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Niepoczytalny krok Gdanska
Gdalisk wy'amuJe sl-= ze wspGlnego obszaru celnego z P lskii
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arbu, senat gdanski wc:zw 1 krajowf u- Dla senatu istniaty dwie moiliwoki. Rozmowy z Polsk dotyczyc bltci tak-I "Obersc 1. Kuri r" w. art k le .wst@
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zedewszystkiem srodki iywnosd, prze- srednie rokowania z Polsk , lub tez prze- t go 1 1 gu .ena, senat,g ans k l gOtow k Jest by °sp wodowac oddzialanie (?) (Einwir:
aezo ne na uzytek wlasny ludnosci gdanka acwy
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;.ga je nak
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iej. . b . su Senat g danski StOI na stanowisku ze na- me bl(d Silt dopatrywac w postl(powamu W . . . . Ob hI K

anskiego komunikuje: "Zyeie gospodar" .. .. , . rtera", s azana -zreszt na mepowo zeme,

W sprawie teJ luro prasowe senatu lei y we J 'se na dro g /' bez po srednich r kowan senatu gdanskiego akeji politycznej. . spo k mmana mspJraqa ". erse d . .
e Gdanska przechodzi kryzys, jakiego je- eelem us mltela trudnosci. . Prezydent. se- Zdeeydowane stanowisko polskiej swiadczylaby 0 tern, ie Gdansk jest wyI .

eze nigdy nie zaznalo. Kryzys ten spo- natu. Grelser odbyl wczoraJ kO'lfe ".lcJt< z opinji publieznei. cZn domen wplywow Rzeszy!...

odowany zostal zarz dzeniem polskiego komlsarzen: gene,r lnytn R;.. P. mIl11st e "Kattowitzer Zeitung", akceptuj e za

inisterstwa Skarbu z 18 lipea b. r., przez P p e, awlajamlaJ go, IZ. s nat gdans 1 W ARSZA W A. Cala stoleczna prasa rzadzenia Gdanska jako sluszne i konieez
, bez uprzedniej zapowiedzi tego zarz - gotow J st natychmlast podJ : rokowama polska odniosla silt do zarz dzen Senatu ne' (! ?), zdradza zarazem istotny sens tycll
'enia, sparali:iowana zostala odprawa eel- w spra le caloksztalt kwestYJ. gos odar- Gdanska ze stanowczem ,pot pie:1iem. Opi- zarzadzen. Oto volksbundowy dziennik:
tow.ar6w , do , . , Polski przez gdansk admi- czych I cdnyc.h. .Gdansk I dzle n lsk. na nja polityczna stolicy uwda zarz dzenia pisze::ie zn.iesienie przez senat oplat celnych

straCJI( ce_n . to,. aby a atwleme trud osci nast pJlo Jak- senatu Gdal\ska za calkowicie bezprawne pozwoli Gdanskowi na sprowadzanie po

Komuni!tJ.t biura prasowego wskazuje naJ Zr cleJ' dopro!adzaJ c do zupdnego i przecz!1e z trakta ami i u owa i. Opi- trzebnych artykul6w z Niemiec i w ten spo

dalszym ci:tgu, :ie protest senatl.> gdan- v:y)asmema SytU3CJl. nJ3 I?ubhczna Polski pewna J st, ze zarz:}- s6b Gdanslr sit" uwolni od konkurencyjnycn
ieb o przeciw rozporz dzeniom celnym Wobec te o, e bezpo l'ednie rokowa- dzema ze strony rzqdu polskleg z uszq cen towar6w lskich.
ladz polskich pozostal bez skutku. Mimo nia z I)olsk wyrnagaj r.6wniez czasu, se- Gdansk de rcspektow.anla bow-J. uJ,!C€go 'roni ftetc' kom:entarzy pras;f vctb '

o prze'\'lodnicz cy senatu gdanskiego wy- nat gdanski zdecydowal silt na wydanie za- stanu prawnego. bundowej a zwlaszcza ..Kattowit'Zer Ztg."'
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r.ikami berlinskiemi co do merytorycznego W ARSZA W A. (tel. wI.) Wczoraj w go
lalatwienia .,ostulat6w polskich, aczkolwiek d:l.inach rannych z polecenia RZ:Jdu pol
1 6r fir,ansowo-gospodarczy, jaki powstal skiego przybyl do prezesa senatu gdanskie
lPi\dzy Pojsk a Gdanskiem, wskutek jed- go p. Greisera generalny komisarz Rzeczy
ns-stronnych zarz dzen finansowych Gdan- pospolitej p. min. Papee, ktory zglosil ostry
Ika, w niczem nie dotyczy,interes6w i kom. protest Rz du polskiego przeciwko ostat.

petencji Niemiec. W kolach politycznych niemu zarz dzeniu senatu gdanskiego. 0
Gdanska utrzymuje sit< w dalszym ei gu twieraj cemu granice Gdanska dla importu
Uporczywie pogloska, ze stanowisko pre- lIiekt6rych towar6w z zagranicy. P. Papee
zydenta Greisera pomimo jego zabiegow w zazqdal w imieniu Rz du polskiego przed
BcrJinie, jest nadal bardzo silnie zachwiane. stawienia motywow, kt6re sklonily Senat
Port gdanski odezuwa bardzo dotkliwie gdanski do tego zarz dzenia. R6wnoczes.
Ikutki polskich zarz dzen finansowo-cel- nie p. Papee zglosil od Rzqdu polskiego 10
nych. Importerzy unikaj portu gdanskie- towosc pomocy Polski w drodze dostarcze
go, kieruj c ladunki na Gdynit<. Transpor- nia na warunkach kredytowych tymczaso
ty nadchodz ce do Gdanska nie s tam do- wo tyeh produkt6w. dla ktorych aarz dze
lie, lecz kierowane s do sklad6w wolno- niem senatu otwarte zostaly granice. SI} to
clowych, s d nie mog jednak bye wysy- ..- jak wiadomo _ produkty iywnosciowe,
I.ne do Polski, bez uprzedniego zalatwienia opalowe i lekarskie. PoniewaZ produkty te
OUpj'awy celnej wedlug nowyeh zarz dzen moze Gdansk sprowadzac a Polski i wobec:

polskich. gotowosci przeprowadzenia tych transak

ewentualnie wieczorem. ]ednakie - jak senatu pogwalcenia konstytueji gd:uiskieL
obecnie si" okazuje - odpowiedz ta w gwarantowanej przez Lige; Narod6w.
Gdanskie czynniki rz,dowe podjtIJ
kazdym razie przed ranem nie nadejdzie.

Ai do chwili odpowiedzi od p. Greisera nie wczoraj energiczn'l interwer.cjc;, maj,c, n.
nalezy sil spodziewac zadnyeh zarz dzen celu poprawc; kursu guldena. Na eel tCD
w tej sprawie ze strony Rzqdu polskiego. otrzymal Gdansk powazne fundusze a Ber.
W moey pozostant oczywiscie wszystkie o. lina.
Zdaniem k61 gda6.sldch poprawakurs\I
statnie 7arzqdzema. a w pierwszym rz dzie
zarzqdzenie Ministra Skarbu odnosz ce si; gulden a stae silt maze podstaw do ewen
do oelenia towarow sprowadzanych 'prza tl1alnych .okowan z Polskl\ i moze bye pc
Gdansk do Polski.
wnym atuter-t w tych rokowaniaeh. Pod
Z Gdanska donoszq nam, ie ostra reak jl( a akcja na rzecz podniesienia .kursu gul.
cja calej prasv polskiej bez roznicy na prze dena wywolaia wczoraj w godzinach popoe
konania polityczne oraz energiczny pro. ludniowych pewnq zwyik, guldena. Mia
test Rz,du polskiego wywolaly w Gdansku nowicie wczoraj popoludniu notowano jui
bardzo silne wrzenic. a nawet swego ro. 100 gulden6w za 98 zlotych, podc7as gdy
dzr.ju panikl' Wyrazem nastl'oj6w w Gdan onegdaj' jesz'::l.e za 100 gltlJel16w placilo sit
sku wvwolanyeh reakej, Pp!ski jest prze tylko 96 ziotych. Sen3t dqzy do calkowi.
m6wienie szefa gdaDs iej par ji hitlerow tego wyrownania kursu guldena ze zlotya
skiej p. Foerstera, kt6ry 5twicrdzil, ie za polskim.
rz dzenie Senatu gdanskiego wywolanc zo nDzlennlk Bydgoskl" zakazan,

. "Danziger Neueste Nachrichten" za- cyj na niezwykle dogodnych warunkach stalo jedynic smutnll koniecznosci (?I),

mleszczaj sprawozdanie z konferencji pra- kredytowych. niema zupelnie powodu. aby nie' jest za' w iadn¥m ra1'ie skierowane
lo.wej, kt6ra odbyla si w senacie w spra- Gd nsk sprowadzac mial produkty te a za. przedw Polsce, ani teZ - zdaniem jego 
nie' narusza statutu prawnego Gdanska, a
\VIe wydanego przez senat' rozporzl}dzenia graniey. ' ,
triko ma na celu zapewnienie ludnoki gda6.
Sytuacja obecna zaostrzyla ,si do tego ic:i propozycjl Rzqdu polskiego i alozy! aa skiej dostarezenia tanich produkt6w spo
Itopnia, ie senat gdanski zmuszony zostal niq podzilkowanie na rIce p. Papce. obie zywezych; opalowych. i lekarskich. Wo
bee erC,) zycji p, Papeego argument ten
d k \ sal11odzielnego dzialania. Naskutek pol- cuj c, ie odpowiedi na t propozyejlt udzieli c:alkowicie upadlo
I I<::h zarz dzen eelnyeh polskie kola go. wkr6tee w drodze pisemnej.
Ipodarcze zl>staly zniechlconc do utrzy. Nietrudno odgadnllc, te p. Graser la , Generalny Komisara Ligi Narod6w w
Gdaa.ku p. Lesser, kt6ry przebywal na ur
l11ywania aalszych stosunkow handlowycb ,i ga opinji w tcj sprawie Berlina.

:dnego. Prezydent Greiser przyj'll do wiadomo

w 6datisku

BYDGOSZCZ. Wladze gda1\skie ukal.....
Iy rozpowsZ6chnianie "Dziennika Bydg08kie.

go" na obszarze Wolnego Miasta w ciUII6
miesi\lcy.
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granlczl\Ycli P. J6zef Beck w towatzystw,ie tOf
ny. p. Beck przy,bQdzie d() lIelsingf(}rsu 10M.>!'

ce!u re'\\-iZytDwania min.' lfackzella. l16f'
t Gdanskiem. a firmy gdanskie poez ly Odpowiedzi spodziewano si tutaj wezo..; lopie w Irlandji, powr6cil samolotem do w
swego czasu wayt wal .Rz;ad Po!sk,i.
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RZYM.. W dniu. WCz01'ajszym w ..Po newil.. bez Genewv. lub wbrew Gene
ietc. . ..bV . doOrowadzle dO. spotkanla
Pozatem podkreslane jest specjal
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zdanie ..roz\Vi<\zania problemu moze
ueutralnem.tervtodum,. tak, abv umot" Iin'i o u.k"aza,tsie-.artvkul \ wstennv 0 me
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lu des Benmes. W O'bradach tvch cze
Sciowo brali udzial przedstawiciele Abr
livnji Havariat i f)rof. Jeze.

Agencja Reutera donosi z Genewy,
ie odpowiedt Mussollniego na propozy
je co do tekstu uchwalv Radv Ligi Na
lod6w, zawlera oa02M zKode na przed

stawlony proJekt z zastrzeuniem ole
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General Rydz-Smlgly WJgIQ
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oeralny Inspektor SII Zbrolnych G
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WARSZAWA. W Dzlenniku Ustaw U
Nr. 57 z dn. 1 b. m. ukazalo sit} rozporz/ld
KRAKOw. ., Na 'OdIby1eJ wczoraJ wlecrorelll1 ezerww 'przez krypte na Wawelu I Da Sowi nie minish'ow Komunikacji i Skarbu Q U1l\
konferencji prasowel ,wycl-ziai wykona:wczy ko' niee przewinelo sle 0.\1010 84.000 os6b. Roboty rzaniu niescil}galnych oplat na Panstwo.,
wtetu butdowy' kQ.PCa Marszaaka Pitlsuds1tiego ziemne przy budow-ie kO,pca pos,topujl\ sz o Fundusz Drog<Jwy.
wraz z po-iskm ZW'i1\z'k,iean turY\StycZlll}1II1 poin na;prrod. Dotyehczas ukoiiczono !UZ prace w
RozporZl}dzenie to upowainia wojewodi
formowat t)rz UuWiclen ra.sy 0 ru.chu ple! przeszlo 60 proc. WY50koSC kOlPCa podnlo a i komisarza RZI}du na m. st. Warszawt} do
grzymeik do Krakowil. w mies. czerwcu br. Jail: sic: do 10 metrow ad strol1Y Krakowa.
marzania w caloaci, Iub w cZl}sci, w poroz
wyIDka z oIbiIilCzeI\ blura InfonnacY'.!nego. w
mieniu z wlasciwymi dyrektQrami Iz.b Sk"
bowych - niescjQgalnych opJ.at na Pai1sh
wy Fundusz Drogowy, wymierzonych
pod8tawie ustawy z dnia 3 lutego 19::1 r,
Panstwow3-'ffi Funduszu Drogowym za la,
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Obecne .stadlum prac wyborczych

do Senatu i Sejmu

budZetowe 1931-32 i 1932-33, jeZeli zaleg!o'

platnika nie przekracza kwoty tysil!c z!

tych.
wlelklch zmlan, kt6re zapewne nie wv
RozporZl}dzenie weszlo w .iycie z dnie
wolaiCl wiekszvch trudnosci. Po otrzy kr gowych komisyi wY'borczych na terenie cale wych komisyj wyborczych przedkladaj<\ spra 1 sierpnia.
maniu odpowiedzi Mussolinie o. baron go 'kraiu mianowali w:zorai przewOtlnlcz:!cycb w generalnemu kOlllisarzowi wyborczemu d(}
Aloisi i minister Laval naradzali sie z obwodowYch
wYborczych.
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cjalnie w tym celu powolauych. Zebrania te skla nie i miejscu zebrania. Powiniell on otworzyc doli Oeltzschner poniosl smierc, Spadaj1 , ktore P'
dac si b d<\ z 90 dc. 120 uprawnionych do glo- zgrollladzenie <Jkrl:gowe i powolac trzech se
z aparatem ze znacznej wysokosci pod oCZym, po
sO\\'3nia do Senatu obywateli. W przeci<igu kretarzy sposr6d delegat6w pcczem winien wraz
\<" it";" Sukcesy W'och.
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'GENEWA. ..Journal de Geneve" w wodniczqcy obwodowych zebrati wyborczych szenia nazwisk kandydat6w na posl6w.
lotu szybowcowego, przeb3-'waj:;t lusial nal
nastepuJa.cv spos6b ocenia sytuacie: do
Senatu obeim<\ urzt:dowanie. a w dniu 5 Komisarze wyborczy zarz<\dzaj<\ glosowanie dlugoaci
z,!dueg'o I
Zdaniem pi sma Wlochv odnioslv w CICl hm. otrzymaj<\ od wladz administracyjnycb spi nast pnie. Jezelj IIczba zgloszonych kandyda przestrzen 490 kIn.
\' p0dr6zJ
u ostatnlch dnl szereg sukces6w. Prze sy wyhorc6w do Senatu, a 2-5 bm. zbior<\ wy- tow przewyisza 4 w6wczas wszyscy czterel
,balka11ski
Charakterystyczna oplnla
korze st"
dewszvstkiem mocarstwa z odtzilv sie borcow tych obwodowych zebrati wyborczych, kandYdaci zostail\ wplsanl odrazu na Iiscle kan
'e trzeba :
I1a to, bv komisia pojednawczo - arbitra celem wyboru d'elegata do woje,wOdzkiego ko- dydatow na poslow. Po zakc,ticzeniu glosowania
angielska 0 stabllizacji
trollY 
lowa zaJmowala sie wvlacznie zaJsciem iegj.um wyborczeg-o. i ostatecznem ustaleniu 1isty kandydat6w na po
LONDYN. W czasie konferencji partji rzewiezie
WARSZAWA (te'!. wf.) Minister Spraw We- sl6w do Sejmu zostaje sporzijdzony i podpisany
w Ual-Ual, a nie s.prawa ranic. Datej
radykalnej
ekonomista
angielski
Walter
Lay.
ajn. Od
trznych wydal w dniu wczorajszym In- protok61. do -kt6reg(} kaidemu z uczestnik6w ze
baron Aloisi spowodowat. ze w toku ",,'n
strukci dla komisarzy wyborczych. Instruk- brania okrl:gowego wolno zglosic sprostowanie. ton zlozyl niezmiernie charakte1"1}styczne o. zyIi RUSE
narad w biezacej sesii Radv Li i. oie cia
ta zaznacza na wst pie, it komisarzom Wy Po zatwierdzeni,u i pcdpisaniu prot<Jkolu komi wiadczel1ie, Ze W. Brytanja zgodzi si na te , kt6ry
bedzie rozpatrywanv caloksztalt stosun borczym przysluguje prawo ingerencjj w czyn- tet powinien niezwlocznie odpis protokolu wraz stabilizacjt} waluty tytulem proby i w formie Jest t.t
ic6w abisytiskich. Ponadto Wlochv ole nOSei komisyj wyborczych. R6wnoczesnie komi z -za!,!czni-kami odes!ac generalnemu komisarzo eksperymentu.
skrol
&kladaia zobowhlzati nie stosowania san wyborczy jest przewodniczqcym okr gO wi w -b,orczemll i przc'wodniczqcemu Gkr gowej

stawionv deleg-acii abisvtiskiej.
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kowan 3-ch mocarstw, kt6re pod,pisaly
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DETROIT. Na uroczystosci zorganizo grnntujlJ
wanej przez zwiQzek straiy ogniowych stau I!arj . CI
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strazako\V, ktory rzucil pall}cl! sit} zapalk czy
p
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LONDYN. Korespondent Reutera w przypada na drug polowt< miesi ca, w . .. . NOWY JORK W Stanach Zjednoezo<
rAddis Aheba'donosi. ii minister spraw kt6rej "Dzicnnik Polski" konfiskowany CZCSI an:szt wah ad"!IDIS!ratora nych, powstala pod przewodem zyd6w or jawia si

