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Hołd bohaterskiemu ludowi ślaskiemu
złożyła Stolica.

Powrót Pana Marszałka do W rszawy
Warszawa. Wczoraj rano powrócił
do Warszawy P. Marszałek Pilsudski.
Dyr. Drecki przecbodzi do Banku
Gospodarstwa Krajowego.
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święta, wielkość i hart duszy Ślązaków, Bohaterskiego lotnika brak benzyny zmusił do opuszczenia się na morze. mieniany jest dotychczas{)wy zastępca
Ich ogromne przywiązanie do polski oraz Paryż. "Le Journal" publikuje wy- lała się. tIausner nie mógł więc kant y- dyr. Dreckiego, p. Lgocki.
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U\!agę ca ego sWla a na grozące przy- plac Marsz. Piłsudskiego. gdzie prezes z 'Łu ka. Poseł Karkoszka odczytał spra- stępstw. Aut'o, w którem Regent w to

-xox- Związku pos. Karkoszka złożył wieniec \\ ozdanie z działalności zarządu w roku v,'arzystwie adjutanta jechał do swej po

Z posiedzenia Rady Ministrów. na grobie "Nieznanego Zołnierza", O go- ubIegłym, a p. Kubica z Katowic odczy- s,adt.ości, zarzuciło na wirażu i wpadło
Paryż. Na posiedzeniu rady mini- dzinie 12 rozpoGzęly się obrady plenarne ta! sprawozdanie komisji rewizyjnej. do rowu. tIorhy i adjutant wyszU bez

strów premjer tIeniot przedstawił stan w sali Warsz. Tow Łyżwiarskiego. Na Dalszy ciąg obrad dzisiaj. s7wanku. natomiast szofer został lekko

rokowań lozańskich, zaś minister BOI1- otwarcie zjazdu przybyli przedsta wicie]e ranny,
cour poinformowal o swoich rozmo\\'ach -......."..."""'''''''''''''''''''''''1111111111111111111111111'''''''''''''''''''''..''''...'''.........

w Genewie i o oświadczeniach. które
imieniem francji zlożył w komisji roz

Cz,ib, prz,golowania do woin,!

brojeniowej na temat propozycji tIoove
Berlin. Minister spraw zagranicz-Iochrony przeciwko atakom lotniczym,
ra. Rada ministrów zaaprobowała pra nych
v. Gayl wygłosU przez radjo !Jer- idz;e za przykładem inn!ych krajów a w
<.e delega.cji frncusk ,ej i poleciła jej dal tińskie mowe. w które! poruszył zagad- s:; czególności sąsiadujących z Niemc.ami.
sze poszukiwnie konkletnych rozwiązań n:enie zorganizowania 0chrony ludności M:nister podkreślił konieczność wysu
zagadnień. które są tematem obecnych cywilnej przedwko atakom lotniczym. wania żądania, aby Niemcy uzyskały ta.
t,arad genewskich.
Gayl oświadczył, iż rząd Rzeszy oraz h.e same prawa do ochror;y przed atak a
Anglja odrzuci propozycje rozbrojenio rządy krajów związkowych. podejmując mi lotniczymi, co i inne państwa,
ostatnio incjatywę w orj{anizowaniu
we Hoovera.

Genewa. Mimo ogłoszenia orędzia
prezydenta tIoovera rozmowy poufne
Itla temat metod rozbrojenia między Paul
Boncou'rem ,lordem Lor.donderry i dele
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Cllea oltali'-. Iralelal wTrlanon.

Złoto na dnie morza.
Paryż. Statek "Artlglio". który pro
wadżi prace nad w.rdobyciem zlota z
zatopionego statku "Egipt" wydobyI w

dniu wczorajszym sztaby zlot a wartości
10 miljonów franków.

Papen wyjechał do Lozanny.
Berlin. W czoraj o godz. 14.30 kan
clerz Papen wyjechał zpowrotem do Lo- .
zanny.

Płace pracowników umysłowych
w przemyśle metalowym na Sląsku.
Warsz.awa. Minister pracy i opiekł
społecznej podpis al rozporządzenie. na- '
dające moc obowiązującą orzeczeniu ko

zakomunikował,
iż wpłynęło
do t\,'orzenia
bloku
gacją amerykailską toczą się nadal na n'entu
Budapeszt.
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/ Trianon.węgiersko-austriackiego
tir. Szechenyi domagał się
u misji pojednawczo-rozjemczej w Katą

wicach w sprawie warn!lk6w pracy i pła
dawnych podstawach. Orędzie przeszło.
prezydjum w
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gmin itraktatu
128 1 gospodarczego.
opierającego_się. o Wło ci, pracowników umysłowych w prze- '
sprawie
rewizji
w chy i Niemcy.
jak na razie, bez szerszego praktycznego posłów
myśl e metalowo-przetwórczym na 06r- .
echa, a znaczenie jegu j){)lega w tej chw:Ii
nym $ląsku. Orzeczenie to obniża płace,
raczej tylko na wyw,)ła.1iu obszernej po
]emiki 'w prasie 5wiatowej. Niema wąt.
pliwości, że zarówno londyńskie sfery
Berlin. Do ostrego starcia pomiędzy parli na ulicę. Wywiązała się przytem Wycieczka S. M. P. z GdaQska
konserwatywne. jak i admiralicja angiel
ska. zdecydowanie przeciwstawią się narodowymi socjalistami i członkami re strzelanina, w której jeden hitłerowiec w Katowicach.
propozycjom rozbrojeniowym orędzia. publikańskiego Reichsbanncru doszlo i jeden reichsbannerowiec 'odnieśli rany. . Katowice, (tel. wł.) WcwraJ bawiła'
Obliczają jednak 'w Genewie. że na prze wczoraj w pobliżu gmachu redakcji Podczas zaburzń wybitych zostaJ,o rów_ 'W Katowicach w godzimach przed'll6lud
szło 60 państw reprezentowanych na "Vorwarts". Grupa, złożona z około 50 nież wieIe szyb w lokalu "Vorwarts". niowych wyciec:Dka S. M. P. z Gdańska
konferencji, 25 państw wypowie się za szturmowc'ó ,. napad'a na kolporterów Ulice, prowadzące do gmachu, zostały pod kierownictwem pr-ezesa okr. ks.Ro..
wnioskami 1I00vera z tych czy innych pisma socjal-demokratów i dotkliwie ich o 6 wieczorem zamh."'l1ięte 'przez policię, gaczewskiego i sek,r. okr. dh.'Ma1rn1'atha
względów. Oprócz Niemiec i Włoch na pObiła, Napadnięci schronili się na po Aresztowano 8 narodowyCh socjalistów. przyjmowana przez Związek Mlod i zt J
leż do tyCh państłw zailczyć, może z pe dwórze gmachu redakcji. dokąd w pOścL Powyższe zajście jest jednym z objawów Polskie{ Wycieczka Vi" Uczbie64 os6 .
\\-nemi zastrzeżeniami. wszystkie pań gu za nimi wpadli r6wnież httlerowcy. panującego napięcia w mieście. gdzie na- \\ ,iedzila Warszawę, CZęst.OChOW
siwa skandynawskie, tIolandję, Z.S.R.R.. T u narodowi socJaliści spotkali się z ener wet w dzielnicach centralnych od rana Kraków; Zakopane, Katowicei odiecha:I .
Chiny i reputli'ki pr:tudniowo-amerykań glczną odprawą ze strony Krupy Relchs widac na ulicach grupy "mundurowa- do Poznania. Wyd cZ'ka ,wYru ta.:z
nych przechodniów. Gdańska 17 bm.
likie.
annerowców, którzy napast ik6w wY
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Wal.ki n ulicach Berlina nie' uslaia. pracowqJicze o 10 procent.
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. Świetne zvwciestwo lekkoatletek polskich I
Paliki I",clell Czeclla.'aw.de w kabiee,m meczu lekkallletreln,m &3: 3 ,Dkl.
stWOlWY mec. łekikoałilotYOlPny Czechosłowacja Cze:szld. 4) WeisóWll1a (P). Czesz'kl. 4) Ja!l1ows,ka (P)

Mistrzostwa ligi.
oz ra!l1e W Z<J<fau mecze 1łgQ!We dały wy..

_ PoI$ka fl'OHI'raoy 'M:zorad na booIsiOII Poiooł zut kuli,: 1. Ja$ińska (P.) 1l,06 m. (rekord zut oszczepem: 1) Czesz'ka 33,34. 2) Jasll'l. ,mld następluljące:
Lwów,
21. lo ( eI. 'Wł.)
KiOb!ecy mlęMy!J)ań.
Skok wdaJ:
l) Piotrowska
(P) 4,92 mtr. 2 I 3(P.).
1 zutska
dyskIem:
1) WelssMw1a
(P) 40,40. 2 i 3
IP!'Z
C)CIW1De
1lWYo1ęs6wo
Poblce, iklt6ra
110"
'\1 I); 2. WełsSÓ'Włl1a
(P) 32,61.


kooam Cledtos stólWl\klleau pW1lktów

K:raków. 26. 6. ('teJ. wa.)
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6.J :43.

CracovIa - Polonła 6:2 (0:1).

WarszaJwa., 26. 6. te4. ...w.)

Jałtłrołwiek w uwodaoh h u Y'skano 11_

LegIa - Pogoń 1:2 (0:2).

łedw1ie łeden rdoord ł, to liedamk 'lIOzOIStałe

ozlna,6. 26. 6. ('leo\. rwO

:l\vY'nlkł ib " dosłronafe , światClczą dobrze o f 00'.

Warta - CzarD 1:0 (0:0).

'n!le zlll\VOd.nłczelk 0Ibu pań9'IIW 1ał< row.nlot o) po.

Siedike, 26. 6. (te 1 . rw1.)

'zlrunle z-dfW<Jldó\V'. 1k1t6ry 'ni tomie .

22. pp. - Waruawianka 2:2 (2:1).

Oto teolmlcme wyulilld:

Mistrzostwa figi śląskieJ.

\. 60 mtr.: .1. Bre'\l óW'l1a 7,8; 2. Sik-orzanke 8.
100 mit.: 1) Brooe.r6\W1a (P) 12,4. 2) Orlow_
ska (P) 13,2.
2110 mtr. 1) CzosZika 2l,Z. Z) 0,rlow5ka (P)

Nledz,ieIa wczorar.;za UlPlY1nęla bez '11ies1>O.
c1zl3lneik. ŚląSlk wy/g-rai .p!:lwn,i!! z KS. 07 Siemia
nowice, QrAmme1fi-tują.c, że 5tu,&znie lJ)feten'duje
do tY1tJlt!'u mis-lrwvlISJk,iego" ja,k'ko'liwie;k 'i1ie ma

27,9. 4) OottlleM\VII1a 28,3.

800 mtr.: l) Czeszka 2,29. 2) Swider5ka 2,30,7

c!Jw:Uow,o do dY\Wozyoj!i swęgo ,naJjI-e>p--szego skła.

3) Cz zb. 4) Lebek6wna.

00. P(JZo-stal,e rzy m>€>cze za!koń'czyły się wy

4X100 mtr. 1) Polska wskladzle: Breuer6w_
na, Sikorzaat'ka. Orł!7Wska l Scha,bl6ska w cza.

nilklem 'l'emi<S()wY1J1l. Puewid1JialllY ie-rmini1'fzem

I01! ry>weJk meoz l. f. C. - AKS., 'Za oboiPÓlną

sie 51.

z:groą zostai iPrzetSlwnlęty !I1.a p6tnli-e4szy t=':n,

plotkI: l. $QbaiblńSka P.) 1M; Z. rr
w89amir.
(P.).

,gIdY/ż UJbydiWde dru>żY1f1Y 'Wa'\oczyo!y w s<Jibortę z
Ra>pid'e.rt1 wledeńSlkim.

, Skok WIWyt: J i 2 Czc,, Z1ki. wszystkie sko.
czyły 1.36 mtr. 3) JM10wska (P), 4) Weioss6wna
(P).

bella Lilgi _ietj 'UIk: 'ZłaJt wa a 5ię lJlaiSl!ępou ąQIII

Po wW'zg,lęd'l1il?Jl1il\l 'Wł:i7Jo<ra1szY'Ch 'WY1f1iJków ta

-XOS

Stosui!lek

gier

Dlucik K. C. lory kolarskIm mistrzem

Iąska.

w dniu w.:zorajszym z polece.nia 1. Związku

Cyll1listów prz rowadlll Khvb Cy1!tlistów w
R >ibnłku Wyś':Vg l1a 100 klm. o mdstrzostwo Wo
,ie'\vództwa ląSlkie o. Do wyścigu :r,glosilo się 38

kolarzy, startowalo zaś 34. wśród ni"b zaś naj.
Il&psl kOIJarze ąska.

Zwyclęslwo odniósł tym razem Dłuclk (lory)
w czasie 2.52.45 godz. 2) Maj (Pawłów) 2.57,07.
3) Gnetra (Staddon) 2,57,56. 4) Klinłg. 5) Rei'l1.
haro (RY'bn.ik), 6) Lbgoń (Pol. KS). 1) Koszczyk
(P8IWłów). 8) Waleta (Rybnik). 9) Kremze.r (W.
Hajd.Ulki), 10) Pwkowioc (Rybnik). C7a'!> zwy_
cięz y gorszY od dotychczasowetgo wY'niku Ko.
sz\:yka o 30 sek. Orgagl!zacja dobra.

