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Oswladczenie angielskiego ministra
raw zagrallicmycb sir Samuela tioara

Im"j Izbie Gmin, ze udzielanie zezwolen eks

w" rtowych do Abisynji zostan;e cbwilowo
'Iaty wi,eszone. bylo dla wszystkich niespo
lank'!. Jeszcze tydzlen temu m6wilo si ,
wvdan;e formalnego zakazu iest malo
awllopodobne. Wprawdzie bylo wiado

o. ie wyw6z broni do AbisyIiji zabamo
any zostal od kilku miesiecy i ze {)ferty
szczeg6lnyeh firm eksportowycb byly
wi!;Kszosci wypadk6w z formalnycb

zj!;IQd6w odrzucane. aczkolwiek nie bylo
yralnego zakazu. Zakaz wywozu bron i z

W St.nach Zjednoczonyeh odbyl ostatnio lot probny olbrzymi samolot do rzucania bomb. Samolot ma 21 metrQw dlugosci i zaopatNouy jell
II' eztery motory.

nj!;ljj zblegt !lie z, takimze zakazem wyda

I'm przez Belgje i francJe. CO stato si w
111 Cill, by okazae halii dobr<\ wol i za
ej!;nae podejrzen;e 0 stronniczosc. Mini
ler spraw zagranicznycb a inspi,rowana
t sa ze swej strony Dodkreslali. ze zakaz

SOlU;e[Ba lodz podwodna nlDDala z 55 lu zml zaiDI 1

'YWOZll broni POsiad haralct , eJa$()w)'
ie II' wypadku kQ:':1PUkaeyi 'wpJlmt\¥clj file

po<wzasmalle!W,mwflQ v p.Wle Js:WJ,dn.,' Je>IOd.zl podwodn0l w .cbwlb PO-\¥Ydano arzadz-ema w celu WydoQ¥c
oina odmowic walcz'-\cym stronom pra 25
}ipca br.. wvdarzvla sie katastr01a: a'''z I ttr! Ukret6w. '. " a:tlmie ledzb'PORr eb oflar"
a sprowadzanie bwni.
\V tej sytuaQjj postepOwan e minister zatonela IOdi oodwodna B a wraz z ca' RZQd sowiecki postanowil przyzna dzie sie w Kronsztacie. . ,
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ie "" i , . .t uratowa
", . ,"',."" p ."", rz , Yc " zyn , . ,rodzinom
,,. . , a , " k , . " " 1Itas oiiar
,, t , rOfY , ,katastrofy
YIO j po "" 1 , 0 "" .0 , ,
. , 0 ,, 0 , "" r , b , . " " o ", raz. , doZ , . " Y , wOtnie , " " re i[", n , tYo , ' . ',
zaloga
sie, ' iednorazowo
twa spra II' zagranicznycb okazalo si la "MOSKWA.

cmbardzi(,j na mlejscu, 'He e stosu.nki

andlo\Ve z Itali<\ ustaty niemal zupetnie a
iJslugiwanie Abisynji musialoby bye tlu.
,aczone jako iei uprzywilejowanie. Malo
I to \Vie. ie zadluzenie band!owe !taW wo

ee Angljj przybrato nawet PO zawarclU
ng:clsko . wloskieg.o ukladu leanngowe
,0 z polowy marca rb. tat; wielkie rozmia
v ii angielscy dostawcy woleliby wstrzy
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W Genewi doszlo do komDrom-is-owego
odroczenia zatardu

II tQ 'Ie dostawy. Ofiejalnie uznaje si ten
J};a akt tYl o ": o.dniesieniu do exspor!u w = GENEW A. Eden i Laval wypracowali
i jdliby przez
do tego
czasu sprawa
nie byla I pora
aie poz",-al.t jeszcze na pod.
zalatwiona
bezposrednie
porozumiejftciedeszczo",-a
operacyj wojennych.
,\In: 13. w Isto le Jednak dot\ czy .to ro iez onegdaj wieczorem' formulc; kompromiso nia)
Z,i o taw wo)enny h. Zobqv.:lazama. It IJ1 na- I " ktorej P rzyjc;cie pozwoli bye moze za ni , z jltl.aby sit< caloki'l zagadnienia wlosko-I Na krotko przed p6Jnoq tekst formuly
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d
(lit: uk!adu obracaja si w samym eksporcie k? czyc obrady nadzwyczaJne sesJI Ra y: ablsynskleg?, . kompromisowej zostal dor czony przez La
cd >:iowym w granicach sumy przewyz. Ligi. Rad odroczylaby na kl ka tygodm . Pozos!aJe. D1e'YYJ smone sprawa zob?- vala baronowi Aloisi'dla niczwlocznego za.

KP zaJ \cej 1.000.000 szterl. rozpatrzeme caloksztaltu konfhktu, pozo

crn Dccyzja rz<\du wloskiego 0 znlesieni-u stawiaj c Francji i Anglji. jako sygnatarju
Ci, 4 % pokrycia waluty zlotem, co wedle szom traktatu 1906 r. trosk.. 0 l'okojowe
aP,!{ielskieh obliczen ntalo bezposrednio z latwienie sprawy.
,\\o] e 8.0?0.0 O 1:,., ,powjf!n byl{) zad . Formula kompromisu przewiduje pod.
oln,1C an lelskleh wlerzycleh, Qr. ogram- j cie 'prac nanowo przez Komisj pojedna.

wl:}zen. nle clekaDla SI,C; do wo)ny. ngl)a, kom'Unikowania Mussolinicmu. ObecniQ
oraz kll a m.nyc panstw. doma a S! , b , oczekuje siC;' odpowiedzi wloskiej i abisyJi.
Vlochy I AblsynJa z bowl:Jzaly SIC; me uzye skitj.
slly_
Rzym zgadza SIC; podobno na przYJC;- . .

cie takicgo zobowi:}zania, ale ograniczo!1 c - W raZle zg?dy,zamte esowany na tt

go do czasu trwania prac Komisji t. j. do ,25 proce trC" proJc towane Jest odbycle kon.
C t ze I dos aw we Jo ych W ,?hwIlI p.rzygo wczo-arbitra:iow:J i mianowanie 5-go arbi sierpnia. Na to Angliey odpowiadaj'l, ze fer.enC)1 s natarJ z.y traktatu z !JOti .rokllt
I.(\I\VIe.
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.
czynniki angielskie sta- tra. R a ze .ra a y Sl". 0 O? 25 Slerpl1la takie ograniczone zobowi zanie nie ma zna. t. J. AnglJI. FranCJI 1 WI c1i AblsynJa br:
taJi! si 0 wznowie.ni,e obrotu hand'lowego, (wedle mnych mformacYJ doplero 4 wrzd c;z:enia bo i tak w najblizszych tygodniach laby zaprOSZOI!a do udzlalu II' K<tnferenCjI.

pozbawione o wszelkich tare w interesie
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Konfenmcja odbylaby si we Wloszech. cc.
't .- ,i, h¥,
'. { '-]' l lem umo:iliwienia _ MussoJiniemu uc . ,

cz ia \V niej osobi . Laval repreze!:1to..- ,,:

n<1\\,et
0 tem, by podobme
jak to
mialo
KQnalli Doludlliowo
- waHiskich.
M6wi
si I

hJleJsce wobec tmdnosci oiemieckich wie
walby w tym wypad u osobiscie Francjcc. <'i'
:iYcieli handJowycb, postaw1ono wloskim
Ogolnie m!'zna stwierdzic,:ie zwyci ,
nrzedsiebi{)rstwu.m kredyty dysPozycYJne
zyla
teza franc\l a. wedle ktorej naldy:,
Qla wykonania ukladu cleariogowego.
AIRES. R'LQd argentynski wy- kt6ra ma kontrolowac informacje i jt'.st u zaoszcz dzic obecnieLidze cic;:ikiego prze
, Usilowania poprawnego zachowania sle d:\tBUENOS
dekret 0 przymusowej rejestracji wszy- pl'awniona do nakladania grzywny w razie, silenia. Anglja zrezygriowala z dyskutowa.
\liobee ItalH nie mog1\ zatuszowa faktu, ze stkich
ajencji i korespondentow prasowych, gdyby infol'macje okazaly., si ,,,niezgodlle z nia caloksttaltu sprawy. Sytuacja moglaby
Yl1JpaHe rzadu i {)pinJl publlcznej zwracajl\ dZialajQcych na terenie calego panstwa, przy prawdziwym stanem rzeczy.' 1>ekret rz.t}du jednak ulec zmianie. jeSliby projekt kom
I \V strone Abisynji. Parafraza uzyta czem ajencje i korespondencl SQ obowillzani wywolal w kolach dziennikar-akicll wielkie
f{zez Mussoliniego przyslowia Wilhelma do zdepilUowania sumy od pi ciu do pi c- poruszenie. WychodZQcy w Buenos Aires promisowy nic zostal przyjccty przez strony.
'.0 ..czarnem niebezplf',czeftstwle", jako
ez echa z Lndyj brytyjskich obudzily czuJ dt:esi ciu tysi cy pezow w kasie pocztowej.! dziennik "La Prensa" krytykuje go w ostr.ej
\Vose lnglii wskazui<\c na l1iebezpleczenst informowania prasy zagl':micznej. Ajencje ciwiajllcy si postanowleniom kOllstyt lcJ.i. '
Al o , a panstwa kolunjalnego, jaklem Jest i korespondenci prasowi majQ przesylac ko- Dziennik powQtpiewa, czy dekret ten weJdillie UroczJs e otwercle m.uzoleu
'''-'-;-'''
t\I IJa, Doruszania problemu rasowego. 0 Suma ta stanowi6 ma gwarancj rzeczowego I formie, jako godzQcy \V wolnoM prasy i sp ' "
Ir V'ad,ezenie Gandhie w. ze Indje jako sa
W ARSZA W A. bnla 30 1ipca. 'We' wtQrel
k OdZlell1Y czlone'k Ligi Narou6w mUSZI\
wyjechali do Bu}garji 11&.,ur6czyst ci wal'
nei\skie,
jako oficjalny dtllegat 14. S.Z. radcI
hk
ak jwiel
od traktowania
kon
Z , erZY
stae Zzalezy
awa niezaleznei
akcJI. wska
oral. jako oficja'1111'de!egat biura.
.iO\ labisYns iego poza sferl\ eJU'opeJsklch za pomoe gos\>odarczl\. Nawet wobec pro- 1>iu Rad:cl Ligl Narod6w, kt6reJ jedynem z!l Br.zel.h\ski,
historycznego
14; S. Wojsk. tnJr.I; owski.
an. Jektu oiidowy kolei wloskiej zrezygnuje daniem bedzie utrzymanie w ruchu machl
kt6ry
przepl'owadzac
wteren ebad.
Ze Wstrzeml t1iwog Poreigil1 Office, oa- zdaje sle Ablsynja z OPOZycJl, JeteH otrzy- ny koncyJjacyjneJ; aby w ramach uklad nia topogl'aficzne polabQdzie
walki w War1\i .' ,
iciin trz tak trosJdiwie pozorowana, nle ma oopowiednie' gwarancje dla utrzymania pokojowego umotliwl6 nas;vcenie ekspall ll
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. Llczba ollar katastrofy powlekszyla . W ARSZA W A. (tel. wI.) Na terenie ca- czych do zgromadzen okr..gowych, orga- Do dnia 9 b. m. zgromadzenia okr "o. go slow
l5Ie w dniu wczoralszYlll 0 ledn, Jeszeze! tego kraju przeprowadzaru: s=! obccnie wy- n6w samorz=!dowych, organizacyj spolecz- we zbior'l si dla dokonania wyboru " n.

ezy wO<

docbodzac do 7 zKoo6w. ' Kobleta. [tt? bory de1egat6w do zgromadzen okr go- nych i innych powolanych do wysylania dydat6w na posl6w do Sejmu na terenie

edzie ioJ

pa,rterowesto
Imeszkama wraz z zwto . J k . k deb d h d . .
kami jej 7-letnieJ c6reczki. dostala po- czemu. a. wym a. z n 0 =!cr.c 0 4 b. m. mija r6wnie:i te m!n zgiaszania. W okresle od dm 7 do 14 b. m. wyle.
J'l!, wykopano pr edwcz?raj w poludme wych. Wybory te znajduj=! sic: juz na ukon- swoich delegat6w do tych zgromadzen. cale g o kra j "u.

mleszanla zmysl6w oa skutek' przeby- Warsza mformacYJ, w I:tgu naJblizsz!ch delegat6w do zgromadzen okr gow.ych zone zostan do pu hcz ego przegl du Spl.

tveb prze)s6 1 wczoral zmarla w szplta- dwu.dni zostan:t one ukonczone z odnle z przez poszczeg6lnY7h wyb.orc6w d? Selmu sy wyborc6w do SCJmu I natu v tym CQo
10. Smutna lista ofiar katastrofv-przed- term.anem alendarza wy orczego. ?-e c yn- w drodze skladama spe Ja1nyc st tych lu, .ab obyw tele sprawdZlc moglI, czy zna)
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!itawia sie wiec nastepujliCO: 7 ofiar za nokl te wmny .b>: ukoncz.one. naldaleJ . do d Iegat6w, kt6rzy zdolalt zebrac :100 po - I dUj SI" W spisaeh. lezy przez I?omy!k nie
11ych. Dotychczas ole wladomo. ezy b. m. przewo mcz cy krc;go ch komlsYJ w CI:tg u przyszlego ty odma zostamc usta- wmonego do .glosowama.
bitvch, 9 ", C , iez:ko rannvCh , i 7 liej ran- 4 b. m. W naj lizszy pomcdzlaleh: t. l' I p1S6:w na swego kandydata.. W ter.. sposob um eszczono w mch k?gokolwlck mcupra.

podw6rzu:J]le znalduJa sie ieszeze lone ezy otrzymaJ=! protokoly zebran wybor- zgromadzen. wrborcz>:c? pod dz:.t .do du}a 5 b. m. dq
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r WARSZAWA (tel. wl.). Jak nam dono- szaeymi im osobami, domY'. udekorow.ane wil w Pols'ce'jaknailepsze wra:ienie. Chciill Wla, oml/,z lqteresowany,, o,wym'u.
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Podobnie z'Yiekszone kontvnltentv wania beda wkrotce podjete na ,gowo.

'
SenSaCyjne szczeg61y zamordowania senatora
,!_:/ .

Proces, przeclw duehowleftstwU
BERLIN. Niemieckie Biuro Inforl11:!'
cvjne dOllosi. ie w sadzie przvsieg-ivc!1

odbvwa sie obecnie proces ksiedza Ka
rola lieisist. kapelana klasztoru pod wc'
zwan. Madi Maltdalenv w Lubolliu 111
$I sku. Oskarionv 0 przestl;:pstwa dc'
wizowe. kSl dz lieisl,!! do winy SIC l1i
przvznaje. cofaiqc poprzedllie zezlI(\l1i;J,
Bt. L1N. Przed berlilisl{int S(\dC Il1

lawml:zvm rozpocz l sie siOdmv pro es
o przckroczellia dewizowe. popeillion i c
argentYDsKiego
przez klasztorv. Na lawie oskariol1V I
BUENOS AIRES. Obecnie wycho' statvch stenol!'rafOw do zeznania." jako. zasladl 48-letni kapelan klasztoru SS. Ikil

na jaw sensacvjne szcze 6ty w spra by widzieli. te zabity Borda Bohere stdalenek w Luboniu na $l sku Upols ',.
do.oltatnich czas6w dzialaJ przeciw pail dz
wie zabojstwa senatora Borda Bohere trzvmal w reku rewolwer. kt6rym stro- ks. Karollieisilt. oskar:iony 0 niele al:l
w senacie aptentv:ftskim. Mian wicie ie- zil ministrowi rolnictwa Duham Z zna- wvwiezienie 21800 mk. do liolandJi e

'iI Wg i postanowieniom prawa.