,
a ranicznvch EtiQpjj oswiadczvl. iz byl codziennie, nawet za przedruki z nie- "Dzlcnmka Polsklego . g3nizacja, kt6ra skupia 139.000 czlonk6\V dzisiaj
tsciej
::tjopja nie z odzi sie w zadnvm razie skonfiskowanych gazet czeskich. MOR. OSTRAWA. Wczoraj w nocy areszto- nalcZ'icych do roznych towarzystw 0 du Jut w je
. · . ""oany zostal w Czeskim Cieszynie P. Jan WOo rakterze so.;jalnym, religijnym itp. w liez nial si
ahv iakiemukolwiek pailstwu Liga Na
-j'od6w miala powierzy(: mandat nad
1 1. Zm
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me .zay....esl z l,nem 26 u . . . na 0 'res do wi zjenia s<\du w Morawsklej Ostrawie. A- nizacji opracowano program "akcji bojko.
6 eslltcy"ty o n1k "Naprz6d , orga,n Pol- re.ztowanie to stano wi da'lszy akt waJki wladz towej towarow i niemieckich lini; okr"r .
skleJ Partjl SOCJalno-DemokratyczneJ. Par- czeskich z !edynym dziennikiem polsklm l1a wych". Jail. silt obecnie okazuje ostatnie Z3J
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karbu podpisal wczorai zarzCldzenie, dynie do dzialalno ci religijnej, leez prowa- ST AMBUt. ro przeprowadzeniu w widuje m. in. wystawienie posterl1nkJ,
Jla mocy kt6re 0 wstrzymane zostajCl GZ r6wniel: wrog dla pa6.stwa akcj poli- Turcji rozdzialu Ko ciola od pa6.stwa roz- bojkotowych przed sklepami lub firman 1
dla rolnik6w egzekucje zaieg'ych po- tycznl1. Dlatego tez wladze, we wszystkich wi'izane zostaly r6wniez rozmaite zakony sprowadzaj cemi towary z Niemiec, ma!l1.
datk6w od doia wczorajszego do 15 pa- tego rodzaju wypadkach, wystltPuj z wiel- oraz wprowadzono liczne obostrzenia, do- festaeje i demonstracje 0 charakterze prote.

iemika br. 11.11 energjii przeciwko tego rodzaju sektom. tycz ce tajnych zwi'1zk6w 0 charakterze sracyjnym i propagandowym. Miltdzy in.
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1 I'.bawila w Jerozolimie w;vcieczka Z, N. P. pita, motna stwlerdzl ' zadowolenle z 0. st,pI oaromne POdrotenle artykul6w jyw wcale odznak hitlerowskich 'napadl na nie
kierownictwem. dra Stefana W;vrobca w brotu rzeczy. SI\ ludzie 118 Wle naiwn l , by noaolowyctp sprowadzRDyoh nle - lak jaldego Neuhausa, iyda. pracownika jedne

0II6b, Mal;v Dom Polskiledwo po- lIwatac decyzl senatJ1' zaplerwszy krok dOt.d - Z olskl, leez z Niemiec. go z berlinsl:ich dom6w konfekcyjnych. W
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Uwagl 0 B,utgarJI na lie rewlIVtv P.anaMlnlslra.. JlldrzeJewlcla
ru dni bawi w Bulgarji polski minister buje rozdctej i sztucznej nkIamy. .Jeat aJmaJteB
d P!" \Vaelaw Jcdrzejewiez, rewizytuj,e miD. i lIympdyezna jak malo ktOra plaia Enropy.
IV1StY'. ktOlY niedawno zawad z nami uklad Ozyste, dobrze zbuelowane ,miasto, idlJce ku
Olf ' Y ma.jllCY na celu ozywienie st08unkow morzu ladnemi willami, nowemi u1ice.mi, bu1wa

!tUl'8b l arskieh. Rewizyta, zwi,zana z ob- rami. Stars Warna po_tala w gorze i krueT

151«1- najpi\!kniejszych stron tego kraju, za. si.\! w ciasnyeh uliczkach i zaulkach. Nowa War
z,d ell1 sie uro zystolici, a niezwyklym eharak- na ro-zbudowuje sie gwaltownie, st&wia kawiar
nc Y odsloni iem mauzoleum krola wtadysla. nie i restauracje, rozszerza plat\!. Ogr6d mor
I"ZW rnenczyka, poleglego w walce z przewa- ski elegancki i pi\!kn rozmieszczony, loazienki

i sHami Turkow. bialym wielkim fro.nteln budZlt wmanie nawet u
J eI IICzystOBC
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e() .ogilidali
juZ g1>oSne
kontynentu.
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d()tych,
skok6w,
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d1a plaze
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piez\Vykly charakter i posmak szcze- mieznych, kabiny, restauraeje plazowe - wezy-.

261ny. stko to' .obmYBlano pracowieie, skladnie, prak

ie jest to zwykle. odsloni\!cie .p()mnika. czy tYOmJie.
zoleum, postawlonego przez !Dny nar.od  Bulgarzy
uj;,iemu bohaterowi czy czlowielrowi "wielkie
s VI narodzie".. Sens tej urO'Czy.stoiici wybiega

mOl[q bye dumni z tel piab'.

I z tej i z plaiy w Sv. Konstantinie, kt6ra

eko poza ramy historye$nych wspomink6w, znajduje si\! dopiero w zarpdku, ale wr6zy naj.
za r8.my siegania w przeszlol!c i dlImania nad pi\!kniejsze nadzieje. Ro-zbudowuje sie caly ten
°ktlll1li dziej . Hold, zlOZoDY WI il slawowi brzeg w stron4;1 Euxynogradu, gdzie mieszka w
srnenczyk.owl, ma dla Bulgarji dZwlok inny, lecie kr61 Borys, wladca mlldry, stateczny i pre.
'z dla nas: jest przypomnieniem nie tak dale wy. Studja przyoodnicze pozwolily mu maZe Ie.
iej w czasie. walki z TUl'kami, walki zakonczo piej zrozumiec mase ludzkll aniZeli inny rodzaj
ej wyzwoleniem oraz - holdem dla Polski hi wiedzy i patrzec z cierpliwoscill i poblaZaniem
orycznej, splatajlleej sie z PolskI! dnia dzi. na ludzkie ambicje. Autorytet jego jest w kraju

iejszego. Dla nas biij Wamenczyka nie jest ustalony a milosc, jakJJ g() sie otacza, niesfalszo..
k iywy i, Ze tak powiemy, aktualny jak dla wana. Gdziekolwiek pojedziemy w BuJgarji, na.
algarji, ktora nie zapomniala jeszeze a groi potykemy slad pracy oddz. t. zw. trudownik6w.

Bulgarska para krolewska. na uli-cach Sofji.

ej sile tureekiej. Ta strona swiata staDQwi dla
as czysto historycznll partje, rzecz nale:Zllcll do

SIl to zas py jakby naszych junakow, kt6re za- Nar6d to twardy a robotny. nianej juZ - instynktownej sympatji tego narG

atakumb historji. Natomiast istnieje aktualny
n5 tego swi ta radosnego i szczegolnego swie
, kt6re powinoo byc wykorzystane w dniu r.o.
oczym, powszednim a nie ograniczyc sie tylko

niewaz Bulgarja nie posiadala kadr wojskowycl1, Mowi, niewiele, chwalie sie nie lubi,!, osillgajll chlodnl! i sztucznll albo przyjai-n z namu, ezF

o 5wip.ta i od swj ta.

mia5t karabi,nem operujll lopatll i kilofem. Po. du dla na&. . Inne kraje majl! dl. nas sympa
wystarezajllcych i po dzis dzie-n nie ma armji swoje po chl()psku, zaciecie, mozolnie. konjunktury. Bulgarja nie posiadoa z mmi inte
na dawnej stopie, wiec powolywala do praoy Ten narOd. wielkich walorow moralnyeh, na- resOw s,!siedzkich, niema interesow doraznych _
trudowniczej mlodzid, Izeby ta ofiarowywda rod bitny, na kt6rym w przyjaini moma sie o. jej przyjain i sympatja wspiera si\! na pod:loi.
swojll robote panstwu. I tak dzi ki wysilkom przec, ktory posiada lojalnosc i praWlOsc w przy- idealnem i emocjonalnem. Podziw dla naszej

Kto" byl w Bulgarji raz cbOl%y tylko, ten tych trudow.nikow zbudowaM s'zereg drog i szos, mierzu raz zawartem - zywi sympatje nieprze- kultury jest w tym kraju ezems krzepiQeem dI&
usial nabrac sympatji dla tego malego ale poprawi,ono niejeden kana! czy przepust wodny. cietn,!. spontanicZIlIl do Polski. W iadnym kraju Polaka: wykazuje mu, ze kultura nasza mogla
z dnegil 1 uczciwego do gruntu kraju. Przeciet Bulgarzy Sll dumni ze swoich trudownikow. I Europy nie odezuwa siO tej sympatji tak zywo, by zyskac dzis:iaj wielkie pole ekspansji, gdybyir

y podr6zny, ktory nalrkal sie wielu plotek 0 majll racje. UdaIi im sie. tak namacalnie, jak w Bulgarji ezy w Jugosla- my umieIi jll podac I ze tak powiemy rozrek1a..
Rozmach mlodej Bulgarji, kt6ra przegrala, wji, a raczej na poludniu tego kl18ju - w slo- mowac. My sami objawiamy jak,!s dztwnll do

,ba!kailskich" porzlld'k!!..:-h, ktory na wlasnej
k6rze stwierdzil w przejezdzie przez Rumunje,
'e trzeba sie tu miec na bacznosci na wszystkie

w "'o.j ie, ale r eszla j,uz okres ep esji narod I necZ'llej Dalmaeji. tego niechec, co wi ej, niewiare, deby to mOo

Irtji rzewiezie go przez wielk,!, 'zmulonll struge Du
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trony - ulega milemu zdziwieniu, gdy okret dosloonal? w s olicy, kt6ra pieknem pol zenia Dla Bulgara .Polska lest syn0!1 mem tury, nie przypuszczamy, aby na kogoS mogl.

;a : aju. Od brzegu bulgarskiego, od Ruszezuku,

zyli Rusee, wita nas kraj zupelnie inny, aOlzeH - a wysokosc Wltoszy Jest wcale godna - pa- down:e. Kultura polska jest d1a niego ir6dIem, nie 0 wartosci swojej kultury a nieraz odPowi
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Te trzy elementy zapadajll nam w pamie i Nowe dzielnica willowa Sofji nalety do naj- nieznanll. Wszystko, co sie u nas dzieje,st.an.owi cji penetracji naszej kultury na ten kraj. Swiet(
roo gruntuj,! sie w czasie podrozy przez; calll Bul- wdzieczniej pomyslanych tego rodzaju dzielnic dla nich moment zaciekawienia. Wszystkie na- jest rzeczll podniosl,! I wzruszajQcQ, ale jeat
IllU garj . Czy to bedzie Warna, wielka, dzis swia-' (czyli jak Bu!garzy mowjQ: "kwartaI6w") Jakie I sze koleje polityczne, nasza walka 0 wzmoenie- tylko faktem przemijaj"c 'RI, jeieli nie podeprZf
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ch, rzadko pieknie, czy kllPielisko Banki nieopodal szyc'. Pla y noweg palacu krolews,kiel!? y- j sama olbrzymi pro cent iywiolu ehlopskiego i wie, miejll doskonale wage ukladu kulturalnego .
32 Sofji - wszedzie natkniemy sie na upartll prace kazuJIl duzo estetykl, a wykorzystame wlelklch ze bez poprawy jego bytu niema mowy 0 wZmo- Bulgarj". Wszystko wskazuje na to, ze rZl!.tt
tego twardego. cMopskiiJgo narodu, kt6ry umie' perspektyw \toto Akademji Nauk i Uniwersytetu 'zeniu si dobr'Obytu panstwa. Bulgarja posz a polski oc<!nil w pelni wal.or naszego sprz;Vm.i..
cierpiec, mllie hal'owac i wierzyc w swoj,! przy- prz ni sie ogromne korzysci urbanistyczne temu takze drog,! oszc dnosci i trzymania za wszel- rzenoo naprawde wiernego i dzielnego.

8z1osc. Kraj 1JI1akomitego zolnierza i dobregil kl18Jowl. j kll cene swej waluty, unika pI-Q'b i eksperymen-I .. .

;obotnika, c;zlowieka skrom e o ale ?iekawego Ma on bowiem, bogact o, 'Yielkie i zasoby I tow, ktoreby mogly aszkodzic, g spodarstwu " BullEarJa Jest kraJem d o\Vego rozsacl
sw:ata. kraJ dla nas szczegillnle przYJazny. <Jgromne. Wody mmeralne I zrod!a gorllce, roz- ,nar.odowemu. Bu'!garJa, podobn:e Jak Polska, ku i chlopskleJ SUy.

,w dzisia.j glosna takte i u nas, zwiedzana coraz kac sie do kapitalow zagranicznyeh. Majllc pono silami. wal stworzyc Stambolinskij. Upad-ly te wszyst.
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z- ;uz w jej poblizu sw6j Dom Polski, ktory spot- poziomie komfortu. Do rzedu tych stacyj nalezll' lym odcinku zarowno kulturalnym jak ekono. I wolanie rewolu.cji. Przez licozne fluktuacje dW
a. nial si troche w wykonc7..eniu, ale wreszcie N- Banki, majllce swietne kllPiele i nader wdoziQcz- mic!IIym - szansa porozumienia d.aleko szer-. Bu-Igarja do wzmocnienia wladzy wykonaweze'

I I. Znajduje sie w punkcie nader korzystnym nil opraw . szogo i szczerszego anizeli z jakimkolwiek in- i ukr6cenia samowoli stronnlctw, rownie bodaJ

)- bo w pobliZu Svatego Konstantina, przeslicznej Bu-lgarzy obiecujl1 wyloorzystae inne daniJ na. nym narodem. JeZeli chodzi 0 zblizenie kultu- licznych jak w Polsce przedmajowej. Na tII'
). wioski, uloloowa,nej tut pod Warnll. Warna od turalne obieeujll zasiac sw6j brzeg morski Jicz- raine, to dotychezas bylo uno kierowane chao. drodze zdobywa sukcesy powoli, ale stale, stop. 'j

j. aie awna zyskala sobie w kraju swoim jak i po- nemi stacjami i plazami jak Warns. Mozna bye tycznie przez szereg os6-b i stytucyj. .Dzisiaj nimvo.. '" ...
z za Jeg<J granicami wielkie uznan.ie. Nie potrze- pewnym ze tego dokona.il!. s, ramy u-kladu kulturalnego mledzy naml a B!ll- DZ!s!aJ mozna powledzlec memal napewno, lie

n ' garjll, ramy, kt6re prOSZIl sie 0 to, by je wy- Bu'lgarja w 'szla ze stanu zatrucia toksynaml

pelnic. Polski teatr ma wielkie szanse powo. bolszewizmu. Po\Voli przyjdzie poprawa ekono
dzeniIIL na terenie Bu!garji zarowno jako do- miczna w tym kraju oszc dnym i ostrotnym.
starczyeiel sztuk polskich, granych tam zawsze Ma on przed sob,! przyszlose dobr, i zelroWfa
chetne a tl6maconych pieczo!owicie, jak i w ob- jego polityka nabiera coraz wiecej eech ......
jazeildh. Naleial.oby zorganizowaC takie .objazdy dzielnoSei. Nie data si Bulgarja wei.'fn, " "
najlepalYc:h poIskieh sil aktorskieh. To sarno pa-kty balkanskie, krzywdZ4ce dla triej, nie ul!l-. '.....
alipiewacy nasi, muzycy, malarze, fotogl'llfiika I gl-a supremacji Wloch jak sie tego obawiano., ,',,:
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telniczego. Film polski zbyt rzadko odwiedzal Bulgarja jest ostroina i pamieta swoje aJj.... "
Bulgarje, kt6ra dotychczas nie posiada bod j z Ausb'jl!. i Niemcami, ktore to a)janlle nie .pr.,.\
wtasnego przemyslu filmoweg() i mu&i karmili niosly iei korzysci. Woli stac na ub.oczu i wlmoe...

aiv abc, poodukc.i4. -niac si od wewn'!trz, woli szukac dfuJ!ej sprly.

Pociobne saDIe istnieJ, dla polskieg.o prze. m.ierr.enco\V, aieby znaletc takich, eo ni Wilt..
MYSIa, kt6ry ob,iawial si\! dotychc Bulprji rzystajl1 jej ja:k sl\! to dzla o dawniej. *011116"'.
pod postaei, polskieh lokomotyw, prowadzonyeh bU! garski - jak polski - zbyt cz sto W7cun11i1
nieraz l'1Ik4 samego kr61a Borysa, jak wiadomo, sw.ojemi rQkoma kasztany z ogni dla innJCh.

&apalon'go do tego sportu. Zamal() w dac bylo Dzieiaj Bulgarja szuka przyjaei6l, aIept'q;"
aktyw.noalieipolskie,o eksporte1'll na terenie tego jaci6l BlCzeryeh. Pragnie pokoju jakPolsk'.i
1ua,ju. Eksporter ezuki i tu byl ruchliwszy - nie ma iadnych plan6w Aboreaych. NieBkati'

nre tak moil tllChliwy jak w JugosJawji, gOie EliQ na swoje krzywdy, nie domagapowitksleI1:i.
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(X) Rozw6J az,tbowRictw. ....1JOOego.
Organ aeroklubOw ,,8krzyd}.ta POlsk a _

cowaI' eg6lowe zestawJenie, do yczqe
wojq 8zybownictwa 1!.9lskiego. We4!ug:'

Ellawlillt -It.. .ruln_" praSII' Trllell) RZIII, -' .

145. ' 'o
11. 1. I. 1935 posiadamy 1;58 wys:l;kolo nyc ' oily..

