem wlasnle tkwl Wasza za- klem ducha narodowego mledzy slldem a oby- IIOWIt treScII\. ubrallkle w nowq szat Mygl 0

Po Panu Ministrze przemowH imie'niem sluga, zekie dzlela tego 0 donlosloscl hlstoryc..- wate1em. I tutai raz ieszcze powt6rzyl sle przy- -Patistw1e PoIsk1em k1erowa'a Waszll pracq
ad'\vO'katow sla'skich Marszalek Sejmu 51. nei dOkonali - ku pozytkowi ludnoScI I chwale ktad hlstorii, ktora uczy, te skuteczuy jest Iyl- s dz!owskl\, interes obywatela polsklego by'
mecenas Wolny, ktory zO'brazawawszy RzeczYPos\XIlilel. Po odwieczuie pOlsklej zleml ko ten wysUek zblorowy, kt6ry wyptywa z po.. przewodulkiem stosowane) przez Was wykladot
wielkie niedama!?:3!nia sa'dO'wnidwa. za- sillsklej rozlaliScie fale sprawiedliwosci, ptynllcl\ trzeb I dl\zeti samej zb!:rowokl. Jednose ducha ustaw, JflZyk polski, maclerzysty tegO kr., lOa
chO'dzace w akresie p!ebi'scytowym, PO'd_ z rodzlmego ducha I Istotuych pOtrzeb nero- uarodowego rzlldzllcych I rZlldzOIlych zapewnila brzmlewal w Waszej mowle f w Waszem pW.
ze wladze sadowe po!skie po ob- klch rzesz 1udnoki, p dzoul\ sllaml nowego po- harmon11ue wSJIoldzlalanle luduokl z wladzl\. mle. Tym sposobem przygotowaliScle Panowl.
jkreslil.
ciu Oornego
Sblska zdolaly w rychlvm
czasie uporzQdkowac dziedzin wymiaru rZlldku prawuo-patistwowego I rzeteluego ducha Obdarzyla nasze sl\dy owym skarbem bezceu- grunt pod dzieto uulfikacJI prawodawstwa ..
sprawiediiwosci, pozyskui!1c dla sQdowni- obywatelsklelro. Z odwleczn1e po1sklej lJleml nym, lakim lest dlati zaulaule i wlara spoIeczeti- dowego, kt6re, OgarnllWSZY Jut teraz szerokle
ctwa polskiego I lego bezstronnoscl peine sll\skleJ usuueliscle pozostalosci rZl\d6w najefdi. stwa, Pozyskawszy d1a Sl\downictwa polsklego dzledzlny prawa sl\dowego, nlezadtugo wypeInJ
zaufauie calego spoleczetistwa ua SIQsku. czych, starliscle slady czas6w ulewoll \XItargali- zaufauie ludu sll\sklego, zalotyliscle temsamem calkowicie zakres WasZegO powmanla t wyprze
Zkolei odczytal wiceprezes SQdu Okrl;- scle wl zy, ktOreml zaborca w cillgu wlek6w trwale \XIdwaliuy pod gmach polskiej Temkly do cua skutkl cudzycb rZl\d6w J wlekowego
2owego Radlowskl sprawO'zdanie za ubie- usllowal skr powae uczucia uarodowe ludo 511\- ua zieml sll\sklel, f zapewulllScie naszym urz - gwaltu.
gle dziesieciolf',cie, apraca\,:ane przez. wl-, skiego i jego d(\zenla do samodzleluego tyda dzeulom slldowym zdrowy rozw61 takze na przy Dodatuie wynikl \XIlskleJ pracy oa SllIsku.

ceprezesa . SQdu ApelacYJne o at sa.! patistwowego. szlose dalekl\. widoczne d1a objektywuego badacza w caJym

nie wieiki rozrO'st agend SQdowycli na Sla- . ., '.

SprawozdaTIle to' wy"azato. l11ewpsolm!er- Wysoka m1sia slldowuika sillsklego z dw6ch Zadaniem drugiem nJemniej powaine1D, la- szeregu dzledzlu zycia PaDstwowego, spotecz

sku przy niestychanle szczllPle(liczbie pra- v1ynela zrode!, dwom racJ{)m ladu prawtlego kie prze .WamJ stan o, bylo przystosOW3?le nego I gospodarc.zego, Sll szczeg6lnte wymowne

cownikow SIJdO'Wycli. Mimo te"O' _ dzieki sprostae muslala. prawa mIe]SCowego, smutnego, lecz ua pewlen na odclnku wYmIaru sprawledllwokL Stanow

wielkiei oflarnosci tyell pracowllik6w - Naprzod wl polski slid pozyskae soble mil- czas koolecznego dziedzictwa nJewoll - do I to musi ledno jeszcze swiadectwo przed Ia
wiedliwosci. \Vreszcie przemawiali pp. Sa- bezstronnosc I sprawled1lwosc, 80 jeSlI KoSciM wego I spo1ecznego, lak r6wniez wprowadzanle l tylko na przesuokl. lecz czerple swe sold ty

hallek. imie'!1il m.
p!'O'kuratar.ii
generalnej
i moc swe czerp1e
wiary,
iesll 0to\XItedze
Panw
zycle stopnlowo
ustawodawI wotne dokonanego
z poIskoScl tei
tegO
kulu, wyrasta
Lwandowskl,
lIentCm
olmartu!y.
. stwa
powagazlego
wladz,
poslaustwa
rodzlmego.
Aby topowstaillcego
zadanie wykoua
, nle z naszego
Jutdemit
troOO
obecuego
nie
ucierpiala sprawnosc
wymiaru
spra_
1 sialdecYduje
zaufaule ludnoscl,
w!are
obywatela
w SWI\
nowych,
zmieniouych
waruuk6w
tycla patistwo-J
tern, te zwll\zek SllIska
z Polskll
wiera slQI nJe
nle
d r o . ak dem]l r- [Iildster AMlfhal?w 1 nictwo sadow wlllze sle naisc!slej z zaulanjem wystarcza slcpe I bezwzgl due stosowanle u.l ztonmei woll kierowanla prZ]/suoklq tego kraJu.
d i'e s rze 'sfa n m fOIn6e s 16 v i obywate1 klem do staloscl porzl\dku praWllego tery prawa, medose Jest utkwle wzrok zuawcy Polska zlemla, poIskt Iud, polski w]75l1e11:. pol
prokuraarow SIJdll Apelacyjnego, prezesow I do sprawiedliwosci tych, kt6rzy Jl()Stawlenl Sll w zaulkl abstrakcyjnych arlykul6w I para- ska wola tw6rcza - 010 kamJeale wOldeine a..

Drakuratar6w Sadu OkregoweJ:;o i naczel- na lego strazy. grafow! SQdzla wsp6lczesay. spclnlaiac wlo1:o- SZegO nlerozerw1llnego zwlqzka ze s.;t5ldem, oto

nik&w SIJd6w Grodzldch. Tn P. Minister Staueliscle. Pauowle, przed laty to-ciu u De nati zadanle wymlaru sprawledliwokl. wle miara sHy J wolf polskokl Da Slqtk... oto obl'M
plzyjql rowniez dele?;acjc Zrzeszenia se- stern p01sklego wymiaru sprawledllwokl, Jakoj dobrze, te sprawiedliwoSe me mote by ani naszego przywlqzanla do Slqska.

dz 6 v i prO'kurator6w ?raz delegaC e ur e- 1udzie nowl, z pracy sl\dowej nleznaul ludnoScil slepa na widokl, jakle -odstanla przed nJq tycie, . Nlech tyje NaijaSn\ejsza RzeczpospoIIta Pol

szo
sa sadowycll
o:Yc. . . kI nizszych
. . b" t tradycll.
ani \XIwaga
dluglel
przeszloScl.
Bylo ani
te jej
zadaniem
nle moze
bye nalamywanJe
ty- Nlech
dmkow
iunkcJonanumleiscoweJ.
Nle przemawlal
za Warnl
blask
l ani, gtucha
na wotanla,
Jakie ludzle ku nlel
all\, skarozkwlta Polska Zlemla Slqska
wa, pfe ra m l t awidk ch6 Sl ,E hO'? enp czesto uawet tak -' powiedzmy to soble otwar- cia do lormulek prawuych, lecz przeclwnle - ezeae poIskle) maglstraturze .. StaRa!
akademH O'dbytO' sic sniadanie wydane
przez sedziow i prokuratorow sl q skich z
-..........."""""''''''''''''""""1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIlIlIInIIIIJnmllllll",,,,,,,,,nnnm'n.. m ._

mcH DO'bytu P. Ministra Michalowskielto i

innych goscl. a DO'PO'lndmiu O'bradawql kon

J:;res pracownik6w sadowych, ktory za
szczywny zastal przybyciem P. Ministr3.
WieczO'rem P. Mintster odiechal do War

P. Flick, "stalowy krol" Niemiec - zachwianJ.

RZlld niemieekl skupuje akcje flieka. - Przestroga przed moiliwo ciQ wy
kupienla przez rZlld niemiecki akc 'j flieka w przedsi biorstwach na polsklm SIIiSku.
Przemowienle Ministra Mlchalowskie
Katcwice, 22 czerwca. Stahlwerke uzyskat wraz ze znanyro kl, lecz nie mega wqtpliwOOci. ie ob£cnie
go na uroczystej akademji lO-lecia pol- \\ ,dk;e wrazenie wywolala na SIC\- przemyslowcem Tyssenem wiekszosc nieprz aciele jego, uktorych 1Jlombardo..
skiego slldownictwa na Slqsku w dniu sku wiadomosc, ie gen. dyr. flick z Ber- akcji w tym koncernie. Nie zadawalajqc wane Sq pa'kiety aJkcyj innych jego przed
22 czerwca.1 932 r. lina, g!owny akcjonarjusz tak zw. Wspol::- sie tem, wykor2:ystal zalamanie sie lona- siebioTstw. wypowiedzq.,mu dalszy kre
szawy.

U a. 10 1at od hwd , .gd. Y . wymla spra- noty Interesow, tj Katowickiej SP. Ak- nego finansisty wie-denskiego Bosla i 00- dyt i zmuszq go do likwidacii takie i fe
::.edhWi 1 .na e . S:lIt Je ; O:llIt sedzIa ol cyjllej i Zjed,n. Hut Krolewskiej i Laury kupil jego u-dzial w hutach Krol i Laura szty jego sta,nu posiag,ania. Zachodzi je
P;ls:Se.mI m sieea :t r: e 'ez z:::p: : z l1szony byl pakiet akcii firmy Gelsen- na 81C\sku, poczem udalo mu sie przez dnak wielkie niebezpieczenstwo, i8 rz1N
slee 1at moz:lu codzlennego ':. sz z tnel' pracy k.rc ener B rgw rke,. ktor.a mi a "! vvyku.pienie pakietu akcji od. ezechoslo- i miecki ce!e ,?ied'OP zcZitlJ do przej.

gnllltQwanla \XIrzlldku prawuego i szerzenia za- swoJem posladamu wll}kszosc akcJ: naJ- Wacklego przemyslQwca Welmana uzy- sCla Katow 1 ck16J Sp61ki AkcY)Ilej i hut

sad !!f)rawiedUwokl. c wiekszego niemieckiego koncernu hutni- skac takie wiekszosc w hrutach Krol i Lau Kr6l i Lau,ra w rece polskie lub fra:ncu

\ I czyi trzeba przypominae, w jak truduych czego Verei.nigte Stahlwerke - odstC\pic ra i otworzyc w ten sposob wielki kon- sh.-ie wykupi 00 flicka takie pakiety akcJl
praca ta muslala siQ odbywac warunkach, He rz&doWi niemieckiemu i pruski emu. flick cern Sp61noty Interesow na G. 81 q sku, obu tych przedsiebiorstw, Skutkiem eze
przeszk6d muslelismy pokonywae, lie trudnosci uchodzi do niedawna jesz,cze za jednego ktory reprezentuje prawie 50% og6lno- go przesuyby one pod bez redn1
w ctqgu lego okresu dzlesiecio1etuiego muslelis. z najpoteiniejszy<Ch przemyslowcow w polskiej prooukcji ielaza i stali. W os tat- wplyw rzqdu niemieckiego. Na 1I1OiZ1J..

ele Swym wysllklem usuwae z drOg Waszeg'J Nlemczech i naz)."wany byl w kolach nich czasach naby jeszcze Flick wiek- wo c te wskazuje juz teraz komentarz
:::,w ania? My -:- plerwsze p koleD1e zwo- przemystowych niemit:cko-polskich kro_ szosc akcyj Maiks-Hiitte i Mitteldeutsche hakatystycznej ..Ostdeutsche Morgen
d e) oISld, b ieJjsmy o rza Szcz scIe bll- lem stalowym. Przed wojnq jeszcze zu- Stahlewerke w Niemczech, ale te trans- post". kt6ra we wczor4ljszyro numerze

;: an a o t:: ac u h sk paustwowt- pelnie nieznany czlowiek zdolal on w akcje zawarte jui w czasach koryzysu dotaosi, ze rz&d niemiecki przeplacit.
szez:;; pr:C; :r6d wsw;;c r c: y leb :.y ; czasie wOjuy nabyc na wlasnosc hute przy pomDcy krotkoterminowych kredy- Flickowi pakiet akcyj C!elsenkirchener

Wraz z tem !!Zczytuem powotaniem a barkl na- Charl{)tta 'w Saksonji, ktorej byl dyr. a na t6w i lombarqowania akcji dawniej po- Bergwerke, placqc za lIe po 90 za 100
Sze spadfy cletkle obowll\zkl, ogromne zadanla, stepnie w czasie inflacji hute Bismarcka siadanych przeds;ebiorstw - doprowa- przy rzeczywistym ku'l"sJe 43'za 1 . a to
OdtJowledzlaine posterunkl. HlstorJa osqdzi, czy i Katowick1\ Spol1ke Akcyjnq na G. 811\- dzity i tego niemieckiego ..Kreugera" do w tyro _celu, by umoZliwi sanaCJQ jego
SJlclnillsmy nasze obowiqzkl, czy sllrostalismy sku, poczem jUl w ohlresie stabilizacjj u- upadku. Na razie wp'l"awdzie Plick po- .,wschodnich intereso\V". . Namo.Z1i",o-
naszym zadaniom, CZy odpowledzielismy po zyskal wiekszosc w \Vielkiej'sp6tce Oel- zhyl siC}' jedynie swego udzialu Vereinig- sel te jti dzis miaroda&nynlczYnn.t kOtP

trzebom bela. I iakkolwlek wyrok ten mlal- .,r;nkirchener Bergwerke, a przy tworze- te Stahlwerke, kt6ry za rednictwem zwracamy uwag .
bv W)lIl! C, jeduego nlkt nam nie rnoze I ale po-, niu wielkiego trusfu iela,z.nego Vereinigte Dresdner Banku obeimuje rzC\d niemiec- -0

" Polski Zachodnla" z dnfa 33 czerwc:a t 933 r.

