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Konflikt wlosko_abisynski bardzo ry
stawie rozporz dzenia 0 ochronie -n3roda
Jlo przerodzil si w konflikt angielsko stwowa
BERLIN.
donosi
tajna
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I zwi zki
i oddzialy Stahlhelmu
terenie i panstwa. Maj:Jtek rozwi zanych' z
rozwiJak
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zostaly
z natychmiaBr..ndenburgji,
Pomorza na
i Marchji
,loski i przez to stworzyl w polityce mi  stow wykonalnosci wszystkie krajowe I Wschodniej. Rozwi'1zanie nast'1pilo na pod k6w prowizorycznie obloiono aresztcm.
zyr.arodowej
Ze strony miarodajnej uzasadniaj'1 powyi
sza decvzjcc dzialallloki'1 zwi zku Stable,
sytuacj niezmiemie krytyczn .
hcimu, kt6ra zwlaszeza w ostatnich miesi -;
otywy sklaniaj:Jce Anglj do tak stanow
each i tygodniaeh przybrala formy, mog -.
ego przeciwstawienia si ekspancji kolon
ce podwazy: autorytet panstwa, oraz ko-;
lnej Wloch s w prasie polskiej calkiem
niecznoki<} zapewnienia bezpieczenstwa1
lednie oceniane. Bierze si u nas pozOJ:'Y
publicznego. Ostatnie rozporz dzenie do-',
,mczywistosc, gr taktyczn za istot
pe!nia
ostatecznie likwidacjct tej organiza
oru.
RZ<1d Jego Brytyjskiej Mosci glosi swia
t ca!cmu sw absolutn'1 bezinteresownosc

w)"st puje jakoszermien ideal6w Ligi
;a.-od6w i paktu Kellogga. Gdyby istotnie
!ko 0 to chodzilo, to dyplomaci mogliby
,ohojnie uda.; si na wywczasy wakacyj
r a wojna abisynska bylaby epizodem ko
n;;;1n}"m bez dalszych konsekwencyj.

Propaganda wto ka czyni co prawda
sz)"stko, aieby zdem:isko\v:ic prawdziwc
obudki "perfidnego Albion ", ,J,1i ,9dl1o- ',.
j,:dnak odpowiednich sukcesow w opinji

cji na terenie Prus.

Rozwi zanie 16z masonskich w Prusach.
BERLIN. Loze masonskie z calych Prus.,
ktorych sp. Gustaw Stresseman, byl .czlo -;
bem, zostan'! rozwi,!zane wobec memoz-:

noki pogodzenia idcologji masonskiej z

idf'ologi'! narodowo-soejalistycZ11'1. Wielkal

lcza saksonska w Drd.nie i wielkaloza no

SZilca Miano "Ogniwo Braci NiemieckichCCj

w Lipsku r6wniez zostan'1 rozwi,za.n .

ublicmej swiata, ,poniewai ta zajltla w
grDmncj
wictkszo ci stanowisko niechctt e W ro5t wywozu .wla
;cb('c aspi1"acyj Wloch. Niemniej jednak \VARSZAWA. WywOZ w gla kamienneg() W'

bjcktywny obserwator musi w calej roz- \i u rb. W Z\\';<\zkq z wi 1,;sz 0 5dni Ucz(b
i1glo.ki przyznac slusznosc tezie wloskiej, ..[2] :: o \?!: \t 8,;;r t ;1 :O I
z7 z:;:J

. ini!osc' a:1gielska do Ligi Narodow jest W Ul'oczystosci ku c ci Wladyslawa Warnenczyl<a, krola Polski i W gier. jakie ostatnio odb.'. a w !ipc-u ub. rokll 775000 ton). "
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')lIow. .o tm zas. uklad morskl angle!: Gokie litewsc zloiyli wizytcc d¥ckto1"owi mie scowe wladze a n inistracfjne wojsko- zyczenia kanclerza Hltlera
:()-nlc 11leckl byl )askrf1wem .pogwalce IUrzccdu Morsklego, pozatem w towa1"Z)'- we 1 portowe. P. Muuster zWlcdztl port, a dla Krupp.

, n, ! raktatu Wersal.k,e.go Jednym stwie przedstawicieli Urz du zwiedzili port nastccpnie podejmowany byl sniadaniem w BERLIN. Kanclerz Hitler prz la teiegram

' dI11CZ}'ch ce16w ? l rga11lza b CJ l l stworzo eJ i jego urz dzenia. - J..ch -Klubie Polskim. P. Minist r w o - zhczcniami nanemu 1,r em 'S!5'''''CDwi. ni e\l
7.7 prezydenta. WI sona, yo zapew11le- . . . cze11lu towarzysz'1 c ych mu osob ?puscil kiedltu I(rup wl z Ckal.Jl Je o 65 ttrod'Zln., rr d
: po zanowa11la ,traktat6 , a przede- Mlmster Beck w Gdym. 0 godz. 17,30 Gdyni.. na statku s/s Clcszyn, telegral }u me lO's.',ala. o. \b'lkow l a. ty'CZem8

,)zY;tklem ra tat? pokoJowyc . GDYNIA. Wczoraj rano przyby do udaj'1c sict do Hels.in.gforsu,. P. Ministra z -I N:: IS.K

l1r :Il ta :rl kr 'Mk
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1)"111 i jcdnoczeSnie najbardziej zagrozo. Brytanji zmalala' g omnie. dy przed podjct te w oku b ez:}cy':n,. azeby odrob!c ,to mecznosci prz}'szlaby koleJ na s sladuJ'cc
Ym odcinkiem tej arterji jest woin:} Anglicv s.:ah l1Iewzru.zel1le przy za.1 fatalne z3l11edba11le, S Juz mocno sp6zl11 - z Abisynj kraje. znajduj:}ce si wszynkic

kanal Sueski. s::dzie two powers standard polegajqcej na ne.' Lotni:two stalo si« broni:} szczeg61me w rcckach Allglji. W szczeg61nosd Egipt i

. I tem, ze flot'.
miala0bye
conaj-angle.
grozn k'I'
dla marynarki
anglo.egipski
znalazlyby si
jakby
ki' k' ,OWI1:}
racjangielska
polityczn
upacji
k 1 fl d 6a htemsal11em
wzi te wSudan
kleslcze
przez WlochOw
usado.
;ej Egiptl!, trwaj:Jcej od r. 1882, jest za. mniej, ta .S! n ,)a po :}czolle oty. W C przewaga angielska na monu Sr6dziemnem wionych w Trypolitanji i u irodel Niebioo
Wl1icl1ie
Anglji zkolel naJ tl11leJszych P?tct,g morsklch, to zosta!a ogromnie zredukowana. N'I
w Traktacle Wasz}'ngtonsklm z r. 1922 An- ". . ., .' I' . d skiego I u.

Pdnowanianad kanalem Sueikim. gl.a zadowoli!a si« tylko one power stan. NaJwI k z:t dOD1oslosc ato 1 p.osla a Do tego W. Brytanja dobrowolnic
, U adowienie si« jakiegokolwiek , wid- d rd, tj. zaledwie rownosci:J swej floty z przeobrazenle wewn trzne. narodu I pa.n. , nie dopusci nigdy.

leg? mucarstwa w s siedztw:e E g i p tu sta- iak'1k6Iwiekii1l1 flot.}. Wprawdzie udalo st a wloskiego od rz daml.faszystowskle- .

ow dl :! . b . sj Anglii w tym samym traktacic skrccpo- mI. Ze.spolcczenstwa.demol!beraJnego, z.a- Pamictc Faszody, kiedy pojawienie '., si
,enstwo.
Coprawda' gabbet ' , londynski . d k M oluue ' I b I .
gO lil silt swegoczasu na zab6rJ'rypoli- przez narzuceme. stosullku ?:1.7 , ale m c me antymll,tarllego, }' tatur . uss - nad Nilem poci<}gnct 0 za so autlmatum
,..t a, W. BrytanJI ogromne me eZf,e- wa L rozw6J ' fl ot y lin J 'owe J ' Fral1c J 'i i Wloch pr . z gm teg . o . walkaml partYJnel11l, w b t- m , ale J 'eks p edvc , ji francusk _ iej", " , Marchon , da

11Jl przcz Wlochy. Bylo to jednakustCiP- traktatu. tepo v:y as Z dme 31 grudl1la go uczYlliia narod zwarty, 1l1lhtal'Lsty zny brytyjskie i kapitulacj« gabineiu pary
,w,o podyktowane przez koniecznosc po- 1936 r.., a wldokl Jaklegokolwlek nowego i wojowniczy, zdccydowany wywa czyc 50- skiego, stanowi memento dla dalszejroz

YI ,al1ia Wroch w perspektywie zblizaj ce- ograniczenia f1otowego S:} calkiem zniko- ble sil , gry', kisporu 0 panstwo "krola kro16w".

o SH; starciaz Niemcami. Przytem prze- me. "miejsce na sloncu". Jakie formy przybierze" tarozgrywka w

': ga 1110rska W. Brytanji r.a morzu Srod- ]eszcze wi ksze .znaczenie mial renome. Choc polityka angielska ni,gdy ni od-lllaj IiZszej przysz1osci,zal iec. b dzic z j 
I b Pal1sjcc . !osk:} w Afryce calkowicie od na tern poJu pozostaJa daleko w tyle - dalek'l met... to jednak w tym wypadku wej, z drugle) od st !'u przygotowanla mdt
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_ A lilt P.nPreJ1dent prHllti6s1.it. Lon-- niewat przybylemdo BeI l'II rano. .ana

dJII'I1 do SJwa rji t , , , ' . iek utrzymal mnie na iDiadaniu. W Je,o po
_ GdJ WfJec)alem do Fr1burg.. Marszalek J.oju pili'my herba .

oc11riea,,1 ...Die IIW'ze. bc4le na lIaehodllle Ea. - Pan Prezydent obserwowal w6wcza:s Mar

ropy. Nigd1 mAil nie omijlt. MialemzNim szalka. jako Szefa Panatw&. Cz1 jako uc_
wowczas staly kontakt. Nieraz, gdy trzeba !lema, pracuj4cemu zdala od W.rszawy, nie n.
bylo IIdZielie jakiej8 pomoey ruehowi niepodle- s\NI ly Pami Prezydentowi specja1nych WD
gloiciowemu" aawet 11' sprawach drUliwych skow owezesne magaDi. sit Glowy P.utwa a
(dratliWYch 'J pu.nktll w-idZeni. goic\1mosci partj.mi1' Jaki byl w6wczU atosW1ek PaD.
Szwajcarji). bylem do 'dysPOJicji Marllzalk.. Prezydenta do Marszdk.!,'

pOw1adaN
IObiePolsce
- m6wi Marsl
.' ek Preby' lawsle
mi- SlIw.jCilUY
Pan Prezydent
- ii0dali
dwueh
1ft P.,- ,Ifty
zydent6w: i. p. G.brjel. Nal'lltowicza. i obec. _ M6j stol!uhek do M.nulka byl JIiumiea.

ne,o Prezydenta. ny, ale podziw dla Niego rill. 11' mial'f, gill,. llta

W glosie Pan. Prezydenta driy nuta wzru- wal sie On coraz po tniejszy. A pottmym byl

szenia, gdy wymawia nazwisko s. p. Gabrjela IItarszalek za,vsZe, ezy jako N.czelDik Pailltw.,
N.l'IItowicza.'
ezy j.ko Samotnik w Sale}6wkn.

_ Szwajcarzy uw&iali Go za "swego"; Na- PID Prezydent zamyslil sit. WidK bylo. ie
mowicz wladal aawet - doskonale djalektem uuka czegoi 11' pamillci.