8ale redakcljne zapetnill sit prZ)' tOw szybowcowych kat rj, Ai. n, or: II\
NieJe' taj.eittnfe.P1.anikogo, ie J "J(t;", j,. egllSaD j . Nie inares0w- al sit polity ehybil tram.
ktOrych jedynym tytulem byl. nieraz kat. C. 1l0AC szybowcow, pozostaPicych t
JOJecq.w..lc.)' OitkU'u latJP"wunIlIl1itrucl.- .k, al)i. .ilciem 1PD,.III.wem. .... .ClIi anltwle byszami,
d!ugosc
stazu
w parlji narodowo-socja1istlcznej. Spozycji szkOl szybowc6wyeh I kluoow :
.tcialldiP )IW. ellikller.a.yw ,111>.. Jtle. ....I&I...".ppOJtCJa. ll. tII .eH 01V i e kp rz l
szefowie prasl niemieckiej Jired'ko do
.1,. N. ........1k6,..aJe..leddCh: I.,....,".r.a ldoawllicll mallchllhllwll1lk6w codzien szU'lVtei
W cil}gu ro'ku u'bic.1:lego wY l)ano Og',
do przekonania, ie hie moina robi.: prasy

i1tJJ.III, ..I .wf.JtiI:Ii\..- hi. nle.ipil..dnychl.pirac l j.
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41.200 1000w w cz&sie 1.452 gl\d,J'o1. W POI ;

dlliennikal'zy. Przed kilku miesi,cami na
paj"a.JR...tdo "Q'61e 1I'ychodIi6;.. .".t&t , . A. .it_k do J.1i owla6ni.zwr6cil.l Hlt1er, bell
Komitecie Szybowcowym zarejestrowanych'"
.ichl.nlek!i6te° ,,,iawwej Ilawie ilicJ:tce UOic4Y ako6cemlutl!l'0192(1 roku saloiyl pierw czelny I'edaktor ..National Zeitung" w Essen, 811
kOl szybowcowych, liczl}cych 8.500 c lo)'

dll 2(10 Jat "'Il. ji,jak. D.p. ...VOIIIiache lei- ....kom6rkt. partj1.ult'(Idowo-aocja1istycznej, hr. Schwerin, wyznal publicznie w sprawozdanlu Dla zilu.strowania yozwoju s Ybowll;Cl\ "
na temat prasy nlemieckjej, Ze ..dobuy dzien.
'tung". ........... . ., . . proponuj'cmuo jtcleklerownict prasy i nikarze
nalezt do rzad Polsce, warto przytoczyr., :ie w r. i929 PO'l"
It..,.)'.... ..1D.1r6-.nd..Pru"IW'O!to,.... wydawnictw6wieio. na1'OdlOnego ruehu. Cho k08ci". narodowo-socjaUstyczni
Duzo .wlaszna pozostawiajt do iycze IIsmy tylko 2 pilotow szybowcowych, """:1.
IJCICJaUatYCllleJ. Od 1 It)'Cjnia- do Ironca marca dzilo 0 etr.JKjwi.ko. t4rektll... w maj,cej si u.
10nych w kategorji A i B, 1 pilota '1t. c'
nia korespondenci zagranicznL '
Diet.roku"A1ltrift"dr. Goebbella Itracil 8&.000 tworr;y6 iutjtucji "7dawniezej.
By zaradzic tym brakom i podniesc poziom 2 s,zYbowce.. Ogolem 'YYk-O'I1RIH> \ tym l'oku
czytelnikO"" . a nklad. cen nego .orranu . hi- Oferta tabyilajmniej nie wzbudzdlaentuzja dzlennikarstwa
niemieckiego Max Amann jako 10tO\\" w ()goln}'lIl cZa le 3 godz. , 24 111 ill ,
tlerowski.go ,;VoelkilOher Beobachat", litga,.,l!I1u urzednika bankowego. Oayi bowiem opu
iocyongi6 k.llkUllet.tllllecy, .paell podobno. do I!lCIa lie pewn, po..«Iona l'zecz czego', co do prezes Izby Prasowej Rzeszy zalozyl 11' Bel'- (X) Straie pozame w Polsce.

to.OOO egaemplarzy. piero mab16 Itworlone i niewiadomo, jak si

a I11ieszka

\ ch, n l z:
sz zegol,

IInie sz o.le d ienni ar kQ (Re.ichspre seschule). Wedlug ostatnich d>1,.ych Gl5wne!\"t. Drz

Jesli wzit6 pralO "qlajehszaltowan,", to powiedzie' NiemO,'c ai, zdecydowa6, Amann Jednakze zamlerzenla Jego opleraly sle. a fan- Statystycznego, w Po.isce istnie 3 67 straz

...Berliner Tageblatt" .traci! 10.000 ezytelnlk6w,r.ash:gn,1 tady swej,j iony i po szeregu dysku tastycznych z ola przeslank ch.. AmblcJ!! ego zarnych zawodowych (miejsklc!l i ]Jrzel "'!
w"D. Z. .. Mittag" . Wyatan:IY are- Iyj, . w e_ie kt6rych iona UT ika bankowe b?,lo stwor D1e dobr go dZ.lCnmkarza w c l 9gu wych), 1icz!!cyeh 2.959 eztonkow. oraz li ;,
oiztt _jrz!6 do eyfroflojalnych, . by stwlerdl16, go WJ'kaza", nieprHclttny Imyal do interesow J pl\J nastu dm z .czlowleka plerwlizego !'. brzegll, strazy oehotniczych (niezawodowych\ I '
92.6 pRC. pilli1 eodllennyeh posiada lIaklad umowa loatala zlwarta. Opr6cz wysokiej pen wZI\Jtego z poml@dzy lizturmowyeh boJowek. 99083 t k' W W . ' ,IC2, C)
Rezu1taty aj metody nie kazaly dlugo na 2 . . cz on ow. .. arS2aw c ,zn!lJduJc s'
.l1ieprzekracza),cy 16.000 egzemplarzy, . 01'01- sjl pr.z,..l, dyktator pralY otrzymd od wodza
.. ...ma Daklad6w wSlystkieh pllm niemieekieh ruchu narodowo-socjaliltyeznego obietnic wy siebie czekac. Po ukonczonym kursie kandy- 1 straz zawodowa. I Jerlna o hotI :cza w "
'ff'posi 300 .Iljono" egzempw.;y 11' .toeunku phlty odpowlednlego odszkodowanla w razie dad zloiyc musieli egzamin, w czasle kt6rego c ntralnych 9 strazy ,zawodowych 1 5,Ool,oeh,
do 1 miljarda praecl doJieiel& Darodowego IOCJa- flaska zamierzonej imprezl wydawnlczej.
postawiono 1m 80 pytan. Oto niekOOre z nich: m zy;:. , w W'SCh c h odOWY h 1 l.G

lWna do wladQ'. W ten apoeOb Max Amann .ostal szefem
Dyktator prasy.

Ponlewai pra.. jelt wielkim k<maumentem
..,Ieru, wiec fabrlki paplernicze, dotkIlwie 00
tlzuwaj, ten stan rzeczy. Nled1iwno specjatna
tlelegac fabrykant6w papieru interwenjowala
11 Amego kanclerza Rzeszy, bl mu wyrazic swe
bawyo przyszlosc przemyslu papierniczego i
aalega6 na zmiane p01itykl prasowej.
Jak dotlchczas bowiem, w razie najrnniej

koacema wydawnieaego Eher et Co 11' Mona
ehjum, ktor;y wydaje cazeto ..Voelkischer Be
obaehter" I ma monopol na wydawnlctwa z lite
ratury nar!)do,wo-socjalistycznej. Po niefortun
nym puczu monachijskim w r. 1923 zostal are
sztowany wraz z innymi i odbyl kar 10 mie
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Co. to je.st sowiet? (To pytanie stoi na cze.le 8:S : otn'ic;ch, o;a ICw woj ;O U :i :
kwestJo arJusza) -; Czy Ll yd George na!ez 19 straiy zawodowych I 3.225 ochotniezJc
do pa;tJI lab?urzys o czy e ko erw tystO.w ; Straze zawodowe i ochotnicze posiadaja '5
- K1ed mlala mleJsce .woJDa SJedmloletma. samochodOw 940 moto-pomp i 13.635 .'k"

Pl'asowei Rzeszy.

Od tego czasu datuj!! si niezbyt fortunne
J:rego ..poSlizgniecia" dzienniki naraZone Sol! na
hwjeszenie wydawnlctwa na dluiszy lnb krot pocl!!gniecia jego, ktore doprowadzily do ci z
III&,. przeci!!g czasu. Po. wznowiendu wydawnl kiego kryzysu pras niemieck!! i obnizyty po
etwa dzlennikl takie nle odnajdujl} swojej kli ziom dziennikarstwa niemieckiego. Metoda je
denali i skazane Sl} na powolnl} agonj , by go polegala przedewszystkiem na zwalczaniu i
IWI'Cszcie zniknllc, nie plac!!c pozostalych ra wyniszczaniu konkurentow. Jezeli jakis dzien
nik 19b tygodnik szedl lepiej w danej okoIicy
lIhun'k6w za dostaw papieru.
Naskutek tej interwencji I groiby wstrzy od 'wydawnictw jego koncernu wydawniczego.
..nia k-redytow przez przemysl papierniczy ga oglaszal jeden, dwa lub kilka dekretow, ktore
..tom niemieckim kanclerz Hitler wezwal do radykalnie odwracaly sytuacj , nieraz za cen
ttieble ..dyktatora" prasy III Rzeszy i jednego calkowitego zlikwldowania konkurenta.
. najdawniejszych swoich wspolpracownikiiw w

lellnej oso.bie, p. Maxa Amanna, nakazuj!!c mu Szkola dziennikarzy.

n. sowej czyli dyktatora prasy w Rzeszy Max
tofndecie szeregu wydanych przez niego zarzl}- W charakterze prezesa Zwi!}zkowej boy Pra

tlmQI sit! z Hit1erem podczas wojny, poniewaz

HaJ slniyll 11' tej sameJ kompanji, Amann w
undze porucznika, zas Hitler jako kapral. Po

"r/cl 6

Przytoczone pytania odpowiadait poziomo- Na gl bokosci okolo 1400 m oGkryto w T
wi raczej elementarnemu, a jednak odpowiedzi stanowicach w t. zw. piaskowcu borystawski
byly wysoce niezadawalaji ce . Dyrektor szkoly bogate doza naftowe. W pierwszym dniu eh
w swojem sprawozdaniu dla Izby Prasowej i ploatacji osi!}gni to produkeje 11 ton naft .. \
organizacyj dziennikaskich pis:l;e, ze wiQ'kszosc dalszym ci!!gu produkcja ustaHla sit) na 8 to.
kandyd,atiiw odpowiedziala poprawnie zaledwie dziennie. Wydobywana ropa jest zupelnie cz)'
tylko na polow pytan, przyczem wielu oddalo sta.
swoje kwestjonarjus>ze peine przekreslen i po
prawek. Jedni twierdz!}, ie Edward VII pano- (X) Prywatne i komunaJne koleje dojazdowe.
WM w wieku XVIII, inni czynil} z de Valery Wedlug ostatnich obliczen, dlugoSc linij e4
woj'ownika hiszpanskiego, je5zcze inni uwazajll, ploatowanyeh pr:rez prywatne I komunalne ko.
ze wojna krym ka odbyl-a si ponli dzy Angljl} leje dojazdowe, wynosi 1.596 km. Koleje te p'!o
i Abd-el-Krimem. Znaleili si nawet taey, siadajl} ogiilem 3.643 wozow, w t.em 609 050bo.
ktorzy z Ernesta Juengera, znanego poety na- wych i 3.034 towarowych. W roku ubieglym pry.
rodow-o-socjalistycznego, uezynili literata komu,. watne I komu-n4l.lne koleje dojazdowe w Pol

nj,stycznego. przewiozly 47.800.000 pasaierow, oraz 1:102 tOll

Hitlera. Inez.

nia. Kilka budynkow zawa1ito si ; ucierpialJ
rowniei sady i ogrody warzywne.

_V._.ito.. ._._cll fta ..cia.

(X) Pszezoly zakluly konia.
We wsl Uniszowa pod Ryglicami kolo Tar
nowa reSj psz-czol obsiadl przejeZd:iaj!!cl} parI
Charbina
wiadomosci
na nad,eslanych
pociqg linji \Vschopocil}gu
odpowiedziala
SZANGHAJ.
Wedlug
tu z I Nastl'az
morderczy
ogien
karabinowystrzalaml
bandyt6wi 'koni. Konie, bedllce wlasnosell} gospodarza Jan
Slowika zostaly tak dotkliwie pohsane, te jedeu

.Ironczonej wojnie Amann obj!}l spowortem PD
.ado JJrZ4:dnika bankowego w Monaehjum i za nista, ktory zauwatyl polozony na szynach straznik6w kolejowych OOni08lo rany.

zgin,1 na miejscu, . drugiego udalo sie tylko
dokonano
napadu.
MaszY- 1 musila do uciee ki napadajQcych. Dwu uratowac.
BOlllo alt na to, ie w tej karjerze zakonczy dnlo-azjatyckiej
nab6j dynamitowy,
w por pociQg
zatrzymal.

!CiCe.ntrala
g da1s%y"

mieli tajemniece i wicecej nie ujrzeli wiata. Wkrotce
znajdzie siet w gazetaeh angielskich lakoniczna notatka,
o tajemniczem zaginiceciu majora Reginalda Clarka z

Gdyby nawet nie sluzyl w artylerji, poznalby na
chmiast, ze przed nil11 lciy tozmontowany karabin

mordcrezym cynizmem. Czy ten tajemniczy "Numer
I" wog61e umie sice usmieehac?! Taka bestja... Chyba,
ie "Numer I" jest tylko fikcj , zas rzeezywistym sze
fern eentrali jest Allen' - ezlowiek 0 niemal stalowyeh
nerwaeh i genjalnym sprycie wywiadowezym.
"Ja wiem wszystko".

;ADAM NASIELSKL

\omiezy najnowszego typu.
Teraz Enal jui tajemnieet eentrali i fabryki Milto
II&. Rozumial wszystko: w skrzyniach od porcelany

transportowano bron. A po drugiej stronie rzeki, w
40linie - stala slynna zbrojownia Dum Dum. Wszyst
kobylo jasne i zrozumiale. Odkrycie przekraezalo roz

ial'Y W)'obruni -wi..c tern byla eentrala. Zakonspi

I.'Owan, fabryk, broni W)'rabianej wedlug kradzionyeh,
iJljnyeh modeli ministemwa.
'.. . ...Mimowoli, pod wplywcm czystego odruchu wlo

r:ltl 'n powr6t welnte do akrzyni i przykryl desk., jak
, (lnio. Jezeliby teraz ktcn a l1ieh wszedJ i zaUW1&

i . ga nad modclem karabinu ,- nie mialby weale

Zastrzelilby go nlcychmiasc - a tak, zwloka
rokowae nadzicje...

. .. o !;Iamy'le dosz dI. jednak do wniosku, ie i tak

;'nlc.. W)'puszez,. Wicdzial 0 nieh aaduio i mial. zbyt

:. lc.ftcz..lcia w poszukiwaniach. Wicccj od "wi tcj
'sfi'Ych poprzednik6w-wywiadowc6w, kt6rzy
w aaladkowy.pos6b.
1'ojmQwal , .p.z.. . ..sadke . tajemttiezych anikniqc

. ... zD I'3",mentu Wsc odni so, - WicdziaJ
,.. . Izaclrial.

ii ". , ei..i' .wpadl:wko6cu

Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Napisz oczywiScie,

ze zagin t podezas podrozy wypoczynkowej - ale
"Numer I" niew tpliwie usmiechnie siet przytem z

Nie!

NerwoW)'m ruchem zrzuei! Reg deskce zc skrzyni,
ale w nasttepnyeh ruchach zaehowat juz zimne, wyra
chowane umiarkowanie i ostroznosc, ciehose. Wpraw
dzie w skrzyni nie bylo amunicji, ale ta lufa z najlep
s ej stali moze site iednak przydac.

Znalazl j, na dnie. Podszedl teraz do drzwi i zna
lazl szparte u dolu, obok okuda zawiasow. Jezeti drawi
s, zlmkni..te nl sztab.., a nie na rygiel to moze uda mu
silO podwazye je :.a dwa cale i wyj e z zawiasow i aba
dae co site mielci. po drugiej ich. stronie. To oczywiscie
weale nie jest r6wnoznaczne z udeezk:t. W olal me miee

zludzen, gdyizbyt dosadnie przekonal site jui 0 spry
de przeciwnik6w.("To nie jest film sensacyjny, majo
rze Clark" - r to ziclonkawe, m:tdre cx:zy).
Po' 'prawdzie, niewielk:t mial nadziejte na ucieczk

- a idcli dzialal,robil co, w tej ehwili, planowal 

toraezcj dJa 'wyladowania energji. Albowicm on, ae
awojlenel'sj,,- tcmperamentem witalnym i inteligencjl

&w-zCCD Moiei kJ6rzY znikli. k...

, .,:""",.m6glby Iwarjowae, 0 Ue siedzialby w tej sytuacj1
,bezezynnie, Nie chcial oczekiwa6 'mierci,

, aI kc6rcCoi dni. ", j piwnicy zrozu

Lwa, kt6rt ,\liyt j o dzw cnicc, zagice 1a ,sice zUp' I

t .. 1JI k,.J omand()r Forgesi

to i

Do ws
' j mies,
,-osrsz yd

VII? Ostatni car? (X) Nowy szyb w Tustanowicach.

_opniu conajmniej takim samym, co min. Goeb

tlels. ,
Karjera jego przedstawia si nader clekawie.

adaniem,
!.l cz sc Z

ilv ch doel

Tak przedstawiaj!! si nleswietIle' re,zultaty towarow.
Kim jest ow Ml\x Amann, ktOrego. Fuehrer<' Amann mial jeszcze inne zadania pl':I;ed sob!!, eksperymentow Maxa Amanna, dyktatora pra (X) Huragan nad Jal'08lawiem.
sy
III
Rzeszy. Jest on istotnie czlowiexiem,
...m musial zdezawu wac i uczynic"odpowie- mianowici!! wyszkolenie: noweg"ortar1bkU dzien
Na przedmiesciu Jaroslawia, I.any Kostkow.
ktory zniszczyl pras niemieekl} i wlasnie za a S'kie i nad SoI!siedniemi wloskami przeszedl hura.
iatalne owoce swojej poIityki prasowej przy gan, kt6ry pozrywal dachy z domiiw, POWFY'
opinji
niemieckiej
jest
on
ta,k
sarno
malo
znaemigrowalo
z
Niemiec
po
przewrocie
hitlerow
'blalnym
za ruin
niemieckiej?
' OtOzten
I njkaf
Wieluwbowiem
wy
Jay,
jak opinji
mj prasy
d:l;ynarodowej,
a jednak
skim.kiego.
innl poszIi
odstawkdziennikarzy
i wytworzyla
si wotany :wstal do porZl!dku przez kanclerza wal drzewa z korzeniaml i poczynil spustosze

alowiek trzQsl dotychczas prasi niemieckQ w proznia, ktOr, zalatano w pierwszej chwili na

\\'i c w1
lbo zsze . ]

K?I"0?IICJa .Napoleona? Bltwa nad. mml}? - r znych. ' -. aw,
Roimca ml d-zy ambasadorem, ml lstrem pe - 'PrzeciQtIlie przypada w Polsce 1 straZ ,,:
nomocnym 1 konsulem? - Co to Jc,st agencJ& 83 k k d {)..n,

si y wi zienla, by w dziesi c lat poiniej, po Stefani? _ Kiedy zmarl Barlli01lJ? Edward wa na m. wa r.

o'bj ciu wladzy prz.ez Hitlera, mlanowanym zo
stac w uznaniu IXidanych ustug prezesem Ligi
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ezrob(
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l11e noc

*) ..\

..w>k\aj,

nie i grozila pcekniceciem - ale wkoncu udalo mu siq
jednak podnidc ei zkie drzwi i wyj:te je z zawias6w.

Jerz)'

Omal nie rOJ.:bil sobie twarzy 0 umocowanll sztabet.
Spoeony i zziajany, opart siet 0 futrynet i stat przeJ

ZI

kitka minut, dysz e ei :iko. Wysilek i zm czenie dzia
laly przeciez w tym wypadku psychieznie orzezwiaj 
co. Dopiero teraz spojrzal na siebie - byl wci :i w elc
ganekim smokingu i w biale j koszuli - oezywiscie d?"
ena juz zabrudzor.y. Jeden lakierek byl pctknicet)i - \lIe
obchodzili site a nim widae zbyt delikatnie.
Oni.
Na myS! 0 tem anow owion,l go strach. Coby to
bylo, gdyby teraa ktc» nadszedl?l Obawa przed tem
dodala mu sil. Zaezerpn,1 poynetrze w pluca.