Rzeka zalel., .YSP' den ze stenografOw senae,kich Oillon po nie lJillona potwierdzili inni ,stefio!trafO- lem wvkupu wierzytelnosci klaszto

mh.
em i re
nerlde

'osc w
USZY 11

i!Y. N
z 'c \V
rod pe r:

szach 0

ilia WYI

wytrwa

lae oso

itn nal
Persji I
glowa.
\\'ierai(\
bialym,
brwta1l1
111C nie

Ski!
i klaso

umial I

i Interl

<lel11 p,

garlam
spekt.

k: bud
l10se i

\traw.

e.

dzis "
lak. ZI
\\ scho

ntzow i
:Janie

Obowi

dawttf

\\szec

Ita pl
I\' 'ch

''1'()KIO. ,200 mieBzka6c6w malej wyspy informowal w.)(;r6tce po dokon vm zn- wie., innl &wiadkowie zeznali. t,e ,90here nvch. S d .sk za ks., lieisign na 3 i .
,1f.kaltOBzill) Ita rzeee Jalu utoltV l0 8powodu b6istwie senatora Bravo. ie W chwili a- bvl bezbronnv. Rewolwer znaleziono w roku WleZlema I 40 O O k. grzyW\t
l'odDieBienia$iV poziomurzekt 8000 resztowania'morderev w polmiu steno- mieszkaniu zabitelto. Manewr DUg'l!'ana Pozatem u.lellaJl\ konflskacie na rz c 1l0

tow z
W

II..." 4100 dom6w 100talo talallYc ' nictwa. nfef ki .Dullan. .uatnawial pozo" noge! mardercv\ - 23 OO gl1lden6w
," ,', " "..4.llolloe lIa da , C , haeh dom6'Y.W,Szin- graftSw, se . tarz pr wat v I " V , ministra rol mial na c lu zwolni n.ie od odpowiedzial skarbu obhllacje kl sztOJne 113_ SUI

wone
oersk

I,' \ '

szach

haj,

-.....---

f'latek.dnla ,Z-coslel'Pnla 1!l35 r.

perlkl.MIIslafa'
Ie_I
,,1I.w.elel. rel..._'.. ..... - .... ...cIlP.lllev
War.

stal,

.
IVoi.

i

Polskle';drzewo, O...I..,.

GDA. SK. ""..Danziger :V01ksst1JIUlI'. }lt.

sre, Ze ekspol't drzewa po'lskiego.kt6tF' po.
przednio odbyWal sit; wyl4Cr.nie Plt.e$JIOrC

gdanski., wczerwcu 1'oku bieqeego skietq.;

wany zoetal przez firmQ ..Paged"pr7.eS
Gdyni-:, Firma ta w czerwcu wysJala. p....
Gd 'ni-: 85'% drzewa wi-:cej, natomiaat przea
Gdansk 10% mniej niz w miesil}cu poprzed

,. 'adzie
wielkich
wQdz6w
do mi Krzs-Za.
zYflarodowej
Ligi
tow. , europeiskiem.
tec1mik6w. intYnier6w,
W
tel w ia.kich
obfltuje
'naszaI reforepoka,tacego
Czerwonego
Sprawy
gospodarcze
czycieli i t. d.'f"-wysylail\c
mlodych i nau
wol
t r w. 0 ktOrym Eu,roPa wie bardzo ma maia w elm r6wniez gorIiwego popIecmi- lJych Iraficzyk6w na studja zagranice.
t le: y przeciez dzwignal i z zacofanla ka, zwlaszcza uprawa bawelny i herbaty, I gdznaczaiac sie lIiez w ykla energia, Re
,a ledz enia wydobyl wieiki krai. odgry- kt6ra stara sie rozsz e rzy6 i rozwinac. Ar- za-Szaeh praeuie 14 godzin na do . ale
pas nielt dys , w zaraniu hi:storii, don;o- mia. kt6ra. Hczyla dawniei tylko jedna dy- staie sie niewidoCZ11ym po godz. 8 wieezo
jJlcY dzieiacb wybitnie zapisalU\ role. Mo \1ilzie kozak6w. zost..la zr orgamzowana, rem konczac sw6i dzieft Ila lonie rodziny.

nim. Dziennik podkresia, Ze dzieje sit; tG

p0!llimo lepszj!go przystosowania portu gdan

skiego do przeladunku dJ;zewa niz potf;u
gdynskiego. ..Danziger Volksstimme" obli

cza, Ze sklltkiem t\!go Gdansk moZe utracid

'W ci gu rokll wplyw z. teg!) tytlllu W WYBo- . C

i Wdzisieiszym szachu erskim,. a .racze pcwiekszo a i uzbrojona Yf eow zesny Zona jego ies.t zyv-:ym h?tem Ira ! kQsci od 10 do 15 miljon6w gliidenow.,',
,0 'm (persia przed k!l u . mleslacaml sprzot W01cnny. Sluzba wOjskowa Jest, 0- Ilow eh cz w.. Nle nosl '!lZ :, z haru W roeznlel: imierci Hindenburgt.
nsk a«1owana zostala oflclalme na Iran) bowiazkowa. Pobudowan.o nowe drogl. 'a czyh tradycYJUeJ zaslony. memmeJ lednak
BERLIN. Z okazji rocznicy Smierci
enJlod dziesiedu, lat rzadzi pafi9twem tra lraiiska I nja kolejowa jest jui na ukoii nie, J)Oka uje sie '!igdy f!rzy. boku s ego

orY Wielkiego Jako Reza-Szacb Pab. czenlu. Nakomec Reza-Szach stara sie wy- .krolewskiego malzemka I zYle w ukryClU w Marszalka Hindenburga przypadajl}cej na:
rus a tworzy6 warstwe inteIigencji w poieciu iednym ze skrzydel feerycznego o palacD w dziei: 2 sierpnia, we wszystkich garnizonach

ach
VI roku 1935
w nk:ze
nie pr Nlema
ypp Guanil.
tanie
kt6ry. stareJ
zawie,ra
niezmiemie cen
z dawnych
szach6w
persklch.
kolekele
bromo
na la niego haremu am eunuch6w. Die u- _ Dziesiec!0!O d iecl w c w le szacb z
okO ie w turban ani iedwabne szaty. Do ZOIill, a wsrod mch znaldule 51e nastepca

ra iOSci na.ieiy r6wniez wschodnia porn tronu. Chahpur Mohamed-Reza, kt6ry obec

zzlsleJszy
s schodni zbytek.'
o bY a lest
studiawwcatem
mieiscowusci
Rolle w.
szacb ;nie
bowlem
S waJcarp.
;go.
lan.
enic

D'iowa znaczenlu nowoczesnym wlad- . WKU zes tym Reza- zach Pahlevi

g ZY
wodzem. On
sam jest
w pierwszym
?PUSClt
J?o ra Mustafe
plerwszy I,<emala.
gramce sweg-o
kra
, zolnierzem.
a rodem
b dac
z male- lit.
odwledzalac
Ataturka
e i:sta
Savad
Chu
w
prowincii
Mazan:
v.:
Ankarz
e
.
z
kt6rym
poslada
wiele
punk
moie ucbodzi6 za naiczystszego I tow stycm ch.. , ,

odb-:dl! si-: specjalne apele i obchody zalob
ne. Komendant I-go korpusu armji niemiec

kiej oraz komendant okr gu wojskowego
nr. 1 zlozl! na trllmnie marszalka Hinden
bnrga w Tannenbergu wience w imieniu
kanelerza Hitlera i armji niemieckiej. Z po
lecenia ministra spl'aw we\Vn trznych wy
wieszone b d na wszystkich budynkaeh pan
stwowyeh i komllnalnych oraz szkola(' flagi
spllszczone do polowy masztu.

t.. ra ego przedstawiciela teJto odlamu ra- Gdyby me uSlln 7 I 1}ra dopodob le wy

.Irk' sj kt6ry
nie podlegal
nigdy
Db- achowane.
!tale ama TewfIk,Rusz<h
!e 'zkom
zeby
podrozy
me kontYtlnowal
pozaArasa,
An
na; nw ie : oc1zl le tradycle wzaJemne by. kare. Europ oglad,ala?y za ewn.e w oku
stary woiownik.
t,,:orc
Persll,
z jego
nie
,bardzo
w wal tywe.
gO wOi<;iec.
kulcie swego
przod- wohz sn tym
zywa
Sl o nowel.
ecme Iran
1!"ktor
Klcdy
dy
)ra.
eidarnego Morada - AU - Chana. kt p!oma<:1 agranl Z1l1 zap tywah go.! dl cze=
is }erata
. ) ' zw
inatroku
smiercia
bohaterska
pod muraml
gOpowI
z,nne dzjal.
ll. naz\'i
e. eza Szach
P!lh,evi
1856.
Matka coprawda
usl..PersIa
bvla ra
e marod

811gble I dzlenniBaPSllie

spi.

iaUODSHiel

Cq)o

do wala odwieM go od kariery wOiskowei, T' natomiast Iran chce zye I zle
. ! ,,?' . ,:' ... ,- " .. .;:-', "' . -. .;/:>. !-"

\Va.
6rei obawia sie kaide n:emal serce mat- Reza Pahlevi - Szach Iranu (Persji). zyl . Inez.
Ira
zoo YR 'zpoczawszy karJer woiskowa w
Jgu 'adziestym roku iycia, Reza Choo wy

g! . inia sie odrazu brawurq I ener. A
SI 'ansuje szybko. tak. Ze w roku 1921 liczac

mi- iedwie 43 lata. staie na czele wszystkich

Kiedy pocztowy okr-:t japonski zbliza Bit
do brzegow Japonji, mozna zauwazyc ludzi,

kt6rzy wst-:puj na poklad zanim wysil!dli

pasaZ<!fowie. Niog oni aparaty fotograficz.
ne i klatki z goh;biami pocztowemi. Na po
k!adzie sl! z 'czliwie przyj ci i jut rozgll!daj,
si-: eiekawie po nowych przybyszach, k()goby
sfotografowac. Oczywiscie wyoo1' przede.
wszystkiem padnie na wybitniejsze osobis1;o.

sel. - Juz sfotografowali. Na malym Ita.
walku lekkiego papieru pisZl!- par slOw,

Czeskie klopoty z komunistami

prz 'mocowuj do blony fotograficznej i
przywi:}zuj lekki "bagaz" do szyjki g()l

bia, kt6ry na 'ehmiast odlatuje. Jest to_ Dajo
szybszy posel w sluzbie dziennikarstwa. cze..
go dowodem ciekawy fakt, Ze cudzoziemiec,.
kt6ry obserwowal to wszystko z dUZem za.
interesowaniem na pokladzie okr tu, po paN
godzinach moze przeczytae w gazecie japoA
o regent kr6lestwa, a w Kl'udnlu tego ro- nli (?) granic swojcj rcpubl ki. Z drugiej jc- ubog:} ludnosci:J na rzecZ swych hasel ko skiej, Ze wlasnie przyjechal pan X.' Da ok.
.. a zgromadzenie narodowe Jednomyjfna u- dnak strony wladzc czcskle stanlily przed munistycznych. Slowacy, zwabieni wymo cie Marokko, a moZe nawet zobaczy jut obok
spor14dzonl! przed paroma godzi.
ch hwat" POstanawla staroiytl1ll tlare sza- do c trudnym dylcmatem wobec swoich w ' czc.;kich prclcgentow, zgarnli li sili fotografj\j
nami.

to- ! zbrojnych Persjj iako ..Sandal' - Sepah". Zblizenie <i:zcsko-sowieckie wywolalo Nicmniej nicpoz:}dane owocc przynosi
mc dtad kontynu<uje iut bardzo szybko sw6i :iywy oddzwilik w prasie i spolcczcnstwie obccna sowietofilska polityka rz:}du' pra
do am ku wladzy I slawle. W kwietniu te- cZc kicm, kt6re widzi w tym politycznym skiego na Siowaczyinic:. gdzic czescy ko.
ta p6iniei szefem rzadu. W paidzierniku kro u rz u pras Icgo DIety 0 orzysci mumSCI, maJ cy zapcwmon:} swo ode;, roz.
z.. 925 roku obejmuie nalwyzszq wladze Ja- matcrjalnc, alc przedcwszystkicm ochro- poczc;li :iyw:} agitacjli mic;dzy tamtcjsz:}

1\ ' 0 - 0 raka zostaje ministrem womy, a w dwa k d k . . lk k 1 . ., .. . b

or. how perskicb wloty6 na skron1e tego, kt6 wlasnych komunistow. kt6rych akcja za- &zezodrze w szcrcgi komunistyczne, leez

Na pierwszy rzut oka zdawaloby si , ..

stosowanie gol-:bi pocztowych jest przesta
rzal '1Il zwyczajem, ale tak nie jest. Dziea
zr' Now:y monarcha .obelmo al wla w g o za J ' cie ni cpo zbawionc humoru jakic komunistyezncgo rozdzwoni si.. dzwon ko niki japonskie Sl! nawskroB nowoczeene I
szybko informujl!. Przytem ist.
omencle.
gdy
PersIa
przezywata
Jedn
I
I
'
51
'
,.
d
ala naiezamieiszych godzin swoiej historii. z, sz 0 na 0YJaczyzmc na gramq w - ciclny na Aniol Panski, to musi ukllikn c nadz\Vyezaj
w Japonji okolice, gdzie brak komuni.
i.i 'slabiony zaiartem l walltarai wewn trzne glcrsk:} we WSI Muzla okok Komarom. gdzle wraz zc' swoimi sluchaezami i odmawiac z niejl!
kacji i gdz.ie gol-:bie oddajl! nieocenione
wprost uslugi. Niektore dzienniki majli na

po.
. i spoleczny
pot,polityczny
bo jezcliprclcgcnci
podczas
jakicgos
posiedzcnia
zoo Yahlcvl.
odt d nazywac
sie ))edzie CzcchoslowacJI.
Reza-Szacb t 6adniczoDowodem
nadal grozi w tci1!;tcrcs
i agitatorzy
ci maj
z nimi klo

1: \ I :ZaJz eR:JI' : a::'11 : c:ar: 1 =tj::d;r ; n o w : :: ii ; : b i y g

tk Te li ;i cji n un':i e I';!.

