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-Przed .n..elsk....franCusklerna
'rokowanlaml mDrsklemi
LONDYN., Do Londynu powr6cil z 1',
ry*",aZEd sekcji planOw rozbudowy floty ..
acl1airaUcji bryQ-jlkiej kpt. Danktwerts, k

ry, prow_au} w Paryila Dleobowi-"j to
mowy _ przedatawicielun i marynarki fra
cuskiej, D& temat poditc ia wLondynie' fo
JII.Ilnje!1 rokowa6 morskich anglo..frane

sytpa ja

I'll nle Je!
" domysiJ
,cystkiem

oViy_m

'AB I." ,y;' kolachzhliionych do'rll4o owanywOtl. ulelaletnYt!t.WA4dis- srodkiem 'mobilizacyjnym Jest,Gilrril'a.' ,Web. Misja " Dantswertsa. ktorY b ; a "YoU
potwierd.-tt wiadomoiC,:&e , ' konterell.Cja Abebie jlrzedaitw itto'rodki celenueorrani- 1rl!d praybywajl) tranS1JOrty' zagraniczne, la.- jednym .,M1mych eppertow b/ ,t ni "DI

t:'.ech pai\atw zachodnich waprawie konfllk Acji, J;lolicji w Cldrf1)nykoI"PUII, kt6ry.bQdzie ce przez port Berbera w' Somali, brytyjsldej. tfJlkich Pl'lY' ..wieran u porozumienia1t\O;
tqw}osk.orl&bisyJ\.ldegl)', zhierze '. sit w., dniu lie_yl" 8000 .ulbrojOl1Ych ., funkejoDarjuuy. Sily.f4fromadzone m dzt Gor hei, i Gabre. s1de,o s Niemcami. uwie6aona bye miala
16 aierpniaw Paryzu. Premjer Laval obej Jednoczejnie czynione si pmygotowaniacna darre wynosZ4 25.000 liJdzi: LQCznie Abi wOOzen,iem i apodziewaj,siv, iz rokowan'
miep \Vod11ict\Voobrlld. ,Anglja QIIdzie re froncie 10malijakiJik synja obilizowala juzarmjll li . :UOmol'Bkiepomi y :Francj,i Wielk, Bryt
prezebtowaha przez '.mmistra dla spraw t.lgl
Mobilizacja,w okolicacl1 Ferrary I Oro- tysh;cy lud , i, Z " , c , zegO 85 JYsWe , Y , na odeinku , ' n , jl! rozpoczq sit w Londynie wPaZdzi ,, 1
Narodow, Edena, a Wlochy przez azefa C" benu
dobieg koAca, przyczem g16wnymo- Erytrei i okolo so tysitey na froncie Somali, niku.'
bineti1 ministra spra\V zagranicznych barona

Aloisi. ' c,

'LONDYN.Delegacja ,'. br 'tyjska, kt6ra
wesp61 z przedstawieieJami !i'rancji i Wit)cl1
. odbYQ.ma ' kon.sultaClj, trzech moearstw '1Ia

podstawie traktatuz r. 1906 w sprawie Abi

$)'JlJi, odjeidza do Paryta\Ve wtorek. W aklad

jejw-:hodZ4: minister dla spraw Ligi Naro
rl6w Eden i .staIr podsekretarz stanu w For
!gn Office sir Vansittart. Formalne, rozpO
c? lerokowan na.stQpi w czwartek, ale" po
ufne wyjaanienia i k()ntakty pomi\l<lzy dele.
gacjami odb dl! si j z w: srorIv.
PARY:2:.Agencja Havasa dowiadujesi,
zmiarodajnego zr6dla, Ze konfereneja pnied.
stawici{'\i tl'zech mocarstw, dotyezQea Abi
!fnji zbierze si w Paryiu dnia 16 sierpnia.
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W ARSZA W A. ,(tel. wt.> Onegdaj w jak, sie sprawa. przedstawia dzisiai. go, Jlozostaiac nadalczvnnvmi ' dzia!a iadczv d
godzinach wieczornv h odbvlo sie po. zwolennlk bolkotu. prezes striinnletwa czami w ideowvm. niezaletnvm ruc
siedzenie ,dzialacz6w stronnlctwa ,Iudo- p. Rata) jest obeenie calkowicle: odosob- ludowvm tak. jak bvlismv nimi od wI i\"sii.
wqo a:rupy ..Wyzwolenia" w sprawie nlony ze swoim JIOldadem. Orupa, naj- lu lat przed pol/iczenie-m sie wstronni, . Ca:Juw
:u Iissenki
stanowiska. iai}{ie zaieto stronnictwo ,Iu- wybltniejszveh dzialacz6w .. Wyzwole- two luQ.9we.
dowewobeczblliaJacveh sle wvbor6w. nla" wystapUa na oneRdaJ m zebranlu 'Po rozwazeniu svtltacii. iaka si w usat!lmenl
... Kontrola Anglji nad Su zem. .
Wvnik 'Posiedzenia swiadczv '0 rOL. ze ,stronnlctwa ludow o i wv tl}sowa' tworivla 00 uchwale konllresu stronni mmlunge
KAIR. Jak donosi prasa egipska, AJl blelu \Vewnatrz stronnlctwa ludowego. la do prezvdium stronmctwa PISmO na- twa ludo\Vello W s,prawie wvbor6w
l;,,,-iskJ .