1. I. l". C.

8

2. Ślą.s<k

3. KS. 06 KaJtOiwice

8
8

4. NalprxÓ>d

8

5. KS. Chorzów

8

6. K5. 07 SiernialJ101W'I<;e
7. 9t<cywia,n

8

8. AKS.

7
8

9. K'ol-e4'lJ1We P. W.

Zdijęcie powyższe przed"truwLa nam kilka fragm entów 'kvhietceJ I e>ld(j eJ CJitletyiki.

bramek pkt.

9

9

10. Orzeł
11. BBSV.

7

30:14 14
31:14 13

1:7 11

12:13 11

:Z9 9

15:18 7
15:25 7
19 :25 6
16:27 5
13:Z1 5
lZ:Z5 a
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Lekkaallel,ezne mislrzoslwa Polski.

". Warszawa. 26. 6. (,teL wt) W,cZiO'ra>j zak()ń- Wyniki dnia wczorajszego byly na'st ql::e:

Naprzód - KS. 06 KatowIce 1:1 (0:1).
W LilPimach Na>przód w meczu z KS. 06 Ka.

tuw:ce mimo dooJkooałej gry uzy ał ty,lko wy.
ni1k nieroz'SltczyglJtiętY', przyczem IIillSial wydać

, C qrp ,J..wó,,:gr J ni dzl. ł k czcmezóS>ta>!y J-eJkkoat'letyMhe mistrwstwa Pol. 200 mtr.: Biuia,kowski 22,6. Twjanows.ki 22.6. z sJeoie maksimum sił, bowiem Katowiczanie
. łlnla 17 bm,"w NoweJWsi sk,i panów, w których startowalo póinau 150 za_ 800 m1r.: Kusociński 1:56,6. Masźe.wsk:: 1 :57. u'etyYko do1rzYID8Jli gospOOa'l'zorn 1)01a. lecz kil

wszy w Nowej Wsi Ugowa druty na KS. Czarni a.tletycznych. Oszczep: Tu,rczyk 60.42 mtr. Mi.krut 59,55.

kakrotni!! ,pOI\Vad:JliJe zagraża>]Ji ich wamce.

ze Lwowa. celem rozegrania zawodów propa. . . , Skok wzwyż: Plawczyk 1,83 m1r. Niemie

SłowIan - Kolejowe P. W. 1:1 (0:0).
gam!owych. Drużyna "Czarnycb". którą zalicza Naogoł u Y\SkMlu w tet oroczn nch mr,sl\rzo- 1.80 mtr.
Gra była nruPf8Jwdę taooa i 'I1!;czem nie przy
sięWdoponłedzialek.
najlepszychdnia
drużyn
państwowej,
stwach wynik,j
zadawallaJąco,
liw!a-szcza
w Skok
wdal:
Nowak
7.26
Sk<la1i
7,06 mtr.
27 bm.ligi
gości
poraz Pler. lznaj.
, WOO'l1!Jków
relpreze<n
u.jącYch 25 k,lubó,w
. 1 elk,koKula:
Heljasz
15,17
mtr.mtr.
Ti.]gnetT
13.07.
,pomń'lla,la mocz o ,puntty. Do tprrerwy więce-j z
duje się obecnłe na 3 mielscu w tabeli. zjeżdża pierwszym dniu, w k,tórym padły 3 rek ',rdy 110 płotki: Niemiec 16,5. Troja-no'Wski.
na Śląsk w swym najlepszym składz.le z Dny. palSlkie i jetde<n światawy. Drugi dzień poza wy- 40Xl00 mtr: 1) AZS. Warszawa 44,6. 2) Po_ g,ry miel>i K{)aej8Jrze, po zmiCJinie vÓl na10miaiSt

Wielldcb BaJduk na czele. Zesp6ł ..Czarnycb", . 5000 mtr.: Hartlik 15:48,8, DOwy rekord ślą.
małą zostatnio
"Iskry" oraz
Dzłwlszem
..Bali lormę,
era" z niikami
dQl1}rem1
nie przYllliósl
żad'nego
rekordu.
o pól 15:56.6.
metra w tyle.
który
wykazał
bardzo zdobrą
- W pwnJ&taoii
kll\l>bowetj
AZS.
Warszawa
I ski.\ lania
SawaryII

się starał,
pokazać do
publiczności
prawdziwą
grę I!,o,ścią
pu któw
3:28.
krocząc
od zwycięstwa
zwycIęstwa będzie
Warta Poznań
zajęly czotowe
mieJsca145.
równą
I 4X400 mtr.: Warta 3:21,5. AZS. Warszawa
propagandową. Przeciwnikiem ..Czarnycb" lest
kombinowany zespół "POgoni" z Nowego Byto.
mia "Wawelu" z Nowej Wsi oraz "Bali era" z
Wielkich BaJduk. Skład tej komblnowanel dru.
żyny przedstawia się Jak następuje: Glagla Po.
goń (Bali er), Sobol (Pogoń). Lipicb (Wawel),

ducb, zeinlczek (Wawel), urańskl (BaUer),
Kampka furmanek (Pogoń), Sacbs. Malcberek
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'Kiedy będą zweryfikowane polskie

- rekordy światowe.

. Jak s dow a1il\l emy w 1jwa4 k>u z ustaoowio

wied,Yi;wy 1 nie4trzY'wd?Ji ża.dinej stiony.

SzczęślJilWym! strzdcami by]Ji Sobczyk w
SłQlwiaJnie i N,ywe4t w K o 'ę.jQwym P. W.
Sędzi.owaJ p. GelI'bLioh WZ{)tQ!Wo.

"07" - Śiąsk 2:5 (2:4).

Rapid - Ruch 4:0 (1:0)

W Siemianowicach na boisktu KS. 07 iozegral
się boda.j nadcieka'wszy metCz wczorajszej nie

Zawodowcy austriaccy na Iąsku.

skie;i. MiOOO'W'lCie gospodarze miedi za przeci

Niedzielne spotkłanie piłkarskie pomiędzy większego oporu ze strony J!:ospodarzy nie
(Hatler), Cyganek (Wawel). Ceny miejsc u. Rapidem
a Ligową druzyną Ruchu, który byliby zmuszeni do wykazania calego swe.
odbył się na bOFsku w Wielkich tIajdukach go kunsztu piłkarskiego. Austryjacy impo
przy udziale około 5.000 widzów przyniósł nQ.;yali przedewszystkiem koronkowymj

miarkowane, tak, że każdy ma możność zoba.
czyć powyższe zawody. Początek o godz. 17.30.
PoprzednIo zawody pomiędzy rezerwami Pogoń
- Wawel o wartościową nagrodę.

gospodarze. Wynik k,ońcowy jeSi! iednak 6/pra

dzie>I:i z serii zaJW'OldÓ'W 'O mi.strros'bwo Ugi ślą

wnika dvsUwna>!'ą j tJw8lI'dą drnżylIlę ąska z
więt{)ChlO'Wic. Świętoohlowiczanie poikazałJi grę
godną fa,w{)lfy.!a do ty,bull\I tIDstr:za. ulgi ślą.gkiej
i wyg,nlJ!,i pewnie, chociat gOSiPodarze st8lWiali

niezasłuzone wysokie zwycięstwo gości. kombinacjamj polegające mi na lekkich a im ba'rdzo zacięty O!PÓi. Zwycięstwo to jest tem
którzy aczkolwiek zademonstrowali piękny celnych wzajemnych podaniach. które c ooruiejiSze, jeie'ij \S1ię zważy, że ŚląSk grał w
w:edeński footbaI. nie mieli jednak w polu wkrótce uwidoczniały widzom przewagę n'e nCJij]. psz:vm skila1l?Jie i miałieszcze w ko_
widocznej przewal.{i. Ruch I.{rający bez Pe. taktyczną I techniczną gości. Pozatem kon_
terka. wykazał we -wszystkich linjach bar. dycyjnie przewyzszali oni graczy Ruchu i ściach bTlI'taIny m z l. l". C.
dzo dobrą i ambjtną grę za wyjątkiem ata- wygrywali wszystkie piłki Jl;órne. którymi
Orzeł - BBSV. 2:2 (1:1).

ceml nioo1lJWno .rekoodQmi świat<JWemi w -I'Z'uc'e

ku. który w polu niezły zawodził strzałowo często Ruch zagrywał. Goście zaimponowa

d'y1słktieun (.WeiJsosówna), w bie&'U na 3000 mtr.

Remisowy wynik
S'Prawjedliwym
łowej. która uwidoczniala
się na strza
każdym
zupełnje.
' l li byłby
również
pod względem
dyspozycji

Dł"U!Żyna Orla zwyik,l'e groźna na wlaslle111
boi,$'lm, wY>5'tąJPiła wczoraj w osłabionym skla.
stosunku
zesPo- rzystania
1 kroku i dała
w rezultacie
możność w wyko dz:ie ,to tetŻ mUlS':ała się Wysid.ić. by wY'WałczyĆ
tIIci P.ogooi k8JtQ'wiok1ej). wszystkie forma1ności odźwierciedleniem
łów. o ile naturalnie
goście sił
Daobu
wypadek
sytuacyj
poobramkowych.
z niez.bY't groźnym BBSV_etIU wynik .r owy.
(Ki\I>&OCl.ńOOi) i S1!tadecie 3X800 mtr. (li!lkikoatle_

zw e z prz-epi<saJmi rosta>!y wyq> łniooe i

protokóJy wstalllą w n8J)b1IDższym czasie WY'SIa
ne do MiędlzY1l1Mooowych FederacYli. We.ryfi.
kaoia reikQrdu K1UoooińSklego mogla.by nastl\ipłć

na. k esie l"ederaai w Los Anj/;el (19. 7.. 15
i 16 8), zaś weryfikacja reikordów biocych na

...........nn..u...nllllllłllllllllllllllllllllllJllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllui'lllm."1IIUłoum....._

Mecze przyJacielskie.
Read Star - Łódzki K. S. 1:4 (1:2).

Zgoda - Pogoń Katowice 2:3 (0:2)
Po,goń katowicka gościła W zCHaj w Bidszo_

wIcach. gdzie w meczu towarzyskim po ładnej

Mistrzostwa klasy A.
Bailer - Odra Szarlej 2:0 (1:0).
W Wiellkkh H8J;dJulkach na boiiSlku RwcblJl jako

Łódt. 26. 6. (teJ. wł.) SetllSacy'j'l1e zwycięstwo grz\;\ pokonała twardą i groźną na swem boisku przedmecz Ra>p;d - Ruoh odJbyły się ooiawe
kong,resie federacJi k:<OIbiecej w d.niu 15 września d' użyny ł6dZlkied na1l gośćmi, ,któ-rzy w sohotę Zgod .Bramki dla Po,goni zdobyli franki';]i (2) zawody o milStUQSIt'WO Icla$y "A" w grn!>ie III,
i L8JI)gęr.
pOIbiJIi Garba,mię w stosunku 4:3.
w której miwWlStwo zdooyild Czami z Cbro;pa..
Wied1niu.
Bakaah l ygi b8Jwił w W]I!mie, ?Jie prze
SlIe:sia - 20 Rybnik 2:3 (0:3)
czowa.
Mecz ten po 1:acięte;i i tyt)Ul\Vei waJce o punk
W ParuszowCu w meczu o puhar Podoxręgu
Schabińska W ekspedycii olimpijskiej. i'rał sobotę z L plI>lIk: Leg!onów w . stosunku
Na V/q<Jf3lbum poosieózetUiu Pol. KOOI. OLlm- 3.:5 (1:2); w. d'f1U,g dmlu t. l. wc zo.r aJ HilIko h
piiJsik1iegO po&!woowiOlOO UZU1p Ć elkspedycie Ui ys!kał WflINt< re>JmSvwy l: l (1 :0) z MaJka>blą
1Wnpif.sk", aJ}olkalIiką SohaJbińSką. Sprawa ew. wLleńSlką.
CJo&m!ia innyoh JielkkOOlbletów 00IStalJlie 4'oZlstrzy_ Bakoab - Makkabł Morawska Ostrawa 3:1 (1:0)

em.ota po medzi.elld. W ramacb programu uroczystości urządza.

-o-

KS. 20 RybnciJk wy.gral po zaciętei wake ze ty wy>graJ Hal'eI', dda tóreg'O bramki zdobyli

swym najgroźnie'iszym rywalem Si.leosią. Bram_ GrusZ>ka j Sachs.
ki <!Ja Z'\Vy ięzc6w z.dobyli Kolooko, Bednorz i
B81Sista, <!Ja poikooalllych Siwy i Po.godzik.

KS. Stella Nowe Uajduki.