.go u upokarzajac e traktaty, knuly intrygi w r.iwfnosci republice czechoslowackiej. Wla waccy pojmuj:} jednak po sW.>jcmu hasla
liO- toliey i rzadzily sie. iak u siebie w dOn1u. dze czcskie, zaskoczonc tern wszystkicm, komunistyunc. Przcdewszystkicm :i daj:}
m Dzis iut to na eiY o prze zloSci. R a- rozpoczli1y Icdztwo' podczas kt6rego wy' usunic;cia wszystkich naplywowych Cze
1'110 lac , ktorego hlStona ,az "'Ie odnOWICle- kazalo sili. :ic w6jt jak i czlonkowie wydzia- chow z tcrenu Siowaczyzny, jak wypadck
)1)0 em l.reformatorem PersJ!. obudzil1UPI lu gminnego S:f komunistami, a ktorzy w tcgo rodzaju zaszcdl w Kvsuckiem Novem
n gJ sWoje o .narodu. u Itt6rego . WI - tak or yg in .Ine J ' formic dati W y raz swym Mickic. Wladze ukaraly z:;. to :i danic 35

osc wschodma 1 poetycka nastrQJowos6 ., 1 " 51 k6 k . . h d kl ' k
tu usZY nie wyhlucuJa 'potrzeby post PI1 i przckonamom p<;>htyczn)'m. Y1 rezu ta lc .o"",a. w'. s Z H lC na <;>t lwe ar.r

wet wlasne hodowle gol bi, liCZ4ce niekied)o
500 sztuk.
Wiele dziennikow japonskich poeiada wla

sne stacje nadawcze kr6tkofalowe 'dla prze
nosrenia dzwi-:k6w i zdj e fotograficznycb.

kt6re mogl! przesylae fotografje na od1e-,

gloBe 430 km w czasie 10 minut. Wi kst1A

dzienniki majl! wlasne samoloty, nie m6wiQC

jut 0 autach. Niedawno jaden z dziennik6w
dokupi! do swych 20 samolot6w jeszcze je.
'ZY slly,
lye wNie
Persii
nowego
na komumstycznego
w6Jta
mlc- SCI
Sllicm
Jcszcze
bardzlel
by to
iedr.akducha
rzeczai natchnac
latwa st\\oowladze .zabraly, S)1i
ostVaJdli
o do na
'ch,3skazuJ.
e Islowaccy
fl mliznc .taJ
1 wlliz
. wymku
k.OWlli
U I den typu "Cerva", kt6ry moZe ..ll!dowac" na

dachu blldynku redakcji.
Zdawacby si wi-:c moglo, ze dziennikar.
ej. szaeh od Plerwszych chwIl .>wego panowa- na 3 mlesl,ce_ a resztC< czlonk6w na 14 dm z.barwlaJ:} swoJe hasla komumstyczne wy
ne r?d
perski
.wiara
jegowrzyszlosc.
Nowy si,cciw!c<
icnia, wic<zienia.
jedncgo Z radnych
r6wnicskrainym
I kSZymi.w.rOga
i Czceh6w i jes czc ba:dzicj stwo japoliskie posiad wszystko, 0 c.zem mOo
[0ilia
wyt
tyl wsily
tym kierunku
jeidiac
bitnie
naejonalizmem.
zna marzyc. Dotkliwie' jednak odczuw,a pe
'0' wytrwale po calym kt'aju, staral silO eawia
wien brak, obcy prasie naszej. Nielada trud-,
'at a(; osobisty i bezPQsredni kontakt ze swo
nosc sprawia mu mianowicje pismo japoA
ch un narodem. W naidalszych zakatkach
skie. J zyk jap'011ski, nie jest rozpowszech
ch Persii poiawiala s:e iego majestatyczna
:e. glowa. okolona siwieiacymi wlosami I wy Ziemia Z Westerpliltte Oil kopie[ Milrszillkil Pilsudskiego niony na zachodzie i znaki pisma japonskieo

a\' lalym, sumlastym wasem. krzaczastymi b

go (jest ich 8-10 tyei y) stanowi, zuaClio

nl! pr1A!szkod , hamuj cl! rozw6j prasy, ja

J1. bbrwlami
IVlliraiaca
silnewzrokiem.
wratenie pot
inym uwagi
nosem,sie
ODAIQSK.
Westerplatte
I miktorv
zostalwsvpal
dokonanv
plk. Rosnera.
i orlLm
kt6rego
ur()\;zvstosNapobrania
ziemiodbyla
na kopiec
ill doprzez
woreczka
0 a1'w e ponskiej. C sto uZywa si znak6w chit\.
,u
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IIle nie uchodti. Marszalka PUsudskle!to na Sowincu. W bialo - czerwoneJ. wloione!to nastepme

Skt6conemu i oslabionemu party;nemi uroci'vstosci wzieli udzial w 'zastep' do urnv metalowei. W sobote wieczorem
i klasowemi wa.lkami narodowi Reza-Szach stwie komisarza eneralne o R. P. rad- dtlia 3 sierpnia udaje sie wycieczka b.
rniaf narzuci6 poczucie dobra zbiorowego ca lel1;acviny Zietkiewlcz. szef d2:ialu ObrOlk6w Ojczvznv do Krakowa. ce'
Illteresu paf1stwowego. Idac za przykla- woJskowe2o komi arJatu l1;eneralnego lem zloienia tam holdu sP. Marszalko
ern paf1stw europeiskich. zmusil czlonk6w ptk. Rosner. przedslawiciele towarzvstw wi Pilsudskiemu oraz brania udzialu w
k m nt d przyj cja dYs yp1iny. zas ,re b. woiakow. Zw. Oficer6w Rezerwv i svpaniu kopca na SowiilCU. W najh:ii
k' b . J kif!1 jest otoczony, I szaclI'nek. la- Podoficerow rezerwv oraz zrzeszenia szvch dniach wvjeidia r6wniez w tvm

. udzl.
me sa6bez
wplywujego
na skuteczh 'w' k6
.. 1poks 'Ie.
j b0 'vwa
t I ' 1 samvm
d I C ' ce
polskl
' hJaInspek

nose
i owocno
wsp6lpracy
. 07b nl
armn
u edo
e!ta
'c'
\t.row.
dansklch,
Uroczvstvmiil1iakt pobrania
Lie
torow celnvch
w Gdansku
Krakowa.
,Rezultaty iego lO-letnlch rz d6w sa jut
taZ.kte1SPersia
widoczne.
flnanse paiistwa.
jestUzdrowil
dziA jedynym
kraiem

Brak surowc6w' w Nlemclech

\\schodu bez dlugu Dub:icznego. ZreDrga
IZ
watnowego
radykalnie
sadownictwo
przez wy
dhle
kvdeksu
praw. kt6ry
dziA BERLIN. W toku dalszei akcJi w kie
obowi<\zuje w sadach .raiiskich na mieisce runku ol1;raniczenia do minimum przv
a'Wil1ego Drawa religI}nego. Nauczanie PO- wozu przez Niemcy surowc6w - prowa
It szechne jest obowi zkowe dJa dziecl oboj dzone,.sl\ obecnie w Rzeszv rokowania

Plci. przyczem w szkola.:h paf1stwo- POmiedzv zainteresowanemi koliami !to

1\ Ych jest 01lD zplatne, Liczba analfabe- d 1 . t z

skich, tak ze og6lna HoSc znak6w przewyi
sza 15.000, a do dzis niema maszyny druka...
skiej, krora moglahy pomi cic tak obBzerM
abecadlo.

. Trudzi siQ nad tym problemem wielu u_
czonych i fachowc6w. ale bez. rezultat6w. tak
ze japonscy dziennikarze i zeeerzy ztDuuenr

sl) wszystko pisac i skladac r cznie. M ..
coprawda maszyny do pisania, , ale niedl.
wsz.vetkieh znak6w. ZwyklY dziennik mUII(
posiadac przynajmniej 4 miljonY typ6w.Nie<o

kt6re majll nawet '1 mUJon6w. Aby st.e sit
zecerem. trzeba siQ uczyc od dtiecit\ twa,.

Dotychczae najobszerniejsza maszyna japoA..

ska zawiera 1400 znak6w, akl jest to :!ea_
nie\Vystarczaj ca ilosc typ6w.

stach. obecnie bedzie rOZSlerzona row- 000

niet na prowincJe. Uroel'lIY chrzest 25.18pol_k6.,
Wzrost
I I owoc6w
Odbyl
siQtu, uroCU'.
cen arzyn' .BUENOS
sty chrzest AIRES.
25. mlodych
Japot\czyk6w,.
kt6nl

, w Nlemcz h.po odpowiedniem przygotowaniuJir

BERLIN. Minister Jtospodarki w Ber:MariQ Castilla, przewodnicqctiK!kcj

tow Ztnnieiszyla sic tot wydatnie. sPOdarczemi. co 0 ustr ema ,wv :z l Hnie wydal boHcjj polecenie roztoczenia \ skiej stowarzYBzenia Araent)'D.akie

Wedle dY'rektyw tego nowoczesnego Rvch dla planowe o ,-,"vzvskama w cho cisle o dozoru nad handlem owocami iKatolickiej, przyjv li wial1 ch ,
t acha. mode'nlzuj cego z zapal"m sw6j kich odpad'k w blachv. W rachube w , _ i iarzvnami. Polecenie to stato sie kO- ' 1;1rocZ)'stoBci .wZilJliudziatli ipt
,aJ. zalotone z()stalo towarzystwo Czer- dza tu puszkl blaszane od konserw. w1a. , obec wzrastaillCYCh cen WlCI le duc owlet\atwa,Jcatolicklep i1iIJDQ
onego Krzyza. a raczeJ.- jak glosi nazW!l dra itp. Akcia zbierania od'padkow: p

\',
\. \ '\\\

tvch artvkul6w.

meczn. em wbubl1eznoBClo

erska., ..Sloilca 1 Lwa. r",.erwoaea; ". aalo- wadzona dotvchczas cznie w mia

\\
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Wladze waszyngtonskie s, te bardtiej
"!\'VHarlem"jednem z l't'Zedmie'6Nb-czne i kapiaee odoz46b iorder6w mundu zaambarasowane
naglym przyplywem woo
jowniezego entuzjazmu wsr6d ezarnyeh
finaezonyeh,l'anuJc od szeregu dOl gor,cz- : Murzyn Walter DaWIS z Fort Wirth w obywateli Stan6w Zjednoezonyeh, ze pra
gn, zaehowac bezwzgl dn, neutralnoic w
wlosko-abisynskim. Z tej raeji od
'o.j n!1a' na rzecz akeji po ocy a b.i" do ecsarza HaDe: S lasie' teleg arn. ,!fia. zatargu
, ynJi I propaganda ta na-'serJo ntepokol J,e mu pomoc ' PlfclU do szdelu tyslley m6wiono prawa wyjazdu d Abisynji sze
fowi "Mi dzynarodowej Uhji Sprawiedli
czyoa
kola rz,dobiskup
. .'...
6: , ' e . nwladze
po , o . : . amerykanskie
: , J , ' , i:s , ekl:h , : ,, ' ii :)'WS1'
n:s; :p g , ochotnik6w.
z , . , a-. . " , e:: k; , iZe
t; , swejstrony
be ,., si" , er ,. o2:czarny
. . ,', J , e::t:..
Ji a , :;: wosd w Afryee" niej. Sufi Abdul Ha ido
lIVe
w , Waszyngtonie.
i ezlonek
'rady amerykanskiego
kos'dola
wi.
Pozatem istnieje obawa w Waszyngto
! Z Harlem kampanja na rzeez Auisynji, katoliekiego E. L. Peterson zapo.wiedzial
nie, zeby ezarni legjonisei nie wzniecili po
row dzona p z pomocy, a isz6 , bqb- utw rzenie Ligi. Etjo\skie j , kt6 ej eele wainyeh zaburzen w razie, gdyb)' naprze

pegpJorkui ..i:za nej :stoliey" Sta 6wZje-Jy, .godne onajmniej ge erala..

!

e n !! d Skl
Wedlug ostatnicb danycb Gl6wnego

s i:y e: c;j o :k : :1i ejale j I :

w tern ,142 przy olirod'kacb. zdtowia. .en;,
Na terenie woj. centralnyeb stnia!o 139

1. -;:!= = b J4i j ebodnieh 110 f
Z og61nej liezby staeyj 6 stanowil.. w!..
panstwa, 80 samorzlJdu powiathwego, 81 "', oi6
rqdu grninnego miejJ;kiego, 14 gminnegO -; !,'.

skiego, 50 samorz3du wesI'6! z innemi ii", ::
ejami, 22 ubezpieezalni spoleeznyeh, ol'a "l '

cje stanowi!y wlas.nos.3 oTganizaeyj Sp.ohe'n,.
(X) Uczniowie z wilczemi bilctami.
Jak si dowiadujemy, 1Ilinisterstwo 05W',
r,6w 1 prawdZlwle murzynsklego Jazzban- bqdzle puszezeme Vi urs petyeYJ Z-podpl kor zakazowi probowali zorganizowac eks oglosilo,
ze trzej uezniowei gimnazjum paI15!;)

fop, ogarnqla caly kraj. Ogloszono organi- sami, wzywaj,eyeh prezydenta Roosevelta pedyej na pomoe Abisynji.,
acjf "Legjonu ezarnego '. na ktorego c:ze- do interweneji na rzeez eesarza Abisynji.
rezcs zjednoczenia murzynskiego ,w Sta

ach Zjednoczonyeh. Jednoezdnie podano .z ru:clau: 1Iu:Ifu:ralaegG aa cSlqsllu:

i 'oltantl
"pulkownik"
Charles Riehardsen,
wiadomosci
spoleezenstwa
murzynskie

wego z ruskim j ykiem wykladowym w R ""
myi: IgnoT Rud.eilski, Jaroslaw Jawny i O'!

Jednen1 z

rodoWo:S?C,
wrisZOSC! .
lekce waz '

_t oiezwykl
'j prupag.ar
Wyobra ZD1

blikacje OJ

wet zu;e !

ogQ \y. 1iaZ

\3rodaJnyd

a;a : : ; isiJ: wst pu do zadnej ze s;k

;;;:iUl wla

(X) Staruszka splon la zyweem.