Za drzwiami midcila si W)'soka duia hala bez
oMen, pelna skrzyn ze anakami fabryki Trustu Mittolla.
Najprawdopodobniej Reginald znajdowal' siet w skla.

dach fabrycznyeh. ,

wZ
Zap

kicgo

t m 51,

owa\1
chodni;

skanal'
stem 1

tal mi
m,any

k, I It

\\" pad,
knChll1

pLwoi

uie dl

Panowala t1J nieprzenikniona ciemnmc, co bylo

IH'zem

mozna site doskonale ukrye. Do tego wniosku doszedl
po obejsciu calej hali i po przckonaniu sice, ze w zadco

tuchll

nawet okolicznosci, korzystn,. Wsrod tyeh skrzyn

klem

- no

spos6b - nawet dynamitem nie otworzylby tych 01

tU)qi:

tiraymich drzwi ,ogniotrwalych, Mala piwniea, w kto

oalw.

rej 10 zamkniceto byla w stosunku do hali skladow
czem' w rodzaju alkowy.
Skacz,c PO' deskach i okuciach wspi,1 siet w dem
nmci na sam szczyt g6ry. skrzyn, wysokiej na piecc mc'
tt6w i s.t,d dostal site na ldatkte szkiclet1J stalowyeh kro
kwi . dachu lukowego. Bflb cielnno, gdyi uprzednio jc
szcze agasil 'wiadow "alkowie" po wrkrteceniu iarOw
ki i zastawi! otw6r wyjQt)'ch c1rzwllch dwiema wy

solUemi i cipemi Skrzyniami.
,(CiU da1SZ1. nastwi1.
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"""-mik.EnnencJa
Wdniach311i i 1 sierpnia odbyJr
.nencja<ZgtoSZ9no
5iC: WYbory . .dora . dy 2oakladowej
na wynikuglo
ko p . . _ Em . i
3 listy; w

sowania . JiIta ZZZ otrzymala 3 mandaty.
lista CZG 2mandaty ilista ZZP 3 mandaty.

Ba o nad iy.cie .. 100 ezrobot ychr czc: c.s ego\Vo ego czasu. Mik , nafdewszystklem na ec:I.., Dals e wJPadkl

dania,Instytutu Gospodarstwa Spole- see,.w kt6 emz musu ..spc:d2oa On WiC:ksZ:I ( Wnictwie t'9za tem aca si uwagc: prze
zl?e ) ujawniaJ:t, ze prawle 9!J rodzm posla- waz leJszybodaJ ebel.'!I" mleszkamu 1'0-. Choroby, ktore zablJ,aJ zdolJl".5C do pracy. Na kop. "Wolfgang;'Wawel" zdarzylsi
Zl jeszkania w starych, zmszczonyc o; botnlc em, 'W', mlC:,szkamube rob tneg Ciasnota mieszk-an. niewystarczaj:tca li- wczoraj cictzki wypadek, kt6remu ulegl 1'0
aach, nale:i::tcych do.prywatnych Idclcleb: schodz na .pla,n dals.zy.. Chocby J z teJ czba 16:i:ek, brak odpowiedniej odzieiy, &atnik Augustyn Kurzyk. W ezasie praey
Szczeg610wa .anahz:, wykazala. ze w ad przyczyny, ze I1cz a Jch Jest zwykle z ma chroniczne niedoiywianie,__ wszystko to Kurz y k po 'lizgn:tl sice tak nieszczi;sliwie, ie

skromneJ sumle, przeznaczoneJ na la w.swsunku do ltczby os6b, kt6re wmny wplywa ujemnie na stan zdrowia bezrobot- . d I. b k '
yrakojenie wszystkich pbtrzeb, zazwy- zen kOfzystac... Ankicta, wykazala 47 16zek nego ri;ce Je d.oslta y Sli; W try J ma ynr' 'k o.

a Robrak jest pieni dzy na oplat komor- na,l00 oscSb. Wicec albo parec os6b przypada W'rod szeregu chor6b stwierdzonycb re z z. zy y m d r ce.. I $tame cli;z 1m
z o, ponadto w wielu !"yp dkach, ja.k sice n jednoI6iko',a!boci, Ia torych miej$Ca u os6b, badanych ankietC:wo, ...'najwickszl\ przeWleZlono go ,0 < zplta a. . r'
eD, bezrobotni przyznaJ , mewsp61mlerna me starcza, syplaJ:t na Zleml lub krzeslach. liczb ofiar zagarniaj:t chotoby pluCDe oraz Na kop. "WuJek wskutek. t'lP lltCla
kosc CZynszu z wartoki:t uzytkow:t Ponadto, Da'stO ?s6b, ada ych bylo tylko anemja, Anemja szczeg61nie grasuje w'r6d ltgla zasypany zostal r bacz C!chockl. la
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aieuiosci
przypa
na Jest
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nastecpne
..akCJ
Iemdratunko
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przez rodziny
n.1J- Niebogaty
jest inwentarz'
domo",'Y
bez- .. .. h '.bezrobociu
' t b te t'IP01lt cla
wltg a u erzony
zosta

Wl C , '..,. b ' , '.' Gd . . dl'" lUIeJsce zaJmUJll sc orzema serca, w:a 1'0 y. lem w g low g 6rnik Kolesnv Pawel do

bois ze . Pr,awle polowa rodzl " obJ'ityclJ 1'0 otneg? y20 mlart< prze uZ la Silt zof dka, artrctyzm, reumatyzm, zapalenie p . It . . -I . '
'em zalega
mleslC;;cy
trze-awa
bezrobocla
wszystkle
w mozhwym
, zd I b y
.. bm
. . odwieziono
d- znaHc zalamama
a.' daD!
, , . 'za'd okres
,,' .'J6 d'
stawow.
0 y Slce,
zeSprzltty
wo ec,
meJe dzie'n
goczaszkl.
do szWpstame
italabezna.

ia czc;sc za rok. Jeszcze znal UJ:t ce Slce tan.le.' J. :t n sp ze az. nokorotnie ujawnionego, zlego stam: zdro- J .

10 i wiecej
izbie. Toe
d t o.
k sah'
I :.JJlez
;ta J d Slce
fro: wia bezrobotnych,
spoleczna powin- Los, tartaku '!' Kaletach
. ...os6b
,emwcjednej
.wlowego
u. ,)tzek l11eb1d
ews.zyst
na szeroko
uwzglecdniac
sprawy pomoc
lecznictwa.
Do wszystklch zlych stron, Jakie posla- klem oflarl\ pada okrycle zWlerzchme - T d ." .. Z - Wczoraj pod przewodriictwem Komis..
"aj mieszkania bez obotnych, (br.a aj- jako. ce niejsz , i to. okry ie kobiect. Zro- c Ykk:::k7e' zk ::I;t rzb::;z e iez!a ': rza demobilizacyjnego p. mi. Seroki odbyla

ostszych wyg6d 1 urz:tdzen hlgJemcz- zumleme bowlem, Jak wlelk:t rolec odgry- kid J. .Y. ill' k' y silt w Katowicach konferencja w sprawie

ilych dochodzi. jeszcze jedna - wielka ci s- wa wygl:t ze n trzny przy e .entu I';1e be boc :i b: ; z nkh st ila 0 r:e: unieruchomienia tartaku Donnersmarka _
/Iota. 82 rodzmy, na 100 badanych, zamle- otrzymamu zaJt<Cla, do ostat01eJ mozhwle d ' ' d .L ec b ' I' I p. Kaletach.' W myU wniosku, unieruchomie.
k Iwa
' I .ydJe.n:tb lZ
czIt,mprzy
w e3401.
zaIhC .rom
1 'u.hra. leb g. owy
I d ..1'0
( 0zmy
sWla
czell
u ezplecza
01wil(cej
spo niz
eczneJ,
a tartaku mialo nast:tpie pomi dzy 20 i 3Q
IZ,
;0 - 'C WI
a pomoc
z opieki
spolecznej,
mini- nie
IIJ1cs z kane byly przez -5 os6b, w 33,% sto os6b okrrcle zlmowe poslad,alo: ml(z' malna, udzielana bywa po wielu trudno" sierpnia, przyczem jako pow6d dyrekcj

135 ;'6-7
7.%
p:zez
10przez
I w'i;ceJ
os6b:,
110'e
ubran- i47).
obuwia
zazwyczaj
tak niecznoki.
stronI POdaje
Komisarz
wydal d
przez
os6b,
I%
8-9 osob,
czyzn
65, koblet
ciach jest
jedynie
w wypadkach
ostateczne; kO_
brakdemobilizacyjny
surowea (!). Po wysluchaniu
I,omewa.z prze,s l polowa mleszkan ma sk:w a , ie bynajmniej nie do rzadkoki na- W bud:ietach rodzin bezrobotnycb, w cyzji;, na mocy kt6rej robotnicy, ktorzy na.
powlcrzchml( .pon!zeJ 20. metr6w k adra o- leiy uiywanie tej samej odzie:iy przez par paru miejscach zauwazono wydatki na Ie- byli prawa do zasilkow, pojd:a na urlop tor"
1>'ych, przeClcetme na Jednego mleszkanca os6b (jedna wychodzi na miasto, a inne po- kana i lekarstwa, A 'wiadomo przeciei, jak DUSOWY, do reszty zaS robotnikow zast0SO-:
przy,Pada o 2 do 4 m tr6w kwadratowych zostajl\ w domu), Bielizny w wiltkszoki dlugo z podobnemi wydatkami bezrobotni wane zOOan:a tygodniowe swietowki. Talc:
pow:erzchn . Z.aledwle w 15 w 'padkach wypadk6w bezrobotni, obji;ci ankiet:t, po- zwlekaj:t i jak grozny musi bye stan chore- wiltc tartak nie ulegnie likwidacji. Z ramie.

zd 0 ot m . go, Ie y SIlt wreszcle na Ole z 0 It:t. a... ' .

powlerzehma mleszkalna odpowlada nor- siadali t y lko J 'edn:t zmiance k ' d . . . d b d T nia Zwi:tzku metalowc6w ZZZ na konfe
!;Jo mom r w ny . A pomoc spoleczna okazywana bezro- ka gospodarka zdrowiem sprzyja krzewie- rencJI wysti;powal sekretarz BaJdur.

ko. Jedno mieszkanie - a paru wlascicieli. botnym czyni jedynie s abe wypady w kie- niu siC ch.}r6b zakaznych i szerz)' groznc
po. Mieszkania bezrobotnych' bardzo czecsto runku rozdawnictwa odzieiy. Przy rozda- spustoszenia.
ry, 1.0 w 64 "'ypadkach (na sto), znajdowaly
':: ;j one we wladaniu jednej rodziny, w 29
'ypadkach dzielily je dwie, w szekiu wy

Jeszcze nle odkopano zwl'ok I SekretarJat powlaiow, Z. Z. Z.
padkach trzy rodziny. ' zalypan,ch g6rnlk6w kop. ..Lech ll w Rybnlku

Kierownictwo sekretarjatu powiatowe
titwo sobic odmalowac nastt6j, panu.' 'Akcja atunkowa na kop. "Lech" (Hil
: hey w takiem mieszkaniu, gdzie przy roz lebrand« trwa nieprzerwanie. Dotychczas go ZZZ w Rybniku zawiadamia swych
y, draznieniu wszystklch os6b, byle drobnost posuniceto sice na zasypanym terenie 12 mtr. c710nkow, ie z dnkm I b. m. przcniesione
,(\0 ita staje sice koki:t niezgody, przyczyn:t k16 wgl:tb chodnika. Na zwloki zasypanych
1, tni, kt6ra jakie czltsto przeradza silt w b6j dotychczas nie natrafiono. Znaleziono je zostalo biuro ekretarjatu na ul. Marszalka

...
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Na turnus

Dyrekcja buty "Pilsudski u w Cborzowid
wypowicdziala na dzien 15 sierpnia br. sto.

bOo posiadaj wicecej nii jednego wlakiciela. TyL

sunek pracy 200 robotnikom, kwrzy maj,
przejse na 1,Jrlop turnusowy. Rada zalogo.
wa w tej sprawie wr6cila sice do dyrekcji;
naskutek1:ej interwencji dyrekcja prze.suncc

la termin wyslania tychrobotnikow na tur.
nus urlopowy na 1 wrzdnia br, i zmniej
szy!ailo'e robotnikow z 200 na 100.

k , Zwlaszcza wsp61ny teren kuchni bywa d nie zegarek! kilpf i marynarkce pozosta Pilsudskiego nr. 11 I picetro.
i!C1SLOSC.. - WJdzlalam pana weooral z lak,,1 .....
aieraz polem zacietych b6jek kobiecych.
Wlone przez Jednego z zasypanych g6rni
Na Sowlnlec m n a CYA slyszalam, te ,an jest rozwledzioDY.
_ latotute, ale przeciei: powiedzlatem, to to .,b y I_
Sprawa mieszkania nie ogranicze. silt u k6w.' Akcja ratunkowa pOstltPuje powoli,
W niedziellt 4 bm. wyjezdia do Krako- mOla tona".
"ezrobotnych tylko do kwestji spania, a wskutek ci:aglego obsypywania si w gla
wi c do 16ika, do kt6rego wraca sit< na sa oraz powodu wysokoki zwalu zasypane wa na Sowiniec wycieczka robotnik6w i u- KONKURY. AdaA jest akorhanY. Id,," 110 w ..
Wltgla, wynosz:tcej"7 mtr. Prawdopodo rz dnik6w zaklad6w Wsp6lnoty Interes6w eJw ego seres. spotfka Jej malego braclszka, ktO..
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Zowanyeh przez PZZ. u poodnoia Beskidu Za- maslem, kawa z mlekiem. Chyba menu dzlecla- - zegnam sie. ,Odprowadza mn,le sto mitych przy OOpowledniem p04eikiu dGnieg(), bard-..
chodniego. SamochOd mknie z Katowle po do- kl maill - nle motna poWiedziee - skromnel pelnych szczerMcl OCZ. Teraz doplero w clro- szYbkO odrz-uca te nalecialOk! Jqzykowe ipr,,
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)Odatkami na rzec& Paustwa izwi.u6w 11- cie draw. o.ocowe, t6wnid te, kt6re nie ro- niezapomlnajek. towac, aby prz)--spieszyc \\-'schody. Upraw'!l Ini

m01'Z4dowych wynosilo w 1928/29 r. 24'1 mi- dIIt, cd)'! 11' tej porz. tw.orZ4 ptcZlki kwiatowe. PielegnowaC roBliny pokojowe, 1I8tawione dzyrz\!dowa taka sama jak u burak6w.

.)oIlOW zi. W r. 1933/34 suma ta spadla do - P pi.ra6 nlt.ie pr ci.zone owocallli, aby i podolowane w ogrodzie. Wszyabkie byJiny,
.2 O miljn. II, a wite 0 12". A jednocWnie nl. Iamai1 .1.. _ Owoc. spadaj,ce, ladnlejaze ktore w tym ezasie przekw-itaj, a pozostaj, Przerywki dokonac, gdy cykorja wY]Jus i
jednak .:eny artykl,d6w aprzedawanych przez pnerabia6 na kompoty i marmelad!!, a zni. wieeej lat na tem samem miejscu, naleiy od- czwarty kielk. Gdy liscie ocien;'! ziemi,? "'0.

tolnlka spadly,o okolo 60" i w tym samym SlClone priel I"ienlj\e "Owoc6wkt jablk6wke mlodzic. Rosliny takie wykopujemy.. i dzielimy zna je zrywac na pas . Mozna tez HSc;e kisic
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IOlnika. alba pldti (Selirotlnia, Monilia) zbiera6 i pa_ prawiamy now, dobr, ziemi, do glebok08ci 60 mote dojsc do 600 kwintali z 1 hektara. 1\,

Autor wydanelo przed paru mieaipmi lic:. _ Zbi6r odmian letnich owoc6w uskuteez- do 60 em; zasHamy dodatkowo. Na tak przy- 1 s'ztuke bydla moze wystarczyc 30 kg dawka,
ftportatu 0 powiecie rzenowakim obUczyl, ni6 na 6-7 dnl przed zupelnem dojrzeniem, gotowa.nyeh miej8caeh 8adzimy podzielone ez!!- K{)rzenie w}'k{)puje si\! \\' pazdzierniku sta.
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W tych warunkach atalo si neCZQ' ko- c j. Cieeie to .wplywa odatnio na ksztalce- gnacja tych roiilin polega na opielaniu skrzynek .. .m :_
aiecznll prz,eprowadzenie pewnych zmniejaze6 111' PQc 6w kWlatowych 1 przyna!ado ycb. Na z eh astow.' usuw,aniu prze witniet ch kwiato- Lustracja jcdwabnictwa.
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If. Totet calkowicie w port prz1'ehodzi 08 1 0- Jablone, arusze. - Z konce mle IIca W M: nych ziemiQ pi88zcZyst,. Po znaeznem slkr6ce- prowadzi hodowl',) juz na szersza skal,? One
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Znleslenle 10-procentowych dodatk6w
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1'J)..I1,'R. P. Nr. 94, pOI. 842)w wypad1cach Wymlel c wYli.n. na"o y I Ileml, przy po
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Strazaoki". .
DoniO&!q orle. Ja'kq pefni St>:az ctwu dla do
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blSY fi na'bardzo powazne trudno6ci, I nie miaat, a tych jest w Abisynji tak j6wki faszystowskie, a w dwa lata p6 niej
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w j!

II lewej. cesarz Abisynji, Haile Se laSsie, z prawej jego zooa, Menen.

[ze wielu zwolennik6w w swoim kraju,
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na terenie mlaS/ta Katowi.<:. NastCPDie poka;z; 1m!

powy pr q downik6w z drabin ",ecl1aniczllych..
Po za:koi\czeniu daUada z c:alym taborem nil
RY'IIKU przed W1Iadzami stratiactiemi.
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Katowicach - LigQCKt z udzie!lem s1ratiy zawo"

dowej miasta Katow oru qdd.. IV i V ocl1..o
strlliZy poiarnyol1.

7 slerpnll: 0 godzlnie 18 atalt 1IokHowy w
bieg-Ic!?,o s.tulecia. KsillZl;! Se um jest w u- Grupy regjcmall14!, wycieczkl i tUI'YSci uda- ta Giir", oraz biura k mitetu w willi Starnara. Kalowicach - Za'Wod.ziu z ud la1em straiy z,a.
wodowei miasta Katowk: or_ odrdz. U , 111

.em wJelklego Johannesa, ktoremu Anghcy j . do Z k S . t '1",' I" .
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, palnc rywah, by SJ wkoncu oglosu! Ne- willi Stamara gdzie za zwrotem kuponu otrz '. w czaSle "SwJ ta Gor .

ochot. slra,zy pobomJ'Oh, .