Kierowmmkiem elk>9ped ojl o ed będ,zie nycb z racli jubileuszu 20.iecla swego Istnienia pooZJllk' e 1)rzecJ'w'l11ika do rOZegraolłia metCz,u foot
jOt Zaa . a Z6J$tępcą lPTaI\VÓOIIIOd->bnie pt. Uakoah sprowadziła Makkablę z Morawskiej ba-!-owelgo i.o d; 1 .a I. i 11. dflllżY1l1Y $00. oraz dila

Sukces narybku lekkoatletycznego
PogOni.
JuilOOrzy sekcJi I1eik1kooble1ycroeli ooi ka.
towieikie1 r<tzegra1d wczor8Ó mecz ,1 oaHe-tycz

8aładt. PoiaId1\ taQ{,że trener Ha$IIeiJ" fechtmilSt'fz Ottrawy, którą pokonała pewnie 3:1 (1 :0)

I i II drużyny jwnd.

iM
P ZL
Ai 11).
. 'zLCIU
,.łd!fkoo.
. .ł.. utowdcz
Oratyna
BIała
LIpnIk
0:0
Jze . .......
embaJ
. ithe'lw
z Po' Zw -W'ośl
wynNd
z Podokręgu
...... ... 'St34'a
ę. IIJby
,letaml
wy. SolaInne
Żywiec
- Sturm
3:1 bieiskiego:

uzia, Nowe tla,\diuiki, ul. 3 Maja l, pud PD'Wyi.. 45:43 p . Zawody OOby y się ,na boisku P<pzoni

jlł rene'l eIJi. Czarni Ośwlecłm- BBSV rez. 4:3

Zg/oszenda UlPf8sZa Siię kieł"lJ1Wać do p. Józefa

szym a,d'resem.

ny z jw oraani Deio1vsJa z Z8Iwza biijąC ich
i przyni:o£lY '\Tcailie dOOi'e WYJI!Iiki.

r
I.

.......IL

, 1itr. '118,

ttłr

. c ..Polska Zachodnia" z dnia 27 czerwca 1932 f.

Weis.6wna clIIllIta. koltiece. s..rtll. Po:=:Ż: : =::m.
/:.0ISIl18,. O a.81 karierze s.ortowei. Brno. Oorzaj . sie 1)ięści rom Po
.-- , Wafs6wna, cdybym sle tylko mogla pozby(! teJ I związanym z łero przeniesieniem się do War. Licy o KS. Ka:towice w BnliĄ tutą ł_
, :: kt:::':dS: .:a :y J t :;n1:1 I e ::'Yki :wJ : ;c :; ::. nał-gO 80_ "rza Mj z rt'JI)Tezemaoią teg()tŹ ta w sto.

zupełnie spokolna. . - Ile prawdy Jest w tern, że wychodzi Panł & U 5:11 ocz)'IWiście, W'SIkutek W}11'3źnego ł'&
_ Jakle plany ma Pani na najbliższą przy. w najbliższej przyszłości zamąż? Korzywd!ze.tlia ez sędziów. którzy byłi zbyt

IIzlośÓ'l Broń Bożo, nie myślę o tem wcale. przecie! strOlJ1l!l1czy. WY!S'tu'C'ZY te pięć wałk

- Chciałabym wstąpić do CIWP.u. ale mam w domu. u rodziców lest mi tak dobrze._ .rlmlj,sowycl] iIOWimy byty zUOOOZYĆ się r:wy
z tem dość poważne trudności. gdyż zapisy Jadźka ma obandażowaną prawą rękę. pODł. ci.ęsiwem K3It<rn>jc.ziłIIJ i też 4t3 ka.ixlym neutrał.
przyjmowane będą dopiero za rok. A czekać nie żeJ łokcia. To też na pożegnanie pytamy z za. .tlY\11l rj'!J!g.u .przY1J.i y 'ni.ewąWJilwie lIW
mogę." bo sle starzeję. Tu Jadzia wybucha niepokojeniem o powód. Ach. to w niedzielę stwo p:ęś>ciarwm pa,it;;yjtl}l'Jl1. ezil:Sli n;\ltcOllDia t

WIlecbem, bo trza wiedzieć, że na:!lza mistrzyni przy trzecim rzucie przewróciłam się tak łatał. IlmJald je za ni er,}' ł..rz 'ęte.. 'trudino $
Jest
jut bardzo
stara.
gdyż
ma... więc
pełnrcbobecni,e
dwa nie natrenować
rękę. że mi:IwczoraJ
porządnie
Cz hOJS4;."
s . ,}"g'I1
ez l -' - .VI
dzleścta'
la,t.
Nie
mogę
nie wiem,
. ,ocnapucbła.
. QW cn
,] $JJę .j eśl
e.cm.
;lIe znCJkau
_' A pogł01;kl o przeJścln Pani do Jednego z I<!k to będzie w niedzielę na meczu z Czeszka. ,JliJe roozma !r;lCZyć na Z1WyC] . W takicli wa..

klubów stołecznycti? mi. To by dopiero była ensacJą - mówi WaJ- rwt1lkac.h o :owycięstw1e P{JIlaików mowy ,być iue

Są one .zupełnie bezpOdstawne I WYSS3f1e z sówna, ŚlDlęjąc się - gdyl)ym, w niedzielę ,rzu. mo.gto. WYIIliJk,i tecooicmJe J)OISZCregó'n. wag 00
palca. gdy t nigdy o tern nie myślałam, przeciw. clła we Lwowie 00 30 metrów. Żegnałąc mi. mu-sz.e,j do o]ężkiej w1ącZJJ]ie z UIW'Z;gJ.ęd'!1ieMem
nie nawet w wypadku wstąpienia do CIWf I strzynlę. życzymy Jej dalszycb sukcesów. (hg) zawDłd,tli:k&w Pdicy'illego KS. prze.dslaJwia,ią 1>:0
, ..........""'"""""'''',,,,,,,,'''1111]]11]1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111""'''''''''''''''''''''''''''''''- nas-IępUJ! rwo:

N<)waBtO'W'ĘI1{i z,reornJoo.wał z Nat\ll'raWl«n, Mi

Zawod, ."Sedziowie ll .. "Prasa Sportowali bez feą.IUJ¥ta tu z Mw !!'em, zaś ZaclrlOO z tym
cha,lrsk! u'Ieg-1 B ez<le!k OIwj, Ma.tu zrczyt wa"czyt

sl'nsaciCl pilkarsk. \V Kato.icachl

samym wyrn'kiern z Pozimą. MaikQ1S przegora'ł z
StOOkilmt, Wiecwrełk oddal lfJt1.nk1Y Sk'I"ivamt.o

wri, WIy1sirach uemiwwał z Osbr6bniakiem. _
;Jadwiga Weissówna, rekordzistka świata. Niesłychane zaLnteresowanie na Ślą- zerwę, która zmieniać będzie "pata1a Wooka
ł: Vl'OCkiem

..---o--- SkUł wywołała zapawiedź meczu pitkar- chów" VI sktadzie p. Gorzelany (Po.lska

Sport polski stoi obecnie pod znakiem wspa. sk,iego pamiędzy reprezentacyjnymi dru- Zachadnia), p. 'Karuga (SMP.)' oraz p, Walasiewiczówna W barwach Polski.
nlałycb. nieprawdopodobnycb wprost wyczy. żyn,ami "Sędziów" pHkarskich a "Prasą Miedziński (Kurjer Śląski). Udziat p. Sensacyjna propozycja naszej rodaczki

ów Jadwl i Wajsówny, ukoronowaniem któ. Svortową",' który ajbędzie się już we Tezlaffa (Przegląd Sportowy) uzalei;nio- a m erykan ' skiej.

tych b1'ł lej niedzielny rzut na 42.43. Nazwisko. d
"Jadwigi WaJsówn1' zna już każdy związany sr ę, 29 czerwc br. o ga z. 17.30 na ny jest od przyjęcia przez Niego warun- Z 'I>01 :m ZwiąZJkiem Le4I1ki-eó Ml.CJtyki flao.
'ch by Inźnie z ruchem sportowym. Niema dziś bOIsku K. S. Pagon w KatawIcach. ku "Prasy" gry w mahoklu - w razie w;lązaJła orooponide-tliCłję 'I1aQisZ'Y'bsza kOOieta
lIa świecie osoby popularniejszej od naszej Ja., Spotkanie powyższe jest przedmio- zaś odmowy transmitowat będzie pow. świ<l,ta, 6Iy,nn.a g1wiaroa sprimtll Wad .e>wicz-ó_
dzi, któleJ n zwlsk Juko stuprocen.toweJ kan- tern dziś go.rą,cy.ch niejednokrotnie dy- u.wady na "Wschodnią EUrD-pę" i dla w'na, pfO'])O'l1uiąc start w baJ'IWaclt POIisIki Da

dydu-tld
na nllstrzYJllę olhnpljsl.ą znajduje się na ..... . Ś PZPN \ "' I
us1ach wszystkich. Nasza młoda mistrzyni to skusYJ w sWJecJe pIłkarskim ląska. po- . w 'v arsza wie. gnyskach w Los A'I1ge>l.os.

uosobienie skromności: niechętnie udziela ponoć meważ 'wynik jego, przynieść ma wre- Aczkolwiek "Sędzio'woie" skład już Czy gprwwa da si<: 'J)OO11yś1!J!ie zaJabwić, t!!'U.
inlormacji o sobie - tak przynajmniej głosiła szde decydujące rozwiązanie pytania: swój ustalili _ to jednak og1oszą go do- dno to dZi6iaj rprze'W:idzie . choćby z teg,) wzgJę
stugębna lama. T też odczuwam porządną tre. .kto jest dziś lepszym" w spelnianiu p:ero jutro. oczekując wzmocnienia ad du, że jat WW5zechmje 'W'ja,domo, iŻ Wala$i6
męt
tak się
Ja,k Jadzia
przed zawodami,
gdy zbll.
w ch obowi ków
ę dzia
'i P y
iłka
sw y- ch
y c h kale
g ów! ZW3iksh
u wa- wicZÓW111a
w1'\9tępuije
w U. S, A.opod
ps8lUld<mi,.
żam
do malego
domku
na bocznej
ulicy
Pa.
ąz.
Sza"eg raniczn
r - mem
Sie.Ha
s.taifała
się 'llSi'!m
ZII101>y.

bJanic. w którym mieści się "główna kwatera" scy czy prasa spartowa? g na zaciętą i ostrą grę, zapewniony jest cie ooyw3'te<lstwa Stanbw e!(llt1oc h.

lIa,szej mistrz 'ni. .Jadzia kazal się nie tak Gorzej będzie gdy obie strony za- liczny udział Palkji oraz specjal,na kornI. Jeśrby jed>nak uidaJ'O się ztamać mes-zXod
:vr.:szn.a, juk lą .. Iowa ol 'k gd Z Chęt I . zgo- w.iodą! - mima, iż sędziawie przekanani sja Wydziału Gier i Dyscypliny SOZPN. sto ącą dzisiaj na dnxLze dv starbu PooJ'Skj w u:
)Z\;7 J:ó: aw;:Y ywfld' j s: jesz Cz Od :a znle Są O swej głębokiej znajamości umiejęt-I z p. Kordułą na i;zele. Publiczność wpu- A,nge<l-e-s. byfby tQ dlJa barw nu.zych wi\c.es

sympatyczniejsza od Wajsówny z boiska. Stale ności gry piłkarskiej, podobnie jak prasa, I szczana zostanie tylko do 'wysokości I gromny: Ku'&ociń'SOCi, Wei a" WaiI'llJSiewi.
smlejącu się i opowi2.dająca ciekawe historyjki nie uznająca innej krytyki nad swają! 5000 widzów! Wszystkie bilety i wstę-I czówna JIe;l.jasz, Scha,bińSlka - to mY'W'idl13'1_
jest Jadzia bard ieJ interesująca niż w chwili. Obie strony już od dłuższego czasu, py honarowe uniewaVriione! Ceny wstę- n ości, które orła bjakgo nie będą d.a.remnie DO
gdy po bIYSkuwICZll1' obrocie wyrzuca dysk p:,zygotowują się do pawyższego spot- pu: dla bezrobotnych i dzieci 50 gr dia sić Da pieTSiach.

:z a t;e : n at: . za chorągiewką, kania bardzo starannie! ;,Prasa pod kie- 'doros1ych i dyskwaJifikawanych' gri'czy Tegorodi e motocyklowe Orand Prix
- II lat temu - zaczyna Jadzia - a więc runkiem trenera p. Cub;;ra, odbyla kilka- l zł, siedzące 2 zł.
odbędzie się W Poznaniu.
m jąc lat dziewl ć wstąpi/am do Sokoła, gdzie raście treningów podczas których sze- -xox--
tez apoznala
slę..z e portem.
W tymurządzając
samym I eg za.
zawodników
odniasło jednak paważ
czasIe
"uprawIałam
juz sport.
.

wody... ,na podwórzu wspólnie z molą kuzynką ne. kontuzJe. I tak doskonały le,\\ oskrzy

Jadżką Jano" ską w konkurencjach skoku... dłowy Sicher. ulegt złamaniu nagi wsku_

Zh7t5Ze pler'vszą. ".."