. (\\yda\'l

W Chelmcu pod N. Sl}czem spaJila sie iv-.
cern Anna Kurek, IiczQC& lat 60. Pod nieo},,:
Kurssamokszla'ceniowych przodownlkow 110se
dom.ownik6w stoj3c w pobliiu I'ieca na:'
rala sobie nogi spil'ytusem, k16ry z"j l s:e: ...
pOW. rybnlckiego w Jaworzu
wodujlic w daslzym cillgu zaj cie si (;di:e:':
Staruszka nie zdolala ugasic plomimi. "

ic ochotriiC y . Mundur ten sklada si z zie
nej koszuli, szaryeh spodni, kasku kolon
.E alnego
niepokalanej
bialoSci
lakiero
o szezeg6fe
munduru,
jaki b oraz
d, mogli
no.
/Wanej ladownicy, naladowanej nabojami i
Wydzialu
Pwblieinego,
Oddz.
Oswia0 metody
ksil}zkl}jesli
i pomocQ.
Powiat Oswiecenia
rybnicki zorganizowal
przy
I'omoey
I Ale
CZ';1stoposlugiwana
napotyka nasie
trudnosci,
ehodizi (X) lI'Iotocyklista zderzyl si z... krOWI!.
jWszelkiego rodzaju broni:t.
Rekrutaeja do ezarnej armji rozpoez  ty Pozaszkolnej kurs dla I'rzodownik6w zespo- Gdzie szukac potr7lebnyeh danyeh i wyjas. W cZ8sie raidu motoeyklowego nE. Ir:1S,

low samoksztalceniowych w swietlicach. nieil? Wilno - Bialystok - Wilno wydanyl s'. n<

;a si zreszt;& na dluiszy czas przed oglo
a bowie.m w.ied:&iec .- ze p';1d .do wie- Jak rozwiac wlltpliwoSei co do znaczenia ob- swztsliwy wypadek. Kolo Polukni motocyb;;,
pzeniem postanowienia 0 utworzeniu "Le dzyTrze
wSrod mlodz1ezy Jest b. s1lny. Mlodz'l€Z, sku- eych wyraz6w? Moroz najeehal na krowl,). Krowa zostala z"bi 1
piona w swietlicach w dllzeniu do wiedzy IQczy .. . .. . na miejseu, zas motoc}"distl,) ze zlamanym ('bo
azu kilka tysi ey ochotnik6w. W sta" sie w grupy 0 pokrewnych_zamteresowaniaeh _ W I .IIla SI otrzeba przes koIeIlla bardzl J ezyJdem i rozbitem okiern odwieziono samoc],,1
ach poludniowyeh, gdzie jest szezeg6lnie grupy te zostajl} zaopatrzone w komplety ksil!- wartos IO ye Jednostek -:- mech. auezl! Sl dem do szpitaIa. Stan motoc)'klist}' 5t>st c' g;\
'onu
czarnego",
tak, ie
zglosilo siagita
don zek i brosZ1lr, omawiaj3cych dane zagadnienie. poslug w c s! eneYkl pedJIl, roc mklem taty (X) "Wojna" cygan6w.
uiy p.rocent
ludnoki'
murzynskiej,
.orzy I agenei rekrutaeyjni staraj, si wzbu Pos! . c . k' 'k .. . ml d . z styezr.em" wykresaml, mapaml, slowmkaml Podczas targu na kooie na targowicy role'.
l1l!:a: or
maml 0 zle za- Iitp..
Nie.ch na,:c
1l: si';1
s stem tyczniedzy
uk!adac
skiej w Krakowie
powshlla
krwawa
hGjka
Ill!;.
';1 p y 3 swoJc
wladomose1
notatk,.
I mech
przedewszycyganarni
ze sll}ska
a cygan
ami
z o';oh
zic jej em:uzjazm, przybrawszy fantasty bier:; JQdoSI';1rac
stkiem pomogl! swym ko!egom w swielicach, Krakowa. l'ra widok przyb)'lej poli ji ygan:t
kt6rzy borykaj3 si z aparatem naukowym, waI- rozbiegli si';1. pozostawiajQe na placu bo u 5 nit

cZ3e 0 nowe i gl';1bsze wiadomosci. nych, kt6rych przewieziono do s:;pitilla.
Taki jest sens ''lIrsu I'rzodownik6w samo- (X) Straszne samobiijstwo.

kszta!eeniowych. Do stawu majl!tku Kuznice (gm. "smilowicel
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Da dwie
pierws2
Kurs trwal 24 dni i Iiczyl 32 uczestnik6w. rzucil si';1 w celach sarnob6jczyeh robotnik z Kl1:. o'ietlane.
Zakonczenie odbylo si w formie ogniska, na szyna, Adam Chabasinski. Denat, umiej cy ply. pi knosci
kt6re r Ybyl wielki przyjacieI mlodziezy i dzia- wac, zwiQzal sobie uprzecinio r?ce rzcmieniem. Z e "czarnE
l cz doswJa:owo-kultural Y. staros J n W -. wody wylowiono jui tylko zwloki. Prz)'cz)'n 5 ' e, brzydk
Ii Die Da

Lieznie przybylycll gosei powital instruktor (X) Fantastyczne uderzenie pioruna.
oswiatowy
Przybyslawski,
po- INad
powiatembyl
kobrynskim
przeda
;a
: 11! k op. Wladyslaw'
,s : z :;: ;zy
l'egJona ny PInwb6jstwa
rozstr6j osiatnio
nerwowy.
.

Mamy,
odhal'da,
osobienie

czem przy popisach kursbt6w. wsp61nyeh spie- str sZl1a bU>l" a z pioru;nami, wyrzl}dzaj,!c wiele lczonej, v

wach oraz muzyce i tailcu s'1 dzono kilka milych szkod w zaslewaeb. C,ekawy w)'padek podnc,s
chwil
; .' burzy zdarzyl si';1 we wsi Lelikowie.. Oto powr..

rony wid
OD Kicho

S zegolnie t walem wspol1Ulienit>m z pisallL< . i!i e l i t e :s r zcfs}; 'a70s i;n i:ou z cego iu
sil} gaw';1da G. Morcinka 0 cil!ikie; doli Polak6w drzewcu, niesionej przez lIIoroszczuka kosy, J oz. a Niemc

na Czeskim slllSku - autor zaa!tcentowal akt cinajl}c 53 na dwie c 'isci. Nast pnie ta 3ml
zdr dzieeko porwanej ziemi przez ";zeehow _ istkl'a pl' eszlt,l z l!!we o ram.ienia p':ZN p:eri
odmalowal brutalne metody walki z zywiolem do .praw J !LOgI, z.dzleraJ3c w kllku .ml Jsc&ch Ii:'

olskim i sko czYI Wll .gaw';1dQ. s owal i wiary : :zc utr l1 lQ t

pIC I nastl}pl szybko. P. zonego piorunem Mtu'oszezuka odratowano.

pre.:&Jdjum korpWl1l, :w: rym wzilJl udzial r6wniet Stalin, dyktator Rosji sowieckiej
(drugi od Iewej stron,).

rzyszlego

'wniei io

m in
;,S'kpo s: : ; h;l1t '; 'ch
szystko c

1 . t chY: yro"mame meprawosCi musl nasIQ- wem zastosowaniu srodk6w opat:. mkow)'ch, u.

(W Moenie odbyl sit) ostatnW 7-my koogres swiatowy komunistycznej miQdzynaroMwki. Na

lownego
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- Sildz , ze jednak... Jezeli pan nie zgodzi si na
t1obrowolne ust,pienie - nie zobaezy pan juz nigdy
II1iss Lory Ryan.

- Gdzie ona jest W tej ehwili, louzel
- Cinej, majorze. To nie jest film sensaeyjny. Nie
Jestem wprawdzie jasnowidzem, leez z duz:} doz praw

dopodobienstwa mog powiedziec, ze miss Ryan spo
s:zywa w tej chwili najpewniej w swem I6zku w domu
i bardzo mozliwe, ie mysli lub 'ni 0 panu. Takie rze
czy zdarzaj si .

- Doktorze Allen, widzi pan, :ie i ja wloiylem

tymczasem niepostrzezenie dla pana r k do kieszeni.

Teraz jest kwestja do rozstrzygni cia, kt6ry z nas
wczesniej strzeli.

. - To jasne, panie majorze i nie mog zaprzeczyc
panskiej nieskazite!nej'logiee. Moiliwe, ie pan wy
Jtrzeli pierwszy. , W tem sedno, ie pan od kwadransa
die ma juz swego rewolweru, systemu ',browning"
Nr. 1683351, 0 ile moie pamiqc nie myli. Trudno strze

Dr. Vernon Allen usmiee'hn 1 siC( w odpowiedzi,
ale z zupelnie innego powodu. Chodzilo mu 0 odwro
cenie uwagi majora qd ezlowieka, kt6ry w czasie kh ro
zmowy pojawil si po drugiej stronie .balustrady, za"
slonictty przez dwoeh gorliwie rozmawiaj eych star
szyeh pan6w, kt6rzy tego dnia poraz pierwszy wlozyli
amokingi na rozkaz "Numer 1".
Czlowiek za balustl'ad podni6s1 rctkct i uderzyl.
Reginald Clark nawet nie krzykn,1 przed upadkiem.
Zreszt, nie doslyszanoby go i tak, gdy:i w tej samej
ehwili - z wybiciem polnoey - rozlegl si glosny huk
i na ealym daneingu pogasly JViatla.
ROZDZIAl XVIII.
Magazyn.

Otworzyl oczy i ujrzal male 'wiatclko elektrycznej
lampy, brudnej i zakur::onej. Musial znow zamkn,c
powieki i przy tym dclikatnym, niezhaeznym ruehu
poezul jednak b61 za prawem uchem. Poruszyl glow
i klucie wzmoglo si.. - nie bylo jednak tak straszne 
byl to raezej nie b61, ale uc:zueie jakby sci gni..to sk6r
glow)" skurezono j;J. Tak bylo naprawdct. po uder:ze
niu, lllez Reg niezupe!nie jasno zdawal sohie z tego
spraw .
Le:ial na jakiejs azerokiej skrzyni drewnianej i po

lac z powietrza 19b z pustej dloni. Zaryzykowalbym
nawC1: twierdzenie, :ie jest to zgola niemozliwe przy
&Jbccnym stanie teehniki konstrukeji broni. .

pr6bie przekonal si , ie ani rt;ee ani nogi nie sl} skr 
powane. Trudnosc rueh6w byla Wictc wynikiem osla

R.eg milczal zawzi cie. Jego wzra!t spocz,1 ukrad
'tem na zegarku. Za trzy minuty dwunasta. Punktual.
,oie 0 J'6lnocy "Nr. 23" rzuci petard i 'wiado zgasnie.
1 nalle demnoSci ., atutami, kt6re bt;dzie m6g1

Gdy wzrok przyzwyezail si do p6lmroku, od
ezytal czarny napis, wymalowany przy pomoey sza
blonu na kazdej skrzyni. Bylo ieh tu duzo. Znak fa
bryeznyt panienka w stroju kondredansowym z harf"
a po obu je; stronach litery "M" i "T". Trust Miltona.
Znajdowal siC; wic;c :zn6w w fabryee Miltona,

yata6... <, '

. ,'Q'i,miC()hn:tilit wyzywai,c:o do AUena. Trzeba '0

'rc:;:. N przez tRY, minuty, jcazcze. Koniccznac.

,.

bienia po zemdleniu, moze dlugotrwalem...

uwilj!zionyl Pamilitat, ie rozm.wial :z Allenem w oczc

kiwaniu na W}'bicic dwunastej w noey, - wtcdy mid

nast,pic wybuch i zgasni cie swiatel. Teraz siedzial
ezy leial, tu, w piwnicy. Mi..dzy jednym obrazem po'
miC(ciowym, a drugim nietrudno bylo UZUpdl1ic luk
swiadomosci rozumowaniem logieznem. Uderzyli go
jakiems tctpem narz dziem w glow - gdy Allen z;1j'1 1

go rozmow, - i zawiezli do tej piwnicy.
Teraz juz ehyba nie bctd, go oszez'idzac.
Nie skr powali mu qk' ni n6g. To jedl1ak nie po'

wstrzymalo go od sprawd:..enia za!Dk-6w przy grubyd t

drzwiach. Niema zamka ani otworu - widocznie n1'
zewQ:}trz jest tylko rygiel lub sztaba. Dlaezego n e
uwict zili go w samej fabryee? Pulkownikl A tu - me
'znajdzie 11;0 chyba. Alderson napewno nie zna tej pi""

niey. Reg zgime wiC(e marnie. Pierwsz:} jego mysl:} byla

- Lora. Dobrze, :ie jej nie tknc:1i. Grozili mu jej po'
rwaniem. Absurdl - myslal ehaotycznic.
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Slusznem jest twierdzenie wydawcy w ulotce bla.!()!!Itocklnl 2'Iwolulono z pra<:y 8 robotm- . d . h' Z d" tei na 10glczneJ konstrukcJI powlesel Dla nle

ropagandowej, ze "Grodzieko" nie zawiera isd- kow. . stan posla ama w UCle" go a . go jest rzeczl! obojetnl!, czy tatar azwie ma

ych moment6w antagonizmu polsko-niemiec- W przerm le dT ewnYm prz 'e!o do pracy Zmlana nazwy kop. ..Hillebrand" skalem, a zagrode polsh kibitk, f'! 1) (Kiebit

ieg . Nie moze ieh zawierae, gdyz' Polak6w, :u o :: w i tw,k: t iI g otrl kr k n .. "L e c h" ke), bo ezytelnik sie na tem nie pozna, a amie..
, :.e autora n All!sk w.og6le nie, bylo. Byla znallskim .02 robolnik6w. W przermy le SJpo- .. rzony efekt zostanie i tak osiU'uiety. A gdy

o !aksli podaJl!ea Sle za. Polakow l dno'e tywczym zwo1niono z pracy w o-kregu pozna{l- Z 4n. iem 1 sierpnia zmieniona zostala na- by nawet ktoii mial jakie wQtplwioiiei, to auto,.
Wlan6ka, zaslugujl!ea jedynle na ostatnll! po- skltn 41 robDtnlkow. w przemvSle paiJ!ie,rniczym zwa ko p . "Hillebrand" na "Lech". Zmianc< napissl przeciei nie traktat naukowy, leez dJ.ie.

ard I w dziwaeznem za'iepieniu nieuznajqca w okregu kr koW'!lkilm przYieto do pra.cy 6 ro. 1 I . . 1 10 poet)'ekie, majqce urabiae masy, swlaszela

d?brodzlejstw", jakie jej dawala z rl!k koloni- botnlkow. a zw(}\niono 37 wbotni>k6w. W przc- obcej nazwy na po sk:} na ezy powlta\; Z mlodziez, wiec moze dae folge swej poetyckiej
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Kronika kobieta

';.....: I....;.....O.f..

Zatrudnlenle koblet I IP'odOCIaDtc
mowny Urzltd Statystyczny oglosit ..

..du.:,O...I....ddaI8D1....b

6.

dotycZlice zatrudnieniA kobiet i m10docian 1It.'

wjelkim i irednim przemysle w Polsce. th,.
tych 'da'ltyeh(na koniee styeznia rb.) n .dl't,
osab zatrudnionycb w wjelkim. i sredlliin a 10f
mysle przypada przeei",tnie 27 kobiet i 2 2 rJ

lIiema w rZ YwJ.st ci i praktyce owei dlatego iei podoblme umieszczono w Turcji doeianyeb. Na 100 zlltrudnionych w g6r'n. 1I11 0
harD10nUnet W$I!6IPtKY m ezyUl . kobiet 41a znaczkach dla Miedzy,narodow!}j "Ligi przypada 2.5 kobiet. w butnietwie 3,5,' W '.IIIi,
dla stwOrzenia. .wSlJ6Iaer;0 ideamego' Pan Kobiet- wlaSriie jej podQbizne iwldnie myile 34,9, w tern w przemysle mineraf 1e.
w Tureii. kt6raw chwidi swego odrodzettia 18,9, w me<talowym 15,9. w cbemicznYIII .YI11

stwa.

w16kienniezym 55, w papierniczYIII 3:S'4,
, Dlatel td Q clma LagerlOt powtarza sie u.znala za pierwsz konieczno.s6 powo we
skorzanym 15, w drzewnym 13,9, w spozyVv , "
do dzisiai ten dawny swoj argumeat, kt6ry tanie kabiety do praey r6wnorzednej z p..a 37,1. Liczba ml0d0cia.nych na 100 zatrudnio YI11
ca
m
iezywy.
w nosl: w g6rmctwie 0,1, w hutnictwle 17 Yt \
bynajrnDiej hie tracil na aktualnOSci - i

pr mysle 2,7. z tego w mineralnym 4,8 , J 11
talowym 6,3, w he11,licznym 1.6. we .WI6kie:
czym 1,5, w paplermczym 2,5, w skorzanYn ,.

w drzewnym 2. w spozywczym 0,9, w odZi

S",z,nka poCzlowa kosmelyczna
tlustych. .

