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we wsp6lnym
froncie
z komunlstaml.
! Komentujac
<leldaracje
B. z drul1eJ
strony
Jed,nak
lIal z!',
\ LONDYN. Otrzvmano tll wiadr.mo c lie
i ooergicznie
wszelkle
po,dejrze.uia
dotyczai'llteresujaca:{Jowyisza
z iednej strony
kosci61N.odpleecba. gdyi,
zwlaszc
a, wstwlerdzlc
osta lIich ,:zas
cb
- zdarzaly sle napascl czlonkow ZWl&zkow
p nowej propozv-cji .uczvnionet W AddIs
mlodzidy kato!ickiej ilia czlonk6w mlodzie'
ff\beba cesarzowi Abisvnji. W mvsl t j
7.y hitlerowsklej lub uczesmik6w kadr pra'
cy.
p!0PozvCii nad AbisYDia zostalby roz
Wspominall\c 0 wsp6tpracy centrum r
Lhd Narod6w. z tem Jedn k zastrze
matkslzmeJII. co mia!o miejsce, w uhieglych
eniem. mandat
ie iadoeeuropelski
:I mocarstw
a2:niety
podeuropejkontl'OSOFJA. Wczorai . Min,ister W. R..I J drzejow!czowej wia.zanke kwiatow. Prze l..tacl1. nlemiecliie biuro informacyjne os.
wiadczawkoil.cu iz- naldY ()czekiwac, ld
owania'poIitycztleKo. inteJlralnoSc pan- Ulster Oswlaty, !ten Rad,ew w to arZystwle scowy biskup. Minister R<\.dew przeostawit gdy s-kof1czy sle rola politycznego katoli'
cyzmu w Niemczech, kmciol katolicki roz.
.
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Jedrzejewiczowi
swegO
da
! twa
kiCha!J)svn
niepYSka
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J drzelewi,czoswiaty,
I 1J.utgarski
m,l- mawiali
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szkolllY
i miej stanie ie z komunlzmem.
)ue2'O
ed Je. zagwar,aJlt",.nera
nego.ministefstwa
naczelnika
\\uei1:OnastePllle
nauczycie]a
Weliczkowa.
Dalszym

Podroi Min. J drzejewicza dookola Bulgarji

turalnej w butgarskiem millisterstwie oswia rinowo, gdzle lIa powitanie przybylych

'szrstk.
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n jui
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sKntecz
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..W obronie CZystosci rasy".
BERLIN. Policja w DlIesseldorfie a' en in!:'.
rzeczyt,
fKril2:ownlk Klnl,,'b. g w Gdyni U1 mi w POliroi dookola BUl'garll, 0 godz. zmm I szlmle wlnic:!a. w oltrodzie. godz. resztowala newnel{o zvda za utrzvi1l'v obyciu
wanle stosunk6w z arvikami.
go rela
22 8.le
pnla
przy ywa,
11 min. 30
rninistrowie
<10I rnlodziei
miasta 1 13-ei
goscie
przybyli
do klasztoru
uro
d!mW;\RSZA;WA.
z. rew 'I!yt po!8kl
Jm
r narkl
oJen-doDMtlnlcy
powitani
przezprzyby!i
ludillOsc
czyscie
powitani
przez
prze?ra, Rlla.
oj a. Fla
W slad za innemi miei cowQ ciat1li p:ej nii
rszy! I
nadrensklemi
rada
l11inna
Vi
Wittlid
q
n,
eJ krqzowmk nlemleckl "Kiimgsberg - sRolna IJiezmiernie owacyjnie. Bunn strz I wia<na '" otoczelliu zakoullikow. Po sl1lada
,.1. bCdzl. prz.nl..I.1 w pollcll mla.sta witajac gosci polskich wrcczyl pa<ni Iii'll nast&pilo zwiedzallie klaszloru I okolic. Mozela o losila uchwa'e. zakazui"ca !ciec.O
tl (5-t-t(
tvdom
osiedlanla
sie
w.
tern
mlescie.
W ARSZA W A. Prasa prowincjonalna
Nie wolno tei tvdom kUDowac domoW oslnszel
[(m. in. "Slowo Pomorskie") w nr. 170 z dn.
\\'ukrotr
albo runtu. Robotv gmitme nie beda U' Jucata
\26 Jipca r. b. w notatce ..Przegrupowania w
dzlelane SVlUpatvkom iv 6w. Zaku'Pv U i II'rztlc
1Jolicji", zamieAciia w ostatnich dniach infor

f .. . h- Piriowa i attache prasowego poselstwa Wyst&pJta cala ludnosc i wtodziez szkolua.

, RanaP61a
Klelczyf1
SH
wraz z papowitaniach
goscie
zwiedzili
progimna
fW
... % . ze rzadklego
ablsvnskludall
pos"H1ac
I Zawistowskiego,
WiPo
. cedyrektora
sekcji kul- etapem
podrozy
byla m:ejscowosc
KOCza

Oiciec 5W. do [piskopatu Po)skiego

\11Iaeje, powoluj,e 8i, zreszt, l1a rzekome do

ivd6w uwaiane beda j ko zdrada na'

foelU.
. est pl'zeniesienie do innyeh dzial6w sll1zby dynala AI. Kakowskiego nadeszlo pismo l'zaj'lce w kicrunku odrodzenia moralnego
Podobl1e ucbwalv zapadlv w szcrc'
Ks.W
Kardynala
Stanu,
zwlaszcza
wysilki
nadzmie
wy
ARSZA WSekretarza
A. Na rl<ce
JEm. b"d'lee
Ks. Kar-spoleczenstwa,
I o;cowskiemu Papieza
prace
i zabiegi,
lru<tl11ieiscowsci nad Mozela i w g6raclt
(ldpowiedzi'l
na
adres
holdowniczy
ostatchowaniem
mlodego
pokolenia.
twowej, 1'16wnie podkomisarzy i komisarzy
Eifel.
W szeregu miejscowosci odbv 1a
'u ieh miejsea w polieji pailstwowej zajljc niej konferencji Episkopatu Polsk;ego. Dzit;kui\c Arcypasterzom polskim za
sl manifestacia przeciwko dOPlIsz cza '
ajl}
podporueznley
i porueznicy
;pan
. ' wojllkowi
. stwowej okolo
1500 oficer6w
policH pani
W'
!,i
m!e
p,?wyz!zym..
Ks.
Kardyn
l
trudy
i
dziela
dokonane,
Ojciec
SW.
z
serca
ulu ivd6w do zamieszkiwal1ia \V t\,"b
'e8ienia
pra8YInformaeje
stoleeznej,te:t.e
apitanowie.
nieprojektowane
odpowiadajlj
'-zeezywisto'ci. etaty bowiem korpusu oiieel' Pacelli powladamla, ze Ol.clec sw. z nal: udziela im, jak r6wnieZ i powierzonym ich mleiseowosciaeh.

\.kiego w polioji pat\stwowej obejmuje 774 wiQksz uwag, zapoznal Sl" z uchwalaml pieczy wier:1ym blogoslawienstwa apostol

konferencji Ksi"zy Biskup6w polskich. Z kiego. '

.tauowis]c,

MOnopolpa..twowy Ilkupu

ezu. Pc

lazdro

gO droJ

polieia nailstwowa w "aile arcsz!o'

wielkiem zadowolenicm sledzil Na;wyzszy .
Pasterz pi kny i obfitu;'lcy w owoce du- Wlkacl. 0lc. tw.

wara
13 os6b
za ..shallblenie
rasv".
r,ed
sztowani
- jak
podale prasa
- wsro

-Pow8ina zniika oplat od samochod6w

utrzvmvwania z nlml stosunkow, wvzY
sklliac 'przvtem leh zaleinosc socia],nn.
We Wroclawlu policja aresztowa a olesnl

chowe przebic Roku JubiJeuszowego w RZYl\I. Papiet Piue XI wyjetdta jutro kt6rych znajdui3 sie rOWl1lei ivd WSC
dwoch
domow
O
azvx. Dziennik urlfdowy orlalza, u Polsce, Nicmmejsz, radosc sprawia;, sercu wiecwrem na miQsi e do Castel-Gandolfo. wlasciciele
warowvch w
"aile.znanvch
z111l1si!i
kobietv

\ .....kok.u I t. d. w. WI',IICh

WIZ1 od 1 Ilerpnia ZOII1&l uatanowiony
l1onopolpa6ltwowy zakup6w zagranle, w 
Isla, kokau, eyny i nlklu. ZarZ4dzenle to po
, iada charakter przej ciowy i ma na eelu za

znowu kllku tvd6w za utrzymVwal1l
\1I8wnienie l1ormalnego handl" i zaoPlltrzenie
WARSZAWA (tel. wl.). Jllk jut donosilismy, stawki te obnizone zost.nQ do polowy n. prZe. stosunkow z kobletami niemieck,iC 1t1 !:
ffl wymienione lurowee.
Pewne
na onegdaJuem pozled'zeniu Komlretu Ekono- d,g jeduego roku od daty otwarela nowej lInji, WSZyscV aresztowani przewlezielll b
Mlnistr6w uehwalono m. In. szet'eg a to w celu umo:iliwienla owstawanla l nY h da do oboz6w koncentracvinvch.
ad Men,
CluJn..e WIII,ngtonu WIble mleznego
zmlan w ovlataeh drolowyeh od samochod6w IInlj autobusowych. Odpowlednlo do obniltonJa
rOweza,
kDmlntlrnu

I PABYt. Paryekl. wydanie "New York
Herald" d«1nosi z l'4oekw" ie alJlbasador Sta
IU\W Zje!lnoczonychBuUitt otrzYlJIlIl od Iwe

i pojazd6w konn)'eh. oplat od 8utobus6w zostln, r6wniei obnizone
W 8Zezelr61aeh uehwala ba prze4ztawia IiI) oplaty od samoehod6w, dywanych dOMInie dl.

naztl!puj,eol zarobkowego vrzewozu os6b poza obszlrem jed.
Zmniejszone jJostan, pl!waznie oplatl ad lIa. nej gmlny. Obniik" ta wynl'lle JIJ" dotyche.a.

1'0 rZl!du poJecenie pozostania przez caly JluH:hollow elO.lrowych I traktoro", uzywanych sowyeh oplat. '
czas obrad komlnternu w :Moskwie i zWl'aca do .ar.bko"ego'pr..".au tow.rll' Op.aty te wy. Ca.ko"lele Inlellon. I.tan. OPtaty, pobl.rl
nia uwagi, ezy kon,reI ole wykraeza prze nozity dot,ehe..." II 011 bU,eh 100 kg wall ne dotyehezal w wYlok06ci 40 .tot,ob oct r.w...
'.ciw, zobowi4Z8l1iomZ, S, S, R, eo do po .tUDeJ .alltOCliodu I 01lnl&on. _tan, oHmia roW III prtyezepi..ym 1II.torki'lII 0 makl)'mal
,w.trzyrnywanfa slO od prop.gandy w Sta do 110 ttotyeh. . Zble.lou, soltanl. poblerana dO. n.j poJemno6cl 100 em Itubicznych, bnlione
lIach . Zjednoczonycb, ArnbaBador BulIitt tycheZIB plata :lId' It\iejsc wautobusach w w'1' zOltan, pozatem op.lt'1 od lamochodow, iy
,JmUlIOD,byl I _'0 powodu.odloiy4 Iw6j soko6ci, 100 lot'1"h oil 1cddelo mlejaca, prze- ",aJIIC'1eh obrQez'1 p61pJle\ltnatyc zn yeh l!lmlast
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ESSEN. Niemieckie biuro informacyt ,zbyt r
donosi:
W zakladzie dla umyslowo c 0:
rych p. n. "Maria J.indenhof" w Dorste i ekti rzu;:i
na c,
Hol terba se!1' atehcym do 0!1g.reg i. gonily J
..Brad Mdoslerdzla" wykryto cl"zkle 1d '.
kroczenia
przeciw moralno'ci, W za .

d:de tym znajduje si 410 chorych cbloP

zftaClOn.go dla,odr6in.go. Natomlazt podwyi. m&lywnych, Jednocz.6nie podw,ilZone IDltan, ccw, w tem wietu epileptyk6w, eft
aaona lO.tanl..p.ataod.prleb.l.gu autobul6w oplaty od zarobkowyeh pojazd w konnyeb, aby
Aresztowano 10 czlonk6w kongrcg a a;
z 40 na60 If oitlml.jl. i 1 k,lIometra przebl.. w ten.'.poI6b smnhljBly6 motliw066 t'1ob pojaz i a byl)'ch czlonk6w wykreslonych zorsol,
'U,lI1'BJ<!I'IIIJ.lln.kh.pllta ta " ia4I1YIll rail. d6w wobeo aemochoct6w, _; . . .
nizacji przcd paru taty, WiQkszo'c atesZlni
al...... ao,l.prMkroe,Y6 1110 .Iotych. VIa Uehwaly Komitetu Eko omlez ego MlnJstr6 wanych orzyznala si do winy. W stO SU "
aittobul6w: kuNU!tcyoh Ita dro,ach ,runtowyoh, lost-ii, przedtoione Radlill Mi11lltr6w na naJ ku do citerech zaklad6w tejic kongreg a '

.plata ..' JIIi_J.e' Ob'''*'.IlIab.ctzle do 80 ,roo 1i.1II 1I1 jeJ po.ied .eniu, " r a jeszcze d oclzcnie 'p, 1icyjne, '
..,. ». aowoot ut,CIa 1III1 lutolluowycb '
,"
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Skandal 'w Zakladz dla umysloW O

odnie. :
tych w
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lekac p

Qnie k
f1U zyW,

It) takt j,

\Y nOI
racii k,

..._.J..........c ..
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, Dr:a ..........
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1, lIIuje odlo-U 1.0113-1.

.4l11etyka1\skI4 lenlkattP.R s:zadf Hal. roli .katorznikawCaYetlne. Wresz<:ie wy..dziawszy sie. o tern zap6tno,amerykanskl
postMJOWII.. z;apewoe. file tyleza
ludzkoA . <;ozdoby4 gwlatowyroz'
Pietaszka.psa..
papuge..malpe.l
zaezat
oa- .rloc. . .:w
schroniskuw . tel samej. izbie,
gdzie
'_pr."lakosle oa 1I0000u przezAlpy znik6w.1)rze)J
sz . Uk .. a .. l . . . he . .. ZI .. UdIIatprzez
.. . . . . WY . . Idlk
. ' sp . e S .IJ1leslef"w
pr . okutowal . S . o . t>i l
e .tamtectYNaDOlAWJ'.
.. a.zlennikarzc . hCi . a . I . .. prz . Ynaim . n . i .i_
ei P .Do"'ie.
rze .. p . edzic
IOS. eia Hannlbala". . JdIi... jest trzez ym sladowa Robinsona Kruzoe. Trwato toje-. spat Bonaparte. I to wszak.ze oie udalosie.

KatowICe. uL are PieraclC..... 11'/
Tele n 316037. (poptzeana)

tylko dwa- dati,JJoczem na ..bezludnej bowiern - iak p. tlalliburtona uprzeimie
"' smanem, mozeuwat,a4, te <;el . osi  dnak
wyspie"odkryt p.tlalliburton... rnurzytisk poinfornowJtli oczytani zakonnicy - Korsy.
uS,n Do agencU . prasowych wsz;ystkic!J wioske z kinmatQgrafem i zkilku.samocho- kanin nie. zatrzymywalsie pod. dachem
a,;w przychodza depesze 0 tego wypra

r Jo W krajach oolozonych na sz;laku. kt6, dami "czywiScie marki ford... sch-wniska. pieszylsie na pole bitwy pod
Rzadko kt.6ra. niesumienna. sensacjfl. :
To na czaspewien ochlodzilo jeg(')za- Maren o.
Ie. prz ed 2153 laty kroczyl wielki w6dz
spotluJ,la 8 . z tl1.k powszech1/.4i zdec,..
ai przyszedl mu oa mysl tlannibal. P. Ryszard tlaHiburton iedpak rozporz  sowa
'n\:ki tJ. we franeii. w. Sz;wajearji. we paly.
dowa1/.4 1'eakcjq, oburzenia jak slawet1Ui
Nlestety'.tym
razemp,
Halliburton
nle
przedza
czasem.
Zamierzawiec
cierpliwie
co
ur sz ch. dzienniki . pomieszczaia nawet czytal jadnea:o odPOwlednlexo blstorycz- vajmniei przez miesi c zdatae na grzbiecie bujda - 0 .,glodzie" 11.11. zlocieha1'cerski'fJt tI
dzo obszeme i mniej lub bar-d.ziej malo
8pole.Totez. pisma, kt6re mialy na.sumie.
\ze relacie. Naokol schro:tiska Sw. Ber dzlela I wybrat droge. ktllra akuratHannJ- lub... u booku swego slonia z Val d'Aosta do niuJen bezceremonjolny 10ymysl, rejtertJ,itf:.'
I n: da zgromadzily sie olbrzymie tlumy. aby bala ole wldzlala.. Natomlast przeprawlal Rzyrnu.
- - --
a zdro wic i obejrze4 p. tlalliburtona oraz
Umywa . rflee r6wttiez kOllser'watllwnfl,
o wierzchowca. Wtedy iednak pomyslo-
"Czf1oS", kt6ry cZal poezq,tek tej niesumiennej
plqfee, rozdf}tej do potwornego ala1'mu priB.
,;0 amerykatiski dziennikarz. przygotowu'

... f {"o -- ----:Ii?
'" :> .. teraz na. calejlinji. c.... .
---- -- - - - --- -- - -

c sie do zst pielJia. w doline Aosty i do

kojowego oczywiScie... marszu lI1aRzym.
nien byl przY!l1ajmniei w m:vsli przerobic
!oryzm Poloniusza z tlamleta i westchn c:

Jak nlewlele trz;eba, by zyska slawe..

Prace kolei W cIssie zlotu w Spale
'i zlotu Mlodzieiy Polskiel z Zsgranicr
I

rzelotdll...

