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Demonstracia floty niemieckiej w Gdańsku
przy współudziale Gravjny.
Gdańsk. NIemIecki okręt liniowy

jakiej rortnie zareagował rw' tej s-pr<1w!c

hr. Gravina. Niewyjaśniony jest równiei
i ten szczegól, czy w dalszym ciągu bę
dzie on faworyzował band hitlerowskie

na terenie wOlnego miasta, a tem IQ.
mem przyczyniał się do rozzucbwałeaJa

celem wykrycIa I Tezewa i obrzucania innego pociągu pol- tych band i zaognienia I tak już napr.ź o 
"Schlesien" przybyl o godz. 22.20 na redę tatniejszego
winnych Iśledztwa
ukarania
sprawców ostrzeJl- skiego kami'eniami. nych stosunków pomiędzy Polsłł-- 8

gdańską I zarzucll kotwicę. Wczoraj ra wan1a marynarzy pOlskich, jadących d.o I Dotąd nie wiemy, w jaki sposób I w Gdańskiem.
na przybyly jeszcze torpedowce T. 190
_.....m.."""""""""'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlnlllllllllllllllllllllll"'''''''''''''''''''''''.....,..

i G. 10.

° godz. 9 udał się na p.oklad "SchIe
sien" niemiecki konsul generalny v. Ther
mann, aby przyJwi.tać eskadrę niemiecką.

KOlnuniści wznosz.. lIarvkaclv
na Illicach Berlina.

Dziala "Schlesien" daly 15 strzalów po
witalnych. Następnie admlral niemiecki
przez komunistów lokalu, w tdói7D1 bl..
Berlin. doszło
W godz.inach
wieczornych
I Ośrodkiem
niepokojów
byla Rostocker tlerowcy
w towarzystwie oficerów komplementa i nocnych
w rozmaitych
punktach
Strasse w dzielnicy
Moabit.
odbywali zebranie.
cyjnych zacząl składać wizyty: najpierw Berlbta do nowych politycznych starć. I Awantury rOZIPoczęly się obleganiem
Komuniści zdemolowali gazow latar
nie uliczne. a następnie wznieśli wvo
prezydentowi senatu Ziehmowi. a na
-..............""""'''''''''''III''"IIIIIIIIIIIII11II111111I1I11II11I11II11I11I1II11II11I11!IIII11I11I1I111111111111111""""""'''''..."....._
przek ulic 5 barykad. wysokości p'ółtora
stępnie Wysokiemu Komisarzowi LIgi
metra.
Narodów hr. Gravinie oraz prezydentowi
Komuniści oszalićowali się za bary
Rady Portu dr. Benzlgerow l . Na popo
łudnie przewidziane są rewizyty na po
byłDublin.
tu kardynał
Prymas lIIond. biskupi który spałkał "Sałurnię" na otwartem mo_ ców. Policjantów, usiłujących interwe"
kladzie "Schlesien".
Na pokla.d22ie "Saturnia" przY_ I nym w barwy poiskie, konsud generalny, kad.ami i poczęli strzelać do hitlerow
Rząd polski po raz pierwszy nie ucze !{rzymką polską. Na spotkanie "Saturnia" Prymasowi Polski gorące owacje. Ostatecznie policja zamknęła pogrą
Okoniewski wrazparowcem,
z PieL I rzu. Ludność
miastażoną
zgotowała
w porcie njować, obsypana
kamieni.
stniczy w żadnych aktach kurtuazji. któ Przeździecki
wyjechał Ispecjalnym
przybraw ciemnościach
ulicęgradem
silnvm
kordo
re Z3Jwsze wymieniane byly w momen
-............."""""""""""11111111111111111111111111111111111""""""""'............- nem z obu stron. O godz. 1 w nocy trzy
policyjne samochody pancerne z obu
tach wizyt obcych okrętów w Gdańsku.
stron wjechały w ulicę. Komuniści wy
S\ał.o się tak z tego względu, że rząd
cofali się do przyległych domów. Poli
Rzeszy nieżyczliwie ustosunkował się
cja zbm:zyla baryka<lY i ()bsadziła wszy
do uwag Polski. by ze względu na nieod
powiednie 'naśtroje. flota' itie'riJlecka' od-'
Warszawa. W nnansowych kołach tu
Dużą rolę w staranIach Q zaHczkę ode stkie są.sied'!1ie domy. W mieszkRniach
tejszych rozeszła się wiadomość, że rząd grali 'przedstawlclele francusklei ilrmy prz_eprawadzo.no rewizję, wit:lu komu..
roczyła swą wizytę w Gdańsku.
zgodził się ostatecznie na wypła Schneider-Creusot, zainteresowani w bu nistów aresztowano.
Sensację wYwołała tu wiadomość, że francuski
cenie krótkoterminowej zaliczki 200 milio dowie kolei.
Wojna bratobójcza w Nadrenji.
Wysokl,Komisarz Ligi Narodów hr. Gra.. nów franków w dwóch r;łtach 1>0 100 mili.
Ewent1lalne wypuszczenie wstrzymanej
Berlin \VY\volane ostatniemi zaburze
vina wydaje uroczyste śniadanie na franków na koszty związane z robotami na narazi e drugiej transzy pożyczki, nastąpi w niami
naprężenie pOlityczne w Nadrenii do
jesieni r. b. po ekonomicznej kOTIferencH szło do
cŁeść dowództwa eskadry niemieckiej. IInji kolejowej Śląsk - Gdynia.
punktu kuJminacyjnego. Starcia
Narazie wpłacona będzie - podobno le londyńskiej.
która odwledzlla Gdańsk.
między
hitlerowcami a komunistami nie u_
szcze przed 1 lipca r. b. kwota 100 mili. fr.
Biuro pclsko-francuskiego towarzystwa staią. tIi'tlerowcy
kategorycznie utrzymują
Krok ten. który jest jawnem i mani
Pienia,dze te zwrócone będa, po. wypu kolejowego przygotowuje się do podjęcia
bóikl prowokowane są przez komunistów
festacyjnem popieraniem polityki anty szczeniu przez Polsko_FranC1JJskie Towa prac na szerszą skalę przy budowie linii że
kierowanych
przez
płatnych agentów z
polskiej Gdańska - nie pierwszem zre rzystwo Kolejowe obligacyj drugiej transzy kolejowej.
A-'{oskwy. W tym duchu kGmendy okrego
Ministerstwo
Skarbu
oświaoczyło,
te
pożyczki
kolejowej
na
sume
350
miU.
fr.
sziurmówek namd, socjal. w NadTenjj
sztą - nie jest niespoJzianką dla opinj'i
Rząd francuski domagal się, a:by rząd narazie żadnych informacyj w tej Sjjrawie we
zwróciły sie telel<faficznie do przewodr)i_
polskiej.
polski gwarantował kredyt udzielony to udzielić nie może.
cza,cego
frakcji hitlerowskiej w sejrni<HiIli
Pozostawienie p. GravLny przez czyn warzystwu polsko_francuskie mn.
skim, aby proklamował z trybuny sejmo
niki genewskie na stanolwisku Komisarza
.._....".....łluulllllllllnllnlTTlIlIIlIllIIllIIllIIlIIllIIlIIlIIlIIllIIlIlIIlIlIIlIIlIlIIllIlIIlI"..."n..... m.._
wej prawo organizacyj boiowych narod._
social. I samoobrony przed terorem kaIru
Ugi Narodów musi wywolać w opinji
nistów.
polskiej oburzenie i 'zrujnowa'ć resztę
wiary w Ligę NarOdćw, jaĘo. bezstronną

Kard.nal Hlond w Dublinie..

Francia w,płaca 100 miljon6w frank6w
na budowe kolei GOrn,. SlilSk - Gdynia I

Memoriał Moovera wDrawil

instytucję, stojącą szczerze na straży
pokoju i spokoju w Europie.

Komisarz R. P. wyjechał do
Warszawy.
Wczoraj zrana I:-rzybyl do Warsza
wy komisarz generalny Rzplitej w Gdań
sku p. min. Papee. Przy jad ten. jak sly
chać, stoi w związku z wizytą niemiec
k'iej eskadry wojennej w wolnem mjeście.
Ze względu na to, że w myśl wczoraj_
szego zawiadon:Iienia p.rzez Kom sarjat
Generalny Senatu gdańskiego o tern, że
przedstawiciele rządu pojskiego nie we
zmą dla wiadomych powodów udzialu w
D'owitaniu wojennych statków niemiec
k!ch. Komisarz Generalny, nie chcial być
obeCllym w dniu tym w Gdańsku. i tem
thlmaczyć należy jego przyjazd do War
szawy.

. zacll.vl IIlIrzvcieli D 01101 II.

Genewa. O doszone wczoraj propo- nlowych na realniejsze tory. wkraczacie
zycje rozbrojeniowe tloovera już pod- panowie. Interwencja wasza utrudni ra
czas dyskusji spotkaly się z licznemi za- czej Dorozumienie, niż ulatwi",
strzeżeniami. Angiels,ki minister John ..Matin" pisze dalej: ,.Można przeba
Simon w delikatnej formie stwierdził, czyć amerykańskiemu prezydentowi
że (ozbrojenie możliwe jest da osiągnię- pom\\lkę w adresie, gd'l swój manifest
cia jedynie wspólną pracą. a nie jedno- wyJ?1Jrczy skierował dp Europy, zamiast
stronnemi deklaraciami. Paul Boncour do wyborców amerykańskich, nie można
uwydatnił szereg slabych punktów me- mu jednak wybaczyć tego, że zapomniał,
moriału: brak uzależnienia zmniejszenia iż konferencje międzynarodowe istnieją
zbrojeń od bezpieczeństwa, nieuwzględ- po to. aby na nich obradować, a nie, by
nienie nierówności położenia państw vrz.vimować jakieś ultimatywne żąda

małych i powstałych po wojnie. nia.

.Jedynie delegaci Włoch. Niemiec I ..Petit Parisien" wyraża swe zdumie
Sowietów powitali propozycje amery- nie. jak IIoover mógł konferencji prze

kańskie z .uznaniem. słać tego rodzaju memoriał. Jako słabe

-o--

Herdoł rokuje w LozannIe

z Niemcami.
Lozanna. W c.iągu dnia wczorajszego
kontynuowane były rozmowy łIeniota I
MacdonaJda. Popoł. wydany został naste
pująCY komunikat: "Rozmowy między de
legacjami brytyjską a francuską konty.nuo_
wane były w dniu' dz siej!szym w sposób
pożyteczny i przyjazny. Zostały one przer

wane celem dania delegacji francuskiej
sposobności konferowania z dlgacią nie
mlcką".

W ten sposób w roz WGju narad lozail_

skich nastę'puje dość zasadańczy zwrot. 00._

tąd cały punkt ciężkości . tkwił w rozmIł
wach francusko-angielskich, których celem
było ustalenie wspólnego stanowiska obu
delegacyj w sprawie odszkodowań. Obec_
nie główny wierzyciel ro.zpoczyna bezpo
średnią dyskusję z dłużnikiem. Rezultat 4_
dniowych rozmów francusko-angielskich
trzymany jest w ścisłej tajemnicy. Przyj_

Paryż. Prasa francuska odnosi się punkty określa brak gwarancji bezpie
bardzo krytycznie do memorialu IIoove- czeństwa i kontroli rozbrojenia. brak
rat uważając gO wręcz za demagogicz- klauzuli o zmniejszeniu budżetów woj. muja,c wieczorem dziennikarzy francuskich,

ny manewr. wyborczy i ultimatum, skowycb.

- stwierdzając, że przyc'Z'Vni się on jedy- Sprawozdawcę ..JouI"nala" uderzył
Oravina a bojówki hitlerowskie. nie do utrudnienia prac konferencji. przedewszvstkie fakt. że za propozycja
W'związku ze zilanym incydentem, Ciekawe są wywody "Matitld" o wy mi amerykańskiemi wypowiedziały się
który wydarzyl si ę one g daq wieczoremmemorjalu.
padkach. povrzedza,ią.:ych
,ogloszenie
państwa
siejące
niepokój.tloovera:
To wvstar
Podczas slynnej nocnej
roz- czy
d'la oceny
m morjalu
nćJ dworcu gd,ańskim, :przy odejśdu po- mowy w Morges; Gibson zapytał fler- "Oeuvre" żaluje, że tloover nie
(,Iągów do Tczewa i Warszawy, spodzJe- riota, czy ule ma nic przeciwko memo- wspomnial ani słowem o dlugach mię

tIerriot odmówił udzielenia jakichkolwiek
wyjaśniń, zapewniaja,c jedynie. że rozmo
wy przyniosły pewien postęp, i kładąc 'na_
cisk: na słowo "pożyteczny", figurujący w
komunikacie. Tak więc łlerriot w dalszym
cia,gu daje wyraz optymizmowL RozmowY
niemiecko-francuskie zaczęły srę już wczo
raj wieczorem. tIerriot odbył krótką roz_
mowę z v. BiHowem. Uzisia.i rano OdbędZie

konferencje z v. Papenem, pocz m rozpn..
czną się naTady ekspertów obu delegacyj.
ąd pol kl. zwróci się zarówno do se- ..Jak 'pan może przypuszczać. abym Jedynie i.eon BJum jest zachwycony Dziś wiczorem tlerriot wyjeżdża na. dwa
h tu gd ,. k1egp. Jak 1 do Wysokiego Ko- nie miał nic przeciwko temu? W mo- projektami St. Zjednoczonych i iąda, dni do Paryża.. Według panującego tu prze

Iwać się należy. że w najblliszymczasie rjalowi. Na to IIerrlot: dzyaUanckich.

ItCls rza \ .i ' Naro ó:w br. G avl wzżą- 11\encie,lldy cały. nasz wysiłek skiero- aby francja wvrazila na nie swą zgodę konania sytuacja parl'ł1Jl!'ntarna' ....
rancąsldego może sie gkOO1PlikAA' "
daniem przeprowadzenia Jak ajskrripu- W8!lY Jest !lo pchnięcia obrad rozbroję- natychmiast i bez zasttzeż ń.
...

r_ -t75
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!Proberlińska działalność "Kattowitzer Zeitung"

napietnowana przez Sąd polski. .

Redaktor 'odpowiedzialny, Hubert Schray, skazany na 14 miesiecy wiezienia.
W I'atowlchm Sądzie Grodzkim za- Wy Trevlranusa na lamach jego pisma, la wlaściwa nadejdzie, przedstawi pismo .to społeczeństwo polskie i lojalna część
23 czerwca.
.przypomnimy
tylko
osławJone)
010-nasze
1 W odpowied1nim
momencie,
gdy Chwil sie Jako - świadek
p. Scbray'a.
W tedy
padł Iw z{)raj wKatowice,
rok, 'na który
opinja pOI.
al o podobnej
ak jiecha
senatora
amerykańkomplet tego rodzaju
artykułów
I tut. f!1niejszości
niemieckiej
będzie do-pie_

ska czekała od paru tygodni z wlelkiem sluego Boraba. . p. Kroiła, który ze2:nawal w tym proce- 1l'0 mlaJo rze,czywistą satysfakcję!

pr_.II... DrOC.aU.

Ilapręteuiem, wyrok na b. redaktora od
powledzial-nego "Kattowitzer Zeitung"

Huberta Schray'a. Wyrok brzmi - 14

miesięcy w1ęzienia za rozpowszechnianie dr. OIowackJ,
Proces wczorAJSZY
sęd'zia
"KAttowitzer
ZeituiIl'g"
stoi na
gruncie I znaleźć
w "Katt.się
Ztg.",
oskarżał poprowa.dził
wiceprokurator
państwowości
polskiej
i "uni'ka"
pOi1'11SZaprzeciwstawiają
takieczemu
fakty, jawnie
że wy.

zmyślonych faktów, ażeby podać w po
gardę dla urządzeli pmistwowych I za
nądzeń zwIerzchności, co stanowi wy.
stępek z art. 131 k. k. łącznie z 20 usta
wy prasowej z dnia 7 maja 1884 r,
Wiadomo o co chodzi. Wiadomo, że
dnia 1 czerwca bo r. w Nr. 123 zamieśdla
"Kattowitzer Zeitung" pamiętny skonfi
skowany artykuł p. t. "Auch in Katowitz
Bojkott gegen Danzig", w którym pismo
to wydrnkowało czarn0 na biatem, że Pol

ska celem zgnębienia Gdańska, nim

dr. NowotllY,
bronił oskarżonego
nia wszelkich
tematów
granicznych,
I cinek
inkryminowany
nos! na
sobie ślady
Zbjsławski.
Oskarżony
tlumą'czyładlW'.
się "stoi"
na zasadz'ie
postanowi'eń
traktatu
poprawek
Schray'a, który
przystosował

tak, jak to już w jeg"o im1eniu uczynila we.rsalslc:ego. go do warunków lokalnych i jest zaopa..

"Katt. Ztg." tem, że jakoby nie przeczy- Adwokat Zbisławskł wnióst o prze- trzony w jego nagłówek oraz notatk dla
tal do kO'lca inkryminowanego artyKulu, słuchanie 'naczeJnego redaktora ,.Katt. zecera. Oświadczał też sławetny p. Kru11,
bo bYł w redakcji porannej sam bez zur- Ztg." Kru.lla ,na okolLczność, czy zez.nania 'Że w sprawie rewizj1 &1fan i c pismo jego

lopowanego kolegi Webera. Arty,łrnr wy_ Schray'a są prawdziwe, p prokuratQr nie (?) zajmuje nigdy (?) stanowiska
cięty był z "Osteuropiiische Korre,spon- wn.iósł również o przesłuchanie tegoż subjektY\wnego (?), bo przeciwstawiaro
denz", otrzymar go zaś dnia po.przednle- świadka na okolicz.ność, jakle jest ,,,asta- by się to jego wskazani.om! SztQAia że
go od naczel,nego redaktorA dr. Krulla, wienie "Kattowitzer leitung" w sprawie nie odczytano mu tu z mie}sc.a kilku jego
który jednak, jakoby, również a'rtykulu rewizji granic? $wiadek dr. Krull, cczy- powiedzonek w artYlkulach wstęr:H1YGh,

tego nie czytał I Oskarżony żałuje po- wiście, w całej pełni potwierdza u,zna- mówiących coś wręcz przeciwne o.

narodu polskiego, bw'ierdzi, że bylo piilsche Konespondenz", mów'I, że nie Nowotny, którego Ś\wietne wywody za_
chwyci się (?) ostatecz,nych (?) zarzą czuć
pelniGnego czynu, który był obrazą u. , nia Schray'a co do wycinka z "Os euro- Następnie zabrał głos P. prokurator
dzeń militarnych, chce przez gospodar to tembardz!ej "przykre", bG przecież rozumie, jak ostatnl-e zdanie mOJło się miesZiczamy poniżej.
czy i m{)falny bojkot zgnębić ludność
Gdańska, wobec czego jest rz zą pożą.