Rzplitej Profesor Ignacy Moscicki. .,Izwicerdlcz". Na calym smeal. uwailDo Na. _ Pewnego razu Marszalek, j.ko NaczeInik t sill M aile
'tPreQ'dent
J.t . rutowicza
za lIajwyiszy autor;vtet w dzledzlnie Paiistwa, zaprosil mnie do Belwederu. Sam II Us IIJ te ment .51 I
\" 6 ,D. m. przed, warszawskim mikrofonem intynierji wodnej. Do Nie,o przyehodzliH wlasnej inicjatywy prosil, zebym "do Niego . W spraw8th wolska

. Polskiego Radja, redaktor Konrad Wrzos re- Szwajearzy i u Niego szuka1i rad. Byl m,dry, p.rzybyl. Myslalem, ie wzyw. mnie 11' -j.kiejj Zapytalem Pana Prezydenta:
produkowal wspomnienia P. Prezydenta Mo- byl doswiadczony. Stworzy1i Mu teZ idealne konkretnej sprawie., Ale wlaiciwie interesu _ O,y wobec tego, ie Marszalek !lie ZOBIa.

; scickiego 0 Marszalku, w fordie wYwi;U varunki pracJ'. konkretnego nie mqal. Cheial mi tylko pOwle. wil na pismie testamentu polityemego. slU5Z1!t
(:; kad kt

:Y: d :e d n .Os za Pan Prezydent urwal i nuta. wzruszenia ust!&- dziee 0 trudnosciaeh, j.kich dom.wlt w6we.... s, wersje, wediug kt6rych przetaul juoby te.

IItrzega sie, Ze chodzilo mu tylko 0 reportai. pila miejllca oiywieniu. J.kby dla oddama spra- SlOw nie dobieral, w b.welnC pr.wdy Die owl. stament w Ulne) for...ie Panu Prezydentowi!

't. ReportaZ, obok gl bokich uwag prof. wiedliwosci goscinnej Szwajearji powiedzial: jal, m6wil 0 wszystkiem. - W spr.wach wojllkowyeh- - odpaxl pat
'ltlolcickiego 0 pracy i Iylwetee duchowej - Ale i ja mlalem doskonale warunki pracy Przeszedlem do okresu, kt6ry zacz,. sil W prezydent. - Zwykle eo roku, na jesieni daW!!
Marszalka, przynosi szereg wysoce interesu- tworczej 11' Szwajcarji. Nie wydalono mme z te- r. 1926, gdy Marszalek wysun,1 k.ndydatU'1"t P. mi Manzatek opinjt 0 geller.lach, kt6rz)" d.
i jQcych wyjas ien, iepozb wio.nyeh - zwl - go kraju, m,imo powamych nacisk6w posel- Profezora Mascickiego na lltanowisko PrelY- roaD do ob}oda komendy armji. przy spoSQ

, szc w zakonezemu - wlelklCgo znaezema stwa rosyjskiego. Szwajc.rja stala mi Ii, dru- clenta Rzeczypospolitej. Zapytalem: noSci specjalnej m6wiliAmy Wi 0 niektorj"'

,pol i: : jemy go naszym CzyteInikom, g'li ojczyzn,. .,. . pulkownikach. Jak poszczeg6lni inspektor

, w przeswadczeniu, ze wzbudzil on u nicb nowu samyelll 51t 1 wr6cll do Swych wspo. Ewolucla stosunk6w ml,dIJ armji i generalowie zdawaIi Pauu MarSzalko

jaknajiywsze zainteresowanie. mmen 0 M.rszalku. Prelydentem MoSclcklm Iaport, tak On przedklatl.1 co roIIa Prezyde
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WIIkaz6. _towi
A zatelD
prawdliw,
jestwersja,
wed!
Bialy. Znak ta, te Pan Prez.yden:t Rzeczypo- wek, dotycZljcych pewnych zwi4Zk6w chemicz. - Jak Pan Prezydent przyj,1 wiadomoSC 0 kt6rej aOlDinacj. p. leDerala Rydza-ami.gle
6politej przebywa w stoliey. nych. Nie wiedzialem nawet W6WCZlUl, jak IiI} tym fakcie?... n.st!&pil. oW wykon.niu, te'o teatamentu?

12 maja 1935 r. poznym wieczorem opuszczo- naprawdQ m6j gose nazywa. WystQpowal boo - MuSZ4; panu powiedziee - odparl m6j - Miale... latwe zaclanie . powolaniem
!l0 ten sztandar do polowy masztu. Pan Pre- wiem pod pseudonimem. Kiedym jut w Pol- Rozm6wca - ze gdy przY8lla sprawl mej klD- general. Rydza.Amigle,o na stanowisko Gen
:z)'dent Rzeczypospolitej stracil najlepszego sce odrodzonej zetkn41 siQ Z p. premjerem Pry. ciydatury, w)'dawalo mi sill'to dla mnie osobi- ralnego Inllpektora Sil Zbro}ayeh. Bylo to
11'rz)"jaeiela, Polska najlepsz go Syna, narod storem, zapomnialem 0 tym szczeg6le. Przy- cie katastrofQ. Przypadkowo bylem wowczas wiem II'W.rte w tatameade Manz.lka.
\ojea. Marszalek Pilsudski zamknl!l oezy do pomnial mi go p. premjer Prystor. ,,Jaki pan w WarszaW1ie. I gdy 0 p6lnocy do mieszk.nia, Testament Manzalk. !'M JeCO mysli, Je
i. nu wieczn o_,iprzez lIIaj przeszlQuczucie nosH wowczas pseudonim?" - zapytalem pre- do ktorego ,11' owych Iatach zajddtaleJrl.:llaJe- ptalir",""" . <::{" ':, " ., " ','
grozy: ';,00 stan:e' siQ teraz gdy ni,ema. Mar-, mjera. ,Rafal" - octParl p. Prystor" Dosko- I'-fonowat premjer, p. prof. Bartel, zawiad&mia

nalka Pilsudskiego?" ' rale 8Obi przypomniMem owegq "Ratala", jQc"mnie, ie Manlalek IIt.wia mlll , j.j(cfk . M__k-tII..O;:jlllllat
NietnJL arszal][a,l'llsudskiego, ales,! Pit- - A gdy Pan Prellyderit pOWTocil do kraju, dydata na stanowillko Prezydettta, aSamrezy- W prQsZloSC: Polski

E!](lczycy. Najpierwszym wsrod nich jest Pr - jak ten kontakt z Marszalkiem rozwijal siQ? gnuje, nie moglem jllli tej nocy usn.c. Sprawt
zydent Rzeczypospolitej, Profesol' Ignacy Mo- - Gdy mnie sprowadzono do Lwow., II.. prezydentu'ry Marszalek omOwil J p. premje- - On .,11 DlclzwYczaiale dlleko w JIfZJ"

'cicki. wsze mnie Marszalek oc1wiedzal, skoro do Lwo. rem Bartlem, kOOry bardzo mocno i energicmie 'I Polski - m6wi' dalei Pan Prezydent.

Kiedy szedlem do Niego, by 0 historji Jego wa przyjeZdtal. wspolpraeowal z Marszalkiem. PrzlI cal. DOC WSZystko, co robi.. z my.!;"0 da,Jeklej pm'
ikim mowic,
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Adjutanturze Pana Prezydenta, sp dzonej na mierzeniach. Musz'.! panu powiedziec, ie w roku Marszalka mialby... ise na orien kar.bln6w ma. cle Jeio bylo Jedaem wIeIkIeaa potwl en!el,
rozmowie z kpt. Hartmanem, rozminl!lem si we 1912, gdy w pewnym memencie IIpodziewano I!Izynowych, czy lI08tae Prezydentam. Jedn, a mySl 'JegO si"ala dalcko nat)rz6d.
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iawskim i wszedlem do wielkiego gabinetu, Pan przygotowane wszystko. Gdyby wajna wybu- warsztaeie we Lwowie, 0 tyle obowi4Zld repre- kalCCIem ocru - wspr.'Dina' Pan Prezydent..
Prezydent wsta! zza biurka i z tak dobrze zna. chla w r. 1912, zachowalby EIIi, wobec wladz au- zentacyjne wydawaly mi sit pod).wione treici. dDWd Manl&lek wsku6wkl mlalstrowl sprat

ym dobrym usmieehem wyszedt na moje spo- strajackich- tak, jak 11' r. 1914. Ale stalo sie inaczej, mi przypuazcz.lem 11' lIasraak:zDvcb. P. Beckowl w . spos6b kr6tl
tkanie. StanQlem przed Nim z poehylon, w u- - Czy widywal Pan Prezydent Marszalka rierwszej chwili. Mija nowa prae. d.l. mi to It...itv I lyaletyClay. I mvM JelO ..wet ·
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Pan Prezydent.
.towal papierosami. Zapa1H Sam, odrzucil 1'10. gdy po bojach plerwszej Brygady nad Stacho. Pan Prezydent gioBM myilal, gdy 111011'. te

.w nieeo wtyl _ piQkna to, szlaehetna glowa _ (lem zapadl na zdrowiu i po silnej gor,czce na wypowiedzial. Gloino myilal i Ildno wspomi. Po Iln)1 Marslilka
u zapytai, jak cheialbym poprowadz.ic rozmow ezas rekonwalescencji przybyl do Lwowa. Przy. lIat. Jego slowa brzmialy moie nieco skrom
. Jego wspolpracy z Marszaikiem Pilsudskim. wiozl Go Wienlawa, obeenie general Wieniawa. nie w ustach GloW)" PaAstwa. Ale, jak by.ty
Chcialem pozostawie inicjatwe memu dostoj- Dlugoszowski. Nasamprz6d zajechali do ho- ene szczere. jak proste, i jak wieltie, Ur.lem.

.mu Rozmowcy, ale wyjaBni!em: telu. I zaraz potem Marszalek poslal - W6wezas, na samym pocz,tku i!iezydel1

_ Dyrekcja "Polski ego Radja" zwr6cila siQ Wieniaw, do mnie, aby mnie aprowadzil tury - mowil - nie znaj,c jeszczeisto.ty mej
do mnie 0 wygloszenie szeregu prelekcyj 0 naj- Frzyszedlem nat)'chmi.st. ZacZ4;liimy rozma. lIOwej pracy, powiedzialem zobie: , Ie, prze.
wybitniejszych Pilsudczykach. Wierny swej wiae. 'Widzlalem, te Marszalek jest wyezer. 81kadzae w praey Marszalk. dl. p.6stwa". Po.
lIIetodzie pracy, szkice, ktare zamierzam im po. pany gor,czk,. Chci.tem Go oszc dza , aby ",iedlialem tei lobie: "Nietylko nie pr.......
jwiieci , chc'.! oprzee przedewszystkiem na oso- moilwie Dajmmej m6wil. ,,Nie mow tyle, bo dzae. ale pomoc Mu w Je.o pracy". Zdaw.lem
bistych razmowacb. Cykl tych szkicow rozpo- to CI 8zkodzi" - prosilem. Marszalek, mimo 1'0OOe spraWlI, te mote nie katdy Prezydent tak
czynam od rozmowy z Panem Prezydentem, jako wyc erpania gor,czk" Dyl w czasie tej rozmo- 'wiadomie rezygnowalby II preteDsji 0 sw6j
uajpierwazym 11' Polsce Pilsudczykiem. wy wes61. Na Wieniaw" p6ki ten by! obecny prestii. Dl. .ieble uwatalem za n.Jwainiej
. _ Najstarszym _ poprawU Pan Prezydent w pokoju, wymyilal coral to zabawnlejsze .ne,. ue W6WCZ8S zadanie: "Niepr.euk&dla6, ale

..miechem. doty. Bo tez Wielliawa odgrywalll,adlwyczajnlj poma,ac Marszalkowi".