: ,!i»...

Nr. 174

Seine sirawozdanie bilansowe

Jak sobie '. 6daiisk posciell'l, tak si wyspJ.

Towarz,slwa Assicurazioni Generali.

Polska wyoolu)e dyrekc)Q . kole)owq z Odadska.

WaruQWa, 22 czerwca. skiego, uwia miajacYm 0 decY'lii przenie_ Dnia 8-go maia rb. odlbyto. sie . Wal.n,e 30. 18. 16181, z czego prZeniesiono l..ir6w
Rel\,d DMZ postanowilt przend c dyrek- sle 1ia dyre'kcJI - rntd polski oddawna mlal ZebrlJ!llle Towarzystw.a UbezPleczen Assi. 2.803,404.81 na uQlWY rachunek. Tytuiem
eft kolei aootwowych z Gdal1.ska, Dyrek. zamlar dokonac tego przenleslenla. Jednak ourazloni Generali, kt6re-J?1u to Zeoran!iI.I d i!dendy WypJll'Cono Lirow 175 za kaida
tita ta z08tall'i umit}szczona w je:dnem z tall: dlugo slQ z tom wstrzymywal ze wzglQ. pnedlotono do zatwierdzenla sprawozdame UCJe.
r d msz tnda1l4e Odal1s1ka, Dota 3 bm. se. WohtOIO Mlasta nle moze byc oboJQtnem, rzystwa. Z przemowlema .PreZ}"denta To- swoJego IiStrme'1lla w Sl>os&b o.dpowladaiacy
''ftft3
Pomorza.
Tem
samem \Vpi<smo
spelnitdodu
na Interes
Odadska.
Dla mleszkadcow
za Kawalera
setny r<;,k
zialalnosci
Towa' owa z tw? oii
swlecLl:o
stuletni
il.!'bJeusz
lOOailski
wyst08oW'al
komllSate traca
kilka tyslecy
k.onsumentow bilansQlWe
rod- wa ystwa.
Wlelklego
Krzyia
}egO tratdy-cjom,
1'()W'Uj<\lc
ho,ilne
daitkl na
a. gc.neralneEo R. p, W Qdanskl1, w kt6rem kow zywnoScl, nlleszkal1 I 'Wogole Wszyst. ItallJl, Edga.'rda l\,'loa'Pureg o , oraz z samych cele dobroczylJit1e we wszystklch mjach

eJoweJ !)1'ZOO kot\ em bletncego roku. PrzY temu seuat gdatiskl .dla celow ledynle PO- cI ikle o kryzY'su, kt6ry ogal1na,1 caly swIat ju przeZinaczono pewnll, sum na tCltl eel
W'ie laoi11skle VO\ ad1\: "VO'lenti oon fit IItyczneJ demonstracll Idzle PO IInll wrQcz nle dOZ1I1a,w uwder soJiooe podstawy Towa- kt6ra to sum a wstala zlottoilla do rak Pre

. IUra". Nlema krzymly, &1dy ktoS sam sl)rzecZllel z Illteresami gosJ)Odarczeml Wol. "
egoS cbce. Nlema zntem naimnletszego nego Mlnsta,
,p krzYl\vd ooia Gda(lska, je 1i sam chelal Nle I)lerwszy to wypadek. Czyz szykany,

z'byt s!e
s\yego teryto.TJum
60.0 urzewobec
okretow,
unle. c:vir bHa'nsu mOZ'l1a wnloskowae, ie mlmo swoiei d2;la!alno&ci, Takie dla naszego krn
I,\\\
U1<\g1\
siQzeusuulecla.
pol-skie,j dyrelrejl
ko- stosowane
klch pOtrzeb
zyclapolsklcb
codzlenllego.
A wbrew
,dliikow. lulku tY\Slec ro? tni!k6w . vl.el'klegO motliwlanlo polskhn statkom wplynl cla
;<lp r tu ta roZgaieZloneJ JllS'tyhlCJI, Jak dy- no wody gdaliskle, nle wywolaly potrzeby

,t kcJa troleJ.lowa. snmoobrollY, kt6ro wyrazila sl w plallie

.. NiemUJ! 10 lat temu - 12 gmd'l1ia 1922 r. przellieslellia maRaZYllow rODY, bellzyny I !

6WICZa.<;'IlY W "So'kl KO'lldsarz Ltgi Narodow, I inllycb materJalOw PQdllycb z terytorJum

s-Itr Richard HnJlcmg', zndec:vdowat, ie rzl\d Gdattska, tub zanlechallta remolltll llaszych
'polski uie mn prawnycb podsta\V do l1trzy- olcretOw w stocznl daljsklei, a dokonywa.
, aqlia na terytorjum Gdanska <iyrekcii ko. ilia tych roMt w stocznlllbawskleJ? WZldlld
4ejO'lvej. ikt6rejby pod,legaly rownie! liuJe na Interesy gospodarcze Odatiska powstrzy
ikol-eknve, polozolle 'I1a trytortll\l1 'poLskiem. lIIywal dotycbczas rZlld Dolskl od zorza

,TO' teZ obecuie senat gdailski. opleraJl\c si dzeli, ktoreby w plerwszym rz dzle nie
ilia t decyczji sir Rkharda liaklng-a. zazqda! zwykle dotkliwle na swei skorze odczuwali
!bv Polska uSIlIl la d:nekcie kok.io\V1\ z te- Odatiszczanle. Ale - Jak to nasz generalny

'r tol'ju'\l1 Wohlego Mitlsta. Mia! zatem - komlsarz dr. Papee stwlerdza obecnle 

tr ba to lojalnie przYZ'Ilac - stmat gdal1skl ..wydatne POgorszenie stosunkow w dzle.
l)Od ta\Ve prawna do takrego domaga'nia sie. dzlnle bezpleczellstwa I porzlldku pubUcz
Ale Clyt mlal rowniei i racJ 10,glczn1\, nego, Jaklego JesteslllY swladka 1 od pew.
zgoonq z iywotmeml I'nteresaml Gdallska? nego czasu, s l nla iednak obecnte rzad pol.
Znow IDa-simy si gmie nieco \V prze- ski do p!zeJscta nad teml skrupulaml do
!izlose, by na to odpowledziee. Dnia 13 mar. porzlldku .
Oeneral! Trleste, obcbodrona w RzYtn!e, W obecnoscl
c:a 19?5 r' tla posiedzemru Rady Ligl Naro- Rzad polski musl wreszcle skoriczyc z ta Urcczystosc lOO.lecla Tow. Asslcurazlonl MUS50liniego,
dOw ubral g:t()S owczesny Wysokl Komi- nlemozllwa do utrzymanla sytuacJq, ze
1.
Premier
Mussollnl,
2.
Prez.
Morpurgo. 3. Stanfstll'W Lubotntrsk\
SQ'l'Z Mac Donnel i zalecit Gdanskowi za- Odatisk radby clagnq6 z Polski makslmum
.\varcie z Polsk" l1.kla,du, do.tycz ce?;o dy- korzyscl ekonomlcznych, nle daJllc wza.
zelS8 Ra:dy Mlnlstr6w przez Pclno'1l1oonika

iiilkcji koleJowej, Przy teJ sposohnoscl po- 011 an mlultnum gwarancJi pod wzgl dem 10- rzySJtwa Asslcl1,rado,nl Genera>1i najmnlej
Stanlslawa Ksi cia Labomir
wiedzi.al: "Byloby to katastrof& dla wolue- Jalnosci polltycznel. Odanszczanle cbcleliby szego wstrza:su, Dzi ki przezornej po.J!tyce TOlwarzytSbwa
skiego. Row-niei mne Towarzystwa nale
10 mtasta, gdyby rZlld polski mu.sial odwo- robie doskouale Interesy na swei 5tocznl I fina'llsOoweJ Towa;zystwa, Wszy,stkle P3'1?ie i ce do Koncemu ..Generruli" przyl czyly
ilie dyrekc z Odanska... Odansk clllgnle na magazynach materialOw pednych, ale... ry 'art sclo'We I waluty o tahr prZVJe e si do tej akcji i oHarowaly z tego samego
wszeJkle mozllwe korzyscl z tycb kolel ze- J'ownoczesnle podnoslc gwalt na widok w b laJJ]l J.e podtug kursu OllCJa111ego z dma
laznych, jesll zas rzad polski u:lna za konle- ..Wichra", skladaJllcego wlzyte maryna. 3Lg grudlni 1?31 roku. O Hczenle na pod tyturu powa2me SlImy na cele dobroczyrune.
UroczystO'se stuletnie.go iistniooia oocho_
ciiUe wy(.'Ofae swoitt dyrekcie. w plerwszym rzom anglelsklm, zas wlwatowac radosnie stawle ta,k msklego kursu me wplyn lo .bv
Il!e uclerpil! z tego powodu Odatiszcza- na wldok woiennei floty nlemlecklei, wjez. naimn ej n dalszy wzrost rezerw techmcz dlOno d'llda I-go maia rb. w Rzymle w Oobe
nle", To oswiadozenie bardzo wyraznle dzaJqcei wsr6d diwl kow ..Deutschfiaud nvch I maJQJ1kowych Towarzystwa: Wszy anoscl Premjera MU'S'solinjego, kt6ry z tej
o1>reSla, ze pobyt dyrekcii kolejowei w tiber Alles" lIa wody Iotdatislde... Mleszcza- stkie rezef\Y razem wynosza, z konceJ?1 ro okazjl wyglo,sil po mowie Prezydenta Mor

Odansku nle lezy tyle w Interesle Polski, nln gdatiskl chcialby sprzedawa6 chleb I k .1931 Lrrow 1.4!1.2?6.63!:61. a Wlf)C 0 purg><> wwlQsle vrzem6wienie, podno<sz c
lie raoze! w naJzywotnlejszym Interesie mleso f buty I ubranla, odnaJmowa6 mlesz- LlroW 54.000.000 wI ceJ, a11lzell w wku u mi dzy linnemi pO't ge, Z'I1aOZeIDlt i clagty

Wotnego Mlasta, kania ltd. tyslqcom polskich urzednlkow f bi glym. Zb! r premji w vos:z'cze-g6Inych

rozw6 TQlW3Irzystwa.

Moinaby nai'et powiedziec, ie Polska robotnlk6w kolejowych.. zarabla6 na dosta. dZI i ch wY'lllosl:
prrez wiele 13'1 czynila \Vielk ofiare Unan_ wach kotejowycn - a rownoczesnle senat Oglen. .
smV/1, pOOtrzY'Il1uJ c istJn enie dyrekcii w strol buriczuczne mlny I nawolule: fora ze Kradzlez

L. 159.201.193,13

Z okazji stulecla wydalo Towarzy'Stwo
Assicura To,ni Ge'nerali historyczn I nader

OS"""1 a uu\lls cYJne!. w IV 0 'nem lesc e ozbrat mledzy interesem polltycznym Z ie

.. 293.151.780,83 TowaTzySJtwa Stanislaw Ksi3,i Lubomir

Odan'Slb."lJ.
Jed- dworat
Tra'n port. .
..v ,.1_,.Utrzymanie
tr ., \ " 1bowlem
M .' .kai<lej
PrzeJete
reasekuracJe
Je.st f! .w.)'ele dro:z;s e: mz w Polsce. SP.r wta I IJ!>spodarczym, do iakiego prze Odatisk, Y'C

14.788.249,81

it 109.015,040,54 interesuJaca. k:si ge pamia,tkowa.. JedOOl e

21.909.311,24 gzem'Dlarz tej kslegi wrcx:zyi Pem011locnik

tp rozmca wartosci wa] t:y gdaflskleJ w jest jednym z przejawow psychozy, ;akieJ R . L 59806557555

ski Panu Prezydentowl RzeczY'PoSPOIi1e5.
Wy,da'l1le to O'Pi'sude w Sl>osob przykuwaia.

s s!l'nku do wal."ty po]s.kleJ. ?lska o.d da- ulegly jut kompletnle wi adze gdanskie. Pol- a p : rtfe1 zawa1'itych ube iocz ft 'zY'Ck>_ C'Y, jail\: z mal:vch zacz tkow wzrasta<lo T()..
\\:n a mo:g!a .,sable za? c (}d7IC plell1 dzy, sk!l z prawde nle jX}trzebuj bardzlej Jbac wych z interesow bezposrednich wyni6s1 z wa.rzy."two SUkCeLSYWnle do o1brzymlch 0'
gtlybY oSle:dztb1\ yrekcJI kole3.. byl np. To- 0 mteresy gospOdarcze Odanszczan, nlz se. i koiicem ub. r. 257.663 P(}!1s na SU'\l1e Llrow becuY'Ch rozmiar6w, oraz zawiera warta
Sciowe historyocz,ne dooe, ktore mialy
Fun. Cozy mne 1111asto pomorskle. Oszcz d- nat tego mlasta, wtrllcaillcy swa ludllos6 w j 6 14449391228
nose 'oo'<lzffiO'\\: ?ylaby w a:le PO\ aina ze otchlan n dzy I banl[ructwa. Skutkl polity. . c tv z' ,sk; za rok 1931 WY'lliosllacznie W'Phrw na rozwoi Towf!rzY'Sbwa l'Il'b tel
wzgl 'du na r02')mc poborow, poolera.nych komanJi gdariskiei daJq sle coraz bardzleJ y I Y: k ku 1930 L' . staly w la,cznasci z niem

przez. Tze'd!l1low kol j wych n teryt(}rJu odczuwac mieszkaricom Wolnego Mlasta, z prze11les ernem zys U Z f() HOW
Pol,skll w w ln.em ynl scle.Gdansku, To tez a 1m dale!, tem bQdzle gorze!. M.
- Jak to w asnle oswladczy! generalny ko

ml'Sar dT. Papee w Jiscle do senatu gdan- -XO]{-

Ikazaniec
Romans z angielskiego,

39) (Ciqg da,Iszy.)
Zdaje s1e, ze stowa te w had'zlly z
ust cz.lowieka, mysIqcego 0 nlch, leez
wi-slaty mu zawsze na k{)1lcu jezyka, tak.

ze Iada szturchaniec magI je w kazdej
chwili wywotac,
Ta'k to rzeczy smieszne i nikczemne
chodz q po swiecie rctka w rctkct z okrop
n mi i przerazaj'lcemi,

Z16! datek na fundus! bezrobocia. PKO. 307.795

- Ja, ja? - zawolal sternik Wylie
lubie mowic prawde. Jest to' akret. na
ktorym kapitan slucha sternika, a d!a po chwili. - Radze panu nle odtzywa6
czego, to pan doskonale sam wle.
sle tak nigdy, bo maze byc bardz'o zle.
- To zalezec bed-zie ad pana.
- Juz ja to wldz - odparl Wylie
- Jak to pan rozumiesz?
z usmie.chem, ze pana nle latwo wypro
wadzic w ))Ole. Nasz kamendant jest
- Pode}rzywalem pana dawno.
- O. niepotrzebnie to pan mowisz. nlka. Wledzlal napev,'Jt1o, ie narad jego
dzielnym zeglarzem, ale ma jednq wad .
Tu wskazal Wylie na gardto, daj c d'o
- Z podejrzenia mego nikamu sle nie z kapltanem pochwycana ciekawem u
zmzumlenia, ze kapltan lubl sil( upijac. zwierzylem. Gdy wszakie podejrzenie chern. Hazel skorzystal ze spo,sobnosci
- Pan zapewne CZLlwasz, azeby mu maje okazalo sle uzasacJ..nionem, przy i ci gn l dalej.
abmierzic ten nalog - co?
chadze najpierw do pana. Slowem, py
- Przyrzeczesz ml pan teraz na

tam pana, ezy jestes gotow parzucic ten \vszystko, co panu sw1ete, ze nle dopu
Wylie skinql gtoWq potakuj co,
- Czemuz wlec dostarczasz mu pan ohydny zamiar?
scisz sie tak haniebnego ezynu, a ja nle
Jak mOgl; zaniechac CDs, 0 czem OlworZe nawet ust Pfzed nikim. Jezeli
Pan Hazel nie wldzial W tern nlc sam trunkow?
nigdy
nie
myslatem
rzekt
Wylie.