WaDaniala mowa D. Drolluratora dr. Nowotnego.

daną, ażeby Gdańsk i Pomorze odebraly demaskująca działalność "Katowicerki" I piętnująca oskarżonego Scbray'a.
Polsce Niemcy. Artykuł ten obiegł całą Zmartwychwstanie Polski Nawiązując do nich stwierdza autor. że Wy- w granicach Polski J Da gruncie międZYDarOOo
prasę polską, wywołując w calem spole- nlka
z nich. Iżdziejów.
polskawlakcja
przeciwko
Odańskooowvm
wyWołać
dla
je.! urządzeń
koniecznością
postępuje
naprzód oraz,
że P{)lska
przed orząd2:eń. apogarde
wlec tegO
wszystkle2o.
co Jesti za
wy.

czeilstwie polskiem niebywale oburzenie, . stateczneml zarządzeniami woiskoweml cbce razem jęJ woli. jej zamierzeń i dążeń.

które wyrażało się w \-volaniu o przy- nleP róthPolski
do bytu,
o nst owegodzlejC?weJ.
b-s:1 gospodarczo
i moralnie
zniszczyć
ludność
()dau-zostały
Jeżeli publicznie,
zaś dodam,będziemy
że zarzuty
uczynione
o. wyrokiem
pra"!edhwoscl
a I uczynić
Ją niezdolna
do dalszego
r{}zwoju,
już te
mieli
zebrane
ł\ładne ukaranie zdradzieckiego pisma za lec takze koniec znos clą meuchronną zarowno OdDowledzla na to - konkluduje autor - wszystkie Istotne znamiona Wyst. z 131 k. Ii..

Jawną
ra ę raJu.
ta stala
sie już zupełnie
a-sprecyz-owane
mcom Gdańska
I korytarza".
. d d k .zIOltlkl,
jak Inych.
naturyKonlecznosć
nowych stosunków
poIltYCZ1 jest tytko
żądanie
_oddania NIe- które treść zajętego w zupełności Wyczerouie.
Nie osłabiły tego piorunującego wra- sną I b zsl>t?rną pO wybuchu rewolucJI rosyjskiej A więc zu=,ełnle wyraźnie I publicznie zarw- Nie p rawdziwe i wyraźnie wykrętne
I prz m ęisclu Jej w fazę rewolucji komunistycznej. ca nieznany autor Polsce nlet:vlko nieprzyjaźne,
żenia wykrętne tlumaczenia się redakcji Dla " ocarstw zwycięskich. k óre zebrały sle w lecz nawet agresywne zamiary wZltledem Gdań- tłumaczenie oskarżonego.

"Katt. Ztg.", ostentacyjne zwolnienie Panzu .dla nowego odrodzema. Eur'!py. mato ska I w od'POwiedzt na to tąda pozbawienia . .
Schray'a z redakcji, uczynienie z niego : k ezm

J:; :aJ besz: rrb h p :s: iow Polski Gdańs a i t. zw. korytarza. Takiemu oto ma a :.n e aj:ł Yar k:ej :z ::: J :

kozIa ofiarnego, jedynie i wylącZl1ie, ja- Traktat wersalski, a ustawodawcze artykuł v S7 artYkuł,?,wl uzYc Yła swycb szpalt "I(att{}witzer jakie!ś niemieckiei korespondencjI. że Wyclne.k:

koby, winncgo Za cal y ten "przykry" in- dowerenneJ
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lecz takiestę1Jku
lit&nu idszczerczego
występku, {llaiącelto
par. 131 k.pańsłk. WyJes.t meprawdzlwe
1 Wyraź

' o.. ' w r. korytarza. a więc terytorjum staoowlącego Inte- ostatmelto ustepu. a poza!em wykluczona jest

nastawienie "Katt. ltg." jako trąby pro-I W gr S a P n ó l . c e ze p s ,e l } k E I IJr ty O lk P o Y' n.Tr s .o k s t u a n t k W u e d r o saI N e i m u l . Ii wowych. Publicznie domalta się zwrotu t. zw. żcnv zytał cały artykuł. a me czytał własOle

berlińskiej, jako głosicielki haseł n'ie- tem. że ostateczne oznaczenie linij granicznycb Itralną część Państwa Polsklelt{) I przez Pola- rzeczą. by artykuł tak wazny. ta wybitnie po
mjeckich, które w ostatnich latach zupeł- uzależnił od pleb sc:vtów. zarzą zonYcb. na do- ków wyłącznie zamies kalą. craz odebrania lIty zny. potra t?wany Ył ta . Jak gdyby do

...., '" Gdańska na mocy traktatów przysługują. bOWlązku dzlenmkarsklego. .

nie niedwuznacznie są hasłami rewizji . : y ą y h C er g Y: : C e hP IS a . kta p t l k a po=;:o;; .. ; Polsce tych praw. które P{)lsce w stosunku do nosil. WJad-o csc1. zup me obojętne i tyJko z ()oo

granic, zwłaszcza na wschodzie Niemiec. być zadowoloną, zwłaszcza z tych części. które Aut-or jest nieznany I napewno nie dowiemy Mówię o tem nie dlatego, by bromć się przed

Nie po raz p'ierwszy ?jawił się p zec!e o i:: G I a r p'::d av
h tó opi:r ' się jego nazwiska. a' artykuł _ jak tlumac1v przYjęciem niedbalstwa po stronie oskarzone o,
na
łamach "Katt. ltg. tego rodzaju ar szei chwil! jednak zawarcia
traktatów pOkojów. się [!o!!eir a Y. jest wl r ym przedrukl a - b:IS ? eg k'7rż k ; I:: ł oi b;ń
tykuł! Może nie tak jawnie. z tak otwartą Polska stała I stać bedzie na 2runcie ich niena- tykulu z JakleJs niemiecku:! korespOndencJi. gdy przyznał. ze żaJęty artYkuł miał w ręce.
przyłbicą, ale bardzo często w "Kattowi- ruszalnoś<;1 I nlena.ruszal,!oścl granic POlSKi Uzasadnl . e n. le a k tu oskarżenia. rakt zaś. ze w krytycznym czasie współkolega

tzer Zeitun g " l . na lamach J 'e j volbundo- traktatamI teml okresloneml.
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Akt oskarżenia zarzuca
oskarżonemu wYĘt.
nie nadaje
się do rozpatryWania,

wych si'o trzyc znajdują się ukryte spry- Niemcy i prasa niemiecka a traktat z 131 k. k.. a więc nie idzie w kierunku zbrodni oskarżony odpOwiada za własne winy I własne

tnie między wierszami _ perfidne, zdra- z 85 li. k., a dlatego. że umiejetnie I sprytnie działanie I skoro do niego należala kontrola
dzieckie wycieczkj przeciwko całości wersalski. użyte słcwo ..Riickgabe" w przetłumaczeniu na cz '::: n do treści zajętego artykuln oskał'_

granic polskich, "udowadnian'ie" niemoż- clw
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:: żony tłumacząC się zezuał, że gdyby znał treść

liwość rzekomą utrzymania postanowień samego poe.zątku. głosząc potrzebę jeg{) rewi- wierny swym tradycj()m. nie móglby przejść do artykułu, na jego umieszczenie byłby się nie
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mimo.nie
że mógłby
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traktatu wersais ego,
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żadna sita treść
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,.I(attowltzer
Zeitung". gdyż
nja urządzeli Państwa Polskiego, tak, że PQlskl, a które określaja Iż są niesprawiedliwe. przestępną tegO artykułu Inaczej kwalifikować. Da gruncie traktatu wersalskiego i uznaje słusz
,wierzyć się nieraz nie chce, iż pismo ta- Domagają się zpowrotem zwłaszcza Prus zacbo Zdanie zaczynające sle od słów: .,vor ent- ne prawa narodu polskiego do ziem połsklch
kie pojawia się w Katowicach. a nie w dnic które rozdzielają Prusy Wscbodnie od re- geltlgen mmtarischen Massnabmen" aż c.o byłego zaboru pruskiego.

Bytomiu, czy Berlinie!' : n: :m : e c e j:r ls :: o a30 :: :: z;:: ::f::tó ac: io :h,PU I":l::lł:ą,dre Zeznania KruUa a fakty.
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Od p owiedzialność za 'ten kurs P ol i t y ki gają się pOlskiego
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g Ś azaznaczają
l r o d n ę e d W la t u ym
rząd c każZ e e lU n 1""
: a p b ań
Y st p w r o zeże
W z "Katt.
yc to h W pOZtg."
Y\V ISk o-jako
l ' . ŚWiadek
Krulł naczelny redaktor wY
"Kat. Z."

Ciąży, rozumie się, nie na odpowiedlial- dei sposobności, dają mu szczególny wyraz w Twierdzenie bowi&m, że moralny i gOSpOdarcLY chodzące w Polsce respektuje Interesv Narodu
Dym, ale na naczelnym redaktorze, któ- artykułacb dzieunlkarsklch. Charakterystyka ta- bojkot ma wyprzedzić ostateczne zarządzenia Polskiego, że "Katt. ltg." nie solidaryzuie się
( ) kiego
I ustcsunkowanle
sle Polski
m!lItameJ;
jest równocześnie
twierdzez niemieckiemi
żądaniami
I stanowiskiem
wYTa..
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się
:to W takim n. P. artykule z 29 stycznia SY. będace jego wyrazem. słycbać tylko w Niem względem Odańska. Wynika to z brzmienia UŻy- oskarżooego oraz zeznania dr. Kndla należało
'1930 r. jałwni-e i Z podpl.sem napisał, że czeclt. względnie wszedzle 'l wYłączenlew Pol- tycb slów I z ICh zestawienia. jak również ana- by brać pod uwage, gdy nie wyprowadził Je
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'dzisiejsze granice są "duszące życie", że is:e.z t n y
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nie jest to sprzeczne ze zobowiązaniami niemieckie ze stanowiskiem tem w sposób zu- pOprzedniego. zaczynaJacego sle od słów ..Wie zwłaszcza, że dotycbczasowe artykuły ..Katt.
traktatu wersalskieao , J .eśli wszy . &tkie pełnie wyraŹny i ()flcjalny solidaryzują się. man aus dlesen flugbliittem ersiebt", a stw1er- Ug." nie odpowiadają linii potitycznej ,.Katt.

dzaJące20, że polska akcja przeciwko Gdańsko- ltg," przedstawione! dzisiaj prz,ez oskaTŻonego

partie niemieckie wzięły do swego pro- Występna dzialalność "Katowicerki". wl postępuje naprzód. tarządzenla militarne. , dr. Krulła, gdyż stwierdzają' one, że "Katt.

gramu kOnieczność rewizji. W innych oraz Kospodarczy ł moralny bojkot a zdarz"" le.!tung":
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'artyku ach znowu dOI\\'Qdził " zmie.nności Gdy
mowa omógłbym
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'POjęcie faktu
z 131 k. k.I Nie
są one1)
i -stale
wnejzaimowało
we wszystkicb
mlędzynaro
g,ranic", pisaJ. że granice są nietrwa re. że daję wyraz swoim wrażeniom, że opieram się dynie ogólnem ujęciem stosunku Polski do Gdaoi sprawacb Polski, I z basłami rewlzjoms{Y
tylko na przypuszczeniach. Niestety. rozporzą- ska lecz określeniem lin!! polityczne' Państwa cznemi się solidaryzowała,
dzam dowodami. a dzisieJszy proces kamy. jako Pol;kiego wZ4lłęclem Odańska. oraz stwierdze- 2) stale przedstawia wewnętrzne sprawY Poło

, ,' przyobjawa
, ch , " pąezi
bienia
reumatyanych
bolach.

. 00 n \ł' plekach

::: br:::yc a.I t;:;o ': :::C : iesrz:; r :: a :{:::YC or:I :,ć bO::: :ch ski w świetle dla niej niekorzystnem.
tych oowodacb opańy. wyrazem tel polityki I tej ostatecznych celów. Oertzen mimowolnym oskarżycielem
w numerze 123 z dnia l. 6. br. czasopisma W układzie dzisiejszycb stosunków pOlltycz: K . ki"

J ..I(attowltzer Zeltung" ukanał się art"kuł O, t. Dycb pokoiowea:o nawskróś stanowiska Polski "atowIcer .

i "Aucb In Kattowitz BoyltOtt gegen Danzlg". W w orzeddzleń konferencji lozańskie!. zarzut PO- Odnośnie do tłumaczenia się oskarionego.
. artyknie t m podaje autor treść ulotek. nawo- stawiony Pots'1 ' że zapoznaje traktaty polio- że zajęty artykuł wbrew JegO wolt I redakcJI

łującycb do bojkotowania GdaJislia i Sooot. wy- iowe. że nosi z wyrażnemi zamiarami wzglę- zostal wyd,rukowany pozwalam sobie przytOCZyć

danycb rzekomo przez Związek Obrony Kre- dem Gdańska i że w tym celu wydała nawet słowa p. von Oertzęn, który w słynn m swoje
sów Zachodnich, a rozpowszechnianych w pol_ zarządzenia natury milltameJ. stosuiąc równo- paszkwilu na Polskę o. t. .,Das 1st Poleli
skk:h pociągach, orzebjegąiących przcn t. zw. czeŚllie boikot gosPodarczY I moralny. iest 0- ( C;<> g dalszy na stronie 3-ej)

korytarz ORZ w samych I(atowlcaob. helga. postawIoną świadomie w ,tYlD celu. by ""
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Nr. 175t
ProberlldSka działalność ,Kattowltzer,
Zig." napiętnowana przez Sąd polski.
Redaktor odpowiedzialny "ubert Schray
skazany na 14 mleslęct wiezienia.

"Polska Zacbodnia" z dnia 24 czerwca 1932 r. .

. --- . :'.
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Uroc_vste .rlviecle lDolI.terskle.o' lotnika
na 'Iorvel_ie.

Nowy Jork. 'powltarile lotnika Haus- nera wzięły udział wieikle tłumy pg tyjskieg Uroczyste przyjęcie bohater
nera w Miami na FlorYdzie miało prze- bllcznoścl. przeszło 10.000 osób. Ouber skiea:o lotnika odbyło się w sali teatm
(Dakof1czen<le ze strony 2-iej) bieg bardzo uroczysty. Wzięli w niem nator FlorYdy podarował kapitanowi ..Olimpia". łfausner, który przybyl do
orzedsta.właJlI\1 boba.terską walko mnleJszogcl udział przeilstawiciele władz St. ZJed- statku "CircesheU' Wilsonowi pghar pa Ameryki jako dwuletnie dziecko. cale

olemlecklel na Słąsku pisze w dalszym ciągu noczonych oraz Rządu polskiego. Deko- miątkow za uratowanie Dausnera. życie !Dragnął poznać Polskę i nie traci

J'* nastOPuJe: racji Złotym Krzyżem Zasługi bohater- Przedstawiciel ambasady R. P., mer mia nadziei, że następny lot zakończy się
nlef°:I :: I I:::,ktJ:I o:al r :ł:: sklego lotnika dokonał sekretarz amba- sta Miami, komitet przyjęcia oraz panł powodzeniem. Hausnerowie ą bardzo

wla.ttlem wobec Państwa Polskiego. Sądy sady zczulhiski. lIausner w krótkie m lIausnerowa z ks. Knappklem spotkali przejęci zaszczytami. jakie ich spotyka
pOlskIe znajdują co parę dni pretekst po to, przemówieniu wyraził podziękowanie statek "Circeshel1' 'na peł-llern morzu. ją. tł-ausner prosił przedstawiciela am

:":ł i: r:ł:ćw ;:ł: :m ż a:;'t : Wszyst.klm, którzy In eresowali,się Jeg udają-c się Itlaprzeciwko okrętu prywat basadora R. P. o wyrażenie podziękI)
unIknąć. I(ażdy arty'kuł, każda mala notatka losem 1 w chwilach mepewnoścl okazali nym jachtem. ObYdw statki byłY,ude wania P. Prezydentowi R. P. za za
jest trzy do cztery razy badana, czy nIe za- mu sympatję. lIausner potwierdził, że korwane flagami polsklcwl. K'Pt. WJlson szczytną de'korację, jaką otrzymal. W
wlera ze względu na I.?rmę czy treść lakle- zamierza ponownie czynić próby prze- otrzvmalrpodziękowanie od przedstawi wywiadzie dziennikarskim oświadczył.
gog
punktu czasopIsma. lotu nad Oceanem. W S'Potkaniu Haus. ciela ambasady R. P. I wicekonsula bry że po opadnięciu na morze widział 15 o.
W każdym rartle na gruncIe procesu karnego
krętów, które go mijały. DQIj)iero 16-ty
, w Imię moich ohowlązków prokuratora mnszę .''''''''''''''''''''''''''''""""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111"""111""""""''''
ośwIadczenie oskarżonego I oświadczenie dr.
dostrzegl gO i uratowal.

KroIla hędące obroną oskarżonego tłumaczyć
sobie skrucbą J stwierdzIć mnsze, że oświad_
czenie to Jest chwllowem ale uczclwem posta_

wieniem sprawy. '

Naiwne IIlIszenle Francll Drzez
Hitlera leosalem PoisIlI?

Tylko fałszywy wstyd...

Jako okoliczności łagodzące' oś"ladczcnla
iest czesto przyczyną ukrywania przez pię
Drzyląć nIe moge a to dlatego. że stwierdzone
Berlin. Memorjał narod. socia!., pro- niemieckiego, jak iItlformuie korespond.
zostalo, że zajęty artykuł został z NiemIec przy ponujący zawarcie sojuszu wOjskowego "Beri. Tagebl.", krążą również pogłoski kne panie zapomocą P!1dru i szminki tak
szpecących pieg;ów, wąg;rów, żółtych plam
słany I przez "Katt. Ztg." został bezzwłocznIe
przedrukowany.

I gospodarczego między Niemcami i Prali w Lozannie. Dotąd pogło ki te nie po itp. Lecz pocóż ukrywać. g;dy można z ła
cją, wywoluje wielkie zainteresowanie. twierdziły sie.
twością pozbyć sie wpełnie tych przykfYch

Clemenceau O zbrodni rozbiorów. Komunistyczna "Welt am Abend" ogla- '<>.<>.O.<.,H <>.
Zacząłem od refleksJI Jakle miały się nasu- sza szczegóły catej sprawy. Autorem pro
nąć' każdemu czytalącemu zalęty artykuł. Na jektu sojuszu ma być mąż zaufania lIit
dowód. że refleksie te byly sluszne niech mi lera płk. lIaselmey.er. który w charakte
bQdzl wolno przytoczyć słowa Jerzego Cle_ rze obserwatora bawi w Lozannie. Przed

menceau. naJwiększego męta stanu. kilku dniami miat on odbyt w Ge.newie
nlk e
::e I:::t:łn:d:: : crę 'f .: ko'nferencję z przedstawi ielami delega

nieczystości cery! Łago-dne a zarazem nie_

zwykle skuteczne mydło tlerba i niezrów

nany krem tlerba. to idealne środki kO'Sme
tyczne, które w zupełności spełniają to za:
danie. Już więc od dziś wimna każda Pam

łcuJtiiIJr

używać tylko mydła i kremu tlerba, a z

pewnością w krótkim czasi,e znikną nawet
na}drobniejsze plamki. Dyskretnie perfu

lfru4U

mowane pozostawiają miły i trwały zapach.
Jedna już próba w zupełności Pa,nią prze
kona! Do nabycia w pe.rfumerjach i <iro.,

:: :II 'i:n 1dY n at:ł jd e 400 tys. karabinów. .Granice zachodnie

Marmelady, kon'i
tury, dżemy, &oki.
kompoty - to pod

Poseł sowiecki u ministra Becka.
Warszawa. Podsekretarz stanu w mi

: :w, rrz I e I::: : z £ n i v ' n nich. Memorial domaga się przeprowa

gospodarstwa

_ rozbIór PolskI cji francuskiej Qlk. Raquin. Narod. socjal.