8 slerpnia: 0 godzinie ] 7 atalk pO(clllZO'WY' ..

icj- usem. Ukoronowal 8i on w swil;!tem mie- maj tetany powaZniajQCe do wst pu i zmzek W czasie trwania tegorocznego ..Swi ta Gar" Katowkach - Zaildu z udzialem stralty pr.zemy!"
; : cle Axu i..pl'zybral definitywnie tytul ce- na imprezy.' Uczestnicy czynni grup regjanal- w Za-kopanem w dniach od 4--11 sierpnia b. r. slow kopami Kleofas ora.z odd&. I j VI oohot.
II'. arz,a EtJoPJI w . 1879... nyOO, posladaj,cr legitymacje r6zowe, wzgl d- w ksil:garniach zako.pianskich oraz w Biurze straiy pozarnych.
nia "ego P?nowame bylo meustaJ4cem pas- nie biale otrzrmaj, tam karty kwatel'unkowe Pol. Tow. T.atr.zansklego w Z.akopane l (Dwo.
8 slerpDla: 0 godzh1le ]8 aUk pO(ca'lowy ..
nie em tarc 1 \ aJk wewn. trznych. Jego g.16 : i zywnOt!iciowe. Turysci, prag.n cy korzystai: rzec Tatrza I, ul. :Up6 kl), dz.le mozna Kaotowlcach - Brynowie z ud21i1lllem strfty za.
e1. . pl'zecJ\ymk, Menehk, wla ca prowlncJI ze iiwiadczen iywnoiciowo-kwaterunkowych, 0- zaop tryw.ac Sle po zDlzooneJ ceme w hcz.n '!fy wodowei miasta Katowic orlllZ ockiz. IV i
eji nua, ?Ople.l'any p z ':1'10 chow, w k!6ry trzymaj, kwatery j karty zywno5ciowe, 0 He dawn c wa turystyczne, a w. szc 61nosel w oehot. &tra'iy POZR!l1ych.
lia ntm-csle Jezalo Slame mezgody w AblsynJI, to bedzie moiliwe spowodu ograniezonej Hosei. roezmkl organu P. T. T. "Wlerchy' od rok"ll
9 s1erpnia: 0 a:od.zinle 18 atat pO(c" Y ..
do takawal go nieustannie. Kres waJkom po. W zasadzle komitet gl6wny Swi ta Gor" za. 1929, monografje rozmaitych grup g6rskieh z Katowicach - 8og>ucicach z udzialem strlliv za.
! oz)'la nagla smierc Johannes'a, ktOry zgi- pewnia kwatery i tywnoiic t lko uczestnikom terenu Karpat oraz w albumy widok we rezer. wod()wej miasta Katowk: oru odd&. U 1 ill (III

iu .11. 1 w wypl'awie przeciwko derwiszom. Dzi ki czynnym grllp regjonalnych. wat6w I park6w narodowych w Polsce (wydaw
0J niespodziewanej okolicznoSci Menelik nletwo Panstw. Rady Ochrony Przyrody).

choln. straty po.iarnych.

10 s1et'D11la: 0 goozinie 17 atat Pl'zeclv.1ta..

d0h,1 opanowac tron Etjopji, by potem Przyjeidzaj,cr do Zakopanego korzystac Znizki na powyzsze wydawnictwa s nad wy z Ddzia em wszY81K1ch oddz. straty potar
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l\'1"ocie si przeciw Wlochom i zadac kll;!skt m0!r' z informacyj udzielanych przez biuro in- zwyczaj wielkie j b d, trwaly wyl,cznie w cza nych, istnl i"cYch na torenle missta KatON
w rQd.ml clu. Po uko6czeolu defllada przOli
)'m, ktorzy przez dlugi czas go popierali. forDlecyJne, na dworcu kolejowym, przez biuro sie "Swl ta Gor".
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. 0powladajll, ie syn k,si/}cia Seyuma, na
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r-)P. WleewoJewoda M 0111.,. ar e
;oIlMalhcmme b. konsuJ generalny w
M.ora'wskiej Ostrawie: po pow rocie z urlopu wy

f)oczynko-wego-. Qlbjllll b i. urz\}dowarti . .

dniu w.;zorajszym P. WOJewoda dr. Grazynsk:1
z-ai>Oznal,P. ,Wjcewojew odQ . M lhomme z. na
.:zeInikami Urz u WOJewOdzklegO SlllskJego

.: ze ,starostami. P.Wicewojewoda Malho me
zaslepuje narazie p. WicewQjewode Saloniego.
( ) , Dyzur "Iekarsk t . '

z. rami niaOgolno - Mieiscowej Kasy Cho
.ych 'lla "miasto Katowice w niedzjele dnia 4
bm. '. pelnilj; PP. Iekarze dr. Pruss Katowice, ItI
!(ochal1()iwskiego 2, i dr, Korn Katowice. ul Pacz

. ....... ... ...... ..... . . ..K.to..oe..3.8. .blok0"rY zamvkal autO'l11atyeznq,-zapor rnimcie, tui za Dim przejecbal
OnegdaJ-DOdwll'(:zor szofer Konrad kolej()w SzofeI' - nie zauwaiyl jednakktory. na szcz scie, nie zawadZii
Kor:eckiz Wielunia jecbalautem cieza-zamykaiacei si zaPOry i jechal pelnym mochOd. W przeciWDym razie ta,O'
rowem .drOR:a . Koszecin..- Boronow. -:- 2"azem. W . pewtIlej c'hwili zapoTY zapa- fa. kt6rei skutk. DiesPOsob I>rzew .

p1'zecinaiactorkolejO.wy BOI'onow -- dlv.a szofer. Die moiac iut powstrzy- bylaby nieunj'kniona. Dy['. Kolei p
fIer y.P niewaz estacjikolej()wei .Bo ma auta,. wjechal cal silq, na zapOry. POniosta str t ponad 2500 zt. Sa1\j
ronowmlal.wlasJ1lewyrUSZYCPOCIIU , lamlac oble, a w tym samym. m()- zostal rowm uszkodzony.
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RobOtR,ic)' "Wsp6Inot)' IBteres6w"

(-) Honoraria adwokack1e w BPI'awach
lidzkk:h i emerytalnyeh.
Naczelna Rada Adwokaoka Powzi la Ut
Ie zabrani:-.jq.clj adwokatolll pobieunia hou
jum ponad takse w sprawach 0 rent iuw..
ka. emeryture. odszokodowanie za kalec
stefana
zeromskiego
RecHDwskiej
W zelazne
dzwi alimenty. P()Stanowienie to powziete ZOst
Onegdaj
powr6cilaw.ZPDlance
obozu robotniczegD
Im'zaklete
l tatu swej
pracy, konstrukcje
pracy kt6rejpott;zny.ch
1Iisztalty zostaly
na specjalny charakter tegO ro
pod Gdynill, wyslana z inicjatywy Zarzl}du Ligi gOw, wywrotnic, zasobow, dzie mid moinDse ,"wagi
oraz cidkie warunki lIIaterialue
Morskiej i Kolonjalnej przy Zarz. Centro W. wbaczyc dtugie dy wegIarek, 7iBpeinionycb spraw.
tow.
1. grupa robotni0k6w Wsp6InDty Interes6w, ktora sll}skim wwlem. Ale pobyt W obozacb Insty
sp dzila nad morzem pietnastodnltlwy wypoczy- tutu im. 81. zeromskiego - nuwanego na czesc (-) Pion wyste06w zlOdzici mieszkanio

'w slo1\eu, nad Balt)'kiem

Dyiur !e" r

viur Ui ZI

. -!(asY L,hor.
jU tsch zalll.

dr. Lcx zam

1 viur trwaf.
a- v; poludm
o

nek. Wyglq.d zewn trzny wracaj,cych robotni- jednego z najwiekszych pisarzy polskich - to
PO' wywalieniu drzwi wlam"li s\ u'
!Wwa. 14-16
kow wskazuje, ii w cz sie pO'by.tu nad Balty- nietylko odnowa sit na lonie pieknej natury, ale sprawcy do mieszkania Wycisly Jana w
(-) Umarzanle nleklagalaych oplat aa Panst kiem korzystali ze slonca, wody; powietrza i in- wzbogacenie swych wiadomDsci 0' polskiem mo wkach. przytrl. Mikolowskiej 15. ZIOd'
.wowy Pundusz Drogowy.
Io-mem zelaznym wy.waiyIi drzwi w sz '
W Dzienni-ku Ustaw Nr. 57 z dnia 1 sierp nych darow bozych. PrzeprDwadwne rozmowy rzu, jak r6wnie2 poznanie pdln{Jcnych kresow .prawdot>OdO'bnie
skra:Ui bizute.rie poszkodo
ilia 1935 oglo-szono, urzedowo rozporzqdzenie z poszczegolllymi. uczestnikami tak co do wa- Rzplitej i umilowanie ich przez masy robotni nej, przebywajijcej obecnie na lehtisku. p
aninistrow komullikacii i skarbu 0 umarzaniu runk6w utrzymania jak i sPlldzenla e'ZBSu; stwier- cze.
za sprawcami zarzijdzono.
lIiesci"galnych oplat na PanstwO'wy Pundusz dzajl}, ii rezultat wyjazdu jest jaknajlepszy. W imiendu zebranych, w dow6d wdziJ:cznosci
Tego dnia popoludlliu, wlamal.i si niez
CzterokTDtne posilki dzienne,. wycieczki do d1a Nadzoru Sl}dOWegD i Zarz du Ligl, za umo sprawcy do mieszkania Gutkowskiego K
ro j.zlldzenie . to upow i ia wojewodow portu handIDwego, wojennego, na Bel i d{J zIiwienie wyjazdu naid Bahyk w kilku slowach w Katowo;caeh, przy ul. Mickiewicza 14 i w
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GO- nmarzania w calosci. lub w czeSci. w poro Gdanska, widowisko polowu ryb na pelnem m-o- d{)'bitnych i szczerych podziekow1l-1 hutnik Karol sie nie,,'becnoSci ]J(}szkodowanego skradli 2
J;umien;u z wlasciwymi dyrektorami izb skar TZU, gawedyliczne, ognlska regjonaine zespala- Grycner z huty ,,zgody".
tra damskie. kolnierz futrzany oraz futro m
bowych, niescillgalnych oplat na Panstwo y jllce Tobotnikow z calej Polski w jeden swiat Nalezy zaznaczyc, ii akcja Oddzialu Ligi futrzallY kolllierz meski, zloty zegare.k l\1 s .
f'undusz DrogoW)' za lata 1931-32 i 1932-33. le pracy - Dto najprzyjemniejsze wspomnienia z przy Zarz. Centro W. I. znajduje coraz zywsze zar srebrny zegarek meski. -Iqczllej wart
rieU zaleglosc platnika nie przekracza 1.000 zI. pobytu w obozie mors'kim. 1!ch{J, wyrazaj ce sie w Iicznych zgl-oszeniach 5.300 zl. Poszkodowani przebywajq ob
Jugoslawji na letllisku, a mieszkanie POZO
. . . wyjazdu z poszczegolnych za.klad6w pracy W. I. wwiH
(-) Konkurs na artykuly z dziedzlny zagadnled
bez dozorn.
tlOlIstytucyinycb.
W dniu wcwrajszym rowniez z inicjatywy Jes.t to' wymowny doow6d zywego zainteresowa
Rada Nacze1na Zwi"zku Zrzeszeft Aplikan Oddzialu L. M. K, przy Zarz. Centro W. I. wy- nia sie mas robotniczych przys7)loscil} P{JIski na (-) Szalka zlodzieJi kolelowych pOd kluc
tow Zawod6w Prawn:ezych R. p, oglosila kon
W toku dochodzeii. prowad'zonych w s
grupa robotnik6w. W przedwy- morzu, CD zresztq. stale dokult!entuje roootnik
turs lIa artykulY z dZledziny zagadnien. zwilj jechala druga
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ni6 1 ze na o.byw.atelu w mylll n?weJ konsty- sie z nim - niewiadomo, wiadomo tyl'ko, lie w L,ezny teren przeznaczony na budo szpitaJa

j t:i i w : leN:: k;o:;ak: t;: roku 1830 wyb.udowano OS?bny szpital, przezna- wynosi '10.48 ar. Koszta budowy szpitala wyno
ja i ordynacja nowa oparta jest 11& sprawie- czony. wyiljCzme do leczema chorych. Zostal on sic mialy w zaokrq.gleniu 370.000 Mk, bez wy
IOSCi. gdyz w zamian za dawne warcholstwo rozbudowany w latach 1849 do 1857. W tym 0- datkow za pareele; koszta te jednakZe switkszy
I)'jne j walki godz e w dob.ro Panstwa przy- kresie pa qwaia na Gornym al/}sku epidemja ly sie znacznie przez dobudowanie budynkOw

j£ wpJyw na bleg z,e palistw!,wego. cholery J IItQd wyszedl przymus zwiekszenia pierwotnie nie objetych planem.

raw zJe nowa on8tytucJ& 1 ordynaeJa wy. szpitala. WYPosaZcnie szpltala tego bylo bar- 24-go czerwca 1906 r. polozono kamien we
cza Jest prze mlOte atak6w ze strony daw- dzo skromne, prymitywne. brak nawet byio po- gielny pod bud owe nowegoo szpitala. Przeszlo
jszy h leader?w poh yeznych. ugrupowan .0- koi izolacyjnych. Liczba eoorych pielegnowa- rok trwala budowa i 14. 9. 1907 r. oddano wy_

:\ ; dr; . k ;r ,: It jZe t m e : n le nych \v YmZe ez.pitalu wyn08Ha przeci tnie 30 konczonQ bud owe do uiytku publicznego. Od
akzanie konstytucji ludzie, ktOrym dobro do '16 osob roczme. W roku 18'10 wladze zmu- t!id zaczela si nowa era szpitalnict_ miejskie
'st\l"a nle leZy na sereu, chc, oni bronie awo- ezone byly do powi kszenie. owczesnego szpi- go.
egoistyeznych eel6w i dlatego tak zaciekle tala. W tym celu przerobiono szkole naprzeciw Najpierw wybudowano glowny gmach fron
alczajl!-. n?w, konstyt cje. Po referaeie wy- Koscioia M.rjae iego na szpital. Urzq.dzono w towy, ktOry zawieral 60 16zek _ przy zupef

.zala Sle zywa dyskusJa. nim 6 sal dla chorych, pok6j przyjec, pok6j izo. nem wykorzystaniu pomiescic moie 100 16Zek.
) Straiak spac!1 z drablav. lacyjny oraz mieszkanie d'la piel gniarza, ktory Glowny budynek miesci w sobie sale operacyjnl}

W czasie ewiczen straiy potarnei w Chorzo odtljd zawsze mieszkal w poblizu szpitala. Z aseptycznl}. Ponadto umieszczone S4 odidzialy
e III. straiak Robert Plonka spadl ze znacz- tego szpitala korzystalo w okresie od roku 1871 chirurgiczny, wewnetrzny, porozOJiczy, stacja me.

J wysokosci z drabiny, doznailj<: ztamania do 1900 przecietnie 40 do 240 osob rocznie. ska i zenska. Jako dalsze za'budowania wymie
a (qk, og()]nych potluczen ciala I "III'Strzljsu Stale wzrastajl!ca liczba mieszkancow (w nie naJezy budynek dla umysl1owo choryeh. ha

pitala.
c6w,ci4:tk.im
liezbaprzewieziOllo
ta w roku101906
na 16.000),
W mieszkafIroku 1911
front
(obee
zgu. W slanie
do rokuwzrosla
1896 Mysiowice
Iiczyly 11.195
1 rakzabudowano
infekcyjny 0 4-ch drugi
stacjacl1,
lrosbnieo
i t. d.

Z Swh:tochlowickiego
) Biuro Komlsarzy WyboNZych na okrel

pozatem geograficzne polotenie Myslowic, jako na 111. Gimnazjalna) przez to stwonyl si zn...

zaborami, ruch turystyczny, handel i t. p. przy- tym na parterze miesci sie druga sala operaeyj

Ip,tochlowlce.
sie mogly w krotkim czaaie do miast Bred- pietrze stacia gruzlieza i zakazna, II pletno na
Biuro I(omlsarza wyborczego na okrol 90 ezac
nlch na Sll}sku. tomiast przezonaczono na mies-zkanie dla pala
'horow do 80jmu RzeczYl)Ospolltej P. aaezel
W tym okresie wiadze miej-skie stanely zno- cza i piel gniarza. Stacje te 51! zamkni te. izo
ka Rybarza mie-Scl Sle w gma<:hu Wydzlalu
przedsie,
konieczono5ei..
sie szpitalem,
budowle
za wyjt&tkiem
ba.
czynily
ze Myslowice zajecia
z powodzenie
' zali- naIOWaDfJ.
dla celqwWszystkie
ambUlatm'YjD
.. YCh,
a na pierwszem
lI'iatowego w Swietochlowlcach, pokoi nr, wu
poioione
W' okollcy
&,raniezq.cej
bylemitrzema
komity
kompleks
dwufrontowy.
bUdynkui /
warunki
owcz ne
nie zdolaly:IIju,z
sprostac ra,ku
wyloonano
z bialej
.licowki.WMuywna
, tel. or. 409-11 Komlsarz wyoorczy na okreg gdyi
. 6 wybor6w do Sejmu Slasklego II. aaezel wymaganiom; zreszt!i liezono sie z dalszem praktyezna budowa gmachOw szpitalnycb nale.
k Przybyla urzeduje w gmachu Wydzlalu zwifkszeniem liczby ludnoscl. Flnansowo miasto zy obecnie do rzadkich. a w okresie budowy sta
wiatowego w Swletochlowl<:ach, pok6j nr. nie staio wowczas bardzo dobrze, gdyz potrzeby nowila wyjq.tek warod wszyostkich szpitali D&
. tel. nr. 409-11.
mlasta byly powazne. Pod wzgledem sanitarno- all}sku. Wewnetrzne wykonanie odpowiadalo
) 40-lecle OchotnlezeJ Slw)' PotatneJ w higjenicznym ezekaly miasto powatne wydatki. wszystkim wym0ll'Om 6wcleenej teehuiki w kat
Wieksza cZQse miasta nie byla brukowanl!, w dej dziedzinie. Podkresla to prasa fachowa Z 0
hiopaczowle.
Ochotnu;za Strat Potaroa w Chropaezowie tem przedewezystkiem alir6dmi scie, nadto r02\- kresu budowy. "- (C. d. n.)

chodzl w nie,dziefe 4 slerpnla br. 1UJbileusz
I'ego :shlle.nia 40-1etmego. Wlakiwie to zor

lliZOwana o.b(Ona przeeiwko p(}zarom w Chro

CZOWle Islnieje jui od 90 lal. be od r. 1845
Fojk . do roku 1895 Chropaczow byl czlonklem
zw. "Zwi zku ikarsk,ego", Jo ktorego nale
nalC'

11. C

W Wa.rszawie pray 111. Freta W' pod1r6rzu ....