- ]aP 8ro11 Bofel
pan iednak trwac bedziesz w uporz e ,
mlesznego I\Jni nadzwyC'zainego, wldziat
CZyz mozna myslec () zatopieniu akretu
tylka bydll(, ktoremu powierzono 108 tylu
- Nie wypieraj sit{ pan, bo tak jest. tak daleko oct l dow? Czy mnie zycie alba zechcesz sie wykrecic, to udam sle
nlez l'Ocznie pomledzy zalogl; {)kre tu
d'Zi; to go niepokoilo i nle pozwalalo Wid'ziatem i to nleraz, jak mu pan pod
I opowiem im 0 pieknych zamiaraeh pan
zmruzyc oka przez calq noc. Nazajutrz suwates ooraz wl cej, a przeszlej nocy mnie.j drogie, jak panu?
sPOjrzal Wylie duch,ownemu by skich I Hudsa.na.
&koro swit poszedl do koiuty sternika zanosiles mu rum do kajuty I tak mu pan stroTu
w oczy, chcac sie przekonac, Jakie
Wylie I rzekl:
- Na milDsc Bosk'l! - zawolal WY.
dogod,zlles, Ze bylby napewno umari w wrazenie uczyni'l jego slowa. Z miny
- Panle WyLie, ua innym statku udal. nacy, gdybym mu byl nie rozwiqzal p Hazla zrozumial, te wlecej sie domy lie napra wde przerazony - ludzie cl
bym si z tern co mam powiedz1ec do chustkl na szy!.
podniesliby zalaz rokosz przeciwk o
sJil nli wiedz1at
.ka'Pitana, a nie do ste.rnika, tu jednak nie
- Przy'kro mi, jezeli si tak statn. ale
Hazel odparl, ii nie \vspomina! \Veale nam!
pfzydal'Oby si to' na nle, bo tutaj pan ie kledym wychodz!1 Z jega kaiuty, by! zu o zam:arze zatapienla okretu, ale wie a
- Na to ja nit poradze - ooparl tla
ste wodzem, a on parobklem patisklm. pelnie trzezwy. Musial zagl<ldilc d{) rozmaityeh srodkach zhurzenla okret6w zel stanowczo I cain'll si kl1 drzwiom.
- Nie mow pan tego kap1tanowi, bo flaszkl, gdym wyszedl.
- Naprzyktad - dodal pan Hazel 
- Zatrzymai 51e pan chwile - krzY
ezlowiclt zarozum aty. B6g wie co
- Alei to pan mu podsunql: atTi tl; wiem jakim sposobem zoniszcwno "Nep knq! Wylie, zastepui&c mu dr"Og . 
my&li Q SWQ«:h zd{) nQsc:iach,
flasz'ke, widziatem pana i wiem j1!(i ma'sz tuna" i jak poradzono soble ateby roz. Skoro spetnisz grD,zbct, to bedzie wpraw
bit O skat okr t R6:i i Antylope - a i dzle/ tie ze mnq ale gPrzej jeszcze z pa.
. Ja tei dQ niegQ nie mysle sie wie. Muuia.r.
eej odzywac - ci<tgn!\l pan llaz.el. / 
nero.
Ki J}' duchowny przemawlaJ ster. pau wiesz takie Q tem.
(Cillg qa zy na'S'tIlPi,)
Mowle zatem z panern, a pan wiesz, ie nik zbladt jak trup,
Slowa te zmieszaly n.a cbwllc, ster
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"PoI.k. Z.cl1odnl." z Clnia 23 czerwca 1932 r.

_ SIr. !

lil.sri _eil[l. Zakulisowe ..szwindle" cieikiego przemyslu
Zaglebia Dabrowski ego.
1 telaza w Sosnowcu. - Za swe "uslugl" Moreau tQdat wynagrodzenla, poczem chclat szantawwae 80s8. Tow.
23
Tow. fabryk Rur I Zelaza. - Zgubne zwierzenia p. Moreau w czasle "cellbatu" z wlQZlenne) ceB.

czwartek

DIM: A....,. P. M.
Zeuou M.

Jutro: 't Narodzeale

czerwca

Z zakuUsowycl1 spraw sensacYlnego procesu przeclwko Acl1lllesowl Moreau 1 Sosnowieckiemu Tow. Pabryk Rur

t=iw. Jana Cbrzolclela
Wscb. III.: I:odz. 3,16.
Zach. sl.: l:odI. 19.&4.

Katowice. 22 czerwca. zl. P. Moreau zaptacit zamiast 195.113 cl tono nadto Po Moreau. Za IrzYWn,
Jail: to juz dOlJosiJismy, w ostatnlch zl. tylko 9.384 zt.. Towarzystwu zaA I koszta sqdowe w wY80koscI888.000 zI.,
TEA TR POLSKI W KA TOWICACH dlJ1lach przed Slidem Okregowym w Ka- przedstawit rachunek na 32.000 zI., nie na kt6rlt skazany rostat Moreau. odpo.
W)"ItePy...RewJl war. ..Morskfe Oko" w Teatrze towlcach toCzyta sle nleunlemle cieka- doJ/tczaJ/tc do niego, jdk sie zazwyczal wtedztalna Jest '1m mocy art. 33 i 34 Ust.

. Polsklm. 'wa sprawa, dotYiCU\ca naduiy6 celnY'Ch praktykuJe kwitu z octenla oarzQdz'i. Karn.-Skarb. - jako odpowied'Ziaina za

PotwoozCQ}je lIlaljn!Ql\Wzed 1I'e pt. ,.przllz przy wrowadzan!u do Polski maszyn i Kiedy dyrekcia Tow. w Sosnowcu ze (tedozwolon tranzakcje - flrma Tow.

f:,e o o

': : a iII:I :: ():z:: narzedzl iabrycznych., Spr wa ta w. 0- 'wzglttd6w buchalteryinych upomniata s1/; Sosnowiec eh r bryk Rur t Zetaza. Su

blti,C1JuQ$6 iPrzYdimudt'l OWft(:yJIIIH> na ka1xlem pr,zcd g6lnych zarysach wedtu'k aktu os,karze- 0 kwlt celny, dyrektor Marczewski ka- me t/; bedz1e muslalo Towarzystwo wy
9truwie,n1Ju 1JI\a!kam\JlyclJ 1IJ:1y1St6w' wa'l1Szl\lWSklcb nla i przewodu s do ego przedstawia si zal uznae ten racbunek bez kwitu. plaeic Skarbowi PafLstwa w wypadku, 0

()zl() kleo, L. Semp(}l flSk!jego, SuliimY'. Owl. v'" ...... "" -.... . .

,w o OIbaJC:h. J. oiIroI'ooWlSl)<;ied,. M. Mi\I 6wuJY. J, nast"' p u j <>oo' Na tem sprawa wygasla i naduzycte ite nte da si" I,,; sci..nft'.> od P Mo r ea u

skie<g(}, CI ie!]ISlkJt'I o. 5 oove1.lhJlrs6w ip()!'SIkilch. !! 17 Opea 1927 r. Tow. Sosnowlecklch celne n1e wyszloby zapewne na law, gdy- Dodac nalety, ze Moreau po oosiedzenlu

g!1ilis, 9ri<, ra. ya'zzbandmva. Ndeol'lld'a wt,rakcJI\ fabryk Rur 1 Zelaza zam6wilo w Londy- by ole dalsza dz1atalnoS p. Moreau. kary wyjechal z Polski i slad po nim za.
S!! wY's>lfilPY ml>strza Imi!Uo u Leona Wyrwdcza. ule Instalac J e do watcowania rur Mlni- W jak1s ezas IJotem p Moreau popel. gni::t,l
lIii,e,!iilli z imprezl\ W!liI"SZ. "Mo11Slkl,j) Oik " doplt- sterstwo Skarbu u:dzlelUo pozwolema na nit defraudacj . zostal aresztowany I OskarzenJ, Jak to donosdlsmy, ad orze
slcza \Jd dnia .23. bm. bony nd'i.lkOlWe Towa1rzy- odpraw/; celmL 1nstalacji za oplat 200/Q wszczQto przeciw niemu dochodzenie. czenia karnego dyrekcji eet w Mv,slowi

DYlfOO\cia Teatnu D<OItWtluk'we. it w 1)OiI'OZ'U- .. , . '. . . .

:it J l 1M = : Q na przoostar da normalnego. z taty,rienia fonnalfJ<:- Przedstawiciel j gO zwr6cil sl/; t dy o each odwotall si do SI\<W. Okr/;gowe o
R E P f R T U A Rs sci celnych pod'j la Sl flrma ekspedYCYI- dyr. Marczewsklego I zawladam1aJi\c, ze w Katowlcach. Proces rozpoCZltl Sle
OV\V8Jr Ie« , d,nd'll 23. bm.: ..Prze oou,rke QI(\ na w Katowlcach Brousse, kt6rej dyrek_ w zwiqzku z defraudacj bedzie p1'zepro- pl'zed s'tdem It bm. pod przewodnictwem
kl'llcza" (R()w. wad, w:v.:$I P L. Wy,rw1<:za, " torem byt w6wczas niejaki p. Moreau, wadzona w flrmle Brousse rewlzla ksi/tg. wiceprezesa lierlLngera. Obron I\V'I1Osili

od

k d' 24 b . Pnez d, i'llirko 00 obywatet francuskl. Instalacja zostata da! do zrozumienia ZE: przy rewlzji wyj- arlwokacl Gacki, Neufeld, Kaliski 1 Baj.

Id'U:C :" d cn \varj, ;, t(lP' L. Wyr>wicza, \) sprowad'zona do pohld, zgodnie z ze- dzie na jaw nadutycie cerne popelnione W czasie przewoQU sqdowego zbadano

\todz. zo. zwoleniem ministerstwa skarbu. kt6r przy sprowadzeniu larzQdzl. P. Moreau, szercg sw i adk6w. kt6rzy potwierdzili

kllliCza"
(I ew. War.), Wy,stop L. WY'rw:l<:za, \) '. '" . '0'
godz.20, W marcu Towarzystwo ponownie przyznac siQ do popefn1onel defraudacji, Innyml zeznawah dyrektorowle Tow. So
S(}j)ota, dula 25. bm.: ..Przcz d-:tluri<e lJd udzlelone byto do dnla 31 marca 1928 r. aby nie dopusci6 do rewizji gotow Jest zarwty zawarte w oskarieniu Mi"dzy

Nie'<izieJa. dnia 26. bin.: ..Przez dtvbul'kC Old zwr6cllo sie do ministerstwa skarbu z d7i ki czemu tem samem n1e wyjdzie na snowil'ckiCh Fabry:k Rogowski, Weresz,.
klu.cza" (R w. Wad. wY$I L. Wy,rw1cza, " prOSbq 0 przyznanle dodatkowe 800/v. wej jaw tranzakcja z Tow. Sosnow. Fabryk. cZYRski i Majewski. Z ieh bardzo ostrot.
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od wtOl'ku, dnls :n.. czerwca. ().. sprowadzonej instalacjl. Ministerstwo plowad'zono, a MOreau po areszcie sled- calel alerze Moreau, nlemnlej przeto Die
: ur:..p', l ; tkza d .: r w ll : skarbu wychodz c z zatoienia, ze na. C2'ym opusc!l wiQzienie za kauciq 70 tys. usltowalo odgrodz1e $1Q od teJ afeor Item

.,Prwkleflsiwo rwd". l'zQdzia Die Sit cz scilt sktadow/t instala- zl. W6wczas to POCZltt drog" listowq samem naraiato powag wietklego przed
l(!no U lon: "Gwi<\!zda . lhambrY". cj'i, tem samem nie mog/t korzystac z ul- zwracac siQ do Towarzystwa 0 wyplate siebiorstwa.