"Najstrasznlelszą zbrodnią w dzleJacb ludz- żądają przy;mania Niemcom pełnej swo.

kości, która naplętnowala stygmatem od. body zbrojeń. \Vedtug projektu, stan

wiecznej hańby nazwisko Katarzyny. Marii CZYnIlY Reichswehry wvltlosić winien

er J I

gwałt przeciw ludzkości nie wołal tak wiei. zostaną bez zastrzeżeti uznane. Główną
klm głosem o zadośćuczynienie. które przed trudność nasuwa sprawa granic wschod

mI, nie przebaczalneml obJawami przemocy dzenia rewizji tych granic w stosunku
w dziejach Europy. Jest ona też hlston'cz- do Gdańska. Pomorza i Górnego Śląska.
nym symbolem oznaczającym led.no z naj_ proponując wzamian przyłączenie do
::: Y. :asł:. j s :::,łi ' a i ? e clązą na su_ Polski Litwy oraz umiedzynarodowienie

ujścia Wisły. przez co Polska miałaby

Żądam dwóch lat więzienia. uzyskać dostęp do morza. Jak twierdzi
CZy się co zmieniło? Nie. Czasopismo ble- pismo: p.OWYŻ Zy. projekt w stosunku do
mleckle urbl et orbl.... głosi, że ziemie. które Pol .kl me zna]dU1e aprobaty u v. Papena.
Polsce oddano należy jei z powrotem odebrać. Zbhz.ol1e .do v. Papena kola - wedtug

przez Polskę. . ... Z .

asłusznIe
Jedną zwydane
przyczyn
maja
byćwz
zarządzenia
nie_żedziennika
stać
mają naspraw
stanowisku,
przez
Polskę
lędelll G r-li_
możnaby -nie
poruszać
wschod I
ska I gospodarczy I moralny bOJkot Gdanska nich o ile ty lko do ] .dzle do P Oro umienia
Twierdzenia te są kłamstwem, mającem na W sprawIe Jednolttego frontu przeciwko
celu poddać w pogardę Państwo Polskie I iego Sowietom. Projekt ten opi.era się na pla

stawa oszczędności

domowego.

S:lZON W PEŁNI,

Tani. k,illlki
prz,pisall1i
ID każd.j ksi9[.Qrni.

4IJ

zarządzenia. 'nach znanego Iłrzemvsłowca niemieckie

Wys kl Sadzl w tym tanle rzeczy n?sze go, jednego z głównych propagatorów
£ 1 n I . ,s a : f:r e:ł nł::: k:; s ą: ala sojuszu gospod rczego niemieoko-fran

więzienia. cuskJego. O proJekta-ch paktu francusko

Po nim zabrat głos obroń'ca Zbl 'aw
ski. Bardzo stusz.nie zauważył OB na
wstępie, że wobec tego, o,:} "Katt Ztg."
napis ata, może nie powinienby się znaleźć

adwokat. któryby się podjął obrony
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Skle.v lvioniowe we wszvsllcicll
mieJscowościaclI w Polsce.

Schray'a. Po tym przekol1ywująq r m
Około 45.000 miejscowości w Polsce nie będą przochowywane w osobnych szafach
'\\ stępie przystąpil "do rzeczy", st rając posiada dotychczas Pll'llktów sprzedaży lub skrzynkach. Osoby, które uzyskają ze

?:erjach.

nisterstwie spraw zagranicznych min, Józef

Beck przyjął w dniu 22 bm. posła ZSRR.
w Warszawie P. Antonowa Owsiejenkę. 
Tegoż dnia min. Beck przsrjął posła buł.
garskiego min. Robeffa.

Zakończenie strajku robotników

I sezonowych
w Łodzi.sezO'!lo h
Łódź. Strajk roootników
(około 3 tys. osób) w Łodzi został zakoń_
czony. Robotnicy w dniu dzisiejszym przy.
stąpiJi do pracy.

Ruch statków w porcie gdyńskim.
Gdynia. W miesiącu maju zawinęło do
portu R'dyńskiego razem 322 statki o poje
mnoki 239.937 ton, wobec 282 o pojem_
ności 216.924 ton w m. kwietniu. Wyszło
z portu 319 statków o ogólnej pojemności
471.780 ton, wobec 270 statków opojem.
215.956 ton. w m. kwietniu. Średni tonaż
statku, zawijającego do portu w Gdyni w
m. maju wyno,sił 737,2 ton. średnia ilość
statków przebywająca jedTIocześnie w por_

cie - 35. średni postój statku - 60,2 godz.

Polacy z Mązur, Warmji i Powiśla.
Gmdziądz. Odbyło się tu przy bar

tyioniowych. skutkiem czego, lu- zwojenie na otwarcie sklepów tytoniowych dzo licznym udziale cz.loUków zebranie
si" za wszelką cenę udowodnić, że subjek wyrobów
dn{)ść narażona jest na przepłacanie tych w czasie od 1 lipca do 31 grudnia br., zwol Zrzeszenia Rodaków z MazuT. \Vannji i
tywnej winy nie wykazano, jakoby, jego wyrobów, sprowadzanych przez różnego nione będą od ooowiąz;ku wYkupienia paten Powiśla, na którem wYgłoszono refera
pupilowi i domagat się zmiany kWdj;fika_ rodzaju pośredników. tu na rok 1932, o ile poza wyrobami tyto_ ty. Na zebraniu poinformowano -człon
Jak się do\\iadujemy, na skutek IicZJIlych niowemi sprzedawać będą tylko artykuły ków. że 17 lipca br. odbędzie się w Tcze
ej. czynu.. zwtasz\..za, że oskarżony jest
już ..dostatecznie ukarany" utral:eniem żądań zainteresowanych, - Mi'nisterstwo potrzebne do palenia, jak zapałki, gilzy itd. wie zjazd wszystkich rodaków z War
zgodzHo się obecnie udzielać ze_ Sklepy tytoniowe, których zarobek za rok
posatły (?!) oraz ,więzieniem ślcdc zem. Skarbu
zwojeń na otwarcie sklepów z wYrobami 1932 nie przekroczy sumy zł. 36. czyli zł. mji. Mazur i Powiśla.
Następnie zabierali jeszcze raz głos tytoniowemi w miejscowościach, gdzie nie- 30 miesięcznie zwolnione będą od wykupie
P. prokurato.r i obr{)ńca oraz oskarlony, ma jeszcze sprzedaży tych wyrobów, bez nia patentu również i na rok przyszły.  Sztab Zw. Strzeleckiego w EstonJi.
żadnych formaJności i bez obowiązku Wy- Prośby o zezwoJenia na otwarcie skle
Tallin. Przybył do Tallinu na zaprosze
poczem sędz,ja dr. Głowacki zar ądzit kupienia
świadectwa przemysłowego na r. pów wno-sić należy ustnie lub pisemnie do nie organiza'cjj Kaitselitu na palfod'l1iowy
przerwę. po której ogtosił wiadomy wy 1932. W gm!nach wiejskich, w który;ch nie- właściwego urzędu skarbowego akcyz i pobyt
w Estonii komendant główny Zw.
rlJk, przeciwko któremu obroń.ca wniósł ma odpowiednich lokali. sprzedaż wyrobów monopolów państwowych. Wniesienie pro Strzeleckiego
płk. Rusin wraz z kierowni
apelację, prosząc rówrl6cześnle o tym
kiem WY'dz. spraw zagr. Związku p. Ewer
tytoniowych
się odbywać
zwykłych
śby bdnych
i uzyskanie
zezwolenia ni-e pociąga z tem oraz oficerami sztabu. Na dworcu go_
pod może
warunkiem
jednak,wże
wyroby Isobą
kosztów.
czasowe pozostawienie na wolnej stopie chatach.
ści polski,ch powitał komendant Kaitselitu
-............łI..III1'I'IIIIIIIIIII llllIllIllllJlllllnlllllllllllIIJUIIIIIII1111111111'.m...........
skazanego. Sędzia Głowacki oświadczył.

te o tem zadecyduje osobna uchwała
sądu.

Cz, Gdańszczanie ogamielaiCl sieI

gen. R(}ska w otoczeniu sztabu. PO'Seł Li

bioki oraz kompal!1ja, honorowa Ka<itsetitu.

Polska przykładem dla Stanów
Jutro podamy dokładny tekst i mo
tywy wyroku na Schray'a.
w pismach
nlemiecklcb
na Ie Zsię
zadowoleniem
podnleSć
równocześnie
terenie
Wolnego
Miastawycbod'zącycb
Gdańska wydal
simy, że hasło
bojkotu
Odaliska, mn
rzucone przez Zjednoczonych A. P.

-xox-

Wysłannik Hitlera u ekskalsera.
Berlin. Prasa donosi. że przywódca na
rodowych socjał. generał v. Epp bawił 0_
stl'vnio w Doorn z oficjaJną misją od łi:t
lera. Gen. v. Bpp zapewnić miał WilheJma.
że narodowi socjaJ. nie bedą sie sprzeci.
wiali powrotowi WilheJma do Niemiec.

wyczuć duże zaniepokojenie bojkotem jakle spo.1 Związek Ohrony Kresów Zachodnlcb rozprze- Nowy Jork. W przemówieniu wygło
łeczeństwo polskie ogłosiło w j>tosunku do gdali_ strzenla się wśród społeczeństwa naszego na szonem przez radio b. doradca Banku
skich towarów oraz w stosunku do Gdańska I Śląsku, przybierając ustawicznie na sile. OstlY._ Polskiego p. Charles Dewey zwrócił
Sopot, lako miejscowości wycleczkowycb I wy_ nie np. za bezwzględnym bojkotem towarów specjalną uwagę na sprawozdanie Ban
noczYbkowych. StwierdzIć trzeba. że lednak do- gdańskich I wycieczek na teren Wolnego Mla_ ku Polskiego, jako wyróżniającą poll
tycbczas rozbestwione bandy bltlerowców nic sta Odańska opowiedziałY się niemal wszystkie tykę finansową Polski ż pośród wsz-yst..
nie zmieniły swel taktyki. Wciąż te same jJro- związki I towarzystwa polskie w Plotrowlcaclt. kich innych krajów Europy. Polska po
wokacie I pogróżki pod adresem Polski, Ml)'He Ocbojcn I Kostucbnle. Dziećkowlcach, Ornonto- lityka walutowa' i .handlowa ,stauawią
można na wiecacb, zebranlacb, na ulicy a na- wicach. Starej Kninl. Jaroszowlcacb, Smardzu- podstaw'y do dalszego pomyŚ'lnego roZ

Dalsze unieruchomienie tonaiu wet w Senacie W. 1\\; Gdaliska. Ponlęważ Nie. wlach, na terenie IIOwiatu p!>zczylisklego, w woju ktą;iu. mówil p. Dewey. Nie. jest
w portach Bremy. mlec nie odzttacza się nIgdy dalekowzrocznośc ą Chropaczowlę, Halemble. w Nakle Śląskiem (po- to przypadek, lecz wynik ostroiQęJ,(O"
Brema U bl ' egł m . . C t h B nalęży spodziewać sIę, że antypolskie te Wystą. wIat Tarn. Góry), w Wilczy Dolnei (pow. Ry- sz'czednej polityki r:4ł!,!, która zas'\'gllle
my daje da'sl 1 zwyżh'e lIJ1iaTUchomioJlycn p eUla Ule znJ ną wczesn.eJ, m w SIlOS oczy- bnfk szereg n nnyc m e JS"owusc. n:! ? WEZs",z: uznaD: z' '..' u>Q:i.
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dzi, zatvwaJą,c błogiego IJo:Cześcia w cud.

nych komnatach królowej.. .

Dziewice po dziś dzieli wiią. r obarw

Obrzęd, świętojańskie w pryzmacie hiStorii i legendy. iMowerni wstą kami i w Noc ŚwletoiańsQ
ne wianUci. czasami nawet przepjataią. je kO:
TZ'IlCa3ą na wody z d'I'Żącem mekiedy serdu.

Sobótki pochodzą Z pogaństwa. - W czasach ohrzegolladsklch uwałano Je za ,,'wJęt ć diabelską". - Obecne szikiem. ponieważ wróżą, im' one' przyszłość
podania ludowe o sobótkach. - Na laką pamiątkę obchodzimy "Wianki"? - Kryształowe zamki królowej Wandy Wianki bowiem, złapane przez chłODCÓW'
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to noc czarów.oWiato nocl goje
chrześciilU1ską.
Oto. coobrdającego
pisze nasz wielcze piękny zWyczaJ:
w zachował
czasie palenia
SD- sta
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niowysłowionej radoŚci, to wleJ!kie świeto ki poeta Jan Kochamowskj: b6tikJi procesja obchodzi pola i śpiewa nabo- dna z h Ś'Pi ana przez 'e . c Je..

ognia t 'Wody.Same
od prada\Vll1ych
sprawowane
..Talk to IUilItkl
nam -poda.ty,
czasÓW.
Z'IIO'W'II
z dru,glch
mJa.Ty
- - - -żne- pieśm...
- - - - Mazowszu'
- - - - - ' w okolicach Na : m na
Nierozerwa11lJie z tą nocą z iąza!lle Są te na dzień Iętego Jam.a ' Obchód "Wianków" ja głosi legenda - VI! poiJu lipeńk w poW ziełooa
dwa przedziwne obrzędy - Sobótlki i Wian- ZawMy so'b61'ka pa am.a", powstał na pamiąt1<ę heroicznego czy.nu le- Listoozki QlP'Uśclla, .

ki. Zwyczaj .pa' enl>a sobótek, który zacho. Po przyjęciu chrześcijaństwa praszczu_ gendarnej Wandy, która, nie chcąc Wyjść Pod nią. dzlC'W'C;Y'Da..pod Dlą jed}11lł3.

wał się. w Ojcz?źni naszej do dziś dnia, rowie na<si ową uroczystość "słonecznego zamąż za Niemca RY'dygiera, rwciła się O Parę wHonuszkow ila. .

początkiem swoim sięga bardzo 0d'ległych święta" odprawiali bądżto w czasie t. zw. w nurty Wisły. oj, CZ O l8JCZf 'Sz, mOJa dZlewczyiOO,
czaiSow: Już bowiem w staror.iybności 1st- Zielonych Swiąt, bądźto w wig. św. Jana. Według podań ludu w Noc Świętojań. h, .coz 1 CI za niedola? .

uiały podobne obrzędY.. . Tatki stan ilstnieje po dziś dzień jeszcze, z ską zakwita krzew papraci prześlicznym hłll : z s : aś po JasIU,

W wiasenne1porze obcho'dzl<li Rzymlame tym jenO' wyjaHdem, że dawniej zwyczaj tęczQiWY'ITI kwiatem, który zY's'kał miano O' m" Jas' 'ku m:' '00
wesołą umczystość, zwaną :.paHla". po- "sobótki" nader okazale j ceremoojaluie ab- "kwiabu szczęścia", ponieważ poSiiadan-ie gO' D sta ć m;e lę 's O: ] Y'IIY
śwloconą bogini Pał es, której s;kładano w chO'dzona: w u.roczystości brała udział nie. spełni'a W'SZystJko. czeg.o się tylk.o zapragnie Uwil'aJm ci la parę wia uszków
ofierze mlako oraz osad winny I palono ze tY'Iko młodzież, lecz wszyscy ta1\: starsi ja,k ZdobycIe te-go kwiatu jest jednak wprost Zab'ra a mi je, woda '
słomy ogn+Ska, przez kt6re ochoczo prze: I młodzi, tak szlachta jak i włościanie, niemożliwe, bo - ja plłsze Karol Milewski Moja dzie1Wi:ZYIJlO IOOJ'a'OO a
sl\a'kiwa<li. pasterze. a nawet. przepcdza,h Palenie sobótek od'bywało sie nietylilco na "zbliżających się do kwitnącej paproci, we. Nie ha.s411 ty się nie J YIJl,

swoje trzody. . wsi. ale tak sama i w miastach. Jeszcze bo- dług tradycji ludu, odstraszać zwykły okro- 01 mwm ja parę bialsn'cb łabędzi

()wkltil S'Z W pieśnIach, sWOIch pi'sze: wiem za panowania Augusta III. ja<k utrzy - pne widziad1a, Ś'W'ist wichru, szum dr"zew P j)IYI!Iąć one po nie '
..w RzymIe obc<hodz no Ś.Wlęto na z:ść muje Kitowicz w swoich ..Pamiętnikach", walących się, huk podziemny, łoskot nad- Już jooem plY'nie o r<J6f,icilltie,
bogini PaIHU, w cza'8le ktoregO' młodz.lenCY rozpalana w miastach ..spory ogień na uli- PO'Wietrzny i wyda przęrażające". A cho_ 0011 i za wianikiem strzałą
i dziewice, przybra e \V wieńce kWlat w caeJl, który zwał się Sobótką". Z biegiem ciaŻiby nawet jaltiś nieustraszO'ny czlowiek Juli drugi plY'ni aż się odhY'llie

skakali przez snopkI zavaJonega Siana, ŚPI e- jednak cza,su zwyczaj palenia sobótek stale pokonał te przecrwności i zbliżył się do pa- Ale z pociechą lą ,
wajl\c
hymny reU!)ijne". d podupadał ta:k, że istnieje on dzi'siaj jenO' na proci, to jednak jej kwiatu i tak mO'że jesz- Łwbędzie plY'llą wiam.ec'z i tcmą,
W podobne, bastwa, czy to nane. po prowincjach (1 10 w dodatku nie we WSZy- cze nie pOSiiąść, bo służebnice królowej B%tra je wod garnie
mianem J ro.wlta, c y Kupały, w.lerzyh da- stkich okolicach) a nadto w miastach poło- Wandy, Wiś1al1'ki, każdej chwili mogą Moje wianecz%:i z dro rutecziki
\\"ui Słowlal le i na Ich ześć pahli sto,SY w żOllych nad rzekami. R'<lzle jest połączony z "kwiat szczęśoia" zerwać. Królowa Wan Mamli was stracić marnie? .
twietych gajach. i na v.:I r7JCh?ł ach gor. - uroczystoś-oia "Wianków". Lud nasz ob. da bawlem. zamieszkująca na ..dnle Wisły Łabędzie plyaJą wiwe>czki gjoną,
xwłaszcza v wIosennej. I let1llej I!0rze, dy chO'dzący święto ..sob6tki", nie jest świa- wspaniałe zamki kryształoiWe, wyprawia BYSitra je woda' nie.sie

fioce Sri najkrótsze. .og-me te bOWIem mIały dom, ze pochodzi onO' z pogańskkh czasów w No<: $więtojańską wielka ucztę dJa to. Nie masz wiarneCZika r:łoia dzlewieczko

p ma!!:ać bogom ś\VI H do Z!l e!.nego ZWy- i lubo opowiada sohie, ii zwyczaj ten istnle-lpldców i topie.Jic, a chcac ich obdarzyć hO'j- Jwi ia cJę l1ie j)()Cie zę ,
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H A Z - E L I T E IDEALNY KREM NA LATOI MATUJE CERĘ -1\

I NIE DOPUSZCZA DO BOLESNEGO
OPALENIA OD SŁOACA. . .o.!
w kajucie, a w najbliższym porcie wy n-OSCJ. Napisał do miss Rolletson, pro
sząc ją o widzenie się z nim i rozmowe.
Zape wniał, że nie ośmieJilby sie narzu
cr.ć się jej, gdyby własne jej dobro nie
Romans z angielskiego. pana od chwili zajęcia miejsca na na

szczasz
pan oczy
się Aha!
panuTeraz
zda'Ił>
ało,
S "_azan
I - ec jt.sz.cze
na bo
lądzit:.
wy trze
żem g.o nie poznaj? Poznałem i znam
40) (Ciąg dalszy.) szvm okręcie. Nie zapomLnam nigdy ry

dam go władzom angielskim.
Usłysza wszy tę groźbę, spuścił nie
Sz.częśliwy tlazel glowę na piersi i stał
jak skamieniały.