Warszawa, 1 sierpnia.. poci:}gow wyeieezkowyeh z harcerzami z
W uroczystoSciach jubileuszowegozlo- zagranicy imlodziez:}. polsk z zagranicy
tu
harcerstwa
polskiego
w Suale w dn. od do r6Znych rniejscowoki w kraju. Po za
oina nawet bohaterskich wysilkow tylko
e strony zacnesm i biednej;l;o slonia. P. Ry ll-go do 25-go bm. bralo udzial ok. 25.000 konczeniu uroczystoki w Spale, nast:tpil
zard lialliburton dokonal pon" wielu. czy hareerzy, ktorych przewieziono do Spaly wyjazd poszezeg6Inych . oddzial6w hareer
6w daleko trudniej$zych i ciekawszych. 27 -ma dodatkmyemi poci:}gami. R6wnocze- skich 24-ma dodatkowemi poci:tgami w dn.
Ie zdobywaj c tak u,niwersalnej popula.r snie odbylsi zlot mlodziezy polskiej z za- 23-go do 25-go bm. Przeprowadzenie tego
osci iak obecnie. Co wiecej, te je2'o czyny granicy w \Varszawie w dn. 12-ym i 13-ym masowego przewozu do ize Spaly odbylo
oprzedni by,naimniei uie i:lvly zakonspiro bm., a w dn. 14-ym w Spale z udzialem silt sprawnie mirno tru' 'oSci techniezno
-ane. W kaZdym razie on sam uczynU
'szystko co mogl. zeby ie rozslawili. Po"
os6b. .Niezaleznie
od tego, w tym
sa- lwaneJ'
lUch wych
na s.taejitego
Spaia,
nie .pn.ystos
mym okreslc
czasu przeprowadzono
szereg
do pelmema
rodzaJu
zadama.
wiecil m.in. ich opisowi dwie obszerne 2,500
siaiki. wydane iednoczesnie w iezykach
Albowiem przed owem ..na.sladowaniem
allnibala". wymagaj<\<;em wielkkh rze.:by

.
,mi,

ngjelskim i niemieckm pt. ..Die Jagd nach
em Wunder" oraz ..Der neue Robinson".
We die tych ksi zek p. Ryszard tlallibur
n jui od lat dziesieciu ti. <td Cla,su, gdy
kOllczyt studia na uniwersytecie Princeton
skutecznia niebyleiakie wyurawy. Do pler

"Kochanego Kurjerk.-a"_ . .. -. .'
Przy tej sposobnosci "Czas" w numerZl
z dnia 31 lipea pisze:

"W h81'cerstwie widzielismy uW5ze i. ehce.

my widziec nadal, zdrowy ruch mlodycih. Ni. -: . -;J;i
w1itpiHsmy n;gdy,byswietne tradyeje pols1clego,

hareerstwa nie nria!y bye kontynuowanew spo- ""';hl1

sob najgodn:£jszy p!'Zez ludzi, kt6rzy.w dziele ;':1

walki zbrojnej 0 jedn1i z najeenniecjszych ziela
p:astowskich, apotem w wielkiem. dziele . jeJ
rozbudowy polozyH tak znaezne jak. wojewod& '
GraiyDski zaslugi."
Wilefl.skie, kmu;envatywne ,,8lowo", ktOre'

%lot'll, w Spale. W zakoneZe1tiu tegoa.r.tykulK

znajdujemy rozpl'uwienie 8i z plotkq"i1lo:.
doivq" 10 na8t plljqeyeh mcagaeh:
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1 1 )1.

il.ca
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Polska wyprawa wysokogorska na Kaokazie

Jedynki z cal1i pewnosci1i stwierdzam,ze wYd....'

wane jedzeniebylo dobre i wdostatecznej ilo

sei, tak ze zarz1idzilem u siebie, aby posilki z...

miast 4 razy dziennie. wydawano I) razy. In.

formacyj bll,!dnych p. Kal'olowi udzie1il widocz

nie jab; glodom6r. czy nienasyeony repeciart,
A. ze juz balaganu w organizacji zlotu ni.
bylo, nieeh powie pierwsz)' lepszy rzetelny wil

czek, lub cudzoziemiee." ,

Hm'eel'stwo 1vifC i do zywego urazonao

pinja publiez'IIa otrzymuje satysfakcjf} Z6
szkod.li1Vq plotk .

, ;Kotilla1!.V K't;'i rek"'za8,. '1tt6rv', t1i.... "'-', ,
szkolf. dostaje tel'az ze wszystkick.. stf'Oft .. ' ' tF,,'"
rozbabmnie", "glodowei" scnsacji i Ita .'llti%tfIo -,'

k Iwierdzi - ..0 tei sa-mej porze roku" nikt aos!ata Sle wY'P 'a.wa poprlez przele cz IOII d 1 brz:Vll1Y grui3V Abai Koch i na tysia-cme 1iqpi'6b!1 u'ykrlJcenia si ad g16tffflegotl1,,,setl-;;""
trowa zerwe lodowca Kara}Tj;I;om.
sacji" :1ldzial.u, . 'J.!1'atvdopq40 nie dlugo. . :
, Beroardzlklewlcz. . pamif}tat
. to . "glodowe" . d08wiadczenie. Prz..:
To wszystko iednak uwatat tylko za rnun a. gdz,e OSlagmeto d-ohne ruchu. Dn;a
kona sit; moze 1!(weszcie "Kocll1ttty Kuri..
ening. Przetom w jego tyciu wywotalo 14 !!pca w potudme droga. wlodaca dnern

rzeczytanie k5i:;.zki WilIiama Preseottsa o. - . . ... - . ...... .. . -.. -- -- - - 

I'ek";u niezau'sze .,semmcja" poplaca.. &I'

go
wyprawe
O ,.e
'd·
p;ejrelacii.
nit dzis powtorzyl
hanaibalow!\.
Narazie Corteza
towa- sWla
.CZeDle

ka.rk skl-focic.

b01Ciem ..sensacje", no kt61'ych lattfJo fIIO!_

, SZyt mu wtedy pieCdziesiQcloletJlti. jego ..,. .

obydu Meksyku. Sadzac wedle wlasnej I
IClec
Obai
wdarli sie
11111 SZCZyt
Pocapate-kut
W pt.
..Pololl]1
z dma
30. 7: 'kazal
Sle arty:
I 0I6wnynaczelnycb
Zw. Powst,zadan
I, u ata
lako. JedI!O .
II (,,440
metrow).
poczem
rodzic odm6wil
..0 prawo
cztowleKa
do pracy
I zswolcb
wykorzystama
sluszef1stwa, Sy,o sam ju'z wskakiwal chleba". AutOl tego artykulu podpisuiacy wEzelklch' moiliwoscl, Idac:;rcb w klerwdo.'1I

wlIkrotnie do glebokiejna 70 stop studni sie iako ezrobotny, rozpisuje sic n tem t zapewRlenla egzystencjl wszystklm Pot.
. JlIcatan. gdzie przed odkryeiem Amery- ..p,rakt¥k t: zw. MH dzyzwja k.ow J Komi" kom" lazakom, a przedewszystklem b'lll
1 wrzucano dziew:<;e na ofiare bogom de- S]. Posredmetwa Pracy. IstmeJaceJ rzeko" zastuzonym lednostkom, kt6re czy to ,,
czu. Potem p. Ryszardtlalliburton zkoJei rno przy Zarz dzie Gl6wnym Zw. Powst. pracy narodowellubwalce oreinel 0 pny

ozazdroscl1 stawy Pizarrowl i odbyl takte I. ' taczenle Slaskado Polski oddaty Narodo

gO dro!te. Nastepnie przekupiwszy stra- Dla konkretnego wyjdnienia sprawy 0- wi I Palistwu swole usf"", a lall:o ob)'wa
. swiadczamy. te Komlsla 0 POdobnel nazwie tele w czasle Pdkolowym spelnlallt wobee
Istnlele, lecz nle przy Zarzadzle Olllwnym Palistwa I spol tistwa. sundennle s,,"Oje
I sktada sle z przedstawlciell z r6znyob or- obowlazkl,

..Pranlemcy"

........., ..... .......
........,....

coct.II..Wonder....r
ICIdo.ice.U.. P,ebiSCJto.. a
- feleton nr.33th54 . ----...
progr.m slerple. 1135" I",

LOREn.BARB.IID
Ptemjuw,m8 para talle na

Freda Olszewska IrmaLIob

aanlzacYI, a sprawy powstaticze zastepule Powyiszy zakres dzlal Zar__

Talke cllaTak. Tanc mod.

Zw, Powst. I, stklclt prawych nlepodlea:loAclowc6w bez

Znalromit . k')11IMc. groteskowyo

w teJ Komlsll Prezes Zarzqdu 0l6wnego 0l6wnego Zw, Powst. I, obeJmule ,,'S&)..

.Berlinic odbywa si obecnie turniej
Niezalemie oil starat\. wsponmia,nei Ko' wzaledu na Ich osoblste poUtYCUe przek.o
;; nJk6w zawodowych, na kt6rym za n:tsji, zdatak\cych do utatwienia uzyskania oatde. 
pracy
przez 1i\zakow Poh"kow Zarzad ZarQd 0l6woy Zw. PowstlUic6w I.sk.
SlItctwo polskie reprezentuj Sasorski i

Plpplno ' '

Adl ROSIIer and IIls80y's
AUaK..:yjuy zes>.P6I muzy.czny

cZ,erbi11ski. . Zapdnictwo niemieckie na

{to' 1111ast, obok innych reprezentuj : Adam
V do
vvz'l

lillua.

walt
{a UIB

letll i .

i.be'

; _. -< :

tematu, jakoby w Spale panowal glad i zle za.1
opatrzenie. Jako k{}mendant oboZU Bll,!kitneJ

rzed nim nie Q.okazal. ska na wY oko cl l OO metrow do \VSI K 
l11V'

'-:-5

zlak.omilo sifl rQwniez na "glodowq" hujil,
"Czasu", chc'!C due satysfakcjt; Imrcerst1i1ll;
zamieseito dodatlwwy Q1.tykul 0 przebiegK

"Na zakonezenie \Vl'oel,! do poruszone,ItQ.Jw

ana

. a'

_",,--'-"1

feljetonie p. Karola z eyklu "W wine stoli

Ob6z przy IOdowcu Karay om.
'szych nalezy przebycie Plreneiow pod
..Galety
Polskiej" ?;Icbokich dolin dotarla wyprawa do wsi
bez
as surowej zimy ,oa osle. kwry wabU sie Specia!ny wysfannik
Dz:najl;O w doli me KaraYjI;om. a wkilka go
aeb '!asnie... HafJottibai. Wkrotce potem p. tlal" donosi:
ow hunon dostal sie do wiezienia w Gibrd:ta- MORENA BOCZNA LODOWCA KA dzin poiniei do czola lodowca teiie nazwy.
zie'
e. Sam skromnie przyznaie. ze nie za ia- R Y OM ( 400 metrow n. P. rn.). 30. 7.  \V tern rn:ejscu grupa alpinistyczna posunt:
Ira' lekolwiek bohterstwo lecz poprostu dla- \\; dmu 12 hpca polska wyprawa \VYSo O ta sit( wyiei, przenoszaC na wlasnych ple
cr.ch bagai wagi okafo 50 kilograrnow na
I r !:o. ie fotografowal fortyfikacie. Niezra- I j;l;ors a ,,":yrus yta dwoma samo-chodaml z osobt;. Dnia 15 lipca alpi'1isci zaloiyli swoi
towny abol na wysaka3ci 2400 metrow
sie na n:eosetynsk
0 80
ki!ome
ych rzebyl
n . y dowplaw
kraiowNn,
podwdrapywal
dominacia brytYiSk
' 1 Je1}no
9rdz n'kld'z;,
Jajac.de:>
poc .(}
z .legleJ
atk?\Vo
drog
wo . 
os. og'czne szczyty w Indjach t..mte przepty- trow !J s . ady kopalUl neJ Saban. .a d leJ b r road malowniczem ieliork:em, wcisni tem
ia 'al "mez,nane rzeki", na <,krecie chitiskich dz c.ezk dro a. jtorska do)"sl Zglb, leza" rUedzy zhocze gorskie i morene boczna 10
:oli' Ira low dotarl do Wtadywostoku, w zimie cel na WYso osel 560 etro\V. St d kara", lodowca Kara'Y!,:om. Z obu, obozow rozta
roZ" 'kroczyl na szczyt fudzijamy.. czego . _ ana. .sk!ildaJaca. Sle z Plli:lllastu osob PF: 'cza sie. rOl:,egfy \vidok na ska!iI1e .sniei>ne
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k z Berlina, Kochanski z Kolonji i Strom
I z Holsztynu. "Prawdziwi" Germanie!...

000

.I

Nowa sekta w. BlIgar)J '

01e5nl. leel podobhO skuteeznl

kur.el.

Piotr Dunow zalozyl pod Sofj, kotoni,:
czcicieli slonca. Najnowszasektaliczy jui
spQro zwolennik6w. rekrutuj cycb' sit .,
riSznych warstw spolecznych, pr.zewainie

lewnemu reumatykowi w Frankfurcic
r6 Menem zalecii ktos kuracj kwasem
Wczanym. Chory udal si przeto do la
podmiej&kiego. rozebrai si i wsadzil po.
OStu chore nogi w mrowisko. Widoeznie
dl1bk zamierzai. przeprowadzic sw kura

jedn:ak
spoSrod
inteligeneji.
Dunow i . d\C za ,
przykiadem
Gandhiego
obse1'W1:1jeprz

jeden dzien w' tygodniu zupeine milczente.
Nasladuj, go w tem jego uczniowie, Dun&!'

1"

,.,'iici. jakich . . w Bu

,z yt radyka e, gdyz podraznione mro.
I, rzudly si nletyllto na nogi chorego.

hiate tuniki. obywa bez

e I a cale ciaio. A gdy zamierzai. uciec,
' dn ly Za nimuskrzydlonc mrowlti, Prze
it he, spost:rzejiszy przyczyn niesamo
Jb wyskokow. polnagiegokuracjusza,

nie wnosie ,biota i urzu do
eogr{Zaj, sit w kontempla.cj,

_1: i zachodzic slona. . ora
rozma1tc pta ty'ki m!1iej tUb
cs.tyczne,. a man-ccsluzyc..
,d . Sekca jcstwolna't tj',

m . u Zzaci
pQmoc:t,
musieli
jednak Osta.
. sami
;'k'eg\i
c przed
tC)jci,
owadow,
n nle kuracjusz uwolnii si od poscigu.

lit Urzywszy si , w przydroznej. saazawce,
fakt jednak, ie w UClcczce odzyskal wla
r \V.. nogaeh. przekonal go 0 skutcczno'ci
aCJ1 k ascm mrowc:zanym,

k6,! k1iiS n - ."

War"'Wf. nledlita "'l.Cl'eclka naucl7ciell. Ji)ioaudjl:o i.ll1 cPM:_ilQ Lr

'
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ft'r.

e___Mk.. ilnl. 'I "0 llemD'" ."'5 r.
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Zdziwial,la. zwr6cila sle Anglelka do gO
tYmysllsz I wrzasnld n'at\ Capuccio - !e
, . lla).Mussolinitakgrrtntownie sko.t\czyl capktesta
Carnorry pozwala sobie placie spo.darza. I spastrzegla, ie ten stol zdumlo
. tlQfjnwaemi .....rwanli w,swaim kra;Q, ie
tI
,
Jakgdyby zmlenH sle w slup soil. Trwa
za
takie
uslugi?"
.
Zanim
bied"y
pianista
f) mafjacat-. j..CamorraiCIl, slyunych prawJo
,6V1 4aisieiszelO .KalJlfsterSitwa. nie pozosta zrozumlal, jaki blad papetnil, otrzymal all 10 pare minut, nim gQspo<!arz przYs dl do
siebie.
_
I'Y
POUezek
1
wyleclal
za
drzwL
to ani sl.adu. - NiedawJtlo jeszeze Die mo
Wtedy dopiero. powiedzial: ..Niech pani
ilta bylo we Wloszecb. nawet wobec naj
'PtzYloda II. KOfSyee.

bJ szelt() pr yiaciela. IIczYnlC zadnej uwagi

W jednem z miast prowincjonalnycb
sciu do Ubezpieel:alni Spolecl:nej ktoi I ' j.

:2 ni

id8 broor w ub : h o:; .IO obsl Ol;

eyeh 868 linij mi<!dzymiastowej komunikaej uJ'I.

{n\\ cstyc:

Jak wynika z ostatnich danych GI6\\'1'

..1 mias ta

gdzie na 1 0 urodzen. za otowano przec: 'n
17,2 zgonow. W wOJewod twach zachodn';\

. Wyc

pochodza z kradzieiy.

ISzcze w Neapolu, to otrzyma go pan spa

prawoslawnej. Aktu poswi\'Cenia dokonal b:
smp sufragan lucki Stefan Wz.lezykiewiez w
toczeniu przedstawicieli duehowienstwa, wbd
i licznych delegaeyj miejseowej ludnosei zaroK'
no katolickich jak i innych w 'zl1an. Nabo;,e'
stwo w rewindykowanynl koseiele odpraw:l

C:ZlSU.

Wzil!l dla umieraj cej z glodu agentki talerz ka
napck i przystanttli w niszy. Reg przypomnial sobie
uwag i si"gn 1 r/Ck do kieszeni, aby przelozyc bron,
Onicmial.

Rewolweru nie brio - i nie byla to zwykla kra
t1:lIiei lub zguba, gdyz zamiast browninga leiala w kie
szcni karteczkl z napisem: ..08trzegam Pana poraz
ostatni - Numer I", Chcial przypo.mniee sobie, kto
Dyt w pobliiu nicgo przez czas pobytu na dancingu 

ale by to to bezcelowc. PamiQtal oczywHcie num r bro
at i przYSlto mu na my'l, ze znalczienie tego brownin.

S.bytoby sladem i dowodem. '

Sk nstcrnowany W"f.zedl do haUu, aby siQ ochlo

' '. Poel kolumn, dostrzegl smuld, sylwetk Slade'a,

.-zmaw iaj' I0t. 'I n ,,Nt. as/l. Spojrzal na zega-'
,'Rk........ ZI 4WI ldCll mlnut p61noc,

.. .Noc bylapa'ml i dUllnl, W oddaU slumialy pal.

ecnie pc

a: znika

3!\stWa (
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kich, UJ

pr,H\'CO'.'l

'iJzimy,

hne pol

Nicm;

' iakas 2
f"WYOl V

, \\:icksz

zym: ale
\'tvwneg

ty pub
otllym,
rzemysl,

vch rob,

. Realiz
r..1gr tm,

-'59;cyjn
'S}:'Olny

hyba po
it'l dobr
iCJ5Z,I in
:on.1 v,r n

I si

odukuj,

esidnie,
Jt!'udnie'

proboszcz wyszogrodeeki infu!at Zielillski, kt61',

.azic swoia wdzieczno.Sc - zebral wszy-,
stkie Qszczednosci i kuplt zloty zeiMet z Ostatnio rolnicy dunscy przyszli W ogromnym poehodzie przed palac kr61ewski w Kopenhadze,
lancuszkiem, kt6ry zani6s1 swemu dobro przedkladaj kr610wi swoje postulaty. Na zd.l ciu fragment 50.000 rzeszy demno5trantOw
przed palacem krolewskim ,,Amali borg".
zyt\cy. Tu iednak spotkal gO zawad. ..Co.