: : : : ": ,l:s wk zailm'" gl, odm6wllo prosbie Towarzystwa. Po- przyznanej mu gratyfikacji za uslugi - Interesy Skarbu Panstwa na procesie

aiewaz jednak narzf;dzia wystane zosta- j:!kie okreslal - wyswiadczone Towa. reprezentowal adw. Tadeusz Winiarski.
Protesty g6rnik6w przeciw zamachom ty do Polski, zal1im jeszcze zapadl,a Je- rzystwu. Mied'zy Towarzystwem I . p. Dziekl stawlanym prz-ezefJ pytanlom w

przemyslowe6w. CHja minlsterstwa, Tow. Sosn. Fabryk Moreau stanq uklad, ze PO przedawnle. trakcie przewodu or<i'Z dzieki umiej tnie
Na ostatnich zebraniacb gornikow llZ. Rur I ielaza w Sonowcl.\ zwr6cilo s1e do niu siQ przestQpstwa celnego w r. 1931I,przeprowadwnemu przezefJ dowodowi
(daw. Fcderacia Pracy) na kopalni "SI/tsk" swej dyrelkeji w Warszawie ahy wyasy- Towarzystwo gotowe bQdzie wyptac i winy - S d m6gt stworzyf sobie szcze
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i zapowladlda. ze nie dOPuszczlI do poJ{or- W tym sa11JY!f1 nleJ w1ecel c .as E: p. p. oreau, u .ia J::t,c Sl z. owarzY- 1 sprawy le'St JUZ znal1 . .
szenia dotycbczasowycb zdobyczy w zad. l\toreau zwrOClt SIt';' do dyrekcJI war- stwem - fakc1e, kt6ry stat 81/; POCZf\ - Sqd po przem6w l cmaeh stron wydat
nym kierunku. W tychZe rezoluciach ze- SZ<l!W'skiej Towarzystwa z propozycjq, ie kiem sprawy sqdowej - a mianowicle wyrok, ktorego inocli Moreau zostat ska.
brani podnosz" protest przeciw nadmier. got6w on jest podjQC sie oclenia narzedzi w wi zieniu zwierzyl sie on niejakiemu zany na 200.000 zI.. zas urzednlk eetny
uaml! stosowaniu swletowek na kopalniach wed ug taryf y ulgowej udzielonej przez Skrzetuskiemu z I>Opetnionyeh przez sit: Bem i J .ego po mocnik Kostrzewa zostatl
lowi ich miedzy robotoik6w. Wreszcie ze- mmlsterstwo skarbu na InstalacJe do przestQPStw. P. Skrzetuskl po WYJSC U unlewlDnienl. Od'l)OwJed al'nem za ka Q.
brani protestuili przechv niestosowanJu we \\ alcowania rur. '';vl aWQ tt: omowit Mo- z wiezienia doniesl 0 tem wladzom skar- na kt6r/t skazany zostat p. Moreau, uzna.

iak 1 przeciw niesprawiedliwemu podzla. . " .. i .. .

wlasciwym czasle przerw w pracy. (-) reau z dyrektorem Towarzystwa 5. p. bOwym. Ministerstwo skarbu wdrozyto oe Jest przez sQd Tow. Sosuowiecklch
Podr czniki na rok szkotny 1932-33. Marczewskim. W re ultacie tych per- natychmiast dOchod'zenie sledcze i wy- Fabryk Sosnowleckieh Rur I telaza w
Zgodnie z decyzill Mlnlsterstwa OSwia- t akt(1cyj W 1i'P'"u 1928 r. l1arz dzia wa d kryto cat afere. Orz czenlem karnem wysokoscl150.000 d.
ty. ze wzgi du na wyilltkOWQ cieikle wa_ 6.).000 kg. zoc;tah: oclone na podstawJe dyrekci'i cel w Mystowlcach skazanl zo
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tyiko okoiicznosclll zllpelnego wyczerpanla straclt na oiedozwolohem oclenlu 186.000 kosztaml sprawy w sumle 144.000 zl. ob

o yc czas 1)0 reczm a ze SPISU S IIz.C ,
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O dodatkowe uposaienle nauczycteJ
walny
Zwi!\zku student6w
l1Jostytu BadanUifzlldza
Ps}'Chotoc)JImcmych
mMod_
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d ' W' h RX-ty
P db
d' ..zjazu
, i,n,tegra']iJlq
w Kattowicaoh
w pW, ek,
Z4.
dozwolonych
dog uzytku
w szkotach,
(-Ia'.(_)() Walny
(_)lf)
Praktykl
wakacyjne
dla rellgijuych
tYSiQca lI (I-)
Publlczny
stwa w szere
u mie j scowogct.
nW et
h W d Jljazd
6 elJilllwIazku
d YC 28Inwalidow.
b . . O W ' Zle
W nilnlsterstwle
wyznad
.e- czerwca
ill. 0 Zyt
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w mac 0 - 0 m. w arszawle. cenla publlcznego ukonczono rozdzial praktYk W<o nu$ci 3) od!CZyt ;pt. ..OtffiwIe za'Sady psycho

Zarz&d gloWiny Zwi&Zku NauczY'Cielstwa W zjez.dzie wezmie udzial okolo 1000 de. wakacyjnych cIIa student6w. Dzi 1 zablegom toobnitk.j", ik<tor 'WYlXtWi autor me.tooy illl-tetra/
Polskiego przedlozyl prezesowl Rady Mi- iegwt6w, reprezentuja;cych i'nwalidow z ca- powolanych czynnlk6w 1){jgc5 lIraktyk w bleZll- ne-j d}"rclttor LMty,mtu psycho!, J. Curitowski 

nistrow memorial, w ktOrym wskazuie na lelgo terel1u Rz,plitei. Wie kie zailnltereso,wa-. I I we'<i1'U1 odczy 6w WY!X'foozooy-eh .przez prole

konlecznosc utrzymwnia ulfJosaie,nia, od'Po- nle w swiecl'e inwalidzkim budzi svrawa <:ym okres\e wakacyjnym letYlkO nie zmn e,- geonta-na VII MieodzymarodlO'oV}'1I11 ZjeVdm.e P Y'
wladaj&cego uPDsazeniu nauczyciell szk61 wyborow do wy,dzialu wykonawczego, ra- szyla sle, lecz - lIrzeclwDle - zostala zoacz. chote<;h'n;e1Jl\yqTI. Odcz}'1j ooprzeQ:zi zagaJenic,
panstwowY'ch w Warszawle, nauczY'cie!om dy gl6w'1uej j kOOlisjj koutrolnej Zwiqzku. nle powlqkszona. Minlsterstwo przyznalo po- pc{:z m i'ui. W. DrwdOW'Ski wY'!(tV'Si -srowo

pracuj&cym
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0-- - Wplsy
do Instytu
Pedagoglcznego
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praktykl za-Po
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iZ adt1l1e6 PSYelJolt
srodkach przemystowych i oowiecie mor- n III turnus d'\vul tnlego silJl julT} pedago. granlc:zne. l(andydacl przyJeoI nl praktykl be- ° o h .5 n O !c z z;t t l . YC C h._1 e C ll1 en

skim. Postu,lat ten motywowamy jest WYSo- glCzneg w Katowlcach (WoJe.wod ka 45) '" ...... ,

:u= ::

kiemi kosztami utrzymania w wymlenio- przyjmuJe sek etarja;t codzle.Utme w g{)dzl- dll zawtadomlenl beZlID rednlo ze tltrony wlag- bljc no.sci z pQd&ta:wami wl1.'C.ZY psydJoteclmi.

nych miejscowosciach. (_) na:ch popoludmowych do konca bm. w ter- <:iwych mln1sterstw w termlnle ad dnta lo-go C1Jl\tJi. W ten s LnstY'tut chce e przy
minie przoowakacyjl11ym, - W sprawie lip<:a br. Podanla zatatwlone odmownie PQZO- iY: dQ 1°o'a ::'SItCor:= :6d
Zamkni ie doptywu wody na kUka u!>rawnien aib oiwe[lt6w nst tu Pedago- stan!! bez odpowiedzt. Sc e<:re.;SC1.' ''JY.a. eg 'Il6ci;1.' ozlo.wieka?" .

godzin. glCZ,ntlgO
bawlt w ostatmch. d lach w Ka. Od!czY'l m tym wlmU zaWere.sowa6 pr,z.eo.
towicacb !1acz ln wvdzlatu Mlln. WR; I O. ( ) Z rynku nablatowego. my.s:lo'\Vcy. [zal1ic&micy, kU/II<:Y, imyrJleYO'Wle.

MieWd laklad Wodociagowy w Kato- P. p. DanceW'lcz, kt6ry przeprowadzll lu- Dnda 21 czerwca 1932 r. uot{)wano w Ka_ n<.iUcz 'Ci!!'i"'two. U!rzodl\licv. waom-.'11lcy i m1o
wlcach padaje do pubiicznej wiadomosci. ze stracje 1. P. i wzif\1 udzlal w egzamlnach towicach nastepujace hurt. Ce>11Y masla: d i z. stOliaca przoo wY'borem Z8'\\-OOU, Nie nal.
z powodu. wykonania ,roMt okafo gl6wne- koJ1cowych. Wobec 'Powyzszego jest uza- kg, m8JSlo de:serowe II gat. zt 2,40-2,60 zt, zy zlWomil\1.a ze 1;JSychot b a w okresle
gO wodoclagu. doplyw wody zostanle zall'l. saooiO'l1a nadzie!a, It sprawa uprawnien I. maslo deserowe I gat. zl 2,60-2,90 za 1 kryz.y&u d takie mlttgl. lak mCQYCY'I18 VI

knl ty w czwartek, dllla 23 czerwca br. od P. zosta,nie wkrotce zalatwiona t)rzez wla- kg. ma'slQ wieiskie zl 2,00-2.40 za. 1 kg, cza'Sle e;pdem)J.

godz. 20 do godz 9-el nastepnego dnia, (-) dze centralne. masto ku<:.henne zl 2,00-2,20 za 1 kg. Ceny (-) Zderzenle samochod6w.
Przemytnili za g raniczn y ch konserwWszystkich
(-) Do amator6w
lotogral6w. ut:z aja le vrawdopodQ\}nie do ko ca } a u ; i?kiewicza. rog .3. aia. samo
ktorzy dO'kollywali zaj.;e mleS1!!,ca, Ce'IlY hurtowe mleka be.z zmlan. (;!\od pokleZarOWy wtasnOSCl rzetnika
potrzasku. fotograllcZ'l1ych z obchodu lt1'oczY'stoSci 10- (_) Bacz.00S6 f'JlateliSc:U C!mr.istka Pilipa. erzYl sie z sa ocbodem
Slliska Straz Oranlczna przytl'zymala lecia Polsklej Poozty na 06rnym $1<\sKu - . . i2]wI!iktu f.!t!lJtt'lH pokl ta'J'UlWYt11 fwmy ..Maslopol.. z Kato

nlejakiego Grzcgorczyka Ignacego, kt6ry uyre(kcja poczt i teiegraf6w w Katowicach !>1t};eI I::i<o;.:g :f: 'w e ia t5. wic kierowanym 'Przez .szofera Za. iaoa O n.

przemycil z Niemiec do Polski skrzYtlle Uipra:sza 0 la'8hwe 1>Tzeslal1'le odbitek pod czepwca 1932 0 &,wZiqlie 18 w Idka'l<u' "QraQld- tera. Wskutek zder k z a ?ha W1az Q.
gorczyk do I<urtza Landora w Katowlcacb. graf6w UUCIl Sl()wackiego 11 z uooanlem kl 38. Ul2raJSIZa e WISZ tttch milo&nJk6w "fi- ludztach. m . bylo.. WmQ wy adkU'noA°SI
Tu przemytnlka I kupca aresztowaly wla. 3'ckesu wysylaJ!\cego. Koszty zdjocia zo- la1e1iW' () jaJk lI1a l czni$Ze 41t'Z)'b) 'Leszek ofer .C \VRltek OUnn z povJOdu rueprz
konserw
rybnych.
odstawlt Orze.
prezYidjum
I tele. 1ZmklzlD&kt.
RestaiUJratQja"
w KitUiWitcaoh
uj, KO'.iciu5z"gly
..zmtcz e u us!' IN,ze, JU.ypa,<u
dze. Warto
towaTowar
u wynOSlokolo
800adresem
zI. stain!\
z podzi dyrekcjl
waniempoczt
zwrocone.
K1lIIOIWiIce.
ItlI.przy
PoIm
. 1)1ISoweJ Jazdy.

- .-

.,Polska Za hodDla" z dnia 23 czerwca 1932 r.

Sir. 5;
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1I1r.

dullacylaego
w Katowlqacla.przez
25 bm w
sobot
e od gWoodzln.y03 PO
d8
konce$lonowanelO
91.
UrQd

y':""). Wplsy do prywatallo OImauJum Koe. , Sramalna kamgrom ila u -a " Palaniil.. Godna poparcia impreza.

dziel)
Oimnazium
t h desce
k' b
II' N"wl I"';YwysCigiMleJskiem
0 nagrody, Mesklem
,'sJizgawkai '00
Jew6dtJd. OdbV\'(aJa $io codzlennle od go- Po nlelodzlwym sukursle na rzecz komunlst6w muslala "Polonla" potwier- 1 i ab :

e :e a d i ;

dzlny 16 - 18 (za WYJatklem 4walt i me- dzl nasze IniormacJe 0 zajgclach w Murckach. dzieZY, W programle: gl'}' I zabawy or ga 
przy .... . Jagiel lodskie i 28 w Katowicach. Ch "'l ala S i e "bo O'obotna" " Polonla" , P.olonia" nn. one, g da J 'sz'''''h klamstwach n zowane przez s arsze areer. I, legi i
(_) Sprawa oUnJI Polsklego Przemy- przypochlebic socjaiJstycznej "Volkswil- i napa ciach na policje i sanator6w plsze: koncert orkiestry ltd. Wszystko tviko z

ISh1 06fnlczo-Hutnlczego". le", chciala skompromitowac wladze po- "I(omunlkl przybyl do Mureek z wyratnym wstepem 30 groszy, rodzice bezptatnie e_
. W oslatalcb dnllKlh do Unll Polsldeao Prze- Hcyjne i sanator6w ,I, jak to juz zdemas- zamlarem sprowokowan1a mlejscowel Judnoscl :rt:: ena n w: nek:':

:ic isk YSk

mystu 06mlczOoHutafczeao. kt6ra Jak dotlld 0- kowaHsmy, st8Jnli1-ta 'W' obronie antypa6- oraz obratanla lei uczul1 katollckleb I poczucla , e.

fl

tJr oe2

UrO

r \\le

Clipsl,:

OIW O I

dlie

j\r lk

beJmuJe poIowQ pnedslQblorslw ,6ralczyc:b .- stwowych i blutnierczych prowokacyj moralnokl, rozrzueaJlle ulotkl komunlslyezne, II wi fec:blewfc:'dege.