'\\ ymagało tego.

zjeść, strawić i wypluć bez ceremonji.

iba wić nas wszystkich życia, lepiej jed

- Odkryłem - pisał - okropną
- Wynoś się pan z kajuty! - zawo
W głosie sternika można było \\'17- sów twarzy i poznaję nawet przeora
łat rozzuchwalony sternik - trzymaj ję zmowę między kapitanem i sternik!em,
czuć tym razem prawdę, co skonfuudo- nych.
wało duchownego. WyJie korzystając Odkrycie to zmieszało pana Hazel zyk za zębami i nie czyń sobie nieprzy którzy zamierzają "burzyć albo zatopić
z tego dodal: dO' najwyższego stopnia. Byt poz.nańy. jaciela i Józefa WyJie, który może pana okręt. Wierzę w to, że nie zechcą po
- Usiądź pan trochę i posłuchaj mię. Wylie ciągnął dalej:

Zał'OŻyJbym się, żeś pan jeszcze nie był - Od chwili, gdyś pan mnie zaczął

tlazel zmieszany, spojrzał na czło nak być jJTzygotowanym na wszystk.o.

śv..iad:kiem bwntu na pokładzie okrętu. podekzewać, nie s'Pusz załem i ja oka z wieka, który umiał być w miarę potrzeby Zanim ośmieliłem odezwać się do pani,
Wierz mi pan, to straszliwsze od pie- pana. Przypłynąleś pan pod maską na Jrsern r tygrysem. Przerażnny i blady próbowałem wszystkiego. ale nie porno
gly ani prośby ni groźby. Teraz kolej na
kielnej bu.rzy na morzu. pokład; nie potrzebowaliśmy takiego 0 ukrył się w 81\\ ojej kajucie.
Mvślat dużo, ale im dłużej myślał o panią. Jeżeli pani zdoła przezwycIężyć
Zaczyna się pijatyką szaloną, bez p ekuna. ale pan się uparfe i zostałeś.
upamię.tania. a potem się rabuje okręt, - Czego on tu chce? - pomyś1ałem przykre m położeniu, tern bardz'ej prze; \\ stręt do mnie i zech;e mnie wysłuc..hać,
konywał się, że jest kompletnie w re>ku powiem jak należy postąpić. Mówić bę
bez.creści kobiety, kaleczy ludzi i kości i rzekłem sobie: miej uCzy otwarte.
dziemy oczywiście tylko o tern, co za
im łamie, bez względu na stan i osoby. Pan jednak taJ; się zawziąłeś w prze Józefa Wylie.
Przez dwa dni nie pro;emówił do ni gI aża wszystkim. Dopiero, jeżeli Bóg
Zdaje się, że obrazek ten nie podoba się śladowaniu mnie i kapitana podejrzeniem
pa,nu tak, jak myśl rzucenia zarzewia. swojem, że byłeś aż przezorny. Parny. kogo. trzeclego .dnia próbował zawIązać pozwoli dostać s;ę nam do Anglii. posta
Zr sztą panu nawet nie uwierzą. Okręt ślałem sobie jeszcze, że czło.wiek tep rozmowę z d'\\ O'ma majtkami. WeJchem ram s1ę dowieść. że n'ie zasłużyłem na złą
zaopatrzony jest obficie w zapasy zyw- przybył tu dla tej damy; życzę mu powo i Cooperem, ale zja wił się inny majtek i opinję. Tutaj jest to niepodobieństwem,
v.ości, ludzie dostają porządne porcje i są dzenia - myślałem. A teraz jeszcze. po odwołał tamtych do jakiejś czynności. nie będę wi poruszał tej kwestji.
Na bilet ten otrzymaJ natychmiasto
mi ślepo posłuszni. Powiem panu wresz- v..iem panu, urlopowany deJiklwerll;:ie. IlEkroć potem usiłował wdać się w poga
c4e, dłaczego mu nie przystoi podmosić czemu trzymałem język za zębami. By dankę z owymi majtkami, zawsze przy wą i prawdz.v,ie kobiecą odpowiedź;
"Okręt jest jego wł snością. a kapitan
f'O'k szu na tym oKTe,cie. \\'ałem i ja sam nieraz w tarapetach, nie b:egal jakiś poseł. zapel\\l1e od pana Wy
i wszyscy ludzie na okręcie, to dzielni
Przerwa.ł na chwilę, a potem ciągnął chciałem więc .szkodzić biedakowi, któ lie i odwoływał ich do pracy.
głosem znuz()nym: ry podróżuje pod fałszywem nazwi&kiem. Naresz.cie spo trzegł fiazel, że 2:0 żeglarze, których Artur sam zgodzi " od
dam zatem list pański N ich ręce i pro
__ Otóż, wiedz panie, że ten kto mię Zagrzeb pan w głębi serca brudne swe śledzą.
Wyczerpało to do reszty jego cierpti szę, aby to tyło ostatniem odezwa.liem
'pot!e!rze' a, telJ budzi we mn!e także podejrzenie, ro gęby nie otworzę. Jeżeli
podeJrw/1Ie. Pam podejrzewałeś' mnie nie. to każe p(ll1a okuć w dYby i zamknę ość i pomysły. Ch",-ycil slo ostatecz się do tIeelny Rol!etson."
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.,Polska ZachodnIa" z dnia 24 cZ'erwca 1932 ro
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Sklndelianl IOSDOderka .. DolltJee DOrceiin, tlGlesclle"

B'lueiee .'llei.. DrZJCDn. UDldku lei' zakladu.

Piątek

24

DIN: t Naroclzeala Jak już donosiliśmy do Kottt1sa'Fza de_I oleoadaJące się obec.tJe do zbytu, kt6re figurki i tancerki, absvrbując przyłem
Aw. Jana Cbrzoldela mobilizacyjnego zgłoszony, został WIlio- produkuje się bezplanowo. Wartość to. czas najlepszych modelarzy a na które to
Jutro: Prospera B. W. sek o u.nieruchomienie fabryki porcelany waru, który nadaje sie do zbytu, nie prze_ artykuły luksusowe obecnie absolutnie
Adelberła w. "Giesche" BogucJCe. Na skute'k uniern- kracza 100.000 zł., a wiec p6łmiesj zz.nej zbytu n1ema.

czerwca

Zacb. sł.: 19.59. utraciłoby prace, 10 też Zlwiązki zawodo_ Wpływ zamówień jest 'Obecnie nie tej jednym wielkim paradoksem j nie do

Wsch. si.: 3.16. ' chomienia tej fabryki pamset robotnik6w prodwkcji.' Organizacja sprzedaży iest w fabryce

_ we czynią wszelkie usiłowania, by nie wysoki, lecz należy uwzgledni że już uw1erzenia jest ,że podróżującym na całą

fA TR POLSKI' W KATOWICACH dopuścić d'O z,amknie.cia fabryki i wyrzu- od 2 miesięcy odpisuje się na każde za. Małopolskę Jest wojażer Knisz z Byto.

f " T t cenia robobników. ' pytanie klientów. że..z powodu anieru. mla. nie rozumiejący słowa po polsku.

Występy ,Rewii warp '1 łe Oko w ea rze Bliższe wglądnięcie w &Qspodarkę fa. comlenia fabryki ofertą nie można stu. Potem zdarzają się takie wypad'ki, że za_
POw()dJz ui,e l1aiinOW1S'Z re pt. "Przez bryki wskazuje, e i t'O ną przycz ą żr ć ". Produkcja a jest naogół nadmj r- mówień mało, gdyż wojażer z kupcami

dziurko od klucza" przem> lIl.aJlśml l'sze oczek! obecnych trudnoścI nIe Jest 'Wyłącznie nIe droga, co nalezy tern tłumaczyć: kle_ dOgadać się nie może. zaś tam, gdzie je

'\V l1łi . elllt i:'=rl;le! lI k :PJ': d kr zys g'O'Spod rczy, ale również ska . rowni iem technic nym jest od 3 lat do taje, w więkSZOŚci wypadkach nastę
': P:l)lI oJ1ych artY\Stów WąTSZ8Jws.1dch dabc na I wadhw:a gos odarka dyrekcJI, człolwlek, któ:y az dot d ?ez przer;vy P J bankructwo da i firmy. które prze
w osobach J. SOkClrołwskJi<eJ,. M. M tównY. J. która doprowadzIła politykę do 'Ob cne- pracował w bUJne kuplecklem, nie ma. cl'ez zdolny, rozumJeJą y język krajowy
złO\V'S' ie:j,. h !Semp HńskJitr)' Imr'kg )l go fatalnego stanu. P'Oniżej podajemy jąc o ceramice szlachetnej żadnego PON. wojażeT powinien przedtem' wyczuć.

o ra-;::t;:' band :.1 eNi""l'ad G r Ja szereg interesujących informacyj w tej cia. Dyr. Gold zaś jest cz owiek;em 7bvt Tu nadmienić należy że przed tlh
: -m.stepy mfstrza bU1D()11J Le<OOIa Wyrwdoza. sprawie, uzyskanych z najzuvełniej wia. ml'Odym (obecnie 32 lat) tak, że rokiem stworwno organizację sprzedaży

. Q cl\cja TeatJ1u k()tTJUiI\ iż Ok ,

ul ,: r

::.r lI;

= rogodnego źródła: cała produkcja jest jednym wielkim "Polska Porcelana" z siedzibą w Gdań.

:1Jk:Ve ;OWaJTZY- Przeciętne zarobki robotników w 0- eksperymentem, co oczywiście musi sku, zaś kierownikiem łej był Niemiec z

siwa Pmyóaciół Te3Jtru PQI!'SlIDiego na prz 1LSII,v- statnich dwóch latach wynoszą ca, 50.000 szalenie podrożyć produkcie. - Berlina, kiJka lat temu z Polski wydalo

wie.nia ..Rewj,j M.orsklego Oka". zł. miesiecznie. Pobory p. dyr. Golda - Znane jest natomiast powiedze'1ie p. Oo!. ny p. Anders. - Brak tu dosadnego ok re

. R. E P E.R T U A R:. 5000 zł. miesięcznie netto, ponie ",'aż da, że on fachowców na posady kierow. ślenia na nieznajomość w sprawach zby.

P1ą,tek. dma 24. bm.: "Pr.zez d l 'rke r/d prz,madający podatek d<ochodowy płaci nicze nie potrzebuje, tylko wyłączni tu towaru w Polsce. Na Poznańskie i
k1ucza"
(Rew.
Wa,r.).
\) ,y ł'vvdswoIm
h .. łczaslc
d O PomO'lze
"\1' . . ma zastępstwo wojażer żydow.
JlOdz. 20. za
p. GoJ.da
fabryka,WY'slęp
do dochoduL.
oc Wy.rwlcza.
0- "ausfu Iren e rgane.

SobGta, dnia 25. bm.: "Przez d'ziu\1(e l\d dZi wolne mieszkanie, opał i t. d. - 1.000 musiał odejść z fabryki wybitny fachn- ski Lender. który do dziś dnia porcelan,.
klucza" (Rew. War.), wy tep L. Wy.rwicza, \) zł. miesięcznie, utrzymani'e auta osobo- wiec p. Inż. Szczygielski, który oświad- od fajaTIsu nie wiele rozróżnia i kt6rego

godz. 20. P d' k od wego - ca. 1.000 zł. mies., koszta na- czyI, że dla fachowc6w tu nie ma miej. wysłano jakby na pr'Owokację tamtejsze.
vd1\ a.:1' tw' zWY'J' z' () prawy - ca. 60.000 :d. rocznie. Uwzglę- sca, gdyż n'ie zgodziliby się nigdy na hk:i go kupiecbwa. Oczywiście że zam6wie
godz. 20 . . . . dniając te cyfry dochodzą pobory brutto chaos produkcyjny i n1e mogliby uzna nia z Poznańskiego i Pomorza obecnie

kh:; z

We wtorek. 28. bm.: ..TeaJbr K<Q,ry!isk,i". Po.. p. dyr. Golda 10.000 zl. mies., co daj 20 za dyrektora człowieka, kt6ry nie ma zupełnie ustały z winy fabryki.

czątek o godz. 20. procent w stosunku do r'Obocmny -:ałej najmniejszego doświadczenia w produk- Już te kiJka dowodów wykazują, te

Teatr Polski na prowincJI. . zalogi. cjj porcelany. Brak rzeczowego planu straty fabryk1 pochodzą tylko z wadU.

P()nd.oo iałeik. d'lI i1 Q.n I?m.: ,,PrlZez cl<ZIUM Zapasy na składzie wynoszą ca. 900 produkcyjnego daje się odczuć na całej wego kierownictwa I przy racjonalnej

od : ::k.

m or ,p:,z Z'i ' od tys. zł., co równa się 4..ilt1iesięc2)nej PrG. lin:ti i zdarza sie dlateg'O często, że naj- produkcji oraz skasowaniu nadmiernych

kl'u,cza"
dukcji,
należy
uwzglednlć,
że za- więcej
pokupnych
artykułów
nie ma
I pObor6w
dyr.zyski.
Golda powinna fabryka da.
R e p e rCie-szyu
t u ark i on god,z.
o t e a19.30.
t rów pasy
te jednak
stanowią
w 90%
towary zupetnie
składzie,
nat,omiast
produkuje
się na
różne
wać nawet
od piątku. dnia 2ł. czerwca 1932 r. ....""""""""",,,,,,,,,,,,,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""""111111"""""""'"",,...."'...

Kino Casino: ..Mil ć Kozaika".
Kino Colosseum: ,, oto".
Kino Palace: ,.Bu ter lII.a froocie - Bu5IIGr
Keatou".
Kino Rialto: ..Faworyta MahaJTaod'zy".

.K!no Uuion: "Kooieta, która gorzed1'll pra

KUle' .

Kino Dębina: "Bez.imien11i bohaterowie".

'.wo Prz,iacf6ł 'ealru Polskiego w Kalowicach
odpiera zarzuty Zarządu Gł6wnego "Zasp'u" przeciw dyr. M. Sobańskiemu
Od Zarządu Tow. Przyjaoiół Teatru Pol. krzywdy moralnej za wszelką cenę i środ

skiego w Katowi.cach otrzynmjemy nastę- karni najmniej WY'brednymi. .

DująCY komun at: ' MożHwości stawianda zarzutów niefa

kld h Dnia 16 bm. przedrukowała ..Polonia" w chowości dyrektorskJch leżą pOZa zakresem
biletów
wycieczkowych
przy.
du Zaspnumerze
ata.kują.cy
sposób
bezprzykładny
nie zdyskw Zaspu,
alifiłmwał
własną
Przedłużenie
ważnościwobec
bes owyc
SWOłm
2764wlist
Głównego
Zarzą- kompetencji
który
chybafa,chowość
dostatecz_ i1

padającego
święta.
dyrektora
Polskiego
P. Marjana
So- facho,wość
siebie w
Dyre_
Ze względu
na święto
Apostołów
Piotra Teatru
bańskiego,
zarzucając
mu brak facho'wości
ktorówwysuniętych
t. zw. Teatrówprzez
Zaspowych
Gro_ \

pierwszorzędny. orzeźwiający oap6j jabłczany I
Wszędzie do nabycia, takie szklankami w firmie
Otto Rasner, Katowice, Poprzeczna 4

Iwca
Pawła
na w
środę
29 czer. wzagospodarce
teatralnej.
przy. \ dmie,
br.przypadającego
Dyrekcja Kolei
Katowicach
fl: ś U'd
fo\ . bezmyślną
jackiegokohvie.k
pre-Lwowie,
; raj eWi!tnie.
i d : tŁodzi
an; i at. P..
;e: gdzie
s Związek Pracowników Instytucji Ubez.

rządziła, że beskidowe bilety
wstępie
zawiadamia Zarząd
TowaTeatrach z'T
]edwie
po około 30%
'Wykupione
w wycieczkowe
sobotęNaJub
niedzielę
25,
wzgl.
PoIIsk'
Kum6wiok stP ieczeń S P ołeczn y ch P rzeciw P rowo"
26 czerwca _ będą wazne do czwartku ao rzystw Przyja;cio e tru . I gO, re ny.ch z nimi gaż, Teatr atowio i atom: kacyjnei polityce Gdańska.

Mana,n SobanskI
obowIązkI dyrekprowadzony
WY'PlacIł
swoIm
czerwca. - tora Teatru Polskiego( )wP.Katowica.ch
z pełm
ra- zespołom
od 15..mefachowo"
września do
końca maja
br. Członkowie
ZwiąZlku ZlIIWodowego In

Zapowiedt podniosłej uroczystości mienia
Zarządu
tegożP.poM.
pełny.ch
100% gaży i stosownie
do przy_
stytucyj
Społecznych
w społe.
Król.
delegat
l żeTowarzystwa,
za gospodarkęjako
teatralną
jętego zobowiązania
wypłaci jeszcze
w 100
liude UbelJpieczeń
przyłączają się
do protest6w

U kresu granic Rzeczypospolitej! Sobańskiego Zarząd Towarzystwa przyj_ proc. urlopową gażę t. zn., że w okresie czeństwa polskiego przeciw senatowł w.