Dorzucil td po chw.i1i: rol, 11' tych trlJdnych eZ8lBCh: potrafit kazdego - Jak odnl611 lit do te,oM.malekt

_ Motna mnle uwata6 za pierwszego Pil. gener.l. .ustrjackie,o, ezy niemieeklego, I kto. - Marszalek odrazu postawil kwesijt in..
I1Idczrka. Napewno wszakie jeltem najstar- rym wypadalo Diu utrz1JllYw, IltoaUftki, jako eaeJ, twardo: aby prestli Prelyclent& jabaJwy
..,m Pilsudczykiem. I nawet kiedY8, na zjez. sdjutantowi Br,y,adje a "wykiwac" (Pau Pre- iej podnleic. WSl)'atko konsekwentnie prY.
i. legjonowym w Kielcach, powiedzialem Lt. zydent powtarza to slowo, ezerpi,c I legjono. prowHz.1 w tym kierunku. W c1etalacla wu,.
I'jonistom; gdy mi m6wili, jak 1m jestem bli- wego jezyka). Po calej serj.i anegdot,ldr Wie- Itko przemyiliwal. Powiadam: w cietal.ch, boo
ski: ..Ja tu miedz)' Wami czuje aie bliski, bo niaw. ,wr'lIeII na mluto, z.st!&pilem 10 w opie- wi-em dawal mi Marszalek rad)', iiawet 11' 8pra.

Jestel1l najst.rszym Pilsudczykiem". kow.niu lit Rekonrw.lescentem, kt6ry jak,dyby wle silliby na Zamku; Interesow.t III, eatem
Nie bez dumy dodal, m6j Rozmowca: nle po chorobie, leal 11' pew wowia, IDIII prze. otocaeniem Prezydnta od a.Jnillle,o do naj.

_ To kwestja lat. Przy-szIQ Marszalka wleI. dema, Swe pllllY. , wyjsze,o lW1kcjonarJlI81&. ' Radlil, wlkazrwal

koAc w)'czulem, gdym' Go tylko poznal. Uczucia - Ozy w el&sle pob)'tu Marlzalka we Lwo- m1 IlJdzido ,abinetu wojskowe,o. clokar1celarJi

mojedla Niego rosly l' miarll, jak kontakt 11'1. Pan Prezydent wldywat Go e"ltot... crwilneJi my6l11 0 ..N,m a ..I6le..

lDiedzy nami rozwijal Ii'.!. - Z hotelu prM1tJ611 ai, lrI.r...lek do pew. Temi ,1011'1 wspo -in.1 l'.n.l'l'4Illd t pie...
n)'ch p.nstwI, 11 kt6ryeh, Gonleru odwlsda- 11'1.1 dni Swej wlp6tPr.cf . ,lrIarl..llciem Da
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pisz nam: Zdawaloby si , ze robotnicy zeJ moW-a. ]ezeli .bowiem zwi zkizawo'; dnie za swi io po inien robotn'ikotrzyma.:

sl sku .. przez roz,iO}gniqcie og6Ino-pol dowe. wysunfity . sluszny postulat,. ze robot wynagrodzenie. R6wiliez pro i01Y dyrek

:'cj ustawy 0 urlopach robotniczychpo nik akordowy musi ottzymac za czas urlo
siq 0 krok naprzqd w swej wa1ce 0 slu pu sw6j przecif<toy zarobek. z poprzedzaj'i:
za C prawa i po tulaty. Boe .J;'rzeciez kaz cych urlop miesificy,to slusznem taUejest,
. reform a powmna przynoslc z. sobOl po aby robotnik pracujilcy wszystkie clni w
aawlt a nie pogorszenie. Niestety krzyw rokuotrzyma!sw6j naleznymu zarobek. za
r ce 'robotnika praktyki przemyslowc6w urlop. . NadwanaScie dni urlopu powinno
z woduj'i, ze robotnik na Sl sku ponosi przypase nie wiltcej jak' dwie niediiele.Gdy
:kody ':I'aterjal e przez niewlaSc!w'i in przypadnie swifitokalendarzowe, urlol" po

cj hut"Batory" i ;,Falva", aby wydaly do
szef6woddzial6w ok6lilik z nakazem za
niechania dotychczasowych metod krzyw
o7enia robotnik6w przy posytaniu ich na
\Jrlop. Nie powinno silt bowiem dawae ro
botnikom po"",,odow closarkania na polskie

cyrekcje . zaklad6w przemys!owych, tam,
gdzie one faktycznie istniej'i.
rpretacJIt noweJustawy urlopoweJ przez winien bye przedluzony 0 to swi"to, wzgl,,
Zainteresowani robotnicy.
c zcmyslo\"c6w. Najbardziej pokrzyw
r cni materjalnie wskutek niewlasciwej in

pretacji ustawy urlopowej s:J robotnicy

tych oddzial6w, np. huty. "Falva" w
widochlowicach, ktorzy pracuj bez
I'z rwy, t. zn. ta.kZe w nied iel" i s i ta.
rawda,ze robotmk otrzymuJe obecme 11
1) clni urlopu, ale traci zarobk dwu nie
zi;1 Z 50%-towym dodatkiem, co w su:
ic daje strat zarobku za trzy, a czasaml
wiltcej dni.. Dawniej udzielano robotni
owi urlopu, uwzgl dniaj c jego zyczenia
nic zmuszano go, by szedl na urlop po

Delegacla robotnlk6w. fabryk
mydta u Pana Wolewody

Sztandar metalowe6w Z. Z. Z.
w Llpinileh

P. Wojewoda dr. Grazynski w dniu
W niedziellt 11 sicrpnia br. w Lipinach,
wczorajszym prz)'j'i! delegacj" robotnikow pow. Swifitochlowice, odbf<dziesif< uroczy
k2towickich fabryk mydla.. KoUontay i stosc poswi cenia sztandaru organizacyjne
Czwiklitzer, kt6re - jak wiadomo - ma go tamtejszej plac6wki ZwiO}zku metalow

j'i bye unieruchomione. Delegacja, kt6r'i c6w lZZ. Po wi cenie sztandaru nast pi
rrowadzit sek.etarz Zwi:jzku metalowc6w podczas nabozenstwa w kokiele parafjal
ZZZ p. Bajdur, prosila P. Wojewodf< 0 nie nym 0 godz. 10.15. Dalszy ci g uroczysto
de,puszczenie do zamknif<cia tych zaklad6w ci odb dzie si po nabozenstwie przed Po
pracy i 0 interwencjlt w Ministerstwie Prze mnikiem Powstanca i w ogrodzie p, Na
zynaj'lc od niedzieli. Obecnie zniewala ilt mystu i Handlu.
wrata. Udzial w uroczystoSci bior wszy_
olotnika, by rozpoczyna1 urlop od me
stkie okoliczne plac6wki ZZZ i bratl1ie or
zic1i, co powodujc, ze na 15 clni urlopu Oiwladczenle flrmy Czwlklitzer ganizacje.
rzypadaj robotnikowi trzy niedziele. Je
Firma D. Czwiklitzer fabryka mydla
eli w ci:jgu 15-dniowego urlopu przypa - w Katowicach - prosi nas 0 zamieszcze
Wyborezy sukees Z.Z.Z.
.j'l i inne wi ta kalel1darzowe, to fakty nie o wiadczenia, ze zamierzone unierucho
7 bm. odbyly sif< wybory do Rady la
zny zarobel a okres urlopowy k.urczy mienie przedsiltbiorstwa spowodowane zo kladowej przy sl skich Linjach Autobuso
i jcszcze wI cej. Wypada wtedy, ze ro staje brakiem zasadniczego surowca dla wych w Katowicach. Lista Zwiilzku Praco
6tnik otrzymuje faktyczny zarobek za 11 wyrob6w mydlarskich, a to oleju kokoso wnik6w Samorz:tdowych i Uzytecznosci
oi, jakkolwiek z tytulu urlopu platnego wego i oleju ziaren palmowych. Zaklady Publicznej ZZZ otrzymala w wyniku wy
.ale' alby mu sif< zarobek za 15 dni urlopu. przemyslu duszczowego i olejarskiego borow cztery mandaty, Klasowy Zwi zek
, praktyce robotnik tej kategorji, 0 kt6rej "Union" w Gdyni, kt6re pokrywaj blisko Automobilist6w (PPS) dwa mandaty i dzi
yzcj mowa, traci nierzadko w czasie urlo 80 proc. zapotrzebowania przemys!u my ka lista jecien mandat, Sukces wyborczy
l! 1 ponad 40 zl. Powoduje to zrozumiale dlarsk;ego w wyniku zatargu, jaki powsta! ZZZ w powy:iszych wyborach jest duz}',
ozgoryczenie : niech c robotnikow do no miltdzy przemyslem oliejarskim w Polsce a sl<oro si zwaiy, ze ZZZ na tym odcinku
ej ustawy urlopowej.
zrzeszeniem rolnictwa na tie czysto gospo pracy ciziala zaledwie od p61tora roku, a w
as1e
Prosimy wi c kierownik6w zwi zk6w darczem - wstrzyma!y swoj'i produkcjlt poprzedniej radzie mia! tylko jednego
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mydlarskich.
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Konferene)a u Komlsarza Blblloteka huty ..SlIesla ll

Przy hucie "SiIesia" w Rybniku - Pam
. . ,demobillzaeyjnego
. szowcu istnieje
od pewnego czasu bibljote

el!'

ai
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rniczne Sl! ostatllirn. wyrazem techmkl w. tej
dziedzinie.
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Naprz6d mala idio-dygresyJka:

Niejaki X. znowu 8 l;! i tlje prz.ez nieja ol
\VI tych dniach pod przewodnictw m
ik-suwe iksy. Jakkcl1vlek zk-sowante spraw,...
prezesa p, Manki ..>dbylo sifi zebrallie czlon iuz
samoik-sowammm peume tl'udIlOSCt, cz ,e

k&w ZZZ w Lublincu, na ktorem delegat dnelk na zallieelzallie iksomatlii nie BtalS
wladz ZZZ w Katowicach wyglosil referat iksona. (Nal6g pl'OSZ' paa!) JVobec. tegt)

''I. ub,e?!:j srodlt a t pca Komlsarza de- k.., kt6ra liczy 500 tom6w. Ksi:t zki zaku organincyjny i zawodowy. Po referacie
I,j ?bdi acYjnego p. 1I1Z. Seroka w obecno- r ita huta dla swych' pracownik6w, kt6t y poruszono w dyskusji szereg miejscowych
sj '1, za1l1teresowanyc.h ?t Ol . rozpatrywa! mog:j z biHjoteki korzystac bezplatnie. Ze l'ol czek, a mi dzy niemi . spraw zatrud
kie'
niania czlonk6w ZZZ przy publicznych ro
Id'ZU
kich G6rac , z:jdaj'icy wyr.az nia z ody na mbotnicy "Silesii" bardzo a!o korzystali botach. Zlecono zarz dowi, aby w tej spra
eJj:U
ur1op wal11e na okres 3 n:lesl cy kllku r - z bibljoteki, a szkoda, bo ksi zka to pokarm \Vie interwenjow.11 u miarodajnych czynl1i
i b,
'I.iosek
elektrowl11
w TarnoWsmutkiemKierownikiem
trzeba stwierdzic
ze dotvchczas
aiM
otl1Jkow.
. o ro patrmlejsklej
el11u prawy
Komi: lduchowy.
bibljoteki
jest p. k6w.
JI!I)'
Irz J l11oblhzacy!ny . z:jdame elektrowm l Szczyrba, kt6ry doklada wszelkich staran,
19o
dzu.

W I.tniej r.zydencji papieza wCasteJgandolf.
urzadzonQ na z)"czenie Ojcasw, wspaniale oo.

p,'estigidy iksowe,. pat1!1l0W8 allallttkow.
sqillz p,'zyho-odol'owe , gl'ozme chol'obotve.
No, P"OSZfi!