OWf.t,

rowarz)'Stwa wQdowe. tf. Oodul. I Wirek. W kach Tymczasem wynil[la z tego okro. wrotowe hasta I rezoJucle, zwracaJllce sle m, Iii; Sprostowanie p. naezelnika zOo

I'vla 1

przY81IllllIY
dDlaich
a ,61"11()j111sk11)
wycieczki"
Mure.
(kl6re Sllkomunlslyc:zul
w naszern posladan1u),
gtoszllee
prze z notatkll, zamJesz(:zonl\ w "Pol
ozyc:b, tOC11IWsl,05talolcb
od IHutszeco
c:zasu
rokowaata, pna klapa
sromokomunis'tycz,nej
na oUlprom ae a.wscy
bezbotnJey
posunell sle
ua. II\!JI!zku
kl6re dotllCl nle daty Jeszc:ze Wynlku. Podobno Przedewszystklem ws1edll na leb "Polo- wet do wygtaszanla blutnlerczycb kazan, zoby. sce ZachodnIej" dnla 19. bm. pt. ..0 p. nacze).
wszyslkle bUly ,o!'IIMl. J wlekszml1 hut wo)ew. Un" chadecy z Murcek, ktot.zy patrzyll dzajllc:ych naJw1eksze swletosct katollckte. W n1ku w OoduU" otrzymuiemy na mocy art. 11
kleleckleco Jest zdecYclowaua przyslllPl11 do wraz z lonymi mieszkatieami Mureel, na tych warunkach tile dzlwnego, Ze wsr6d spro. ustawy prasoweJ uJisze sprostowanle z pro
UoJI, a tylko z powodu oporu dwu mntejszych prowokacje i bezecelistwa ndodych ko- wokowaueJ ludnokl katollcklej roslo oburzenle. sbll 0 zamlesz(:zeme: ..Nleprawdll lest, te w
but kleledcicb IIIIraw. ta DIe BIOlla byC dotycb- munistow, przybytych masowo do Mur. I jeiell wskulek prowokacYI doszlo do zalsC, to mieiscowych organizacjach pol skich, a Sz(:ze.
CIIS zalalwlona. W katdym razle Die uleal jut cek. Chadecy z Murce,k az si zlapaJi za lest to w gt6wnel mterze wlnl\ prowokatorow g61n1e prorzlldowych, zamlera ruch. Prawd
dll' wlltpllwokl, te Unla w kr6tklm c:zasle sta- glowe, gdy wbaczy,Ji w Swym ,ober- kontllulstyc:znyeh, kl6rzy nle colnell sle pned natomlast Jest, ie towarzystwa polskie a takie
DIe sI' 'WytqczDII reprezenlantkll polsklelo prze- katolickim" orga,nie takie nieslyehane rzueanlem najgorszyeh blutulerstw na l(oscl61 prorzlldowe w Ooduli dzlalaJlI i pomys1n1e siq
mystu ,6m1c:ro-hutnlczeao, Idyt lut dzlg nlG , bi.elanie bluinierczych i antypanstwo- I Ducbowlen51wo katollckle oraz do Utzlldzen!a rozwlJalll. NJeprawdl\ Jest, ie przyJlllem do II

rUpa

_rawle pnystllPienla przedslQbtorstw hutal- . I t k It j blututerczo przeclw rellgil katolickleJ. Zydow

ml mowy 0 tem, by Berg- uod HUlten-Vereln VIY .' scen w naJwyiszym stopniu obraiahlcycb UCZI1- rzedu gminnego syna lawn1ka Niemca z frakcji

mo.1 byl1 relklyWowany, \\yell wybryk6w
mtodoClanych
omunl.
ola katolickle
stoW.
Nasluchala lsle
tez redake]a
..Po. oraz IJOCzucle moraine Induos 1 nlemieckiel, prawdl\ natomlast Jesl, ie zawar_

(-) DyrekcJa Koncesjonowanel PrywatneJ 10011" mocnych napolDu i eli ze strooy katolickJej". lem z p. iawniklem P{)pendll umow'1 0 przYlfICle
Szkoly
1m. A.w.,Jadwlgl w Katowlcach. . e k M . t t d lego syna na lednoroczne wyszkolenle do urZll>
oznajmia. it, wpisy przyjmuje codzie>nnIe swyeh Zytehl' ow. t Sla a : wy Musiata wiee "Polonia" potw1erdzic du gminnego. Pan tawnlk Popenda z narodo

w klrncelarii szkoly, ul. Kosciuszkl 68 od bl ae mtedzy sympatjaml u socJal l s6w t to wszystko, co pisala trzykrotoie "pol- wokll przekonan Jest Polaklem I do frakejl nie
odz. 9 do 12.ei. Z dniem 1 wrzes'l1la br. komunis6w a opinjq swyeh wtasny'ch, do ska Zaehodnia", Gdy jednak w ehec i m1eckiei nle nalei}', gdyi anI w radzie ani w

tIr chomio a b zie .klasa piata, odpowia- zywego ohurzonych l11dzi. ktueia wtadz I sanatorow probowala kla- zarZlldze gminnym frakcJa nlemlecka ule Jest
daJaca I gnnnazJalneJ. Rezultat wielce kompromitui ey, bo mac, doezekala sie dosadnej nauezki. Czy zastllPiona. Nleprawdl\ Jest, 1:e w organlzaeJach
(-) Nagly zgon starca.. .. .Polonia" musiala ..odszczekac" wszyst- to wiele pOUloze, w tp1c nalezy. Przy prorzl\dowych prac'1 stale omlJam I nle blor'1 w
IidaI8S a r :Z k. ry:s n : : kO to, co w sojuszniezej zYCzl'iwose p ; nlcijblizszej sposobnoscl znowu bedzie n1ch \idzJalu; prawdll natomlasl Jest, 1:e w orga

Ka1owicach. matern",

kaiy \V Katowkach, przy ul. Slowackiego wt6rzyla za socjatistyczn "Volksw111e . "Polonla" pluc na wtadze I sanatorow, nlzaclach prorzlldowyeh b1or udrlat, prawd

12. WezwanyW's1rnte>k
na miejsce leJkarz stwierdzH
Te'faz postuchajmy,
co wczoraJsza
to jej cOdzienny
proceder.
jest. ze w posledzenlacb
sekcjl samorzlldowej
mniere
udaru serca.
Zwl()lki
zo- N.boCh.
Z. P. n1e
moglern
bra udzlalu,
gdYl cd
sta1y oo'Stawione do szpita'ia mie;skiego w -............."'..""""""'''''""111111111111111111111111111111"111''''"'''"""....'''......- szeregu miesiecy wogole zapflOMed nle ctrzf

(_) Wlasciciela domu I sublokatora okradll Co m6wia nazwiska aresztowan,ch

Nieznailli Guzy
sprawcyGertrudy
wlamali sie w
do Ka1owi
mle- komunlslow
W Murckac"
szikania
1 cach,
skad · . ·"

...

Nacze1n1k gmlny.

Z. Rudzkl.

tel sprawy. .

skradt1i wi ksza Hose tabl4czek czek()llady,
Zamiesz(:zallic lolalule powyisze sprostowa.
wa,rtoSci 30 zl, a sllbl{)1ka orowi Jonczyko
nie zastrzeg;mlY sobie ponowne om6w' . ca.
wczorajszem
wyjasnieniu
charakI dzina,z Kleiman
Motek,
syn Oarszona
"zlotu"
w Murckach
wycofuje
si BaUny
Salamon6w
z B dzina,
Sauberi
wi Janowi zegarek srebrny marki "Doksa", teruPo
5 zt i wiecZ'ne pi oro lacznej W8l"toscl 170 zl. "Polo.nia" ze swego prokomunisty.cznego I man Jak6b, syn Szula i Fajgli Reehnic z

(-) NaJechal na robotnika.

Na ul. Dworc()Iwej w Katowicach. samo_

ch6d osobowY kierowany przez szofera

Katnera Pawla z Ka'towi'c, najechal na r{}

botniika Kunerta Augustyna z Zawodzia,
ktory d()Znal'leJk1kiego okaJeczenia 'na dele;
Okafeczohe' o odstarwiono do szvitala miej.

stanowiska i stwierd'za sarna, ze jednak Bed'Zina, Krauss D3!wid Lemus, syn Jos
czlonkowie zlotu niedzieloego byli ko- ka i Tauby Siwek z Dqbrowy 06rniczej,
munistami. Dla ilustracji niedzielnej pro- Zuckerman Abram, syn Cholma i Rl1'chli
wokacj,j komunistycznej VI Murckach za. Benstok z B dzina, Fiszel Fela, c6rka
m;eszczamy ponizej kilka nazwisk przy- Fajwisza i Alty Holzman z B dzina, Zalc.

($). Bacznosc powstaticy Szarleia.
Gmpa EW. Powst. $1. w Szarleju hierze
udzial w pochodzie 10_cio lecia. Zbiorka
gmpy w ni-edzielf) 26 czerwca 0 godz. 7%
Pfzed lokalem . p. Sprusia. Ohowiazkjem

chodu. ""'-£'; ':''''-;'' ..
katde'go czlo.uik jest sJawies:U;-dopo

trzymanych os6b. Oto one: Frenk Saul, berg Szmul, syn HerszUka i Dwojry z
skiejt6 w Kittowicach, skad po naiozeniu syn Dawida.Jak6ba i Jenty Lewinski z Dqbrowy G6rn i cezj.
opa1ri1'l1KU zostal zwolniony.
Bc:dzina, Salamon Elfryd,a, e6rka J6zefa Nazwiska te m6wi(l same za siebie. Sq Co U1owi<i Kusociriski I Weissowna?
. Au; ewicldege. i Marty SzeJiga, Osjasz Izaak, syn Szla- to nazwiska zyd6w-,komul1ist6w. Takich IVulsocir'nskl i Weis's&wna ostartnqe.nlli siWemi

. . . rr:y i Drojzy Brenner z Dqbrowy G6r.ni. to "pokrzywdzonych" a w i,stocie bluz- wSIj)aJnia!emi re!wrdami swi ta zdovyH tab p,>

I 1eresuje a;pj,nji; pu.o1,j'DZnl\. s.zczeg&l'ni" jesH

Kole]ka zmiazdzyla mu stop , czeJ ' , B i renzwe ' lg Ju t k a , syn Ab r ama 1 Ta- n:ercz y ch i ant yp anstwow y ch P rowoka. Ij)U'I,a'J'illoS6, :ie dzis wszysltko. Co ich dV<ly'czy j'n

J Na Bugle Jana, lat 23, zam. w Szar 0- my Sk6mika z Sosnowca, Kroczak Do- tor6w brala w obrane "oberkatoJicka" maie pl'zyczy'nic si do odshmieda oko,bcZllJooS

cincu,
podczas
weglakoleika
na polach.
S 0 k B1 PuryI ."
nM
" n'Oonla
"""' h. Z
,, :ch
nrV
o ' ....."
<"' o" . tvn...
u.
za
kosciolem
sw. zbierania
J6zefa nalechala
WId, L
syn...eJbus1a
ronc
a zze.,.
un;"
w J""

wnskotorowa kop. ..Kr61". BugJe, ktoremu ..............."....."....."""""""111111111111111111111111111111"""""""......,,"'.............. 'S]}O IL::n i 3 te: ,,= ;e'n :.e1 aI:r

koleika zmiaZdzyla prawn stoPe odstawio- twa:rdu 'Pifzestrzegajq higjeny :iyda i odzywi:l

(K) Z mieszkania. i; i i s ':r:Z he j t; ;v : : ,z

:adz?: :::

:

i eile a s : IIU( ) IrnJDnuj [y Jflebie fwi t8 Db[ D U lieJi [iDle[ia w iernianDWi[a[ rria : ;cd oota,brne1 &prawie IVusocioo i ohak me

21 bm.
d()lkoTIallo
wlam ia .dQ P1\V11licy
Pogodt,tyhczne
. sloneczny
dzien, niedzieln?,
I wyrazit
ze wszyscy
"gomj nad
dzido
tiarytan
BeTty.
zam. w SZO'Plemcach.
Spra- zgmma,dui
rzesze czlonkow
orgalll- Polacy
bezm6wc!l
roznicyprzekonanie,
przekonan stana
w 0- 'ki stwiel'dzajqc:
,swej WY'!rzymal'osd
i wipr,zedwl1ukami
szej .ro'OI'nDScj
\\I1Cy przedostali sie do skladu spozY\Vcze- zacyj i obywatelstwa miejscowego na pla- bronie zagrozonej olczyzny. SIusznie wska m;uksyma,bnroh wYisitkow. Zawd'zi zam to w
go i przyleglych Dokoji, sk::td m3'dli futro cu WolnoSci, sk::td wyruszyly w pocho.dzie zal mowca na ten fakt, ie pewne sfery za- 'drJ!:iy;m 9!OiPIliJu Vo'ia.sdwosdmn cnkrn. kt6rego
damskie i m skie, ubranie, kapy na 16tka, przy ,diwh;kach dwu orkiestr na lJIabozen- slevione mamOln::t staly si€; niejako foroocz- je,stem stllilym i prze'konanym k01liS1llJ1l1ent.eom.

obrusy. kost}um, 4 poszwy i poszew'ki, boa stwo do kosciola sw. Krzyia. Po naboien_ tami Berl1na i Gdanska. Przemowknie ndan:e moje w tym wzgl dzje schodzi sie ca!

bronzowe. 6 koszul m skj.ch, 8 damskich, stwie powrocH pochad pod Pomnik Pow- swoje zakonczyl po,sel Kuima okrzykami k,o,wJjde z tem, c:o tlw:eTW;q teore1Ycy IDWt'1HY

pe'wna Hose towarow kolonjailnych i kos- stanc6w, u stop ktarego odspiewal char Tia czese Najja-snieiszej Rze,czypospolitej, fi,zy'c nej".

mety{:z,nych. Og61na wartoSe skradzionvch miesza'ny "Kasyno" pod batuta P. Dziemby Jej Prezydnta i Mar'sza ka Pii'sudskiego. p{] przeJdJoHmp!.Js<kim oDozie tre.ui,ngD'Wym w

rleczy wynosi 1500. G6rczyfJ.skiego "Oaude MateT Polonia". Na- Potem przyj€;to przy burzliwY'Ch okla-skach Poznam,ilU () rzeprowadzouem wowczas dozy

(K)MNieszczesliwy
wypadek. stE}pnie ,przemowH 1!rezes gr pv Zw. Po- rezoJucje. wj!l'n'u z3!wolJimik0"Y CUlbem KU'SOOC ) .ID'sIci !';:
A t 1 t 15 M . wstancow 51. p. Mlecz. KOPlec, przedsta- Wedlug ustalonego programu dek]amo_ dZla! (I. . C. z .d la 2'4 !lla.rca Dr. . "CI J1{1 "':'

oryc ugus yn. a , zam. w . 1- .. k 'L k ' . b h ' . 3 . . : k " h h . gn wa crHewqtIY1IIWj,e d'l1'zq mli; w od,!ZY'Wlanlu

chalkowi{:ach, podczas zbierania wegla na W'la:Jac Y' , rOl I zarysJe czyny .0 ate row WalY uc e l'ce SZ' 01 powszec 'nvc z zy 's'i: £12o'rtowca. Zpr'Zy'jemn,ascil\ jad!em du:;.o
haldzie, obok kopalni ..Rkhter" w Siemia_ powstanc?w, ktore przyla.czemu. 51a.ska w m przeJE}Cle:n sto ";le do, uroczyst?SCI Ie&11Iill'n, ikoOO1!!>01Q<W, JeQJTon<jad. ZaiW'Sze meszm

nowicach, wskutek wlasnei 'llieostroz.nosci, do PoLski ostatec,zme. zadecydowaly, - Wlersze, a 1J}ta,no cle. q ko\Vllla tie,.e a jaJda,.n d'JJZ{] OOyczy".
pod'szedil pod' wazek koleiki kopa.)nianej, wZ<E z!,\ na zakonczeme o:kr yk na czesc ..Rot .q noslask::t, Kammska . Stefa:oJa R6w!1iez Weitssvwma po obozj,e pozmanskim
Idory otkaleczyl mu duzy palec u pral\vei NaJjasmelszej Rze zrp?spoi1te]. J j Prezy- ,, y.,! ]a , Rze'Pc a:nka ,,,Do mlod lC?y sla- sbwierdzHa d-odab",ie wyniiki doZY'Wia!IliJa cutktrem.