W niedzie.Ję 26 czerwca br. o godz. 15 muje pełną odpowiedzialność. Z tego tytułu 9V. miesięcy wywiązał się w 100% ze swo. m. Gdańska, który przez jawne tolerowa

(a w razie niepogody w święto Piotra i Pa- Zarzą,d Towarzystwa poczuwa się do obo- ich zobowiązań gażowych. nie i aktywne pQlj)ieranie zbrodniczych 8

wła) w Olzie (powiat Rybnik) przy ujściu wiązku stanowczego odparcia publicznego Następny zarzut ..bezmyślnej przY1Jad. wantur nacjomlllistycznych bojówek hitle.
rzeki Olzy do prasłowiańskiej Odry nad wystąpienda Zaspu. przeciwko p. dyrektoro- kowości i braku jakiegokolwiek prel mina_ rowskich świadomie prowokuje groźbę no
grani'cą polsko_czechosłowacko-niemiecką wi Sobańskiemu, piętnując niniejszem zaró_ rza budżetowego" jest niezgod>ny z istot_ wej wojny światowej. Naród polski pragnie
odbędzie się wielka uroczystość dzlesięcio- wno nieprawdziwość treści listu Zaspu. jak nym stanem rzeczy albowiem Zarząd To_ za wszelką cenę pokoju ale prowokacje i
lecia szkoły polskiej na Śląsku połącz{)na niebywały prymitywizm formy listu jak warzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego 0_ ataJki na całość granic polskich bedzie D
z "Świętem Pieśni" nadodrzańskich szkół wreszcie fakt przedruku owego listu w "Po- pierając się na danych statystycznych Tea- miał odeprzeć z godnością i energią 3O.to

powszechnych (Bełsznica, Bluszczów. 00- lonU". Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Tea- tru z poprzednich sezonów. oraz na dekla. mHjonowego Narodu. (-)
rzyce, Gorzy,ctki. Odra, Olza i Rogów). tru Polskiego w Katowicach stwierdza, że rowanych przez Władze pomocach sub
UrQczystość odbęd'zie się na t. zw. "Tról- wcześniejsze zamknięcie sezonu stało się wencyj;nych ustala rok rocznie z góry Pociągi wycieczkowe do Murcek.

kącie" trzech państw. Przejście przez rzekę nieodpartą koniecznością wywolaną a) nie_ szczegółowy preliminarz budżetowy prze. Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
Olzę na "Trójkąt" za zezwoleniem polskich oczekiwanem zredukowaniem subwencji widujący pedantycznie poszczególne pozy- w Katowicach komunikuje: Z ważnością od
J czeskich władz granicznych odbędzie sie wojewód0klch, rzą.dowych i miei-skich już cje wpłyWów, wydatków i kosztów zwią. 26 czerwca do 28 sierpnia 1932 r. włącznie
Wyjątkowo bez przepustek granicznych! po rozpoczęciu sezonu, b) 40% spadkiem zanych z gOSiPodarką Teatru i nd.e-dopusz- bę-dą kursowały w niedzielę i święta z Ka
Program uroczystości przewiduje indywi. wpływów kasowych ze sprzedaży biletów czający żadnych PTzekroczeil budżetowych. towic dw. tow. i z powrotem następujące
dualne Występy chórów szkolnych. popisy spowodowanym nagłem zubożeniem publi- Coroczny preliminarz budżetowy Teatru pociągi wycieczkowe: 1) Poc. Nr. 1849 Ka
chóru dziecięcego 400 dzieci z towarzysze- czności teatralnej. Ciężką sytuację mate- Po]S!kiego w Katowicach. kóry może służyć towice ow. 9.40 Murcki dw. tow. prz .
niem orkiestry. wYStępy artystyczne dzieci rjalną Teatru, społeczeństwa. oraz władz za wzór dla niejednego z Teatrów w Pol. 10.12' 2) Poe. 'Nr. 1850 Murcki dw. tow.
(zespoły smyczkowe. mandolinowe, tańce subwencjonujących Teatr. zrozumiał i do. sce, jest jedyną i rygorY'Styczną podstawą odi ił 20 Katowice przyj. 11.50; 3) Poe.
w oryginalnych strojach regj(malnych. za- cenił należycie nasz zespół teatrąlny. dailJ c administrowania przedsiębiorstwem Teatru Ni' 1845 Katowice OW. 14.10, Murek! dw.

wody sztafetowe itp.) Następnie punktem swemu ob wat.els iemu stanowisku wyraz Polskiego w Katowicach. to\ . 14.42; 4) Poc. Nr. 1844 Mureki dw.
kulmdnacyjnym uroczystości będzie odsło- przez po Plsame Jednobrzmiącei dekJaracji Za Zarząd T. P. T. P. tow. odj. 20.30, Katowice przyj. 2 :02. Dl?

ntęcie płyty pamiątkowej w gmachu pu-, rozwląz Jącej stosunel, umowny dobrowol- Prezes TPTP.: Władyslaw Miednd.ak m. p. przejazdu tymi pociągami do sta J! M rcki
hlicznej svkoły powszechnej im. Bolesława nie z dmem l czerw,:a r. przy. równocze- Sekretarz TPTP.: Dr. Tadeusz Dobrowol- dw. tow. i z powrotem upraWniaJą bde. ty

Chrobrego w Olzie z udziałem władz szkol snem zrzeczeniu się laluchkoJwlek odszko. ski m p ulgowe odnośnych klas waźnych dla POCłą
nych. pańsl'wowych i samorządowych. z .0- dowań z tego tytułu, a nie potrafił niestety . . j,"{ów osobowych. (Przejazdy na wycieczki
kazji 10 roczni'cy szkolnktwa polskiego. odczuć sytuacji Główny Zarząd :L_3P, po- Czło kowle Zarząd TPTP.: świąteczne). Pociągi te będą kursowały

WSZYSCy. którym zależy na dalszym roz- suwając się ostatnio do niefortunnego po- Dr. Włodzi'nl1er DąbrowskI mp.. Dr. :r ade - w wyznaczonych terminach bez' względu
kwicie szkoły polskiej i ugruntowanie się mysłu usiłowania zdyskredytowania dyrek_ usz Dobrowoł 1 mp.. Dr. er!lest Parmk mpo na pogodę. Inne pociągi wycieczkowe. Z

mocarstwowej P,O.tęgi RzeczYP(} politej na tora Teatru. " . . Dyr.. Witold .ffJ man mp., Joz. liand el mpo Katowic do Murcek dw. tow. nie kursują.
Olzy, by udział wziąć w wielkiej tej ma- charakter jedlnGstronnej gołosłowności, sa D. Menddewski m . Jan Przybyła " P. Godna poparcia Impreza.
nifestacji narodowej. - Odja d pociągów z gruntu fałszywe, a jedynym ich celem Inż. B. WiśniewskI mpo Ireąa WOJCle- 25 bm w sobote od godziny 3 00.8 ao
z Katowic 11.50. z Rybnika 14.10. z Wodzi- tendencja wyrządzenia P. Sobańskiemu chowska mpo południu' na Górze Radena odbędzie slo
sław!a 14.38. z Jastrzębia Zdroju 13.52. - ........................."'''''"''''"1111111111111"111110"''''''.......................... wielka zabawa harcerska dJa dZIeci. mło- .
kresach zachodmch. zjada w dnIU tym do Zarzuty zawarte w hSCIe Zaspu mając Stamsław Llgon lTlP. Dr. M. MaIs mpo

przYjazd
Olzy 14.59.Prywatnej
(-) n._(-)iwo
. 1 ' W uuunaz
amie.oe.IłY
. progr
zabaWY
or,a..
. (-) Dyrekcjado
Konl.1esJonowanej
WpisyK
dodprywatnego
z czy.
. ..... . ,""".
ft..i I
(-) Echa notatki. Szkoł Im. św. .Iadwigl w Katowicach. dukacyjnego w Katowicach. . nlzowa!"' przez starszeharce ... .,.__

Między wymienionymi abiturjentami oznajmia, iż wpisy przyjmuje codziennie koncesjonowanego Drzez $1. Urząd Wo- wyścigi o nagrody, $lłzgawkaPD()escł.
państwowego semrnarjum nau'czycielskiego w kancelarii .'szkoły, ul. Kościuszki 68 od iew6dzki, odbywają sie cO:dziennie. od o-koncert orkiestry itd.. WSZystkorlk;:, za
w Mysłowicach pomineliśmy abiturjenta: /{ooz. 9 do 12-ej. Z dniem l września. br. dziny 16 - 18 (za WYJąt.kIem śwąJt i. me. wstepem 30 groszy. rodzIce bezP atn_e.t
Bolesława. Romana Karola Gaczka, 00 o- uruchomiona tedzie klasa piąta, odpoW'ia. dzieJ) w Gimnazjum Mieiskiem. Mesk!en wentualn1e dobrowolne datkI. .. b CtJstytlS . .. 

becnie uZ'Upemiamy. _ _ dająca l gimnazjaJne-i. przY m. JagielIońskiej 28 w Katowicach. 'Jest przeznac.zOllY na kolonie . arcer$

.Str..6

. .,Polska ZachodnIa" z dnia '24 czerwca 1932 r.

--
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Krelews"bie; flaiy.
Prled IV. Kongresem StrzelcOw
(=) Prze(lłużenle wystawy karYkatur Dr t
Uniwersytecie w Krakowie tytuł magistra KurlloWJclI z cllej PoisIlI w KItowicIch. RoJeckiego w "Hotelu Polskim". o
Cieszaca się wielkiem powodzen'
pra\va.
(....) Osobiste.

Dowiadujemy sle . że p. Rudolf Bra'l1ny
ee Słmoradz. po.w.'. Cieszyński, uzy&kał na

(_) Zwrac....y Szan. Czytelniczkom ł CZY
t4 k_ uw.aIiO na ogl<Mt!lme w d<1JiiSlełszym

.rdnOl'u o 2JII1iwnie rozłcIaoo ;a,z<lll Ś\ąs1dcb LJ..
nill AU'tobusOłwyeb na. 'lI1.1)i K'IIW<wice-.BlellSlko.

(-) Wałne dla wycieczek przybywala

Odezwa prezesa Kurkowego Bractwa,' Katowice, p. Jana WJducha, członka

\ Komitetu OrganIzacyJnego.
Do wszystkIch Strzelców Kurkowych w całej Polsce.

WY'S.tawa kat;'}'katur M. Ro]e<:kie ? w K. ::t

tIucle Vf sah "tI telll .PoJs]nego Wstał'

PTzed zona do dlll l, lIpca' b. r. Mieszkaną
cy KroI. tIuty, żądm humoru, mają WYśm'e"
nitą okazję do szczerego śmiechu. Na w i ..

stawie bowiem znajduje się przeszło 250
kolorowych, przeróżnych karykatur zna.
nych osobistości z Katowic i Król. Hut
orzewodnika, to strata czasu I obojętne Któż opisze radość, zapal I wzrusze- nic Ojczyzny naszej. Zaś wrażenie po P.
I olecki całe popołudnia spędza na wr
orzechodzenie koło wspaniałych pomnl- nie ludlności śląskiej gdy -w końcu czer- bytu ich u nas oraz następstwa będą tern stawie,
powiększając stale ilość karY'katu;
k w . naszj p !:szło.ścl. W peł.nem zrozu- Iwca j w początku I,\:pca 1922 r. władze I wybitniejsze, im liczniejsl-Y będz'ie udział osobistościami królh-uckiemi. Wystawa o

cych
do r owa..
. Katowice
23Krakowie
czerwca. bez
wzmacniając
spoistość wszystkich dziel
Błl\ikaOle
Sie WYCl
Cza<l po
·

twarta od 10-22 wieczorem.

.mlemu
tej. nnSJI kulfturalno-ośwlatowej
Se_ woiska
""'Iskje obe J 'mował y w P osiadanie poszczególnych czł'Onkóm Bractw Strze_
Ja WYCIeczkowa
Towarzystwa Szkoły
l'V
(= Egzaminy wstępne do klas II-VIii
-L1ldo>wej poleca wYCieczkom inteHgentnych cZą'stkę Górnego. Iąska, przyznaną pol- leokich.
.wY'S'Z'koIOOlych przewodników (akademi- sce przez m'Ocarstwa po w'Ojnie światO- Przeto Bracia! Nie bacząc na odle panstw. gimn. matem. przyr.
. od?ęuziC się 27 c er ca. Ka dy.daci zJa.
ków) po 1i8torycznych .zabytkacl Kra-k - wej? Któż zgłębi serdeczne modry dzięk. gł'OŚĆ ani na in.ne trud,n'O ',ci przybywajcie Wlą
SIę z przyboramI plsemneml o godz. 9.

mu e I mfofmacYJ udzIela Sekcja WY'clecz- . . . I ! k ól

.wa. i .o bcy. gł()sz.ema wszelkIe p:zY)_ czyn.ne podczas pierwszej Mszy ślW po- 'wszyscy! Nie pochlubimy się Wam. nie
kowa TSL. KraikÓw. ul. św. Anny, I. 5 II p. lowej, odprawionej na rynku w Katowl- stety, aJni przywj ejam r ów polskich,

1'1r.
---
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tel. 105-78. cach dla wojsk wszelkich rodzajów bro- ani wspaniałością Kra-kowa czy Warsza_

rz eżl
Pa clI

(_) Ecba nIedzielnego raldu samocbodowego. ni, 'W pełnym rynsztunku? wy, albo \ViJna lub Lwowa, ani przeglą
Z'W:i= .t'dr: y S t:: oc : I A otóż .mi.nęto już at dziesięć od 0- dem dor'Obku narodoweg'o na miarę nie

smol
hurb
24,O(

dził wielkie 2:..ah,te-rcsowa,ni'6 w sze.roddch k,OIIa.:h wych pamiętnych chwil przejomowych. doścignionej ostatniej 'wystawy wszech
<IIutoouobJl!hstów. Zdcfcktoow:HlThie "Mc'rce<dcsa" Ażeby tedy wznowić wdzięczność wo- polskiej w POZJnaniu i równocześnie od
wY'w{)lało :1I Cłja o se.n acJe temballdzic.J. fe. 1I1a- bec Opatrzności za poJoże'nie kresu nie- bytych zjazdów, zlotów i innych uroczy
z>wyciestr.va sy'mpa,tycz;nemn kie,mwcy. Otyie.1{> woh Iąska, setki lat tJ'lwaJące) pOtkrzepIć s OSCI nie ywa yc , a e !JO azemy am, ( ) Zebranie Sekcji samorządowej N. Ch.
tY'W'lli . rzt;"Z biQtąc na!e.ży .si StK!clmwi pcł a wiarę we wlasne sily, podnieść nadzieję jak tu, na zachodnich rubieżach polskości, Z.P.

sZY1l1a t.a ]liIi metJeodlnoik'l", tnlle wy'Wadczy'ła laur .' . . .. . t '. b t h I k . W
f

iM :k w:: j; al I f e ł:: ;;' promieiJ.niejszej przyszłośc.i i wzmóc mi- zmag-aliśmy się przez lat blisko kolejno

RÓ\\mietŻ fooJ1lua kit'J'Qiwcy byJa bez zamlhl. Na rość ku Macierzy i Jej spra w'Om, nasze z Czechami, Austrją i Prusami wraz z

POiCi .£'zenie ZI\V'()l'fJI ni1<ów a ,raczeoj ZW()1'e.nnicz<'k Zjednoczenie i zarząd jego zwołuje Kon- Rzeszą niemiecką, jak dziś Jeszcze straż

S',/1tje'"
a nade.ży
ol(lil1'ueść.
że pclmię-:ie
cltło.dnigres Bractw Strzelecki;h
do K'atowic' pefnimy
cy
'WY1P
idJkliem
pra,w
{)jPVdohllym
I łatwym
" .' k wobec
. d . drapieżnika
hi,'1i t dodwiecznego.
kkd_
do pamyośl!Qma w ma le wyśdgoowej praclI- Bractwu naszemu przypadl WięC za- az ej. c '" J . g? 'OwegO' o s o '. o po
jąc j, j8lk wiad'Oaoo, w cieiJk'cll .i ,nietPowszedalich szczyt że będz'ie gospodarzem Kongresu. nownej grablezy. A Wy pokazcle mu,

więłecbl wichiege.

W 11ieuzielę 26 czerwca br. o godz. ]6
odbęuzie się w lokalu p. Eckertowej w li
pinach (ul. Król. Mucka) miesięczne zebra
nie Sekcji Samorządowej N. Ch. Z. P. na
powiat ŚWiętochlowice, na które zarząd
zaprasza także członków komisyj gminnych
N. Ch. Z. P.
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Wystawa szkolna w RudzIe.
w.atllmkaoh. ('0) Jako t ki zaprasza tedy wszystkich Braci że nie jest.eś y tu dz.iś już sami! :rem, s  ( ) W
Rudzie Śląskiej. w szkole IV została

r\'J

cych. W sali szkolnej pięknie udekorowa
nej zielenią i kwiatami rozłożyły dzieci od
bm. o godz. 16 na własnej sali przy ulicy czonych a kar.nych szeregów strzelec- cem paw tamy Was.
J\1 :n o'odbędZie
w niedzielę
d'nia 26 Tnszymy,
już sam widok
nieprzeli..
1 serceAszc
erze polskie.
Takiemżebrackie
też seri klasy II począwszy swoje prace. Estetycz
Teatralnej
7. budzi wielki
zainten;soW:łn:e
kich zże
wszystkich
zakątków
RzeczY'Po.tymczase
JJrzyjmijcie
ny dobór barw. artystyczne nieraz wyko.
z W 6 z g lęd!1.l1a wvstęP I dwoch .uczm. ktorzy S p olite j ' P odkreśli należ y cie doniosłość bratnie pozdrowienie: Cz'OIem!
nanie oraz różnorodność robót wzhudzaly
szczery podziw zwiedzających. Wystawa
egzaminu na dyplom. Uczniowie ci ode_ roczni.cy, a ich bezpośrednie zetknięcie Katowice, w czerwcu 1932 r.
trwała 3 dni i cieszyła się dużem powodze.
gra,Ją: Chopina koncert f-moll oraz Beetho- się z tubylcamj zacieśni dotychczasowe (-) Widuch Jan
niem i zainteresowaniem wśród mieszkań
vena koncert skr:Y:PCOWY. D_?ur. Res tę węzły bratersbwa i zadzierzgnie nowe, Prezes Komitetu IV. Kongresu. ców
Rudy, o czem świadczyla nadzwyczaj
programu uzu'PełmaJą UCZniOWie z kursow
wielka frekwencja. Wystawę obesłały ró
średnich i Wyższych 'prof. Urbańskiej. Ga
................".........""''''''''111"11"111111111111111111111111111111111111111111111111111""'''''''""",,....."'................
wnież
swemi pracami uczestniczki kursu
wryłowa. Lewillgera. Schreibera i Rappa
wdeczorowego. zorganizowanego w mil'.
porta. \V stęp na salę bezpłatny. Dyrekcja
siącach zimowych przy tejże szkole przez
prosi wszystkich sympatyków muzyki i
nauczycielkę robót kobiecych p. Janinę SIi
szlkDły o łaskawe przybycie.

p.
sic
sp

(-) VI (ostatnI) Popis Uczniów Instytutu serdecznem: By\\'ajcie! me m oka ze cle nam I zarazem Ojczyznle dnia 18 bm. otwara wystawa robót kobie_

po -letnIej pracy w nstytucle stawają do '.

'ednogodzinne _osiedzenie ..lIv
Mlelslelel w KalowicaclI.

(-) ZebranIa Kat. Kół Abstynenckich na cześć
św. lana' brzciciela.
Ni m y życzyliby sobie, by miasto Katowice w Radzie Opieki Społec nei re
Ka'to ice. W sailJ Domu ZWią',.,:.we.gO przy

kośćJe!r'C' N. P,)\t odibędzie S1ę w 'llie<dzieJe, 16.

cze-rwca br. o godz. 17 uroczv'sta akademia. -
Król. lIuta. W ni euzi.elę. d.nia 26. tym. u g-ouz. 6

ra.1l'() nabożeństw:o na cześć św. Jana Chrzd..

cie.la z wS1pótllną ikOm\Dnlją św. w koście"e ŚW.
Ba'roa,ry. Q godz. S ra'n<o zbiórka prze.d kOścio

lem św. BarQ,a'ry a następnie wymarsz na Za

leską MaMę, gd.zje odibedą ,sie g-ry. i zaba'wy. -
Iłuda Śl. Zt'bra,ni Ka.taEte:kie o Ko a Abstynen

wiakowa.