-<>-

IID.widcil} ,::: I::;;;od' w N:i.f 09 zostala

, ' 'Rzad nOWego panstwa tureckiego, kto

,ego jednym Z Dierwszycb ezyn6w bylo
;arprowadzenie rownou,prawnienia kobiet
Jdroga dekretl1 - cboeiaz sie to mogto wy

'dawa az sza'letistwem w owym kraju,

tg-dzie kobiety byty prawie niewolnicami 
!wydal teraz dla Mi dzYfJarodowej Ligi Ko
inet marke z portretem Sem.Y LagerlOt.
Dlaczego wtasnie Selmy Lager!5f? CZY
1Wielka ta szwedzka powieSciopisarka. lau
l1'eatka lIagrody Nobla byta kiedy.lrolwiek
m,ecia)nie czynna bojowniczka 0 prawa ko
!met? Nie. podobnie, jak nia nie byta MarJa
,S1I'odowska-CurJe, s;hocid je(1na i dniga
\przez dzieto swego Zycia przysluzyly sie
napewno sprawie Jrobiecei wiecej oil naj
,.waltoWflieiszyeh iei agitatorek.
Maria Cu-rie-Sklodowska nie zabierala
"awet nigdy specjalnie glosu w sprawie ro
'wnou,prawllienia. Selma Lager!5f pisala i

tychczas posiadala sk6r';! nOI'malmi i bez zmar
Dziennika Kobiecego.
Spodziewam si,;!, to! do dWOch tygodni pozb';!
szczek. Po powl"Oeie z letniska zauwaz:--ia, Pani,
ze nask6rek na twarzy zgrubiat i pokryl si';!sJa ozie si';! Pani skutk6w nieracjonalnego naslonecz kob( l z lrir Jo >; t 1 : ; e ';! ngieISki kI
teczkl! zmarszczek. Tylk 8'Obie n:.o:i:e Pani przy niania i b dzie mogla wr6cic do piel';!gnacji
Chodzi mianowicie 0 zalozenie nowego dzien.
pisae win';! pogonzenla stann cery. Stalo si, to pl'zepisaooj dla cery ncrmalnej.
wskutek nadmiemego wysuszenia naskaJka
"Staly Czytelnik P." - Polomia, Zapytuje nika, kt6ry b';!dzie kierowany wyh cznie prz
sloncem. Jest to objaw norrnalny, jezeli przez Pan, jak usunllc czerwonosc nosa? Na tak lako kobiety. Ma to bye wielka gazeta cOOzienns (,
dhuazy czas wyat&wi aie niezabezpiecz-onlj sk6r';! 'lticzne pytanie musialabym dati odpowiedz w przeciwielistwie do pism kobiecyeh dl!cYch ts
na dzialame promieni slonecznych i wiatry. Na formie obszernego artykulu, ;11'zyc czerwo godnikaml lab mie,;i",<:znikami) 0 charaktE
rod?,,:ym, o ejmujl!ea na. ,,:z6r l;1
leialo podcus opalania chr J1ic sk6r';! odpowied nosci 11088 jest bowiem wiele i wuystkie mu miodzyn
nycb dZlenmko\V zarownil zagadmema natu
nim olejkiem roslinnym albo kremem tluatym sialabym omowic.
poHty(:znej jak i gospodal'ezej. kt6ry pozwoli d
(wolnym od waseliny i gliceryny), ale - jak
Pr sZIQ 0 dckladne opisanie objawaw Panskiej Il!czye glos kobiety i matki do pot znego eMit
dla Pani - est I;() rada spOzniona. Obecnie ra dolegliwosci, poczem ndoziel';! Iistownej odpowie codziennej prasy calego swlata. Dziennik
dzO natluszczae obficie skar';! na noc (szezeg61 dzi. Naraozie prosz';! s-to&Owae sit; do naiitOPu l!
wlas'11oseil! kobiet. a kapi
n!e pod. oczami) sWietym i prawdziwym olej eych wskazan cg6lnych: uregulowae trawienie, ma bye \\"Yll!czn
powstanie z jednofuntowych akey'
klem mlgdalowym, poczem lekko opukae kon w szczegolnosci zapobiegac zaparciu st lca, ie zakladowy
rozsprzedania podjl!l si London C
eami palc6w. ano na gOO;1:in prwd myciem s; o:i:ywac alkoholu, kawy I herbaty, a spozycie ktarych
Club.
prosZIQ ten zabieg powt6rzyc. Jez.eli na twarzy mi';!sa ograniczyc do minimum, nie Dosie zbyt
Gazet:Q rozpocznie si';! wydawae dopiero 'W
okazuj,! si';! podratmenia, nalety na kilka. d'ni obcislego ubrania, a zwlllszcza kolnierzyka, u
gdy zebrana b';!dzie potl'zebna. sUrna jednEII
2IIIniechac uzywania mydta, a sk6r';! oczyszczac nikae naglych zmian temperatury, oraz nad dy,
miljona
funt6w, czyli 26 do 28 miljon6w zit
przy pomocy kawaleczka waty nasyconej tlu miernych wysilk6w fizyc7J1ych.
tych. Kazda k bieta na calym swiecie ma p
stem mleczkiem kosmetycznem. Gdy znHmQ po
wo suJjskr -bowac. U dzialy Sl! po jednym f
Helena BieDkowska
dr..azniefl'i , Moina wr6cie do mydla, kt6re po
abinet racjooolnej kosmetyki, cb szterlingu (okillo 26 zlotych). Nikt jed
Wlrmo byc przetluszczone. Woda do mycia ma
nle h\'dzie posiadal ponad 200 ud'Zialow. Cb
Kal;()wice, KoSciuszki 8.
bye mi';!kkai niegol'lie&. Na dzien pro sl;()so
o to, by tadna jednostka nie zyskala, opieraj
si';! na przewadze materjalnej, prz wagi w ki
rownictwie.

W szkole manekln6w.
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i na jego tel"enie rozpocznie si';! propaga

Kobleta oficerem na transatlantyku
sowlecklm.

Na wielklm tranatlantykn lIowieckim
sluibt W oddziale maszyn panna Tamana C..

niczenko. W charakterze oficera.

w:e oblic2
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k:ifY WII

CZ lS fall

, Wlt;Z,en;I

Dwle plekne Kobanki. skarane na

smler .

By)o to jeszcze przed laty dwudziestu

Za udziat w ostatniem powstaniu, jakie mi
miejllCe na Kubie, skazaly illldy kubai1skie

IJleeiu., roraz vierwszy wowczas zwr6cooo
'iie do 'IIiej z pr{)s. 0 takie przem6wien!e.
!Naifazie zdawalo si iej to - ja'k sarna pO
;niej wspominala - ez_ems bardzo latwem.
"\rgumentow byfo napozor tyle i tak nie
odpornie przekonywui<\cych. Po bliiszem

-<>.

pi kne ikobiety na ka amierei.
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ei.tii wit
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Jednak zastanowieniu sie. kiedy w ciszy

..Bluszcz'.

(:swe!l:o gabi1letu ukladafa tekst swei mowy.
12adanie okazafo sie duio trud'l1iejszem. Po

I do Sej'jl
.each W b

Barozo ciekawy Nr. 28 tygodnka koblece ej Nr. Z. S,
,,Blus2ICZ" ot\\iera wiersz ftl. Czerkawskiego .

,wiedziec. ie kobiety vrzecie$ i tak jui wla

"Tobie... Wam''', poczem nast<;!p artyk

'jciwie WY'WaIczyly sobie if6wflouprawnie
,r.ie prz z to, ie tyJe z lJ1ich pracu.je nar6wni

\z meiczyznami. ie tyle jest mi y Diemi
a zdobyly sobie gfosne itnie w dzledzinie

l1auki i sztu,ki? Na to odpowiedt bedzie za
-wsze ta sarna: ..owszern. Istnieja takie ko Panie, odwledzajljCe inagazyny m6d wyobraZa.j, soble cz';!sl;(), Ze rola m&D kina jest lawa i pu
biety. lec sa one wyjatkami z og6lu lega jedynie na przywdziewanill pi';!knych tualet. Tymczasem tak Die jest. W wielkich al;()licach
Clodczas, gdy ()gol m iczyzn pracu,je w ten Ist.niejQ apecjalne sz1roly dla delewcZljt, chc,!cych oddae sit; temu zawodowi.. Na iu lekcja
prz;vszlych manekinow, kt6re ucz'! si';! chodzic z gracj,. '
sIJos6b i wszysCY oni sa d() tlllkiej pracy
&dolni".
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W6wczas zaezela sie Selma Lagerl6f.
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Za przykladem Angielek poszly czlonk' .
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wym 3,1, w budowla'11ym 4,2 i poligraficzny

Pal" H. W. Myslowiee. Pine Pani, te 1kI wac dobry krem odZywczy, a pu z gatun'kn Call Club ! proiekt Mledzynarodowea

'sarka szwedzka ur. w r. 1858, rozglos zdobyla
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14 dni ti.
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Waclaw
Lewandowski.
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kursu udzie:a
sekretar.

Ikiego
Zwiijzkusic
Spiewaczeio.
ponadto
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W ubiegl'l
srodco Sl,skich
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I Na miejsce
wypadku
przybyl
v.:kr6tce
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ch
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"Szar- kolumna
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usumC(cl
roz- (P)
Wyc:leczka
Akaded6w
II MikolO'\Pia.
. Z poszczeg6!nych mlast Polski wyblera- le J ' Bialy".Poci g wykoleil si wskutek bitych wagQn6w. WYSOkO Cl szk6d Ole o_ "Zarz<ld Kola Akadem:k6w w Mikolowie PO

I.aIllrna!>opularnemi
ten dzieti
do Odyoi wieJlde wycieczki I . " ., , P k P t dajc tl;nie,iszem do wiadomo. ci. te 4 bm. 0 go
za oplat. znlton.. In- z cgo nastawlenra zwrotOlcy przez przeto- :tn.a Jeszclc. oznaczyc. rzeto o y 1 r dzinie 8 rano odbedzie sic: wycieczka ..W n.\'''

aCYj w sprawlilcn przeiazdow UliOwych U- kowago Piotra Nieszpora. Wskutek wyko- Nlcszp6r, wmny katastrofy, zostame POCI,- znanc" Zbi6rka na Rynku ,v,' Mikolowle.Kosz

laJij zarzijdy ch6r6w: To.warzYltwo Arty&- lejenia si 3 wagony zostaly zupelnic roz. gniC(t): do odpowiedzialno ci. ta zwl<\zalle z wY ieczka wynosz.zl 3. kt}.

lit UQdz n. P. ADtol11 Bri<Kiewicz, uI Ko- bite a 2 uszkodzone. Wypadk6w w lu- re tlalezy plac:ic na ftlieiscuzbi6rki.
rf' m, 4: ..Lira" I1rodzlec:, k. Bodz1aa; dziach nie b y lo. Popieral handel polski! (P) PoI&1I1 CzerWGDY, Knyl w OrllSzu.

a osnowiec, u1 aria 7:. Z iUicjat)"wy dr. Dziedzica odbylo siC w

tcZY
Zarzadb.
GI6wny
Pol. 111'.drua;le
Ablolw. 8nM
u,b. niedzielt:
w lookaJu P. Orzelorczyka
w 0
" rzoszu.
zebranie
konstytucyjno
Poiskie
I} Wa swych ezlonk6w i' kO'1el6w . Ibsol. . , go Czerwoneao KrzYia. M IIt610 sit IlavAtQ

luW szk61 wszystkleh zalrlcbl wOllowycl1 (_) PlellrZYmkl do Alweral. nie wreczyl robolni,ko\\'i Paszkc,wi Edmundo- okolo 40 czlonkOw I sympatykOw. Z raln.eml:

11.alka
J6zefa Pilsudsklej;o
Sowit\cu
w wlcacb,
IIt6ra litprzez
mlalaLige
od-by4
a bm. !lie
odbt:-I plenledzy
w Banku
, Ludowllm
.w Katowlcac
Nafta z ,Oddz.
PCK.
ik ow
prayb,YIl
p. Wra
ti1-do
gremialnegOUdZ
, lain w Da
lIypan
u Kopca
propagowana
Katolickl\
w Kalowi z Zaleskiel
Haldy
600 zl cc!em
wPI cenla II.OkregU
Slaskiego
PCK.
pray-byl
P. inspektot

;,II'; ',ern z KalOowic. HUtlze daDe Oll zone ,',' " . film zarz;a

.i!!! KOIl1rkach K()szta przeiazdu z KaloWic do (-) SIIIII. IIlesa_owe6w.
')1.1
" , , I18z' ,powfotem
bIll. dokd zl
nastapi
specialnym
I dZIe
sle SDOwodu
braku walO
, n6w.
!'f O\\'a
3,110., WYjazd
,kt6re oa.Jdy
. ao \Ibm.
zatrzymano
11' tramwlilu
na u1.
PIII Paszek po olrzYIDi'DlU tych plenu:dlY, zbleil w bel i Hogdol Po zagalemu I prlywltamu oboe
:l':' Ia pod adresem p, RUdolfa Szarowskie- ludsklelo 11' KatowlCacb zawodow'Ych zlodzleji

.c1n1anowlco $1. ul. Mateiiki ZO.' kiesaonkowy.ch Senlo1'a eustachel!:o. Tomaszew

Zarl. 01. Pol. Zw. Ab.olw. Szll61 0. sklea;o BrOlllSlawa,' Zya;munla Stanlslawa I Oa

wlalllrw."zy.
lIuowy"....
oilstawlono dodYiPOlyc!l
I. Komlsarlatu PoU.
, ' " U\Ylrz
' U. "y Mi;:k;ewk\za
.,y JD4&Ule
I>rz wUne
Stanill.
S.I1.ICI'fa
oral Tomaszewskielo
w KitoWlicach 'za.trzy cil' 11' Katowlcaeb, a pozosta1\4Jta1. wykorlY
lowO, nlakowlc:za J6zefa z PozDanla oraz Iwi.c oi6hle zamidzl\DIo zblerl!; StwierdzoDO,

IzW I1

:z:so';YC r rfc: ::r.::reS:Jk . Wr.I _:rIc: '

:c::r:: ',' 1,_M, J le, .'" ',' DI&) Pestyn

o e IUl:tianiu .wololono. IIItomlutSlr:llow kradzletr klelZOl1koV(,cII W tramwataeb I au- (M) ....., 0IIMr ..... . ltel....... slorl" pubilclD0&6 DO
u; 6r c Y lestiJoszuklwanr prill urlad po. tobuaadl. k lbie."" Ilrs,Uoao PII6oII. Wcur.: 1 amarl,:'lkKostOsIKarol I My.- "I IICllnte Itr.WJa

ij hrzanoYiIe la WIlamante"kllOwe - ". ';' ',.',,' 51 1_"" 1 ' I " 1 tklemu" w)'padkowl wfl,d.IUAchomilDle"

ane W dni<u 4 ,zerwea br. 04stawlOllO do (-) '1IItk I ...11.:, Wlt;. aM)' uel O'u.. " .... '4Dluatu.ClMatkal D._i= , . , .. , _ " , .

z I:JL Wrdzialu $.Ied.OIlIQ' Ii. C41rmo- DulllJslcl'CIUIIW; 'am. w Katow aeb, pr., ellsle PfIG, U koP. ....oqs»w. W , '", , : SIc&ta Bok'

. , 'III. OUw1cl1"6 _611. &e a1 ubaI. 11' DOIG4- 1iOcI, bI. 