nogi. Moryca odstawiono do szpitala Sp. denta Prof. I. M sc!cklego . i PI rwszego k eJ. Na,stW!1Ie Char Powstanc.?w od_ 'PO kt6rem przY1n'10 jej 'I1a wadze j sHe. (0)
Braokiej w Siemia'l1owicach. Marszalka. Polski Jozefa Pdsudsklego, po- s?H;,wal ..Polski tiymn Narodo;,'Y , o a
czem orkJestra odegrala "Jeszcze Polska plesn s.la'Ska "Zalotv". Wysta,pll rOWnIez

(K) Nieostrotny slOfer. . me zginela". Przy diwiekach "Marsza" z rep.ertuarem swym char meski ..Chopin"

szcz'YDskiege_

JaJda.cy ul. Krakowska w ZawodzlU. sa- Chopina zloiono dl\va wspaniale wiencc na odspieW8Wszy ..Sztandary polskie na Kre
moch6d OSQbowy, kierowany przez W. E. Pomniku Powstatkaw i na Plycie Niez'na_ mlu", ,,0, Orle Bialy" i ,J1e.inal". tiuczne (P) Zjazd naQZeJnikow straiy ogniowYcli.
W nie,dzie]€; 26 czerwca br. odbedzie sie
z Katowic n jec.ha na Sz st e Jama, lat 24. nego io nierza. Po odspiewaniu "Roty" na oklaski swiadczyly, ie deklamacje j wY
zam. w RozdzH mU-SzOIJ1emcach. Szustka stapilo rozwi::tzanie pochcdu. st y chOrow wywolaly mily nastroj. Pra w Milkolowie w sali p. Karola Suchego, 0
doznal Ize;szych (Jkalecze na glowie.. Sa- Wieczorem odbyla sie aka.ctemja przy wdziwa. atrakcja byly szereg iywych 0 godz. 2 popoludmiu zjazd nacze1ni'kow miej
mochodem zosta od'stawlonv do sZPltala nadzwyczaj licznym udziale pubHcznosci brazow, przedstawialacych sceny z przed scowych ochotniczych straiy pOiarnych
EI biet3lnek w 8It?Wicach, po nalozepi'll wyst em Choru Powstanc6w, ktary pod lat dziesieciu, jak zaprzysieienie P. O. W" rejonu mikol0'wskiego. ce,lem blimzego za.
opa:trwnku przewlezlony zostal do szpl<ala hatuta P. kierowniika P szczkie\Vicza od_ wiec, zebranie konspiracyine, fragment wal poz-nania sie z wzorowym regularrunem za
00. Bonifratr6w w Bogudcach. l!idzie po- spiewal "Gaude Mater Polonia". Marty- ki, giosowanie i wkraczanie wojska. Ca. wodaw Sitraiackich oraz ustalema zawo
lOstal. pod opielk::t le1kar ka. ine wY'Pad'ku rologje I....du s]::tskiego popTzez cale wieki los6 programu byla nadzwyczaj udatma i daw powia,towych, kt6re odbed::t sie w Mi.
oonosl szo er. w,., przeclw ktoremu sporza,- at do chwi>1i wyzwo]enia z pod jarzma pru_ organizatowm oraz wszystkLm wsp6tdzia_ kol{)'\Vie w niedzielf) 31 !tpca br. z OikazJI
dzono domesleme karne do wladz s::tdow. skie o przedstawil p. posel Kuzma, nawi::t- laj::t,cym nalezy sie szczere uznanie za u. IX walnego zjazdu powiatowego Zwi::tzku
Strazv Poiarnych.
zujac do zachlanlJlych pJan6w krzyzackidi swietnienie tej podnioslej chwili.

If.r6Iews'de; #Juty.

(P) Poiar.
Wskutek wa-d'liwej budowY komina wY
(.....,) BacZIIM )l()wstalicy zam. na terenle m.
KrQJ. lIuty. 1 Sk. WZY'Wa 1S'ii; WlSily,stk:,ch cz,/ontow 0 gre. wystawe prac UlczeSitni:k6w bior::tcych udzial buchl pozar w domu Pas ka Franciszka.
..,......"."....".."',,"11"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111......""...."............

W 1IdboW:, "5. czoowca br. 0 god,z. 19.30 vd- mjail,ny ud iai w @'wyiJszem /UJroozY'Stem ze6ra- W kursach dla bezrobotnych. Otwarcie wv zam. w Zazdrosci. Ogien 1'- mi'szczyl dach
bQ40ie i wsaM Katollokieigo Domu 'N,iIlZk()o. niu. Prezes wydzlatu: poscl l(ornke.. stawy nasta;pi w ni-edziele dnia 26 czerwca domu OTaz znajdiUiace sie na strY'Chu zapa

WCgO II>tZyut WoIDiMci 47 ze'braJnie U!I'{)czy,&te ( = ) . Wystawa Amatoro w S w ietlic y dla br. w po1udnie 0 godz. 12 w swietHcy dla sy zyta i slomy. Szkoda powstala przez

'WISzY'&tJk.iJOh
. czloruk&w &'j1UIp, wchod,zl\cych w , . I S
$Js1Ia4.W 1illll p(JIl ronych &'!f'Wl> w. p()IWS't. bezrobotnyeh. bezrobotnych w Krol. tiucte przy . 0

poz3ir wynosi okolo 3.000 zl. Wypa w

lurdziachfiie bylo. W akcji ratunkoweJ bra

$I,wJ(if01. fWae ,ce;J'CQIluczczenia 10-i1e11niCil ro- Organizacja$wietlicowa.w Kr61, Huci,e _bieskiego 3. Bksponaty mohna ogladac przez ty udmal Oikclicme straie pozame.

u WroczelD&a I\¥oiSk lPQIbsIIdoh IIQ. / 06l1!lY urzad a w' dJIiiach Old 26-29 czerwca br. 3 dni od 10-18 godz.
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.,Po1l1rl Zaollodnfa" z Clnfa 2 czerwca 1932 t.

:; ;:J : ; WoJlk Iwl'llk . "7::: d:i::: :nr :..: ..roW.dll -, .:
Czwartek, 23 ezerwca 1932.
Katowice. Oodzilla 15.10 Intermezzo muzyeLue.
15.30
Km11ll'llikM
Lilti Obrooy Pow. Pabt..a.
r O slrzyklem przy udzlale wszystkleb zwhlzk6w Socjalistyc na "VolkswiHe · z dima 18 nych prowadz!\, powotalJ1e do tego orga
IS.a8 Koncetlt z otY't gramofOllowYch. 18.05
c woJskOWY4.1b. P04.1b6d udal lie 'IIa 4.1meotan, b. m. roz,pisuje sl., 0 rzelromej zbi6rkowej nlz,ac}e wzgl.,dnle InstvtucJe.

vroczysto 6 10.lecla przylQCla w. P. VI Kau. Ojwladczenle Zarzqdu Ol6wnego Zwlltzku Powstatic6w &IItSklcb. "
wl
e rozpoczQla sle w sobote 18 wleczorem . .

:dzlO po przem6wlenlu aaczelalka cmlay p. akcji pienll;zuej. prowadwnej przez Zw. Tak sarno nle unn.waf.nl t Zw. Pow 
IIrozka zlotono wledce lIa grobaeb poleglY4.1b Po t .. 6 "' I k' h W' d sc IN
'owstarie6w. Capstrzyk zakoriczyl slQ przemar. WS aue w ;:) II,S I '" 1' . omo , po- stalie6w SJ. nikogo do publieznego zbie

P III przed pomnlldem Wo1nogcl. W atedzlelll dana przez "Volkswllle . mlJa s11; z pra- rania oflar na jakiekolwlek cele zwi zko
: YIO sle uroczysle naboteristwo. pO kt6rem v.d!\, i jest obliczona fia ubliien1e Zwll\z- VI e. Jdellby sir; pomimo tego jacy osob_
tWlll zkl1 publlczno 6 uda'.s sle pOChodem przed kowl Powstanc6w SI skich. fi':e y chcieli nndsz yw ac "od naz w " Z"'''i''

oJIIUlk. W J)(K:hodzle zwraeal. ltWalQ duta P d bo . t.. Z P ta.... vv v .... ..

P rupa dzlalaczy p1eblscylowycb. kt6ra kroczyla raw wlem ,es ,he w. OWS II. zku t usilowali wytudza6 datki na rzecz

ga ezele. Przed pouullklem przentawlal toaay c6w Sl. me urz dza 'w. obecnej chw1l1 ia- Zw. Powstaflc6w Sl.. nalezy osobnlkOw
zlalacz z czas6w przedwoleunych I pleblscylo. dnej aikejl zbl6rkowej uwaZaj c. ie eaty boch odda w r e policft.
lI'ycll p, Pyszny Andrzel. POllOludnlu publlcz. wysifek spofecz,etistwa must i O w kie

11050 wzlela udzlal w Imprezach S. M. P. I Soko- u11lku ulienla nledoH dotknletych beLro- Zanlld Ol6wny

la kl6re odbywaly Iwole zlazely w Knurowle r .

I Krywatdzle. Wleczorem odbyla sle akadem)a, boclem. Akcj z'b16rkowC\ dla bezrrobot. Zwtqzku Pow&tadc6w Slqskich.

Jla klare! przemawlal klerownlk Izkol' Po Ry. --"''''''''''''''''''111''''"1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""1''111''''111''''''''''''''""',,,,_

dy lel oraz p. E. Raglsowa. Uroczystog6 zakod
czyla 51e zabawlj ludowq, ktora up/ynQla w mi.

I

Audycja dJa nauczycicli mwz}4ti. 16.40 ..WA &

ksi Zek". 17.00 K<mcerl choru katedraktego
w Ka<towicaclt. 18.00 Odc.zyt. 18,20 Muryka
I e'll1ka. 19,15 Roo:maltoki. 19.30 Komunikaty
harcersikie. 19.35 Prllllowy dzhmnik rad)owy.

19.45 Odcinek powiekiowy. 20.00 Muzyka
le<kka. 21.20 Trallsmisja Wiall!k6w na WiAle.
21.50 Doo3Jteik do prasowego dloioouika la.
diowego, Zl.65 Komwnlkat me1eorologk:zny.
22.00 Muzyb taneczna.. 3Z.40 Wiadom04c1

owe. 22.50-23,30 Muzyka tanecena.
.<>.<>.<>+<>.<>+<>.<>+<>.<'>+<'>.O.

Przy obstrukdl. zaJburzoo c1t trawien1a, Iga
dze, ude-rzeniach do glowy, b6lach gtowy log6!.
nem nicdoma.ga,niu, zaQ:yWa sle tallo naCfC.lO
srlda:nk natma'Lnei wooy gQtzk\ei f'rsuchlzka

Mila wiz,la w ZwiilZku PowslaAc6w 51. J6zefa. i'ida w aJP'Iekach f dr eIiacb, (0)
(R)
Luna
potarow
w Wity
Rybnlckim.
K tpows
I 22
t ....
RA 1fiahtietu1.
18 bm.
wybucht
po ar w domu
. a w ce. czerwca.
allca
zwycIeSl\,ego
y :I11\
h'lll nailtro!o. (R)

GI.,da.

Jwna w Wilchowach. Ogien znl-szczyt dach W dnm wczoraJ8zym zlotyla Zwll\z. side!.
III. OImnazja].nej. Spalllo sle okoto 4 m" po. kowl Powstanc6w SI(\sklch wizyte dele- Delegacjl; prowadiZil w1ceprezes Le.
OieJda pienieina w Warszawle
damu i ro ne sprzety znajduj ce. slO n'i gacja Legjonu Sh\sklego z tod>zl., przy- gjOinu Sl<\sklego p. Sumhiski, kt6ry przy
z dnla 22. czerwca 1932 roku.
str chu. Szkoda powstata przez pOzar "Y- Vioi",c S p rawozdan1e z P rzebiegu P ot i- wr"czanlu P rzern6wlt w gor"c rl'h sto
Warszawa. PAT. Dewlzy: Be.l;gtja 124.25
wad1!wy plec do WY'Pleka'l1la chleba. neJ mamfesatC]1 narodowej w Lodzl, od- v.ach do czton'k6w Zarzij,du Gt&w'l1ego 124,56-123,94. HOi',amd'ja 360,5&-361,45.-359.65.
W GOl'zycach ad I'skler wypadaj cych z bytej w ubieglij, niedzlele na czesc Sl ska, Zw. Powst. Sl., za ktore serdecznie po Londy'!] 32:045-32.61-32,29. Nowy JOOI 8,916
d<o 8,936-8,895. Nowy Jor:k KabeJ1 8,921-8.941
kO'!11ina . wybucl .. ar . na s ychu domu oraz wrl;ezaj c Zarzij,dowi 0l6wnemu dzll;lJwwat mu p, prezes. radoa Lortz,
Pa.ry,z 35,0&-35,17-34.99. Praga 26,38
\Vldefl'kl AntolJU .Oglen zmszczyl dach upominek oenny z okazjj to-Iecia who- Przybycie delegacji by to rewlzyt" z .901.
do 26,44-26,32. SlJw*a<r1a 175,8() 174,23

nasI okolo 3.000 zl. Przyczyna. J)OOaru byl .... .. 't .. ,y

<lomu oraz przYI aJa,Ca do domu stodole '" I ."

W Moszczenlcy wskutek wadliwej bu- Upominek jest przepleknem dzietern 'w: t,{)dz,i czto,nka Zarz&du ot Zw. Powst.

drewniana..
Szkoda
wynosl
OIk.mle'SzkaltnY
. oto 2.000 d. Iczenla
wojsk polskich
na 06rny
.,I!\,sk. okazji
pobytu
na ttlecrzleIlJ1ej
manifestaejl
dowY komlna,
spaIii
sle dom
art. malarza
S. f"raslaka
i prezdstawia
SIf\sk1ch
p, posta
Plonkl.
inwenta.rz doonowv Brzozv Wrkt.()Ira. Szko

da WYI10sl okolo 4.000 zt' - -....".."""''''''''''''111''11111111111111111111111111111111111111111111111111111111''111111.'''''''..."........