(Czyj to idio-styl¥)

- Idz;; ;;.z-;;:z -;o;,:;;z-;:-; fut;;shv-;ko-;
czania sif, zwi:ywania, wyek-spellSowania.
P,'zeciez piszqc dzien tV dzien, prl/!ecil;!tnie.

po odUczeniu swi.q.t, urloptt,chol'oby - trzy

zuc l. - Tegoz Ia f(;>Zpatrywana byla by z bibljoteki korzystala cala zaloga huty. Stralk zdun6w w ChOrZ wle . sta l'azy w l'oktt, pi-szqc ciqgle tosamo 0 (8"',

KOJllls rza demob,h acY-Jnego spr wa zu:- Bibljoteka znajduje sif< w domu p. Greisera Onegdaj wybuchl w Chorzo";'le strajk 6amem, tIlozna sil;! skmiczyc. Natvet gdyby Bif
pOl'l311la 2 robotl1l.k6w h ty "P lsudskl" i jest otwarta we wtorki i pi'i tki od godz. pracownik6w kaflarskich zatrudmonych w mialo talent. Kaidy by to sobie wyperswa
dowal. KaZdy 11OI'malniejszy m.igawkotoiclII.

)Jzy

jesli cierpi sif! It.a. samotttoielbicnie, tti.
)1 pr emawI ! sekretarz J?1etalowc w. ZZZ lektura dla czlonk6w Ligi Morskiej i Kolo- glo ci w wyplacie zarobk6w. Strajk ma Ale
sit! niebezpieczel\stwa.
Przeclw
wmoskow" dyrek-stro.n
19.30 dol?Z.
18,.30.SPrzy
bibljotece znajduje
si I firmie
Larisch. Powodem strajku S:j zale dosh'zega
.ok.Chorzow,.e.
BaJdur.
.10.
wysluchamu
njalnej.
przebieg
spob:>jny.
!!!! ..
Nie
tl'zeba siebic piescic i 8ze-ptac:
zgodzl! Silt na zurlopowame Jedynte
1I16j
ik-siu kalatnburku, moje szermie
tol. 0 robotnik6w i to na ok res miesiltczny od
rzqtko . 11011Sells6w, m6j ekwilibro-kociakt'
wrzeSnia.
moiety 10erbalisie - trampolinowc...
m1Y.
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Cz stochowski przemys! Idny w Her
ach SI'iskich, posiadaj'icy mi dzy innemi
aklad wyplatania koszyk6w, nosi sifi z za
iarem zlikwidowania tego dzialu wytwor
1oki, przyczem straciloby prac okofo 80
obotnik.;w. Wniosek 0 unieruchomienie
Ikladu rozpatrywac bf<dzie Komisarze de
obilizacyjny w dniu 13 sierpnia.

Uruehomlenle eeillelni
Dyrekcja kopaln i hut ks. Donners
arcka uruchomita w tych dniach cegiel

na terenie dawnej huty "Guidotto",

Itczynnej od paru miesh,cy.W cegielni
atrudnionych zostalo kilkudziesificiu ro

.A

Otnik6w.

Oil

cha mlnlfestleYlnego pogrzebu:
'Y manifestacyjny'm pqgrzebie czt rech
6r n lk6w, kt6rzy zginc:li. w katastroflc na
,op. "Lech" wNowej Wsi, wzi,,1i bardzo
1 6 zn y udzial czlonkowic Zwi4zkug6rni
W ZZZz przedltawicielamizarz du g16
nego tej organizacji, . ktorej czlonk mi
ytOtrzech ... z po'rod tragicznie zmarlych.
pogrzebie w Koch!owicach wziil! udzial
.rezcs gI6wny,. Zwi zku . g6rl1ik&w ZZZ p.

esser, a W ptlgrzebiew Nowej Wsi sekre..
. rz , en ralny'Zw. SQrnik6w ZZZ 1" Ka.

Nie trzeba, bo to jest chorobli10e.A tem
bo,rdziei, ze lito, si trl{d'tl08Ci szet'miercz.

i piSZ6 sit! po polsku:

,,0 C7.em natychrniast naszyc:h c:zytelnik611f
Z&wiadamiarny".
.. . ... . .

J edllent slotVem 1tik8 t{tVierzyl, .e goli pol
wl08 bez zarzlttu. .. Tymcta$em .ttiet."lko . tlie.
ale, COI'all gOI'zej! .. Bo flo,pl'z6dtrzeblZ tt4«'

ucz."csifl golic fla flaszoe. potem tt.a.p,cAe.
rz«. poz1Iiej za wlosctl\; osto,tnim ZIU et-a- I
pem flauki jest goleniepod ,0loB. ...... TrudM.
trllleba systcmatyoznie... .. Skutki .lekofltva.tflnillli

dydaktyki kU1l8ztu frrlzjerskiego,niert1C'o.;
t&QlmI, pobidna Muka i przeskClkiW4nieie'if

Bzczebli nwie bye i, iak aifl okazato; ie.'
.gublle.
...... ...... ... .....,

Brzydkoto sfad przed lustrem i w r4do .
nem ttpojeniu glasIMe sil;!ibaww aobg.TO
przypomiluz tIlisie fJeumej A...Polotl','.kt6,..
p«&tl'zqc . tmBwoie cialo dlugomewldaiDlfa
teratmogiclnei.. a etttoAo';. d . t'a..praet4rf4.
OtJlII/, pt'zeirzlllcz,.. zalallZ ai, .1"11&.1 .tII4 ;

Oto Bkutki tlllrcyamu. 'I
":-------_....._-------
Pozatem potoJltekA-POlonii..nilta6oi . ,
all)1»11 P 0 la It II .i. . bJinie MrQHi8
latJiolomuAI/W<I . ("dotVtJipie"),o

paragw(1,j...... .........''<.............. .,.'
Hfl1trmlno, ;trudtlO, Ble...i.....tat
ft..i P9 'anu . ....... . ...tI.tt .'.foi
.'fllel a.ccNnierzu... .Dlate U' .nlldn.
I i...te. tJtqgle. tJolUie...., .. .... .'
Bqd:SwYeBlciei"",t.Ni e tak i i4tilaq.. ;
iiGlri.
Ittillttudnr.ttiattl&d.,I.....
'egtlam'....(.)a r lfflIt)..}'.;.
'.MbQJ'dao
db.gol,,JIG..""O,
. .... I

,. :'JVp s. .NIB NIIJ1A'1C1"AJS

.' ..'.."" ,-""'I.IlUI.K,,:
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U' JIt pl)lityelQ)'ao, .tanoWitoa .w",wypadkacb, gdyosk"rion4 jest ko ieta? nieprawd" Iu'b Ie watydu . Diilezy.' TakWiM
"In . .1Jl'lldmiot ucield)'iChwalk iW1l -Et6I motelepieJ 'Qa6 Jejpsychikl, war1lMki by- tracina tern I materjalna prawda.

JtIOh
. " . ....ktWl, 10' W 1'01lee odro'4l1O- \owania? Polki d.lekle Sl ode-eRoneJ zaiartoicie
J"'Jpermo....... I.,alnle, dro"wydaDi.c18. Dlaclego 'W epraW'aeht. zw. ,,obyezaJowych" mancypa.tek angleltklth. daleki. lilt od tray
tretupnn .NaculnikaPa1\atwa. Podltaw, no-. dochodlenie. prowadt;!. pollcj. kobleca, a' 'led. kUwego wplychallia . ai, do wsaYltkich . mojU

'Wq'o utNj1i bya.szeroko lrozumiana 41100- two w tycbi. .prawa h prowalb, w daIszym wycb aawodow,chqJ.auk ....lclyi wlekowe
krie ,. ." JtoIlHkwenej,. Z' niej .' Wyplyw.J4f1 , ei4lu wyltcmie mpeJyzni f . Jelt rzecq na. prze.,dy 1 eleletywneJDI w,lIikaml dowle6C epo
bylo pr.,...nie r6wnouprawnieni. polityelftl,o turalnll, Ze w wio1cszo6ci wyp.dkow tr..i zeznan leczeiultwu, Ze praca koblet Die jeet 1'1waU..eJ,

JtolletollJ.Nilei, ItOble \Wwiadomi6 daiejo_, przedaQdii, 'Iedcitm ..aadniczo r6Zni aiood dla praey m"leieJ, leea wap61praq, blep,c,
'W t',ollJomentllo II'" cierple1\, walk, treiei zeitl18ft, akladanycb pried policj, kobie- rownolegle i daJ,q a .Iel,lie nied_lliane Je.
l1i.llIhri. '. mtcle6,twa . mu,ialy prleiy6 koblety Ct. Przeahtehlwana wyezuwa, te kobieta, bUt- szeze. ogrOJDne ...oby now7eh myAIi twor

koblecie-obywatelce
sostalo
przyznaDl
."oluwledzi;
prpay(!bieznie,
.d mpelfl11'-SfdZit
mowi
(,,Bluszcz".)
m
. . .. . .fCh . ... . .n.rodowo .. A
. C . i, aby
!WI . ' . oby6 to,
CD poleklej
sza jej
trafniej zrozumiezjej.I<;1ku"
OdPOo I uych
I nowyeh
Idealow. E. T.

) swiadczel

prteypodClCa walko niepodierloA6 oras wap61

e; .1iC2

oCr)III., Grog, vansnia jej oflarnoici i ",.»61
llye. wpifkow przYlaebowaniu tradyeji i pod
1Ii,lieniu kultury 11arodu polskiero.

Ogr6d zaczaroWany

tm1

Lol'k!atem nu patwem powyillych fake
o t6.>,oWitl:1lo. by6 prQ'r.nanie calkowite,o i Ale}, pn,cyeh r6t, kt6re lukami wznoaz, si przy kt6rej cblopey czuwali VI wleez6r iw.Jana.

7.0 pOllIO

!!raWdziwe.o .r6wnouprawnlenia kobiet w daie- nad .loW4, weadam do orrodu p. Izy z Kory Matka, nle moglJe sklonii leb do powrotu zawo
tkinie prawmalienlkich, cywiln:vch, mor.ln:veb. tow.kich-Mendlowej. Prledziwn.. altanka po. lala: "Ztwllazlam peNY!" Chlopey przybiegli,
JedDak metody wprowadZene w jycle p1'&7l1lo- aiada olobne przectzialy: umywalnio;, przecho pokazala im 1'0.1 I wytlumaeZ)'i., ie to r6wniet
aly sawod sapalonym I pelnym najlepszych c:ht- walni r6!nych ruezy i aprzo;tow, oras ma11)
j s cud,
& ywa
blyszczl)ca
saskar
j;lt.
od zlmnycb
pere1
sw! tojanaklego
ci i amlarow - maaom kobiecym.. bawiahiio;' z Toletami. WS7lystko pomyaly wla meJsza
Cheialabym szezei"olowiej omowie jedn, I iicicielki a przedmioty wykonane przewaznie z

ubezp

kaid

Hos,

poiytecl- Kron - .ka kob - .eea

bu. Witold i tywis oponowali troche. aJe pod- . . . .. .' .