( ) Graniczna prowokacja hitJerowców.
Od pewnego czasu hitlerowcy z niemie
prezentował w Warszawie Niemiec, członek Volksbundu. - Kategoryczny ckiej częśd Górnego Śląska urządzaja tui
nad polską granicą prowokacyjne zgroma_
sprzeciw sanacji, uwieńczony sukcesem. - Wycieczka do Dębu.
dzenia. lżac i znieważając ladność polską.
O zajściach takich donoszą 11am z kiJku
Katowice, 23 czerwca. cza Volksbundu! Propozycja ta spotka strml. Między innemi w Łagiewnikach przy
Wczorajsze posiedzenie Rady Miej- ła się ze zrozumiałym I słusznym pro te kamieniu granicznym Nr. 198 zgromadziło
skiej w Katowj.cach mimo, iż zawieralo stem ze strony radnych sanacji, którzy się po stronie niemieckiej około 50 hitlero

22 punkty, załatwi'Ono \V przeciągu go- oświadczyli. iż zgodzą się na każdego
dziny a to z tego względu, iż szereg kandydata, byle nie Niemca. Większość
punktów odłożono do następnego posie- Rady poparła tę słuszną uwagę i wy

wców, którzy w ordynarny sposób lżyJi

nych frakcyj. Krótką dyskusję wyw'Ołała sprlliwa

katorów. Również z Brzezin Śląskich pi
szą nam powstańcy, że w dniu 18 um: bo
jówka hitlerowska zjawiła się w jednej
oberży, mieszczącej się nad sama granicą

państwo polskie i jego obywateJi. Ś1:Jiewali
manifestacyjnie "Deu tschla.nd, Deutschland
fiber alles" itd. Mimo iż awantura ciągnęła
na J.:;tóre zaprasza się wszY'stk:ch cz!'onlków i dzenia, resztę zaś załatwi'On'O zgodnie bez brano jako przedstawiciela r. Zagórnika się przez dłuższy czas nie zjawił się ani je
Z'Wo!'Clmn'ilków tJ'ze:iJwości. Ra.no o godz. 9.30
den strażnik niemiecki. by usunać prowo_
żadnego sprzeciwu ze stron poszczegól- z frakcji Chrześc. Dem.

tów na oze-ść św. Jana Chrzdci la w środę, 29.
bm. (.w święto św. Plo,tra i Paw'la) o g,).dz. 16

w DQ1]]l1 owiąZ1kowY'1n przy koście'le śV'. Józefa.

orlibędzie się naiooże<ń,s,two na i'11tenoję kola.

(-) Drobne kradzieże.

Jak to Ziwykle bywa, nie odbyło się statutu oraz taryfy 'Opłat administracyj
Nieznany sprawca włamał się do skladu
drzewa P010czka Józefa z Katowic. skąd bez pewnego charakterystycznego zaj. nych na rzecz miasta. Na wniosek kilku
skradł wózeJk ręczny o 4 kółka.ch. wartości ścia,.spowodowanego przez naszych ,,10- radnych postanowiono 'Opłaty te z111J1iej

i urza-dzHa awa1nturę znajdującym się tam

o:koło 80 zł. - Z podwórza domu przy ul. jalnych" panów z mniejszości. Oto punkt szyć znacznie. Po 'Odczytaniu doniesiel1 Polakom, grożąc im przyjściem tlitlera.
okrzyk na cześć fIitlera itd. Pod adresem
Młyńskiej w Katowicah skradziono Knapi
kov.1 Józefowi z Szopienic, rower wartości 3 porządku obrad przewidywar wybór odbyto posiedzenie tajne, poczem dwoma naszej straży granicznej należY wyrazić
życzenie.
aby energicznie ragowała na po_
przedstawiciela
miasta
do
Rady
Opieki
aut'Obusami
cała
Rada
Miejska
wraz
z
około 80 l,ł. - Nieznany sprawcy przez
otwarte <Ykienko nad drzwiami usiłował Społecznej w Warszawie. Referent p. przedstawicielami prasy udała się na wy dobne prowokacje i odebrała ochotę prow!)
katorom
hitlerowskim
urządzania awantur,
dostać się do wnętrza skła.du konfekcji Firschke zapropOnował ni mniej ni wię. cieczkę do Dębu. Spra,wozdanje z wy
obrażania obywateli polskich i gwałcenia
damskiej i męskiej Euger Mani. przy ul:cy
granicy.
Młyńskiej w Katowicach. Sprawca spło
cej, jak tylko
panaczłonłm
dr. ROjka
z frakcji działanie. I cieczlk:i
względu nanumerze.
spóźnioną porę P'O_
mieckiej,
ponoś
'i znanego
damy wzenastępnym
szony przez przechodniów zbiegł.
Z 'PszczryDslzieąe.

. .Kaiewic'dege.

Ostatnia szychta.

.........."..........."'."",,"""""111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""III"""'''''''''.."..''''..............

(K) Jeszcze w sprawie rzekomej "tragedii'" donosi wczorajosza "Polonia" rozpoczął

rodzjny Grabińskich. wła.śnie odsiadywać więzienie za podawa

Onegdaj na kopaJni "Mysłowice" na po
Panowie redaktorzy "PoIcmii" pisząc nie artykułów, równie "prawdziwych" i
łudniowej zmianie zasłabł nagle przy pracy
artykuł, byliście prawdopodobnie ba- oszczerczych jak i wiadomości o wyssane!
a9-Jetni rębacz Józef Cierpka i w parę dru.gi
niaci!
Przecież prezes Wasz nie nazywa z palca "tragedjj" w Bielszowicach.
chwil potem zmarł. Zwłoki odstawiono do się Skowron,
lecz Skowronek, Urząd gmm- .
Jecznlcy brackiei w Mysłowicach. Przy ny nie zatmdnia też żadnego Kierka. a o- (15) ..Af ra .pułkowmka .Redla" na ekranie
czyna śmierci na razie nie ustalona. (K)
(iO festyn Z. O. K. Z. w MYsłowlcacb.
S!.8Ifamie1l11 KomitetJu Pań przy Z. O. K. Z.
odibył &ię 'W l1iOOzi lę. 19 cZ l'\VlCa hr. festY'1l Lu

ntlii lS'ię dto OOowiększe!llia fu1m.-d!u'svu na p(]lłik'oo.o'n;e

łJltiIrie.. k<tóre tJułeiStzekoła Z. O. I(. Z. dqa bie
dinej dIZ1iMWY sZiko1!llej od k'iJJIIru !III w cza, ie
vmI1mcY'J ul'Z.Jl<dza.

(K) Z lIalemby.
*aTszy ceohmi6trz rneiJnidlci (I. AdOtJtl Kl]JJCIjas

I Halembv z oJikatZ'ji ckGńczenia 50 wku żYCia
ObdaT.zył wte!js.zych be robOlbny.ch i Ioh rod",inv
be>Zipł-altntmt -obiadem w'łolliCbni dl!a bezrobotnych

- (Jfj)TÓCZ tego reze uilWie 1 ,i,ł m kleł1basy w
iJ\1OŚci 65 leg.. z czeog-o przy\padło na kaMego
I>Z>lonka tOlĆWiny 'be. robotoogu tp!) 1'15 ramÓ'W.

\'

ników. usiłujących włamać się d'O kiosku

So!ytv PawIa, położonego w lesie mię
dzy Kobiorem a Tychami. Sprawcy na
widok nadchodzącego funkdonari!1sza
pol. poczęli uciekać, a wezwani do za
bywatel nazwiskiem Weinzinger nie jest kma "Umon w Mysłowicach.
nikomu znany w Bielszowicach. Wstydzicie Widzieliśmy już różne fitlmy tego cyk u trzymania się i podniesienia r'ltk w gó
się umieścić slJrostowanie w tej sprawie? o wysokiej wartości artystycznej o trikach rę, poczęli się ostrzeliwać, oddając kilka
Prawda jednak tak czy tak wyj-dzie na i nadzwyczajnym sprzycie oraz pomysło strzałów w kierunku funkcj()ln. pol. 

dowy wra,z z za,bwwą w ogrodzie KoMe.ra. Mi wierzch, a klamstwa Wasze na świaHo wości sZipi ego \V'skiej. Jednak mm p. t. ,.A
mo ciężJlci o k,ryzytSoll I ogól,nego :?;Ulbożema dzienne. Zeznania Emy Grabióskiei z jej fera puł'k. Red]a" pomimo swej nader illte
Slpołec:reńe>twa festyn sdę uda.! j przmiósl 450 oryglnaJnym podpisem może każdy ogląd- resującej treści, pomLmo, że cechuje wprost
zł. ozY'stt:!P;u dochodu. ZnalelJli się boowi.em hu...
dme z pośród. miejsc-owe.i i-nteal;ge!llcji. 1mórzy
j)l\Z6Z 6wo}e UiCze<:>llłio!Jwo w festynie przyczy

Niefortunna wyprawa zlodziejska.
22. bm. około godz. 4.25 patrolujący
fwnkcjonarjusz policji zauważył 4 osob

nąć i przeczytać w Urzędzie gminnym w niezwykłą emocją najpiękniejszej i niezró
BieJszowicach. Skargę wytoczył p. nacz. wnanej afery szpiegowskIej (w czasach
gminy Oiszowski o poprzednią zniewagę w przedwojennych) jatka zna historja świata,
sprawie rzekomej "lapówki" już dawno. a zyskuje na wartości tem więcej. że reaH
właśnie chcemy Panu redak:torG\V'i Skrzyp- zacja tegoż. pod każdym względem. badź
czykowi przypomnieć, że dziś, to jest dpia scenicznym ]ub technicznym stoi na Wyso
24 czerwca 1932 r. o godz. 9.30 na sali Ńr. kośoi współczesnej sztuki artystycznej. N c
100 Sadu Grodzkiego w Katowicach ma też dziwnego, że film ten budzi powszechne
rowrawę główną w sprawie O]szowski cIa zairttresowanie. Wyświetlany w niktórych
Skrzyp czak XII. Kg. 403/1932. (Zapraszamy miejscowościach po kilkakrotnie prolon
na tę rozprawę Szan. Redakcję z "POlOlIii" gowany bywał na żadanie miłośn ków sztu
i wszystkich jej czytelników). Na rozprawe ki. A więc mamy nadzieję, że w mysłowi
te p. Skrzypczak będzie prawdoPodobnie ckim kinie "Union" również zabraknie bi
dosła-wicmy w asystencji poliC'.ii, idy t ja1\ letów.

Strzały chybiły. Osobnicy Z'biegli w
gęstwinie lasu. Zarządzono natychmiast
pościg. Podczas ucieczki porzucili oni
torbę z narzędziami do włamania. (p)
(P) Okradli kiosk.
21 bm. dokonaiTlo włamwnia do kiasku

Skrzypczyka Grzegorza przy przystanku
kolejowym w Piasku. skad skradziono pe
wną iJość wyrobów tytoniowych i kilka
bu1tele wina, ła{; nej wartości około 100 zł.

,/"9o.o.<>.oą-o.<>.<,
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Sprawy komunalne Mlkołowa. . UroCDslajł odsianiecli labile, pamllllloweJ
czwartek,pwbIlczne
16 czerwca
rb. odbyło
11 aI IberIIwI Daw.
O I ..In61ił .ISkiCII
VIWMikołowie
posiedzenie
Radysię
'U .CIC
nJiejskieJ.
Po
I?rzyjęclu
do
wladomo
cł
proW
Zal
e
skl
el
H
ałdzi e.
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Platek. U or.erw a 19a%.
Katowk:e, OoIIz. 11.58 SJI&IIIał az_ i bejnał z
Vl'ieży Marjackiej. IZ.10 Codzienoy puegłącl
b Vcl1 a mianowicie p, BCrJJb/JJrdtowcJ przy lęsJlIe} Haldzle, odslonłęto w dDlu 19. czerwca DJ dla bIedDych, w warę motJWkJ bedli przez
prasy polGki6t 13,;JO K0llC8rł z pfyt zratlKJ
fonowycb. 12.40 Komuniku meteorołogiczny
i.s:Jamny.
p,. tI rupowej
przydomów
ul. KraJkow.
br.StaranIem
tablicę pamlatkową
ku zcl poległycb
u,wzgIQdnlone.
Wk06cu
przedstawi
loW'JaJnego
na przy
budowę
ml o.
zkalKomitetu
ObJ'WatelsldUlo
w boza.cleł
/magistrat
Zał.
lIa1dJ',
dotJ'czące
dr6g,
I kucb
14.00 oK/I1UIIJi4!:a.t gospOdarczy. 15.10 Intermez
sklej
i 1>. tIaldzle
ut Klasztornej.
hater6w
w obronie
Staska.
która została wmllmagistratu
podzlQkowal
zaońrletleuła
pracę spOłeczną
zo muzyczne. 15.30 Baieczlai d4a dzieci. 15.40
sta.bn 1emu obniżono równocze nle kwo ę rowana w "'laDO IrontowlI miejscowej Izkoły. w I(omłtecle Obvw. P. A. Kani Jako prezesowi.
Konoort z plY't gramofonowych, 16.20 Porady
tabe1)pieczają'Cą 'I1a rzecz miasta. Następme Aktu odsioniocla dokonał p. dr. Przybyła w o- p. Rolecklemu Jako sekretarrowl I miejscowemu

. c maj rb.. ud2ielono 3 wyjątki z zakazu

t;akceptowała Rada miejska ustalony pr ez becnoścl przedstawlcleła woJewody dr. Lunlew- kierownikowi szkoły p, Cz. Zygadlewlczowł.

Magistrat czyn-sz dzier awny od skl ow

t przYd18'le nościami w gmachu ratltl'!zo- sklego, radcy CzapIIckiego, Inż. Podsiadłego I Po poludniu odbył się w pobliskim lesie festyn

Wym. wYil1aJętym ku-pcom pp. Dógdołowl I Innych. ludowy ze wSllółudzlalem Rad rodzIcIelskIoh I

richauerowi, Do wydziału przygotowaw- Po krótkJcb przemówIenIach pochód zostal Komitetu nlesłenla pomocy łtlezamotneJ dzlat.
czego W1'brano jako członka na miejsce u- rozwłązany a przybyli goście w.raz z honoro- wie i KałowickfeJ lIałdy I BrynowL Wleczo
stą1}lonego 1>. Biuszcza. radnego p. Szwede. wyml czlonkamJ udali Ilę dla wpJlanła 110 do rem zakończono obchód uroczystą akademią,

aś do koml1sii targowej p. O. Rybickiego księgI plmhjtkoweJ. na której wygłosił okollcznokłowe przem6wle
na miejsce p. Lehni'cha. Pozatem posta'l1o- Na młeJscu zabrał głos p. dr. Przybyła I w nie miejscowy kIerownik szkoły p. Zygadlewlcz.
wiła Ra-da Miejska sprzedać stary kocioł z
rzeźni miej'skiej mistrzowi rzeźnIckiemu p. pięknych slowach wyranlł podziękowanie Ko- Po 5ko6czoneJ akademII odbyła się zabawa ta
Paduchowi I ustaliła następujące ceny za mftetowl Obyw. za dokonanIe tak pIęknego o- neczna. Czysty dochód wyniósł 312 zlotych,
smolę z gazownj miejsldej: przy odbiorze bywatelsklego czynu. Dr. Przybyla na zakoń- przekazany Da kolonJe letnie dla nłezamo1:ne)
hurtoWym od 2500 kg do 5000 kg za 100 kg czenle ońrJadczyl, te tyczenI. mleszka6ców dziatw)'.
24.00 zł: od 5000 kg do 10.000 kg za 100 kg
_....'u''''lJIrIIIIIIIlIIllIIllIIIIIIIllIIlIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIUłl1IIIIIIIJIlljllll"mllłll_
22 zł; ponad 10.000 kg za 100 kg 20 zł. Spra.

z dziedJZi.ny kl)S(JJetY'k1. 16.40 Odczyt. 17.00
K()fJ(:ert pOpOludniowy. 18.00 Odczyt. 18.20
MlJ!zY'ka 19necz.oa. 1!:,15 Rozmaitości. 19,3')
Komwnikaty sport. 19.35 PrlllSOwy dziennik
radiowy. 19.45 Odci!nek powieśc.iowy. ao.W
Kooce<rt SymfOOlJcZllY. 20.55 feljeton. ZUO

Dalszy ciąg koncertu. 21.50 Dodatek do p.a
sowe\ro dzie<nnikii ra':::i(}we (}. 21.55 KO!tMI!Ii

kM me1eorologiczny. 22.05 Koocert z płyt
gr8J!1lofonowY'Cb. 23.(J1) Sk.rzY'!lKa pocz.towa w

-XOX
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wę ściągania
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- Cllor

Liga Morska i Kolonialna
w Tarnowskich Górach.

nej powierzchni 968 m' pod budowę ul. Gi
W związku z not!ł1Jką "Polski Zachod- w1ętochłowice lokowała fundu.sze w Dan
mnazjalnej I rozszerzyć ośwletJenJe uliczne
na Wymyślance przez zail11stalowaJnie jed niej" z dnia 16 bm. pt. ..Przyczynek do spra- ku tIandloWY1tl w Poznaniu oddział Kato.
nej pół - i je.dnej całonocnej lampy i za WY gospodarki w Kasie Chorych na pow. wice. zato prawdą Jest. że Kasa Chorych w

W środę, 15 bm. powstał z IDrcja:tywy
wła,dz okręgu nowy oddział Ligi Morskiej i
Kolonjalnej w Tarnowskich Górach dzięki
niestrudzonym zabiegom P. mż. Ryttera ze
Strzyooicy. Gorące przemówienie wygłosił
do zebranej publiczności w saLi Domu Lu

nabyĆ
f-mynaK.razie.
Miarka
2 parcele
.W .
spodzklchod
odroczono
Uchwalono
na .owlal J.o- łączleloclllOwlce

twierdzono uskutecznione nadanie robót więtochłowice" otrzymujemy na mocy tym Banku adnych pieniędzy nie lokowała dowego prezes okręgu P. Wicewojewoda
szklarski,ch w nowej 17-to klasowej szkole 11 ustawy prasowej poniŻ'sze sprostowa. i pożyczek nie udzielała.
dr. Tade'll'sz Saloni. Inter.esujący odczyt o
powszechnej. Da:lej ureguloWaJno OIiszkodo_

nie z prośbą o u iesz'czenie: .." Nie'Prawdą jest, że dobrowoll!1e1nu człon Po+skiem Mo zu wygŁosił 1). kpt. Sumow

wanle dla powiatowego lekarza weteryna
"Nie'P awd Jest. ..Polsce Zachod11l J kowi Kasy Chorych nie wolno hyć przewo.
ryjne o za nruc!zór tar ów, jarmarków i rze rozc!lOdzlło SIę o wysy!k 7 do uzdrowIsk dniczącym Zarządu Kasy. zato prawdą jest.
ini mieJskiej i przyjęto do wiadomości spra !lłd'Zl chorych celem lec. ema. zat<! .1?rawd że dobrowolny członek Kasy Chorych mo
wę te oroczne o urloou wypoczynkowego Jest, ż w nr. 154 ..PolskI Za hodnl J w t J że być przewodniczącym zarządu, gdyż
p. bunnj.strza Koja. Wkońcu odbyło się po spraWIe pil an -. ..To tez .ludzle starsI, ustawa i statut tego nie zaboraniają."
siedzell1ie tajne, 'I1a którem załatwiono 4
ich na wypoczynek odchodza zawsze z Ogolna Miejscowa Chorych na pow. Śwlę
sprawy personalne. (P)

kwi.tkiem".' tochłowlckl w Wielkich IIajdukach

zwracają
wysłanie
I . . Zarządu: Kandora.
Uroczyste Święto Piesni w Mikołowie. wyczerpanI,
Nieprawdą klCidy
jest. żeSIę
Kasa
Chorychona
pow. Przew.