.1y z osmiodziesittcioprocentow swiado.mo.Sci straty

a fze5ze

czrobou
, tej wid
wkroczyl do swi,tyni po 53 latach nieobceuoi:' a jlW:

'W41ega dnia wszedl on do knaipy, gdzie. zlo
Dzieje ei zwy-lde sie rop1adzUi. lwd!izedl,
do ich stolika i powiedzial, iak z'\Vykle. u-
przelll1ym tonem: "Zr6bcie mi te przyjem
nose i odnie5cie skradziallY fQrtepian mi
strzawi Padiglione". Poczem uklonil, sie u
przeirnie i odszedl.
Gdy !l1astepnego dnia muzyk pawr6cil
(10. domu, ku swej ogromnei radasci. odna
tazl forte'pian nil da wnem miejscu. Aby wy

IIby pukie troch forsy w blichtrze dancingu. Ale na
tem wla'nie polega akcja wywiadu: - szukac, niekie

bOt wyniesie 1.100,000 z!.
Kaolina jest cennym pl'oduktem, uz 'wal1Y,
W przemysle papiel'niezym, ceramiezn 'm, gu,u

JJ fUSZ tO

cenie rewindykowanego na moey dekl'€tu o,l'oj:
wody wolyilskiego kosciola, ktory w r. 1891 b)'1 i nim id:
przez wladze rosyjskie zabl'any na rzecz eel'k,,'

Informowanemu stale 0 wszystkich Wy
arzeniacb swiata podziemnega, Capueio'
\Vi Ilie bylo trud41a od.ualezc zlQdziei. kt6
ny z CamQrr fiie mieli nic wspalnega. ,Pe;.

i: otoczenia w poszukiwaniu za jakiems niespoko.jnem
spojrzeniem. Bye moze, ze ci wszyscy ludzie wokolo
Sl! Bogu ducha winnymi obywltelami, ktorzy przyszli,

Z LubIina don OS?,: W zwiQzku Z od"Kry(';(
zl6i kaoliny, dokonanem przez uczo.nyeh :\ Pal;

W Wyszogr6dku odbylo si\) Ul'Oc:\ 'ste posw!

!Wroiern: :.

Reginald ulmiechn l si". W tej atmo.sferze balowo

innyeh wyznan 11,4 zgon6w na HIO urodzefl.

(X) Wstrzymanie Iicytacji na czas iniw.
Izba Skarbowa w porozumieniu z Izb Rc
niczQ zarzlldzila wstrzymanie Heytaeji 1'\,eh,
mosei u ro!nik.ow na czas iniw, poez:jwsz)' (
25 lipca do. 21 sierpnia wl:jcznie.
(X) PoSwi enie rewindykowanego koscio!a.

tem nieszczl:sciu.
Camorrysta wysluehal go. cieroliwie. ki
/Wal glaw", przez caly ezas i wkoncu rzekl:
, ..Zobaczymy. Jesli fartepian znajd'll!e sie je

andngowej trudno bylo zacho.wac po.wazny wyraZ
tWiny, nawet jezeli si nie pilo. Podal rami przysto.j.
nej agentce i udal si z ni do bufetu, aby uratowae j
ad glodowej mierci. Nie spuszczal przytem wzro.ku

slawnego 14, dla mojzeszowego 4,9, oraz Qi

wym i mydlarskim. Dot d b;r!a spl'owadzana
Rosji sowieekiej.

8'nchal rady i wybral sie, do Ca'Puccia. do.
tkt6rego tez datad i apowiedzial mu a swo

Cenlrals
42' (Ci g da1szy ,

Wedlug wyznan najwi ksza smiertelno"
niemowlllt pnypada na wyznanie greekooka';

stwowego Instytutu Geologieznego na m;ei,;
odkryeia w Bel'nankach i Biel'ezankaeh, w i,
w pow. kostopolskim, uda!a s; k
gO afiarodawcy p:\czke, w ktorei znaido Ludwipol,
misja. Podejmie Dna praee wst pne przy ok
wal sie zegare.czek dam ski. wysadzany bry ploatacji pokladow kaoliny, CO ucl.\Valil ' \I'ia
lantm11i .Id,la oblubienicy" - iak brzmial dze. Na tel'el1ie przeprowadzona b dzie ko]ojk
,tlapis iUa kartce, araz zlota papierosnica. d!a w,skotorowa z pO!lIczeniem do sz!amiarni i 1\.
no\voienca. Niestety. po.Hcja skanfiskowa blizszej stacji kolejowej. Koszt wst pn 'ch r

ia. z pod zrraku Camorry. Padigliane po

"DAM NASIELSKL

liczba ta wynosi 16, w centralnych
wsehodnich
12,5. 14" 8i

gi dzieJi skrUSZodY zlodzlei odeslal iei nie (X) Zioza kaoliny w Polsce.

la te ostatnie dary, gdyi okaz(lla sie, ze

Wyst:

DOza kr

15,1 zgonow n.a 100 ul'odzen. "I

Iickie, m\anowic:e 20,2 zgon6w nB 100 urodz;
Dla wyznania ewangelickiego liezba ta ")'n,,:
18,3, dla rzymsko-katoliekiego 15,6, dla J1n\;

tllko skradzlone pieniadze, ale jeszcze za
Qkraglll te Utne 0 pare funtow, Gdy po kH
ku tygodlliach uszez sliwiana mloda dzit:w
czy.ua brala slub, otrzymala ad rneznal1e

s{IVO Iet
t oneOl W

(X) smiertelnosc niemowl!jt.
Urz<!du Statyst 'eznego, smiertelncSc nielHo l\
w Polsce .w I kwal'tale rb. wYl'azala si Lczi l

IIrzeiyl okruma lIiespodziooke. stara kobie ta zawolala do zbliiaiacega sie do nie! czla
ta zakomunikowala mn mianowK:ie, ie for wieka, ie prasi go 0. opieke i odprawadze
olepian jego zostal przed chwil q zabrany lI1ie iei do. Aiaccio.. Niesamowity obcy za
przez czterecb Judzi do naprawy. Wobec wahal sie przez ehwHe, popatrzyl na ni<\
!tego. ze oswiadezyli Qni. ii Ptzychodza z przez sekunde. paczem rzekl:
qJolecenia nauczyciela, strozka wydala im,
pani szczescie. madame. - adsta
bez sprzeciwlI klncz, i przypatl'Y\vala sie wie..Ma
pania bezpiecznie do. miasta". - Na
6pokaiure. iak znosili fortepian. OCl.ywiscie stepnie zabral wszelkie wartosciawe przed
byl to trick zlodzie;ski. Zrozpaczany Padi mioty z wozu. Po.prasil Angielke, aby pa
itlione pobiegl do policii. ale ta Ilie trama szla za nim i ruszy!i do Aiaccia. Gdy tam
lia slad piarnna. ani tern mnie; zlO<!ziei.
przyby!i - byJa iuz glebaka naco
Gdy wszelkie poszll'kiwa,nia nie daly ia
Mlady ezlo.wiek postawil paknnki, kt6
tlnego reznltatu. poradzili przYiaejele pia re niosl na ziemi, z usmiechem odsunal wy
l1iscie, aby zwrPcil sie 00 Ciccia Capucio, clagaiaca sle do nlego reke z banknatem
t6ry jako capi[lt sta (niiszy dow6dca) zaienawanei troche miss i skloniwiSzy sie,
Camorryst6w, - dzierzyl ozkazodawstwa o.dszedl.
nad 12 akregami Neapolu. Czlo.wiek too Ii
.::bodzil wowczas za wybit.uego rycerza no.

pelnita w domu zamach samob6iczy, odkre
cai'1.c kurek z gazem. Na szczescie urata
wala ia wczas przybyla. matka.
Sprawa dostala sie do gazet. i na dru

Stan j

fr3 be r(

,yOl wzn
r. prz yc
j]oll'icie '

autobusy, wynosila 20.970 km. "1

Najwi ksza stosunkowo smiertelnosc n; t
wlQt pl'zypada na wojew6dztwa poludn'io Q,

tr6iowej klucza ad swego. mieszkania, brona. W przeraieniu swem mloda kob;c skradzlono iei pienilldze, Z rozpaczy po

Wrf

tobusowej. Na linjaeh tyeh kursowoalo 1408 .
tobusow. DlugOBC dr6g. po ktOl'ych kursow ;'

mlOOa ko.bieta zatrzymala waz, wyskaczyl la sie pewnego dllia do. banku. by padniesc
pewnei o.dleldosci z lasu czlawiek i pad krwawo zapracowane oszczednosci. Miala
f'orteplan znita.
biegl
do. niei. Angielka zrazumiala natych ona w natbliiszych tygod,niach wyjse za
W Neapalll zyl niejaki Luigi Padigliane,
te to. iest zamach i obawiala sie nie ma:i. wiec z pieniedzmi udala sie do firmy
ktory utrzymywal sie z trudem. jako nau miast,
tylko
wartosciowe przedrnioty, ktare me'blowei. gdzie zam6wila przedtem urz<\
czydel gry na fortepianie. Gdy pewnego miala 0.
przy sabie. ale i 0. iycie. Ucieczka dzenie mieszkania. Gdy wysiadla z tram
..azu z lekcii powr6cit do do.mu i zaiadal od zdawala
sie beznadzieina. tak sarna iak i O' wajn. przek(}nala sie z przeraieniem, ie

we:

\

! ! , Skl .Je

zawiesil kartkt;! z napisem "Szukasz S\llieta ;WI
wstlip na ehwilt;!". Osob . kt6ra WYW1 'i;'1...
karlkt;!, zauwaZono. Bt;!th,e ona Poeillgni . a I,
odpowiedl:ialnoici karno-administracyjnej:,a I
(X) Micdzymiaatowa komunikaeja autobu8
Wedlug ostatnieh danych miinsterShva "ta.
padziekuje Bolt'u, paniooko. ze uratowal pa

() illkieJkolwieIt _ tfeb orcanizacyj. O ie , Pewna II1tOOa Angielka urzadzila sobie iIIi iycie. Lew odprowadzal panla do domu.
6;ostrZyee o.panowywaly k.rai, triymajl\e samatna wy<prawe z Aiaccia wglab Ko.rsy To jest slynny na cala Korsyke BartoU".
Istotnle byl to J6zel Bartoli, lIaJgrotnlej
ItO '" lYzachswemf srogiemi prawami, wy ki, iakkolwiek w hotelu ostrzegano ja przed
In8galy bezwzgft:dnego posluszelistwa Wy taka lekkomy lnoScia. Wracaiac musiala szy bandyta, ktory nledawno doplero. pod
czas
wielkiei oblawy na Korsyee zastal
szybko
jechae
pllSta
sz0s!\
zgary,
aby
cIAAal1/'. co. sie tyJlto daro z Judnasci, i kat
dy op6r katalY' miercia. Ze jednak mimo przed zapadnieciem ciemno.sci, dastac sie przez iandarmerje otaczony i zastrzelooy.
do
miasta.
Nalle
pekly
z
gloinym
huklem
calego okrllcieJ\stwa oaczemicy tyeh ..Mal
SzJa.chetny zlodzlei anJdelskL
cztery opOny. poniewaz Po. dra
inrzy" I ..Carnorystow" lubili wielkie ge dwszystkle
Pewna karanczarka w Glasgowie uda
rozsypane byly gwazdzie, Zaledwie
ty. a tem swiadczy nastepujqce wydarCe

N'

my Eden Garden. Oparl si 0 murowan:} balustrad" i.w
milczeniu paliJ papiero.sa, gdy uslyszal za so.b ciche
kroki.
- Czy _m6glbym fJOprosic pana 0 ogieR. Zapom
nialem zapalniczk w palcie.

wobec 8 tys. wie1'l1ych, przybylyeh z okoEcJ' m

It'ni dza,

(X) Uj ie zbrodniczej pary.

)'cyjnej

pielgl'zym6w z calego Wol 'nia i lI1alopol,:q ')'ch, roz
Wsehodniej. Kazanie wyglosil ks. biskuJ1 \\' i omorek.
czykiewicz i b. kapelan Mal'szalka pra!at TDka
I dlatc
rzewski, podkreslaj:jc znac enie odzyskania ]11&0
starej swi,tyni, dzi\)ki wojewodzie J6 c\l',k: egul.trni
mu ktOry przeprowadzil rewindykacj\).
. zobow
W wiosce Opatowice J6zef Wasilewski zos'

uduszony przez zon i jej koehanka, paroh'
MarkiewicZ&. Zbrodnicz, par\) aresztowano,

6ZEF C1

nie jestem tak zarozumialy, aby twierdzic, ze wie
wszystko. Tern niemniej jednak...
- Majorze Clark - przerwal mu Allen i u Jl1it',h

za z"bami. ,

nil l si". - Wiem, ze pan nie znosi tytulu majo.ra. Aiel
Wracajil c do rzeczy. Proponuj" panu swobo.dne ",)',1}

tni[J

n

- Please. - Reginald odwr6cil si" wotno i spoj

Z ;n;rj
fanie si" ze sprawy "centrali". No i oczywikie, j"z)'k ano
'" ul

Obaj przeciwnicy wpatrywali si" w siebie bystro
i uwaznie z tendencj'l uprzedzenia kazdego., najmniej
szego bo.daj ruchu. Reginald widzial wci z sto.j:}cego
obo.k ko.lumny Slade'a, rozmawiaj:jcego z a entem
"Nr. 23", W napozor o.bojtttnem spojrzeniu swego po
mocnika wyczytal nieme a z wyrazne pytanie. ' Wie
dzial, :ie wystarczylby rnu maly znak... Reginald pod

nadejd'l inni. Trzebl tylko dac znac Slade'o.wi. Ro u' \Q(h:irlnv
mial teraz poniewczasie, :ie popelnil bl'ld nie podaH, (ego k n
swoim ludziom dokladnego rysopisu AlIena. \V te ',paniala
chwili nikt nie mogl go zidentyfikowac oprocz Reg kiego h 'i.
Ze wzg]
_ Doktorze Allen, przyznaj", ze niebardzo ro zU c!lniczne,

niosl r"k", jakby chcial poprawie wlo.sy.

Dodam, ie nie oceniam az tak nisku inteligencj: "N

rzal w zielo.nkawe oczy dr. Allena. '

- Pan tego nie uczyni, majo.rze Clark - rzekl
Allen cicho i dobitnie. Czytal w myslach Rega. -, Wi

dzi pan tych dwuch panow. sto.j cych za Slade'm i
agentem ..23". Trzymnj rc<ce w kieszeni - tak jak ja.
Moj palec wskazuj cy spo,:zywa na cynglu. Jedno po
cisni"cie, a b dzie pan trupem.
_ Doktone Allen, na dancingu znajduje si" w tej
chwili pi cdziesi ciu mokh ludzi.

- W tern nawet dwie kobiety. Wiem wszystko.
Jednej z nich kupiJ pan wspanialomy lnie kanapki z 10.
sosiem - bo byla glodna. Nic dziwne'go, w miodowych
miesiil cach wszyst4.ie mttzatki s glodne. Pa{lSkim puce

dziesi ciu ludziom mog" przeciwstawie osiemdziesi ciu
moich,

_ Wraz z uNumerem 1", kt6ry znajduje si tu

r6wniez,

Allen stal nieruchomo. Zniiyl glos,

- Sk,d pan 0 tem wie".
-- I my c wicmy. doktor:ze Al1e Wprawdzie

Reginald odzyskal panowanie nad so.b . Za ChWl1

miem pana my l. Przeciei nie proponujecie mi r ,
kupienia. Czytalem 0 tem w jakiejs naiwnej pGWle s ,

meru I", ani panskiej. To s absurdy. ,
Allen sklonil si" z kurtuazj . Reg nic mogl w

dziec, e ten uklon byl znakienl dla jednego z aget1tO
cel1trali.

_ Bardzo nam milo, majorze. Doprawdy. Mi dl
przekupieniem I zmuszeniem jest roinica. poza tcn
mf panu wlakiwie nic nie ofiarujemy. Ani fllnta. J n ,
doceniamy panskil wart e intelektualn'l i hon,?rv
Chodzi mi 0 cm innego. Pan ko.cha kobiet" inlle n,e
Florence Ryan...

\\le gI'UP)

Sla Rrup,
!stfl l l1ej .
ornicv

Nai;zy
PI'ezy ob

aj a zap'
O\\'ej, bez

' 'ch szeze
0010ey z z

11 sit"m,

o I16ln

Aby be

Allen zbliiyl si 0 pol kroku. ,

z '!U j, 01

_ Spokojniej, maJorze. Wiem, ite zaryzykO",d
bym, strzelaj'lc panu w tej chwili w br:ad:h - alc b
zmuszony to uczynie, jdeli pan nie przestanie pa tr ,
w kierunku tamtej kolumny, pomowmy ze sobq,)

trali, ,\.

,0, trzeba

_ Nie mam nie do powiedzenia. Ani do wysl1,l
nia. Nic nie powstrzyma mnie ad zlikwidowania C

:b ot n1 k6w

m"zczyzni. cI1 '
(Ci,, dalszy nastQPlr

.>/1

"

na SO\\'I
laiko\\'i P

-',

! sn1ada
:vlach, zl

;: l l1 iasta,

vdzinach 1

:e trzeeiej

,e. Na

:gnalem
gO, 8it;: po

I oZnacl

..:, ...
Nt, aOS

I

f laat . _..
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Ire prieD dzieki WptyWOI Pozyezki Inwestycyjnej 7b L
s n zatrudnienia w kraju wzrasta. Cy- Bo jestefmy w trakcie dokonywanych juz zasady spolecze.utwo wykazalo na .przelo-I w6zku JJI!d prete tem przecbad$!- SltiZ;lca

f :zrobotnych s ada. Jest to astc;p- ad szert;, miesic;cy rob6t, dla kazdej z nich mie tegorocznej zimy i wiosny tak zywe

II,
I).

e,
I.
,u.
IU.

lj

:::.:o:o : S::w d:f 1C::j':

,r3 0 nietylko . teg , ze co roku lato Jes e- zostal ulozony pla i dla kazdej zarn6wione z:l.interesowanie i tak wielk ofiarnosc dla znikn oiu dziecll:a. Dochcod,zenia w1-1mzaly. to
I eoi wZ 01;0neJ pra r. . W r ku ble - potrzebne prZC;tr I mat7rj ly. Wic;c bylo- programu, zmierzaj cego do stWorzenia dziecko z.ostalo pOIZ'IlCOne' do gliaJianek za 1!.$.
)11 wzmozem zatr dmem a Jeszcze n- by pokrzyzowamem kazdeJ z tych akcyj z trwalych wartoSci cywilizacyjnych. tem. a.;wozek sprzedal1Y za 17 z{otyph na- ..Kiu:1"
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:b, 3 towania na wozy zwoz ce materja! Praca jest Fodwa1in rozwoju Panstwa Wypadek nil kap. iw. Jacka waQ W lib. czwa tek edeu z vohc!a'l1,ow spa
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)1'31 iel1i dza, cyrkulacja zasob6w got6wkO- z{a. wiec d-ziecto d sieble a S1przeda szy
,j,:;j 'ych,. rozprowadzenie ich a:i do najni:iszych Onegdaj odjecbat do iofji Minister wyznan religijnyeh i 05\'1'. publ. Wac1aw J rzejewiez :,z:n l;z : ': Z al :l i p .

;:;: omorek. dwr::: o ::n:;i t M :;; e :r ;r iCi dMi:i \

:'w :::: a;i e: i ::: tiii kie:o ehei\c porzuciC iakoajdal oil ooll1u. W tym

plio I dlatego tei kwcstja, aby co miesi'lca pp. Potoekiego, Maliekiego, Stypinskiego i dr. Zdrojewskiego, pl'zedstawidele M. S. z., oraz celu, 1IOj ala w oko\ico os Ja JeloJ1iki p.od
:ki egularnie wplywaly te sumy, do ktorych poselstwa bulgarskiego. ,Celem podl'ozy p. Ministl'a jest zlozenie rewizyty b11lgarskiemu mi- BablCaml.. ..
i zobowi,!z:'! subskrybent Pozyczki Inwe- nistrowi oswiaty gen. Radowowi, kt6ry w roku biez. niejednokl'otnie przebywat w Polsee. W W pe ChWl!1 dzIedro czeto ptakae.