Teg{)J'1oczille międzymarodowe wyścigi 1tJOIk>_

cyk,IQwe o Wie>liką Nagrodę Po_i odIbędą $ię w
Po<z'll3'niu 3 I-hpca t'b. W ramach tych zawodów

Sukces V olkmerówny W Czecho.
słowacji.

odJbędą się ied1oocześ'!l,j-e mot'OCytJJawe mistrzfl

N a tu,PtJieiu 1.fmni.5-oW}"II1 w Opowie kał.O'W'i>c_

stwa Polski na rok 1932. OrganWuóe UIIV.xt,.

bila
.Jatlowska
ale w rzutacb
byłam
Doskonały wystąpią
zaś obrońca
Ar ka te!lJl1hsJs ka V<JI11kmerówna oollJoiosła szereg "Urnja" ,pOZ;nafrSika.
p zezmrue
s nu!'ek
I rzutn...wtedy.
kamieniem.
W skOkaCh
j teos1abieni!
kczego dziennikarze,
mocno
J OOtłocześnie - na mi eń 3 Ibpca zaO(JW'ie
Pierwszy poważniejszy kontak1 ze spOrh:m. no po ostatnIch mlstrz,astwach kręglar sUlkcesów, zdvpywa,jąc mistrzostwo mias1a i bi
to zawody okręgowe o mistrzostwo w r. 1928. sk,ch. osiągnąl wagę 220 funtów, wsku iąc w fi'lIaJe mi>strzyn Austrii, H t:irbst. 5:7, 6:0. dz4any zostaJ ogól\l10p0.hSiki zdam motocJkdowy
6:2.
do
PO<ZI!Iwia.
do kt?rych. stanęłam o zaprawie odbywanej tek czego dziennikarze, wystąpią mocno
p?
klerun
na zelmka
dru a Markłopotu
cmH
ka, lem
ktoremu
tez gniazda
zawdzięczam
wN:emato
duzeJ mle.
". .z ustawieniem składu

rze moje dzIsiejsze wyniki. Mój pierwszy krok "P,ras y mIał kapitan dr. Schroetter
przyniósł mi ty tul mistrzyni okręgu. zdoby1y ktory tak dalece stracił już głowę, że
rzntem 30,54. a w następnym roku uzyskuję do pa tych zawoda-::h ma wycafać się na
32 ł;netrów. Dopiero przed dwoma laty, gdy dtuższy czas z życia sportowego!
pczwolil mi zabrać się energicznie do ()racy I na SędzIowie. mający stare porachunki

ukonczylam Szkolę Handlową w Łodzi. czas '" .

treningach oSlą!1;alam już bardzo dobre wyniki, z prasą. jeszcze od czasu "opazycji" -
choć n zawodach dysk jakoś nie wychodził. W stają do POWYŻSZego meczu jJJd haslem
r ku bleżą C 1'm osiąga.lam s ale około 40 metrów być lub nie być"! A je li za \Vody prze
- Kursy i obozy zupełnie w()lywaią na po_ grają - Jak mawlą \\ taJemn1czeOl - na
prawę mej lormy, gdyż wynik obecne uzyskl- stąpi rozwiązanie i lik \VIdacja Śląskiego
walam już na treningach w Sokole, gd ie czują Kolegjum Sędziów. Prezes zaś p La
się
najlepiej.
Sądzę,
że 44
da mi
się może dociąobjąć ma stanawisko
guąć
do 43
lub
metrowo
ale band
to uważam
Już' .,Ka'mi arza
za grauicę możliwości ludzkieJ. Zresztą.... Kasy Chorych w Małej Dąbro\Vce!

az w malu zaczęła Się scna rekordów. '..,. . . .

Zap1'tujemy Jadzię co sądzi o wynikach Skład "Prasy" zdołaliśmy już poufnie
Niemki He b!eln, która w niedzielę rzuciła 40,84 \vydostać. przedsta,\\ iać się on bt;dzie
{: ęc lepiej od poprzedniego rekordu Weissó. mniej więcej następująco: stronę defen
Jak ona tyle. to ja więcej _ pada krótka SYW?ą o?ejmują "publicyści" sportowi.
odpowiedż Jadzi. - która zresztą naJlepiej od. powierzając napad i ataki prasawe czyn
pawiedzlala Już na boisku rzutem 42.43. nym dziennikarzom! Zabaczymy więc w
gWrlć ? z Polek, kto zdaniem ani moie Jej "za. bramce s ynneg? bramkarza, znanego już
- Najwięcej danycb na dobrą dyskobolkę, \\. Kato"':l a Z .meczu olska - Szw 
lIla moim zdaniem Jadźka Janowska, której wa. Cja p. Klslehnsklego. ktory grać będzie

lory sportowe są przocież dobrze znane. W tym dniu swój 700-ny ulecz! Obroifię
- Ja ie onkure?cje prócz dysku odpowia. powierzono pubkystom z Arno fal
dają
Pam n3JbardzieJ? - pytam dalej. k i" I B d " d
- S()ecjalny ciąg mam do skoku wzwyż I . em na cze e. ę ą to napraw. ę wspa_
kuli. w których uzyskuję Już nlezle wyniki. _ 111 1e Tyly! Pomoc dawać mają Oest
cbo(! uprawiam też inne konkurencje lekkoatle. r61ch (Katt. Ztg.) i dr. Niffka (OberschI.

tyczne A I t ':> Kurier) z mgr. Korcylem (Express).
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Sharkey

Schmeling I

Wa]ka, O któreJ mówi świat.
W decydującej walce o m!!strzostwo jl.ż 26 czerwca na parowiec "Europę". by

..

świata w boksie Amerykanin Sharkey zwy- WTacać do Niemiec. Manager SchmeIinga,
cieżył dotychczasowego mistrza świata Joe Jacobs przY1Jomniał pokonanemu bok
Schmelinga. Emocjonująca ta walka. o któ_ serowi, że wiel\Ykrotnie ostrzegał go przed
rej przClbie)l;u dOniosły całemu światu de- walką w AmerYce.
pesze, obfitowała, w wiele ciekawych i za
bawnych momentów.
Walce przyglądała sie też żona Sbar.
*
keya, która przybyła w tawarzystwie pani
Meczowi przyglądało sie ponad 70.000 Corbett, żony bvłego nUstrza świata. Pani
widzów, ogólny dochód wynosi! jednak tyl Sharkey po raz pierwszy od czasu walk
ko 400.000 dolarów, co w porównaniu z meża, była obecna od jega meczu.
podobnemi poprzedniemi imprezami, uwa_
Wśród widzów znajdowali się też Too
żać należy jako słaby. Wystarczy powie
dzieć. że mecze Ja'cka Sharkeya i Tunneya ney, Camera. Corbert oraz burmistrz No
przyniosły grubo ponad 2 'mi]jony dolarów we'go Jorlru Jj,mmy Wa.jker. Byli łez liczni
dochodu.
dyplomaci L senatorowie, przybyli z' Wa.
*
szygtónu, gubernatorzy stanów New Jersey
700 policjantów. regulowało ruch naoko i Cannecticut. burm trz Chicago Cermak itp
ło areny. 15 tysięcy samochodów czekała
Przebieg wałki nadawany był prze.
przed stadjanem podczas walki. W 'Ostatniej
chwili dawano przekupniom po 200 dola radio na cały świat. Byli i w Katowicach
rów za bilet. Wakół stadj,onill był istny jar. ludzie. kórym udało się w ciszy nocnoj
mark: sprzedawano wszelkie przedmioty: schwycić tę audycję.
o-d lornetek do gorących kiełbasek.

.

.

.

*

Cała walka została sfil,mawana. Paro
Sharkey; po zwycięstwie, tańczył w wiec ..Bremen" zabrał już te zdjęcia' do
swej kabinie z radości oświadczył, że jest Europy. W ten sposób już wkrótce we
najszczęśJiwSZym człowiekiem na świecie. wszysbkich kinach całeg:o świata widzowie
*
za baczą i usłyszą wielki mecz o mistrzo
Przesąd panuja,.y wśród sportowców stwo świata w boksie.
. '
ostrzega, by na plakaCie zapowiadającym
Jack Sharkey ma lat 29 i pÓł. 188 O .
spotkanie. nie być umieszczonym po lewej

= o, ::::a,-:k Y SZYSłkle bez wyjątku. Jet_ W ciekłe at ki "Pr.asy" P'fOw.adzić b 
dżę rowerem, pływam. wiosłuJę. ale najwięcej dZle znany I zasłuz:}ny w pIłkarstWIe
lubi Jad ia łyżwiarstwo - don::!ca obecna przy śląskiem dzialacz i dziennikarz Bielska
rozmowie pani Weissowa. matka mistrzyni. p. AJfus (IKC.), mając za łączników p. stronie: to przynQlsi. podobna, pecha. Tym \\- zrosm, 90 kg. wagi.
Maks SchmeJing ma łat. 26 i pół,l85Cf1L'
- :R(}zmowa scbodzl na tory olimpijskie. - Mikulę (Raz-Dwa- Trzy) i dr. Schraet razem przesąd się sprawdził. podabizna
Schmelinga widniała na makatach po lewej wzrostu. 85 kg: wagi.
Ameryki (któżby ule był zadowolony?). Już w e a. ow owaga ataku spocz wac hę stronie. Sharkeya - zwycie;zcy - po pra
zeszłym roku marzyła o tem, ałe się z nieJ śmla. dZIe na dwoch skrzydłach. powierzonym wej.
, Z doychczasowych walk t h t»' 1w-;
no. Dzjś Jui się nie śmieją. Z OlImpjady Jak sJę p. Karasiowi (Polonia) i Jedurnemu, Naj
. ników. Sharkey na 47 -wałk iwycięłn W
uda wrócę z tytułem mistrzowskim - mówi więcej jednak Uczy prasa na swoją re
Zdetronizowany' mistrz boksu W1Siada 35, SchmeliI:Ig na 51 wtik z iQ'ZyI Vl.łB'

Jadzia Jest bardzo zadowolona z wyjazdu do t R .' ,

.

. . ._
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WI,lnl." 1.11Iii,. IV lo..resu lobcllodu 10-elo lecll
,ZłednGalnla BraeIW Slneleelllclllurllow,ell cllel Polski
. KIlowicaelI.

p. T'Y1'Cban z Torull1i!a aa cześć Ann)1 

prezes Zjednoczenia p. Maciejewski, na

czełć Pana Wojewody Śląskiego - P.

J:muszewskJ, na cześć Króla ljednocze.

nła - prezes Okregu śląskiego dr. Re
szka.

PIerwszy ckJeń uroczystołcl wypadł sprawnie I bardzo okazale. Na mari'inesje wczoraJszych uroczy.
.y alę \V Katowicach UfOCzystogcl prezes Zjednoczen.la p. MacieJewski J zielenią oraz na środkU na środ'ku sał-i entuzjazm publiczności, z jakim witala
JWIt\z.Bine z VI kouarreseDI I(urkowych przyw1tał reprezentantów władz w oso- umieszczono oJbrzyml portret Pana Pre- ona kurkowych br cI ze Lwowa, którzy
IW myiM
zapowIedzi
wczoraj
rOz,poI Cł Wa Ką,towicklego
p. Wlduch, poczem
wanaprotektora
była emblematami
panstwowemi
stości w
kurkowych.
podkreślić
należy
eractw
Strzeleckich
RwltteJ
Polskiej
ble naczelnika
dr. Robla. reprezcmtującezydenat
tej uroczystości.
'w.ys.tąPIti
przeplęknych
staropolskich
totlłczonle Z dziesięcioleciem ZJedDoCZe. go P. WoJewodę i przedstawicieli władz Po akademjl udano się na wspólny strojach: deJjach kontuszach i żupanach.
.... Braotw Kurkowyoh. Kongres przy- sta,roŚClńsk'ch. mieJskich' oraz ].icznycb obiad do saH Powstańców. gdz.le wy- RozC't1tuzjazmowana publiczność obau
e I prezesem Widuchtm1 i sekretauem clejewskil zakończył okrzykiem na cześĆ du prezes p. Macleje kl wręczył dy- w czasie pochodu wręczały im wiązanki
naprzez
czele.Bractwo
TrzebaKatowicprzyznać,
te P. Ph:kne
Prezydenta
podchwyconym
przez
plom Bractwu
Mlkołowa
w ręce
bur.ccla
kwatów
ł róż.kwiatami,
Lwów reprezentowali
E oźllkiletn
. towany byt
gOści.
swe przemówienie
p. Mag1oszono
szereg toastów..
W czasie
oblaIch z okien
a panie' dzieci
pod wZllędem organizacyjnym wypadł calą salę. WysIano tradycyJnym zwy- mistrza posła p, Koja za zasługi pototo- Król. Bractwa Kurkowego p. Tarnowie

j)od kddym wzgledem wspaniale lOka.. czajem depesze hołdownicze do Pana ne około rozwoju zjednoczenia bractw cki l prezes Okr, Lwowskiego p, Zut.

'ale. Pretlydenta ł Prymasa Hlonda. strzeleckich. Po obiedzie udano sIę na chow. .