biedzi,n, w kto:ej k.oblety ci.rle jeszc nie deseezek, wlaBnoro;cznle, przy . pom{)ey dwocb

m{),.wywalezye soble rownych uprawmen za aynow-gimnazjaliatow. '

na cho
"",,;en b
Prawo
\\ ,-gasa

posz}a w zgoGzie do domu. Zapowiadana od szerega miesi ey nowa

r6wne eletary: jest to dziedzina zawodow praw- Sam ogrod, planowo wyzyakany co do db. daliWsio:
tympoetycznemu
ogrodzie spisal.fortelowi
p. Mend1ow.
gwarl)
wieSe
Zofji kSI
alkow.sk
ej. "Graniea".
,!,kazac tiit ill
i c la
trOjka
l Nowa
zka ZOfJl
NalkowskleJ.
t s Hllil -- c
III zych: adwokackiego, a zwlaszcz& s<;1aziow- szaru, pelen jest pamhttek roslinnycb. Eddy ludu slQskiego jego zwyezaje i piesni. Ta dzie- ma ostateczll1e na Jeslell1 we wrz.smu.
';Lez po z'
kowal w gorIJcych .iowach mlody Bewal, na- Zjazd Zwi:}zku Pracy Obywatelskiej Kobict
Sprawa poswi cenia si kobiet zawOOowi ad- jest kocbany. Polskie malwy przywiozla sza sl ska slawa tenorowa, za dlugoletnie po- we Francji.
J t \' '
okaekiemu nie . przedsta i zasadniezo spe- przyjaciolka, orzcch przyn1os1 syn I wy pareie. StI)d najpiQkniejsze kwiaty zrywali sy- W Metzu {)dbyl si\) zjazd ZwiQzku Praer
.eJalnych trudnosci. Czynmkt rZQdz,ee uznaly eieezki i zasadzll 10. Rezedy - dar malych nowie dIa milego 'piewaka w dniach jego Obywatelskiej Kobiet we Francji. Na zja14 ) IJo Kalw
W n:edziei
o?ie y ,n zdolne do podejmowania o rony w rl)ezek, kt6ryeb tyle, biednycb i bogatycb wy triumfu. przY'bylo okolo 100 przedstawicielek organiza. \mkowy d

aldego. kwiat, kddy krzcw poaiada swojl) bistorje i

amlemu 1 na rzcez os6b trzecb. W slldzle adwo- ciliga sie do artystki, tworzQcej d1a. nicb poezje,

k el ,,:yst puj , jako .cz n ik .prywatny, bro- melodje i sztuki sceniezne, grywane z entwzjaz
:D1 ey 1 ditlalaJl)cy w Imle.nJu Jednostek. Ewe- mem przez mtodzie!. Nieatety, zbyt rzadko
at a autorytetu., p:zysluguJ cego Sprawiedliwo- wllpomina sll! na. szpaltach pism 0 tej niezwy
lie! Pa6stwowe!, me wcbodZI tu wg; . a je- klej kobiecie, kt6ra od sler gu lat pracuje nie
dnem z .zebran Pa!,est;y ar Z;8wsk!ej, ealeze utrudzenie na polu spolecznem.
/l:a ezasow okupacJI memleckleJ, wyraiona 10. Aliezny wale jaskolek powstal w tym ogrOo
stala opl ja 0 dop.usz zeni kobiet. do . wodu dzie, grajIJ i tanczQ go z wdz-i kiem mlodzi ak
adwokacklego. OpJeraJQc Sl na teJ opmJ! wy- torzy i aktorki w mundarkach. OImuryJasko
dana zostala w r. 1918, juz w Niepodleglej PoI- lek. wykonujll swoje piruety nad {)grodem do

ace u tawa, opiewajQ a, ze . d okate moie kt6rego kaidy ma wstl:P, kto spragniony ko
zostac obywatel polski bez rozmey plel. Wszy- jenia. W zakQtku ro'nie tlljemnicza paproe

, KaZd jest tutaj sob!). Pa ny lzepc na Ie. tF : : :k arl :0 " ;zo; ;iihd 1:g: i

eji. Inni raczl) siQ slodyczami I owocami, ktore Na zjeidzie omawiano szereg aktualn}'t . - powro

dbajQca 0 estetyk gospodyni, podaje na zarab- zagadni.it, zwil!zanrch z sytuaejQ wyehodzt"1 J,n 6.50 zl.
nych taekach. Alleznie tu i r.omantycUlie. Nie polskic.go we Francj:, onadto. .zas USt&.JoDil tow;ca:h: "
cbee si wraea6 do SZ11rzyzny. Wiatr porusza s ez go]ow.y. program dz alalnos 1 . alturalno. ' \ .gCI :r

festonami r6z opinaj,cych mury.

oweJ I gospodarczeJ na naJbhzs prz

Moja osmioletnia coreczka twierdzi z ealQ Z {)kazjizjazdu odbyla si wystawa 1'0 .
stanowczosciQ, ie to jeat ogrlid zaczarowany. r<;1cznych czlenkhi Zwil!zku.

Ludmila Miehniewiez. Powcdzenie Grace Moore.

atkie wydzialy prawne na uniwersytetacb p(}l- '
skich otworzyly podwoje dla kobiet. Nawet
:Uniwersytet Jagiell{)nski, dlugo i zaciekle bro
Belp'atne porady kosmetyczne
lIiQey monopolu wyksztalcenia pl'8wnego jedy

aie dla m\:zczyzn nie opart sill wymogom ty
cia. Procent kobiet wsrod sluchaczy wydzia pod redakcJ. Heleny BienkowskleJ, Gabinet ra-c}onalne} k08metyki. Katowice, KoSeiullki 8.
I4w prawnych rosnie coral bardz-iej.
Po raz pierwszy w dziejach rozwarlo siO dla chemlczne srodki do usunif;!cia zb dnego owl{)- nilt "gesia sk6rka" na udach jest t, zw. Iisza
..Straplona"
Rybnik.
Z Iiatu
Pani wynika,
zejem
I 1\1.
N. TarnowskieJest
G6ry.
przezprzy
Pa
(depilatory),
nabyte
w skladzie
apteczlllieszkowatym.
to Opisana
defekt, kt6ry
kobiet polskicb okno na caly swiat: ale juZ 8 lu aienia
tego 1919roku okno to zostalo do polowy zam nym, drazni,Jej akor\!, Zdarza aio: to CZfJsto pewnej cierpliwosei latwo ,motna usunli. W
przy
wrazliwycb
skoracb
i
wtedy
uciekamy
si
tym
celu
nalezy
miejsca.
dotkni\:te
tt
dolegliwo
kni\:te. Koblecie odebrano moinosc pe nienia do irod'k6w fizykalnycb i mecbanlcznycb. Z fi- sciQ lllye CZ\)sto garQcQ wodl) i lllydlem pume
GbowillZkow s\)dziowskicb. Od tej pory mogla zykalnycb iirodk6w na pia.rwszy plan wysuwa ksowem. Na noe amarowae mascilt 0 nastepu
on. odbywae tylko aplikacj\: adwokaekl). Pole, sie elektroliza. Jeat to labieg radykalny, usu- jQcym skladzie: mydla anrego 10 gr, kwaau
lIa kt6rem moglaby tyle zdzialae intuicja i in wajQey owlosienie bezpowrotn1e, ma jetJ,nak t salicyl. 0,6 gr, pumeksu w pr.oszku 6 gr, lano
atynkt kobiecy, zwlaszcza sljdownictwo dla nie. z}1j 8tron , ie jest zmudny i kosztowny. Po- liny i waseliny po 5 gr. Ran{) zmyc mase go
letnicb, w ktorem praca ich moglaby dac wr z lega on na wprowadzeniu do mieszka wlosowe- rQcQ wodl!. Gdyby okazaly sie podraznienia,
lI'ewelacyjne wyniki, zostalo im odebrane. p{). go eienilltkiej platynowej igielki i zniszczeniu zwilzye dotyczl!ee miejaca swi.zym olejkiem ro
_olono kobietom dojsc do wielkiej drogi, a po. brodawki wlasowej przy pomocy prl!du elek- slinnym (oliwl! lub olejkiem migdalowym). Opi
Ze iirodkow meehanieznyeb polecic sane zabiegi trzeba powtarzae aZ do zupelnego
Item skierowano jQ na jednQ tylko IicieenionIJ tryeznego.
mog dwa _ usuni cie wlosow przy pomocy znikni cia guzk6w (kilka miesi\:cy).
Grozk\:, cboe kwalifikaeje mlodych prawniezek,
:koiiczIJcycb wydzial pra,,"]]y, al) - rzeez pro.
Ita - identyezne I kwalifikaejami ich kolegow
prawnikow: j.zeli :DaB cbodzi 0 faktyczny za
aob wiadom{)Bci, to studentki maj, go w cZ\:

speejalneg.o . p1astra zywicznego, al'!J.o przy po

mocy pllmeksu. - Pierwazy z tycb srodkow sto
suje sio: w apos6b r.a8t puj.cy: Owlosione miej
sce pudrl1je si obficie talkielll, poczem powle

ka ai je roztopionQ emaIsjQ plMtra zywiczneg.o,
atych wypadkaeh duio wiekszy z kilku ,owo a po ostygni\)ciu tej elllulsji i stwardnieniu. ener
dow:. kobieta jest naogol bardziej obowl4zkowa gicznym ruchem zrywa si\: plaster wraz z wlo

-<>-

Zamek M-me Pompadour

wlasnoicl, republlkl

Gwiazda filmu amerykanskieg{), Gra

Moore, ma na Riwjerz.e olbrzymie powodzenit

towarzyskie. Wyrywajl/ sobie poprostu spie.
waezk , by przewodniczyla l1a rozmaitych b
kietacb i swif:tach dobrocz)'nnyclt.

Pola Negri wychodzi zam:tz ...poraz pi ty.

Pol a Negri przebywa obecnie na Riwiem

w towarz}'stwie pewnego elegancki",go pana. 0
kt6rym wiadomo powszechnie, ze jest kand)'<Ja.

tem na pil,!tego jej m za.

Czy Niemki wyrzekn si . fUcowycb
kapelu5zy?

Krotkie wlosy zestal)' jak wiadomo w Niem
czecb wykl\)te. Ideal dzisiejszej Niemki to d
grube jaknajdluzsze blond warkocze. W zwi,

ku z tern, wzi<;ly si Cstatllio panie w Nie

czech bardzo energicznie do piel gnacji wlo,01l

Lekarze ni.mleccy, W)'stl!pili ostatnio z wni
skiem, ktory napewno nie zyska s:rmpatji k
biet Iliemieckich. Otoz lekaJ"Ze ci ostro wys

pili prz.ciw przyj tej ad kilku lat mod'lie fi
eowych kapcluszy. Zdaniem higjenistow ni
mieckich file jest najgorszym materjalem

Okr}'Cle glow)'. Nie przepuszcza onpowietr
rozgrzewa si\, I,alwo od promieni sloneczn .
i nasyca wilgocil!. Totez zjawisko wypaJa
wl{)sow 11' kobiet znobserwowac mozna najc

saml, 0 ktorycb 1isuni cie ehodzilo. Miejsee
RZQd Rep\1'bliki Francuskiej otrzymal w pre
odwlosione dezynfekllje sl spirytuselll, Cho
eiafJ labieg ten wyglljda na tortul'fJ Aredni.o zencie od p. Cbarles Caben. dotyebczaaowego
whlczn", nle jeat tak bolesny iak to wydaje sie wlaScieiela. zamek w Champs aur Marne, ktory
awego ezuu byl letni, rezydencj, faworyty
kobiety poaiadajl) w sobie ogromne zapaay mlo.
dego, niewykorzysta.nego jeazcze entu jazmu : ad e a p t ::I I) 3at:; ;h i ch,IO::A o: .:; kr6lewskiej, markizy de Pompadollr. Pie kna
rezydeneja Wl'81 ze wapanialym parlclem ma slu.
wkolicu ze wz,l\:du na ambicje: studentka po czeatem Itoaowanlu zanikajl) cZ&sem zupelnle. ty6
jako miejsee weekendowego WYPoclynku
prostu wstyd i' sil! nie zdac egzaminu. Mlode Dru.gi zeapoaob6w, to zgolenie wl.osow I pocie dla prezydenta
RepubUki lub pre leu rady mi
miejsC8 ogolonego 2 razy dzien'l1le pu
praWJ1iezki znalaz};,- eil w trudnej aytuaeji, nie ranie
nilltr6w. Oficjalne przekuanie ..mkU przed
mek..m,
Spoaob
ten
lapobiera
odrastaniu
moallC Z8stoaowac w praktyee swego przygo. wlol6w, wYltrzeg,,/! ait iedn-ak naldy mocnego atawieielom rz,du odb\:dzle lit w jelieni roku
blel,eero.
telwania naukowego i kwalifikaeyj zawodowyeh. tarcla, . aby . un.iknlJ6. zadra nien ak6ry.
Jednakakeja protestacyjna, wazc-.ta przez ne

sciej . na wiosn . tlumaczy si\) to tern wlasni!
ze skora g!owy, :1.m czona kilkumiesiQCzne

I'e. . zwi"zkow' kobiecych, uwie6ezona zosta1a
wydllDiem uatawy. 0 uatroju e,d6w powazech.