151.1 tycyjnej _ odgrywa pierwszorz dn:} rol , ezasie swego pobytu :os :r P zc i 6\ \ i: sl e n :l': 6 ; a.w Warnie na uroe z 1- :: ecj:

c - uduosilla ie, a ast
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6ZEF CYW ANOWSKI.

kilkunastu wagon6w oznaczonycb alfabetycznie. dy; l'fCe kobiet i dziec:i skrzetnie gromack, gll- CAWW, kedy na szlaku Wolnojci amarlego Wo.

Przedzialy oswietlone, miejsca zajl)te - jednak niane bryly. Od czasu do czasu dolatuj, uszu dza zjawia sil) z mtodziet, akademick, robot

scisku niema. kr6tkio urywki zdan: nik i wtosciamn. - "Mimo, iz brak bylo ufno

ic

tni[Y "WIPolnoW Inlere!DW"

oa owin[U i Waweln
zyk

Mijamy m:asto pogr!!zone w mocnym anie, - "Karlik juz foluja. czworto kara!" , Sci 'II' spotecZO:i1stwie ,!e wlasne sily - mowit
mijamy Szopienice Myslowice Trzebinil). Ten sam glos za chwJII) poderwawsJ:Y kopJa- dyr. KrahelskJ - to Jednak w masach robot
Na malej stacyjce przed K;akowem w My- st!! taczk .okrzyklem '.l:'?z?r sam!" toruje sobie n!czych i. oloScianskich t j niewial'Y n e bylo;

dlnikach wylewa sil) tlum z wagon6w; przed drog w gOl'1) po krzywlzme kopca. UI b)-1o J,:J' u ludu. sl sk ego. u. ro?otnJ a sl,
nami na pierwszym plaDio Panienskio Skaly i I tutaj organizacja pracy; jedna CztSC V.T- skiego, ktory po ,pl l.ow ekoweJ mewoh z.

Z inicjatywy Nadzoru Sqdowego zorganizo. Sowiniec: po lewej stronie Kopiec Kosciuszki i wozi zienl1 , druga rozsypuje i wyrownuje, trze- nrm cl 'nem, podmosl zagle bU'lltu, &rzu lt a.
1no IV ubiegl!! niedziell) olbrzymi, pielgrzym- perspekt;w& na wiez\! kosciola Marjackiego i cia ubija. Czwarta, spelniwszy obowi'lIek, 0- nOlO n ewoh, przylQczyt plastowsk, dZlelnlct

na Sowinicc i Wawel, by zlozyc bold 1. Mar- Katedry Wawelskiej. czekuje w dlugim ogonku na swoj, kolej wpi- do m lerIY. . ,

zalkowi Polski - J6zefowi Pilsudskiemu. Hold sania sil) do. ksil)gi paOlil}tkowej; Ulonotonny !IplJ p(lkOJnle. Wodzul - .ten Iud, kMr, W'
ied"ieiny w Krakowie pracownik6w najwil)k- W drodze na Sowlnlec. I stukot uderzen pieczl}tki miesza eil) z cich, pows.taDla krwll , sw, ?kuplt W?ln08C! kt6

"go koncernu g6rniczo-hutniczego stal ail) Dlugi ogon czw6rek cil}gnie sil) nad roman- 'walk!! 0 miejsce blizej gl'Ubej ksi\!gi. 0 tern w te cbv.:II! r\!kaml s eml sy,Pat CI mogllt, tol
;,Ipaniall} manifestacjq wartosci moralnej lill}' tycznym brzegiem Rudawy w stronl) Panienskich I wlasnie docisnl)la sil) starsza kobieta w ludowym ?alcJ czuJme na stra.z gran c RzeczYP?Bpohtej

lego swiata pracy. Skat. W dali pod lasem zniklljl} ostatnie gl'Ui)- stroju. S la?a uroczyscie sw6j podpis potem k zdY tr Z8n b la a Ch b n l a o Je l J ac C I ,a c ' !C unices l chocbl

wzgll)du na liczne zgloszenia i trudnosci ki z wczesniejszego pocil}gu Pilsudski". ' swego ml)za 1 synka, kt6rzy zdalcka daJ' pray- "yclem Ie y p .....
'cZenic7.ne,
uczestnik6w wyjazdll podzielono Da '. " jazne znaki rado!ci. Wsz4tdzie w(lkolo panuje Ze tltalowej amy ypa.oI' BIO do otwarteJ
SZa grupa wyjechala w ubiegt, niedzielf, w Jedna S1 wyr6zDla, Jest szersza, WI\!ceJ wydep-, ." skiego robotnika.

WIC grupy, liczlJce po pi c tysiecy otlob. ('ieI'. . I n s las po hla?la. WsrM li zn ch dr6g powaga i dostojenstwo. jamy atomki nowego ulan, wytworu r,klil,.
tOrl\1cy.
, 'll1lej _ w Wsrod
najblizsz, niedzieJo
_ wyjad, tana
stopami
tysil)cznych
rzesz pielgl'zymow.
godzl a 6 mI rano.
,Ucle tmcy
POCI"
wapiennych
scian
Skal
Panie{lskich,
w gu Jut
"Zgoda"
"Stles1a"
przYJechah.

Na Wawelu.

Nalezy zaznaczyc, ze organizaeja powyiszej kt6rych - jak mDwi legenda - znalazly schro- Na szlaku Wolnosel Marszalka _ Po sniadaniu na Btoniaeh krakowskich i m..,

PI'ezy obejmujl}cej kilka tysil)cy ludzi, wyma, nienie Norbertanki z pobllskiego przedmiescia swietej w Katedrze Wawelskiej u stOp katecIT,
ajljea
" ... I ZWiet'zynca nad W1StQ, pnlo si\! dlugi Wl}Z w robotnlk 51asld, . . czeka cierpliwie, godlinami hutnik slQski. Wpu
I\ '" J ' , zapewmenla
aprowlzacJI,
s u-.tby
porzQd.
' I hl6d i I kk
' , bgrak6 Patl'Zl)
n ter
lu drewmsn
y ..tlm,"
"Obezpieczenstwa
i szeregu
najdrobmej.
g reo
I y ,c 6e,MI pOWleW
,u wi.
a szcYI}C
s p. Y' scili
pierwszych. Z katedry, po kilkunastu atop
'Ych SZczeg6lOw zostata wykonana bez iadnej b6w orzetwla. Po kllkunastu mmutach Jasna ty w posl'o ku kopca, na ktorym lopocze flaga niach 8Chod'aili sit do podlieOli, gdzie anem wie
O.l11ocy z zewnQtrz, wyl,cznie wtasnem! srodka. plama swiatla.. a za chwil duze karczowisko nal'odowa; Jeszc daleko d? szczytu dotye . czyStej slawy apocz,t Mars..tek.

I I silam' w'r6d bialej kory brz6z. czasowa wysokosc czternaicle metr6w, brakllJe W akllpieniu i ciszy przesuwaj, alo szeregl.

I. . I do calego s oika 25 metl'6w. P?Brod u p.la- skladaj,c hotd Wodlowl Odrocbonej Qjeqzt\Jo .

o P6lnocy na dworeu katowleklm, .Poz6r. nle else Ie sle sam! ,s czyzny sCII) ego kopea. wznosl Sit .p,tramlda Dri,ee wargl szepc, modIitw)'. Dlugi rzQd

Aby bogaty "program jednodniowej piel- U podn a !copea mrowie ludzkie. Na pier- kllku troweJ. wYSO OSCl; u. samego JeJ, SlCIY' plynie, ptynie godzinami. Na prze pned 01..
zYtn j. obejmujl}cy sypanie kopca na Sowil'i. wszy rl,!otpk& zarqieszanie, alo to tylk pozor-,: tu wle,Je ra las Jamll: n bY grab;. gr6 D .tarzem BW. Stanislawa i krucyfikaem kr610wel
: snladanie na bloniach nabote1\stwo w ko. nie. noltl.. opaski na rekach kiefownik6w zapelma Sl\! zlemlQ poboJowlsk pol kl h.> Iteml'JadWigi rOlmo one nesze.
, ola h, zlozeni( holdu Wawelu i zwiedze. Iprawnie dlri!ruj, ruchoml} mas,. Oto tu PI'ZY I z wszystkich ok,olic .Rzoczypos teJ. I lagra-. . Ze wzg6raa wawelskiego w.daJt1')'81)j, .11", .
:. I!lIasta, z If!tciotfsi zn, rzesz, _ wypet. pawilonle, ebr.na. jest dute grupa z tablicli na I mcy. ,Wokolo. plramldy Ulta.WI Glt. Iwarte ,kontary rosnQcego kopca, kopc:a, kt6ry je1lt wi..
.e, trzeba conajmniej b1c jut w' Krakowie w czelo, na')t6re1 wfmalowano kolo zl)bate, godlo czw6rkl; plerSCieil coraz mocmej Sit HCISka. domym 1Inaklem wdaitcSllo&ci i pamitoicalqo
dzlnach bardzQ wczesnyeh. St,d tet ° godz!. Huty ,PJlsud ld", W licznym zastepie laloga Nastala eU111 Na Bilnyeh _mlu ramioalcla.nlrQdu.
:e trzcciej w nocy na uliclch Katowic ot1wie..1 noweDiI kilof"mt, owoeemBwej pracy. Oczy- powBtaneOw ptynie graniuta uma atalowa; ply-. .... Zramienia NadlOra S.aowe l. D,"kejl
;b t Na dworeu tlumy od'witbnle ubranyehwUe1e.;ie kilofl tu l08tan" powlOksl' lapIS nie oraz w)'tej, jut Awisla u szczytu w 010- WBp6JDoty l ter-,6wwai.U iat wpie1ar:l .

tg nik6w i ieb JOIl i dzleel. Dliurnf rue:bll :1tuqdli, ...' cZlnlU sztandarll,' , .ce mi,dlY Innemlpp, dy,r, mi. A' "'eJ4ii'

eg:a: m o trze,.W'Czym daje InlkabUtlj,. . Tam na prawo pod llsem lopat.,. i kilof, Po'r6d tej przejmujteej cisl, , belpOodyr,. dr. ,D. Radow ki. alr. .K.,Pils e c1ti.."o .L:.
Qgl IQ POCI,gU, Oto wJechar "Bator,". Po-tl1ko sl, mlgaj,. ' Twarda ubitl rlina zap' lnia 'rednle alowa 1111', id. A. Krahelskteg , alowa,14rcr6skt, dr, J. ZleleniewBk!t. dt.I".\f......,
oznaczone nalwami zakiadOw, DIUli d kar" Spracowane dloaie hubaika Idt 'tit lawo-kt6re kraepi,. kt6re walulelJaj, wiljv _ :cldi 1Di. J, Pl\IChoc1!:
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IllJa.'...
Blilko sto tysi cy Arab6w .nalailo. PflJ
wany powstala Arabja,w. wy aniu k: Bl."
kowem. Arabowie znajdujl! si w tejsz.e"!!"

tUMk i pr.ct w Parytu. Nad brzegami k

aolt.J6...... .kShr.koW'.CyiDonimirscy na Czy zatem na terenleWarmjli Mazur po- jl wej .Bytu eji.. is nie. potrzebuj si,: o >
ulto1lltllcio1t J.. :"lI4 r :1 pOdobl16st1J0 u1mljRzeczypospolitej. zostaje nam tylko negaoja, tylko opuszczenie I wla , Jak mm. Cudzozlemcy, wY ledlenla

1K!aiIIDlwi". .?lpo wii ehnt UID sk i mia'll \! Be i p 0- rl}k i stwierdzenie faktu ablitaj,oej sit ,agl.dy! r cJI kr zysu 1. wzrostu bezrob cla.. o 1m
lo.i,
tI. atej.w I t u 11: wi d.s:vila It Ie WO, trz y m. II i I! Nie! . me, .grozl. 0 lie p chodZl! om z Algiefu

1'11II1,Iony, it.ten. 'p 0 d 11 U d a i U\.'P 0 Is k 0 8C a a row n o. w Nie zamykajrae ocau na stralzllwy nacisk, Tunlsu{ M rokka maJQ obQ praw{) st1l1eg
U!ekl.Zlelei'dlle '11: Iu eaa c hll. h c h e c k I e h, j a kin a g 0- kt6l'Y porywa nam przedewuystklem mlodziei, przebyw:ama we :t:'raneJl 1 wy o ywania tu

fniepoh.mow.ni... pod. r It wa e ht. .zw. g bur 6 w, . wl\!c musimy sobie zda6 sprawtpo mtsku, is WI\ZyStklch zawodow.. Przewazme tezAra,

na< .tarej, lekkomatyeh pQaiachlclY rOlnych, drobnych zlemian, ' . bowie osiedlajl) si w Paryz na sta!e,czu'

II ..rtri.il! l)'trm Liclne ma j,tldpols1de ltopnialy w nacisku, ale W P r usa c h W s c h 0 d.n Ich n 1 emu- .i jak usiebie w domu,. zyjQ sWojemz;'
sltprlyt!YlI\ione", ttw.j,jeszcHtakie punkty autentyc nej pol- s i m y b y.c w de fen z y w i Co ciem, ma Q 8W?j D?-eczet, 8WOjj! szkol , ba. n :
J)r6Ii",ci'r. skolici, jale I}ynne Waple",o, Gurka I l\lichorow. )lozemy I. muslmy podnlelie n.s.. prut I .a- wet s.w Je dZlelDl e.Zamoznycq Je t m: ,
1II111111tlllln1.i 8toj )', W tym to "lalinie okrtlu, a mlanowleie pewnic jej takt eyrkulacjv, j.kt mlee powillD.. dzy 111?11 D?-alo. gl \yn asa sklada SI Z to.

.W r6dP}o.0-zielonka- K w i dz y 0 i e m a P o 'W S t a c Nie rezygnuJ,c . postulat6" co do .imauJum botmkow 1 rzemlesl!llkow, pozatem drobn'

"111,eu..m .spadzi.U W. .. " ,. w Kwidzyniu, musimyrolumlee, ie najpllnieJ- handlarze, przekupme.

. o.iedlia"rody, pO !sku 11 m 0 a 7.;U m, sz' potrzeb, jest rozbudowa sieci ..kOt, ocbro. . Do umiejseowienia ludnosei arabskiej v;
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"ch tu

eprHllraD.. Zet,kniocie lit od- ktGre mi.lobybyc drugiem polsloiem gimnazjum nek I iiwietlic jako warsztatow przeazkolenla. Paryzu przyczynilsi \V duzym stopnill b
I, kn. parcia k610J1ilacyjneWO od na terenie Rlesly niemleckiej. Czy powstanle? Nie chodzi bowiem tylko 0 mowlenie po po.ku, prefekt policji Chiappe. . Arabowie daw;;}:
k6w. BIota I jeaior. .tawiait ta. Trudno dzisi.j odpowiedzie6 na to pytanie. ale 0 w d rot e ni e Ii w i ado m 0 Ii c: i p r z '1- si mecno we znaki szynkarzom, sklepjka:

'r el: e

1Jft)'....w'.ilkom. . Powoli pene- 1m d..l e j n. p oln 0 c, t e m b led 6Z e n a I eZ nos c i door g ani m u pols k i e j rzom, u kt6ry pili. jedii,. brali tOW2.I1',

tit'\

ttliJe w iarachrzeicija6lik. w s.dpy Prus6w. ai, 8 ta h w s p 0 m n i e n i a po Is k 0 Ii c i: k u I t u l' y. Spoc tku ,.plaelh, potem bral , nak d)ot, ·

j1 <ob1C1"j;od1fie any ..bobon , ho .. IiI! N.,,,,wli i.ml.steczek zo taly ,przemian w.a e Warmja i Mazury wolaj,. wielkim glostm pr y oka JI, c asem bez k zJI l'?zbIJaH !bJ
'Mri.t i )O.cht.Uc)'l, J.k wprayle,I'J Llt"l . do nleJIDznan , a 18 rentkl, jakle trzymaJ' Sl 0 pomec dla blbljotek i to przedewszysktiem swr m wlerzyc_elom: PohcJa mlala z. nUlll
"1'18" ch.dul iw,WoJdedt, kt6re,o 6DII " naWarmji i na Mazur.ch, wykoszlawia si dzis przez stworzenie t.zw. ko.-pletOw bibljotecz- duzo k opot.u. A' ze Sf! to oby atel fran.
.,, ,,!atJ1roII:1iWI.8 f" te lld w "Wl.- je.z ze w spos6b dziwacany. Za adY po t I: nyc:h, kt6re da sit przewozi6w odpowlednlc:h cusey I procz te o m.a ometaDle, l\)e nie
_ . Qllmo ..",tutaj bi! pod nJebo lietk w tyckl: role"lec. j e I t a m Jut d z IS 1 a J kufrach w r.6ine punkty. Dotychc:us pomoc bi- motna bylo. tra l wac C? Jako mew 'gcd.

Gft11I"....tutaj lonil .trzeh te mysh upe!nle ku tur lnll obc,Y. Tylko,w bljoteczna plynQca Polski nie byla organi- nych cudzozlemco\ . owc,za to <':hlap
KOJll,!I'1IiQ,k.nomka kapltuly . Jczyku, kt6ry n.jilluieJ pr echowuJe wspomme- zowana w spos6b jednolity . dob6r ksi@iek nle a 1 na pomysl zlokahzowan apl"gl arao_

, . .Po ieraj,e n. .I .ne dac:hy I.. nia his or,ji i adradu dw.ny od'klad - spot - odznaezat si nadmiern, ;tarannoscil!. sk.leJ; z .pomoeQ r du wybud?wano me zet
.dOltrZedznietylko
.dostrzeg.lpnj.lny
ka onlk to, czego 1nnl amy Jes cze wKr61ewcu dZlwaczne formacJe M' W . d .. d I' I bhsko Vmcennes, PIZY meezecle - kawiar.
nie umieli, ale i ujrzec lit slowne. Gdy mieukaniec Krolewea jest z kims . h azuy 1 . arm t6 o agaJ. Sl a eJ PO.: ni i staura j,e ra ski .. uA abo\vie

'bail..'Jflltaj rozwijal awoj,. dZialalnoBC wspa- w blisklch stolunkac:h, okreSia to mianem "z u skl . pre ge to,w, . t r y y pom.:Jg I '!' organ.l dh, Plh, modbh SIr: I... blh Sl mlr:dzy sob

:aiIJ,bojownlkkatolicyzmu: BoJ.!usz. tutaj Inul paniebratlch sein, . gdy sobie pod- zacJlkur ?w sWle!hcowych, a n sttP le !'l'agme Dzielnice Javel, Menilmontant i inne ode.
a. je..wiers frywo n bis1l: .I a y r..lckl, c:hmieli, skady !liC na ,.8 c hum" w g1owie. I k7: IC c:w r: : : r: I k 'r 0 e: Pr: : tcbn ly z uIg!!, Arabowie wyniesli si .