Z 7. arncgers'degc. LiDin, Drzeciw DrOwokaciom Gdaiiskl i Niemiec.

Dziesh:ciolecie Patistwowego Zaktadu Z Ini.cjatywy miejsoowego kota Z. 0, 1) W zwi&zku z ustawlcznem powta
W odoci gowego. K. Z. odbylo sie w ubiegty,tn tygodnb ze- rzanlem sil; szykanowanla szk6t polsklch
W dn. 22 bm. 0 godz. 10.40 odbyta sie branle wszystk1ch organlzacyj I zwi z- w Niemczech, zebrani stanowczo oSwiad
uroczysto c 10- lo recla obiecia przez wta. k6w polsklch na terenie Lipi,n, kt6rego czajl.\, it ta niepoczytalna polityka moie
dClIlgoWego
e polskle Panstwowego
Wooo- cd
bylo dac Repty
wyraz odpowiedt
SzybZaktadu
Staszyca
wem
gmlnle
.. . ' lego zemscic sl na mniejszosci niemieckiej w
nowe pow Tam. GOry. P. wicewoiewOOa ustosunkowama SII; spoleczenstwa pol- Polsce i wywolac recrkcjl; w stosunku do
dr. Salonl ' OOslonit tabli pamll,tkow1! w skiego w Lip1na,ch do wr{)gich nam wy. nauczydeli i szkolnldwa uiemieckiego
obecnoscl przedstawicleli wtadz patistwo. st!\,pien niemieckiego szowlnizmu. Na w Polsce,
wych, samorz do Ycb i komu alnYCb. W zebraniu tern kt6re odbylo sll; pod prze- 2) Przedsta wic1ele W'szystkich poI
przvwitat zaproszonycb goscl Inz. K. No. wodnlctwem p. dr. Bobra, po referacle skich organizacyj i tOwarzystw w Up i
wakowskl I przedstawil 1m hlstorie ZaJda. p. nauczy. Zag6rskiego 39 r6znych ZW i &- nach w zupelnos-ci solidaryzuj sil; z 0
du wodocillgowego. poczem goscle zwle- zk6w i organizacyj reprezentuj&l ych swiadczeniem Ignacego Paderewskiego
dzUi urzadzenla podziemlle zaktadu. (T) wszystkie dziedZlny spolecznych za;nte- \\ ygloszonem w dniu 20 maja bd. w No

Imlenlu dyr. Panstw.' ZakladuWodochlg. . ' .

lJ,ubliniecldegc. resowaft I przekonan ideowych przyjeto I wym Jorku wobec swiata polity-czuego,

(L) Rowery gina. ol darnie. i jed.nomysl le rez() ueje 0- finansowego elity Sta 6w Z.je oczo

173,37. Toodcmc4a lI,i,c;j.cdllo()<Hta. Ma:nca niem,
r\!ie'oflcja:llI}e 212,10. Dolar pry;w. 8,891.

Notowania poznatiskiei gieJdy
zboiowei
z dnla 22. czerwca 1932 roku.
Ceny parylet Pozaad.
iy.!lo cema (1J'j8illtacyj'na 2.3-23,50. P1szeo'ca
cooa QtJOOttacyojna 23,75-24,15, JeocZllllieil prze
mi.a;I'o,wy A. 64-{j6 kg. 19-20. Jeoczmien ()rft:n.

B. 66 . 20- 1. Oowie, ,50. Milke. tymia

65 Ij)roc. 35-36. Mqka pszerm8 65 proc. 139-40.
O'SIIIa zylbn,ja. 14-14,?5. OrSllla pSZoona IJ,
13,25. Owa iP ze'n'lla gruiba 13.50-14.50. t.ubin
r\!ilebje iki 11-12. Luibim ta!ty 14--15. Maikuchy
,1 rr:an e 3&-38 ;proc. 22-24" Malk!1!clty ifZCIj)akOlW.

36-38 tpJ1OC. 17-18. Ma4rochy oonec1A't:kowe
46-48 .proc. 18-19. S!OOJa ')JSzemma i zybnia
'lu:bna 4,25--4.75. SI,OIma p%zenllla i zy,tJnia pr
5.25--5,7$. Sia.no ]JU4me tMe l),75-6..?5. Si8R11)
rpral£owa,ne a:re 6,75-,-7.25. 5ia.oo nadiool«*ie
l!1!ooe. Z.00-7,5O. 51all1.o na.ooo.tecdde W1!8(J!WBne

8,00--8.50. Usposo!Ji,ooie SltwLsze! Trmzakcie
na odmiClJ1!f1ych wamnikach: iJ"ta 105 too, psze
nicy 75 tC!!I.

Z Targowicy w Myslowlcacb.

Na ccmr '1\14 t8l\'gQW«:e w Myslowicach 6P
Z pooworza HaJdzllka w Koszednie Ma_ sW l adczaJ1tcij" ze dopoty bl;dzle trwat nyeh Amerykl, Oraz stwlerdzaJIt. IZ zrl;
tysiakowi. Henrykowl z Drutarni skradzio- bojkot Gdaftska i gdaftsklch towal6w, czna i klamliwa propaganda Niemiec uie dwuo 00 dmia 14 do 20 bm.: 694 Slot. bydla. 1466
szt.
no rower marki "Oklada" Nr. 518265 war- pokij,d wolne miast,o Odaft k nie zawr6ci zdota zmylic czujnoscl spoteczenstwa pol 1'Zqt,S\\'iti, 240 szt. cifl}1\t. Ra.ze.m s1Jl. z'W'l
to .ci 120 zt a z p!'Wnj , .SzymalY w - z dragl awantur I nlelojalnych wobec Po! skiego, gotowego w razie iaklchkolwl k Placvmo w dinill 20. bm. za 1 kJg tY'Wei wa.1
za: (oony loco 'l8l\'gowlca t e II kosztan
wartoscl 150 zi wlasnoscl PlatSe'Cllclego Sta- s 1 wys &plen. oza em po .plsane Z'O- pro agresJl mIl arneJ na zleml ;:) &S a ballld!low.enrl) .

bhnc'll rower markl ..SmtJus Nr. 3300vw5 k . t .' P t d . ' b " . I ' t . " "' I k
nislawa. ' staly nastl;puj!\,ce rezolucje: I Pamorza bronic ie do ostatnlch sit
(L) Amator zegark6w. ..........""",,"''''''''''111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""",,,,,,,,,",,,,,,,,_

t.acinski WOjciech, osta1mlo zam. w Ka
/'uszu Kolonja, skrad1 z mle.szkatnla roln;ka

POlar. w ..lInlcklem.

Zaja,ca Karola z Boronowa zegarek meskl
srebrny,
zegarek damski srebmy, obraci- Z . f W k k b .4. .
ke slubna, i 6 zl, ol!:6]llej waTtoscl 160 zt. me2)nanej przyczyny powsta' poiar s ute wadHwej uuowy kom na w

Bydlo:
Woty: pC!l,n<m1i4;&jsote, wY'luczone 80--90 gf'.,

mfooe mi e, DiewyotucZ'OIIe j $taMZ" wY'!U
cZ'OIIe 68-79 ., m:emie odtywiooe, mlode, do

brze od Y'Wi;)ne J!Jrsze 55-67 j1;r. Stadalklt

l!)e.bnomil;S1ste, wYTosle naJwymt wMlIo&ci rze.

mtei 7 . pelnomiesme mloosze 6j)-69, mier

.we }'1Wj e mtodisze i drorze odt ne

taciiIskiemu, skradzione rzeczy, kt6re u- w domu Katuzy Karola zam. w piecach. OOtgotowej spalit sle doszczetnie aach rstal' ze 50-,59. Jal6wti I k\'OWl': pelinomi sjo.

kryl w po:lu \V zyde odebrano I od'dano po- Oglefl znlszczyt dach domu oraz znajdu- domu mleszka1nego, oraz przybudowana ste. wY'WlC'roIIe ial6Jwk;i nadWYisze.i waTt Act

75-85 gq:., pcl'llomi(!SiSie wytuczone k<TO
s kodowanemu. jij,ce sll; na stiychu plerzY'llY I ubrania do budynku stodola. Szkoda wYnosi ok. IJ'ze2inc;j
'WY'. tmeti :rzetnei do I. 7-1111ill
Bielsluegc. meskie oraz lune drobne rzeczy. Sz'koda 4.000 zt. Nastepnie pozar wskutek sllne 75-85 .. staiflsze '\VY1WCZOII1e irrOowy i mnilll

(B) M t wY'nOSj okoto 7.000 zl'. go wlatru przenl6sl sir; na sitsiedni budy

dldbre m1..xlsze krowy i j8Il0wncl 68-74 K'\'., mier

odliYIW'ilQl!1 Icrowy i ial6 i 7 K'I'.. I
w Bil.llas w paristwowem glmnazJum IIOlsldem W Czernlcy spa.Jit sle dach domn mde. nek mieszkalny, stomC\ kryty, Pustelni'ka !!\lie
od,zY'Wioo6 krOlWY i ial6v.'kd 53-59 .icho
!3g,zamj,n d!olirzalo ci w af1stbwo;wem gimnt? szkalnego Oalbierzowej Anny. Powstata Pawla. kt6ry r6wniez spaHt sie W1l'az z Y'wloQlJ1a
mtOdi (zadok!) 45-5lt gr.
Cleleta: sredlllie tCiIIczone cie4eta '1 nallPrz..>da
nliejsze ssadrf 65-75 K'\'.. mnj 'III1cZ'O!Ie eidola I

Pll'jqCY a.b"burj ncl i abi,tnuJootki: A lStY'llowi- It a sir; stodqla stotn(\ kryta Rducha Fran nosl okoto 4.000 zl.
ssaki 50-64 g.. tiohe mati (()-49 cr.
lCZO'\"lla
r:r k ='a!;1
'e Ba!ma
sa ,j:
Mi : :, s koda
wYnosl
zf.,
a wd.Polom1 spa- I PrZ Iegl do nleg.o stodot!\,. Sz.koda wY dobro
Ja'lliin3J.
EmitwDQoshl'loW'lla
Maor!-1,
ciszka5.000
wartosci
7.000
winle: tuozone IIJ{)!IIad 150 kg. tY'Wei d
Dwc C:v>rY1l, Dl\Ida J60zef. DYba.! JaifI, Fadms Mle- .
145-160
g>r., 1))eIinamif:$I to od 120-150 kg. iy
-........JlII.llllt1lll1t11I11mllllllllntlllllllfnllllllllllh'ulml.lInh.....,.....
ezysIa,w, Fi!IM Jazc!. HY' IJo k Emili, Kaiflia Wo!
we! 13()-144 gtr., peloomi e od 100
120 kg. tY'Wed wagi 110-129, petoomi(!Siste 04
I'M 3J:f d!'J ::tll :
7 . leln, - a dz - .ewcz,nka Don - Iosla S . m - .erc . 80-100 kg. btwill waO 100-109 &'r.. .

P3Jl3JTZ Fe'pdymamd, Pyt1ta Wiik,tor. RaOmalll 5tam- 

nie do 80 kg. iY1Wei wag! !1()-.4)9 lit. .,

erzebleg largu: Tnaog slaJbr, !IIOdaZ niedastat..

:. H f :. 1 : ;h =a s
: Brzezlny SI., 22 c'zerwca, I Doznata O'l1a uszkod>zoola klatki piersio
\ 'IadY'staw, W()(ciechOiW'SIk Ja,diwi\ga, lltt,ber Na ut Warszawskiej w Brzezinach wej, wskutek czego zmarta w drooze do temdlJlllCda iJ\Id1Jrowa (-)
Jan. Oraocowna
Henryka.
Ori,ftllowna
Regilna,'"
osouvWY
leTowany
przeznajechat
szplta a p.
rac e wponosi
zar eJu.swier.
l'nl; Ka
l e ndarz
k zebran
Griilllberg
Mu 'iesz,
tluczeik
Jeuy, KilM
Bwui-samoc
szofera0 Kutza
Teodora
z Za1eza
wwadku
gdyi
jechalynad<.'·

1,0<!ZY.
BM,tek
BlayoW1l1a
Janima.
Fus ek
"' I h ' dKlare
,, kz .'Brzeztu
I . I SSI.Bmlem
ki j Sszybkoociit.
I . W . P'.tek, dtIIa 24. c:zerwC& .931.
s!aw, K,orczy'k
Jaik6b.AI.trcd.
Upowcza'll
KI\ITt, MoQieSIZ
na 7.IetniC\
Luks6wne

AOIlo,n" Niemczyk Teed()lJ'. ObblLlOWioz CZCJSlaw,
Ra,jJlp{} W'!a.dY'Slww, RomalSoZlkaifl ROO1aIII. Roo !1- _.............."''''.'''''""''111'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111''111'''''''''''"'..""''''..."...- Kr61. lIuta. Zebrame Tow. Po>lek kdo t 0

tha,1 Bgc'I1. S verY'n6w!!la Jad/wiga, Sii!'Mger J6- 1I'Odtz. 4 potp. w salt Domu P I'S11ciego tlr.zy pardi

zei, SochOw>na
Jaodlw;i,ga.Sta,nula
SQl11K:h
Pe'roY1J1'atld,
Z pQkolu
Tylko
od nas samycb
J l. SIpraJWa
SIp
el maltln Herma>n,
Widaw.
StY'ka(C)
Jam,
NleznaOl
sprawcy
e zI dozaleiy...
II: S esw.
B ......6
""'Ic IWYcleczkt.
kol Mak IOWJ:I
Wisni.O\w'Slki
Ludiwiik,
WYif:wa
Ju[.jt1l'SZ
i :l:eme1l!ca
.. w s idziennie
po oir, z. .,zachowanie
zd'row.Y'Ch z dwa
b6w. Na
eZYW
ie dlWa
aczuvon............
erowe. r\lid..
CIa.... .S
J looga Ka ola
v: obrku.
skad
skra{tli.
gar-I a,zy
cz i6 Kal.odootem,
razy
, emit
.26. OZ . br..o

3Jn., derobe, b uteorJe 1 okoto 35 zl got6wkl. 11\- znie uda6 Sif: do dent)'Bty, a wtedy motna w.l aJnt p. NacR ocIibQdzie SMI zebraOlO
GieszyJtislliege. cznej wartoo'Ci 250 zl. by pewnym, Zf> z by bc:d zdrowe i pic:kne, mtesG. ZJDe kola. 5DI:8JWy.ba' Wa0ne. U9!a.