JADWIGA IWRCZAIWWSICA.

i latwiej cblonie wiadomosci (co jeat cztstem
&jawiakiem .twierdzonem n. p. w koedukacyj.
I1Ych szkolach srednicb), powt6re dlatego, ze

."ch, z r. 1928, kt6ra' to ustawa zniolla zakal
",bejmonnia ltanowilk ledziowlkieb pr:tel ko.
'ilty. W r. 1929 pieR&za kobieta.-Polka zo
.tila Ianow.na 8 dzi, dla nlllietnicb.

Nakrotki . okres rozjdnil lit boryzont

,, amkni cjem,",pod powlok:) ci i;kito'go kapelus.
zimowego, domaga 51\, swito'zego powietrza. N

Kobietom z ludu, kobietom, kt6re ebodzQ
kapelusz.y nie wypadajlt \\"105Y - twierdzQ I

p,cje Die ".. pdewidll..e.

:". . Niemianowanie .' . kobiet na. 'Itanowilk, Ie
",i6.. tlomacq CI)"lUiikl.mlarodajne '.obaw," ie
1tJllia-1cOblet.ll Die podol. nale&yWmu prowa.

lak czarnc cicnic, iak ducA"
podl1ttne,.lckkie gondol.

,w6W:. ..Ico,Dll!!lt,o w'.,dabh

.' ..................... . bjkt.6r,m pod w'lIe"J IIltul'1
''S'IIIII, .....pr.w' blrazl jpwll.,.kompllkoftoo
...;JIf.O'nd.....lt .uroWJm .w,.I,remkary, nl. Plio ...j.t-I' x, Weneejl. NI lewo pallc doi6W. nl PNlWO ltatua Ie J1I:r.tdlat1tn litt.

'. :Iraq aaiada6kobletr, j\li&eh04bJt,lkO .' . .WI Mark.,:w Illbi .tatelt. 'r6Iblt.IllIIOInortkl.

1. Na gale

) letnl Fe!
15. o bm.
,a bo:sku
uCdq miel

,l,(wody "

Qrc:n przy
u {.;nnasty
now:!': bed

) Zwt;jzek

lak caeko 111 lIIol'sldei kq.pieli,
iak baika, ktOl"a o!lllOi,

...... .r04*1 dla .apraw eywllllydi. Nowa no

tUtJ")'eh .pra . llkatnle,izycb Pl'ltJ,.

tr , . II SPO

. i Kraioi

Karl.a z podr j

... ar"" .tdliow.kl, trl' jako .telliowle .rodl'
V . Gditzl,lach dla nleletaleh, j.dll. - j,ko

''''_ 111'-"1111 tl11ro pfua . mtlU,,,,-. n.JIn

'i: I l

gole.

lak " 01'onko1l!e zludzeni.,
iak klcjnot, zgttbioll!l w' mOI'zu;
blVszczq.cudownc sklepieniG
palacu potfitullch DoloW.

. w., .A' ik blet, "lzokuJ'''' 1'O'n,l,nle

:il l Kitto\\'

kar", - lansuj:!e ztlmiast Illody fileow)'ch k
peluszy - lIIod\) chodzenia. bez kapelu5 z r ..

iak haftowany gobeUft

.....ha. 1'IIJpran .,dowej, a Jud'nH4nlernla1a.
".1l1aldadoaldli6w-kobiet, jak rowniet Wm,
....o.,..tfJW.i1I.. prHI' nie nlelct6r)"ebepraw
....lOkowitoby'.,1lltH.yr.n. .O'yllielaoboctzlje

UC4

:"]:.1 .wyciecJ

"rod,- i la
lepszem lekarstwem lIa chor{)by wlosow. je. _!_ ' ie\\
zdaniem I.kany 1I1'lllieckieh odrzuceniew .
k)'\lotcls
kapeluszy.

,praw kobiec b, aby jednak pl'9dko' zMW sil:
l&tiemni6. .' Wobecnej bowiem ehwill, na ca
l.mUx:vtorJtml.BzecIYPolpo1!Wj' 4 koblety pel.

-- ;,

, ;o Wnieb

aka h, J& dostalam stoa plsm urrameznycb warz)'szen polskich ora2< goscie, 111. in. kensi :I-j)!; wyjez.(
,wa () god,
1 kraJowyeb orat cudowny zak,tek do obserwa- polski w St.rassburgu p. Wierusz-Kowalski.

tv enecjatlti aio 1I!1I6ntra...

powoln1/1Il, leniwYllt ruche'"
81tnq. :tielon'lIeh wddpolem...

lak t'ozlItipanekleinotr.
iak patae wodnyNeptulUJ,
Bt'ebt'fJflt i mwdtilJ i .totent
1niasto ttsmiecha Bi, ku tl4t1h..

Jq'k .lttda wprawdf .mie"Co""
jak prawda - Co bajk!! bllt"
tll obi cia ntotla wtulOtla . ..' '. . _

W enecia nau BiQ 'ia'wi'...

) Po pUla

: bin. po

t) jowe

Z.clIlba 'J
: POd: skie
"I spadi &

r 1 Przedr:
ta 111iejskie

Pud oPiekl

\,?strzet t
, .?bec PI
Skl n:eiak
,1 (:egow

zk Wal", Z:

nlalhaj PO

eur 3 'k JUC

Z RId)' WoleW leL .,
\v'zorai odbylo Sll posle4zenle Shlstuel Ra
\VoiewodLk-iei pod pnewodnictwem p. Wo
,odY dr. OrazyMklego.. n3. ktorem zalatwIo
s:e reg spraw bleiacych.

g:;::L:::aW;;:;:. :::en::: Bezplatne p zejilzdY zle[1 KolejilDli PilDstwoweDli

(K) Uroezyste Oplsko Strzelec:kle w Bykowl
Die.

Oddzial Zwiazku Strzeleckiego i Tow.PrzYi.
CY leczniczeJ pr yslu' u/"czlonkom lch ro- s oroczna imPIeLa dobroczynna kolei dla dzle- SQ\YJ. w tym roku ntUslaJI10 WlPrOlWadzlc regula
n. Zaklad Ubezpl cLen 5polecz ych wyja- oCl, okazala sfe talk pozyiocmJ;\. zwlaszcza dla cie Scislejs.z;\. l't1,ianowicle lIOdrQ.tny (oniekun) ZS. w Bykowinie dla uczi:zeuia Pole.glych Bo
'lbezPleCLOnychw
tem.
prawa
do po-'llbozs.zej
D. C.. K. dP. lI!twY.
w KatoWICach
kmnunikUlle:
ze-t -Iikr.JP1!I
d. pozosta'wiaJIIC
w drodze
wlasnemu
kh 1(1 haterow 1. Kemp. Kadrowej i Bohaterow m;;ej
ic p(}lUOC leczmeza
pr Jakie
ystugu]e
czlonkD
it Zarz Kolel.
iJ>omimo.
;\C bilet dlaIesiebie.
bedzie
III1sial rowniez
scowych urzadzily 5 bm. "Uroczyste Ognisko i
w CI"U
ogOlem 1mezaty dllleJ
gQIMJooarcze,],
wocyl1owat
Sle 1I'
/ I1<1ibYC
ka'MegQwdziecka
szczegQln
\\.ubez:pleczonego
ka d m rod\u lI;a
endarzo,,:yrn,
lP SyltlU1CJI
wtOrzy 1 w
,tyro rok.u, .chOCiaz
w niee?
lJmie
ju bilot dla
!tontro/ny,
cenie 20
gwszy, oa rodza
vrzed Apel Po-leglyell Bollaterow". Zebrane oddzialy:
od dOSCI zachorowan.. W razlo zachoro- 'l11onyd! warulI1kach Na Impreze przewldziano Ioopoczeciem iPo(Ir6!y, WlPisac do tego bJletu Zwi<izkll Strzele kiego. ZWillzk'l1Rezerwist6w
na chOf( be 05trll. okres pOmocy leczni- tyi!ko dwa t otdnie" t, i. ezas OIl 8 do 21 sieTI'- nazwiSlko 1;woje i dz:ecka .!)ra-z polo,z 'c swoj i Oohotn: ei Straiy Po:iarnei z pochodniami . i
\\inien bye przedluiOO}Y 0 nowych 13 ty- lOia w "eznie. P zed')tlienle te-g.o termi1[Ju nie 4}()<!piS z()bowi<\z;m<\cy do owwwania sie dtzie<: ork:estrll nol ozeie udaly s'e z dziedz1li szttoI-:
!II_ PraWD czlon rodzmy do pomocy leez- QULSt<ll!li w zaqnym razie a .to ,talk ze w>zg!ed6w kiem w dn>dze. Bez w 1pclnlenia biletu ko.ntrol
k e PU i al :a r :: ::: !
zei \1 ygasa. z dna:.m utraty pracy przez u- ,fil11alns wyeh jak i iPrzewozo.wych. Pc'd()bnie i3lk neg.(I i bez opoopisanla gp prz JJOdroznCJ;:o. bi : ie
p,e zonego. Jedyme w w¥padku gdy czlo- w zesz!ym rolw bed<\ mogly oSOIby docasle (21 let ten uie bedzie miwl wa:inoSci. Niezaleznie FrzemQWolenle w)"glosil komdt. oddz. :lS. P.
_ roJziny rozPoczlI1 leczeme przed ZWOI!11 Ialt) zalblerae ze sobll 4 dzioci w wieku do lat .ad le,:o Zarz;\d Kalei al\Je!otrje. do publicznc5ci, Chmura franciszek. Drzewo na ognisko ofiaro
III z pracy wbezpleczon.ego. pomo ,Ieczmcza 14 t. ;. dzieci urodzone 1l3ljwcwSni-e,j w 1921 ate1;J.Y powadowal11a falszywlI litoAcill. nie za'bie wal dye. kopalni ..Lech'. P. Todt1ebell.
t amll choro:be _ nalezy mu Udl:le.ac nadal 'f0iku. Wamnkl u!eg!y 0 tvle za!a,zrydzcniu. l:i rala ze sOibll dziecl. ktOremi nie zamierza sie
'lI,e po l:wolmemu z p:acy Il'bezpieczone!l"o do zaibrania ze sOIbli beZiplatnie d,zieci da1e u- {]Opledrowae w drcidz . locz porzuca Ie nast pnie
Ibict
at aD _ czasu wycze!p m przez chorego 13 oprawnienie nietylko jednorazow.v bilet normal- na laske l{)SIu. JaI!!lIcv z dziecmi I'owiuni za
OdillO\\"egO okresu 5wJadcze6. ny Lwb poomlelS'kl na po- illg os.gbowy. lecz tak- wen"u zglaszac sie do kas bHtJto'\1:.Y<:fl luc do (M) Repertuar kin.
ze bi[C/t taki na pocil\>g pcSpiesznv I bilf}t na .biur I'odrozy, azebv 'I1nik'1l:\(; natloku I'rzy ka
'raq
..Casino.": Tajelllnica ekspresll nr. 6, ..He
Ijaz4 ) Do Kalwarll Zebrzydowsldel.
Unie I'alist'WowY'ch kolei W &kotDr01Wych. Przy. .gach. Zarz d Kolel prosl 0 nadsr4anle uw&,g do
\\' nicdzlele 1l-g0 bm. wY1ezdta POcil\g pie! bi[etach QlPiewa:jll,cych na przeiazd powyzei 300 .tycza..<:ych rzebiC(ltu i'11)prezv p.od adresem nad !los" 1) I coi dalei. szary ez!owieku. 2) Prcca
niza.
\I!IKOWY do Kalwarii Zebrzydowskiej na km. d:(JIJ)UszczOlna bed,zie iednora.zowa przerwa .Q!itszvch clnekc}'i kolejow 1L Bagai rc:cz1IY z teSciow<l. "Odeon" Don Juan.
:hOdo
sto. " W Wniebowzi cia Najsw. MarH Panny. 
IPCdrozy. Pon[ewaz w zeszlym roku zauwazo- nie moze Iu: zillbierany w ilQScI wiekszcj n;i (M) \Vypadek oa kopalni.
illsrj <oj; \\yjcidia w nledz.ielc: 11 sierpnla z Cho no, 1:i wiele osob zalbie[a!lo nieznane soble dzie 30 kg. na osooe doroslll i po 10 kg, na d.:iecko.
Na k{)!p. ..M 'sIGwicc" wydarz i sie '\\ zoraj
wa 0 godz. 8.22. z Hajduk 8.28, z Katowic
tragkzl1Y wypadek. W czasie przewozenia 'WI:
_ po-wrot 15 sierpnia popotudniu. Cena u
gla
w podz.:emlach 5Z-1etni robotnik Pawe!
a!n 6,50 zl. Bllety s" Jeszcze do nabycia w
I
Szcz ka z RoZdz:enia-Szopienic przygniecony:
towica:h: w Lldze KatolickieJ. 1111. Marsz.. Pil
zosta!
dD sCiany I'rzez ieden z w6zk6w kopal';'
sk'w) 58 w biurze "Orbls" Katowice Rynek
nranych i dozllal z!amania podstawy czaszkl. 0
Z IV Chorzowie ul. Wolnosci.
liart: 1l1esz,;z sliwego w "I'adku przeW>ieznQUD w
tan:e grozl1ym do szpitala w Myslowlcach. Wy
) 1'0ci<\gI POpula'fne.
0 okrell
sl&ski,
zamyta sleies!i
cyfra
ze wszystklcb
woiew6dztw.
Mianowi"
padek bada Okr. Urz. Gorniczy.
\\' 5cbote 10 bm. zamyka sl sprl:edaz kart chodzi
Lipcowv
bilans
turvstvczny,
I
wvslato
11
316
os6b,
a
wlec
naiwlecei
16808
os6b,
kt6re
zostalv
przewiezione
cie
z
woiewodztwa
warszawskie
i
wy
c5tnictwa. na 3 wiel,k" wycieczkc: do Odynl.
(1\\) \vYbory w roku 1919 r.
rty uczestui-ctwa w cenie po zl 21.70 nabyc popular.nemi poei1\ ami, uruchomionemi jechato w zorganizowanv,eh POCi1\ aeh
\V zwillzku z nadchodz<lcemi w 'borami flie
ina we wszystkich addzialach LM. i K. w przez Ulte Popierania Turvsty'ki. Po- 'Dopularnvch w tym samym okresic ed rzeczy b dzie przyI'oml1iec ostamie '\\')"00