Uroczysto5ci strzeleckie w Cllorzowie

to kitka (}koliczllych gmj.n z obronaml dwor- Chorz6}V, 3 8. cZY'S.toAc roz;po<czela sle 0 lodzhtie 18 odecra
.imJ. iak LagiewnH..i, $Wlf:IOchlowlce. Brze- W u,b. Arode w Chor wie oo'by4a s\e IHOCZY niem InrmllU narodoweg.o prze.z orkie.stre woo
Ilia. Od r. 1895 ChrCJ1laczow ma 5\\''II wlaslUl stoof ))Obrania l!i mi na kopiec Marszalka PiI skwlI 15 pp. Po prze.ttl6wienlu prez. Grzes-ib.
:onal hOlfilCZIj strd poZarnlj. zlotonlj z urnun- sudsokieogo na Sawl!1.C'\I z pod »Iyty Nieznauego odlbylo sie \1.G.brallie ziemi przez preze-sa int.
volalo iliOWanych oby:wateli gmillY. klorzy dobrowol- Zolnierza' flrzez Z-wl<lze,k Strzeoleclti w Chorzo Sikore z pod plyity Nle na'nego :1:ololerza, 00
awial , pelm i Sblb';) stratacklj J' c,\\ dzon;j .. I- wle. W uro<:zy&lokl wzi 1i udzial przed,gta'Wl czem przeds!awlclele POS:/JCz 61I1ych ol\ganiza
idac Ilig metod fachowych i organizacyjnych przy ciele wqa.dz Z'C slarostll Shli!1&kim lIa c i:le, cyJ wsY'pY'wati ziemie do urny stalowei. Po
<czej OllJocy odlJ{lwled,nlego sprzetu. Od roku 1912 przoostaWlciele r6tnych o.rga'n!zacyj ze sztan wSYOPMli,u zieml I wrQCzeniu urny kOJne1ldantowl
lecb oS:ada slrat swoi sztandar, od r. 1931 moto- daram! oraz lk:liIIe nesze puiblicz'Poki. 0 go patroll. wy.glosil przemowlenle IIrezes powiato
lillial Ol1Jpp, - Jubi-leusz 4O-leela olx:hodzl bedzie I d'zinie 17.:'10 naostlllpila zbi6rka szereg6w Zwiaz wy '/)w. Strzeleckiego j'nt. Siko-ra. przv d.!woie
.i JJI l(a uroczy ie po:! protcktoratem starosty po ku Strzelleckiego na pl!acu Marszallka PilS\lods' kach marsza strzeleckiego "He} strzelcy wraz",
iatu sWlelochlo",,:l<:klego pana Szalil'lsklego i kiego pr ed plyt/( Nieznanego tolnjerza. Uro odmasz.erowal patwl w klerunku Kradmwa
rzy
udzlale koltl1letu honoroweio, zloroneio
. ezlonkow Zarzlidu woiew6dzkielo. powlato
,ego I miejsklego oraz osoblstojCI zasl-utonych
,a stratactwa.
. Ponlewat uroczystosf zblen SIC z ..TYiod

Nr. 16 run la oficyna, cnebi,c pod gruami
OIIOby; w tym domn urodsHa lIit cbluba Jl&U
polskiej, Marja Curie-Sklodoweka.

Aktu'

'ybor'
[OSPo

(P) Ie Zw. PodoIIcer6w Rezerwy w Kraso

wach.

28 bm. odby,o Ko'o Oi. Zw. Pojof. Rez, W
Krasowach - Kosztowach swe miesiecwe zebra
nle. Prezes podZlekowal wsp61uczestnikom mar:

szu do Krakowa. a sprawe z Og6Ino - Krajo-'

wego Zjazdu OZPR. w Warszawie zdal P. Gaj
da. Spraw\.fzdanie dalo obraz IntensywneJ pra
ey naczelnyclt wladz zwiazkowych OZPii. R6-

wni uchwalono wzill grcmjalny udzial dnia
4 8 hr. w uroczystosci egzamin. drutYIlY rato
wnk:zei przy miejscowym p.Cz. Krzytu ulo
tonego w roku bleillcym I injejatyWy lut Kola.

Pocillg siQ przerwal

(P) Straeley a peacl,Aaklep jad, do K ako'W..
ZlrI,d Powiatu Zwi,IU. Strleleokiego w
lem Stratactwa", przeto szerei s.lraty z po
Pucl't)'nie or,aniluje 11-&0 bm. wyciec-a-k'l do
'Iatu sWietochlowlQkiego wetm-le udzlal w
Da pr7.estrzenl Bla chownla - Herby.
Klakowa, celem aloienia hoidu Mara..lkowi Pit_
Ie kazle
stratacldm Jut
Wlp6laym.
w ChrOpaczowle
w SObOteklMv
a bill. dedzl.
0 ladz.
Na orzestrzeni Blachownia - Her- wagon6w zostalv otwa.rte. Dochodzenlrt eudskiemu. Kont praejaldU do Krakowa i 5pO
do. 8. a potcm na laPJ capstrzYk. W nledzilHC 0 bv Stare wala sle cze bedlicego w wvikatli. czv wagony te zostalv rozmv :=:u W! ' ef' kJ6 m.UI tl:"' ;:
odzinle 10 od' dzleb slQ lIa'bG-tenstwo w koA

pelnvm"bieJ[U wfeczornel1:o pociligu to- Inie przez zorganizowan szaih llo'
warowelto.: Pierwszli cze rozcrwa- dzieJsl(1 odQ,iete i co z nich zostalo skra
nego POclQ.p;U zatrzvrnano i cofnieto at d.zione. Wskutek wvpadku sp6tniony
: to
t:l.
o
nabotelistwie
poch6d
pod
pomnik
po
"J
talicow, gdZie przem6wlenie wygloSi prezel do miejsca zatrzymanla sie oderwanei bvl biep: poci(tJ[U osobo\Yego .Cz tQchQ
'zeJ
l) i eJsCowei straty P. nacz. PrzYbyla. POpolu cze l. Okazaro sle, te 2 z oderwanvch wa - Lublbniec.
ranO

bra

j

', hodz,e.
,eJe. na
kt6re
strate 9.30
I zwi"zit.
udadz"
sie w K.
po
ktory
0 godz.
wyruszy
z boiska
k "Czarlli" przy drcdze Chropacz6w-l:.aglew

nlll koncert w ogrojzle P. Szwedta. a wio
Cto rcm zabawa taneczna w sall P. Brachman
s.-Iego.
Strat potarna w Chropaczowle zpra
po.
itar la. jeszcze raz tQ droll! bratnie Strate Pota,..
'(:j' Ze ! zawodowe z Innych armin oraz ml.e.jscowe scl zf I.SOII I czeka' sPDkoJnle na powr6t sprze
IV1ilZki spoleczne na ten sw6J iubiJeusz. dawczynl. Po wrQCe.nlu mu tadanel iazety za
\w,
icL
(S) ..Tempo Dnla" kOlzlOwato J. 1.&00 zI. plaeiwszy na.letllo&e 10 groszy Q\otnlt Ilc w nle
los.
leSJ

j
io

pi-. ,

,Ie I

lit

ws.ystkiehstrMlc6w,by ,remJalnie wliOn udltat
W' wyeilczee. W wyclieclC, mlle-btd, widlia.
rod.lny Strzelc6w, oral 11JI1pat,c)' I.S. .t!QPu

Jnn, poci" Z.S, wyl'11lla.. PSIe"n, orod

6,06,..b-r.ymujflai, w ICobi6r.. 0 ,odl.6.1'l. w
1}tchach 0 &,odJ. 6,2'l, w MUnlkach 6.41. . Iii..

Ij.$:' J'::;j:dK::O
::w l ,o:.
Xrakowa
21,10.

y c:

teresowanym, Ie . powod6W' 04 Zwi,m niela- (P)Nowt.DIOHI8Ioy _.....OMP.
leinych popuJarn-y pool" do Krllkowa 1Ia nl..CtAem w.ocn1eDia pr )' we.wn.t.rafto....or
dzlel'l 4 aierpnla zostal odwolany. Natom.iastgattllacylnejorukOi)t1OIiud azillalll\.f&el pea
pocl.rlem awyczajnym w niedliel,_ 4 siel'pnl&swq6IUf<\h o$IZlal6w wPOWI Z\lt lId Pea
2 bm. w lodzltJach POrannych ood nleobec- w1a40mym kiorllDku, Spraw" zajll/la 1M; poliell. o IOIla. 6 min. :: ruo W'J'jeidta . PelClyny do .wI&tow.MIodIIIII:r PO'WItatloltJ tv Puol,.ne"
KNkowa <n_ 8owlnl..) diM". Zwtoku 'u tIQIledzlNWlwemlSilllCamilft!>wafnacuI,..
O C wlaAc.tclelkl MarJl SprtnlOl' w Blelsklloo
ai_I'. PI'IIWHoDi w uraie (WI. Dalelklce-.daml. okA&6w: .1 .(ps .P. l ygulti.
r.isZCdl do bhHa Jzlennik6w w Puatu KKO.
Cznany osobnlk tadliac ..Tempo Dol," I It
(P)
Odwolall
JCIOIt..
popalameao
peowt.w..
011tl1l\1m), Dele,.eje PO'R"a4\IIJeb . Pl wek . ...J6I . ..."a-.PI"6 . w. - . .. . .. 11... . . . .8Jwello
n;?glei nledzleli. 0d7 sprzedlwcz,DI Wieilia do .ro Krakow..
. gazYnu celeen wySzukaru. teao aumenl
wbuir
",Jeclla6
tat.1 all,.
bJlJ'. tu
w _PilCIJ6aIieao.
KraIIIOWI. .....Pawla
J Oresz.
- IV. .{Ic&)
11.
Z1ft'Au
).owia w
PoWIl
TIOIIIa
I Tfcb-I1I
' . SlIM
p,
4aef
Pumula,
pre...
po
atoW1
Z1fI,.!.
elerpala o &'Ods. It ....0, PunIA IboI'Dl &. .fDIIO AI. .... M "I'Uoil JIUOasa .&8i
; I crupa" osobnbk Izybkim ruchem wyolun,'
SZUflady Itemp1e 1 zuac*i PGUtowe war... Jaa Peowiak61r " IncllAiII, ,kOmunilcuje ...... l.,..,J .. chrortall6nra. w XU... 1i&IMQ., - .

ZPszczyitsklego

t

!

511'.1'

.lIO tL .d nJ. 3 o siernDt < t 935. r. ,

1. _

.el' Gcsnt06...kl.... kt4 t'..tDHjeISG lat
Jlodtym ytulem u ieic;llilmy lWI tk 29- o
tiJlca br..>ado niejukradl ilt bltd, ktOr, d

.«Iak nietrudno sit tl6mae y: podaliamy termin
uroe.ystosci . jubileu8 wych 15-go .lipca; . natu

'_.,.I_ldq'lIl1ftlt,

,to i odbtdt
aitwStary.m stanowlcn.
Bieruniu weaJi
ostatm
,!aznych
dJa pal.estry
p udzlal aJ?l
kanta W dochoda
p ona.dla
co
;;JuIJI
Kocurkowej.
M.p.In.
Rada, zcreg
zabromla
przYJprowadzdoby
do zdobywama
klicnteli
.: :a I :lj:u:; : ::i:i:r :'b kt;;:::;. N czelna Itada. Adwokacka .wydala o. I Ad'Y'Oka= a, uznala za nicdopuszczalny

Operacja pod biegune

, pol oc y .

Kanadyjka mrs. Paterson zostala
(lP) AJJelKOIIIeadaata Z. S. w PszezYDle.m<?wania do. ance!arji jako pracownika patrona, wreszcie unaIila. ze kandydat do paroma miesi:}cami zaangazowana P
Obywateile: ZakODcZyliMnY tm1Klny t pracobrleg wl.dclclela bll ra porad" ora posl,!- stanu adwokackiego. ktory blld c aplikan
owitYIOkwys tto-leniowy. Poezuwam sit do gl "lama. Sl rodkaml. t6r przysparzaH tern s dowym zajmowal siC( pisaniem dla
t)bowi z.ku jako wasz komelldant podziekQwa khenteh z pokrzywdzemem mnych adwo- stron podan za wynagrodzeniem do tegoz
zarz dom. Instruktorom, Komeudantom Oddzi - kat6w. Rada uznala, ze adwokat skazany s:}du i udzielal za wynagfodzeniem porad
lOw 2S. oraz Wam mlodym Str elcom za .b.ez.tR prawomocnie na karC( wi zienia za prze- prawnych osobom, prowadz cYJ11 sprawy

o :I : I: y

ek W :h

unskiego eolo a artcna, w charl

'IV dniae

fesorowi w jego licznych samolOt a t

rs Z po:t

mstruktorkl lotmczeJ. Asystowala Ou tq,

podr.6zach do Grenl ndjl, gdzie Mart :Y

szuklwal nowych, meznanych dot'ld .

jde impl>l
z uroCZJ

wmny byly znaJdowac SICC w zlozach k
nych
tego p6lnocnego kraju. S

go, maJI!(

Jedna z podrozy poci'lgnCC1a Za I

W drug JI

st pstwo na szkod klienta podlego 'skrdle. w tym s dzie - nie moie' bye przyjC(ty na ra!6w, kt6re godn e.z jego ba";a: ,

aan!'zaeJj, buduiOle t'l szarll pracOl strzelecki! niu z listy. W dalszym ci gu Nacielna Rada stt<pnie do, adwok-atury: .

imj I Kompanji nie Da papierze, ale w etynach,
dla poteld i cllwaly tIIocarstwowei Rzeczypos
1!o!ilej P lskiei.
.Na jedno ebcialern jeszeze zwrocic uwage,

tlamietaicle 0 tcm, te pracel nasza ieszeze nie
koi\czona, na was jako na Zarz'ldy i Komen
dantow gpada odpowledzialnoSC, abyscie mlo

lieDlia Z Dlogit powstao[zy[h na. kDpie[ Marszatka

pozoslawiouego testamentu przez Wielkie.go
Wooza 1 Wskrzesiciela i Strzeka Marszalka
Jozera Pilsudskiego i aby cien Je,go patullc
lie Da nas byl spokojny_ te org:Ulizacja stwo.
flona przcz Nic£:o lIie zawlcdzie nigdy.
Komendant 1 koIRP. s. Z.
(-) Adamski

W dniu 1 bin. deleogaoja Z-wiijzk-u Strzelec. Lendo. Poza.tem obecui brli przedstawiciele
kiego pow. grodZJkiego Katowice wyruszy!a w nastepujijcyc,h orga'uiz3CYi: '. Zw. Weteranow
pieszll plel.grz "/Dke lIa Sowinlcc,
zabieraj;Jc
NarodowYj:r.Zw. Podoficerow R6
Katowice.
3. 8.z IPowstan
mendy
Podokregu
. ZSOg.
.komendan-t
sobij Z11emie z n1Qlltify Niezuanego
PO'Wstanca
z zerwy,
Z. Ii. P, OM?,
Sokol I i'lmi. PodQkregu
Plaou WoIuQSci w Kato'wk:ach. W uroezystoSc.i Poduios!\1przem(ywienie przed plytll Niezna
sYlPa.nia zi o\1Ii do specjalnie przyg.otowanci ur- uego PowiSlanca ww: osbl P. pmk. Stankiewicz,
ny. wzi H udzlai Hezni przedstawiciele wladl, p()dlkresla.j<\c sCisl<\ d-uochow;J I<\eznooc wszyst
jak: przedstawiciel P. WOje-wody P. uacz. Bar- kich z.iem poI:skich. klMe w kornym hotdzie nio
tel, P. starosta Stidler. prezydent miasta Kalo. S<\ ziemie ze wszY'stki<ch siron kra..iu na r{)l;n<\cy
WIJC Kocu,r. wlcaprezNent P. SZ'ktldllarz, przed- pomui,k Wlebkooci na Sowincu. rzykiern:
stawidel prO'kuratora S<\du Apelacyjnego dr. .,Nicoh bjt) Polska" oraJZ odegra.niem -hy'llulU
Tokarskiegp p. wPcaprotkurator dr. Piechowicz, panS'twowCliO. za onczouo cZeSc I - poczem

de poko!eDie wycho-w-ali w mys! wskazan oral

Z Rybnickiego
(R) Dvzur lekarsTd w Rvbn'ku.

tr3aycYJ
az-3 oe

przyk.re konsekwencje. . Mrs. .P.atcrson
chorow 1a nagle w esklmoskleJ wio sce

zapalem ucha wewnc;trznego. Stan ch
okazal SICC nader grozny i naleialo dz'\
bez zwl ki. Poszukiwa ia "sil lekarski b
w p dblebJ.;nowyn;'- kraJu zostaly wresz
uWlenczone pomyslnym rezultatem. Z.
Si mlo y lekarz, Ie nies ety nie chir{I :
me?ezplec ny zableg, ktorego nual dok
nac, byl plerwsz'1 jego operacj'l'
Trzymaj'}c w ) d.nej rltce ksi'l kc;
karsk ! a . d gleJ zylet C( podj,!l siC; ci
konan a .clltzkleJ operacJI. Mrs. Paters
pr e lezlon do angielskiego szpitala, g

w niedzie1e 4 bm. dyiur lekarski peln! dr. Glowny Kom. Pol. ius-po :2:ol.taszek. podi.il&pektor przedsta-wiciele wlladz pa,nst\1L'Owy<Ch, samol/'Z::t, JUZ meco w mnych warW1kach zakonczo
Je-ziorSlki. dYIe,ktor Kolei P. pIik, Gwsser, i'llsP. dowy<Ch oraz organizaq'!i wzieli udzial w SYiPa
Wy>SZJk. PW i \Vf mjr. Gamcan. przec'5tawi- niu ziemi i podq>is3!niu atktn eretkeyjnego. Na za ryzykown operacjcc.

ieinego. I
;dztW a . .

. we

\vyl'nsz
. biorl!CY
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obOWllJ'

pisy \"€g

,\'Iadze r

isji Spo'

zn1ent m
powst. S

nkowie

nek Emar
Pv\\'st. 81

Drrekcji
k. 'Inz. (;

MieJniak.

ist\\'owycJ
Prez es

dele Zarz;Jdu Zwiqzku Sbrzeleckiago pow. Ka" konczenie uroczysto ci orkiestra pot\ieYina odcr
towiee. pp. prokurator Stankiewicz. inz. Kry- gr3!la Pierwszli Bryga.de, poczem delegacja Zw.
(L) Zebranie okre&owe N. Ch. Z. P. w Lubszy gowski. i.wz. Wendt. im,p, Prai-mowski. kierol\V- St-rzeleckiegD. ooprowadzona na R#fielk przez
nilk sZJkoly Rzeszotko, pmf. Mietleoki, pr.oi Ha- liczny orszi.l1\. ul(/a,la sie pod komeooll p. Szad
:51.
30 !tpca od-bylo sie w Lubszy SI. okregowe d3!la. kom, pow. ZS SzajnowslkL zast pca kom. nowskiego pieszo na Sowiniee, nios;j<e;, ziemi
lebrauie NCII.ZP. Drat komitetu gminuego N. pc'W. ZS por. Wadaw'CZ}'Ik oraz z rallliellla KQ- sl<\sk<\ ua kooiec Marsza,!Q{a.
Ch.ZP, Lubsza SI, przy udziaie 52 osob. Na z
branie tern obecnv byl j.nstr. oswiat. p, Hulek
i sekr. zan. pow, NCIIZP, p, Maryniak.

dzial Kat
" Czlone
;;ndor Ri
.ice, Ref.

Z Lublinieckiego

Po zagajeniu zebrama przez prezesa zarz,

()kr. P. Maruszczyka, reierent uswiat. P. Hulek
",'yjasnil szczegoly ordynacjj wyoorczych i u
dzieli-l wyczerpuj<\cych iniol'macyj dyskutujll

iBZku Po'

Rajdu:
bllkillbu,

. Ref. T,
'starter:

mika Rel
Tl'asa R.