O gooz. 8.eJ raono z miejsca zbl6rkl w ZkO'lel chór "Ogniwo" odśplewat strzelnicę. Tutaj komendant uro<:zysto.. Rozpoczęte wczoraj strzelanie odby.

bfQh
11
okr.ów
z całej
pOlski,
ruszył
Strzelc6w'..
sło do"Marsza
strzelania.
Na
czełć
chodu
około
depesz
gra
"11
Powstańców
imponujący
pochód ,,l11\1ę
leśr\ zakończono
6J1nlk6w,
Iodegraniem
tlutn1iMw".
Akade.
ścj ztotył
raport
p. płk,
Robiowi,
nacz,
I1ącztlie.
wać się Z
będzie
aż200
do soboty,
2 Jipca,
-łotoilY
J 825
członków,
reprezentują..
I 1Wydz.
Wojsk.
$1.Prezydenta
Urz.
Woj.
i dano
haVvotrzymał
racji Kongresu
Komitet
Ob
1111('4 Trzeoiego Maja do Ratusza pO pre- Podkreślić oależy, że sala udekoro- Rzp)ltej oddał strzat Król Zjednoczenia tulacyjnvch z całej polski.
um Zjednoczenia I władze. repre- """""_'''''.'IOII''DłII""III"IIII"IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIUUUlU1111""""111""'"111111111111111"'''''.''.''_

;:: owane w osobte prezydenta mIasta

ajora Nałmsklego z Krakowa. kpt. P1t.. .
a z Katowic I por. Leśnlewsklego 'l W :l)W ł\Zku ze wzros'te bezroboo a warzysklego. gdzie prócz szlachetnych renie. gdyż środ,owlska w których się

. o: ' ::ł: : w :ry : :

I:j O akcji kulturalno-oświatowej wśród bezrobotnych.

anzawy, dyr. Kowalczyka .oraz całego i ,Jego sJrntkami zrod l Ua SIę na tereUle gier towa>TZysklch pielęgnuje się śpiew. r aIizuje, są najbardziej kulturalnie za
..rządu Zjednoczenia z KrÓlem P. Tyr- $ląska z ol'1cem ub eglego roku szla- sport. odbywają się wykłady i odczyty, nJedbane, jak i na b-rak współpra wni

łDhanelO na czele. Z Ratusza ruszył po- chetna łnacjatywa pomocy kulturalnej są gazety i radjo. kÓw. rozwija się ku ,w:ielkiemu pożytko
'chód do kościoła św. Piotra i Pawła. rzeszom bezrobotnym. Tego rodzaju "schroniska dla bez- wl zarówno rzesz bezrobotnych jak I ca
gdzei przed kościołem P. Wojewoda w Wydana przez $Iąski Wojewódzki robotnych" cieszyły się tak wJelką frek- łego społeczeństwa..
'adenłu Pana Prezydenta RzpllteJ ode- Komi,tet do Spraw Bezrobocia instrukcja I wencją. ie mus.iano z braku lokali ogra- Akcję tą winny poprzeć jak naJsiln1eJ
brał od komendanta lJednoczenia P. Jan. o organizacji świetlicowej wśród bez- niczyć liczbę jej uczestników, błorąc w Wszy,stkie czynniki zarówno pańsbwowe,

kOwłaka raport. robotnych znalazta należny oddźwięk pierwszym rzędzie w opiekę młodzież samorządowe jak i organizacje społecz
W kościele pod,n1osłe kazanie wy_ w szeregu miejscowości, gdzie bezrobo- najbardziej jej potrzebującą w wieku od ne, zawodowe, oświatowe, gdyż istotnie

.rtosir ks. proboszcz Scigała członek cie najmocniej się ujawnito. Komitety 18--24 lat. jest to teren najbardziej potrzebujący
bractwa kota Katowice. a nabożeństwo do Spraw Bezrobocia w Król. tIucle. Sie- Przeszło potŁysiączna rzesza uczest. pomocy i niety]ko materjalnej ale zaró
odprawił ks. probos:rez Matheja. W cza. mianowicach. $więtochłowicach I w n:ków Ś'wietlic mogłaby być kaidej chwl- v/no i duchO'wej.

ale nabożeństwa artyści Teatru Polskie- "'Ilelu Innych miejscowościach a zwła- li par-okrotnie zwiększona gdyby nie -:1:0:1:
go I(araslńskl I Peteckl odśpiewali pod- Slcza w Katowicach dały dowody zro- brak lokali, .odpowiednich funduszy.

nlosłą pieśń oraz koncertowała orki e- zumtenia doli człowieka be:;.,robotnego. v,.spó!p'racowników. Jakie szkod, .,rzadzUB
stra woj,skowa. Z koś'oiola ruszono na któremu w jego tJajtragicznie]szym okre- Prócz prac świetlicowych. któremi . S h j
Plac Wolności, gdzie na Grobie Powstań sie .życla nale y się nj tYl o po oc ma. kierują kierow.nicy. gospodarze a ostat- WOJna w zang a u.

ca uożono wie'n1ec imieniem Zarządu tenalna. ale i odpowledn']a op.leka du- nio i samorządy świetlicowe. prowa- Podczas waika o Szanghaj między armią

Ziednoczenia oraz drugi wieniec złożył chowa. drone są przez wspomnianą Komisję. kantońską a Japończykami, miasto pO'l1ioslo

Po PIotr Tarnowleckl, król Bractwa Kur- Powstała na terenie miasta Katowi'C Imprezy międzyświetlicowe jak WYCiecz.. d :e straty. W¥noszą\:e setki mi!jonów
kowego we Lwowie, poczem udano się Komisja Świetlicowa Miejskiego Komite- ki, wleczomke, a zwlasZ'Cza kursy takie. Zarząd miasta i portu oblicza straty l

a a,kademję do Teatru. Przed akade- tu do Spraw Bezrobocia pod przewod- jak stenografjl. esperanta języka pol¥ szkody następująco: straty wyrządzone
mją odbY'la sIę defi1ada, którą odebrał nictwem Instruktora oświatowego na sklego, grY na mandolinach i gitarach lud'ności w ruchomościach i nieruchomo_
Pan Wojewoda wraz z Za'rządem Zjed- miasto Katowice p. Sali i rozwinęła w a nawet cykl wykładÓw w rodzaju Uni- śeiach - ?35.000.000 dolarów; straty wy
noczenla, reprezentacjami wł dz 'W oso- okresie od stycz.nla br. nader ożywioną wersytetu Pow zechne 0..ł własne pl_ \ d t Z :k d: g I kó;:\ ; 2 '

bach prezydenta dra Kocura I Piechulka. i owocną działalność. sĘ.mko p. t. ,,$w]etl'iczaTIln . blicwych - 200.000.000 dol.; straty ponie
Akademję rozpoczęto odśpiewaniem Dzięki pomocy. jakiej udzielił Magi. Że akcja ta cieszy się dużem powo- sione przez fabryki - 70.000.000 dolarów.
,.Polan6za" przez chór .Ognlwo", po- strat oraz Miejski i Wojewódzki K-omitet dzeuiem wśród bezrobotnych. dowodzą Ogółem suma szkód i strat w cyfrach
czem p. Karasiński wygłosU deklamację do Spraw Bez,robocia zorganizowano w liczne prośby starszych a nawet kQbiet, wynosI 987.000.00.0 dolaró,!: Ale odnosi się

utwom. p.. W. Zelechowskiego p. t. wielkich Katowicach szereg Ś'wietlic, w by liczbę świetlic zwiększyć. r: 1fz ned\vdk sja n d Zi
,.W dnI. w.lełkie. świąteczne". Zagaił których bezrobotni znajdują możność Cata akcja mimo. że napotyka na siegają około 200.000.000 dolarów.
akademJę
Jako gospodarz prezes Bra- wrganizowania życia koleżeńskiego. to- nadzwyczajne tmdności zarówno w te- 

h

.. . gardą - ja miał'bym iść na pokład pań':' ż()na: tern.
Romans z angielskiego. zdać na OPatrzonść? Ja lepiej znam I - Rozwinąć żagle! - zawołał Co 0- wodą płynąca ..J2rozerDina" wstrząsnęła
43) (Ciąg
da'szy.) wY1pełniam
obowiązki względem
swego ,per
na małYm statku
kuterze. gdzieśmiertel1ne.
ię n.agle i zatrzymała na fajach; byto
.
Ipalna.
znajdowała
się tlelena
i -tlaze!.
to drganie
Ody JUż i pan łlazel sie(!ział w środ,ku Słowa te zaniepokoitv sternika dyż Puszczono na wiatr żagle miniatu- Po chwili zanurzyla się rufa okrętu

. " a _ a n - 1 - e C -Co. col - zawołał
liudson
z potlelena
Rolletsoo
przeraminut w jednej
z oG<re
skle[.o
st<1t1\u.
a mój
wspaniały
okręt zawołała
- Na miłość
Boską!naprzód
ratujcie ze
go 20
I Nadwyrężona
i do \i.nji
połowy
już pod

ft1ał o stat u, z,,:anego kutter, zawołał ,przekonywały go te !ia'pjtan zaiał już rowe. ale o dopędzeniu ()krętu 1I1ie można ,pod wodą i głó\i;ny maszt z żagl mi. po

:k:31Pl a . stOjący ciągle na tonącej "Prt}- pałkę' było myśleć. chylH dumne czoło na fale. ZnaJduJący:

.Iermrue:
I S']! ł d Olbrzymi teu, choć głęboko zraniony się po drugiej stronie okrętu na kutterze
. ...... Dd11ijaćl za ony musla za uż wypić.... tlej! gnat jesz e popychany całą chmarą ża- ujrzeli dno ..Pf{)zerviny", rozprute dwo
. Alę odbijać nie byto można. bo Cooper 50. funtów ostanle. kto SIę wdraple po Ii _ i pogoń tych dwóch łU'Pin orzecho ma Qlbrzymiemi dziurami. zrobiooemi
przywiązałkuttera do "Prozef1i)i'l1Y" bo- I!n e l str 1 kapitaną z p!><kł d.u. W wo- wych zda wata się bezowocna. Maty widocZ'nie ostrem narzędz.jel1)'
kle-m. statek duży zatem cil41!1ną.ł abie dZle złaPIemy jrO przynaJITl1mej na jeden statek z rozwinIętym żaglem posunął Welch aż podskoczył na statku i

mn jsze lodzie. z dwu statkowo chyżo, a "Prozerpill1a" poczęła się już chwycit Coopera za ramię. ukazując mu

Minęło kilka minut w o<:zelkiwaniu Jeden z maitków wskoczYł zaraz do chylić i przystawać. dziury, z których buchała woda ogrom

tle klllPitan nie schodził do czółna. · pachołków. do któ.rych przy_wiązuie się W ki1'ka minut pod,płY1nęły oba małe ną kaskadą.

WY1lle począł wołać: czÓłna na okręcie i usiłował pochwycić statki pod tonący okręt. Niebawem okręt przechylił się jesz

Z okrętu nikt nie odpowiedział kapi- linę, CO kapitalla, ktÓry słyszał wezwa- Wylie wyskoczył sam I starał się na- cze bardziej, woda chlupneła na pokład,
n bowi-ęm 'Poszedł sobie spokoj le do nie. wprawiło we wściekłQ.ść. Pochwy. kłonić kapitana do ppus cz6nia okrętu. a wysokie maszty i żagle nurzały się już

kajuty sternika. cil nóż. Majtek zaciągnął łódt aż do uderzając w słabą strone próżności. pod wodą. Zwolna, wspaniale ginąl sta,

, Wylie poczekał chwilę i znowu za- miejsca, gdzie k3iPitan siał 'na tonącym _ Pójdź pan, doświadczQny kaplta- tek, porywając lI1a dno u-parte o kapitana

:wolal:
. .,' okręcie
i wy
ijał- Co.
łyszczą
Ym chceCie
nożem.
nie i obejmij
dowództwo
nadnana
d'woma
i caJ.lr
ładunek.
..
-KaPItame.
wychodź pan
na PO.
mme, mmę
spławić?
szemi statkami.
Jakże mv bez
da- Calana
zaloga
porwala
Się na lodzlach
kład! :- krzy1knął. w:vwijaiilc nożem. trzyma- my sobie radę na oceanie? gotowa ratować kapitana. lecz nie było
, -:- lIoHa! - odęzwał się nareszcie ją v: dTU jej ręce flaszkę rumu - a roz- lIudson zwiesił się połową ciala przez sposobu, drewniany lewiatan szarpnął

t8lU' .. bóln CY! Ja w..as nal!cz ! Pierwszemu, poręcz pokładu i cl?-!de z nożem w jed- go z sobą w otchłanie.

.......tor.'? -.s,t)ytał WYlle. rękę. powiedzl, mamrotał tylko: darto się jed1llocześnie głębokie westch

. . . . i:L..d - Czemu Się pan ll e spuszczasz dQ co Się waży tknąć śClane okrętu. odebnę .nei. a flaszą w drugiej ręce, za.miast ód- Z piersi wszystkich ohecnvch wy

. ..- Nie wiesz paill o tem, że tlitam I wYkonując niby grotbę, szastał tak - Obowiązek... obowiązek. aha - nienie.
80n zawsze ostatni schodzi z toną- zapamiętale obosiee.tnym nożem po U- wzgt\ędem mego Plłil1al Widok to był przerażający. głos za....
.._statku? - QdJDarl kapita.n. nach, że obie łodzie zostały nagle od- Cooper nic nJe rzekłszy, rOJwi,nął marł \V piersi wszystkich z wyjątkiem
.-:-: let'pan I tak Już sam został na cięte i odsadziły si z impetem od ..Pro- uad' kutrem drugi żagiel. a WvUe UCZY. zwykle małomównego Coopera.

""'.
;} I', zejdź pan więc do Jalli. zerolny;". ł11il to samo na iolli i tak posUwano $ie (Ciąg dalszy: nastąpi.),

t\
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l,mponujCley przebieg 30-leeia Związku
i Walnego Zjazdu Towarzystwa Polek.