Z Cieszyliskie o
PersoDelkoneernu IIProgr ss" w' drodze nil uSowlniee

(C) Danel.. akademlcklego "lntcza"
odbedzle sie W;sle-GI'IbCach w sobQ
o godz. 20 w' sah hotelu ..Polska Szwajcarli

-000

Katowice, 2. S. no ll\ kiego' "pro 'ress" Wycieezke, te. ' Ict6reJ
Z dzlalalROSd H. Db. Z. P.
W rOd s rok\clJ rzesz S'poleczetistwa' pol pwjeikt jIDwsld z IniclatY'wy dyre!wii'koncernu.
skiego.. 6pleszacyeh zlozyc- w Kra'ko'w:e hold Doprowadzli' Q\'iObi{cle dyrddotowie' ..Pro
Tw6fCi,V swei' Oiczyzny; wy,bliai sl4: ia ci()wo
WY'Cleclika po zto 1u 'holdu zwfokom Wo II Ie.enle 10ID. BalDlilillell
pJdcrumki zo Sl s'ka, .
PielgrzY'/llki, te ostat,nio orga"jZ'Uj . WSZ"t dza Narodu na Wawelu. uda sl aa'Sowiniec.
. MIntO oklesu wakacyj,nego. zycie or ani
kie nSljPDwatnieisze organizacje gosJl(lducze. aby doloZYC swa cZl\stte ilracy:do zbioroWegD
W naJ)blj.1;sz 1iied iete' udale sie dD Krakowa dzie.ta catego Naroou - iak 'iest budowa kopea cwne na terenie 1!oszczeg6lnycb kom6rek
ganizacy,jnych jest ba dzo :iywe. W ciagu
pleJgrzY'lDka personelu ZnanegD kDncernu gor flU. MarsZldka PIlsUdskif\lo.
stalnlch dni odb}'ly sie dwa wle .kle zebrania,

gressu". -. ' .

, Katowice, 2, 8.

regowe w No-we! Wsi dla okr gu kochlo '
kl go I w Slemianowkach dla nkregu Siem'

Bol,czki powiatu rybnickiego'

nowkJkie...to i mvslowlckego, Na powyzSZy.
zebranlach reprezentDwaone by tv zarzl\dy K
prezydija Komitet6w Gm:,nnych: Rady I zarz '

Gmin. Pozat m ad'by!y sie z hral!ja mi z
organlzacyjne w By,kowlnie, Paw-Iowie. Ma:k s

z Rybnic ie.go

obecnoSci funkcje burmistma spelnia! dzie
iceburmistrz p. Basista Maksymiljan.

,R) Zmiany personalne na kolei.
, Dotychczasowy naczelnik stacji Rybnik AI.
Baranek opuszcza swe staMwisko i przenosi aiQ
do dyrekcji P. K. P. w Katowieach. Miejsce u.

Doollola, aferyfirmy "Wh,ole-Worth"
Wsz)"sc)" aresztowani bCd, w)"puszc:zeni z, aresztu sledczegol

Katowice, Z sierpnia. rzec:z moZliwli, ze Cymberowie i Cymber

stage lO-cio Ie cia. W ur«zntoki tei braly nle

ktore okoliczne grupy bardzo liezny udzlal. iak menu" skaziny na grzywn.. w kwo- rzystnie. Wobec: tego Slid po naradzie oglo
G'owniez Zwilizki mieiscowe. Uraczyste nabo. de 1.200.000 zl. za rzekome ukr6c:enie 1'0- sil wyrok, uwalniaj,ey z, braku dowod6w

datk6w na rzeez Skarbu Panstwa 0 660.000 winy. ' ,

Ii udzial Heznl goacie m. in. b. posel Wlocze.k.

(R) SpacU z drzew. 'I zabH lie
We rod w' godZina.-:h popotu4niowych
Iliad I z, drzewa w lesie rrbnickim toto Paru.
Izowca 9 letni l1enry,k Kubtk. Upadek pocll,.
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I(mIn om6wH wyczerpu,jl\CO ""iceprezes Zarz.

PDwlaloWegD p, prof. Wesolowski. Z dysku
jad!:a sie wywll\zata nad referataml wybijala

zyty'Wna pOOlawa SopDleczetistwa. kta
Wlbrew wysHkom menerow lIartyinych S;J
swoi obowi;jzek obywatelsko - p"f1stwowy.

Porcelana I szklo
na Targach \Vschodnic

\\'Plyn ly na to, ze szereg najpowazniejsz.
przedsi blorstw tej branzy zglos.il swoj' udl'

IwalnlaJilC' w,rok w procesle firm, ,.Fulmen"

lIacz Dziuba. nacz Mencn r. urzednlcy kop,
strat p()tarna I w w. !nnrch.

:e od 5 S. (

objeMZaC przez :tory I Pa,wlowice. poniewaz gi na ponoS barozo Ii.chy gatltneok aiSfaItu. iaik:cm gadn!ef1 gospodarczycb" TechniczJt'l strone pr
pf()wadz nia akeii na lereltie poszczegolllY

W XV Targach Wschodnich, clN:,!e w too 5
sob zdobyc nOWI! klientel , jak rowniez z
Z1Iac sfery kupieckie, kt6re w wiel'kiej mie
pokrywa.i4 swoje zapotrzebowanie na Tn
ze swoj, nOWI! produkcj,.
Z IDformacyj, uzyskanych od firm biorllc
udzial w XV Targach Wsehodnlch dowiaduje
sl . ze poza porcelan,! uzy kO\V1! przeds awi
fi ada, Po poludniu zawody lekkoatletyczne.
rowniez porcelana dia celow techniezn
Zlot w Rydultowach polliCZony bedzle z 15-10
Katowice,
Z sierpriia.
. 1 zl.. zostal
uwolniony' wyrokiem pierwszej bcdzie
Wezora; przed
S dem
Okr gowym
w mstancji.
W b&eznosei z bogatym dzialem elek rot
ciem Istnienia gniazda w tei mleiscowoki.
Katowicach pod przewodnietwem s. o. GIo- Wczorajsza rozprawa odbyla si.. nasku nicznych, dadzQ caloksztalt wytworczosci
(R) UroCZystojj! w Zwlazku powst. $L w Krzy! waekiego odbyla silO rozprawa odwoIawcza tek apelaeji prokurtora. Rozprawa nie wy gal zl przemyslu.
kowlcacb.
przeciwko dyrektorowi firmy eksportowej kazala winy oskarzonej firmy, a orzeczenie
31 lipca obchodzita mieiscOlw.a grupa aroczy "Fulmen" - Mauvemu. Dyrektor "Ful- bieglych ksi gow.ych wypadlo dla niej ko

Anna. czlonkinie'Tow, Polek. czlonkowie OMP.

dzl(' O nflZ\\

n;&rHno Ii:::

pracownikow i spoleezeiistwa rybnickiego, kt6. s dziego slede2;ego wniosek 0 wypuszezenie two zostalo ukonezone,' a. k i..g h ndlowe
re :iyczy mu pomyslnosci na nowej plac6wce. ' ieh na wolttO'C za kauej 100.000 zl. s w posiadaniu wladz skarbowych, kt6re
'(R) Zlot Sokolow w RYdultowaCb.
Wniosek ten b diie rozpatrzony i jest przeprowadzaj szezeg610we badania.
Okreg VlH, Rybnicki uUlidza sw6i tegoro
tzny ziot ..Sokolow" w dniach 3 I 4 sierpma br,
w Rydultowach pod protektoratem P. starosty
Wyglendy. Program zlotu DrzeWilduie w soboo
<ie. zawody na przyrzlidach. ca,pstrzyk oru aka
Jemie. W niedziele. nabozef1 two, poch6d i de

ienstwo odprawit ks. prab. Urban i wyglosll

,;:; . )U ;

WYZIU1<:lono

ge i muaza sie pOiazdy na nakladanie dr,ogi da- Rzecz ja£na:. :ie' prace, dYOloowe s koniecz' KopeC. ktory wprze,konYW'U\]l\c}'ch wywod
teklemi Dbjazdami. ne I nale.zy ie wltae z uznaniem. ale ezy nie za,pOznal zebra,ny.cb z no\)o' o:dynac!1\ wy
Ostatnio zamlrnletD droge z Ryibnlka do Wo mDznaby przeprowadzlc ich bez sztody dla 0 CZ;j. na podiSta;wie ktorei po-wstac ma Sejm.
dzislawla w zwi;jZ'ku z bltd(}w mDstu w Nie- graniczania mchu?
rego przedsta'wic:ele za..iml\ sie w pierwsz
dDbczy.cach, Z Rybnika do Jastrzebia trzeba Procz tvch za,16w Jl()dJn05z sie ieszcze skar rz dzie rozwi'lzaniem waznyeh dla Paitstwa'

wydosil sekretarz generalny NChZP :>. r

Jak si dowiadujemy, przebywaj ey w knopf\Jwie opuszcq areszt 'ledc:zy. Wy
Powazne korzysci, jakie odniesli w ubieg!
.t p1\jl!cego ma zaj,!c doytchczaBOWY naczelnik
atacji w Wodzislawiu p. Jozek. UstV}lujl)CY na. areszcie 'ledc:zym wsp6lwldciciele. i urz d- puszczenie aresztowanych na wolno c jest , roku wystaw(:y wyrobow porcelanowych i 5Z .
czelnik Baranek zjednal sobie sympatjQ wBp61. niey firmy "Whole-Worth" zglosili na r ee prawdopodobnc ze wzgl du na to, ze sledz nych przez udzial w XIV Targach Wschodn'

vkDlicznOaC1Dwe kazanie. W uroczystGaci wzle

:l rvcztQwe

',D 1'Z1':-;

zamkn.iQto droge Rybni,k - Chwalow:.ce - Sq PDkryte ulice Ryibnika. P.odezas ulpa.l6w
Kino "Apollo": "l\Iilosc Fr. Doktor" oraz Mszana.
a droga Wodzislaw - Ja.strzebie iest asfalt wlProst klel sle. a przecbodnie mwjli
,,Dzlewc z cegielni".
r6w-niet
zamknieta. czltcel ehodzenia po glinie. '
Kino ,,Palac": "Dama z; Moulin Rouge"
1IIa
tem
barykadDwaniu dr6g ucierp'a!10 u- Moze i te bollic ke znabY tJSun e.
.,Bialy upior".
(R) Urlop burmistrza m. RybnikL
Z dniem 1 sierpnia br. rozpoez,1 urlop bur.
mistrz rybniCki p; Weber. W czasi, ;ego nie

R an1\ -za

z!ad
cia.gtych
SZOIl.
a,lezbY't
z dru,giei
cia
dr6g niesamochodowych.
widzi
sie. jak
dawn
, lei.
niedzielny.ch
sie. ze n8iprllW
nlllPrawy
te trwaj
dciugo.
przez
ziai1!dffiv
Rowniet,
Rybnicza
Mleszkal1cy
powiatu
rY'bnlokiego
zl\s!r.9ny
sie
\ 2)drOWiS1kD
Jastrzebie
- Zdroi
'00
czasu
za.mknie wach I Kochlow:ca.ch. R fe.raty na tema! ak
co mdt kDlowv jest ciJude skrepowa,nv. Za nle S'l krepowani i nie m!)Ig soble pQzwolic na II!lnych zagadnlef1 nowei ordynacJi wyourcz

ka0d naljdyobnieJsz;j reperacj;j zamyka sie dro- ni dzielriv w}'jaro za m'asto. '

'CR) Repertua kin ". Rybniku.

Ukarano gr

\ ) : ; :E

KWlwy tlnl' mal.el1sle,eJ sllr eczkl

Dzliltillnost Polski ego
Zwlqzku Zilthodnlego

Cbropacz6w. Od'by:lo sie tit miesif:Cz ne
,branle mitjscow€>m kola PZz. A\iedzy inn
sekretarz kola p. u.iar wyglos';1 r-eferat na
mat: ..ldoolOlJa czynu i1!bmjnegD".
KoblOr. Zebranie mi<esieczne kota n1: ;
wego FIZZ odibY'lo sle dOla 11 curwca. Ml

Katowlc:e,
prowadzila
r6:wnowagi;,
Kiedy'Maksymi
, W rodzinie Szustr6w
w ZaI Zzusierpnia.
przy u1.I lian
Szuster zul02yl
si..'p6Zno
wiec:zorem do Jnneml wygloszono referat na temat: "Co

n lia pol
le1

NDYN, N

rnegram

.or Ang!ja
a w stOSi
o pl'ze\\"a!
m:le. Jo'rar
ch.

ynrki tech!

jurdow:
Q jUl'd6w:

Q jardow:

o jal'd6w:

m'la ang.:
mile ang.:
o jUl'dow

1 ki:D

oUt d 'sk:en

,ok \\'zwyi:
:ok wdal: I

,ok 0 YCZCI

Okradzll
rlin. W cz
'e /Ii iem ice

,z najleps:

:ec \"on Crl

U zloty ze

d;' osobiste

';egO ZwiQi:

Wolskiego r, ,awantury byly na porzqdku snu. zona jego Monika 'l'orwalan6z ku stawil nam w SiP clznle Marszaledt pi1sud.
I.IIka. Z branie mies:eczne m' jsctl'wego
tak cH:tJde obratenia, te nie odzyskawszy przy dziennym. DoszlQ wreszcie do tego. ie c:henny i zadala m..zowi kilka gI bokich ran
iomnoSci, zmarl tego samelO dnla w szpltalu. malionkowie znienawidzili si.. wzajemnie, na twarzy. Krajany zywcem'Szuster prze la PZZ Ddb}"'D sle dnia 16 liJI1ca. Na zoor
Weillug ollOwiadali oica tral znle 'zmarlego tak ie wsp61ne ich po ycie musialo wresz- budzil si.. i zaalarmowal caly' dom. Zmasa ,wYiilosil P. J duejczyk ref-er t na toma.
/tenia Polak6w w Niemczech.
chlopca., jedenz leAniczych natknlil sle aa cbtoo
Mledzyrzecze. Koto mie>}sc.G'We odib 'lo
ca na drzewie i 9Odobno grozU mu zastrzele c;ie doprowadzic 00 katastrofy. Przed krowan ofiar.. zemsty, 'przewieiiono do
.n m ' ieteJ1' nie zei:lzle. PrawdOlloclobn!e chlo dwoma o.niami wieczorem znowu wybuc:hla szpitala w sunie c:i..zkim, Monika Szwte sloczne zebranie. przyewm w)'IgloszlI'no Ie!

. SZCZyplt1
niedzielll d

Stara Wief. Od'b110 sie 11 walne zetr

:-lnJ) p"mi

5nlil za so,bl& tragiczne skutk!. Chlopiec odm6s1

plec lak sie przestraszvl. Ie spadt z drzewa, gwaltowna sprzec:zka.kt6ra Szustrowll wy- rowa stanie pned ..dein. '
wskutek czeiO' ponl6sl' imler . 1IIa mieisce W'Y.
pad u . przybyla' pOIIeia kt6ra. prowadZi w IbJ
IPrawle ckICIh04Zenia. ,

lilt: "POIItnenle miedzynat:i>dowe Polski",

miC1ls.cowego kola piZZo p:zycz,,:n wyQ)ramo

'wy zarzll4. w sklad ktOregD weszl.j pp.: .
niarsk.j Adllil11 (prezes), Zawisza Ja'n, J

J ko 1l. Mleiscow kolo PZZ odby:lo \I
zobranie. W, (>kresle sprlllwoZ'da w.cZym .."\1

I (:o 94 cztDlIokow, wykaza.lo du,z!l ruGIl" \

w praer, bi(JIrac udzia.l W wszystkloo pOc
niach 1 uroczyst(l$.ciach 0 charakterze n3 a

')'chmiast
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Itt;slrzostw
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.! stiW,.j W
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wym na tereule' Wyorany zaul\d pued>:

nO!\"da'i wY'J;j'

zc .Y'POk Maksymilia'fi. Na za OI\czenio.1

o waR.' Pritt
,nYin dzienr
1110. ?ni i()

sie nlWtepuill O: Ol\bka Ja'n, (prezes).

nla Wy d05z0'no roferat: ..0 zYC u i d
Maorsulb PilsUdtlkiego", przyczem
wiono. *e kQlo zloty na Koplec Ma-rsz
sudsddea 15 zlotych.

h V y orklt b.