Z Myslowic

Rozw6j turystyki na SlilSku

lad! podr6:iY. Dnia 15 bro. iako w dzlen

"licCZIlY wyjedzie z Katowlc po-cill'g PDPU
!iY do CzestochDWY. Powr6t teg()t dnia wie
,em. Karty uoezestnictwa sprzedaill blura po

it) _ Pocillg organ4zuJe Ljga Popierania Tu

) \\"yclcczka galarami po Przemszy.
9 bm. jest ostatecl:nym tennoinem za
u'czestnictwa na jedynll w swaim ro
\\ ycieczkc: galarami I podllglem popular

;n /. Katowic p.fzez Myslowice, Przemszc: dD
clniku, W Chelmku przewoiduje sic: zwiedze

iaiJr}ki "buwia ..Bata". gdzie kazdy u(:ze
i:, b,dzie m6g1 za 80 proc. znitkl\ nabyc plek
ob:I\\ie. POLatem w prograrnie jest zabawa
, \y ycieczk organizuie Liga Pomerania Tu
sty ! wspolnie Z oddzialem koleJowym LM.
-. I Krajoznawczem TowarzystwelD KQlejoo
m, Na gaierach - orkiestra I tatice.

Cill'lli wviechatv do Krakowa, Zakopa- 7 743 oso-h. z woiewo-dztwa krakowskie
nelio, Czestochowy, Beskld6w I nad moo o 5680." lwowskielto 2771. 16dzkiego
rze. O 6lem uruchomiono Vi mies. !ipeu 2663, lll!belskiego 2435. kieelckiclto 2050,
28 DOci&ltow popularnveh. Cvfrv powvz pozl1aIiskiello 1 451. wilenskiell:o 1 458,
sze swiadcza 0 duzvm rozwoiu turvsty- nowog-rodzkie o 981, sta;nistawowskie
ki na. Sl&sku. W szczeg-olnosci iesli cho- o 906, bialostockie o 762, pomorskiego
dzi 0 ruch koleiowv poci1\ ami popular- 367, w.ofyils'kie-g-o 282, poleskiego 384.
nemi do Krakowa. to z zestawienia sta- Poza poci& ami popularncmi wiele os6b
tvstvcznego wynika. ze WoiewOdztwo wviechalo do Krako a na svpanie kop
Sl&skie od chwili rozpoczecia pielgrzv- ca i zwiedzenie krvptv wawelskiei prv

mek na Sowiniec i do krvptv wawel- watnie w uocil!.g-ach niezorganizowa
skiei, to iest od 1 czerwca do 15 !ipea nvch.

Nle bedzle ttoku przy wyJeidzle z Zakopanego

)15-g()
lctnl
Zakopane.
8. I cznle
bezp!atnycl1
za5telJl'..tiacych
J
bm,festyn
urz:!dza, Sokoll.
gn1a.zdD Bogt1clckie
na W 9.
Zakoqlanem
odbyfa
sie 6 sierpnia konle-kupon6w,
sc6W'ki i gwarantl1Lilicych
tern sarnem mie
otrz)'ma"

eoa ,)0 sku festyn Sokoh. W sklad programu rencJa zO!'ianil:QlWlJna s>pecjailnie przez ",Iadze nie miejsc siedzacych. Przewldy'wane j;)st uru
hcdL4 miedzy inne?li zawody lekkoatlety z- ko!ejowe I Komi1et Olowny ..$wieta Oor" ce- .chomienie w wymicnionY\lu okre:sie codzienl1le
. Za\\ ody w koszykQw«: I slatk6wce. zd W1&- lem za biezenia ZaWCZ<LSill cwentualncmu na- .kil'ku poc:;u:6w nadxw "'Czajnycl1. Rozklad jal:

ure'n przy oSwlebleniu elektr. wystc:py dru- tlokowi w POCI/Wt8oeh po za oli zenlu uroczy" dy voci;\.gow tlormalnych i nadzw ua;'nych b 
n :rnnastY'Cl:nych. W czasie wystepOw kQn- 5tiJ "Swl a OOr" W rezu1t8oCiI uc:h'Wa,lono dl:le ogtosl:ony we czwarte:k ral10 za\Pomoc", ali

rtowac bedl:ie zesp61 muzyczny. Strzelanie 0 wydawa,nie wszv5bk m 05obom pragnll<:yrn Wy SlOW roz,\eoDiQny h po calern Za-ko:/<LlIf}m, Po
grod} i tance pod golem niebem dQPelnia/1l Jecha6 z Za&ooanego w okresie od nled'ziedi 11 na'<l.to rozdatl "'Ch bc:dl:ie 10000 uloteit z dclda.

o : icwa s :: I e

riu t

:: sierpnia wleczorem dOl wto ku 13 5ie\'lpula ",ill- dnyrn rMklaWn lazdy p.ociJ\i:ow.

01:) \1 atelstw"..

) ZW!<1zek Strzelecki Oddzlll Kltow Lllo
nr,"dza w dniu 11 slerpnia br. POP. od godz.
II' o rodzie P. Raczka w Panewni.kach lobok

\Z [)ru 00. franciszkan6w) Wiel.kl festyn

tlc.ecki z dancin,giem i r6zn ml urozma.icenia
, II.! k t6ry zaprasza wszY'stklcb ObywateLi
rzc1c6w I Sympatyk6w Z. S. wraz z rool:ina

Wypadek na dworcu kolelowym w Katowlcach
warowvm. kt6rv w tvm czasie Wyru'
SZv mial z Katowic. Trzv WalitOny u
leR"tv uszkodzeniu.

Wvpadku z ludtmi nie byro. Wladze
wszczetv dochodzenia.

smaZwracamy
na Olloszenie
w Czytelntkom
Ilumerze dzisie/szym
Re-I Dnla
7 bm. l:DaIlY
awantlllrnik
Breitkopf fry
uwa,ge
naSzegD Pi(K) WYbryk
notoryczD'1O
Iwaetarnlkl.
tU ,WlelkieJ Wlosklej Nocy" w dniu 10 14. bedllc w lo'kalu Czupryny Jana w Deble za
irZlldzen
11 bm.
(a). 1t'16cal
tate te wla&ciciel
zmuszo
, . DYsI'ok6i.
byt awanturniika
usunae naloka'iu
uilce:. Z
zcmsty

, zato wybll on kamleniatni lZ szyb w okDach.

stauracll POSlu .. sznego z Jastrz bla ZdroJu. 0 U_ \ deryk. zam. w Welnowcu przy ul. Peow ak6w

nlowY'l11 czaSOPlsma "Szkwal" dD Jeslenl roku W cl:asle tego zalicla powstalo wok loka u
IIIblegielO Po tym okresio tadneio Uipowatnie- wleksz. 1JblelowI5ko. podezas ttt6reiO Brelt
nla do zbleranla oiloszed ani prenumeraty WYA kopl uderzony z<lSta! przez kogo&l tlumu tc
tel WisDomnlany ad redakcli nieotrzymal. Wo- pem narzedzlem w !rlo'we. Oka'leczoDeiO prze
bl:C czero za!atw!anle Drzez niego Jakichkol. wlezlono do szltitala mlelslaielo w Katowlcacb.
wlek 'Draw w ;mleniu cl:asoJ)i.sma ..Szkwal" Da glStle pozostaJe pod opirJk.. lekarsk...

let¥ traktowae lako zwykle nadutycl.. (K) J(rwawe IIOI'lobu..L

Dnla 7 bm wleczorem Da 111. Krakowsklel ..
SZ01PleDi1Cac:h powstala wrl:ecl:ka na tie osobl

n' do parlamentu niemieckiego. W wku 1911

20stal w)'brany dQ parlamclltu lIiemieckicgo po
la-k Sosinski przewoonicl:II<:Y ZJedU(x:zeni.a. Za
wodowego i zast pc,v.-al powiaty do rewolucli lIie
mjec ioCj, Nowe w:\,'1Jory do parlamentu niemiec
klegO mialy s;e od 1 by6 16 lutego 1919 raka;- iec&

zostaly przyspieszone I od-byly sic: 19 stycznaa,.
Miasto 1\hstowice z Janowem 1\\lejskim podzie
lono lIa 7 obszarow w)-borczy"ch. gdy:i; upraw

nionych do glosowania bylo 9173 w 1Jorcow.
Jednak dD wyborow stanel() tylko 4113 wybor
cow. Polacy' wstrzymali si od glosowania. Wy
bory do prusk;ego zebrania krajowego Qdb)'ly.
si 26 stycznia tc,gQ roku. W tych samydl ob
wodach iak prz " w 'borach do Zeibrania Naro
dowego b)"lo tlPrawnion 'cl1 do .....)-borow 9,197
\\ 'borc6w. 1 tiltaj wstrzymywa i sie Polacy ad
glosowania, al,bowiem Dddano t ":ko 3965 glos6w.
parb'j nicmieckich.