..ta l. P?lskl dostoJn!k na Ile lble. blskup6w to ebY!'a wszYltko. ciei koszt jedne' takiej IiwieUicy jest 'niez ier- I byloby wszystk w porz:!dku, .gdybynie
",armlusklch. .w Krolewc1l "yehoc1lllo.. p er.- A Jednak. nie niski _ jak J niski. 0 tem poinformuje najle- tiJ, meczet. zaezrh tlumn e. zWledz1' ccu,

pC ,.,.Jd. plamo "Poczta Ibole"leeka 1 tu- .. ....,.' . ." .' . . . dzoZlemey, zWledzaJ!!cy Paryz. Arabowle nie

j w kllW.1 sw6jimperatyw k.tegory(! ny, 8WO. zlenua tat podclaoa uCIskowI tYSlqca pleJ d I Imea ZWI,zku olakow w Nlemc:zec:h.w wytrzymali. Obudzil si \V nich duch chei.

jewysokie nakazy etyezne: Immanuel K..t, .. atmosfcl'. Olszt m pr.zy .J9ach ms ras8e . wreSZCle" wOSci i zmysl haodlu.. Zacz 1i wt;!rkac tllrr.
;trzeniknil!ty surowosci, dookolnej pr yrody. Tu 0 br a b i a n ani e 0 d d z lal a j up art, a- kt mez erme "' Z Y. t mUll m r ;;,y r 0- stom "pl'awdziwe" dywanysmyrneilskie I
wrlszc:iewzamczYlkachMalbork.iK"idlynla gitacj, i wynarodowienem, opiera d l , a. a:tu.ra\ yp P ts..tegoiDrezna, mosi zne lichtarze i bizlIterjr: wr.
lIar.stala duma ukonu krzyt.ackiego, ponury sl\! przerobieniJ1 na jedn, mod It. z a ac:za, ory y wy\se ,t am- robu c eskiego i 1. p. bric-a-brac. NabijaI;
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d z 1 d Z I e o. wa I c ow a 0 y 0 d w 1 c- wija nerwow, wprost dziatalnOBC razem' z ' 1- zapocz'!tkowaniem zy s ego polskiego ruchu w Zwi zku Harcerstwa Polskiego na czele Z

.k 0 w p r Z e zo b c . k u It; u r , br ymi, inicjatywlI spolecZnlh znan, pod mia- te strony: Dla olsklego tu ysty, a zwlaszc:z Frzewodnicz <:ym Z. H. P. Woj. Michalem

'piew hymny ze Iwojc:h kancjonal6w p ote- nem ..Wlnterhilf.... Ta pomoc zimowa dla nie- dl poIskl,ego k Jakowca, raJ wschodnio-pruskl Gra:iynskim i naczelnikiem harcerzy s\,

. ncklch, drukowanych w Kr6lewc:u, .k.n Jona- za otnyc:b Imieni. sll! na te.renie Ma ur i Wa - tal w soble rozh zn m?zhw06c1.. dzi, Antonim Olbromskim.
low, kt6re Itarym obyez.jem kladzl' SIt do mJlw potttnt br06 ekonomlczn, nacIsku. DWle Kontynuowame I pleltgnow&nle telo kon. N k f .. I . ..rc'
Crumny kaidEmu prawowitemu Mazurowi. Cay- litery ...w, R.... .prqgni,te z trzem. znakami taktu stworzyc moze dopiero podstawt do wla- a on rencJl yg oszone :zost n<1 ..

iokrotnie

kl sk!. I
1I'zg'! dn

si . ale:

zdarz;

ta bi'blj, proteltancq, pisant po polsku, ale li- ,,8, D. 0," t".or.. raaem laiicuch, ktiiry zac:iska liciwego zl'ozumienia potrzeb ludnoki polskiej eraty. polskle, m. m. referaty WOJ. Gra
terami gotyckiemi, clyli t. IW. . Z W . b a c h.,. lit coru to moenlej wokoto akotatanej i wdep. na Warm}i i Mazuracb, tych potrzeb, ktiire w zynsklcgo, tw6r<:y to zw. rucbu zuchowegl)

Starsi )lazurzy zowit ten rodzaj druku "k r a. tanej " Ileml, pollaczyzny. chwili obec:nej ani w drobnej cavAci nie at as- p. Aleksandra Kaminskiego i dr, T.StJ'u.

_ 0 11" i m a lor y It. m",.w mowie Ma ur. Pod naci.kiem tysi,cI atmosfer pracuje pol- spakajane. 1niIIy,

I'rzecbowaly
IiI!uiywa
rozliczne
810wa
ltaropolskie.
aka s.olapollkie
i ocbronka,
polska
swietlica
gazeta.
. . . 
"Imiast "wiele"
alowa
"sita",
. CZC.to. oJedyne
.plsmo
eodzienne
na itym
terenie
't.toapotkae ait tam molna 10 pelnem wodli06ci ..O.Hta Ol:lztyii.k.", kt6ra przyczaila sif

tytulowAniem per ..w.cpsn", . . Ikromn pr y rynku miasta Olsztyna - ma u

Rzee.ka Paal,ka, ktOra byt. p.iltwow, _...a. .tawicznie wokolo aiebie clen landarma, kt6ry
.ie, pol.ko.pruskt przee! roklem 1712, po dzl' tow.rzYlZyli.tonos owi, ro nosl,cemu pi sma.
..iI!i stano.1 " UIII)"1e tateJIH,oehlop. ,,g ra- J.szcze gorsze. prle'llidowania In081 "Mazur",
D iC'C'" Z drugieJjuJ; bowiem Itrony niezb,t jedyne wl"olm rodzaiu pismo polskie, druko
pokatnej. Itru,l. aiedzi Iud "ar ij.ki, w1In.j,. "ane gotyklem, k re przed wojn" za czas6w
:y btohc,zm. Lud ten r61ni .It od llazur6" drukowania. na awych lamach ..Krzyzak6w"
dillektem . I. odmiennemi kOlej.ml niejo"lml, Sienklewlcu, prHiywato 'wletnr rozkwit.
ktOre.pr.wilr, t. W.rmJa poludniowa 0llli8ko- N.elak kalturalny Idzl. ze strony dO!lkonale
.,."'11. .onrij iy", 1twtur" kt6ra wrdala takie apoldOnjelt ....t nt.mleeklch, 011 kin I oc1 tea.

.I.".y.j.k M.rcln Kr_er, Andr..j Zalukl, Ja. tn, k 17 rolll.1it ai, w Ols tynie, wznleslony
:w,at.ai trlulnnych.Ajedn.k rleel cieka". olbrlymilft ',iimptem.' Gm.ch teltra, kt6rr roz
_ War.Janlew,t"orlyl. pola\deJ "ant"" mlaraml .".ml pner.lta Teatr Polski w lIaszej
.alaelteeIdeJ.'1'otel,W d ,..n Ikl. t. p o-atoliey,noll wrmo1m,nazwc ,,'I' r e 11 d an k".
,..to IU po I. kle J Iia 41 j 6 . k Ie j k u I t u r" oJeat to_ten. "d.nk wdzl,clno6c1 za Wllemo 6",

!loa tal I ud I kler .1'0 II k I, I.m J' It.jta oflarowan, Olllt,now! prlezRzeszt niemieck,

.t..cor....caelQl.Jw .soble,. ok.. w..ml.n 18 w#!llk Iiolowania wplebisc)'cle
l",.,.ooruall..lejt.I...,.. pier- mazarlkim w rokI11820.. Te.tr ten, kt6ry ob
lei..,.l. m. tI I . III I. c kl.-,. . .atuiuJe obJatd.ml 10 okrtt6w, powl. wyrd

llIAl' kOleJe . pnet,..,.11!- zleml. 1bonka.af. . w. d"*o" 'ftt .... p Olr.mle, II .ma lIa eelu

,-'..aJliil)le. ..\tltlla b,Ia.1 "oA!llikraju ,.D a. Ire I. Hr' G 11 t dent IC hen V 0 I k.
POlDlIl'It. Nil! wtlC Ib.w_.. .. b u- tu.... '. II erh.a It:e n 11 it d a u. U r k e u",
,ohnn.. II, sal.,,,bo rak is j - "utrzymdt WZIDocnl6 dobro duchow. aie.
,...a.'tlj ,. HI 0" J.....o ....e n-mteoki..o 1I1d...... ... UU.rma6 T Clrib,. to dobro

,.. .".Jlkll . Warat.'.llIIeJaeeu,arobtlab,10 Itrrotopet' Oh,ba nil, Wlmocnicl .k
III' UIII " luledllal,ch 04 wit"" rodllucb - ten eel J41,t t , 1 wlcWCZllF.
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. to dziwne gory, malenkie obazarem, Gdy odpadl. od- akaI' mlody student Bronikowskl, siostry LIda i Marzella SkotQicciWDe. Nie
'1'a t :Y mne treseil! i znaezeniem dla ealel'O na- Igdy runlil na plar,l wybitny nialarz i Awietny starczylo im sil w trudnym i wytezOnym bojiI
ngl takz e ieb tresc turystyezna jest nad- taternlk, 8aen1U1; w6wcZ&I u .t6p akal ana- ze spi",trzonemiskalami. RunclY w przepdC
u. . pojemna. Inne Sl! Tatry dlagoki po- Idli Iro.... Am.lf!r ,6r.k,. A, najbardziej dra- smiereil! okupujQC swojl! szlactletDIi milose
' Cych autobusem do Morskiego aka, inne ma ye.zn wypadek nastl!pll a Za?Iarlej Turni skalnycb wypraw. Nigdy bardziej gory nie
z \!'ow e6w / kt6rzy przez Hale Waksmundz- 11' Jijslem19Z9r.. filly na mebezplecznli zerwl! wydaly si", bezlitosne i nieubiagane, nii wow

" iIjowe skromnie podljZajli do Morakie- porwal, ai, d1rie .amotne dziewcz,ta, mlode CZaB. J. A. Szczepaiski.
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.1nic , Or]1! Perc: lone Sl! reszeie dla ta- turysty znei, Turystycznei P. T, T.
ik6w, dla tury tow-sport?WCOW, a k.uj,cych .Oddzialy, Kola Miejseowe i Delegatury Pol- Kazdego roku przed rozpocz ciem seZODU
relelazne
Wrota
i wchodzl!eych
na Gierlach,
Swladectwo
wytrzymatoscl
I Szczesr6ty
dotyczaCe
Odznakl
kie urWlska
1 prZepaBele
tatrzanskle.
skiego Towarzystwa
Tatrzanskiego
otrzymaly
wydaje Komisja
OdznakiG6rsklei
lis punktowanyel1
, I' 'e tUl'ysci spol'towi taterniey ob- jui eguIamin GOrskiej Odznaki TUl'ystyc nej wycieczek i list przewodnik6w G. O. T. Z od
CI
' 'aeym
c ier6 wiek 1st- Polsklego
Towarzystwa
jak i for-protok61
byeia punktowanej
wycieczki sporz,!d'zic
naleZy
dzWwa lez
_ ."miesillcu
. mularze-prot,oko
. tejze odznaki.
W Tatrzanskiego
wydanej osobny
i po uzf.skaniu
zaswiadczenia
la "d r 0 g 1 p. r z e z .p 0 I dn lOW' ulotce propagandowej glosi P. T. T., te Gorska przewodnika, protok61 naldy przeslac wpr<Jst
. a n Z a mar I e J T urn I. Wlemy co 11' Odznaka Turystyczna P. T. T. jest swiadeetwem do biura Zarzl!du Gl6wnego Polskiego Towa
c'u taternikow znaczy ..droga": moiliwoi !;Qzyzny fizycznej i wytrzymalo8ei turystyeznej, rzystwa Tatrzanskiego w Krakowie, ul. A. Po
jscia przez danQ zerw kalnl!. ,!Droge" Jest ehlub, dla tych, k,t6rzy idQc w gory po nie- toek} g? .5. Wysla.nie protok?lu win.no n stQpic
Zamarl'! Turni", od poludma, z Dolm)' Pu- wyczerpane s rby. p1ek.na przyro y naszyeh nll;P?zmeJ w 20 dm po odbY lU ycleczkl. Ko
'y,zukalo czterech nareiarzy zakopian- g6r, po zdrowy w;rsllek I trud W ClQglem obeo- mlsJa przeprowadza weryflkacJ nadeslanych
, "; Ii eu 1910 r. Przed ich 8ukc:esem licla- waniu przyr d, hartuj, swoje i!y, kszta!cII protok61.6w. i w .r zi .osi!!gniycia przez !t.andy

Widok na najwyzszy szczytAlp Wschodnieh

Grossglockner, na kt6ry miano poprowad&i to..

lejk linowQ. Obecnie projekt ten upadt.

Kronika turystyczoa
BezwamnkowCl ole kupowaf szarotekl
Mimo wielokrotnych apelow, ze .strony Pan

stwowej Rady Oehrony Przyrody i Polskiego

Towarzystwa Tatrzanskiego, laandel surotkami.

stanowi,!eemi ozdo Tatr, a znajdujpmi ai.
h II d Z.I
l bad'.I!.
zazbs
umysl tecznych
t wyrablajQ
wole, wyrastaJQc
na pozydata
przeplsaneJ
llosel
punktow,
przyznaJe
mu jut niestety na wymarciu trwa na terenie TaU
Dcho
a 0I utni. en'ed
I ost t'PDII,
obywateli
Panstwa. Z tego
wyniks,
Odznak
: zaei,!ga
go na
list!!, kt6rll
drog!! ko
11' daIszym ciQgu. Jedynym sposobem przeeiw

i ze D1em zltw4 .do pokonanla. (co 11' prak- te G. O. T. P. T. T. btdzie rodzajem dokumentu, munikat6w przesyla do oddzialQw i K61 P. T. T.
wyehodzllo na Jedno). Gdy JI! zdobyto, u- stwierdzajQcym niezawodnie upodobanie i upra- Wycieezki w ei,!gu sezonu powt6rzone oraz
adcmi]j sobie' wszysey iaternicy, ZiJ niema wianie turystyki g6rskiej przez jej zdobywc.... takie, kt61' oeh tras ' nie s!! zgodne z list!! punk
iej krze aniey i przepasci, kt6rejby od?azny Ri!gulamin obejmujQcy 5 stron druku 11' bro- towanych v.yeieezek, nie b dl! weryfikowane.
. powiednio teehnieznie wyrobiony wspinaez szurce tormatu kieszonkowego zawiera cZeSc Odznak wolno nosie tylko najw ozszego zdo
zdolal pokonae. DIatego pokonanie tej seia- regulaminowo - r:61 ,! potelt} spis wyciee,zek bytego st;>pnia i to przy. troju t rystyez1.lY:n'
ym
ze P IoIsc
t _ pun
tow n ch I. lIos!?1
punk 0'Y za pszcz
golne
Dla .ubran
zwykkateg{)rJI
ye istmeJI!..1 speeJaln
atis.
o.P ,ierwsz
., .,. '...
y dowodem
a wycleczkl
SplS
c przewodmkow
uprawnlOnyeh
turk1
odznak
kazdeJ
stopma.mmJa
Oso
ICY me t} Iko JUZ doro , d? z yclezama naj- do prowadzenia wycieczek. pU'llktowanyeh. Se- ba, kt6r. uzyskala kolejno wszystkie stopnie
szych, nawe! trudn scl, Jakie 'ratry moglj kretarjatyoddzililow P. T. ,T. sprzedaj!! proto- odznaki willeznie kat. II moze bye zamianowa
r rzj'e. ale ze zdolm 8Q do atakowania je. koly swym czlonkolll i czlonkom organizaeyj na .przewodnikiem G. O. T. dla danego terenu
e wi kszych problemow alpejskich i egzo. P. W. pocenie 0,30, a innym po 0,40 gr, regula- gorskiego, 0 ile jest czlonkiem P. T. T.

t nrch. min kosztuje zl 0,20. Cena Odznaki bronzowej i srebrnej kat. I.

dzialajl}eym bytoby catkowite wstrzymame aiW
tur 'st6w i wycieczkowi-cz6w 011 tapowania llza
rotek. gdyz z chwilQ braku nabywcow zniknQlby
precedens do ich zrywania. Dlatego tei P. T. T.

i P. R. O. P. zwracajQ sit: jeszcze raz na te;

drodze z gorl}cym apelem 0 nielmpowanie aza
rotek od przygodnych sprzedawoow, tembardziej
ze u ogrodnikow w Zakopanem moma je Daby6

tanio ze sztucznej hodowli, a wiee bez nkodv
dla idei ochrony przyrody.

Oswiadezeme SI, Oddz, P. T. T.
Oddzial Gorno ll}ski Polskiego Towarzystwa

informuje, ze czasopismo ..Tu
Thie"le
ewiercwiecze
W P eln' 0 zwiQzku
akejQ zdob wania
tej odznaki,
wynosi. d a ezlon
6w 1
P. W.
T.. T.F.
oraZ
o I ddzlaly
P. PT.otwierdzllo
T. 11' Katowleach,
ul. zPocztowa
szkolneJ
1 czlonkow
P. W.
zl mlodziezy
1,50 za Tatrzanskiego
rysta slijski", w -chodzQce pod redakcj,. pana
pog-I d. 16 ( el. 316-64) urzljdza bQdzie w najblizszym sztuk oraz zl 2,50 dla wszystkich innych. Cena Rudolfa
Poskiera z Szopienic nie ma nie wsp61
fo
ezasl! wycleclki .kierowane na odpowiednie Odznaki kat. II i I stopnia zlotego wynosi zl nego z wydawnictwami Polskiego Towarz)'stwa
IW'
Zdubyto stopniowo cate Tatry,
szlakl pod przewodnictwem zatwierdzonego prze- 2,50 dla czlonkow i sprzyjaznionyeh organiza Tatrzanskiego. Wydawca ..Turysty PoIskiego"
na,isrozsze i najdziksze zakamarki. A skoro
p. Bronislaw Gogacz oraz p. redaktor Rudolf
Po skier nie Sl} czlonkami naszego Oddzia1u.
dobyto, wyruszyIi taternicy poza Tatry na
Naszych czlonkow nie oboWi...Uje abonan\.eDt; 
e oJbrzymy egzotyezne. Tskto sukeos na
wspomnianego ezasopisma.
oj j ukrytej seianie tatrzanskiej otwatl pned
rLem polskim nowe rozlegle horyzonty, 0
KoIeJka na Kasprowy zdecydowana.
Jak si... dowiadlljemy, kwestja budowy ko
U yeh dawniej nikt nawet marzyc nie probo
lejkl linowej na Kasprowy lostala zdeeydo
wana.
I'n Sarna sciana Zamarlej Tumi pozOlitala trm
Juz w najblizszych tygodniach spodziewa6
Dd em n a j pie k n i e j s z e m I n a j t r u d
si... naleiY rozpocz eia budowy kolejki.
ie. j s'czi eI! m
b 0 iyski
m Ie06 dw.yOd
ch
z now
c h eZ m
d 0d bI ya 11'
Populamy Neb tUrystyczny na PKP.
o. ;zala wielu, SWI! urwistosciQ, nagromadze
Wedle obliezen prowadzonyeh przes Wyd'IJiat
'I;, trudno"ei, dzikiem wypi trzeniem od piaT
Turystyki
l\li'nisterstwa Komunikaeji. bQdQeJ'
0- 'ku wierzeholkowi. Ale rownie wielu IB
naczelnll inst}-tuejQ, obejmujQcQ caly masoWJ'
JI. alo do zuehwalej 'Yspinaczki. W ciQgl1 25
rucb tUQ'styczn,- na kolejaeh polskich, przej....
lidy ow poc.iQgach popularnych w okresie od l-g
' . niemniej niz
st -GZnia do 15 lipea b. r. objclY na calym ob
I!