P. WoJewoda Dr. Ordyński, lako honorowy prezes Zw. Powstańców Sląskich udekorował prezeskę Tow.

p. Bramowską na)wyższem odznaczeniem powstańczem.
W dniu wczorajszym zasłużona dla niczek zjazdu i licznych gości wielki po- nie p. Wojewoda śląski dr. OraźytiskL
pra'YY narodowej organizacja ob!et chó . który udał się ma plac Wolności. Na wstępie p. WoJewoda zazDacz'ł:ł, te
S'ląSklCh Towarzystwo Polek śWięciło gdzJe zarząd gł6wny Towarzystwa Po. przybywa na zJazd nietylko Jako oficlal

II'IC'
POLSKIupływa
W KATOWICACH
podwójną
uroczystość.
W tym ro.ku
złożył na
płycie, oświęc0!1ej
pamięny przedstawiciel
rządui iserdeczny
WoJewoda.
iii a.;ATR
bOWIem
30 lat odswą
czasu
załozeCI nieznanego
powI kstanca
ślasklego,
wspa ale
również
Jako szczery
Wystep Teatru ROIiYJskleso. mla W Bytomiu pierwszej placówki or- nlały wieniec, poczem przez głfuvne uli- przyjaciel organizacji, kt6rei zawsze do
We wtorek. dnia Z8. bm. w.vstsml w Teatrze ganizacyjnej kobiet śląs'kich. poświęco- ce Katowic pJ'zeszedł do Parku Kościu- cenjał iej znaczenie i w miarę swych
p()ll ;m w Kalt\Jwic h ty'llko jooeon ra,z ObJaz- nej pracy narodowej polskiej i społecz. szki. gdzie w wielkiej sali restauracji p. możności udzielał jei swej opieki i 00
ty Tk r R Y'J&kl P 'k dY: , Je a ot - nej. Jubi'1eusz swej 3Q-letniej chlubnej Kubona roz,poczęły się obrady zjazdu. parcia. Mimo iż organizacia Tow. Polek
tr wie o u e ll z ró;ni t ' hór rosy,}\1k dzlała1nosci obchodziło Towarzystwo Wśród przybyłych gości z reprezentan- pracuje dziś w ciężkich warunkach sza
aJłWolav z 21 osób oraz S-'ebni tancerz, k<tÓry Polek łącznie z dorocznym walnym zja- tów wladz I !icZlnych organizacyj spo- lejąc o kryzysu, może mieć Jednak głe
iWyikOJ1a Ko'zalka. Bi,le-tv w cenie 00 50 gr. dó zdem, będący przeglądem prac dokona- tecznych auważyIiśmy pp. prezydenta boką wiarę, że trudności b da przełam a
fi, zł. d nwbyQia w kwsio Teatru. Bony llnl1J1w- mych I tllłkreślenlem progrąmu na przy- miasta Katowic dr. Kocura, starostów ne przez planowy wysiłek rządu i sno

"\¥aŚ de.. dni'a 29. bm. ,premje.ra reowłllJ. t. szłość. Wczorajsze święto kobiet ślą- Korol,a i. dr. Lin nera, posł6w Grzesika. łeczeństwa. lkotei p. Wojewoda poin
..Tylko dla doroslycb". Wy:'Stąopi cały dot h- sklch wypadło niezwykle imponująco, Kapusclusklego I Pessera, przedsta wl- formował zjazd o poczynaniach rządu
cz.alsV'wy z.esu>ól w zUlp lułie zmiClllOOyrn progra- świadcząc o niezwykłej żywotności To- cieli władz szlwlnych i nauczycielstwa: zmierzających do złagodzenia kryzysu I

mle. U RRwarzystwa
o stałym
jego rozwoju
wizytatora
Kłapę, inspektora
Nocona.Z.p.O.bezrobocia,
stwierdzaiąc.
że dzięki
sze
E P E R T APolek,
: I sp6Jnl
wewnętrznej,
jaka łączy
wiei 0- laichowsklea:o,
przedstawiciela
K. roko zorganizowanej
pomocy
dla bezro
5yj : ' od' iad 28'2 m.: ..WY8'tęp Te8ltru R.>- tysięczne masy członkiń towarzystwa. Z. p. Oajklewlcza i wielu Innych. Przy botnych nie sa oni pozostawieni własne
Środa. dnia °Z : 00;.: "Ty 1 lko dla doro ych" Pakt ten naleiv z naciskiem podkreślić, stole prezydjaJnym zasiadło prezydium mu losowi.

('Premiera - Rewja War,sz.) o god,z. 20. tembradziej. że obeooy moment kryzysu zarządu głównego Tow. Polek z preze- Duż cz ść sw o rzem6wi .

C1!warteik, 30. bm.: ..Ty1Jko dla dorOOl! It" gospodarczego i bezrobocia nie sprzyja ską Bramowską i posłanką dr. Kujawską .. ą' ł ę W ' eg d P k śl ,ema
(,Dremiera
- Rewia Wa sz) o godz 20 l . .. . D Ó ' na c ele O g od i 30 d ' POSWII CI p. Olewo a na re emu po
Piątek. t. Ilupca: ..TY'Fko dla . dorosl h" n?r?1 a neJ 1?ra,cy organIZaCYJ,neJ.. '; v:- . 't. z., prze rozp.oczę- zytywnego i konkretnego programu pra

(,premjera _ Rewlja War z.) o godz. 20. mez stałe l systematyczne at I, Jakl ciem obr d przyby! I!a alę p. .WoJewo- CYt jald Tow. Po]ek ma do spełnienia,
S ola, dnia Z,. lipca: ..TY'lIk.o dla doroolych" czynione są z st:on oPozY JI partYJ- da dr. Mlc ał Orazyns l, powltany.nie- szczególnie silny nacisk kładac na pracę

(premIJ era - Rew]a War&z.) o godz. 20. nej na te organizaCję metylko me zdołały milknącemioklaskami I o krzykamI na kult I 'w' t . ód'

Ni d'zie1a. dn. 3.11 a: ..Ty liku dla doorosłych" jej w niczem osłabić. ale przeciwnie !ego cześć. ur o . os la ową,. pr cę wsr

(prel/11Jera - RewJa Wam,) o godz. 20. przyczyniły sie do lem większej konso- Uroczystość rozpoczął chór szkoly młodz!ez y .oraz wS,l?ółdzlałama z inneml
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00 kl'ucza" Ta,r'nowskie 'Oóry' o 'godZ. 19.30. Kaidego obserwatora wczorajszego s eJ, o s'Plewan.I ;n rzec J I:]\i aU. nja p. Wojewoda Orażyński w Imieniu
Wtorek. dnia 28. bm.: ..Przez dziu'rke w święta Tow. Polek uderzyć musial nle- e M, ter Pol.onw. ,,,Krynolin l ,.1,a fu- lw. Powst. SI. oznaimił, li w uznaniu
k,lucza". Ci szvn o ,:odz. 1?30. zwykły patriotyzm i głębokie przywlą- Jarce . Zkolel p{eze ,ka towarzyst 'a. P. wielkich zasług narodowych Tow. Polek

r{)S I, dRI:' k 111:0d l r:o: ..TY'1Jko dla d,:>_ zanle członkiń do własnej organizacji, J: Bramo:vska serde.cznem przemo,:vJ lwjązel, Powstańców Śląskich na mocy
W orek, dnia
5. lj,pca;19.30.
"Tyliko państwowych
dola dorosłych" wielkie
potrzebwi interesów
Ink mwszys
powItałat
d Vo Il Jewo
k d.ę. dr.
k yn h - uchwały
Komisjiprezesce
odznaczeń uchwalił
Mi!ka!ów
o gooz.
oraz zrozumienie
Idębok wiara
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_I k .P:e\egat
I wszyst
ICGraz
przyznać
długoletniej
Towa

R e p e r t u ark i n o t e a t rów lowość I organizacyjnej.
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pr Mswe
eze Kodznaczenie
sk: rzy twa p. Józefie
Bramowskiej
naiwyż
g oW'n
go.gOSCI,
po an.
dr. . kup.sze
t. i. krzyż
powstań

od piątku. dnIa 24. czerwca 1932 r. .. Jawska wygłosIła mteresuJący referat o W ted W I ,. . W' ód

Kino Colosseum: ..ZIODO". historii 30-letnlej pracy Tow. Potek. P. czy na s ze o nosclOweJ: sr
Keaton".
. -.. ' WOJewoda Grazynskl udekorował p.
Kino Pałace: ..Bu ster na froncie - BUMM Uroczystości wczorajsze Tow. Polek dr. Kuiawska podkreśJila że obecne To- po,,:szechnych o la kó.w I entuzjazmu p.

Kino ..UnIon" o godz. 10,30 n0Cll16 przoo1ita_ r<;JZ1Poczęłv sie zbiórką delegatek wsz st \ arzvstwo Po ek jest .J.edynym. spa ko- Bramowsk zaszcz tnem odznaczeniem.

,wiemie pi. ..Hy,gjena seksualna". kich kół Towarzystwa z całego WOJe- blerca chlubnej tradycJI orgal11zaCjJ z ą y

Kino DębIna: ..Bezimi'ennl oha.teroM ".." w6dztwa ląskiego w liczbie okolo 500 czasów niewoli, gdyż pozostało do dziś Zkolei przemówienia powitalme wy

Kino Casino.: ..Grawford. Kralowa 1> Z'lemI . na,placu, przed gmachem Województwa dnia wierne idea10m i hasłom organizaeji głosili: prezydent m. Katowic dr..Kocur.

Kino Ialto. "faworyta Mabaradty . rąskiego: Wieje delegaćYj przybyło 'ze stre'szczająĆemi się' w słowach ,.Bóg, posel burmistrz Grzesik, poseł KaPQŚciń
Dawa'm
y żebrz
ą c yZmmiejsca
bon y ' swemi
sztandarami,
kt6rych nallczyllświara i referatu
OjczyZ,na".
swego inski, poseł peser, p. Oajkiewicz oraz p,
. .J .,,'.
my 32.
zbiórki
ruszył ,nadcr
teresujące.g-o
p. W
dr.końcu
Kujawska
Jaceli.
KatowrO 1 Okręg "C lf1ta.s zwra a lę barwny pochód kobiet śląskich, ubra- wezwała zjazd, b uczcił przez powsta Po odśpiewall1iu hymnu "Boże coś
Katowic, aby się zaznajomiU z systemem nyc w swe przepH 1 ne I oga e s roje n e amlęc ugo e n!eJ I zas .uzone! pre- o , ę za oc rn:a zos a ą Plerws a
bonów zapomogowych dla żebrzących. Jest ludowe, pOprzedzony lasem barwnych zeskl Towarzystwa sp. Omankowskl, co częsc uroczystoscI, poczem po przerwIe
to sposób przeprow:I!dzenia walki z nieucz_ sztandarów przy dźwiękach orkiestry też uczestnicy zjazdu w skupieniu uczy- obiadowej, zjazd przystąpił do dalszych

do wszystkich obywatelI miasta Wlelk:ch h . k . b t t . I . i dł l t . .. ł .. P I k " k t ł .

dwem żebractwem wyłudzającem pienią- pocztowei do kościoja garnlzonoweg-o, nili. obrad, z których szczegółowe sprawo

dze na wódkę, papierosy i inne zbytoczne dzie odbylo się uroczyste nabożeństwo. Następnie witany znów gorącemi o- zdanie zamieścimy w jutrzeiszvm nu
rzeczy. Często }u ułomna postać. żebrzą- Po nabożeństwie ufor.mował się z uczest klaskami wygłosił powitalne przemówle merze naszego piSma. - - .
cego wzbudza btosć w sercach oilarodaw

... ,- ł . d . ..t. d . odbywającej praktykę.

ców; takiemu żebrakowi dostaną sie czasem ........."',"'.."'",,"''''""11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I0I1II1I1U1II1I'"01l1l1l1l1l1l1.1I1I"....""............

nietylko grosze 'ecz i złote. Tymczasem,

dy obywatel zadowolony ze spełnienia u- IntereSU I - a C , D raCeS ba g uc:ickie . - fabr , ki D arcelan , (-) Ze ran!e informacyjne dla młodzieiy
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sekretarjacie Katowickiego Okregu "Cari- terminowo w kwietniu br. dwóch członków I że trudno było w sytuacji sie zorjentować. nych Zakład aukowych atowlca h
tas" przy ul. Krasińskiego 5 lub na probo- rady urzędniczej i Wytoczył im P'1'oces za Dowiedzieliśmy się jednak kilka cieka- przy ul. K!asmskJego, o bedzle Sl zeb am
stwie przy kościele św. Piotra i Pawła. rzekome zdradzanie tajników iabrycznych wych rzeczy, a mianowicie, że trzeci czlo_ mformacYJne dla młodzieży ze STedmch 1

gdzie wydaje sie po 2, 5. 10 i 20 gr.. za któ.. trzeciej (}Sobie. nek rady urzędniczej, który najprawdopo- wyższych zakładów na?kowych> która od

w Domu Związkowym przy kośc. P i P. bm. w tutejszym Sądzie grodzkim z braku zdradził a następnie k{}le ó\V ..wsypał" nie ku. Komitet Opi ki wzywa młodzież <IQ,
oożywienie
- śniadanie,
albo ztliPe
za bon iczasu
mogli byćktóra
przesłuchani
jedynie
zostałz oskarżonymi
skar ą obiety,rzekome
natomiast
zostalI bywa
na hc praktykę
ego prz b'ycla
ze. względu
na aktua.l
re
,dostaje
w żywności
kUI:.hniach
Załężu
Na rozprawie,
się
odbyła
dnia
23świad_
bniej
wraz
tajniki
wakacY.lł1ą
na Oornym
Ślą_
10biedny
gr. Pragnie
innej
np.wsmalcu
kowie
strony. Giesche
S. A.,
żaden
Jednak
z własną
prośbę przedwcześnie
zwolniony
osc zaga:!11len
omawJanych
na zebranm
cukru, chleba itp., musi sie zwrócić z bo_ nich nie mógł ustalić, czy i jakie talnlki zo- (WSZYSCy inni urzędnicy ze względu na za- mformacYJł1em.