PU8C!C rlngl

a'kt 'Wi\ f
b ser6w na

ZADAJPOLSJU£GO TOWl\SIJ I

nle wkrlitcl

'NeuseJO

.fllllllllll ---111111'1.0.

Rezerwa ,Rueba'.... ze sr.......
Druzvna rezerwO'Wa R hu wyjeWts. : lit

dmg.ie zawQdv,o mistrzOSI'WO klasJ'A iw:eilCi.
do.Ligj slaskieido SfDWianu.llajpOwalltle,jliiie&"

kand d t 1ij'I ! J,tlf. " ' ",!
batk. ..0"" d leku"RuCIioW"

f bodal nalwl ZIl atrakcla ell.)lMI. tem 16 LIIPca wObec przeluHl,owy, lest dla ruchu (ro- abok fabry&i Zwilu:ku Kobwni 4 1IL Kal:na _
KS' Rud!', otr.iymat w tvdl dniao:h serdec '
ganie to osi cb"rakter" r5'antowJ'.' Be: , . p!kSare ..ro PcMIaata' 1.'10' -.ltdomc:iCcl. f ;IIlea I DkorcOwli ,Jt toro' kdeJoweJ . %1 tmI'e!em POIbiokowan/e
' ; ode Scbalke 04 za' przesJane'1nII'
0, ie obie dr!dyny wystll1Jla w swok:h I JowqO zamkBieta. NaAetJ' zatem lecb ulloa" bOiSko
gt'atula.cie z OkatJi %>dObyc\a poaawllt:.gO tJ'tulll

Z' \zy(h kladach. Ruch wY'Stawi zn6w .' , , ii" " - , I ,
iln e!on ' z' Wilirn()wskim i DziwiSZem. Ich
,CI zawod ach przyczynt sle nie<wlIlJpllwie

mistrza Niemiec.

a mania przez KS Ruck he.gernanil W piJ

S. slel'PUla UPlYwa ternJln zgloszeli do

tr } slaskie.m. Nalety s zatem spodzie

tundeiu junJor6w.

(W' bilnel walki; st()jllcej na wY5akim 110"

all klo ra prowadzl6 bedzl znany arbiter
\, pocz<!tek zawod6w 0 godzltJie 17.

Prz}'1!IOfnirta sii: k!ubom. Ie 5 slenpnla b.' f.
98ISit oslatecZDV ter.min przy}mawania zogloszeii

J.a jubHeuszowy turnlei junior6w oraz drniYi1

\a'. ia7Jkn z talt wa-tn.ml spotkaniem. za'l'ZIId

z zwraca sie 111 drag. do pwbl!czno4<X z

sz,k()}nycb. orga.nizawany przez KS Ruch Wie.l
kie 1:I "duki. skrytk:i pocztowa 17.

,U,," dpelem 0 wzorowe zac!1CIwanie sie pod;

ieczU' 'Przedtern zwwoduia nitsze (!rofy

'j'lI1ieniOnych kJub6w. "
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Rueb stawla Jut trybuny.
OkOl1o 10 sier,pn1a br, rozpocznie sie na a.
ddonie stawianie oIbrzymicb trybun kOnstTukoji
lelaznei. Pod tn"bunami pow9tanll O!t)IDwiedne
toka'ie restauracyjne. 10 pokQI urnebJowanych
dia goki. se.kretarjat. U1bidtac,je dla p!>szczeg61
nych sekc}'Ij SIlortowych i p

Iial gr8.do...
Komunikat Nr. 22
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Willmowsld pozostanIe w Rucha.

UI,ara no gracza CYby WlIbelma z KS. 09 )ly.lo
fl!ant\ za Dlebezpieczn _ sr., w cza.Je zawodOw
I :\Jj;slowire cia KS. Koscluszko Szoplenlcee

Zarza.d klUIbu derne'lltuje wsze)kie nota<t.Jn

'Prasowe, ia>k{)lby Wilim i przeo.sf mial do

W zwi<pku z zawodami tow. KS. Warta Zawler
:\ pocttmve pw. w Zawlerciu 'ukarano kapltana

P-olonjj stoleczne.i. po.zostai/Jie on wierny 'bar

worn uchu a Jut w najbliisz'l niedzieie zagra

Z\DV l'ocztowego PW. Katowice WyletoJa Karota
d:li WH dYfjkwahflkacj .za niepodante na wezwa..
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l 5

po.!!-ow'nie.

: n b8. ';o: ri b K . i: :z::=c: ; wlcacb.

( )' ';Cl :oz ,, y350 l";"JI rzOllwo JI-Llgl Br. II Zabawa sportowo - ludowa w Plotrcr
01R\
' Oza olezgloazeole
t ;< / k 881zawodOw
z'8::m don 81.
ce lotrowlI(Sbr.
PkltrlJWlce
urz'ldza
w dniach
3 i 4sPOr
sle
'Imr"UO
O. K. S. pnia
na wla5n "I11
bo1sku wielk'l
za!bawi;

.. 1'8. Naprz6d Llpioy 12.00 .1. (pooo....le). stwle ze SWI! matkl). wemj I zawodami dla dzieci.
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u" Ita :zPcz $LOZP . . ......_ znanyeh tenni6istow z Niemieckiegc 81I)sl(a. rniu l-SZI) l'akiet K. K. T. Beekera; prawdopo

\\ YDZIAf. GIElt I DYS H""'Y K K T': . . . dobnie dojdzie do spotkania rewan.zowego mi - Mecz szczypf6mlaka w WfelJdch
o Panie: Volkmer-Jacobsonowa, Stephan6wna. dziel 0 godz. 9-tej zrana. 4 slef'l)nia br, 0 godzinl& 11 przed PDludniem )'

"lccprztwodn. Cnaoek, aekrelarz. ... "'ys p. w nast puJlleym skladzle. dzy tymi gl'aczami. Poczl)tek turnieju, w nle. HaJdukaelL

n::1ia
pokonala Francie wpi
tr.ieczu
l odb<'lla.
Sii; za,wody
mi.strzostwo
Idasv A
w
ler(koatletycznym.
ce recznei
na boisku
l1li1.0 klubu
pom'edZY
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II.
ch" . . wie rozegrany zostal w srod mecz pilkarski po- Albatiski, Martyna, Dula,!ow, KotIarczyk I, Ko- gram tej imprezy przewiduje: 0 KOch. 14,80 sa
jn:kl techmczne: rni dzy wiedenskim Rapidem a nieofiejalnl) re- tlarezyk II, Dziwisz (po przerwie Ha1iszka), wody tentsowe K S Stadjon Chora6w cIa X S
o jard6w: Sweeney (Anglja) 10 sek. prezentacjl! Polski, zlozonlJ z graezy, przeby- Piec, Matjas (Seherfke po przerwie), Nawrot, Slavia R da; 0 odz. 16, zaw0d7 pillr.arariti;

I,'l'ancuzi
zato g6rowali
skokaeh
i Na stadjonie
Wojskatrenin
Polskiego
w warszaI ReprezentaejaKisielitiski.
Polski WysNajlepsz,
pila w skladzie:
wlasnem boisku
wielki cIa
fest:vn
IPOrtowy.
Pro
om.le.
jal'd6w:
Rangeley
(Anglja)w22
sek. wajl!cych
na obozie
owym.
Artur (l.ysakowski),
K. S. "Zgoda"
Bielszowice
K. S.
Silvia Bud..
o jal'dow: Roberts (Anglja) 48,5 sek. Przyjazd ll-krQtnego mi.trza Austrji wywo-leZ scili naszej druzyny bylo trio obronne i po- Przedmecz junjor6w powytszych klub6w: o"KodIl.

o jal'd6w: Stothard (Anglja) 1:57,4 sek. lal w W rszawie duze zd!nteresowanie i mimo moc po przerwie. W ataku s ecjalnie wyr6znil w o d :; O \ ;; ek O =' 'k?:;:

:;1: :::i h:: s(Fr

IN4 ::,: :: : ifz6';. e\J;:6 dkanpid t t: : :I>: p e k w i 6j :wkead:: : Be d I:' K:n lo::oO: walk! eliminacyjne pomio:ctzy a) Jaaiulek 

o jard6w przez plotki: Finlay (Anglja) cji Polski byl trafny, Wiedeticzyey bowiem re- 0 klalM; gorsza niz u Polak6w. Brarnkar:; bardzo Skalee - waga srednia, b) Adamiec - Jlnal .....

4,9 5ek. prezentuj, pilk w najlepszem wydaniu, szkoda dobry. waga musza. Po zawodach o I1i. lit urocz7

7Ut kull}: Duhour (Francja) 14,73., tylko, ze Rapid nie wykazat swych pelnych wa- Zawody prowadzil p. Walczak. ...."'. , sty komers w. domku klubowlm.

o
10
:zne
inn

t nil

zut d,'sk:em: Noel (Franeja) 44,98. lorow na meczu IIrodowym w Warszawie. .

ok wzwyz: Puyfoueat (Francja) 183. W pierwszej {lolowie zaznaczyle sl przewa
"ok II da!: Paul (Francja) 739. ga Polak6w. Atak strzela CZ BtO, tak, te dosko

:<ok ° tyezee: Ramadier (Francja) 396. naly brarnkarz wledet\czykow jest cilJgle zatrud
niony.

W 28-ej minu ie Matjas kontu,zjonowany 0
rlin. W czasie zawod6w . mistrzostwo tea puszcza boisko, a miejsee jego zajmuje Scherf

Ollradzlony mlstrz Niemiec.

'e Niemiec w Bruni.wiku okrad'IJiony zostal ke. Atak po tej zrnianie gral wolniej i rzadziej
cil na polowie przeciwnika. Pod koniec pierw
,z najlepsz)'eh tenisistow 'wiata, rnistrz go
polowy inicjatyw przejmujQ wiedet\ezycy, 
:ec VOn Cramm. Pr6cz pieni dzy skradzio Bzej
nle umiej, soble poradzic z doskonal, obro
U zloty zcgarek wysadzany djamentami, ale
nlJ
Polak6w.
Na kilka minut przed przerWII Piec
,Y osobiste oraz nagrod honor()wl! Nie

Btrzela jedyn, decydujlJclJ 0 zwyci Btwle PoIa
ego Zwil)7Jku Tenlsowego; polic,;a wszcz,. k6w bramk , ustalajqc wynik dnla. Po przerwle
rj hmjast energiczne dochodzeflie w tej gra byla otwarta, ospala i bez przewagl tadnej
ze stron. Mlmo wysilk6w 'go ci, w,ynik 1:0 dla

, Szczypl6rnlak (pllka reczna).

POIBki utrzyrnujes\Q ao kot\ca.

lJi dliele dnia 4 sierpnia , br. 0 a:odz. II

DOludl1,el1J Ddb dzle Si !IIi boisku KS Na

"Oratvna" Dzledzlce w Rudzle.
, Katowice-Zalde bardzo' ciekawe spatka
1J1.\trzostwo huka w )zczypi6rniaku (pit
W Rudzle AllJsklej odbt;daie sl, 4 bm. na bol
: Zl ") De,mil;\dzy KS, Chorzowem ami sku Naprzodu sensacyjny rnecz towarzysljci ml,
,n 1 obkl KKS. PogonH4 Katowice, Druty (jzy mlej.cowym Naprzodem, a twardQ drut:vn,
.\sltllJ." w swoidl naJlepszych skladac!t. Gratyna z Dziedzic. '
,II l Knrkietn w bramce i Baronem E Dyr . Przedtem aawoduj, dr11'iy ,. mlodae Na
{Ulik,cl1J J Kh"ki .m, KS, Chorz6w z 0Ia:! przodu z AKS-em Chorz6w.

u/ II i innvml. Jako przedmecz gra bedll

d, Vl1 v takie 0 mistrzostwo kl. ..D". w kt6
,ceYdOIVallle prowadzl KKS. Po od, Kate

Zamlarv Camery.

K. s. Katowice w Rydul
"PolicYlny
towaeb.

, -SekoJa P/A:I Nolne! PooIlcy!,nego KS Katowi
ce wY'le:Wta, ,do Rydllllt6w 4 bm. w swym naJ

gda'i Wytl'ldoowa.t w Ne3Jpo!u: po powrcclo leI)Szym sddadzie "Z reprezentacy!nym bramka
h YOrku b. boksorsld mlstrz jwlata wszy rZiem Straussem 'na czme 1 mzerra za'wody Z
DI Wa . Primo 'Carnera. W wywlad?:le. u tamt. Na.przo'llem 23.

h Vlll dZiennl,karzom, Carnora ojwladCZY',
Q 0 P(}nie.sIDnoi 05ta.tnl.o ooratkl nle zamle

MCic rillltu, a nawet zamleru'\ wzm6c

\k kt 'WI1()g soortowlI, IIrzy;muJllc WYZWII

final 0 mtstrzostwo Polski: w pllce
wodaeJ.

, W nldchodzacvwt , dnll /ibm. 1Ia ,"',Y

walnl AZS, w Waullawle oQbodzlo, sic flnalowy
bl1i et6w nawet drugoktasowycb. Prawdo meez 0 ml$1rzostwol:Jolskl w,plioe wodn,,! 1100'
... MWkr6tce J'ozegrany zostanle tnec, Car

.,ells!l1 (NIamey). .

miollzy 4Nt,uln1.1 AZS i. EKS. ' .
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Tealr I estrada

Urzpwa ,Qclula: 'GiddY: Zbpfo"cj . j
i Towarowcj w Katowicach

Popnwa ",#no.ki" uasr.ych ,QUtyt\lcyj

........"

. ,.......sqwy ch...

Rcpcrt\lar kinotcatr6w
w Katowicitla
od pllltkn 2 alerpola:

. . dJ1i. 1 e1erpolL .,

Pittck Z licrpuia.
Kloo CAPITOL: ,Wledell.ka krew..,. Cd
3.11: W71! ". . opr'!eDwaoqD oolamlo Qraw..I«...,I. CeDY rOlomle' al.... l00lqr. 'P .W I1.K4tow1.... ..Tt.Dc,rka. z Chicago" t _MUSit8Z. slQ oteuld-°'.
B:ATOWICB. God.. UOAu«:r.j. poru.... US Web
Kino CASINO: ..TanJe-c n.."loAci"c..
w baodlu horlotrJID. w 1."......./1 ....ODOwyCh.
I&....kl pra ....0... 11.&18J",&I ....u. 12.011 H.J.... . IwU,.ku B OW."". J>oJ_. I'ok IIbl.,I7 b;JI .4.I um
Kino COLOSSEUM: ..WeronlkB.c'.

lobI)'. .

....1...7 Alar)acldej. 12.03 WladomoA.1 ....teorol"lllc.....

ok ':..s-:' i: II:. ::, tI;ak :I: : " -:::: :.

Kor., IIotaloDe D.. ..""le 'ee;, irAi,...k.7'Oy.h:

,*,I)'t:r. 111.110 Z r)'Dk.., pr.e7. 18.05 Koocart. .otkl...r)' mllJoutlw II0I,oh. OBOlo.. euma wkladOwwezelkl.h 17

1: a tl:.o 'p :: :U 7!rO;j;.z: 2: ':.;. ]

CedUla.8leldY Iboto",o-towaro",o). ]5.20 Chwllk. apdte :;o o a k ;4 :, :r..w':': 'i:;a::5 1:1I 1:' 1. 0:
Cloa; 15.25 WIlulomoA.1 a .k.porcl.. pOlakllD. 16.11 Koo ra...ookl ..RO...... 306' 'mll)ooOw. r.ula I... oa 100.
e.rt. ]6.a:;. POBadaDka dla cbory.h W opraeo"al1l... k..