Polow kanlieni w Baltvku

zo prze1\

: Laziska

,e. Przeg

.:;ym olJjasuiaj<\c. ie kaZdy mai<\cy prawo do glo

sowania, powi'uieJl z' prawa obywtelskiego sko
rzystac i spelnic zarazem obowi<\zk obywatel

al.

Z Bielskiego
(B) Repertuar kin:
Kino Apo,lIo: ..Male kobietki".
Kino Rialto: ..Jego eksceJencja subjckt",
Kino Miejskie Biala: "Piotrus'

Z Cieszyilskiego
(C) Z wvstawy obraz6w w \Vlsie.
Otwarta od nledawua w salacll pensionatu
.,piast" w Wisle-uzdrowisku wystawa obra
zow Zespolu Pols'kich Artystow Malarzy pod
proteoktoratem komisarza rz<\dowego p. WI.

Miedniaka cjeszy sie nadzwyczajnij irekwencjij,

Dczyce, K

Na niemieckich
wybrzeiach
Baltyku
I wlasnie
kamien baltycki.
istnial
jui od dlugiego
czasu pol6w
kamieJak odbywa
silt pol6w kamieni? Spe
ni, bowiem na bezkamienistych wybrze- cjalny kuter wyplywa na mOrze i 0 ile wy
iach morza P61nocnego istnieje zapotrze- eksploatowal juz pewien odcinek, sonduje

. Rydulto
irac'. Pogl
.la, Blusz

bowanie na ten artykul. Pol6w ten jednak wpierw dno dla zbadania obecnosci kamie
pacz:}1 zanikac z chwil nadejscia kryzysu< ni. OdbYW3 silt to na niezbyt duiej glccbo
Nie'I110ina sobie bylo pozwolic na kupo- kOSci 10-15 n,emSw. Przy pozy-tywnym
wanie kamieni, gdy trzcba bylo myslec rezulucie sondowania spuszcza siC( na dno

spcdarza

Olza - ]
I''!- ra-z

Zbi6rka
; nHlsz 'n:

przedewszysthiem 0 nabyciu... chleba. - nurek, zwykle syn, lub czlonek rodziny
Ostatnio wszakie pol6w kamieni baltyc- polawiacza i bada wielkose kamieni. Na

!je-\\"oda :

i' t " l n:

klch oiywil siCC znacznie wskutek podjcccia mniejsze kamienie zaklada spuszczone na

na wybrzeiach morza p61nocnego rob6t, dno cltgi, .1 dzwig parowy na pokladzie
maj cych za cel osus!J:nie calych polaci knra wyszarpuje kamien z dna i wydoby

efa Pilst

niegdys stale go, pochlonilttego przez morze wa go na powierzchnic:. .WiC(ksze zlomy
l du. Do budowy tam i umocnien potrzeba skalne bywaj wpierw rozsadzane.
wiele kamienia, a najtaniej kalkuluje sicc

. 0 godz.

J ngiellOli

,zem pow

Ry nku "
pvjedyuc

lntoey kli.
o\\'iqzuje

co najwyraiuiei s\vladczy i potrzebie tu w se

.i:onie lelnim tego rojzaju i-mprez artysh'cznych.

Wystawa ta - otwarta codziennlC od godz.
10 do 20 . a uwage wszystkich zwraeahl l1a
\1iskros oryginalnc prace na fQzmaite tematy,
ilnkudziesieciu . wybituych artysl6w malarzy,

rn. in. A. Kedzierskiego, Z. Stankiewiczowny, J,
Bobinskiej-Paszkowskiej. T. Cieslewskiego. St.
P.i-lipkiewicza. M, Wawrzynieckie.go, St. Wa

nktami l!

Wy Jainfenie uczestnlk6w Przysposoblenla

nn bedziE

ai '. Za II

GO$podarczego

: za \l'odlli

Otrzymujemy nastt;pujf!OO oswiadczenie: sposobienia Gospodarczego w Katowicach de Wojownik abisyiiski w egllOtycznym 8tro
W zwill-zku z przedwczesnemi notatkami, legacjt;, kt6ra po uzyskaniu odpowiednich "uzbrojony" w szabl I tarezt. AbisYl1ji nie b

ciana, J, WOjnarskiego i J. Rykaly. Impreza jakie ukazaly sit; w niekt6rych pismach gor wyjaanien, uznala alusznooc atanowiska jednakZe zol-nierzy uzbrojonyeh, nil. modl eu
ta, utrzymana na wysokim poziomle, jest pra
pejsk
wdziwlI atrakcj" dla wypocu.wailleych w Wi noalll-skich 0 strajku demonstracyjnym, zor Wladz P. G.
Wobec tego na zarzf!dzenie p. Inspektora
ganizowanym rzekomo przez nas w obozie
sle go i.
Przysposobienia Gospodarczego w Chorzo przerwalismy demonatracjt; i natychmiaat po
wr6cilismy do pracy. .
PECR. S dzla: - Jut zno"u tutaj T Czy Die mO wie, oswiadczamy co naa puje:
Demonstracja powstala naskutek nieporo
..nem ]lodilldaomu. te Die chell go tutaJ wl e.J ogtll
Uczeatnicy Obozu
w PolSEe
'at!
Przysposobienia Gospodarcz.
OSkartony: - Tak. ]laDle . dzlo. AI. pollcJaDt Die Jlagrodzenia praktykant6w.
ehclal w to uwlerz,t.
w Chol'ZOwie..
WOOlug ostatnich obliezeii, w roku szkoln.
W zwi zku z powyzszem, wysla1ismy do
1934.35 istnialo w Polsce og61em 143 ludowY
(Podpiay.)
zumienia
i nieBcislych informacyj,
co do Przy
WY- I
p.
Dr. Gordzialkowskiego,
Inspektora
szk61 rolniezyeh, w tem 42 panstwowe. 82 s

-<>00

czeta mil
go przyl
olnych, ja
1\0 pol n

Ludowe szkoty rolni[ze

morzl}dowe i 19 prywatnych. W szkolach ty
wykladalo 608 nauczycieli, uez szczalo do uk

Jesz[ze w sprawie wyroku przedwko ..FulDlenOwi"

5112 uczuiow, w tern 3360 chlopeow i 175
dziewcZI)t. Do szkol panstwowych ucz szczs! 0 mh.

1454 uezuiow, do samo1"Z:)dowyeh 3094 I do pI'! 0 mtr.

ow
Iczno
cIte. po
nids tez
kierunku564
wyksztakeuia
liezba,szk
IntI'.
Ka notatke
t Iceo
3 08..u-0Iwe
Ok
.t lsluszme
.Sl\du
t . stanowi
SIt Wedlug
d watnyeh
ucmi6w.
012.0mlr.
Zamieszczaiac wczoraj
wvroku.
.J.'
Motvwac,ia'
przedstawiala si
uast puj:)eo:
roluictwo
00 mtr.

waLnia cym wyroku w sprawie ..Fui- pozyteczne memento pod adresem tych h d I 4 d t Ii I z Istw 11 i Ie 00 mtr

menU", zapomnielismy dodac, ze wyrok wszystkich weszltcych se sacie or a- n et : a 5 . ' ogi'O nie wo , 111 ec a' 0 . ! \OO tl 1tri
uwalnia cy uzyskal ..Fulmen" gl6wnie n6w prasowvch, kt6re rozpisvwaly sie Na terenie' woj. warszl1\Vskiego znajdo WS JO n/' P1'
d1ate o, iz zmarl swiadek r. Caro, - ,przedwczesnie na,temat rzekomei kom- S Q 17.ludowyeh szkoi, rolniczyc . IOd k ego 'ok ':daf I

wslkutek cze o nie moona bylo przedsta promitacii wladz skarbowych, biorltc w I kl le:kl go 11, lubelskl.ego .13, blalostoc ego , o wzw ..z
wie na rozprawie wszystkich dowod6w, O'brone ma1nipulacie podatkowe nie'kto- wllenskl
go 7, nowog;'od.zklego
poleskl.eg oo' ?"
0 tycz
wol)'lisklego
9, p02nausk!ego 19,8,pOl11ol'skleg
Jskok

'Potwierdzaill.cv<:h zarzuty os:karzenia. rvch firm pq:emyslowych. lil,skiego 6. kl'akowskiego 8. Iwowskiego 1 ,1.a .
stanisla owskiego. 5, Ol'RZ ua tel'enie woj. t

:C I:1
nopolsklego 2 s..koly. 'ut mlote

Przykra nlespodz anka PO powrode z. waka[y)

-0<>0- i(oukurel
H. ""
001utr
... 0..IntI'.
'plot
Tak na\lepiel. .
'ok wzwy

i -'

8. I my
'2500.kt6ra
zlotych.
Na miejsce
przybyla
Onegdaj wlamali . sieRYbnlk.
nie-znani3.spra'
pOlicja.
'urowadzi
sledztwo.
Nle
stary plsarz (u a dJ","okata) : PocM 10 ludz i
WCy do mieszkat\, bawiijcvch ,na wa:ka-, daleko mieszikan poszkodowanych nau sle sprzeczajij po gazetach, jaka mOlleta lepSz
zlola
czy srebrua? Co do IlIlIic, to sobie II'
iach nauczycieIi w. Oorzvcach - 'Retki czvcieli znaleziono' sladv bosych , st6p.

:.: '.' w . > .. ..,. ... ... .m . Pranciszka i Janka J6zefa oraz nauczy- Policia, kieruiac. sie sladami, znalazla w

l II' ll1-tu
tem glowy l1ie lamie, bo u nulie sprnwa ta 611 bO Zi 0 w,
daw-ua urcgu!owana; W II1cj kicszc-ui na POCZ

",!lWleCIIIJJ!llilh
. JI¥00D)he.tb16WtrlOPlt"l1i,.(!b
en.. cielki
K rkownY.
ofji: tupem
.itodzieirzeczv.
poblis,kiin
zalta;niku
Ci S,C' ulotmh
sk.radziSIO
v h ku lIIiesi<\ca zlot«), w srodk u sro:bro, a l1a kOI\1
natawtiwiatow'J.pr."Iito"atlo'
]It IG ' ie padta
wleksza
ilos6 blelizny.
garderobv
Sprawcy,
kradzlety

: . ..4 K a1itoru.ia.l." . raz a.paraty. 'rad:1owe,' zkoda' slega sU'. w niewiadomvm kierunku.. .

IUl dyskiel
'Ut oszezel
. Og6lem

anied0;' 1"nk lla,jlepieH

?Unikow. ,

I.jsea w k
'fllik6w bI,J

,nlll.
.111III,; .ii'JIB lIIIfl.
UrO£llstolclw. ."..Ieach Rlld.aloinaillo., " '

,..-.
. ,.4._ ".ZarzeW....,;
Zamd' GllIwn:v sto'\l. rzyszeni-a lICleslm.
Mw rucbu . nie(l'odlegklkio-wego ,-Zarzewie"
wYdat do c:,zlortk6w'stowarzyszenia odez-w!:, ...
SoJIrawie udtialu.,Zarlewia" VI' <dteii 'Wyborczel

nia ch 17 I 18 sierpnia br. od d i. motoc1Jt1Owe, notujeaio ezu przyjazdu' tak I.Jtu" Powstaiic6w alljlkicb przyznane zosta1l4 -do Seimu i Senatu. w klorei wzywa czlonk:6w>
W d c jny doroczny dziewil!ty z u przezp kttkoDtrolne jak i meq wedlug Uak DUqpUje: Pierwaza nagl'Oda za na-j1ep stowarzyszenia . dowz1QCia naibar-dz:ei inten y .
trad \ stanc6w DAd OdJ'll. UroczystoAci craiu p.r.wadf4cligo druiyno (czolowego). Za szy CZ8S dla auOOmobilillty. ZIJ.A zwyci kiej wnego udzialll w becnie rozwiiaj<\uj sir: ak
rsZ w marszem zapowiadajl! aio Die- o ad:DiCl!le jl!dnej muzyny z druiyny. li"druiYDie motocykIowej nagl'Oda przecbodnia, przedowoyborczei.
KoJedzy i KoldankH
zan irnpOnlIj o. gdyt maNS - pollaCZODY czy alt dru le, 2 punkty kame, za dwieinne nagl'Ody rozdane zosta1l4 wkolejno6ci
Jde uroezystoscil! poswipnia kamlenia ma&ZYpy 5 (iunkt6w karnych. " Z1/. tny ma-:wedlug uzyskanycb lokat. Plakiety pamillt
_ Nasza ideolozia spcle.czno - poJityczna.
. ego pod pomnik Marszalka Pilsud-szyny - dyskwalifikacjL Ewentualny prze- kowerajdu. bez wzglCdu Da uzyskane wyni _ glosi odelwa - aby Pans two Polskie by to
leln rnajl}CY stanf!6 naprzeciw gmachu wo- jazd maszyny ze skladu drutyny dopiero poki, otrzymujQ. tylko ci uczestnicy. kt6rzy sline i mccno zorganizowane. daie nam w chwlli:

¥\va uplywie jednej minuty od czasu przejazdu wpklCl} wpisowe w wysokoSci zI 7.
z drugim dniu marszu, kiedy dr yny czolowego, liczy siO jako odpadniccie maszy- Zawodnicy bioI"! na siebie calkowiq. od
\o 'll-J\ve
I} jut dochodzily do mety pod ny. powiedzialnoM cywilno-karq za przekrocze

ooecnei wYil&tkowll sposobnosc zadokumento

wania naszej przeszlosci w terazniejszei akcii
przedw:;'borczeJ do Sejmu i Senatll Rzeczypo

5 Wyruszy z Katowic ko ow6d aamocho- W OIzie po zamkniociu rajdu odbtdzie siO nie pr pis6w poIicyjnych 0 ruchu pojazd6w spolitej. Na cate! przestrzeni Panstwa. tant
. bior eych udzial w raJdz!e. Kome!1 a kIuyfikacja wedlug Dajrn.niejszej ilosci mech nlcznych 1I1b ewe tua1.ne szkody. .Za 'wiSzr:dzie. gdzie znaiduj<\ sle nasze zorganiz{)
, a Zw. Powstanc6w btCZnl z komlsJ' punkt6w karnycb. ' Do godz. 15-tej przerwa wadDlcy .podporZQd owuJI} SIQ z rzl}dzenlom wane sku.pienia, lub mniej liezni KolOOzy i Ko
rtowl} rajdu ulceyly reg lamln, ry obi6d()wa. 0 godz. 1 min. 30 - zbi6rka na wla z raJdu 1 rzeplsom r.eg';llamlDu. o ro lehnki, a nawet w poiedynke, musimy przyst
obowil}zywa uczestnlk6w raJdu. 000 placu uczeatnik6w raJdu.O godz. 16 rozda- d.a!1 1U nagood 1 .przem6'Y"eDlac r zWIQZanle pic 00 uswiadamiania szerc.okich kel obywate!i..

jsy regulammu: nie nagood zwyciCSkim kierowcom samocho- raJdu., Zgloszenla na raJd pr JmuJe .Komen

P 1adre rajdu stanowiQ.: przewodnicqcy dowym oraz zwyciCSkim drutynom motocy- da Glowna POWg . sl. K toWI.ce, Mlynska 47,
\ 5'i Sportowej Rajdu Dr. Adam Kocur, klowym przez Pana Wojewodt slQSkiego. W tel. 30068 o dm& 15 ,SleJ1lDla. br. Komen4a
;,lent m. Katowic. delegat Komendy Gl. kolejnoBci nastlipiIJ przem6wienia Pana W 0- Gl6wna moze zg-Ioszenle odr&utlc bez pedanla
\'owst. sl. p. 14icba1czyk Piotr. Chorz6w. jewody SlIjIkiego i przedstawiciela Komen- powodu.

ze udzia! w wyborach i w glosowaniu do 5e!':'.
mu i Senatu., to nietylko ind.ywidualne u!:)fa...
wnienie, ktorem dowolnie mote roz,pc-rz<\dziiq
kaZdy wyborca, lecz i obowh\zek pra'w\IIo-ilubli«

. nkowie KomisH Sportowej Rajilu: To- dy Gl6wnej Zw. Powst. 51., poczem zabawa Wkldu rajdu zastrzegajl} sobie prawo

czny katdego obywatela Polski.

ek Emanuel, Komendant Gl6wny Zwil}z- ludowa. Nagl'Ody Komendy Gl6wnej Zwi/lz- ewentualnych zmian regulaminu.
Powst. 51., pulk. Int. Stefan Popiel, Pre
Dyrekeji Poczt i Telegraf6w, Katowice,

k. Ini;. Grosser Otten, Dyrektor Kolei

'stwowyeh, Katowice, inz. J6zef Wesolow
Pr<:zes Zwil}zku Legjonist6w Polskich,

Polska prowadzi w tr6jmeczu baltyckim

dzja! Katowice, into Donat Chroli Frole
z Cz!onek Zarzl}du sl. Automobilklubu,
ndor Rajdu: Studencki Mieczyslaw, Ka- TALLIN. W czwartek rozpoczlIl sie \\' Tal- 800 m 1)) Kucharski tPolska) 1:57,2. 2) Ma
'jce. Ref. Techniczny Komendy Gl6wnej Hnie lekkoatletyczny troimecz baltycki z udzia szewskl tPolska) 1:58,2, 3) Juerlau (Estonja)
iazku Powstancow slQSkich, wice-koman- lem reprezentacy! Polski, 'Estonii I Lotwy. 1:58.4.
Rajdu: Kpt. Haupt, Sekretarz sl. Auto- Trojmmeez otworzyl imieniem Prezydenta Skok wdal: 1) Tamm (Estonja) 7.15, 2) Plaw
hllklubu, sekretarz Rajdu: Wiosna ,Hen- Re.publiki minister Oswiaty Kann. Obee!1i byli czyk (Polska) 7.12, 3) ROOzits (Lotwa) 6,96.
" Ref. Teehniczny Kom. Gl. Zw. Powst. poa:atem minister gO llOdarki narodoweJ i 110- Oszczep: 1) Turczy'k (Polska) 63.80, 2) La

starter: MlU!iolik Tomasz, ZastQPca Kie- sel R. P. Prz s y k,.. ka!s'ki (Polska) 63,15. 3) Sule (Estonia) 61.45.
mika Refer. .Samochodow. Woj. sl. . Po pr 6 emowlemach h p'owltalnyc , od gra- Ta:Z (r tw i. :a )wJ :t (
5 :' 2)
Trasa Rajdu pro!"adzi

nku k towic- fci ro n E;t:ft

Odezwa Zwiazku Syblrakow_
Zarz<\d glowny Zwh\zku Sybirakow wyste
sowal do wszystkich zarz<\dow okregowy-cti
ZwillZku odezwe, w ktorej przypomina. ze zbli
za sl'i tennln wyborow do clal ustawodaV/lo
czych. pookreSlajllc Pi nowa kOllstytuoia wpro-',
VI adza Polsk w nowy okres.