nami do Caritasu. gdzie bony zamienione stały zdradzone. mierzone wstrzymanie wytwórni (}trzymali
zostaną na inny bon żywnościowy. Tym Skarga powiada wprawdzie, że chodzi wymówienie na dzień 30 czerwca) i otrzy_

sposobem stwarza się kontrOllę nad udzielo- w danym wy,padku o zdradzanie stawek a- mał tytułem gaży za resztę miesięcy tj. do
ną pomoc. Nie dawajcie więc do rąk bied- kordowych i innych szcze!!:ółów, nie poda. 30 czerwca, dale.1 za jakieś vremje i godzi
nych pieniedzy, dyż nie możecie skontro- je jednak jakich, a co sie tyczy stawek akor. ny 11adliczbowe 3.500 zł.
lować. CZy zostały one wydane na rzeczy dowych, to jak świadkowie strony f. Oie- Dalszy vrzebieg J}rocesu śledzić będzie

potrzebne do życia czy zbyteczne. Na zy- sche i nawet zastępca prawny i. Giesche my z zainteresowaniem, bo może odkryje

cZeillie wyśle Katowicki Okreg "Caritas" przYm1ali, nie są one żadnemi tajnikami fa_ nam właściwe "tajntki" bogucickiej fabryki
bony zapomogowe do domu. (Tel. 32_36 nr. bryczneml, o czem dyrektor firmy też do- porcelany. o który,ch dotąd krążyły najróż_

PKO. 300.115) (-) brze wiedział. wydając ie firmie konkuren- nlejsze wersje. (-) Z rynku nabiałowego.
( ) cvlneJ. co mu Jednak nie przeszkodziło za Sędziował: sędzia p. Klyczka J. - 0- 25 bm. n!Jltowano w Katowicach naste

- W trosce o polskość na Iąsku Opot- to'samo pociągnąć Innych do odpowledzlal_ skar:!onych bronili p. Dr. Jurecki i Dr. Ga- pugące ceny hurtowe masła loco skład do
sklm.
.. . . noścl sądowej. . wlik, Spółkę Giesche zastępował mag. praw st WCY: masło deserowe I gat.zł. 3.60 do

W Poznamu
nową orgamzaCJe
DotądOórnoślą_
nie zdołano oskarżonym
udowod280 za 1 2-2,20.
kg, II gat. zł.Tendencja
2,ć0-2.60, wiejSkie
pod
nazwązałozono
"Korpus
Studentów
2' , l0-2
, ćOD. ,Wójcik.
kuchenne
u_

zaków Uniwersytetu Poznańskiego Odra". ............""'..""""""'''"''"111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 1111111''111'''''''',,,,""''''....'''....-.. trzymana. Ceny hurt. mleka wynosiły dla

chJm, preze , Tatarczyk Leon Wiceprezes, Un1w. JagIelI. w KrakowIe. karzy'stać mogą rów>w.eź ; sluchacze i.nnvx:h wy- 0.2ć za 1 litr, zaś dla mleka pełnego suro
Pluta Fr nclszek, sekretarz, Brachmański Poda,nia o przydęcie, zawie-raojące: 1. ŻYC'''o- d-ziaJQ-w. ktÓ'rzy po l1:ZyS!kalllilu ma.g'iS>tttrja/tu :re wego 0,20-0,25 zł za litr loco stacja Kato

Jerzy.
wlcesekreatrz,
skarbrys(_)
z pOOa.niem
przyula.!ei-ności
mq iiS>C(JIwei
swegoj 1>rzedu1l1oo
i z.dallli'u
pooz<:zegóhnycb
egZ}- wice
W. skład
PrezydjumChauer
weszli:Józef,
Osi cki.
JoaWpIsy na studjum
wychowania
fizycznel:0i lzadllllCh
se.t1lli!tarJÓ'W
na.oczycieiJSlklch
Ze Studium
mleka pełnego pasteryzowanego zł. O.Z3 do

nik. Członkowie nowopowstałego Korpusu woou Todzi ów, l. me'bry4{ę Thr-odze.nia. 3. świa- minów z zakresu wyocb. fiz. pra.gl!1ą r{»ZJSz7 rzyć . . ,.

Odra postawi'1i sobie za cel przygotować dectw? dooj>rzaJości, 4. .fo.tog,rafję z dokladnem dyo1Jl!orn ma.goist.er,SlkU. W wY'Padiklu. tym t>,odaqe II: (-) ..zolnie z Po1gi iM1' . Pmsk. "i a.

sie do pracy nad Uitrzymaniem i krzewie- poda Mm ą!C1re&u q podipl enn, 5. eweaIiuallJle za- WY>l1iKI egzam1l!1ow na oo'W.rotne!] strome dw <r . Ukazai .. wi 1 c nie
niem oolskości na Sląsku Opolskim. &0. św:ia lCzel1lła sp wW'noooi .lizy-czaej, iS>1 pni har- mu. Warumki przYięćia: ma1ma gimnaz,J.w.na, : ł:;' i""SialllóweP1l edn()cZOi11;:b z,'p
dziew";
si e, Ż ea spczasIe
"".",;",odsl15
' e SlertJInia
Z uzn "' nl dJ<)
' em ze
. lch, I!ib
p. w.AdTe
,. liłJp.egzamirnu
. przYll111'.lJe
Dv,reiki . (badmie
iCJa t I!k.o
W . .uiea>rz6lH'OCz<Qny
r. życia, pomYŚ!IIlY
wymk
,,<lU '" .... ."...
... ąu.'J\.....
15 cerSlk
Wirześlila
'\vs.tepnC>go
I arskie
i ćw.- odJ!QrYW1CV30i !ro!oo1ści
Ame-ry,kg
Pu.lJlOOIleJ
,....ii
strony star zego społ cze.1ist a !1 Iąsku. Dz<iekanaot WY'd'ziaJIu Leoca,roSk.iełgo 'tj,jid : Ja.g:d': cWlłia \próbne). P>rogr.91ln udUów zawal'ty ie t Cl!n ć", '"CZY!(1 k;apr. Wi4!1tma MaOil:ioov!Śkii \if'.
sWY7h. bracI. PI? strome n emlt OkleJ. którzy dlla StUld!'lII11 Wyooh. fl,z. U. J. I(.raoków, CAJola. No- w Siplsie wykładów UIll.ilW. Jag. na r{)({ ałkadem. ..To samo, a 'jednak nie to 5a11OO",pełU we
nawlązą Z mml kontakt l współ,pracować VU1l11. UJJ. Go:ębla 24. PoOIl11YśLne uikoticzoole Stu- 193Z-33. P>rz ęol .g!uchacze(cZlkl) if)OzOSJlają ,Ik OiPO'wiada'ilia ,iNa aroie" QI30Z będ fmowa;,

będą :Ia do> ra ląska i Rzeczy,pospolltei. <Mulin up.raoWtt1<ia do u,zyiSika,nia stopni.a nauik'owe- w c a"ie ćwic'zeń praootycz,nych. jałk i w cza ie na łamacl1 ..lillnierza"dbrazeik ,sceniCWY.
w mysI dewIzy Korpusu ..Sa11l1S Sileslae - &'O ,,magi,sbra wychOlWallJia fizycznego" i d,o e,gZl- łmrs6w narci l'1'skiicl1 i oboou letmi o wych. flz. Orodn'dkdt}&'O ,,L ny na froncłe' N1un oti.

Salu'S Reipublicae". mI'ill1 pań>Stwoweg-o na nanuczyoieol s.ztól śred- pod siałą. OIPieką leka,rską. czy stały chiał SJ)T>8IWOZ'CkiJwc:zo - ił1f "::
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VII. Zjazd Prawników Polskicb Kolei Paóstwowycb w Katowicacb.
Plerws:ty dzień Zjazdu minął na powainych, rzeczowych, troską o Państwo I społeczeństwo nacechowanych
obradach. - Liczny udział przedstawicieli Rządu. - Dzisiejszy program Zjazdu.
W myśl zapowiedzi ubiegłej niedzieli złożeniu ZjazdQw;j w imieniu P. Mi,nistra stepca' przewodn.. mgr. Danklewicza.
rozpoczął się w Katowicach Vll Zjazd Kiihna I swotem pomyśl.nych obrad. nacz. Wydz. Prawnego D, O. K. P. Ka
Prawników Polskich Kolei Pailst\\ o wygłosił programowe przemówienie. Na tewice - zas!. przewojn.. mgr. Siekier_
wych. który potrwa do wtorku. 28 bm.
włącznie. Zjazd zorganizowany został
przez Zarząd Główny Zw,iązku Praw
Glików Polskich Kolei Pal1,stwowydl z

podkreślenie zasługuje sprccyzowanie skiego - wicedyr. Dyl'. Kolei Warszaw
przez p. wicemin. Gallota obecnych da skiej - asesor. mgr, Czajkowskiego 
że il rządu oraz jasne i treściwe określe ker. ruchu D. O. K. P. Warszawa 

nie kryzysu gospodarczego w Polsce, ą!>esor. Oprócz powy.Łej wymienionych

przewodrniczącYI11 dr. lawoJsklm I se który u nas - 'W odróżnieniu od innych
, retarzem dr. Lewickim na czele oraz pat1stw Europy - wynika z braku kapi
Komitet Zjazdu, rcprezcntowany przez tatów. Swe przemówienie p. wicemini
ster Galiot zakOl1czYł wezwaniem do
p. dr. Okołowicza.

gośc'j udział wzięli delegaci pp. dr. Ga.

wlas - w im. Starost\\\a, inż. Atetlski

i Inż. Nowak z ram. Zw. Polskich Inży

nierów Kolejowych p. cierski z ram.
Uczestnicy Zjazdu w liczbie około '\\ ,spółpracy wszystkich warstw oraz Zw. Kolei Polskich.
Po przemówieniach obszerny referat
100 osób. oraz z zaproszonymi gosćmi z/ożeniem życzeń pomyślnych obrad.

po wrec'ze'niu im legitymacyj zjazdowych

i spożyciu śniadania w kawiarni "Asto
ria" udali się pochodem z przed gmachu
Dyrekc.ti Kolei do kościoła garnizono
wego. gdzie naboże(l two odprawU ks.
kap. 'wojskowy mjr. Słukowskł, poczem

wszyscy udali się na Plac Wolności.

gdzie na Grobie Powstal1ca wieniec w
imieniu Zjazdu złożyli przewodniczący
dr. Okołowicz I mgr. Marciszewski.
Z Placu WoltlO ci udano się do sali
] Qnferencyjnej D. K. P.. gdzie otworzył
Zjazd oraz prze-wogniczył obradom dr.
Okołowicz, który w swem rzeczowem
pyzemówieniu, nacechowanem głęboką

troską o dobro Pat1stwa i obywateli.

podkreślil k{)l1ieczność zastosowania sie

do obecnej sytuacji gospodarczej i za
znaczył. że każdy dobry Ob Twatel pań
stwa winien poprzeć dziś wszelkie być
moze czasami bolesne, jednakże koniecz
ne. poczynania władz i rządu. mające nd
celu jedynie d{}bro calcgo kraju i społe
czetistwa.
Zkolei przemawiał wiceminister ko
munikacji p. inż. Józef Galiot, który po

Kolejno Zjazdowi składali życzenia:
naczelnik Wydz. Kamunjkacj'i l. Urz.
Woj. p. dr. Banaszkiewlcz, reprezentu
jący Pana Wojewode. ks. dr. Mlltk - w
imieniu J. Eks. ks. Biskupa dr. Adamskie

Rad;c.
-.....Ą

pt

Poniedzialek 27 czerwca 1932.
Katowice. Oouz. 11.58 Sygnał czasu. 12.10 Co_
d'zie>nny przegląd pra'SY palskiej. 12.20 Kon.
cert z plY't gramofonowych. 12A() KOffi!lJ11ikat
rneleorolo.\:iczny. 12.45 Da,tszy ciąg kOOcl'rta
z ply;! gra,mofunowych. 14.00 Komuniłkat gO

spouarczy. 1500 Kornwnikat gospoc!anzy.
15.10 Koncert z płyt gra<rnof!J'l1owy'Ch. 15.:m
Prze.\:h\u kom>Ullika,cyjny. 15.40 Dalszy ciąg
kOll'certu Z plyt gramofonowych. t6.40 Pr,ga_
danka z działu "Ogrodnik SląSKI". 17.00 Mu.

zyka I ,kka. 18.00 "Paradoksy techniki".

18.20 Muzyka taneczna. 19.15 Rozmaitości
19. 0 Komunikaty strażactwa ślą kkgo. 1935
P'f'!!sowy dzie,nmk radjowy. 19.45 Pro!. dr;
Wladysław Dzięgiel: "Górny Sląsk w rękach

francuzów przed 270 laty" - cz. II. 20.00
KOII ert europejski w JiilYNsu,m w Jialandji.