.

10

wodnlka.' cyj, a zl 3,50 dla innych. Ase k .

70 przeisc sclany

szaru Rzeczypospolitej 139.819 oB6b.

Z crfry tej przypada najwi...ksza iIo , M

wz

towaly kroniki taternickie, a wraz .. Dlmi
domose 0 Zamarlej Turni przedostala sit: w
,tU Zet'sze kola turyst6w i dzis nikomu jut nie

45.9\J1 os b na DyrekcjQ Katowicq, 28.950 oB6b
na D.-.r. Arakov.-skQ, 28.55( na Dyr. Warszaw

skQ. Te trzy dyrekeje dostarcayl)' najWi B_
go kontyngentu turyst6w. Po nich left w dal

iva obca,
lia 'l'Oza seiany nie zawsze sie zreszUJ ogranl

szej kolejI\oSci Dyr. Poana1\sk& & 9689 pua...
rami, DS't. J,wow.ska z '764'7, RadomBk& a '7261.
WiIei1slxa z 6170 i Toruilsk& s 6611.

cja a tylko do ponurej nazwy: Z a mar I.,

z lokrotnie .juz byla SOlana widowni, wypad
:m kl ski, niepowodzenia. Nieraz koncz;rl)' lit:
s . wZg'I dnic pomysinie, nieraz turysta pora
Sl , ale zyeie uratowal. Ale

zdarzat:v sie i chwlle traa:lczne.

C)-f;ry powyiSIe nie obejmuA przejald6.

turyatycmych, indywid11alnych i grupoWYCha
ktore o.!bywaj, silt pociQpmi normaInego kl1rw

Budowa dro,l Glockner, kt6ra bQdzie najw)'tsq dr gIj gonk, " Europie Arodkowej.

sowania lub.. speejalnemi, jednak niuorganl_
watlGli na zasadach pociU6w popularnych,

ma
wladajllCa
doakonate
bee zumu.
1m. aGaUeyna,
f..eliQ
natrafila
ta1t\ osoba
be%czeln
c moda
rycerlkiem
postQpowaniem
awem
. . . 'wiatowa,
· takZe
j,zykiem.
Wnet francutet otoczyl
Mlldra
caryca
rzeczywiscie
w przyj
la ZIlproszenie
- &wiedlenia
floty,
a ..J eIkmnlcza
rywa apolskim
Ikim,
an,ielskim,
niemieekim,
wloskim,
gla
zdoby6
tylko
poz awiona
ro-niezbyt
omamil
jl) do tetojego
Itopnia,
je bell namyllll,

K aI arzyny.
II j, r6j gala"
bogatych
adorator6w,
"naei,-imsedno
Dowodzi
tego
zas na;;t
pll,'MOrosyjskiej
niL Adrjatyku.
na olbrzymie
sumy,ktOrych
opowiadajlle
0 krokrzeczy,
awanturniey,
ktory
naprawdt
mogl
Na fregacie
Odowa przyj,to j, .. wszel
'Y historji Rosji obok Dymitra Samo- I ch ajkowycb clobrach w - Perlji. \ Po dzi,! liQtylko w ch?rym. m6zg.u:. kieml naleinemi c:arycyhonorami. Totei.
!lea, figuruje takie mniej znana rywalka nledluglm eluie wll kt.e mUI al lpo fdu \,V tym to <:z s mlanOWICle, kledY"ona wielkiem aainteresowaniem pr&1gl,dala lit

,a 'zyny II, kt6ra jako r7A!koma corka ca- wyludzonych przez n l 4 lum plem nych, u- bawlla w. "goAcJnle u konslIla lranclIsKlego ul'ZQdzonym na "jej czeS6" manewrom floty.

eJ Elzbiety roscila sobie prawo do tronu. cleka6 Paryia , o Frankfurtu na .M;nem. w Raguzle, faworyt Kat rz)'u)- II, leksy W pewnej chwili IRA kapitanolnajmil jej i
rc e s wszakr.e nie zdolano jeszc.ze lej "wle",lyele1e pary.cy wytr Plh a, je- Orlow, kr zyl .flotl} rosYJskl}. o AdrJah'ku; hr. Orlowi, i2 - aresztuje Ich z rol'.kazu Ka
. ldzl t te . k' I j i . b I t d ak d066 Iz bko 1 pod¥yU za m.. Brla y 1 010 ..ksIQi " wPllda nil: ",prost s lon3 talozyny 11, Orlow od8 r ywal praed n1' rolt
etend:nfka :. cZ II ie:a o ;c I o 6: SI' ona tet nlechybnle .doltala wl ema. pomysl ..odblcla KatarzYlUe 11 teg? JCJ a- .,wsp6Iaresztowanego" i ka..1 jej nawet "po
a rZC n zon? . j w Rosji mlanem . ..kli,lmy Ta- gdyby w ostatnlej cbw1l1 nle poaawilll' no- woryta. W tym celu wysyla do Diego hst, tajemnie" do czy6 napilan,po niemieckll
I o,weJ , kt6rem ona sama nigdy ai, nle wy adorator w pOlta"l. kll,cia Ferdynanda do kt61'e 0 zalllc a il rzekomeg testa- kal.tk" w kMrej j, ,uapokajal", Doplero
S U g 1\v . al a . Najobs7A!rnie J ' la J '-1 liA ni . - Llm ur,.Sturm, zakochaw y Ii, w n ej a mentu Pl tr :f.lelklego. oraz "mall!f d k o gdy okr t w maju 1'1'11i r. pr&1bUdoKton..

Y .. zab6J,. kt6ty zaplaen za nit wazYltlue jej floty rO YJ.sklea z i,danle!,!, .bY ta JeJ, Ja 0 sztatu aw'&nturnica &tOzumiala co lit I ni,
uUrn
Sl ns kIj..w
dzieie, ogloszonem w .1867 "dlu'l" pa yskle, prawowlteJ ..caroweJ EliblecleU.... z.loi,'la stalo,' ,

a't wiezo zd poja !la sit 0 niej kail}t- Jemu to potaz pierwszy..zwlerlyla sIQ", holdl Hr. Orlow przeslal, ,?Czywiscle, to
d I'a. niemieckiego Fryderyka Wencker- it je.t wlaAciwie bli&ko, z \dynutj, cal'skl} ws:t.Yltko natychmiast Katarzynle'II 1 przy- Na rozltaz Kata ;yny II wtr l1?j.

IJJ rg , stanowil}Ca cZQ86 cyklu pod ty- lpokrewnion, ....i'*n. Azowsq". D 6 ry- piec towal w ten spos6b 108 awanturnicy. ,,:iQlienia .tw.ierdzYPletrop'..wlowlkl.ea. ,..
: ..i) leukoronowani kr6Iowi ", (Na- chlo jedna kli tlco.ni miec ie jej 8,iQ znu- Carowa bowiem. rozkazala mu, by za 'yszelk,sledem mlell y atarano.sl'. w8llelk em18Ji!O'o.

Z "s .Ber land uch 1933 r.), dzilo, . J11iemw.zy II' WltcbIYlkawic.z- cenQ dostal ..ksIQznQ" w Iwe .Nle bylo o ami zmUIll j, do WYJawlenla 811NtI'OW "

aj k81/ zkl teJ wymka przedewlzystklem, nle w ;,hratiln, Pinhebers" wyjeic1ia do We- to zaj weale trudn, rtecq, pomewai awan- 1K1wego pochodzenia. .Wllelkie jed11_..

j e r1eza ..pl'etendentka" do korony car-neejl, I'dsle udaje II, ,iej przekona6 bawl.- turnlca sarna wpadla wjegO sidla, biesl okual, ei, d.remneldod ldl1ianBt

hat a awanturnicQ, kt6ra podawala Ii, cego tam w6weza. m..,nata polskie,o, ka. lir. Orlow poc.zQI mianowicie wobee niej w adoft1Ot kimwlaAclwle. by'a, .Vf udnba
lal ul' lnl! e6rkQ carowej Elibiety. Po- 3adzlwm.,o. .""eh rllikomych prawach do odgrywa6 zakoehane o pousz)'. DziQki. po- 1'1'16 r.. wynlesiono I" .. .c1alo .Yfa""'.
u .a SIQ ona najpierw w 1772 r, w pa-koron, carllklej, .... OdtejehwlU bizczelno mooy laprzyja'nionego z nimkonlula ,an,iel- turnicyi ulfrse})anona aCIl"tedU. .

cz ?drazu zwr6clla na lieble uwalt nad- jej nle zna j,,* 8tallll1. Najpl.rw pille wprost skieRo w Pizie udalo mUli, j,. tamz.w.abi6 WSay ec 1uczestnicy.... ..
ZtrnYtn
urodll',
Zamleszkiwala
w pietw-do II,
Kltl'rr.1Dl:U'UIt,
,wkt6rymodd.nia
domaRa,jej,
si, idoA
dlugo utrzymywa
.! i4 sII,lunekmililt tn,i*
"Hotele
Peltier", zapi8awny
III mnlej, DI .witylko
jako 108n)',
Zaeho.w.ywal
III'praz slelhloiy6,PrIY
ten'caly", W tajemnley.t1
_
owkil *na . Aly Emetc Woldomlr". W)'. e6rce carowej . .t)', berla, . Otnymaw. ezas. " bec niej tak, jakgdyb napt&wd, u",. ipDa 'l!ara 1I0wa' .!I-.dl.'
a a z nleslychall4 elegancjt jako cia- 8'1i¥ topiamo. tar&YII. tL o4"Jadezyla wo- watal Jt za przy.zJ, cal'1CV. - 'l'e1D; 'co»ra". pUJP luo1l.0Q ...

Rellerluar .11

ei:os: "Kr 1

asiJ10; "Uclel
deo n : ..Madi

priury w lei
bnrajq sle
8 do 19.30. 1
I wyborczyC

8udowa pOll
\\ ego czasu
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"zasowy tor

becJ1Y, wzm

zyskal apro
przystaPionc
i 1 (}Hlocnicze:
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Znana SOL MORSZVl'QSKA
\est talkze w sprzeda,zy w pac7Jkach na jedno
razawe przeezyszezenie. .Cena 20. groszY. :2:1\
daJicie w a,ptekach i sMadach aptecz,nych.

(-) Lot .oJebl ooeztowYcb.
1 Grupa lotowa golc;obi pocztowych w Kalo

'\\'leach. zakoftczyla w dniu Z1 bm. cwiczenia
tegoroczne staryeh golebi pocztowych wysyla
;lIe je na odJeglo c 650 km. Golebie o.;llecialy 0
godz. 4.50. Spodziew3oo sie dobrego wyn:ku
iotu, za ezem przemawiala plekna pogoda. Tym
czasem golebie musialy napotkac w drodze na
przeszkodY, gdyz pierwszy golab przyleclal do
!piero w nastepnym dniu 0 godz. 6.23. W l<Jcie

'Wzielo udzial 450 golebi. Obe,-Ole przeprowadza

sie cwlczenia golebi tegorocznych.: Pierwszy
ia,ki lot odbyl slew tych dniaeh na odleglosc

25 km. z dobrym wynikiem.

II Jwstalic

it iHzYpomi

IILud de

ZW( :nia. C

zg!os,L swell
ty 3-;:0 bm. 1

:0 Styczyits
ewideJ:cie

';azek. W oj.
ei () ,;;odz. 1

........ .>j.;.....CI._._i./,.
;......... lop.. Ildellrllnr.,NaW JW"a\ UfeI*Ch.6rnlk6ww """," __JkJl

Nowa Widi1sieC'Pnia. . . ...U wylotu zawalonegoGhod1\ika StaRtU :\ praca iat wiellde.. ..Ut

'WcWtorckpnedpoludni m dyrekcja .chwilt kolumaa ntownicza dotons z IOpieczWtw... R6wnocze nie podj4te. ZOo
kopalni"Hiutdtraad H w NoW'e Wsizostala a6tJtik6w.. Na czele akcji ratu3kowe sta.. staly proby donania sit do zasypanyphz

%aalarmowan "1iadomoiCi, katastrofie nit d,r Doblebeo i. ioi. Urban. Po kilku- przeeiwnej strony.... . .' . . "
I IIflldzl.b' ouOdoWS'cll. .'
p1de'MrchalkOWIC 'Ita.h, $1Q corazzuchwat

na poldadzie ..Gerhard" na .. bokoici 600 nastu godzinr.ch u5Uwania zawalisk, kicdy Wkrotce.. tragicznym wypadku1JI
metrow; mianoWiclenukutek paltowne". kolumna ratownicza wgryzu sit jui na kil- miejsee katasttofy przybyl delegat.Wyiszc

lag4 d " zlodzie!i o"rodowych. 0 bOlcze! 10 WIUZVU tieJllfteao nwy wRla ilru- ka. Merrow w zasypany chodnik, nastipil go U rzC(du. GOrniezego radea Badowski ide.
..\ P adCZY okradaDie ogr6dk6w poloto.
i tc I Y drogach I przeitola-;;h lI..wet bardzo
Wik9'ty
znym
zwaly'
pr t ch Marnowanie ploo6w calorocznoj zow III
.. . ... YPaIl
. . . . .,. momeneic
' .. . . . ._ cboduikw
_. .ehodniku,
'na dIu . .gO'd 30
m .. tr ._wgla
, . no .. prz)'l}'Paly
W'J .. . gWaitowndw6cb.
.. , _ wstrZ¥c:donk6w
. ' .. a ... .. wuwAnaliewicz,
. a . jll .. ce si ie g . a . t OkrCigowego UrzCidu G6rniezego ini.
szctan wa' ogromnie ulemnie na posiadaczy praco'flal, c:zterech. g6rnik6w: Stefan .Ko..druzyny ratowaiczej; kt6rzy dzitki natych- Rodzinom zasypanych g6rnik6w towa
v IY Sian len wyman natycl1miastowycb kielaf. ranciszek Chraplak. Karol Klima miastowej pomocy koleg6w zostali wydo- rzyszy wspOlczuclc talej zalogL Na miej
g \liaradczYCb. Naldy poloty t<:mll kres

ter esie og6lu. _
Myslowlc

ReIIerluar kin mylllowlc:klch:
clio>: ..Kr,o.l reny'''',

Is6rni,y
... . K Giza
. .radIGluzik,
p9bliiu
pracowali
byei. Odnidli
oni Ickkiechodniku
rany_ seu
katastrofy
Da powierzchni
gro . madzi sit
Ulman,W
kt6rzy
jednak,
jak- . Zasypani
w zawalonym
Die
mieszkaney
Nowej Wsi, ezekaj:tc
na wia.
oiwi k przysypani. zdolalio wla nych si- claj. iadnycb znak6w. to tei maia jest na- domoScl od kolumny ratowniczej. Dotych.
sit,
Ickkic
lumna
napotyka
duze trudnosei.
sypanyeh.
I .. aQdnidli
.. eh. dosoni
_ tactylko
sit spod
gruz obraicnia.
. 6w i . !chronic
l dziratownicza
. eja uratowania
ieh .. , tembardziej,
. . ze ko..
ezas niema nadziei na ryehle dotareie do za

asillO: ..Ucleklmerzy. "

D tury w lollala NChZP. (Hotel Fr.acasll!) .. ..
deo n : ..Madame Dabarry .

8 :af , eu z::r:i :i f : :r

: ! Z. poslldzlnla Maglstralu mlasla Kalowle

Przy Ischlas (zapaJenie nerwu lulszowego)
po zuyciu zrana naczczo szk!ankl naturalnel

w<KIy go.rzkieJ I'raaciszll:a-J6zeia nas puje lek

kle obfite wypr6tnienie powodui ee przyjemne

Budowa ICHIO t do Szczatow Slrzewoonl<:twem p. Prezydenta mlasta dr. Ko- znaczy na to tara:1 inne mieJsce. a mianawicle sarnupoczue:e. Z21. przez lekarzy.

Iwego
wrborezych.
wIQl'ek
30 lipcl.
1935 r. odibylo
pod
t towickie
tarii
na bydlo.
MagistratSlaskic!1
ud1walil
ezasu ,,?wslalWe
proJekt
dobud waD1a
cura'posiedzenle
MIIIgI$tra-tu.,
na kt6rem
po'lv lcna tettnach
orzy warszlattach
Llniiwy
Au'
.ego toru koleJowego do zczakQwe!. Do- to 111... ID. udtwalv dotyczace IIlJIOl'zlldkowallia tobu1lawych. Pozatem maia bY poczynione sta
zaso\lY tor poJedynczy me .bYI oblqczony u' BabkoweJ. oddanla MleJskiemll KomitetoWl ranla przez odwwiednh, rektamo. by targi te

Z Tamogdrskiego

bee ny, wzmotGny ruch kole}owy-" rDJekt Loka nomu Fltllduszu Pracy dabzyehteren6w na przysz,f e wykanly w sza frekwencje.
zyskal pwbate wladz koleJowyeh lobe- mieJulch, lIOIotonyeh prZY garatach Slliskich .. Ierdzono proJek<t uana1iZO'Wania ul. Klo (T) Potar dcJum.
We wtorek w godzinach Drzedpoludniowyeh
przrS! plOnO do wstepnych prac udowy Linit Ai.ltobu.sowvch na poletka dla bezrobot- dniade.J na odcinkq od ulicy Ko&chiszki do "n
spaH sie dosz{.z«:tllie dom I zabudowania goSp
pomoeIl1czego. lliczliceio Myslowlco ze nych. oraz obnitlkl oq:!laty za wtywanie prZe'Z n.icy miasta wraz z kosztDrysem.
:larcze,
inVientarz ruchomy i cale ZJY.ViO Ema
akow'1. cio1adnik r.zdnlctich lIatrysk6w 1 lazienek W k06cu oddano In. In, naslepuiace zlecenia: nuela Gwoidzia
Brynicy. Corka poszkodowa
Liczba ludnn'cl. Mrslowlc, .. vi Rz&tnIMiei5!kie.l. oostaiWc materJal6w dla budawy uJ:c I t. P. prze nego zapalila laiczzWY'kle
w 4Iiecu. <:elem Viy
rzyro,! ludno 1 '."Iasta przedstaWia Sle na- Pozatem. uchwatoao olmlty!! 0 SO% opIaty wldiiatlych dQ wykonanla z dotaeil I'undus:ro p;eku choIeba. Potar p() "$tar
prawdC'Pooobnie
j'lCo: w r. 19 1 hczba wzrosla w por6wna- za c:hloclz..... lidosl pozamleJJcowelo w Rze- Pra.cy w w 'Sok el 285.000 d. wykonanie rDbM od iskry z komina. Szk<KIa wynosi
6.000 zl. DOlo

rokiem ub. 0 358 (1.65%). w r. 1931 0 508 . ial MlelsldeL - stoIarsko-budowlanych dla M:elsklogo O&rOO«<\

i ionwentarz byly ubez'IJieczone.