W dniu 19 czerwca br. dziatwa szkolna Okr.
Szkolnego Pszczyna II, uczciła w godny sposób
10...letnią rocznicę wkroczenia wojsk polsklcb
na ziemię Śląską, ten drogi sercu naszemu mo_
ment dzIejowy. Oto przez ulice lI,tiasta, Ożywlo.
nego świątecznym nastrojem, przeciągał przy
dźwiękach orkiestry barwny pochód młodycb,
rozweselonycb śpl£>waków, nałeżących do 16
cbórów szkolnycb. przybyłycb z różnycb stron

okr gu. Na rynku mlkołowskim stanęło ramię
przy ramieniu 1100 mlodycb śpIewaków I w
zgodnym rytmie I zestrojonym akordzIe głosiło,
6rzystrojonej w wiosenną szatę ł oblanej zlotem
słońcem zieim śląsklei, piękno polskiej plesnl
religijneJ. patriotycznej I ludowej. Szczery wy

raz młodycb, gorącycb serc, przebiJający się
w pleśni polskiej. jest nallepszym podkreśle
niem, że dncb polski h'le w sercacb młod.zldy,

ski. Ponieważ bezpośred'l1io po zebraniu
Ol ganizacyjnem robył się w tej samej salł
wiec protestacy}ny zwołany przez miejsco

WY ZOKZ. w SlJTawie Gdańska, wielu z o.

becnych - jako wklomy :onak protestu 

zg!QsHo sw{)je wstą'Pienie do Ligi M. i K.

PO'Ciptsanych deklaracyj zebra-no około 140.
Na tern miejscu wypada z ża1em nadmienić.

e niektóre ugrupowania polityC-Z'l1e nie
współdziałają z akcją władz Qkręgu I nie
przybywają na zebra'Ilia na organizacYłne
nowych oddziałów Ligi M. i K.. I1chylając
się przez to od wejścra do zarządów no
wych pJacówe'k Ligi - a CZynią źle, nie
rozumiejąc, że Uga Morska i KolonJama jest

instytucja nawskróś apolityczną. i nie zda.
jąc sobie może sinaWY z tego, iż wszelkie
niechęci i waśnie poJityCZ11e są na zegarze
<#

dziejowym krótkimi nic nie znaczącymi

fragmentami i przemjjającymiSźybko ułam.
kami czasu, przez który cłtcielibYŚłt1$";. aby

Zakończenie miedz,świetlicowych .,kład6. :k :\ : a :\ = łaza-;r=i
dl8belro
b tOh nJC
-tK
I . anea OWił.
już dzM
61% odbywają
siebezprzez
mllS
brze w
e morskie,
więc Polska
morzawy
nie
. mogla by tstnieć, a bez terenów kolonjal

będącej nadzieją naszej przyszłoścI. W parku, na skiej szkoły wydziałowej w Katowicacb odb}'la współpracy z kierownictwem powstało nawet, wzrastającego przyrostu naturainego ludno.
Wymyślance, gdzie zgromadziło się bardzo du się przemiła uroczystość zakończenia między- "kolo słnchaczy z wlasnym zarządem", który ścl. Jeżeli nie skierujemy wszyscy. którzy
W czwartek 16 bm. w sali rysunkowej mę. 1 By rozpoczęta pracę daleJ kontYłluować f dla nych za,dusi,HbyŚ1nY się z powodu stale
żo publiczności, ubiegały się poszczególne chó

ry szkolne o palmę pierwszeństwa. SkupIenie I
na trój towarzyszyły produkcjom poszczegól.
uych cbórów. Pleśń połącz3.ła wszystkich. bez
względu na wiek I różnice stanu. niewidzialną
zlotą nicią. ukazując im wyższe cele, godne
wspólnycb I zgodnycb wysiłków. Święto pieśni
w MikolGwie wykazało, że nauczycielstwo na
czele z inspektorem szkolnym p. W. Wróblew

I)owiącycb niejako
wstępny
cykl do Unlwersycy tej będzie
releraty, wycieczkI.
ku. z!ealqzowan
u prac podjętYCh
teji"k?w
z e
świetlicowych
wykladów
dla bezrobotnych,
sta- , miewać
będziewiele:
stałe czwartkowe
zbiórki. Aorgapra- miłl1jem:y
nasza, 00lS'ką
Oj ZYZ'l1ę.wwy

te tu Powszecbnego "dla wszystklcb", a którego nizacja życia koleżeńskiego. Sprawozdanie za- dz nk' 1>rz ILJgę M. Id Ki b:dześw ecl i

Po zagajeniu przez P. Salę. kierownika wy_ stratowi za użyczenie lokalu, zostało przyjęto szych przod!ków. powtarzaJi'śmy je upor.
brak
dajei odśpiewaniu
sIę odczuwaćprzez
na terenie
Katowic.
I kończone
podziękowaniem
prelegentom
i A\agl.czywie
g . lż w
r:naj
i N:.d'yciągu
gp ityGd
rsł::ej 0:::ł
kładów,
zebranych
pieśrJ
długotrwałeml
oklaskami I wiwatami,
pOCzem
dal-szym
i nie czyniliśmy
"Stańmy bracia wraz" wygłosił P. Ludwik Spi_ uczestnicy świetlicy w Załężu świetliczanie Bonk nic. aby. potomnym prz.ekazać. posiew do
ra, jeden z słucbaczy, piękny relerat "O czem I Kobis wykonali szereg piosenek z towarzysze. brObytu l mocarstwowej potegl Państwa.

skim. żywi bardzo dużo pietyzmu dla Idei śpie
waczeJ, organlaJącel szerokie masy społeczeń. warto pomyśleć". niem gitar. W międzyczasie P. Siwiec wygłosił Z l;ubliDieclaiege.
,,Książka oto najlepsza broń przed depresją deklamację własną "Wezwanie" i opowiedzlal
stwa. Oto idą w przyszłość krokiem zdecydo
wanym młode zastępy śpiewaków! Toteż spo duchową bezrobotnego. UmleJę:ne wykorzysta- szereg wesołych żartów. Wspólnym śpiewem (L) Pożar.
nie
czasu bezroboda zagadnIeniem bleżącem. "Cboć burza buczy wkolo nas" zakońcrooo tę 22 bm. nieznanei dotąd tlrz.yczYDY
łeczeóstwo darzy zaufaniem szkutę pOlską, co
wyraziło się w przemówieniu burmistrza mia_ Potrzeba stworzenia instytucJi społecznej pod- miłą uroczystość. Dodać należy, że cała ta im- wY'bu1 .1>fzaL na stryc II1lepk: ;
sta I zarazem posła na sejm, p. Kola. Wręczył
Gn piękną nagrodę chórowi szkOły żeńskie! w noszącej i wzbudzającej wartości czlowleka, po- preza nie kosztowała ani grosza, gdyż wszyscy fs Czy;OC łY d c';em w;rząd it s ko.
1\\ikołowie, ufundowaną przez Magistrat mIasta. trzebą palącą". Te itP. myśli a wszystko z prZi_ współpracownicy kursu pracowali bezintereso- dę 'I1a około 3.000 zł. Wypadku w ludziach

się I wprost entuzjastycznie snnł nasz wnie, a suma 100 złQtycb przeznaczona na jego nie było. W a.Ireli ratunkowej brały udział
Drugą nagrodę ufundował Powłatowy Urząd jęciem
Szkolny, a otrzymał Ją chór z Jaśkowlc. Ogólne "bezrobotny" referent. Po deklamacji slucbacza administrację przez Miejski K{)mitet do spraw miejscowe stra e pożarne.
kierownictwo muzyczne Spoczywało w wytra BJernackiego ,,Młodości w lott" kierownik wy. bezrobocia została zuż a na zakup f oprawę (L) Znów rower.
wnycb rękacb p. Fr. Stuska. Święto pIeśni w kładów zdał szczególowe I obszerne sprawo- książek. Z przed składu Grzesi'ka w Lublińcu
Mikcłowie było czynem poważnie pomyślanym zdanie. Widać bYło, że zamierzenia Komisji Szkoda wielka że tej uroczystości nie zoba- skradziono Kaczmarczykowi Antoniemu z
i solidnie przeprowadzonym, pomimo przyslo_ Swletlicowej zostały zrealizowane. czylo społeczeńst o, że nawet z zaproszonycb LubIif1ca rower męski bez marki. wartośt;i
wlowego dzlslal kryzysu materialnego I moral
W 65 godzlnacb lekcyjnych poruszono szereg przybył jedynie P. radca Kownacki, gen. sekrę- 100 złotych.
nego. Ofiarność I dobra wola święciły tam
swoje triumfy. Okręgowej Radzie Pedagoglcz_ zagadnień I przedmiotów. Wybór ich ,okazał się tarz Woj. Kom. do spraw bezrobocia. A warto ielslaiege.
równlet
wezly. A zatem: przyroda 9 godzi!!, było zobaczyć naszycb bezrobotnycb przy
nel na czele z Panem Inslfektorem należy sIę
kraloznawstwo I sztuka 5 godzin, blstorja 4 gO- plerwszem żniwie, na które zlożyło się 3426 siu. (B) Zwłoki starc w rzece. . .
dziny, ilaukl gospodarcze I społeczn 30 godz'n, chaczo.gotlzln wspomnianego kursu. Wierzyć je- L' 20. bm. ł1 o'Y'l n z z.e'kl Iłofmcy l
hlgle?a 6 godzin, samodzlel e re!ęraty 10 godzin. dnak nalety, że powoli ta syzyfowa praca zdo- 7 o:l redz r e :ar GÓrnł::;.er wł:kf'Zł:
Wycieczki, teatr I czytelme pism uzupełnialy będzie nareszcie uznanie I zrozumienie w spo- żono w miejscowej kosmrey cmentarnej.
(R) Zabrał mu motocykl.

powszechne uznanie. (P)
Arybu!tckieqc.

Z przed domu krawca Pluty w Diertuł program kursu. ZaplsanYCb osób było 176 z cze- Jeczeństwie. PrzycZY't!y tonięcia dotychcz. nie ustalono.
towach Miedniaik Maks zam. ostatmio w

go uczęszczało oczątkowo 85. proc., z końcem . -xo.- (D) Groźny pożar. .

23 proc. Tak wlełklej liczby UJe mogła zresztą 20 bm. uderzył piorun w domu Józefa

Rybniku skradł Kwiatoniowi Adolfowi zam.
\V NiedobczY'Cach motocykl marki "Rudge
witwort" Nr. rej. 1. 4885 nr. motoru 44478 pomieścić
sala wykładowa.
Nowi P rzem
y tnic
y wda'Ch
r ę kachdomu
łbndia wraz
w Ligocie.
sku1Jkiem powstała
czego spalił
wszystkiem
mlodzieżOdpadla
do 21przed,:_
lat, pozostali
nato.
się
z sufitami.
jednocylindrowy 500 kbm. na którym odje

nie opuścili ani jednej godziny. w ludziach nie było. W mU ratunkowej

chał w niewiadomym kierunku.
mfast starsi a wśród nlcb przeszło 20, którzy straz ' y granl ' czne] ' . s7Jkoda wynosi około 8;000 zł. Wypadku
(R) Zabrali mu rower. .
Wyklady prowadzone były nader przystęp- W dniu 2Z bm. o godz. 2Z.ao w JesJe po. brała udział miejscowa straż pożarna.
Z przed składu kolonjalnego tIrbnera w
treściwie
a popularnie, przyczem prawie mIędzy Reptami No mi a Blachówką wy. GieszylisJd.ge.
Kakoszycach. skradziono Staniecznikowl nIe,
zawsze
były licznie Ilustrowane przetroczaml, wiadowcy straży graniczne] z komisariatu
Janowi z Malk:oszY'C. rower męski marki
rysunkamJ
czy
okazami. Wvwlązywałslę zWJ". Tam. GÓry przytrzymali 2 przemytników, (C) .przez okno. . .. .. _
" tIra ni a" nr. 1680 wartości 80 złotych.
kle miły nastrój, te wyklady przeclagały sIę o a mianowicie: KaroJa i Jerzego PJecuch6w N,lemany $1)raVJ.C!lUO ęclU b w
KAlDV PODOFICER REZERWY cala godzinę. Huczne oklaski I zadowolenie słu- zam. w Tarn. Górach, którzy przemycali ok1ue .wszedł do es.zkQma Machen Józefa
. wlekszą Ilość tytoniu I okolo 15 ki magl.. w.Konczycaeh WIelldch, skąd skradł z.ko.
powinien być zorranlzowany
bylo najlepszym dowodem, iz akcja tra. Przemytników odstawiono wraz z. donle.inoc1v sa k. cz., a5 zł, zł tyłaPatszek, 44
W Og. Z.w. Podoficerów Rezerwy chaczy
Ilła Da Daletyty terea ł. umleJętDłe przeprowa. menlem do -ł grodzkłego w Tarnowsldch zeganea. parę obrączek, łłrtbnych iaJqbł
Ka!owlce, uL Plebiscytowa l. ID. Po

dzoaa przyjęła si" Górach.. LI) szPilkę, łączInej wartości fUs1- .

J

t

.

1

Nr. n5
--

"Polska' ZachodnIa" z dnia 24 czerwca 1932 r.

'\.5tr.,81 .

.

Mislrzaslwa WaJew6dzkle na d,slansle 100.

;E,cle 'sportowe.

Odpowiedzi redakcji.

R
Na

Wet. b. annJI polskie) "'8 PrancJI o
BIe!aIJeJ aledzlell
odbQdIl 2a
sloczerwca.
w całeJ Polsce
lIlenIe
zwwodaika
aasłwaegoprz,.:zem
pocilIla zadogo.
sobą pitsStow.
wroczyos.tOŚCi przesłany nam wstał ze lJI1 
Katowice.
I leden
z&wodalłl
.oal drulleco.
\Ilem O!PÓźlJJioojem. przez O() 9braoił na 1IkluaJ!on
wojewódzkIe
mIstrzostwa
szosowe
aa dYManSIe
oenneJ
t mInuty.
too
klm. Na terenIe
Oórnego
Sląska
SI. OZK., utrato
Uzyskany
czas
w roku ubiegłym przez Ko.

\ Dotychczasowy stan zawod6w
;. kręglanklcb w- KatoWicach.

--..:
..IeI
..

. \ WY\Rikł d sowe z8lWOlł6w lormaT. powierzYł organizacJo zawodów Tow. CykL w lIRyka wyooslł 2.52,t5 I _tanowi dotycbczas je : =: z 1!18Jdesl3Jned kor'eJSiPOOd
IW nowo wybudowute(j IoTcmłedtnl IW re&tan

ł:ł u ':dUJ aśslł:J:1 Rt;= k e:=zl

=z :IŚ: ł: s: kf: ł:s r::::.

ndi DOd ROIIdem I<116.$yCMY1I1I" ut SłOlWa le Trasa prowadzi z Rybnika przez Bełk - Orze- lepszy wydaJe slo wątplłwem, gdy t peW11a gru.

4Xa3

eo Z1 jest naste_IICY:

sze - Lazl5ka - Mokre - MIkołów - Plotro. pa asów kolarsklcb z Włokasem na czele z po.
wk:e - BrYllów do półmetku w Katowlcacb wodu zaJeć zawod. wycolała sle z czynnego ży.

t4 X 3t

5 X 12 ki.re,g\\o,

trzecna 1I'ZU lIiIni.. Zan ięcl.e Z8JWOOÓW w filc
d ieilQ, dilua 26. <bm. o g\1(\t!. 8 wiecz.. w iZ1w.ią'zku
.Z cze«n od ą sie 'W'IIdlki J'01i9l'NYGwJące rozda

-łdt.

'. n8/gll'Ó/d. Ud al IW Z81Wod.ach' OIbwII.rt'ty dł'a

.\

Ruch - Rapid.

" . loMilweanu Icie-ro\V1l1Ic \V1U Ruolll! Iwal\Q 'lic
SJJrowad:ci6 lita Śląsk sr'yulną rroiWOO'OWą dNI,:I;YIIIC

-ąorsiką RalPiId. z ildÓTą 4d,gowcy ,rozegrwJą mocz
iJwa,rzYiSkł IW qJjjeidlz'iel\C, dnia 26. ban. na włas.

Dean bolSku w Wdelk lIaijdmbch. Mecz ten

(Katowicka lIatda) I z powrotem przez MIko. cia sportOWego.
łów - LanIska - Oardawlce - Wos7JCzyce - Pewne ilZanse na zdobycie za!IZCzy.tuegO ty.
Orzesze do Rybnika. StlUlt odbędzie slo punk. tułu mistrza malą bezwarunkowo Dluclk flory)
tualnle o goch:. 8.el rano. Zawodników puszcza6 I Ugoń (Katowice), obaj bowiem wykazali w
się będ21e w myśl regulaminu PZl(. ze starhl ostanlch tygodnlacb dobrą lormę, cboclaż z dru.
w odstępacb Jednomluutowych, wobec czego glej strony I(oszczyka (Pawłów) Jak I I(o\\'al.
kaMy zawodnik musi lecba6 na czas. Start po. sklego (Za/de) uwa:l:a6 nalety również na po.
jedyńczy ma tą dobrą strone, li sam wyścig nIe ważnych kllllldydałów na mistrza.
zostanie ZlJnlenlooy na wycleczkQ tury5łyczną, Niedzielne wynłkl stanowl6 będą dhi ŚI. O.
lak to ostatnio miało nl1eJsce przy zawodach Z. K. pewnego rodzaJu wskazówki, Uórzy za.
"Dookola Śląska" I każdy zawodnik będzie mn. wodnicy będą powołani reprezentowa6 Śląsk na
sJał z siebie wyda6 wszystko, by oslągną6 naj. mistrzostwach Polski w Łodzi w dniu 10 lipca
lepszy czas w walce o zaszczytny tyłuł mistrza. br. I(atowlcka fabryka rowerów EBECO ofiaro.
Taki bieg mo:l:na Inneml siowami nazwa6 ble. wała dla nowego mistrza lako nagrodę rower
gleIU australllskłm, gdy! przez cały czas biegu wyścigowy na!now5&egO typu.

Ill!)OWiada sie sem.sacy nle f to nietYl1kv uIWII,{i

..........""'m'IIIIUIIIIIIIIUIlIlIlIllUllUllllllllllllllllllllllllłlłllllllllllllllllllllllllllUlllfł....".........

na '\VY5'Ok:ą kJI1ase. jaką r8J)re-z.t1IIltnIOą WQooeńczy.

nNlljlSlil!lniej'$:&yIln s!clad'1)le z Pete-It,iOOl na ozele. .. vu" - Sląsk w Pozna,niu i Często

Giełda pleoJężna w Warszawie

I

z d!tIa 23. czerwca t932 roku.
Warszawa. PAT. Dewizy: Odańslk 174.45

aj

174,8&-174,02. HOlia.n,d!ja 360,35--361,25-J5945

urJilJidy'n 32,30-32.49-32,17. Nowy Jork 8914 .
8,93'*-8.S94. NO/wy Jonk Kwbe,j 8.919-8:939:
8,899. Pa,ryż 35,0!J.--35, 1 8-35,00. Pra,ga 26.38_
G,44-26,32. SlNla!jca'r1a 173.80-174,23-173 37
TC'l1.de l ooja ,Pr.zeważmie s 3Jbsza. Ma.rka ni i11'
nieu :ojaI11I1>ie 211,95. Do,J3Jr ipryw. 8,891. ' ,

z dnia 23. czerwca 1932 roku.
Ceny parytet Poznań.
Żyto cC'na onjentacYlj.na 2.3-23.50. Ży<to cena
tranzaikcvl;na 1ira-nzalk.cje 105 ton 24,50. PszenLa

cena orjeljJtacyj,na 24,;5-25,25. Psze'n:ica ce a
Iira,uzak,c. traonza,kcje 120 ron 26,10. Jęczmlcń

przem. A. 64-66 kg. ]9-20. Jęczmień przem.