_ JesteSmY swia4kamt - glosi odezwa - .
wspo!tworcami no\\ej epoki. ktorej panstwe
staje sie I.aprawd dobrem wspolnem wsznt- _:

ki-ch obywateii, a nie grupki ludzl n:ec-d-powie-<'.
rlz:alnych i zaslonh:tych numerarni wyborczCo<

mi j szyldami partyjnemi. :

_ Nowa konstytucja tworzy mozuosc rozwo'::
lu prawdziwei demc.kracJi. w ktorei kazd:;' oby- ':
watel ilia IIIoznosc wspo!pra y dia dobra ogol\li .

Yiwi :k c:cz k::t :t; : 5000 m: 1) NGji (Polsled 15:ZO, 2) Vitol (I:.ot na swoim terenie I w SWOll l zakr,es:e. :<,

_ P;erwszym aktem tel wspolpracy S'l nO'\,_
go
p ez nastQpuJllce.
leJscowoficl:
, nego
kwiZWIIIZlku
tow i upominku
z okazii
25-I\:cia
ist-za.wa)
15:24.4.4xl00
3) fial.ka
, Lazlska
G6rne, Za'Ylsc,
Orr-esze,MOSta onienia
rozpocz
ly siQ
wla ciwe
Sztafeta
m 1)(Polska>.
Estonia 43.5. 2) Polska we wybory. W momencie tym mu.simy uprzy",
tomnic
scbie, ze czynne prawo wyborcze jest.
czyce, Kop. Beata, Niewiadom, RadosZG- 100 m 1) Toommsalu (Estonia) 11.3. 2) Pah- Po pierwszym dnlu prowadzl P01ska 65 pkt.
na/wieksnm obowi'lzkiem kazdego obywatela""
ktOrY
11lysli
0 przysz!osci paristwa i 0 nalezy. '
wac,
Pogrzebien,
Lubomia, Grab6wka,.
Sy-!mp
Rzut
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- Doskonale. A za ile gO sprzeda1i
8 b. m. 0 godz. 16.50 codzlenny odolnek prozy przy
11.00 Dla n8szych letnlsk t uZidrowisk - mala orkie
- Za dwadzieScla srebrnikow.
.tra P. R. 18.00 Trao5mlsjn z kolonji mlodzle y Bzk6t nlesie opowiadanle Z. Bartklewlcza h U metyu. Zyjemy
,trednlch w Wlelkiej \\'51 (z 11dzialem polsklej mlodzie. w dobte wletkich, r6tn rodnych wysclgow. W opowia
- Bardzo dobrze. No. a powiedz mi, na czem
j, ..koln.j z Kanad" Czecboolowaejl Itp.). 18.1 PI)" dnniu tem Da tIe wyscigow konnych, autor. nieszczery
&Y. 18.30 Cats polska splewa. 18.45 uNa gran Icy PlnB przyjaclel kobJet, w zloAUwym. lecz swletnle napisanym pole gal brzydki post pek bracl Jozefa?
Cisza. Nauczyciel ponawia pytanie. Wresz
Wschodnlch'" - .repOrtat. 19.10 Koncert reklamowy. obraokn nkde nam I Inne wfHclgl dzl.lej.zego *,cla.
19.25 Tranomlsja z Brd)"nj;;cl. XVJ Wszeehpolskleb
de po chwiloi pada odpowiedz:

:': jowW

: hz :. =:

IS . 2 0 , : Helena Lipowska spiewa "nasze piesni".

"end ant joko tolnlerz I wOdo" - odezyt. 20.10 Kon- W umael! stalfoh koneertOw "Naoze plea.nl". obej
&61It w wykonaniu orktestry 8ymfonfcznej P. R. 20.45 muja.c:,"ch zawsze plesol kompozytor6w wyla.cznie pol

''''oIIIZt9n M .

PUDER IUACIIYLOWY IIIOTOR

r-. .L . '''A ,..zu. r

Y. Km. 2348/34 1 1<91/35.

Obwieszczeoie 0 licytacil
KomoTntk Sl\du Grodzklego w ChorzowJe

I. rewiru V. PnVie] Lech. majqcy kancela
"j w ChorzowJe 1.. ul. D"browokl.go r.
5, na podstawJe art. 602 k. p. c. podaje do
pub1icznej wiadomoscl. te dnia 8 sterpnia
Jn5 r. 0 godz. 9 przedpot. w Chorzuwie 1.,

411. bW. Jncka nf. 15 odbr:dzie sir: 2-ga lIey
lacja rl1chorn..o t sktadaja,cych all:: Z 1 sto
Ju. 1 le2:anki z narzutk&, 1 kanapy Z obu
Gowanl<>m. 2 toteU plu5zowych 1 stoLiku.
1. regaIiku Z 63 kSi<:\:ikaml. 1 regalu. 1 dy
wanu i garderobiankL
'" dalszym cl"gu aprzedam w Chorzowle

Ill. DB dworcu: 1 blurko. 1 szafa na ksla.
!kl, 1 regal oa akto, 1 planloo ..A. Schotz
I Co.... 1 maszyna do sz)'cia "Stnger", OBza
.owana na la.czn Bump. 2.040,- zt.

Dnla 9 sierpnla ]935 r. 0 godz. 10.tej w
iplnach przy ul. Brtomsklej Dr. 4 odbt:
itzte sit: 2-ga IIc).tacja ruchomoscl eklada
il\c)'ch 61t:: z: materjal6w ua ptaszcze, je
'wabtu. krawat6w, clapek. paf1czoclJ. blU
.t6w wystawow)'ch, 1 gramofonu 1 kompI.
l1rz dzp.Dja 8klado .ego, oszacowanycb na
11\rzn" Bum 3242.60 201.
Rucbomosci motna og1l\dac w dnlu lIcy

ahlDra
dla transportu materjal6w.
Oferty wraz z kr6tkiem opi

sem nale y przeslac do Adm.
P. Z. pod 1824.

KATOWICE. Zebrame ZWl&,zku Pogrzebowe><>

broczynnobci 0 Odz. 3 w sali PO\vstancuw. Skl: :.-:
znn UISClC godzlD przed rozpoczt.:cielll zebl'unia ",
RYBNIK. Zebr...nle Zw. Pow st. 81. ucl1. pow'
cibonkiego 0 f Idz. 15 w lokalu p. CZYSZCZUlJltt . I
Rybulk. Zebranire Stow. wlas.ciCl€h nOVl,n:h III
o godz.
10.30 U p. Knapka. pI. \\'olno ct 17.
KOSZ'l'O\\'Y. Zebranie Zw. lnwalitiow \\'OJ. n.

[ftfttK DUOS

godz. 15 U p. Pokornego. .
NOWA WIES. Zebranle N. Ch. Z. P. 0 god.
lokalu
p. Holonowej. -.

w

;{to iJ i:.ie Jiat. Zw. Ab&tynentGw 0 gQ i
CIIORZO\V. Zebranie B. Ochotnik6w Armj! Po"

I. Urz d Skarbowy w Kabwicaeh

podaie do wiado1T1ooci. ie .dnia 7-go
sic11Jnia 1935 roku 0 ge<CIzillie 13 IV

lokalu firmy Baloke i Ska z o. o. w

Ka'tQwk:adl przy nlrey Pi(» ra Skargj
8 odibe<lzie sit: lieYiacja zaietych rtt
ehomosci. a to: biurka amerykanskie
gO wartoSci 75 It, ma<s-zyny do p:lSa

Na okrC!
'C sttonnici

cow SI. 0 godz. 14 w lokalu p. )'lrozka (ui. KrakG

a!1111klo. 1

Bogedalnil
5 m. 6.). .
WIEKIE HOJDUKI. Zehronie Zw. Poszk. r,}.
122).

KATO'\YICE. Zebrame Zw. Powst. 81. ueb. flO\\.
wicko-toszeckiego, kt6re ll11al0 odb}"c si w POilh:

lek, n i e 0 d b Ii: d z i e s i .

w Cborzowle J. rewlrn V. (1732)

I. Km. 1059/34.

Obwieszczenle 0 licytacii.
nieruchomo ci.

posd K.

10 groszy, bo sto ::a (; ! ::: :): ::: , :'::PI {f : d1!m ::\: (
rl\nci: pp. red. Kopec proto \Vesolowski.

. \\,yDoraC

VI.
Km. 804/25.
I POSAJ) P"'SZUKUJ I
Obwieszczenie
0 licvtacll
pnt gi o;" ot tO oi i :ze

5p = Kt6ry adwokat. komcrnlk lub firm a

( e W Cborzowle \. p.., ul. Wolno;;el nr. przy'jmie uwoln:on dziewczynkt:, PI
70 f ';.':.';,I, es:a h ':o: II tkl, 1 stol okr,,- s <\c . na maszyn:e za p:a tY'ka. lt t:
glf, 5 fotell (oblte sledzenla .kOI''') I 2 blUrow <\. Oferty do MlllIn.straen 1.

kuehnle, Z. pod ,,1825". (826)

08zaco 'ane na Iltczn&, aum zl. 1065.-.

mi : o=
wi/ 5 d I ::d n: ;;:cz I
clem lIeftaejl. .

. Ko'tnorh!k. .

STAWECKI STANISLAW

HUMOR

t. GI'1 bins
ie, iL, Str01

Po tyd

Ikl e

11111111111111111 tll! I! n II 11111 IJI.IIIII 111111

be3
"iI stawl

I

KUI'NA

Kupie maty domek z (}gro-de!TI do

(1782) 5 XIO zl. Ofe.rlv do AdmioJli-strach Pol

ski Zachodniej P!Jd "M 5000".

wem dZlennikow i czasopism.

pojemnosci. d!Jbrze utrzymana oka yj
nie do sprzeda-n:a. Sprzeda-m rowniei.

prawie nowe wozki na beton. Zglo
szenia pod "Rifii" do Reprezen :acJi
.Polski Zachodniej" w Bie!sku. (1:'03)

UZURO lS

pole 3.

z w pi
td.) wid
uje pod

zans przl
'elegat6v
dzie rad

..rae.a..g

M dzieria-we _poIQlwania:

a) ObwOd I. rewiru lesne<go Panewnik (Sza
dok) 0 lYwierzclllli c<1\olo 19-5 hu.
b) OibwOd II. rewi,]'\! lesnego Pane-wuik 0 po
wje<rwhni e>1>.0100 754 ha.

c) Boryt\&ki las (kolo Zor! 0 IJIJ'wierzcJHli 10:1
ha.
na czas od 1 wrxeSnia 1935 roku do 31 S1e1'PII;a

;gat6w

s)'mp,ny'

C1--.araktc

Zadnych

Z!olZOUIa oferta wi te .of ere' lit a w ci;J'!!,u 5 dni.

M" rOWI

LOTE"
Bilety w biurach P. L. L. .LOP, w wi k.

.ae6cill Auierxkan.6:.- ,p 'Bojau. WiclliDl¥ &0.9 ..m c 1I;t6.J:xm, IU od1ecie4 do AJ>ialDJi

'\I'ch m

.Ofe:rly nale,zy wllosle na 1 vp6inieJ do dma 12,
sieIIPnia br.

i podr6tuj

'" po.tQpowlnla .1111I1I0)')IISlo mo. Z Londynu nadchodz,wif,domoAci, h murz .kl lotnik, kapltan Hubert Jullan, snln1 t.a1de
.'8PUI.llld8d "SlIdzll Orodzklm " pod przezwlskiem "Cz' n)'.Orl8t z Harlem", :tVl'orzy pomocnicz, eskadr .lotDiclli d1. Abi
:'ill.UYDIO, ul. BOSdllna .11. Nr. 10.
8,ynji. Milt on zwerbowa6 do 8wej, es.k&cil'Y, c rech lotnik6w AngliM", dwu: 'ncuz6"",
. .. .J)1I111 Ilpel 10311 r,

tam wyl

kow ro
'ybory

BIICI! nOWOaeSnym

,la..l.rucboDloAeI IUI! J.J aze 1 M .,1a.
aeU I'" uzr.k./)' peataao."l.nl. "la l
yltJ(J alidU. Da"aaullI" '8,,1181e11la alaa'
...ll.
W el"IU oatatnleb 'wllell tYlodnl Pried
'"!III "oln(J 1111,486. III_ruebomol4 "
'110...14111. 04 lodl107 8." 40 18,.,_

moze be:

gdzie Stl

......................................................IJ

" do IIc,t.cjl I przy."dzenl. wl..no 1 Da
«pel nab)""e, bea ...trz...4. 100e1l olObr
IAPUod rozpOCz,el.m prz.tarllU DI. alo."
_odn, ._ "Dloal, poWlldltwo 0 zwolnl.

ow. Na
Narodo"

Na ie-rente znai!-duJ sic: za ;Jce i kroU,i, po
nad o 'W b) j c) bazalllty i sanlY.

Wo1l1e.g() 'Ny born ofe-renla. (1827)

publlcznem obwl-...czenlem nl. bed" podane
'0 wladomnAcl warnDkl Mml.Dne.
Prawa ooOh trzeelcb Die bIId" prz.ozko

l 'arodo"
no i \lie

1938 'I'od<n. .

Dyrelkcia Lesnictwa zal$brzega sQb:e pra'\Vo

prz)' lIertaeU bcd, ..cbo".n. uotawo.
.. warnakl IIc,IRe,jna. 0 n. d04otkowem

zenie PO!

61' ddeg
rzez rad

Zarz d przymusowy D6br Kslecla von Pless,

a)' SI.14oW_j,

zczegoll11

yborcze
Z infc

DyrekQja Le5Dlctwa w Pszcz!'.1lie o,gla,;za

Pn)"ot pujqc, do prz.targu obowl zon)'
Je.t alot,. r kojml ... ",BokoAe! zl. 856,-.
Rckojmle D.letr zillt. o w 1010."ltnle aI
lID.. taklch paplerac!!; ..artoAclow,ch hilt
IQI"toczkacb wkl.dll .,cb InBt,tucrl. w
..t6rrcl! wolno umle.zezad fuadu.za malo.
l.tnlob. F.pl.r)' .".rtoAelowe przrlete ",.
'11 w wartoAeI traecb!lzwart,cb cz,Acl ""

R6wl1c

abezpiec:

KomorDlk Sqdu Grodzklego 'W Pezczynle

zl. 6.420,-. .

ost,Haly s

kiego by

wart()Sci 200 Z'!. celem zlikwidowa

ehu.
NleruchomoA6 oszacowana zostala nS .u.
., d. 8.560,-, cena zaA wywotanla 'WYDGlI

e;hl okolt

'l

nia zaleg!oScl pooa1Jkowych.
Naczelnlk Urzedu.

kn I okloda .I z p.rcell 0 powlerMhnl 0
kolo 1SO m', na ktOrej zn,.jdujll BI bUd,
nek II1leozkaln)" jednopl trowr 0 6 ublka
. cjach, 81enl j k1atkl 8ch04oweJ oraz Btry.

hwalenien

podatkm
zy" skla(
arobku,
Jasllowiul: Vapuro jasnowidzi na If usz6w m
siflce kilomctll)W daie 1II0ZI1!JSC zM
bycia milosci poz;Jdinei osoby. Z,J ' otrzeby
czye 0.85 znaczh-mi. K a.kow. \Viei' I\a. Zar

_=--:' . :.: ?

Z plIX:Y1k6w elektrycznY'Ch wartosc!
ZOO It. maszyny dQ pisania m. Koppel!

Jeot P'" ul. 1\lIkoloWBkl"" Dledaleko R,n

'I: do'mo,
r.1rodowe:

,ceglel k .
II i III fill! II i I! I i IIIII Iii IIIIIIII! II iii IIIIUlI

BrulIswa.ga" wa.rtoScl 4000 Z'!. Z wi'nd

tlleej do dlutnlezkl Ann, Wllk, bandlarkl
z Starego Blerunla nleruchomoAcl: Stary
Bloru4 wykaz L. 545 tom XIV. polotona

zelnej lul
rzany Str

bio 'k ':!

nia m. "Tor,pedo" wartosci 160 z!,
maszYIlY d!J liezenia m. "Trlnks

pOdBtaw!e art. 676 I 679 k. p. c. podaje do
publlcznej wladomoAcl, te doln 5 wrzeAnla
1935 r. 0 godz. JO W S zle Grodzk!m "
Pszczynle, Bala Nr. 18 odbqdzle lie sprze
da! w drodze pUbllcznego przetargu naJe

dnak e.IU

. est przedsl blOrstwo, ktore rzcorowa
oz Stro
me oglasza Sl za posrednict. gromadz

rcwtru I. Franclszek Laska, maj&cy kan
ceJarjQ w Pszczynte. u1. Sokol a Nr. 1, na

Atilt) 1.0SIU. KOIIIQllJ1Ik,t

i11 tylko
o1T1)'ka, z
ni jszoSci
ic arzmi'1

Kalendarzyk zebran N. Ch. Z. P.
Cl}'zby
Niedziela 4 sierpnia.
tOclylo si
O'i-t?
Oiciec (czyta list od syna): Tysi c pozdro b ci w; ;ani : :sil i .l l ;' ; li ; c fu ;

me,torowych wartoSci 1000 d. 1 du
tacjj "". mlejscu 1 eZ8s1e wyiej ozn8czanym. zej windy recvnej wa,rtosci 1.500 Z'!,
malei windy reczllej wartoscl 350 z .
Chorz6w I.. dnJa 31 lipca 1035 r.
LECII, Komornlk S dn Grodzklego

pO

jZ ;t

i d 'ldlz an O : e ;t::O; k ;

, IBetonlarka
I ... ..ASPItZt;UUt.
I
B G 0 20G i 150 h row
LICYT ACJA.

o k;

Rt'DA 81. Zebl alli Zw. Powst. $1. grupy hHo'l"t

o godz. 14 w DOlli U N arodowym.

DrDgie pozdrowienie.

Yka tuneczna (plyty). Szymanowski ego.

Poszukuje si 1 u ywanego,
lecz dobrze utrzymanego

KstaW
ore1ef on y:

- Oni go 5przedaH za tawo

.".ieczorny. 21.00 "Chtop t poets" - audycja mUZYCZDO- wacze. wyst pl t1'm razem ft"zed mlkrofonem rozglosnl
.Iowna. 21.30 .,Nn wesolej lwowsktej faU". 22.00 Wia- lwowsklej t. i. 3 b. m. 0 godz. 19.30. Apiewaczka Helena wien od twego Leona.
omot:cl sportowe. 22.20 !{oncert orkiemry marynarkl Lipowska. W progrnmie piesni: DObrzytiskiego 2:e1811
_ KaMe mnie kosztuje
.'?jennej. 23.00 \Viadomosc!. meteorologicznc. 23.05 Mu skiego, Pauklewlcza, Frlemanna. Nlewladomskiego i zlotych i. da odemnie.
"'-yj tkl z plaID J6zefa PUsudskh.'go. 20.50 Dzlennik I lIkfCh 1 wykonywanych zawsze przez naHepaze BUy pie.

0CI1 , .

o godz. 7. .. l.

szycb biurach podr6ty i u portjer6w
wj kszych hoteli.

.....IUII.,........M......U.........u............ d

. Odpc
lekundu

znej w
Wuje sic;

()boj tni

got\.

l1ych cz
\1spokoi,

r"zybra
l\y,h".
Wta
b rze , ii