;= <;' e l::l : · E =b ::r.. ;: r: Ji,:n,. Of-;ejita

12,05 Dalooolk polod.oloW)'. 12.lIi DI. Da..;rOII' leQil.1<
fu.drowlak - kooe.rl. 18.011 Chwllk. dlal<obI&t. 18.. bookaeh ."'ll\lko....)'eb "!' .ll\gll rokll obl_BI.BO 0 ]6 tyto 1,3.00, 1)8Ien ca, JednQllta17 QO,. Owlea.,bleran)' 11.20.
JJulJldo)lnle.tow uHaUc.ac, z Ro.tdzlenla-S:zopl'J:lto. _1 11i

Op....a.). ."'(!I<ooillwe w baoka.1i mlal)':I.od.o.).
kap.l.oa Mlchala RQk.... 1.50 Cod.I.on)' od.IDR pro,
.,. 17.40 Krolkl kon.ert poAwIQ.OD)' Wegrom (piN). kuJclOnla ..., ..10'" 'WIII.k I pewnll ..leChtclll pro'
18.00 i.Sztl1ktem antobu8ow,m u - reportal. 18.15 C I.. du..nltlw do k,&4)'IO.",aol. .",)'.h odl>10r.tlw I do prz.'
1>ollka Apt_wa, 18.110 SIt uk. pol.ka D. 811111ku przed cbodl.ola _.. tr n ell )e BotOwkowe. OBOlem bank I
...0)1111. 18.451'IJI)'. 19.15 Koncert rekl.mowy, 19.110 G. Iwllllkowo 'I".I.IIJ",,' CIIlBU roko ubl.BI.BO kred)'tOw
.. da. 20.00 Prrad,. radjoleeholezna, 20.10 MUIJk. I.k w w)'.okoA.1 '.!W9 !ll1I)onOw .lotY.h. Spad.k. op.ra.yj. 1.
"..',20.45 Dzloonlk wl...orI1Y. 20.56 Obralkl . .,.1. dy.koolo",y.b wyratal .1. .omll 7 mll)onO", Iloty.II' I
dawD.) I ....pol..e.ne) Polul. 21,011 Kooeert .ymronl tlUlJ18ClY sl, .jednef ro y zmnlejazooym doplywem
T.nT. _ 22.00 Wlndomo ctl'lportowe 23.10 Skrzyoka Iran. dobrego mat.rJ h wekslQwego. a II drugleJ zaA sto.

Ccny nabialu .w, Katowicaclt.
Na pMlodzeol.. Koml.1I 110t0w...la c.... l1.hlalu prlJ'
Ilble Przem)'.lowo-H.ndlowej 'It ,K.Io"'loa.h. odbytem

K1no RIALTO: ..Zlodztej sere'...
Kino UNION: ..Od wleczora do pOlnocy".
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o d l r ,Dc ;iek rzeczona z \Vlednl,

Kalendarzyk zebran
Niedziela 4 sierpnia.

::I p::a ;.S:U ;I:. I O B :P1:lt fr : :t:o ::'

w pOlbur.le 19-20 Br., w detalu ; . gr. Tend""c)a apo
kojDa. C.DY maala: I Bal.w hlircle2.70--2.80 II. za 1 b i: W:; ": :anl ?:Zz S::i 1: : i: C ru a
kg., w d.lalu 8JIO II. II gat. w.b..rele 2.50, w' detalu wych. Refeerncl: pp. red. Kopec. prof. _ \Vesolow,,}
KONCZYCE. 0 godz 18 w lokaJu p.--StaroWI .iti.
2.70--2.80 II. Kuch.ooe w hurel, 2.00, w, detal.. 2.50 zl.
enska. 2'2.40 rbt)o. 23.00 WladomoAcl meteorologtczne. .uoko",o du .. Pltl1ooA.III baokOw. WykorzY.laoe kr. I_j.kle pozoallekle w ht;_.., 2..,...,..' detalu 2.60-2.70.
dOW)'Cb.
28.05 Muz)'ka lekk;;. I tan.cloa. .
dyty zalrant9:lne 11& kOQ"lec roku nbJeglego Wyuost1y w T.odeDc)a Iw)'tkowa. - 8mletal1.22-2. proe. za IIlr : : PP ,8rz t pc r:::.z o
baoko.h ak.,)ny.h - 00,,5 mll)o. II wob.. 79.7 mil). II w hurele 1.20. W detal.. 1.40 .1.
Wtorek 6 sierpnia.

cac

Kronik. radio..

l1a konlec rokU poprzad"I.BO.

W clqgu rp u rawozdawczego atopnlowo P08t IID
konwersYJnyc'b .II'ro]ntkaml za po rednlctwem Banku

wala akcja anko.w " kierunkn zawieranla uktad6w

Konccrt dla dzieci.

:.:.:; ae

t; ::: o::Ye a u,;::r a ': io: atd

Notowania poznanskiej iicldy zbozowej
z dnla 1 81.r"l1l11

Ceo)' parJlet P"8n&61

GI..lda b.1 Imlao)'. UapololJI"l1le apokojoe. Tran

Ntel)'llIo dla dzl..I, le.1 rOwolea dla doro.ly.h pra 1)'.h. .0 .lano",ljednll trzeelll ezeM udzle)oDJeh prz.z lak.)e oa odmlenny.h waronka9h: 'tyia 2191 ton. p.ze
wdiiiwi\ przyjemnoijciq bt:dzle koncert ze Lwowa 'W dntu haDkl z",llIzlIo"e krellJtOw rololezyeb. N41qty lau",a, IIle,
417 toll, mllkl t,tnlej 163,5.tl)nr, mllkl pozennej 53
I b. 10. 0 godl. 17 '" w)'kooanlu Aolonl.go Rudnlcklego tJI!, te oatalllio banki akeyjne coraz ehetole) Id" oa
10DJ, oirllh t)'IDleh 184,5 tony. oinb PlleDI1)'eh 85 ,100,
(lorleptall) 'I Marjl Sokol (sple",). Bcdll 10 mlano",icie

SIE)fIANOWICE., 0 godz. 19 'IV .all ..Bel'IVOiIe,"

:::7 pp 8::: : e :g; C{Je8 : .OWYCh. !l

KaJendarzyk zebran N_ Ch. Z. p,
Sobota 3 sierpnia.

zawlerante u I¥6w konwers)-'joych lIa po ednlctwem owea 32 ton,.. Jfitczmienta 17 ton, p .tkltw ...zietpniacZLDycb Ln z : . : raole Zw. PO'IVst. &1. grup)' 1. ,
DaDku Ake.pla.tjoego. W)'olkl roku ]934 WO:azo)lI. te 25 ton, mBkucbu IItoneczntkoWegO i :6Q :t': D Ykt 1.5 tony.
RUDA. Zebranie Zw. Powst. 51. grupy I. '0 gOdz
dzlalaloos. Cltzel dnoAclowa bankOw za.zyna dawao Uwaga: tyro I p.zenle. z 4o.ta"," ktOtkotermIDo"'II1JO
dodatnie reznltaJ,y. - rok ten bowiem po raz plerwszy
NOWA WIE$. ZebraDle O. Z. P. R. u p. HOlo,,!
od Irze.b lat wykazuje poprawQ r.nto",oo8c1 Dasi)'eb
godz. 19.
haDkOw akcJjQ)'.h.

;rz.emllo spiewltt dta dziecl St. Lipsklego. Scbnmanna,
II. K - i Qflcraz.t.>'uen", peine uroku I poezjl oraz m. tn. Bel1
1Jnr.toka - .,Z utwor6w dzieciQcycb U , oparte na plefint
ludowe) 'IV glerskle), ktlire) Barlok Jest makomltym
.Dawc .

nad notowanla. ·

-<>

Notowania warszawskieigieJdy pieni znej

Pi:Jtkowy konccrt symfoniczny.

I dol. 1 .lerpolL ;

"'lP.Iko\\'y kGnecrt .)'mfool..n)'. klMy godDle lall., Zbyt w gla w lipcu.
WARSZAWA. PAT. Papler7 pablwowe: 5 proe.
juju plqU,O'IVo ko.....ty fIIbarmooiew., Ob.jmll)e IJ'M %!In ... gl. w kra)u w Up.u w pOI'OWIlaol.. do czer po . kODwer.)')na 68.25. 6 proc. pot.' dol8ro",a 84.00, 7
" 'l('m, t. j, 2 b. m._ 0 godz. 21. uroczq,. zaW8ze nanowo wea wykaznje nleznaczay wzrost. co odpowiada normal. proc. poa. atablllz.eyjn. 00.75-87.()(), 68.]3-67.25 drobDe,

CtaSOD sma

GDAtilSF

a. C'hw:rcajqc&, \Jw(-1'tur do ..Cyrulika SewUsklego" Ros'" nemu wzrostowl zapotrzebowania w zwjq,zku ze zblita...

alnlcgo. t mtodszq pod wzgl dem czaBU pcwstanla. a j"cym 8J" se_anem zlmowym. Zapotrzebowanta wzrQslo : c:r c ief z:'lem.kie Kred. 49.25-49.00. . Tendeoeja .,Echo ObCO;\;zyczne".
.taT6Z& pod wzgl dem treAd akcJi IIcenleznej - siostry aar6wno dla cel6w opalowycb. jak r6wniet j dla cef6w
...'VeS'eln. Figara". Mozarta Pozatem w programte prz(-myslowych_ Znaczny 'Wzrost wykazujq, dostawy dla Sta':a ;I : t4.7f AJ b : h
. p0i- Id: -;;i NP .' :b c ;;:: n: -:;:rn: ;:n "'pot 'I ;.. ., ,
Jlumperdioc_ka uw(rtura do .,Jasia t Malgosl", dzle- przem,slu cu\trownlczego oruz dla przemysln budowla.
.,lODeJ bajkl oper we) dla doro.lyeh, CzaJko",.klego oego. Do.tawa wQgla dla kolel "'YDosita w IIpeu 110 6d aSZAWA. PAT. Dewlzy: ar;13 .98. Belgja '
Ss : ; 1l wC gf a :_ ]: ;:. P Z; :ln4
&crenada -na tm;;trumt"Dty smyczkowe cp. 48. pelnq, ro- proc. normaJllego zapotrzebowania. Zbyt koksu w kra.
llir..n'l)'cz.nego rm.:marzeota j elegancjl struktury. oraz ju wzrOsl w lipcu gtownle z powodu zwh:kszonego za. 9 :5 90 3 i,]::erL d; ' ;
1 2 05.H
. d haar ; { i" Vr i ;;::a wk:O i lS :W :: 'Yc:n
lIlistrza koloryst)"ki instrnmpntalnej Rimskiego - Kor- potrzebowaola wie1kich plec6w. W dOBtawie br)"klet6w
7 ,53-72,89-72.17,? NOW Jork k&bel 5.2a.:5 .31.2 .2 . w j z. fruiltr.. lub lliem.. 'wraz z rrzeklad;m pOl;kim
aakowa uwertura z ..Nocy majowejjj w kraju sytuacJa bez zmiaoy.
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Z nntury rzeczy warunki bytowanta ro Un sq tune NajwlQksze trudn sc! powodowal)' wys)'lki w gla do
fit srC"dowlskach wodnycb ni na lqdzie. Do tych wa. ".Iocb ze wzglt:du na niepewnosc. oa jbkiej podstawie
:utJ}:ow prz)-"btoBowala prz)'roda Jch cechy zewof:trzne zestanle zR'Warta nmowa cleariosowa z tym krajem.
I ich budQwt: 8natomiczni\. 1'0 Barno da ale zauwaty6 Dzi kl temu Jednak. it pod koniec mlesii\ca informacje NOW A KORESPONDENCJA KUPIECKA. .,Szano.
." stcsunku do zWierzqt. kt6re zarowno co do swolcb otrzymaoe od MI1l1aterstwa Przemyslu i Bundlu w spra... ",ny Panie! Przed pol rokiem wypthcUem panu 1500
.1szta!tow. jako tet narzi:\d6w ruchu J oddychanla. tak Vile tej umowy byty dosyc korZ)'stlle, motoa bylo zde... zlotycb, kt6re bylem panu diutny. \Vob.ee kotostrofal.
b;: rdzo r('toi !:Ol od zwierz(\t l:tdow)'ch. IJosluchajmy, cydowac na przyj-:c1e kllku etatk6w do wY8ylkl. Win. oego kryz)'su mU8Z pana prosi6 0 natychmlastow,.

Odpowiedzi

:d::t b dzie m6wll dr. Kazlmierz Simm Z b. m. 0 :: t ':i ja B::;tot:dO z :) : b: 1o::cj Ot :t zwrot wyplaconej Sumy. Z powatanlem. u

nlecz)!telne - fotografje nie nadajq siq ze wzgl

wp, Kicr. OArodka D. J. Soap/cnice. Spra'IVo2d

. tcchnlcznyc.:h.

, J_ P. Swi(tochlowice. Motna POCZ,\WSZY od 4-10 Sl

sypanla KopeR ua Sowhicu..

]. .tud.Dt pollteebnlill Karol Schwarz,

8tanu woloego, zamleBzkalY w Katowlcacb
I., ul. Gl1wlcka 8. syn zmarlego liupca Ar.

pada Schwarza. 08tatnl0 zamieezkalego w
Pre.owle (Cleehoslowa.)a) I jego tony Mal
gorzaty z domn FenyesQv., zamleszkalej w
Lucenci.

2. nlezametn& Marta Estrelcber, nauczy...
cletka, zamleszkala w KatQwicacb I., uUea

GII",leka g. cOrka kup.a Joaehlma Izaka
Eelrel bera I jego too)' Tauby Halkl z do
mo Gotlreleh, oboje zaml.sllj;alyctl '" Pra
dze (CzecboBlowacja).
chci\ zawrze zwJq,zek maUet'1skl.
ObwleBzczente zapowJedzl nRstqpt6 win.

no w Katowicacb 1 w "PolIce Zachodniej".
Ewentualne przcBzk04y co do zawrlrcta
tego maUet\stwa nalety natychmiaBt podac
do wladomosel nta.) pOdplaanemo urzQdnl
kowl stanu cywllnego.
Kalo" Ice. dola ] aierpDla 1935 r.
URZl!;DNIK STANU CYWILNEGO

w .a.tep.twle: Fojkl,. (1823) .

I Km. 556/35.

Ohwleszczenle 0 IIcvtacll

OlllalZam, te ... I'onledllalek. dnla 5-go
alerpola 1935 r. II glldz. -te) aprz.dam pu
bli.zol. w Wod.lalawlu w raetaura.1I Sla
oln)', RJD.k oat'lepu)q.e ru.homoAel:

IU. J{m. 1365/35.

Obwieszczenie 0 licytacll
Oglaezam, t. w pOl1ledzlalek dola 5 .1er
pnla ]935 r. bede .przadawal w flrmle "Za
tonlka" Sp. Ak.. w Kalowlea.h. Skladolea
'" !d. DqbrO",c. prz, ul. Kalowlckl.) 23:
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2 lZafT. 1 blelitnlark., 1 10'lro z pod
etawkq, 2 malzyny dOlzycla "Binger",
1 kanap , 2 rower, IIIUkle, 1 kanader,

1 blblJoiek., 1 blurkll. 1 WOI. 1 tromnQ,
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o..aco",aDe na Iq.ZDII kYot 1810 II.
Ruebomo'.1 powYhze IIIIIIIda6 mo na ...
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