%)_ w r. 1933 0 368 (1,59%), wr. 1934 0 368 1 Ustalono Pla.n zaJbudowa.nia czekl dzielniey Wyehowa.nia Fizyeznego. wykonanie budowy
). Li.c zba zgon6w: w r. W31 - 300; w 1932. Bryn6w oraz \jlnil regwlacyi!lych, O'bletych tym plotll murowanego nad t9rem koolejowym Rzet (T) Kradzlet z wlamaniem.
o. IV .1933 - 238 w 1934 - 300, Z por6wnB:- planem. zatwierdzono kosztOlJ'YS 1 ))O'Wlerzono ill Mlejski j. wykonanl& roMt bR1<karskich przy
Ubieglej noey wlamali sic dotlid nieznanl
Owyzszego wymka staly przyrost J.lldllAJkl. wykona:nie ch nlka lIa ul. Zabrskiel pfzed no. II,L Francuskl .. oraz wykonanie budowy mostu spraViCY do mieszhnia KontnegD Jana w Tarn.
wym bildnklem \ Konsillatu NI&mieckie&,o. telbeto.nowelto na Rawle w trakele ul Debo. G6rach. skad skradli garderobQ warto&ci 400 zl.
W otiatnim c asle slabo bytfy obsylane ka- wed.
PQ!icja iest na tropie spra'\\ 6w kradz:cty.
W\'iazd Powstanc6w dcJ Plellar.
W J\vstaneow Sl gruPV ZalnskleJ w Cho.
i( pfzypomina. ie w nietILlelc. 4 bm. na
(L) Zebraule laohiet w I(oszeda!e.
. II Law do Piekar celem sypa.nia kopea
odbylo sic w Koszecinie zebranie kobiet zwo.
Z\lC "nia. Czltmkowie. kt6rzy dlJotychezas
lano przez tamt. ks. IIroboszcza Gliske. kt6ry
z lo\.L swego udzialll mO&'3 to UCZYni do
slwlerdzil
ie stowarzyszenie zalotyl Ol<:iec 5W,
II" 3-;:0 bm. u prezesa P. Ligendzy. Chorz6w
zd ks. biskup Adamski zacheea, by takie sto
i. Sty czynskiego 63. Grupa b«::lzie prowa
warzyszenie istnialo w katdei paralii, oraz ie
ewidcLcjc czlolJ1k6w. kt6rzy spelnili sw6i
Prus cal,.. dzien wczorajllzy zatrzymali I do Krakowa - na Sowinlea. W Katowleaob
'i zck. Wylazd nast 'Pi wczami. z hali. ta.r III, w KI!-towlcach w drodze ria o\ylp.iec trzej p. p. May rowie i ,M.a io zczYk ZOII ali przy: stlJowarzyszenie nie iest organiueii\ 1I0Ht)'cz ;
powst&ncy wielkopolsey p. p. .Stanisla,w j i przez' powstancow slQllk\oh zloiyh wy'brano zarzad. do kt6rego weszly Dreszero.
ci 0 ;:odz. l-ci.
Mayer, Alfons Mayer i Piotr Maeioszezyk, wcwraj. wieniee- pod. pomnlkiem Powstanca wa Anna (przoW'oduJ. Janeczkowa Oblia, So
id'ICY z Poznania piechotl! z taczkami, 18- na pl. V\T<Jlnosel. . '''., . ... wa Marta I Leszowa Anna, Ze.brama miesieczne

Z Chorzowa

Plelgrzymka trzleh pawslal\e6w
wlelkapolskleh na Sawinlle

Z Lublinieckiego

Z Swi tochlowickiego

wierajQcemi ziemi, z grob6w pierwszyeh po- W dalsut drogQ wyruszyh pl lgrzy.ml d IS uchwalono odbywa w 3 JtiedzleJQ kaide-&o mte
1eglych powstane6w wielkQpolskich;' rano. Do Krakowa przybQdf! dma 5 slerpma. slaca.
Plelgrzymka ta przebyla ju2 736 km., a W podr62y tej towarzysZS! jm najlepsze iy (L) Zlodzlel w mleszkanlll proboszcu,
bchodzl w niedzielc, 4 bm. 1935 r uroczy
C 15-iecia swego istnienla z na"tI:,pu.laeym ma jesl:cze przed sob!} ponad 200 km drogi czenla.
Oneg{/aj nieznany sprawca - w itorzystaw
Tow. Goon. ..SokOl" w Zgoclzle

ramcm: Godz, 6,00: Pobud.ka. g<KIz, 7,00:
a cWiczefl. iooZ, 9.45: Zblorka towarzystw
h:stwa w cwicznl ,.Sok04a". ,,<KIz, lZ.OO:

cmia. godz. 15,30: ",ystepy publiczne Da

u "Sokola". g<KIz 20,00: zabawa tanecz.na

wiczni sokole!.

Ostatnl wyraz technlkl autobus 51. 9933
Autobusy At, Llnll Autobusowych okraiyly kule zlemsk. 380 razy.

szy nieobecnosc domownik6\\' - wsze{/I do mie
ukanla IIr1Joboszcza'w Lubrcll:lI i skradl okolo
246 zl go-t6wki I zuaezki poczt:. warto&ci 5 II.

Cbecna w kuchni sluhea -- nie zauwa:bla Irl)
dzie}a.

Uroczystoic PGWstalicza w Lqte'wulllach.

Wi'lzck Powstafte6w SI. gmpa t,aglewnlkl
tllQllkich Linij Autobusowyeh w konanym w w rsztataeh tll1 skleh Lln J u
obehodz.i w me{/zi,elc 4 bm. uroczystoAc KatOwlcaeb
\ :pyrekcja
Katowice,
1 sierpnia.
I Nowy
autobusplerwszy
jest drugim.
z rz,d.1!
wyZ Bielskiego
urutdzila
wczoraj przedpolutobusowych;
bowlem kursuJe
Jut (B)
Reeertal1'
kin:
!a istnienia grupy, pol <:zonlt z 15-tq rocz
pokaz nowQ budowanego autobusu, od grudnia ub. r. A jest jui w planie budowa Kino ApolJo Bielsko: ..Czrowiek Icst arle
wybuchu II .powstania na 06rn. SI. Pro dnieln
wykonanego
calkowicie
w
warsztataeh
ElI!}trzeciego
autobusu...
.
szny"
: 0 godz. 9 raDO zbiorka'tow, i zwlliZk6w

zko:c. sklid nastliP! wymatsz'na nabotenstwG skich Linij Autobusowych. Obecnym na po_ ElI..kie Linje Autobu80we, wykorzystuJ,c Kino Riatto: .,JegD ekscetebcia subJekt".
z. ]Z.30 uroczyste zebra'lde na sal.1 P. Kokota kazie wicep ez. m. Katowic Skudlarzowi, w calej pelni doskQnale warunki do Z oJ!1 Kino MieJskie Biala: ,.Piotru"

ota. ... _

z. ]5.30 koncert w ogr6dzie \p. Grab<:a ui. burmistrzowl Myslowie dr. Karezewskiemu I ruehu autobusowego, pokryly tllQsk sleelQ b- (B) Ulecle zlodzlela rowerow.
.'cina, godz. 20: zabawa tanecz.na na'saU P. przedstawicielom prasy udzielal wyjaAnien nij, kt6re obslugujQ, pnyc&yniaj,c sit; wydat- K(',misarjat oolicH w Bialel ocIstawll do dll

dyr. Mikua. nie. do zwiQkszenla dogodn06ci komunika ji grodzk:eg() w Biale! sp61kc zlodzielsk3 a to An

Nowy autobus Ell. 9933, i tny kolos 0 43 na obs rze Wojew6dztwa AIQ k l!'o. W CIII- orze!a Pa ; sa.z Bie.J.s a i lIaser.. u styna
mlejscach I wspanial j linji, wyposa:tony je t gu sze'eiu lat autobusy I: LmlJ :Autobuso- Gertlera. z B!ale!.. w zWlaz u z ostatrueml ra
wedlug najnowszych wymog6w i zapewma wych przebyly ponad 8 mllJonow kllometr6w, ezietan\1 rQ\\er6\\ na tereme Komls. PP. 81 la
Z !Ycla Peowlall6w w Mlkolowle. \ maksimum wygody. Koszt budowy wyni6s1 ezyli - obrazowo m6wiI!C - okrQt 'ly kulQ 1 Bielska. W czasie rewi jl nalez ono : r.. r
.S.linca odbylo sle miesieczDo zebraGie pta- 26 tYI, d. Dla por6wnania trzeba zaznaezy , ziemskQ wzdlut r6wnika... 280 razy, przew<J- I ptasera Ger rtr: IB: : r n:az: renie Biatel
l Peo\viak6w pod przewodnictwem kom. H kursujlley na linjaeh sllj.5kieh autobus na 211C ponad 15 miljon6w pasater6w. O.SjekgD .cb zpo&redllio po kradzleiY oddtwal
.romboszcza. Do l6kalneJ koml511 nryflka- 26 miejac, wykonany przez Panstwowe Za- Nowy autobus, nosZ4CY numer por14dko-! e tfer wi kt6ry \:ze&elowi> przerablal I
atYbrano Wikal .8e ar a I :;:d Q t , klady Intynierji w Warszawie; kosztowal wy 35, powiQkszy iloB kilometrow i pomnoty ; rzedawal w' olu>lkY. Jal< stwierdzotloOertler

Z Pszczyilskiego \,

dza n ":t:;;:
edz;er: .;f: at
:a do
0' Dg
19 10'1.000
d, liczbe
- juz "przed
1 kMk nd
le sk adzlon
ch .rower6w.
okalu
Krzystodlka
ezasu
udz\e!enia
pla-pasaHrow.
Dc.:hodzelll<\
pro\\adzi
Koenls.
w B,elsku.
.c lIa zobrania czlo.mow..kle &wjetlicy w . . ... (B) Zderzenle dwcich motocykll.
szkole
powszechnei.
W IIlItJlICym
lie od-ch5 Ie
P ' au. ..
deltocykle.
Z roweru kierowane
' Na Wzg6rzupuel
w Blelsku
zderzyll&iedwa
mo..
teJalliU
W
.dniu
18 slerpnia
1935 w Papr
mtel
r nv
Palaka
Rudolf.
It Ka.
p\ac6nk powlatu Oszczyt\skleao, -£ I I. I . K tk ' otowia od let I Jana liw z Kamlenk:v. Oliar w lu:lzia<:h
\\,aiG'110
bra gremlalny
udzby
l Pod
Pu6w,
1 s\erpnia.
. , ,,m
er.. wioz!a
na m .eJscu.
. re a po marieg
. - na szcz«:
ciedZQno
nie bylo
Wine
PODcOSZQ.. iakstw:cr
Clldant zaapelowal
do czionk6w,
gre- konle<:
Na u1. Xaro1a
Mlarkl
wPalOwie
1.darzyl
zwlokl traglcznte
. .16rnlk..
_ obai
motoc'ykli4cl,
!nle ubiegaU sie.o POS. i OS..Olazby braH aie w ub. Morek nlellzczo611wr wypadelt, za- odkoltnlcy Izpltala Sp61kl BrackleJ w By:

lat
prolektowanei
Zw. k<diczony
WraeajllcY'
na rowerze
dUI . to
. w . aCh.
Wedlu, 6.
or .p.
Z8.GI?wala
. cze6 lekarza
. , . SP6Ikl
Z Cieszvilslele
. .o . .
st.w81.
w dDiIl 4wycltl:zu
bm, do-przez
Krakow..
z 'pracy'mlerel..
z kDP,
Anna ,6rnlk
44-1etnl
Karol
Braokiej
dOlnal
zlama
ta krt;- J .ef'

dloamator, Glowala z Lubomi, zaczepll pedahlm 0 kal?1iefl goalupa I p,knl,cla cllslki. Traa:ic te ar- (C) R....rtalr khl: '..... ... .... . . . '

ll1a 28 uhm. wieczorem nieznany dotychczas prsydro6ny, Wlkutek CHao apadi, rDweru 1 Iy g6rl}ik osieroell ion, I 4 llect. amle c . KillO mleiskle: ..Jarzmo miloICi."I..Prec.1

Wca &kradl z DotlCD\1I lo6clnaelo na sHade udersyi ,low, okamle6, a nalltfpnle wpadl GlDwah wywolala w,tr14B a Jllce wraeme tdclow.", - .., .' ,. '.
ura!ora
Liszki
Janl w Tycl1a<:baparat
przy uJ. radiowy
do sltboklqo rowu
przydrotne,o.
war6d Jtso kolei6w. ' Teatr
Eleldryezny:Reportat
. urocl Usull.
p ystolCt
zQcc.j
4 laanllOwy
marki
,.Sa- . ponDI.
. .tx)arzebowycb&p.
I Marszatka
J6z';!a.,

\VWarto
1 1.000
"Wielka
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_.&_ I . .."' I I
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R ... WOJPrzed kl:lkll
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Wystaw.a zbJ.1UwUOoltll_OW
,_zcze....

r.aLrad}owy mar.kl ,Ciektrlc-Atlantl<:" war- -. yo e .... egoW YWlamaliSie do .slaJmRaclikoweJ .Pauliny i W'ielkll ta itUpreaabal.fttJowana Slatt.

l O zf .' . P (R) Rtd w kurlll.. W Mstanie.ld6:elak Ii konia w/ArtoAoi 600 zl. s lIn zoata1lle ..\btll .

radiiii mlei..."... . W DOCr z 29 1113011aC1 'Jl!>d"",o.toikra4Z :w a =:I'=:' SPa:

\\',IIOCY na.30ubm. well1lt1itlllaalIf1'aWC'Spra'MC1.Drzt CJderwSkMl.mOkO.,w .. ... a irz.ys. ..' .w,yoiweksdc' '.,It

szkania tmUl.Jerlelo wOocza$owlcacb .proboszel& Raila..... . .... ..'fr:a&r:nO:"aWUI111 elltiQrdI .. ..
kll i skradl! damlki ro-wr I naPUlem aatra"dliwi rulWlr . .... ,,:1. .. ... , ... . . 'II Sii.,IIOWie. dMl..\ . iIII .eeu
.,J6zef
TomaJa PSZ<:ly.Q",a
DllficodtSprlwCr"
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a . ........:.itkradAOarcb
e.\waftotOUOOJI. 0..,0
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iarderobo,.
Wartot ,.radZionelo
ro- o.tllJe do....
....1
1"i..
.,...
Itnllarderoby
wyaOli800II.
.......SIkod., w8..PO!U.<}
zarzHlOllO....
. . PoIcIc
..wleprowradliDOl,
. ' JI." ." !'!""" pr. .,- .: ;'. . ..;. 4aUl ..

KrDnlk.,.d'D..

AsY "Dirt.

.,Fraulein Doktor" \IV Teatrze Wyobraini,

lil'DltlZa 4 I

toO'klowy J{]

\Y. :'. j 1'). 1

\Y czwartek 1 b. m. 0 godz. 21.30 nadaje scsn& Teatru

'Vyobraznl 81)'ooy fuktomontat Jerzego 'l'epy- ,.Friu...
Jcin Doktor", ;eden z Dajwl k8zych 8ukcesow Bcenlcz
,.yeh ostntnlcb lat. Sztuka J Tepy. grana przez WBZY'"

'l.:l: \ ;;JS: C]
Ihl \"T ClgleQ)

lje Jt w 'scli

Itklc bez .wyj tku te_atry polskie, 5wl-:cl obecnie trlumfY
tla blieKo 50 S'*'BftCh--europejskl.cb 1 amcrykai1sklch. W

, .; i O::

Jutym b. r. londynska B. B. C., transmitowala na wszy

trt>::.ujql:O ZQJj

alklc rozglosnie angielskie calowleczorowy spaktakl
li'rauleln Doktor'" z desek eksper)'mentalnego teatru
;;a PlccadJlJl. Polskle Radjo nadaje 8ztukQ W opraco
'\'!aniu radjofonlcznem autora - speakers lwowskleJ

clla mUSl 'n 1iI

11lc tt'go, ze
t,W... pierwsz<\

rdl h£:ilq nie1

J'ozg1050i. 'V gl6wD)'ch J'olnch wystqpiq arty cl teatr6w
lwowskich: Zdzislawa Zyci:kowska, Tad. Blaloszczy4
.kl. T. Kaiiski, WI. KrasDowiecki.

lHuwt:rklowE

Czwartek znakomitych solistow.
Dzls.ie)9'tY dz-ieIi 8tol pod znakicm znakomitycb Boti..

ettiw. 'fak 0 godz. 16.15 uslyszymy z Torunia Marj
t Sehumanna oraz z Warszawy duet ztoton . z dwocb
JJinit.k-q w dzielach rornantyk6w nlemleckich: Scbuberta

.oprao6w: Wiktorjl Skwarezew.kiej i Ady Kamlnsklej.

V god.. 19.00 w Dudytjl z plyt. jednogo z Dajwl k.zl'cb
akrzypkow doby obecnej: Bronlslawa JIubermana W' kll
ku dtobnyoh utworach" zag -0 gadz.' 21 zoakoJPI el"O tc
lIora. polsktego stalego artyetc: oper zagraniczoych Mle
czysJa:wa Salecklego. J kt6ry 08tatol0 W fPWym recltalu
przed mJkrofooem warszawsltim - potwierdzil panujl\c",
C) nlm opinjQ piCrW8Z01'zf:dnego 5pjewaka Tak Wl c w

czwartf'k zapewnc malo kto z ra.djosJucbaczr odeJdzle
Cd swego odbiornika.

"Tam gdzie odpoczywal Marszalek.....
1 b. m. 0 godz. 11.30 TadeUBZ LopalewBkl pueprowa.

8zt reporta! radjowy z Druskienlk. W reportatu tym

Od1yjq. wspomnlenla bllskie serea DS8zeillU 0 ltIar zal
ku. tam bowiem JubU OdpOczywa6 utrudzooJ" praclI 1

hm I.Ost.lt zn
ia .a\\('Jnlk(n'
:ll\\ r U rodck

Z przeblegu Swieta Baonu III. lwl,zku
W "Ilel D,br6wce
Mala Dabr6wka, 1 8.

W ubiegta niedziele obehGd.zGnG w Malei Da
1tt)' lamj.
br6wce uco,jzYScie rokrrn:zlliepowtarzaillee ,sie
o.
swietG' III. Baonu Zw. P.owst. SI. W ramaeh pro
gramu prze rowad7.ono: marsz baonowy 12 km.
zawody lekkoa1letycznG. za/w.ody w pi, ke n02nll
i w palanta Wczesnym rankiem sta1le'lv do mar
SZu po badaniu lekarskim. .klore bez:.nteresow
Na Kopiec Marszalka
alot.yll urzqdnloy kopalnl .Mnk." 'W !ollebalkowloaob niG przeprowadzil p. dr. Sikora z Malei Dllbrow

Ko.unlll.l

al. 380.-.