SamoM j stw0era.
F aitNlezna'ny
(C) Zabrali
materiat wszedl
wartoScI
zt. gdyt
KaJodonf
JOOI jedYilli
pa'Slli
Polsce. za- ; na.j
b .o pul\l1ktualm.e l,)l'zylbyae wezYSlkic:1la
sprlllWCa
do500
szwaInl
wieraj
cli Sudfori:
m()11ellit
Dra.wBraeunlioha..

W noCy na 19 bm. popetuit samob6Jstwo mleszcz cej sie na II p. za'klaidu Ebenzera slrotecmieiszy m-odek przeociw kamieniowi lIa
prZttz zazycle wl kszel lIogcl proszk6w w Dzieg'ie!owje. skad skradi 10 mtr. hrto- zc;obtnmu. KailodOiM. twarda szczo1eczka I staran..
"Veronal" falter SzymOl1, lat 54, ostatnio nu granatowego, 30 mtr. kartonu blatego, ne cZysizczooie z b6w 1adr,*-e od wew.netrznej

zam. w Wlednlu, obecnl bez stalego mlej 6 mtr. materji welnlancj, a* m'tr. materji st'rooy - 010 . rodki do zwadiczauia kamlenla

Sostnlcy
k ca pobytu.
Zwtokl
denata 'odstawlono.
do granatowej,
fartuehy, 2chuste,. QazQJm o. . ...... (t)
Da cmentarzu
zydowsklm
w Cie. czld iedwabne
i 2 suknie,4iedwabne
lacznej wartasei

Szynle. (C) okolo 500 zl. Czy lesteAczlonkiem Z. O. 1(.1.'

Odpowiedzl'" .redakeJ,I.
Powstanlec fi. A'IIj. . ..do '* .
nyob, ani co do .JedrzeiotMt 6
lIie'umiem,y;.zQiJw<JdU br_ _ .

m!ti. . . .... .,

1

Sr. S

,Poislia Zacfiodnla" z <toia .23.czerwca, 1932 r.

Nr. 174
---

.t
Nal

Wloska $p6lka Akc,jna "Powszechna' Asekurac,ina 'W Tryjescie'

...I.......lone aener.11 Trlesle

S)'AN CZYNNY:



lIans maj tko:wy .'Centralnej DyrekcJI w TryJescie na dzlen 31 go grudnia 1931 roku.

y

\,

L

Bid. B.

BioI: A.

lItJclJpieozenia

, s1Jk6d

61Z6 315,67

1. Oot6wGca w D re4<c;i I fiMach

z. N noo.cl dyspozY'CY')no w Balnkach i 1nJlych
mstytueiaoh

Ube>1Jpieczetnia

tyc,iowe
2621121,19

20756 227,16 . 97919393,91
Z91 699091,

3. N ie.ruohOl11OSol

4. ZYiWY i mlbr>bwy inwen1ail'z maJ!\tku rooll1ego
S. PlI,j\Jiery W'3l"to&cjowe
6. Wt.'\k$!e ,w rort.feo)u

Uhe zvieocze[j[a Ubc'z ieczoo,ia

sZlk 6d zyci!owe Razem

Razem
8 747 436,t!6

118 (j7[ 621.07

291699091,- .

332:7 129,11

3327 129,11

279188904,27' 436793,72

912625697,99

727 375,63

7. MY'Cdd hiPotec:we

wyoh ,

9. NMedJnoSai u ...easeOOu.,rator6w:

3830.743,30

138682 738.59

138682738,59

8 352 881,55
4.8 321 603,17
42 666 101,58

20 770 790,64

12426909,09

. a,) dI. b.lei<\'Cy

b) de.pozYi! w 6wce .

14131 96Z,96

to. Stid. w AfeDalaoh i fid&adi

974 035,10

ll. RofJni dli\l1Jn;cy
13. Depozy'ty laiko gwaif3Jncje i k3JucJe

20425857,03

10335321.71
6531831,64

88 652 585,95

30229 944,56

H. S1IIkI.o T biet!\ce.go Bil. .

14. Qh i b1u' e (odi!JiJsa,ne)

I. K3Jpi,ta( za1k!3JdO'wy (petllo'W'p! ny)
2. Rezerw;v na zY'Sik1
3. Re!Z-erwy na r6:i>n:iJCe ku,rs-owe na papie,ra<.:h
w 3Jrtosciowych
4. Rezc'rwy na nietrWcho.moSci
5. a) Rezerowa skJa.dek (,po pol1'qccrnd1u udzia!u

30 000 000,- 30 000 000,- 60 000 000 _

rcaseikJwrator6w )
b} Przen,jesiooie S1k!adek (po PD'br<\c.erndiU wdzia

8216031,58 1 050 844 7116.28 1 129 060 817.86

727 375,63

231 222,80' 38 064 520,50

8. PmY'CzkU P<Jd zasl3JW wlawY'Ch 1I01i>s 7.ycio

STAN BII:.RNY:

L 1 V LIRy
B11. A. Bft B.

L(l Y

62453566,13
69640136,68

207341,10 7 414 433,83 7 b 1 77493

- 62397746,99 62397746.99

bu rC3!seikura!!mow) .

I 6. Rezerwa na nieulregou,liVwil1le szkody '(po po
tr<\cenil\1 udzla,!,u rease1rura:lmow)
7. Fwnoo'sze dywMend. wl>ezP. na zY'Cle oozia.
rem w zySlkaoh

8. Kasa przeromo dla urz
9. NaleznoSai re3JseikJur.:
a) r.ok- hiczqcy

10 335 321,11

26 957 688,67 ,
118882530,51

5 8 100 535,02 10 540 156,26 68 <H1 291 :28

- 74 100 823,39 14100 823,39 I
2823871,19 17 434 652.89 60258 524.G8

- 3931 373,06 3931 373,06
48 462716.33 - 48 Mi2 716.33
18411 616,15

b) depozyty w got6wce
10. Sa,lida w Ajeooja,ch i fj,ljach
11. S3J!do r-Iw biez;jcego BiL B.

54 658 945,24 97 l74 958.75 "

18367970,08

I 420 811.83 19788 781,91 n

10 33532PI

12. R6:i>lIii wie zY'Cic.le

88 652 585.95

13. Depozy1y jwko gwara11<Cjc i kaucie
14. PrzCin,iesiCinie zY'sku z wku uhieglego
15. ZYSlk z mku biez<\ce,go

2574449,23 21 046 065,9

42616013.51
8444 672,41

141790.21

2 806 929,82

457483,12
89D2
- 10 335 32
I.7 1155,5'j g

30 229 944,56 J 18 882 530,51 i

- 2 141 790,2\

6 182 265,55 28989195.37

469647 395,66 1 352 188 47 3 1 821 835867,S9

469 647 395.60 1 352 188 47a.23 1 821 .35 867,S9

\/; j

Rachunek ZYSk6w i strat Centralnej Dyrekcji w Tryjescle za rok 1931.
z Y SKI:

LIRyLIRY

LI

BIL A. Bit B.
UbC2!Dieczeillda Ube, pieczenia
szkOd zyd()we Razem

Bil. A.
Ubezpieczen1a
szk6d

I. PremJe rcasclmra1m6w
2. Wyp!a1y szkod, pla,tnych kaipHat6w i rer.!

t. Przende.siooie rezel'w z roku uble.gtctlrv:

a)rezel'wy premjowe (po potr<\cenhu udz. re- 86 706 714,47 947 163 868,84 1 033 810 583,31
b) przenieSiiCinie premjowe (Po pD'br1\ceniU

a.se!kuoT3Jl.)

11{JZ. rea elkl! ra,tor6w) 73637368,67 73 637 368,67

c) rezerwa na sZ'kody lIioo l regudowarne (po

gbnWI.'INI\I ud'z. reaselmr.) 50 307 035,95 15377704,17 65 6J-t,7 40,1 :
137013 750.42 1 036 178 941.68 1113 ! 692,10

:lvW2W\!1a1IIie lro.I'Ww 4837092.12 8366 664.60 13 203 756,72

STl<ATY:

182 104 894,52

9 167 435.35

(po potr1\ce,ni'li udiz. reasekuratOTow)

3. W\"platy za od' uIPi'ane pO'!'i>sy zydowe (po
potrqCenlU wdz. reaJselkura;(MOW)
2 845 256,24
6457 528,28

a) reze,rwy pre,mJ()we (po potr1\ceniu Uidz. re_
ascku ratmpw)

c) rezerwy na szkJdy nieu,regulowane (po

4. lillolJe doohody 27 850 587.59 8727 580.25 36 578 167,84

potrqee!niu udz. rease.kur3Jtor6w)

7. Z y s k

- L II

56 998 188,94 23910; 083.46

67420.302.40 146587731,75

.'58 323 404.86 131168661,10
J.1 642002,52 18 lJ99 530.S0

- 74100 823.39 7410.) 823.39

asekurator6w)

3. Dv9hody z lokaty kapitart! 19 480 906,37 55 043 638,25 141::454462

zycj.owe Razem

8216031,58 1 050 844 786,28 1129060817.86

b} przc,ruiesi,emj,c premJl (po patra,ce'uIu udz. re.

Z. W;plywy premii (po potr1\cern,i,u tO'r'n) 304 913 794.72 293 151 780,83 598 u65 575,55

BU. B.
Ubc,zpi,eoczemta

41 788849.58 41 788 849,58

4. Koszty administracyjne, pJ'datM, ho.uor3!r,a
! ka,rskic ora z prowi zje
5. June wy{!atki
6. Stan rezerw z koncem room s>pra,woz;dawcz.:

132 116658.30 1 027 812 277.08 1159988 935 38

RyLIRY

42 823 871,19 17 434 652.89 60 258 524,08"
2 2 806 929.82 6 182 265.55 28 989 195,37
48 4421 946,98 1384735276,41 1869157223,39

484421 946.98 1 384735276.41 1 869157223,<19

................................ 1.... I ........................ ..

Z POlWOOu przc,budowy od dmda 25. czel'Wca

hr. do dnia 15. pazo.zie.rnika br. b dzie

DROBNO.MOZAJKOWE

18mkni t8 ro18
Nowa Wleg - lIalemba - Wygoda. Objazd

przez MaLl(l{)Swwy - Matv Pani.ow wzgled'nie
prlelz Koch!ov.-ice - Pal\lewrnki - :AJk,A6w.
WoJew6d;tkll, Klerownlctwo Budowy Dr6g:
Inzynlier St. D y I ewsik i.

Okladzin,
z llizOw
DI,t I i
wszelkiego rodzaju
i do r6ZnychicelOw

;oKC t ka h eprz l.ut K f[i ; la1 a.

wykonuje po najtanszych cenach:

(nowv gmach 7 a tunelem)

pierwszorz dny salon frlJzierslci

dla Pan i Pan6w oraz sprzedat arl .

N:: : :6 : 0 I

ku/6w kosmetycznych.

)

ROBERT STREIT, Katowice

J 6 Z e " f pO L w . a e z . a:. Tel.
n h iem
m a n n : Specjalny
Zaklad wYkonywania
2192-2292.
ul. f'lick:ewicza
19 Tel.rob6tflizowyCh
2192-2292.

f.. .Zit"ai.ie
oferlW'
............. .............
... ....... ." ...... 10......._ ......e.

'- WlaSCIClel.. t Odwiedziny przedstawiciela I poradY fachowe bezplatnle
Pe j\ t ..Wanda" Ellls i stse 7
Bezposrednie nad morzem po1ozonv

1111 olwarl.

8 jasnych duiych'

Ceny powt6rnie znlzone. - Informacje na miejscu.
w jc:zykach: pols kim, francusklm
-"Korespondencja
i niemieckim.
Te1 fon: .Sopot 511-15

,.'ALA ...
PQIHielaktady fapiernicze Sp.zor o .

u i a[ii iurowy[
przyul. Poprzecznej 6 I. pi tro
od dnia 1 lipca br. do wynai 
Ida'.: BIiZs'zych wiadomosci 'udzie

la:,firma L. Altmann, hurtownia

r

,(

zelaza, Katowice, Rynek 11. '

Dziedzice . Tel. 68

OIJraczki Ilabne

Mlisowy . wyh'ib tektury faUstej, welna

w pierwszorzecln. wvkonanio

,papiernicza';8pecjalne opakowanie dla

'p'rzemystu' chemicznego' perfumowego,
- spozywczego,cygarowego, szklannego .

- oraz dla iikiern:'.

Jezeli PaIistwo macie zapotrzebo

leA J A K u .::.. :':
w najlepszem wykonaniu doslarcza

" Kalak6w

M . .'.Sp.
A Rz '..
S ..p.Fa IUlrica I
ogr.

Biuro slJrzedaty I I

tl.. _.
.. ._-___....
I . . . eJt.,,
. I III[
. . -..-0. n_-'.c
. ' .. .-..
,i . i:'_
__.-_.ol
. __L".
._0 -_.-......

wanie na dobre zegarlc . "u

elzilei. w.rollv ze z'ola.
to prosz si ppfatygowac do firmy
._11
Stiller - '.ltiler
Kalowlce. uUca 3-.oNaia 3&
D1ugo!etnia gW8rancja. ,Wielki wyb6r. Niskie ceny.

" . Tc,>WICE. ul. Slowa.ckieso L.1 '!

I,!!iaI _,kolo
przedaie
"oine I
5.WO m'II
technlezne
acu pod budowl: iaik plany. oomiarv.
. 'v pd<i ne; miejsco- kreSlcrnda, oblicze

woSd w' oz:ii- nia. kOlSztorysvwa

eaeh we Wis!!) na nie. raclbwnk: i t. p.
drodze do Zam!;:u wykonuje w domu
Prezy,denta, cena i na godziny WJ;gl.
zt'1.80
m' pleprzy Wsze1kie
przyjrnie iakietku.'.
I /\lam
do za
odst
prace
wplade gotowKa wietk zaiecie w gO
ewenw,alaie !/inizl: dzi.nach bez r61...

cen . Zgloszema niey. t.askawe Zg!

,Polski Zachodrn,': ZachodnIej" od
1 phsemne
do Adm
szc.nla budow,.a
do ,.Pols!!:!
pod 999.
..Technik
ny".

Nieruehomos Poszukuie
handlowa . . pGty.czki na I. hi"
z zabudo am:ml1 oot. od 4 do 5 tys.

i :-Z IDl en

zl. Z t do A miM

Katowic t. powodu slrae],. ,Po'lISlk,J Z
Qobiecia Ln. przed- ehodtme>j pod I. hI
siebivlstwa jest do poteka.

z

rt :! . Rablia + ,_

pod ..200.000" do pe sJonat .S.eNa

..PAR" ::atow ce.

:

::rn ie :

P()Iprzeczrna 8. ial;kowe. Dosko

J Two!a 11;3zeta ,Po:! nala kuchnia. Ceo

Po1ska lachod'1la ny umiarllowane.

.........