(M) Wypadek podczas fwlczen.
PDd<:Z<1s cwiczen pokazow3.ch straiackicll.
z okazii tn oduia Strazy PGtarneJ, zostal powat
nie poparzollY w q>raWl\ stronc: twarzy i oke
naczeillik straiy w Mys!owicacl1 It. OraibYO,
Petarda. ktorll 1I1':al wlasnorc:cznie wY1!u&ci6
nacz_ Graby wyhuchla przedwcze&nie. powo
duj'lc w)'padck.

Z Chorzowa

Sobota 10 sierpnia.

RATO.'ICE. Godz. 6.30 Audycja-poranna. S.:!5 Wska
coW)c:l -prkkt]."czuc. -11.51 Sygnat czusu. l:!.OO Hejnat z
....le*,_ _MHrjacklej. 12.03 \Viadomoscl meteorologtczne.
]2.05 Dzlenntk poludnlowy.- 12.15 Pl)'ty. 13.00 ChwUka
dla - lIobl.t. .13.05 Koncert IIwartetll snlonow.go. 14.30

owosC'i z plyt. -15.15 Zycle -Ilrt).styczne j kulturalne

glt,ska. J;;.':W \Yiadoinosci - it't<,ct'. _15. 5 Nusz lIandel
mor5ki. -15.30 ',"cscJa aUdycja -dIu dzleci. lti.OO Skrzynka
tec:hn1czIlB. 16.15 J>it'sni w wykonaniu Marjj' Jarrowej.
16.80 Krotkl koncert_ kameraln)', 16.50 Coc1?ienny odci

Pil\tkowy koncert symfoniczny orkiestr:( Pols'
Radja pod dyr. Groogorza Fltolborga doia 9 >je,;.
0- godz. 21.00 przYDiesle m. iD. raadko grY""anq .
tur Beethovena nap16aDfI W r. 1812 ria otW2tcif'!
tru w Budapeszcie uKral Stefan" i bardzo zYWiic i

nek prozy. 17.00 Dla D88Zy<,h letnisk t IIzdrowlsk 

kODc rt orktestry P. R. 18.00 Poradnlk 9POl'tOWY. 18.10
l\I!nnta poe;..lI. 18.15 CnJa -Polskn sptewH". ] .;;o SkrZ)'D racbunkach t;' lowych.
1\-a. cloci _Belt (1Ia dziecJ. 18.45 l'JJ)"tv. 19.J[, -I(oncf'rt re alQ takleml nazwi8kaml jak: Janina Surynowa-W.y
kJamowy. 11\.30 Nasze plE'sni. 19.50 Pogadanka aktuulna. czOlkowska. }f.- Czerkaw8ka.' JadwJga Kiewnarska. 

20.00 '.,S1&5kie pierony t-gorole U - telJeton int.. lien.
ryJiif Sft1ti>wsklego - 20.10 \Vieczor Karala N amYsJow
IIklego W '1\'ykooaniu orkiestry P. It. 20.45 DziClfnik wie.
CZOrt1)'. 20.55 Obrazkl z ;2)' ia dawl1ej I wspoJczesnej
Polski. 21.00 Aud}'cja - dJa - Potak6w z zagranlcy. 21.30

Nowela Barbary KwapiIisJ:tiej ,.DzJecko" utrwala pro
mienny usmiech, z ktorym blerzemy do r kl ten. bow
gaty tresch\ t barwDY pl kol\ okladkl\ pendlla BRODY
Kt:,dzierskiej ZeBZyt ..Kobiety w 6wiecie 1 w domu u .

.0.

' ,Swtdo gor" - koncert w wyk. orktestn' symfoniczncj
P. R. pod dyr. Grzeg"fza Fitelberga. 22.00 'Vtudomo Ci

flportowe. :? .10 ..\Vielkopolska w prlekroju". 22.:m PI '.
ty. 23.00 Y.ladomo8cl meteorologlcznc. 23.05 .Muz)'ka ta

, czna.

lildolDlli IDBDDdlPIZI
Urz dowa cedula giddy zbozowcj
i t01l arowej w KatowicaclJ

Bacznosc Podoficerowie Rezerwy R. P.
Kola Katowice.Centrum.
Zbi6rka Vo'pzyst"kicb czlonkow w nlE'dzjel , dnia 11
hm. 0 godz. 7 rano na rynku kutowickim. 8k d na8t<\pl
wyman:]; na bolF-ko cplem zdobJo'cia l'OS. - Obecoo!5c
Wl'iz:rstkich ctlonk6w knnieczna.

j,Kobieta w swiecie i w domu".

z dnta 8 sierpnia.

po!!iredni& uwertu.r Dvorzaka ,Na lonie att!r -".

DV9rza k urodzony na wsi. przez ca e &we zycie z.at
muje w 8w "eh kompozyciacb CDS ze _ zdrowia pra .

wego ludu wiejskiego. - Solistk tego koncertu t

t:l.k bardzo przez ra4joslucbaczy lubiana pianisfka
fja Rabcewi zo.wal ktnra wykona koncert fortep!:.i
d-moll Rubinstelna. wymagl!l.jq,cy swietnego opawo\{::
WARSZAWA. - DewilY: Belgja 89.35 89.58 89.12. tec.bnicznego
instrumentu i sporej dozy poezji.

HOlandja 357.80 358.70_ 356.90. Nowy .Jork kabel 5.285
5.31,5 5.25,5. Paryz 34.99 35.08 3-1.90. Praga 21.95 22.00
21.90. Oslo 1:U.6fJ. 13 '::\O 131.00. Berlin 21:!.90 213.90 211.90.
Zurych 172.93 173.36 -172.50. 'VJoC"hy 43.35 43.47 43.23 Ko

penhaga 117.05117.60 116.50. LondYD 26.21 20.34 20.08. 
Dolar p. ywatny 5.26314.

Tendencja utrzymana.

Ceny bydla na Centralnej Targowicy
w Myslowicach.

T Na Centr'-iln& TaI'gowi<' w- rysrowicach sp dwno
w ban dIu burtowym. laduokacb wagooow,oll.
od 30 lipea do 5 sierpnta br. 4-11 sztuk .bydra, 1418 sw.in.
Kuny u ta.one na pod8tawfe (,CD tranZakCyjDY h: 173 cleh t. PJacono za 1 kg- z)'wej iagi za btadniki:
pelnomi
sisle, wyro81e najw:rzszej _ wartosci rzeznej
2 ..to 12. - Pszenica zblE'r6na. 16. 1\h\ka ziemn1a'Czana BU.
perior 28. M&ka pszenna gat. 'IA 0-20 proc. :l8, IE 0-6;; 60-65. pelnomiestste mlodsze 5Z-59'-' 'mternie od:i:ywione
proe. 23.75. )l q ka t tnta la. do 55 proc _19. - Otr by mlodsze i dobrze 6dz)"wlOue starsze 45-51. Jalowli.i i
}Jf-ozenne srednle. z przeffi. stand art. 8.25. Kuchy lnianc krowy pelnomi 5iete. W)-ttlczone najwyzszej wartosci
16.75. CcnY' orjentac)'Jne niezmlcoJone. '(jspo80bienle rzezncj -63-74. fleh)oll1i siste w:rtuczone kl'o\\' '_ nujwy2
5zej Wal'toRci rzeznej do lut 7-mlu 6372,. starsze W).tu
bpokojnc.
czone. kl'owy i mniej dobrc mlodsze krowy i jatowki
Ceny roournleJ". BI oa 100 kg.. par)'tet wagoo Kat01l'lco

Nr. 15 ..KobielY w {;wiec1e i w domu"- rn:hodzl jll2:
G.apl'Z€ciw je ienl. Dziat modY fdl'aeH powicwnoM lata,
Notowania poznanskiej giddy zbozowej
pi(>kne wz ry w dl.lale",rob6t n:czn)'ch kaZ.l Dlyfi1ec 0
z dnla 8 Bierpnia.
coraz _dl"z5Zy(;h wieczorach. Do zagadni('t1 wsp6Iz)'cia
Ceo)' parytet Poooatll
,domownik6w wif;'tnie podcbodzl Roztropna ram Domn
z ,to cpna tram akcyjna'-lra1iz. 90 ton 9.M-n.7 .. MEt
w -artrk.tllc "PioJ'wsza o oba w datnu". SZE'reg zagad 
triel) dnla J)owHzedniego omawiaj} - dZialy pl'aktycL:ny I 'ka zytola ..:... ptftrWBZ - dwa gatunki 0 75 gr. nizej noto
kullnurny. Ur1opom na wodzle, krotkim wypadom Awftt Wana. Jp. Zp?-ieti 670-6 O. gr 12. 5-1:!. Q. Otl'p,by tytnje
1-7.50. Pfizenne redDle 1.25-7-,75. Be.Bzta notowat\ bez
(; I:n lst aan U Jet nnl; 5 !;<Jkm ' ,, :!;'(' a ,PiP.j ZmhiDY. rfipOBobhmie spokojneL - - Tranzakcje oa od
sfu:;,.iJle, 'Vanda Dobruulska. bronJqlJ lojaloogci w po rujennych war:.1Dkach: z)'ta -840- ton, pszenlcy 537 ton,

Podzickowilnie.
Nin!ej<zern
dzi kuj S5

!! ! 111111111111111111111111111111111111111111111111111.11111I11I11111111111 '

i Zaktadowi Ubezpieczefl na Zyde w Poznanlu

i= i.eOddzlat
w Katowlcach 
Zak!ad Ubezpieczen na Zycie wyp!acU rnl peln sum
:: ubezpieczenia 1. j; zl. 1576.-.
:: 1. mlrno zawarcia przez zmarlego ubezpleczenla tiez

= badania lekarskiego. ,

:: 2. mUno ze zaklad w chwill wypadku nle byl jesz

:: cze w posiadanlu plerwszej skladkl.
:: Rydultowy. dnla 8. sierpnia 1935 r.

5 1859 Hermina Gllwltaka
iilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil

56-62. mie1'nie odzywlone kl'owy i -jaluwki 56-62, mi£'r".
nie odzpvione krowy j jatowki_ 48-550, 11c110 odzywione

krowy I ja16wki 40--47. Ciel ta najprzed iejszc tuczo

ne 71 8n, srodOle tuc'Zone cieh:ta 1 najprzednl£ Jsze nO!.
ki - 1\1-70. 1'Hliej tuuzone c1el ta 1 dobre I5saki 5O- O.
8winle tuczone po'ua.d 150 kg t ..wej wagi 116-125 pel.
!!omt 81Ste f.!d 120-:-15D kg z "wej wa,gi 100-115. p ln9.
mi(!5fste ad 100-120 kg z nvej "agl 90-9ft - Prteb!£>g
tarsu: NPf:d normalny. t.arg oz)'_wionYt tendeneja u b '

dla utrz)'mana, u trzody chle"ioej tem\'!Dcja chwiejna.