B. 68 k.o;. 2(}-21. Owic,s 20-20,50. Mą,ka żyt' ia

'4fie dbulWIi<a o. SohTeya - teJ. 1576. SeBcre ariat z posiedzenia Zarządu z dnia t7 czerwca 1932. wię'toc.hłowice KhułJy Ligi - Klwby Klasy A. 13,25, Os.pa psze,n,na .o;f'uba 13,50-14,50. Łub:n
iGS. ob - tel. 1297 Pod .POWY1ŻiSZV numer 1. Z dmiem l CZNwca br. <Iaa,ngażował Za_ na boisIku KS. Pogoń w Nowym Bytomiu oraz ni,e.bie,sk, 11-12. Lub'.n żółty 14-15. USpOSJ
'liaiJe,ty aca6 tS'le ,po wsze-lIkie iu1foPlnacle. do- rząd płatl1ę'go se,k-retarza w osobie p. Burdy Kr6]: Huta .(Cho.rzów) Liga - Kluby Klasy A bienie stalc! T,ranza'koje na odmicnnych wa

tfząoe ze- meczu. StefMla. W zwiąZJku z tem selkre arj<1Jt Związku po:>,",atu śWlętoC'hliowi.c'kie.go i tanno,górskie'go na mnkaoh: żyta 60 to.n. pszenicy 71 jon. mą i
jast od'tąd cZY1!IiIIY dla stron od godz. 9.30 do b re o sk re 'U z ' n J.<.. ; Y' 0 J ' dr w a s w Sza leju. Składy POWyższych psze.nnej 15 ton, otrab żytnich 36 ton.
:, Turniej piłkarski W Piekamch. godz. 12
15,030
godz. 20-e.j.
Sekre_ ." i"""
taną przez ka.pi!3Jna
związko_
t ikoddgooz.
we'go
nadoczas
ogłoszone
poda!ne
kl'ub01lTI
do
'. St Jem roohliweg.o KS.. pa ta w. WieI. k a ;:' k aą jś 'r i :;,k Y'::z. 8 sd wi3Jdomości. Za.rządzenie admńnistra-cyjl1O.go

działem 8 drużY'll, w tem dwóch 1I!1)Imlooklch ze samy<eh godzinach delegM wzgL przedstawicie!1 dada.tkowo.

lą'Slka Opo1S1kiego. Oto W:\Ini,ki turnle}u: W 'działu Gier i Dyscypliny. 5'trolny, które mają 3. Odrzucon'O prośbę KS. Silesia Łagie'wniki

"j

Notowania poznańskiej giełdy
zbożowej

'Sił'OO1Y w dOO<łltik,u dl\V'OO11a lItowetm z3JWodi1tikar . chawa - Katowice w Częstochowie odbędą się 65 proc. 35 1. Mąh pszenna 65 proc. 38-40.
riIi.
rzeidlslprzeida,:l;
odlby'Wa
sieD_.e.
w s.kła.
Komumkat
dwa3 ana8tępują.ce
i to:wpowiat
eY'. lecz
&1lÓ\vlut'e d abjIJe-tÓi\v
e,!t'O. te Rnoh
tl\ll>j w
ur . .dow".l
d w nr.
I 16.
iC l jeiSzCze
h O , . P 7:,!
2 n ' Lwów - spotk3Jnia
GórJlY ::;ląs:k
Kato OSfj}a ży'lin'ia 13,75-14. Ospa p ze,l1na 12.25_

kJclt Płe1lmracb. odbyl Się tU'f'l11e] i!k rsl(ł z u- 20, zaś we w.t'Orki i cZiwartki urzęduje w tych spodarcze. czas zawodów itd. zostanie wyda'ne

i
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Kalendarzyk zebrań.
Piątek, dnia 24. czerwca 1932.

4)1

dJ

Król. tIuta. Zebra,nie Tow. Polek kolo t. ,

d

rowioe 4:3 (3:1). bez rezuJita.tu 2:2 (1:1) grał tych dn'aidl I w wY1-l1aczonych godzwach OSI _ S t b a y 'la t g d o \\ z :3Jr k d 'l ulb z u tem, że dalsze wpływające pro godz. 4 POJp. w sali Domu Pobklego przy pa,nil

W

KS. BrY1I1ica Kamień pok-onała ror ua1ę Brzo- jakieś 'YażJl1 spraWy do za!a!wie'ni lTIo.gą. w w sprawie 1-niesienia dyskwaHfikacii gracza Wo_

-xox

s ..ze,.... ' l SZoili"",
-'M R '_O.
R d . n'- O'\Va
KS &'nąć
z'\Vlą'z,kowe,go
wzgl. PTzedstawlv wropatrywa,nia.
sprawie gracza Wo'sta']a św. Jadwigi. Sprawa wycieczki.
Z. .ll'I>Ilem
z a Zlv..'"
.' ') .sekretarza
cida Wydziału
G. I D. pozo&tawi
Zarząd bez

Brzezll11Y . zWY'CJęzyły S. V. Szombef'k 3.2 (..1) 2. W niedziellę. dnia lO lipca br. przy'pada za_ 4. Na prośbę KS. Czarni Chropaczów tZ'nie
wJ' :szcie a.tmkcyj'11Y mecz turnle.ju między Spar- {\H'z gieT na ternie Sląslkiego OZPN-u w związku sio'!1o zalwle'szenie członika te.goż klubu p. li_
7. Pos.tawiono Komisji Trzech w osobach pp
radcy Ohli. Kopa-cza I Kuźnia.rskie.o;o udzielić Zl
t, a S. V. Miocoowice przyniósl zWY'Cięsitwo go- z zawodami reiPre'zenta,cyjcnemi za wyją,toklem ge'!1dzy.
spodarzom w StOS<lUtikll 4:3 (3:1). Gra bY'la za1- powia,tów lublinieokiel!:o. rybni,oki,e.go, bie.lskiego 5. Odrzu<col11o prośbę KS. Hallle.r Brzeziny o dotychcza$ową pra ę podziękowanie w związkI
mu!ą<ca I zal(;,ięta a bramki d a zWY'Cięzcy zdobyli i oświęcimskiego. Zakaz tC'n obowiąz\llje również u,dzielenie zez,wole'nia na roze,gra,nie z8Jwodów w z piastowa,niem maiildatu na czas dymisji czlon.
ków Zarządu Podo-kfęgu Bielsko_Biała.
K.otailczyk, Pisma, Hetma!i zyil I Pud:1i l k. P:d ) \l n y, I ru Zz\; l i : o
dni . l iiPkc nf 'e crę°"\$ je\ t e: eri<om. W.
Za Zarzad Śląskiego OZPN.u
ZalWody te odbywaly Się pr,zę'z całe popoi u_ nie Izalwodów. Prośby ich nie zostaną Ulwzględ_ r. i P. W.. która odbędzie się dnia 18 bm. wy_
(-) Antoszcwski, sekr. (-) St. ł'lieger, pre.zes.
&nie przy J.icZ'llY1!l1 udzia,le publicLności na boisku nione. Oprócz SjJobkań reprezentacyjlnydl w dellegowano wicepreze'sa P. Binioszka.
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Perła uzdrowisk śląskich...

'.__rzeb,e-Idrói

adloaktywrie -kll!)lei solankowo-jodobromowe, borowinowe. kwasowęg
lowe, tlenowe, Elektro- i hydroterapja, Inhalacje. pijalnia.

\1

U[ył8[ja Jflymu owa

..tV8. kllracla naallowa al 325.


.
..,...
t;' <' l'

LecI' sk tecznie: reumatyzm stawów t mtęśnl, Ischias, artretyzm, cho.
roby kobiece, skrofulozę, choroby serca. katary dróg oddechowych itd.
Dworzec..poczta i telefon. na miejscu. - Wszelkich informacyj
udzleta Zakład Kąpielowy. - Prospekty na iądanie.

"

W}'Ch w KHJt.01wica.ch og'!a'Sza ni.niej
$Zero
i[)yrei!ro.ia Ok<fi gowa Kolei państwo- I

przetarg

-. ,..." . "..:

aDROWE nOOI PRZEZ SOL 00 n60 JA"A
ZDROWe. "OGI PRZE'" 1L DO nÓG .lAnA

ZDROWI! nOGI PR"- I o "00 lAnA

ZDROWE nOGI p DO nÓG 'Aru

ZDROWe. '10Gł f OL DO nÓG ,ArtA
publiczny
ZDRowe "'OQ' ,. SÓL DO nÓG JAnA
. . . . ZDRowe Gl nr:
"'OL DO nÓG JArtA
:,.-.......1'
:: MJ U
ik: \ t ę : g:g
e 3' "Is iZ
g :JA
. ZDAC'
' .EZ
o nóG

dniem 16. !i;,pca 1932 r ZDRC .1 .. P SOL DO ..00 J

Termiłn SlkJadwnia
ofert wplywa
:g::II.0Cl.
g Jp.
J.
t"",m()o\V'Jcach
Z te>rtIDnem
objęcia z zZDR'
'r:::: '.""ZEZ
"OL gt
DOgg
nOo
dmffiem 1>1. l!JJ)ca 1932 r. o &'Odz. 12. EDR?'" '00' P"ZEZ SOL DO
Te.&'O s.ame;go dtni<a o g.xlz 13 nast-p' . ZD "0D' PRZEZ SOL DO '" - '''

ovwarcie OfCiPt. . <Ii j g,;;: : : ::

gt g g ::

W piątek. dnia 24. czef'\VCa br. o
gOIwisku) bede sprzed8J\Va nastę u
jące przedmi,olty:

t wóz (platforma), t worek cnkru
okolo 60 kg., t50 pudełek cykor;I,

: ::::::: d o s a; k: ling: , iai

radioaparat z 2 lampkami.
Następ'ni,e o godz. 13 w sk.ladnicy
spedvtora No'\Valka:

większą ilość towarów spożyw

czvcb. galanteryjnych, talerzv

garnków. wiader. mydeł I prosz
ków oraz wiele Innych rzeczy.
Paweł Nawrat.

na.H elpszej kreacji:

MIŁOŚĆ KOZAKA

Richard Orleon. Ivla.ry Brian, WiJ.liam Boyd

3 Maia 7.
Kino
PALACE
MielęcklegO
Kino
RIAL TO

ZLOT O
BU STER NA fRONCIE
BU STER KEA TON

faworyta Maharadzy

w. Jana 24

Vict01l' Me. LagIe'n. 5dJrrmnd Lovc>, GrCita Ni;;<;en

Kino
UNION

Kobieta. która grzechu pragnie
Nora Ney

W piątek.. dmllia :M. czerwca br. u

DĘBINA

godz. 12 w IPOI. będę SJPr.zeda'wał w
Katowicach-Ligocie prZy Uli. Ligockiej
- obok relst. P. JBze.M na-s1ę:pwjące

We'f<soja dŹiwięko.wa: JOliN GlLBBRT w swcj

Kino
COLOSSEUM

3 Mala 25.
Kino

Po,iski fi;im dźwi.ę-kOiWY: BEZIMIENNI BOII.\

Dąh

Jak,o <1>0<1. wie,'iki TIllm sc.n.sac, z R. Talma;jl em.

TEROWIE - Brodzi'Sz. Bogda. PogoTzelska.

prze.dtrrJj.O!ty:

t f'Orteplan marki "Kreuzbacb". t
czarną szafe na kslażki. I stół I t
lampe wiszącą.

(-) Oabryszak.

dobrobytu narodów i spo. I Wolne
Biuralista (ka)
Ob:::ł::
:lu:Śća :
Ni
mlod.szy,posady
natychm.I Iżona
w centrum
kojnej starości.
potrzebny do Katowic z powodu

przedsiębiorStlwa o.bjęda in. przed.

komvrn',k sąd-owy w Ka<to'W'icad1.

"IN -sobotę. dmi,a 25, czerwca br. o

1002 rdw. !,.Q..WE "001 PRZEZ SOL DO "00 lA""

!(odz. 12 w pol!<Uldmie będe sPrzedawał
Wie,ltkich Ha1,ct'uikach przy U". K,'a

1B1i1ŻJsZJ'Cłt iJIIfurmacyij ul(]iz-iela K;e- DROWE "OGI PRU SOL DO "00 JA""

Kino
CASINO

Po,przecZfj 17119.

komu.m'k sl\ld'owy w Katow&cach.

ZCze;gÓIOWe w3Jmnk'i pf'Letarg u pil- : :g::: : :: : gt g g :: :
b1tilczm.e;g0 ogł.oszono w Mon4ofle aDRo"'e "OGI PRZEZ SOL DO "00 lANA
.PallSIk,1Ittl Nr. 140 z dnia 21 cze'f'\Vca aOROWE nOD' PRZEZ SOL DO "o0 lA""

od lIIiątllu 24 c.erwca 1932 r.

publicznie najwięcej dającemu
za gotówke:
godz. 12 w 8j,emia1l1U'W'i!Caoh (.na tar

2 5 5 I wynosi
3-tyg.
kuracja
z utrzymaniem
Z pokojem,
zabiegami
leczniczemi,
2-krotl1ą
poradęz
lekarską
itd. -ryczałtowa
Zadnych
opIat
dOdatkowych.

Repertuar Kinoteatrów

Chcesz się przyczynić do usunięcia
bezrobocia, to

I Oszczednośt to podstawa

ha'nd ' ! Qowego z kdU slębi,}1 stwa je!>t do

cją 00 sao do lODO sprzedania. Potrze

zl. Posada stala. bne 200.000 zl. Zgl,

Wy'Cze r:p. of. z fJ- pod ,,200.000" do

m. 64:
roWttJiik DLiaJl\l Ogól'lJ!:gu Wydziatu Cu to Lnaczy być w dobrej formie? k.owsikiej
t warsztat kołodziejski. t pl/e taś.
Osobowego w gmacłw DYlreikcd:i 0- Gracz footbąJ.owy _ to zes,polowy
mową. ł dużą tokarnie. t motor 3.
Icrwowelj KOilei Pań<sbwowych w Ka- sopoptowioc. (.0 z,£loow1" jedenas.:a
P. S.. 2 warsztaty, t koń. t wóz.
a: ÓIi Nr. 52 w goozinach ąęść drużYI11Y, to jede'n zwiCilu bry kowadło. dyszle. osie telazne. wa
gi. szprychy. rÓŻne kawalki drze
Ofer.ty. nioodJp()Wiada,jące wan1ll- b6w ws.pólnie zaziębi'O,nych.

O l[l lail Pol. Zach. I

k'O/lll ł}f1Zeta,t'gIU me będą rOZJP rY'\Va- Gdy ję!iem taki try'b zaibnie s.ię, Cd

Pomolesz do zwalczenia obecnego

sadY. ogłllszaJ Wszelkie prace
su: w. .: olsce la. techniczne
cbodmeJ jak planv. oomiaTY'.

krYZY 11 jeśtl złożysz swe oszczęd
ności w Bankach, które zasil4 następ

I Sprzedaże I r:,ŚI : 'tor

Ile. tość ai:zY'na gorzej pracować

Graoz nie wy,trzymw.ie tem]pa gry

Zmiana rozkladu

jazdy
Da llDiI autobusowej Katowice
BIelsko.

O dll1ia 2i3 czer'Wca br. a.\l'tobusy
11/IS'k-ich Ulltili A<uŁ!fuusowych na linii

Katowłce . Bielsko. kursować beda
004zleaale włącznie niedziel I świat
:wteidłiulg nastQJJUijąceg-o zmien,iooego

łi01.kładiu ja'1Jd.y: Odjazd z Biel a do

przez zbolale nogi, które nk m ,gą
szYlbko i spra \VI11ie pooążać za pi' ką.

Nogi nie są oopowiednio przygot{)..

wa. lWIa. stare żelazo. około 20

furmanek kamienia piaskowego o.
raz inne rzeczy.
Płonka.
k01!nomnlk Są:d,]IWV w K-róL Hucie.

W sobotę dnia 25. czerwca br. o

wane do gry za prędko się ml2czą : goooz. 9 ra,no w Katowieach (zbiÓ<rka

bolą. Wysiarezy jednak systematy w mQ;iem biulr,z,e ui!. Tea,tral,na 4):
czne stosO'\Valli'e k<!IPieli w Soli Jalna,
większą ilość towarów galantervJ.
a,by p ostać prze.z CMY czas ry w
nycb i krótkicb.

fOf'mie.

Sól do nóg Jana nadaje nod.ze e.ner
gjc j żywQ;bność, odświeża jej $órę 1

.
.
4 i' '"

pozwa''1 na n.oraaI<ne L.JJdychame

Tasarek.
komomilk sąd,owv w Kat'Olwicaclt.

W SOIOOW, ooa 2 , ozer'wca b. r.

cie fOąPbaJO'\Vym.

Szuk asz . I !ióine

me kredytqmi przemysł i rolnictwo.
Wkłady począwszy od t ł - zł przyjmuje:

Kato\\'ice Bank Ludowy
Król. Huta Bank Ludowy
Nowa Wieś Bank Ludowy
W. Hajduki Bank Ludowy

Ka.t,O'\Vicaoh II. .ppzy ua. Kralk'Ow<Sik!ej

Ohcesz być w formie, stoSllld Pf'Z m. 16:,

meczem S61 d'O Nóg Jllina.

t auto osobowe Cbevrolet, t ma

Odi.i,aro z Ka,towiK: doBie.'''l a o godz.
ą.45 it 17.30. . Dflz:v1azd dl() Bied<Ska o

.,.,

szyne do laJkowania.

. : 1145 wz,gl. 19.30.

raUsla do Adm. Poprzecma 8

przez pory w ciężki,m, szcze.hnym bu o godz. 12 w pot bede sprzedawał w

K'aitoW1i\: o godz. 7.3Qi tZ.3Q. przyjazd

aboWli1c o 'Z. 9.3Q I. 14.iH.

tog:rafj" pod "B.n- .,PAR" :ato.wce.

(-) Wl6tullą.
/roJTh)fn'k sąd'OWy W KaLwicaoh.

Pamietaj
.' bezro ołnych I

nie. rachu,nk: t t. !}.

""am do odstąpie- wykonuje w dama
nia kolo 5.200 m' i na godzbny WlgJ.
p'aou pod budowe przyjmie jakie<k,)'.
w pi-ekne; miejsca- WiCik zajecie w go

wości " Koz'fl- dz'mach bez róź.

cach we "Viśle na nicy. Łaskawe Zg!o
drodze do Zamku S"zenla do ..Polsld

Prezydenta.. cena Zachodniej" pod

zl. 1.80 za m' przy .,Technilk budowla
wpIacie gotÓWKą nv".

ewentJwaLaie znitę Poszukuję
c?nę. Zg!oszeru<ł. pożY'C ki na I. hi<
Pbsem":e do Ad.t ; Dot. od 4 do 5 tyl.

.Polskl Zachodn. zł. Zgt. do Admini

on.d 999 strac 1 Po.ll i Za
I woja gazetą test chodJn ej poo i. hi

Dols;, lach"u'Iia pateka.
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