Bacznosc Podoficerowie Rezerw)' Kol
Wielkich Katowic!
Zbl6rka ezlonk6w 1I'olnyoh 0<1 .nj c! w dolu dzl.lej
azym 0 godz. 18 na PJacu Wolno6ca w KatQwicncb, gdzie

lJ{ bt:dzie lii branle zlemt na Koplec 1\lanzalka. Cztoo.
I<owle przybywnj'l w munduraoh.

kl, 4 dm2YllY poszezegolnych oddzili'l6w Zw.
Powst. SI, Sta'rjem wspomnia1lych dru2yn za

i :t',

J koniec kur1
:mkwuIi ftkCtw

..'\1'tnik0w, res
Id.}' podkrEslJ

I,le do podnie

w llrz,}'szlosCI
{; l;ropugowad

( . l'ozatem I
t '(ZlWj, jnkl\

lU \H,'-zestmk6'
l1.Ik')i1. zcnto

It" ],tol'e £.\ 1

late.\\', a kt6J
11 pl 'wackiego

W'zi'g6tne wy

J hI, )')etn .!
DI;\chut Gerh,
lli. !;t)'lem kt

I,

I I)'I : 'd'

1:1 1 H(lcii:ek I

) In. stylem "
)J';-'I-:. )(onrad

fH: l::\ U.
ta...y le{) m. 8t

Yj',':\;\, Hillc-zyl

- : i;: :c:

. Kurs dlamonterow centro ogrzewania.
$I".kl lo.tytut Rzemlo.lnlezo-1'r1.emyslowl' orlanl

s.je w Katowlcnc:. Da mlesl"e wrze.lon rb. 5O.god1.lnny

,'

,-000

Kalendarzyk zebran
, Czwartek 1 iierpnia..
KATOWICE DAD. Zebranle 1'ol.klego Zw. Zaeb. 0
scd.1? w aaWi>: Czuprynl'.

Kalendarzyk zebran N, Ch. Z. P.

. ,Sroda 31 lipca.

MICH ,LK9'Yl<;E., 0 Ind.. lU.teJ W lokalu p. Ben
kel!Q zebranla w..yfltklen organlzacyJ proulldowyc!l.
ncte.renel: p. r.ed. Kopec!. p. proto WeaoIOW.kl. .
III1CHALKo.W;JCi:., Zfbra.ole kol. N. Ch. Z. Po 0

-1001..11 W lokalu II." lI_nkelo. '

: ': ; ;m: ;:

tot)" z(lslnt ..1
I. W t;nsie tr1j

t. Ii.tot'Y OCI)"'
\\'nil'two 1&,\\'01

:';

J

t

.......
111111111111111111111111

JJJ. 11I. 2281/af.r..,ne. JaJt Jll,

obwleSZCZelde o.JaeiI

PelllJ....t

Obwl......I'11... .,.ecrQL 11111111_1.

.n."ll.,t..!,:
... . . .... °
1) dnlalllltrpDlallr. o&04..1H.l .

' . Imhl

y Oh.OfZo......pr.'kI'DJ". IIi . ...... .. .
OOOOrolek. ta ,.,-. ' ,

R,_.co.wane '1l.;a UOO._..1

Z) oiDia 8 aI.rp l.br. 0 BOlla. .teJ ..,

.z-.DF"pochVZnik.. prof.'
,,' o.'F.raberiUII.i powroeil

Chono1l'1.rlI... ,.Pl;PlaatnWa"l. Dr. 11 ....

.t.t : <1 r (:;: ". .. :1 . ..61oltrsllT, . .

.... ji'afQ:ka'4.kiej wy

blurko. 1,lel-at-nkct. 2 'fottl1_, . 3 .kr.nl ..1

wane., " ' ,

totel prze4 'btU'i'ko,' 1 d)'W..D. 1 lamp.

, :prawF (.do'Fran.1tfurtu n.

Ull\ca .. .e .. . . I; . t) tJ' . . . cma;:--I . rleIlIO . tatro

'" .'(M e .,..Wei..rl1 30'lilt

..n acowa-u.e- na'l",c.o_ IlUmQ' MS.- .L

" :s..rledZit/Dn.Biezpanje.
r Pot. 'FraiJeje, .Abill e,

a) d...aSalerpola br. 0 BOlla. It.te, ..,

ChorzowleIH.; ul.. JlutDlolUI (Sa"" HUlo

"J:'nn:tit puji\co' iuchomo5ci: o

.. 1 T j raink.' hiulltynie

J Ulo)'widke z IUBtrem I marm11ro...
j}tytt\. ':1 OOCll_ etoHkl . mumuroweml
plylam. 1 8 arQ do .I'zeczy I owaloem

. prof. "FrobeniUs"(na le
wo) .z mafionk, (na pra
, wh) "podezall 'p6wii:aiiia
: 11' frankfurekirii.. Iilsty

tostl'em 1 boczol\ bleUtniR__rkl\.. 1 uprz",.

'1 11prZI\'t konnq z cbomootem,
Gszaeowano na I,\czoa BumQ 630.- II.

'tU'Cie' AfryRil11skim.

4) dnla 7 alerpnl. hr, 0 goll.. 10.te' ..,

Wlelkle! . Dltbr6wce, Kol. .JutrB)'DY IIr. 7
pnatcpujltce ruohomoSel: .
1 bufet 1 kredeos. 1 1itr)'na, 1 st61 oktit".

+

. :'IIIIIIIIIIIIIIIIIHlIIiIIllIIllI

. fC;ly. 8krzesel pOJBtrow&.Dycb.

z clem Ilcytacjl.

. (-) WINCENTY KIERZEK
Komornik Sqdu Grodzklego w Chorzo.te

rewlru III. (1701)

WISl.A
(AI,sk Cieszypski)
Telefon Nr.' 66.
Otwarty przell cab
rok.
Budynek polozony
wsred lasu. Wszy

stkie pokoje slo
neczne z balko
nami i leiakami.
Kilka. metrow od

wody. - Ceny
przys1;epne.

Si ri(t:d.N z eeiu

. konnq a teJcaml. 1 mas.YiU':, do w)'robu
wQdUo ,.'VoU6"' z tranamIB!"'. 1 koetol
! Dletntowy, 1 notor elektr)'czny 3 P. 8..

08:£ acownoe ua l cZOI\8Um'l 2.000,- zt.
n.uchomo ci POW)'!se-1' ogll\dB moin. fI_
tnh'js.cu !,ryrzedazy 1/4 godz. j}rzed rozpo

..8LAZACZKA ..
K. M lIyiskieJ

,.
- --.'"1
'(,.__
'.....",
t '" <.

.111111111111111111111111

510wo ",yoowl.

pod ..Emeryt . (I
dzeniem. Of yty do Adm. Pol. '

dzlane lest lolne 

SPRZ UAz'"

ale stowo w dro

bnvcb ogloste TAN 1 0, N A RAT Y. Ro
niach Polski Za

maszvnv do PLSama. li.:zenJa. sZI

nowe okazYine. warszta tv repa,
.:bodniej" UIrWali nO. lak, rnla. oiklownia. Przepis'
sie w oamieci d2i nie na maszYlla h. tluma.:zenia
s1alek tysiecy m. w:elan13. cwiczenia na roznl'ch
SZ,vnach wedlu na!n"wszelme:,

dZi
III. Km. 1136/35.

B.R.HI B:OiBiPO'DRilllliR IliR101IB!lrO

Emerytowany urzedllik !loszU'kUje
sady bi,urowej za skromnem Vi;-:"

..::;Jaski Dom Maszvn" Katowice

Obwleszczenie 0 licytacli

Pianino za,gran:czne ..Quandt" t1;

Oglaszam, te W 8obote dnia 3 elerpnta
19 ' r. 0 godz. n.tej sprzedam publicznie

Katowke. 3 Ma>ja 21. tdeion 32']

.. K towlcach puy ul. Mlkolowskle! Dr. 19

uiywane sprzedam okazyjnk. fe'

nastftPujltce ruchomosci:

I/:awiadamia, ze W mysl 16 6ia>tu,tu prze-prowadzono W dniu.24 li'PCa 35 r,

U7.lJIW\\ 18KA

:z:; t::. i: ; o 'a 8: P';:. 1 1. m :I 8 er:.: _

LOSOWANIE

3. sz:opa 6 m. dr. x 4 m. szerok., 6 w6z
kOw reczoych do rozwotenia drzewa.
3 m.3 drzewa. vol tony hryltlet6w. V'"

..' 8'10 Obligacyj Komunalnych,

-!nia 1932 r. (Dz, U, R, P, Nr. 115, pOZ>, 950) odcinkami powYiszych Ellli'
syj (z wy.jijt,kiem EmisH II S), oraz

proazku Pel'si1. 100 paczek proi?zku lIen
ko. 50 but. wina. 50 but. octu ""ionego, 50

wydrrnie f
awdopodob
o. ie WYW(

szJ$'u Lotmajer, 50 5Zt. m:rdla toaletowego

51 butelek Baku malinowego, 40 paczek
proszku Safomil. 80 paczp.k kaw)' Kneip
pa oraz 70 paczek makaronu.
OBz cowane na Iqcznlt sum 741.50 d.

wj'cieczki do Huculsczyzny. Cem
koju z wykwintnem UlrZymau!eln
5 zl. W domach CaJITIP:u"lo\\'\'ch

2 osob, od 350 zt. Komun'kacia k,

(lm 

-- - KotNI!:

Magistrat miasta Katowic rozpisuie

--Pr.el.ar.1 ....llc.ne

L .'

a) na wykonanie robot kanalizacyjnvch i szosowych II.
odcinka ul. LigoC'kie.i.

b) na wy.konanie robot chodnikowvch w ul. Krakow'
skiej,

c) na dostawl; materialow szosowych z iuzla wit:tkopie
cowego, porfiru, doloniitii'i bazaltu.

dzinie 12-tej. .

. Termil1 otwarcia ofert dnia 9 sierpnia 1935 r. () 

Bliisze szczeg6ly' przetargu ogloszono w' skrzvnce
na przetand w gmachu biurowym Katowice, 'ut. Mly'tiska

MAGISTRAT. (1810)

"FALALEUM"

III. Km; .1090/35.

Obw'eszczenie' 0 IIcytacli,

m'. 6: 

Oghu.zam, te w 8obotQ dol. 3.go sierp"

nla 19:J5 r. 0 godz. 12..:tej w potudoie prze.
dam w !\Jaloj Dltbr6wce prz;r ullcl' Hallera

44 world otrqb rtoloh po 50 kg., 20

work6w Jusek kak.owych po 25 kg., 1
Wl Ik ;tyta 70 kg.. .35 ,paczek cYkor!1
.,DoJ;U1'af', po kUka kllogramOw rytu, ml\.

klrytoweJ. milk! ows1noejj, ka8zy tatar
cZDoe]. maku, krochmalu, 1 ekrzYQka
platk6w mYdlnnycb 3. 1/2 kg., 29 butelek
octu,6 butelek Boku mallnowego, 26 pa
czek r6 II:rch kaaz I mllkl, 61 paczek go

dzlk6w. 6 eI ark6w mo.I n;rcb 1 5 e.
laznych.od 1/2 kg. do 5, kg.- oraz 2 t..

r6wkl. elektr)'czne.

WartoM. a.acullkowa' t)'tb rUcbomo&cI'

Wl'Dool 536,80 zl.

RucbomoAcl powrtn,'oll"tld motlls'lla
mle!ocu ..przedn 1' 1'" loIIl.pUet! . rozpa.

cZQclem:lIcytacjl. ' ,

(1712) , -oO.I!.BXJ...Komnrlllk;

lanka. J esz l

any zostat

,slczeg61ny

wif:iiszOS

z;:ledo\v oc

j'raznego z
m(lji zblegt

\'In przez B
om ciu, by

gnac podl

ler spraw

r&.sa ze SWI

'ywozu bre

ie Vi \V

loina odme
a sprowad

\V tei s

t\Va sprav
embardziej
lndlowe Z
bs!nl!:iwanh

aczone ia'

'to \V i.e. ze
,ec Anglji. 1

ng:elsko 
CZYC 0.85 znacz,ka'llli. Kr:JIko\\', Wi, o z potow'
I Urzad SkarbDwy w Katowicach pole 3.
: it angie
podaie do og61,lIej wiadomotSci. ie dll,
at dosta
2 8 1935 'r. 0 godz. 11 w lokalu p, Pos Betonlarka A B G 0 200 i 150 Ii r
akt
tylko
sella Ryszarda przy ul. Marjackiej L, pojemnosci. do-brze utrzymana eta
21 odbedzie si sprzedai z licyta,cji nie do sprzedauia. Sprzedam 1'0\\'U\ ,a. w isto
o
ta\V
wo,
lIiiei wy zczcg61Iliolly h przedmio' prawie nowe wozki na beton. ZgI
tow celem uregulD'Wania zaleglosci szenia vod ..Rifii" do Re'prczen:. osle po Zi
podat,kowych, a to:
..Polski Zachodniej" w Bielsku, (11 ukladu obr
apa'ratu do elektryzowania, latmJy Uniewazniam "- '1Ubion<1 ksh\Zc'tz e!!;lowym
kwar<:DW\eI! do nasw!etlania. a'pa-ra'
zaja cei 1.(
tuRelltgena. wagi osooolwej, a,pa woj&kow", wy.stawi.ong przez K
Decyzja
ra,bu InfluellcY'}nego orllz kana,py, do w Biels'ku na naliwisko Wiucen
4 % pokry
Kunschke,
P1astwi&ka
80,
po<:zta
Ci.
bad,ania pacje,nt6w
og61nej wartooci 1.190 zl.
Naczelnlk Urzedu.

", l.,,<f' 4t....J'D.P A"
. Oglaszajcie siCC

w:"Polsce Zachodniej"
. .ttJt. r.. A V./':of f . r ,&.&

szyn.

!Il!ticlskich
lWolnie 8.(

Jedrnle prz "olnie am

tanae,
drobne OllOlleni
kuplsz lub sprzedasz korzystn
katdy przedmlot. poszuk3SZ k
pital, mieszkanie. pokoje I t.
Przez

drobne OllOilen

OSZCZlldzasz nlepohzebn. wyd at

1 czas, a wynik jest zapewll ion

.0. air. .

..
ca.. .,... - tS ..."

WIIONU:'I ........ ................._

Wa2ny od 1-15 slerpnia 1935.
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ien..n.tf\WOWYCh, wldl .n.J.

n<lWet 0 t l

miejsce w

:tYcle Ii hi
nrzedsiebi.

Ilia wykol
Usilow
\\'obec Ita
$\'t1Ipatie

Sl \V str

Drzez Mu'

Ii. 0 "cz
tel echa ,

11!tlja, I><

\..0 dla D
swiadczer

irodzielll
kOrlYsta

.....-....-......................................................

l, ie jak '
hktu abi:
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Urocze letnisko podgorskie. c'e
klimat. silne naslone znienie Id'
ne warunkl wvpoczynku. K p:e'
solanka iodo.gromowa Przepi'

iowa i autobuS!Jwa na IIIl i
b. Ballku Kraiowego, przylh:t}Och i skcmwertowanych przez Bank OO5Po'
RucbomosCj powytsze oglqd H D10tna oa
clarstwa Krajowego.
miejscu 8przeda y 1/4 godz. przed rozpo.
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ez clem Ucytaeji.
\Vykazy numery-czne wylosowa,nych odcirnk6w zawiera "Monitor
DEJA, komorntk.
Puls'ki" Nr. 173 z .dnia 31 I!pca 1935 r. Tabele losowan mOIl! zalnteresowa
V. Km. 1638/35.
Pok6i z ku.:hni.. lub 1 pukuJe p .
ai przcojrzcc wz,glf:{h1ie podjijc w Centrali lub Oddzia ach Banku.
KUle Sie od laraz w Katow:cach I
Obwieszczenie 0 licytacil.
Wyplata na.Jeinosci za wylosowane odciuki .odbywac if: b dzie po.
KOlnornlk SC\du Grodzkiego w Chorzowle ,}kolicv. Zdoslema do Administra
lIej! ZasY'Pac wsz}'stko spowro"., rewtru
V. Pawel Lech, majqcy k.,ocelarJ Polski achod!1iej pod ..f. A 3"
:ZijWszy od d,nia 1 paidzl,ernirka 1935 r. w Oddzia,le Gl6wnym w Warsza
owle I., ul. Dl\brow-Bklego Nr -25i
wie i Oddzialach I!rowincjonalnych Banku, w,,-gl dnie, wcdl\llg brzmienia , tem. To nie ta u.uca: kt?r 'miel K., .naChor
podBtawie art. 602 k. p. c. podaje do pu
KU1'NA
bUczoej wladomosci, te dnl. 5 sierpnla
ickstu odnosny-ch obIi,gaoeYlj, U koresp.ondeut6w zagrankznych, a mianO'wi ,rOozkopac.' ';.,. ..",.,..,':''''.'''.''''''.>'''''' _.
1935 r. 0_ ¥f?dz. 13 po pot w Chorzowie .1..
.cie w posob odoPDwiaodajijcy postanowiemom ustawy kOo!Jwcrsyjnej z dnia
uJ. Mleli!oldego Nr. 29 odh dzle ai, I-a..
Knole
maly
domek
w PaUeWt1lKU ,
UcytacJa ruchomobc1, skladajqcych s1ft:
11 czerwca 1934 r. (Dz. U, R, p;' Nr: 59, poi, 509),
'z 1.pUy'tasmowej . motorem, 1 tOulet)', Li o e. Oferty "do ..Pol ki Zac'
1 8ramofoDu ez&.fkowego 1 2 szafek noc dmeJ pod..M 5 .
Opro.:entowanie wylosQ!\Vauych odcinkow usta,je z dnicm.l paidzier
ny b.
nlka 1935 r.
illdajcie.ws'i4;Cfzie. chodnlkl
08zacOWanycb. na Iqc7.n1\ Burnt} 701. 800.-.
Ru.chomoscl motna o"'llt,dac W dolu ltey,
Emisjami b, Ba!llku Kra,jowego administruje Oddziat J;3auku we Lwo'
tacjt w mtejscu t cZ8sie wytej ozunczonym.
Chorz6w I.. dDla 30 IIpca 1935 r.
wie, dokijd naleiy si 2Jwraoeac bcz>posrednio w sprawach dotycz'lcycl1
LECH, Komorntk S<\du Grodzkiego
Jasnowidz Vapuro jasnowidzi na,
w Chorzowie I. rewiru V. (1708) siijce kilo,me'trow dajc moinasc 1:
cene 50 .rosz, za 1 mil
bvda milosci pozi\danei osoby. Z:'
LlCYT ACJA.

obligacyj tych emisy.j. (I J3)

Oswladcze

raW zagra
wi'8SZom ,

pa zek c korji Franck. 50 paczek pro

41h% i 4% Obligacyj Komunalnych
i 4% ObhgacYi Koleiowych

(KaTI

zaA ° godz. 12-te! puy ul. Mlkelowoklej

IIr.9:
calkowlte urzltdzenle skladowe. 60 8Zt.
mydla KoUontay, 30 Hzt. m)'dla Luka
8z k. 50 p d. pro5zku Radjoo. 50 pud.

W1raz zc onwertowanemi na 5%% na zasadzie ustawy z dnia 20 gru

ie do I

.tedyna w Polsce I(olonia Campi
wa I oensionat "Dobroto\\"
Lanczvn nad Prutem pod Delat!

o8zacowaoe na Iltcznl\ 6UDl 885 zl..

7% Obligacyj Komunalnych Emisii II, II S i III.
7'10 Obligacyj Bankowych Emisii I i II.
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