21.00 Tra'nsmlsja koncertu z Paryża. 23.00

na temat "Koleje Górnośląskie w świetle
Dodatek do prasowego dziennika radiowe.go.
Konwencji Genewskiej" wyg/osil m!,!r.
23.05 Komunikat meteorologiczny. Z3.l0
St. Dankiewlcz.
i
;I ;a ŚCi sportowe. 23.15-23.30 MuzY]<f
Po przerwie obiad.owej zwiedzali go
ście gmach SI. Urzędu WOjewódzkiego
. p. prezes Sądu Apelacyjnego dr, oraz Muzeum ląskje, puczem po wsp61 Z .Ku ewiclzjege.
frendl- w imieniu l. Tow. Prawników, liym obiedzie w Hotelu "Monopol". każ (K) Wycieczka _Harmonii" mysłowickiei.
przedstawk i l Gen. Prokurat{)rjj dr. So dy z go'ści zabawil s-ię jak mó d. Pierw
T,)w. ŚP e,wu "Jiarmonja" w Mys!owk:a,h
hanek w Imieniu Gen. Prokuratorji, wice szy dzień minąl na rzeczowych obra 'urządza w lIiedz.ieJę 3 lioJ) a wycleczke krajo

-xox

PI ezes D. K. P. Kato'" ice p. Zmurko, dach. nacechowanych tro ką o dobro
przedstawiciel Rzplitej przy Trybunale Państwa i spole,czeństwa.
Dziś w myśl programu odbc;dzie się
Rozjemczym w Bytom p. dr. Sochockl.
mir. fleszar - w imieniu D. O. K., na drugie plenarne posiedzenie. na którem

stępnie delegaci: 1.-Dąbro\Vskiego To referat p. t. "Konieczność współpracy w
warzyst>wa Eksploatacyjnego, Zw. Inży zagadnieniach europejskiej polityki kole
nierów z Warszawy I Koła Katowice, j0wej" wygl,osi p. mgr. Manteuffel. Po
Okr. Zarządu Zw. Prac. Umysłowych obradach goście zwiedzą kilka kopalii na
(p. Owca), im. lekarzy kolejowych p. dr. Sląsku. 1. ZakI. Techn. Naukowe, po
Knapczyk, im. Z'w. Techników, Katowi czem odbędzie się trzecie posiedzenie, na
c( - p. Kołoch, im. Zw. Kol. Polskich którem wygłoszone będą referaty dr.
p. clerskl itd.
Klechnioskiego : "Jakie prawa przysłu

W skład Prezydjum prócz wspom
nianego powyżej dr. Okołowicza wice
dyrektora kolei Dyrekcji Gdańskiej. jako
przewod'lliczącego. wyLrano pp. dr, la
wojskiego - nacz. W:\'dz. Min. Kom. za.

gują Państwu Pol,;jdemu i Zarządowi
PKP. na t.erenie w. m. Gdańska w dzie
dzinie kolejowej" i mgr Karzmarkiewi
cza : "Naukowe pudstawy kolejowej po
lityki taryfowej".
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(-) Popisy
uczniów Śląskiej
Szkoły
\uzY_ I od:będzle
,dZia'ni. Na Sle
tępnawlerk
,j śP!ęwu z27
powdach.
u ważI Znajdują sięijednakże
po niektórych
skła.
czoej
w Katowicach
lIego
wy'ste.pu
pon'edzlalet
księgarniach
papierniach
różne tele

odbęd[\ się we wtorek dnia 28 czerwca czer,wca rb. o godz, 10 w tv-m samym liJOka'u. gramy; wykonane przez firmy prywatne tu

znawczą au lo.»u , a.J11 i do Pols>kiej Sz,wadcarii
"Oji:(J'wa". Z"pi"Y tak czlonków cZY'll>ny'ch chóru
wrSipiera'jących ja,k również svmpa'tyrk6w d go-ś-,)i

przy'jmuje prezes lowa,rzy, twa Mkhał Chwdata
My,sl.o.wice. wl. P'0'wfitańców 12. włącvll:e <lo

dnia 3D cze rv,.ca rb.

(K) Zapowiedź uroczystości Moniuszkowskich
w Welnowcu.
Dn.a 3 ii,pca rb. urządza T vwaorZY5,two man_
dolinl's.[ów im. .,Mcrniuszki" w W'el,no'weu uro
CZystoścI ku u,czczeniu 60-ciole't,nie.j ,pocznicy
śm'erci Staui.s!awa Mon'u,szki. Uroczystości po_
lączo.ne są z za\H dami (J'rkiestr mando,linowy h
o cc:nny srebrny puhar przeznaczuny przez To
warzy wo im. Mon'usz:ki na wła nHść zd'ohy,w
cy na'iwię.k,szei i,lości punktów. Program powyż.
szej Imprezy przed,,'ta'wia sie na,stępująco: godz.
6-ta ,pobud'ka i przcn13rsz orkiestry mand. rzez
lIIia,sto; godz. S-ma przY'!'l11owan'e towarzystw
i gości uraz porwita,nie w of(rcvJzie P. \Vrób 1 a w
Wel'IIO'I':CU; godz. 9.45 ws'pMny wymarsz na na
bożeńswo do kościola. Po nabIJ?:eństwie po.w;ó;(

do o;:wdu k'oncertowclo; f«Jdz. 13-ta przerwa
obiadowa; ?;c,dz. l6-ta koncert mie.isco.wej or

kiest,rv ma'l1dolino,we'i i konku.rs pozami scf)-
wych' or.kiest,r o na;:rody. Po popisach strzeJallle
o nagrody i rÓŻ>l1e hl'ne Qie,s'p0-dzia'nki: godz. 19.30
ozłoszenie \v.\',t1;,kÓw; :;4cJz. za-ba,\va tane-cZrna na

o godz. 8 wieczór \V Auli Gimnazjum Parl- (-) Kupujcie tylko telegramy TCL. namietscu lub też importowane z Warsza 'Sa,l' D. Wróbla. W razie nieopcgody zbi6rka jak
stwowego przy ul. Mickiewi,cza. Na pO'pisie Piękhie i arfystycZnie wykonane teie- Wy, Łodzi. Krakowa itp. Telegramy te od i cala 'urrc\:zystość cd'bywać siG będzie w wieJ

wystąpią uczniowie tylko bardzo wysoko gramy TCL. są do nabycia w Centrali TCL. biegają od pełnego artyzmu. napozór wy_
zaawansowani z Wyższych kursów i o bar_ Poznań. św. Marcin 37. w Sekretariatach dają się tańsze. a są pozbawione motywów
dzo wy.sokim programie. iak koncerty TCL. Katowice. ul. francuska 12, Grudziądz religijnych lub narodowych. Dochód z ta
skrzypcowe: Beethovena. Brucha i Paga- ul. Lipowa 28. oraz we ,,'szystkibch księ_ kich telegramów idzie do kieszeń prywat
niniego; fortepianowe - Bacha. Beetho- garniach i składach papieru. Kupujący je nych. KUrpujcie więc tylko telegramy TCL.
vena i Mendelsohna; kI. Śpiewu solowego. przy okazji najrozmaitszych uroczystości
kamera]na i chóru. 'vVejście na salę bezpła- narodowych. familijnych towarzyskich (-) Dyrekcja Koncesjonowane' Prywatne'

tne. przyczY1nia się do poparcia szlachetne'j akcji Szkoły im. św. Jadwhd w Katowicach.

(_) Z Tow. śpiewu "Halka" w Załężu. szerzenia zdrowej ośw}aty w ród ajszer- oznajmia:. iż wpisy przyj u!e codzienn:e

(

kiej sali ,p. Wróbla. T\Lwa,rzvslwa zamieTZa2ą\:e,
brać li'dzial w zawoda,ch winny Wy'stąpić z dlw,e
ma utworami pop;so,wemL Ostatei:zne zgłoszenia

należy przes!zć do rąk prezesa drh. Cholewj'ka
An'ł.. \Vel'llowic,c. u', KO'j}e-rn:ka 5

Kalendarzyk zebra.;'
Wtorek 28 czerwca 1932 r.

Zetbra,nie mie.si zne Tow. śpie'wu ..rfa,:lka" szych warstw społeczenstwa. Jaka nlezmor- w kancelarn szkoły. 1:11. KOSCIUszki 68 od
Katowice - Centrum. Miejiswwe koto N. Ch.
ZaJt"że 0idbędzie s:ę IV czwarte.k 30 czerwca rb. dowanie przez 52 lata swej wydatnej dzia- odz. 9 do 12-ei. Z dniem 1 września br.
Q ,grozo 20 \\' j;ryka,!u p. Kobica w Zależ n przy ul. łalności prowadzi Towarzystwo Czyte!f1i uruchomiona będzie klasa piąta. odpow:a Z. P, urządza we v,'torek 28 lmL o godz. 20 w
..VV)IPocz.l"nj{u" p]enarne zebranie.
Wdjcioo!Jowsiki,e-go nr. 43. Sympaiycy mi:le wi- Ludowych na ziemiach zachodnich Polski. dajaca I !timnaz,ialnt.j.

Zastepstwo I Sprzedaże I , óint I
weglowe
Mam do odstąpie- Wszelkie prace
nla 1;010 5.20[1 m' techniczne

p'a<:u pod budml'ę jak plam'. pomiary
w piękne' mieisco- kreślenia. ubHc.!e

w Koz ń- lila. kosztorvsowJ
przyjmę na Łódź. Pierwszorzęd wości
we W'śle na nie. rach,u,nk i t. IJ.
ne referencje. - Łaskawe ofert cach
drodze do Zam';u wvk(}nuie w domu
proszę skierować do Adm. .Pol. Prezydenta. cC>:Ja i na !<odziny Wl!<1.
zl. 1.80 za m' przy przyjmie iakiek ,,_
bach." pod .Łódź".

dobrobytu narodów I spo
kojnej staroścł.

Chcesz się przyczynić do usunięcia
bezrobocia. to

I OSlclędność to podstawa

01l[1 18i1

wpłacie 0tÓWKą wiek zajęcie w o
ewelltJOOlaie ZlJlżę Qzinach bez róż
ce,ne. Zgtoszerl'a ÓiCY, Łaskawe zglo
pi.semne do Adll!. $zen'a do ..Polsl{i

"Polski Zachodn." Zachodmej" pod

pod 999. ..Techni'k budowla
Wiedeńskie ny"

:J
o Wy =!ta,
Warszaws
B . pra- r
ne,j: sJ
sl.'rzooaży.
cownl sukIen
wlasny rachuneK. 1 ..wszelkl J . konfek
cudo. 'nej szczotki eJI damS: IC>1 oraz
odkUIzające,j "Tri- {j'z,eclnneJ, &ukllle
umph" (cena zakll- skromne, (lU 6 zl..

pu zl. 7. cc>na sprze stf(}i e d 12 zł.

Polskie Zakłady Papiernicze Sp.zo.o.

fel. 68 Dziedzice Tel. 68
Masowy wyrób tektury lalistej, wełna
papiernicza. Specjalne opakowanie dla
przemysłu chemicznego perfumowego.
sp02ywczego. cygarowego, szklannego
oraz dla likierń.

OlIraczki ślultne

W Iłi..rws_or_elln. wvllonaniu

ó!'llośl<tskie. Z ł j_ darmo. Katowlee.

Jeżeli Państwo macie zapotrzebo.

Pomotesz do zwalczenia obecnego szenia oSuhisie:

kryzysu jeśli złotysz swe oszczęd- liolel ..Monop,)1!" Wozy

ności w Bankach. które zasilą następ- Katowice. w nle- rzeźn,ckie platf'i>,
nie kredyhmi przemysi i rolnictwo. d7Jiele. u dYT. fe,ld- my. brycz.ki do P<1

Wkłady począwszy od 1,- zł przyjmuje: a:fec 'ZY tO a riOW ; P: :;;

Katowił;e Bank Ludowy d:

"FALA "II

daźv zol. 14) do od- Przy!mUtJe ucz ru

dania na woriew. ce bled,ne. zdo e.

uJ a:y o M

aje K t i iC '

)'

wanie na dobre _egark.. Iłu

cI_ilcil. w"rolł. _e _.Ołjilł.

Od 75

lat cenią oszczę
dne gospodynie to
prawdziwie dobre i

korzystne mydlo Loh.

meyera. Stale ni ezmi en.

na jakość - specjalnie
silna piana - czystoś6

i Iagodność są wlaści
wościami tego wyśmie

niteao mydla, która

w d;isiejszych cięż

kich czasach ni
czem nie daj a
się zastą
pić.

to proszę się pofatygować do firmy
E_.I
Stiller - ,...ner
..'.wlce. u,ica ,s-II ."ala 3.
Długoletnia gwarancja. Wielki wybór. Niskie ceny.

Król. Duta
Ludow y 'mdem.
Slo>wackiego
. .Bank
p1a'l1tów
za 12- bi-lsko
tys. tel.
1798. nr. 2f.

Nowa WIOS Bank Ludowy 'otÓWlką zara,z d>() .. . . ."
W.Hajduki Bank IJJd6WY II .:5 ': 1f, : 7;::E ":: i Iwm 11 J!1 1',, I [nOd 8.,

",; M:ydło Lohmeyer jest wyrobem krajowym!

I
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