,ljapowzi la ostatnio szereg zarZl}dz.eil, ma w kt6rem wleknose wvbltnvch dzlala- stepuiacej tresci. , ' ,.,' - Sejrnu, doszlismv do przekonania. ie torzy, ubu
, w - zaci
, J/Jcych na eelu ustalenie scislej kontrolinad
kanalem sueskim.
cz6w
nle soIldaryzuJe
l ..Mv.njzej
'Podpisani'
oswiadezamv.
ta. POwzleta
POSpieliznleJ
POlltvkq
bo1kotowanlasle,bynaJmnlel
wybor6w. 'rak.Z ie
wystepujemv,ze
stronnictwa
ludowe-cbwala
dvskusii.
bv'a bledem
POntYCZI1 ' mi\dzyos,
Jakkolwiek ordvnaeja wyborcza doSe' a piimo,
\., Ab,isynja zmobilizowala lIO tysi cy.
mu nam nie odoowiada i projekt iej Z\\' poj .:ia I
RZYM. Virginio Gayda.omawiajl}Cw
czalismv. to jednakie zdaniem nasze (hi w kif
,.Giornale d'Ualia" wojenne przygotowania
- Iud wiejskl POwlnlen wzhtc udzial ci gni cia
Abisynja na pograniczu Erytrei, donosi 0 bu
wvborach. abv ale byc POZbawlonvm 'W7. oha:
: dowie fort)'fi'kacji i okop6w na Iinji Sanafe
Co do
nowvm'Selmle calkowlole SWego prz
,Adigra oraz w okoIicacll Macalle. T)"JIl ' ro
: bctam fort)'fikacyjnym towarzyszy budowa
staw:lelelstwa. Intetesv wsi ,s . vt' w cr Dent
:cJ:'6g, jak n. p. dr<>gi samoehodowej z Cobbo
tne. abv POzostawac bez reprezentac skiemu.
: przez; Maea]]e do Adua, z rozgal zieniem na
vi ciarach ustawodawczvch.gdzie r ch, hor)
'Adigr .W Debra Tegor i Dessier groma
nrezentowane bed<l inne warstwv spul oki na ka
dzone sl! wojska i materjaly wojcnne.
czetistwa. DlateR:o jestesmv zdauia. i .., prezesa
W miejscowosci Tucul Dindia, pOlozonej
reprezentanci lu'linoSd wieiskieiwkm popieraj,
4) 25 km od Gondaru, podj to prace nad bu
sia"h ',u5t hd cvch kandvdaturv pose ie "Deuts
cmvq skladow. Wszystkie' te przygotowania
stde,'wi:ri'ni, zlltfisz-aCisW'oich;, kal1d \'d u Ludowc
prowa'dzolIe.81) pOd'ldetowlrictwem oficel'ow
tOW;11a'
JIOslowznanvch i' wViPr6howa osi. ze ro
belgijskichi szwedzkich;, Wojska naplywajl!
r:aleD1i.oddzialami Dla,ulatwieQia' mariilzu
." nvell dzialaczow ludowvch Chlopi win rza Pana
'Ivojsl('zbltdow'ano'na rzece TlI'cazze trzymo
ni gtosowac na nich w dniuwvboro kandyd;
'£iy oraz kil'ka innyeh na mniejszych rzekach.
iak najliczniei. WystePUlac ze strollni 'tualna. F
Oddzialy zbrojne z prowincyj poludnio
twapozostaJemy' wleml Idealom., kl , Wiesner

ych i centralnych
gromadz
q si
WI
okolieach
Addis-Abeby;
skqd
pogl6wnie
uformowa
niu i zaopatrzeniu odchodzQ na poszczeg61ne
odcinki. 22 lipca przybyl do G:mdaru trans
port 22 ponton6w. Wsrod dow6dc6w poszcze
olnyeh panuje podobno niezgoda. Ras Cas
sa dl}.zy jakoby do zdobycia' naczelnego do
::w6dztwa nad call! armjq p6lnocn1. Jedno
czcsnie ras Aialau pragnie byl rzekomo mia

Czesl zemtclll slfl
na p. Rzym"nowel '
. MOR. OSTRA W A. Sl!d w Morawskiej
"strawie po przeprowadw'Mj rozprl\wie aka.

rym sluiyllsmy zawsze. Cele. do kt'

mqszosc

liarna praea sPQlecznazwalnia nas
iak mniemamv -od' potrzebv da\van'

.1Ostawia

rvch da.zvmv.pozostanll' wiec niezm.e i ru Dopi
wanych I

I zapewniel1ia.
nione. DIUl2'oletnia.
bezilnteresown<l
ze kieruie'
nami, tvlko it
ska '0 'PrzvszloSc .,ludu . i Polski

Oswiadczenie zostalo podpisan
Opin.T pub1icznlj Francji niepokoi barozo fakt, ie ostatnie lIliepokoje i r{)zrt1lChy -rozpoeltly sit
wlasnie w dwu itajwi k8zycll portach w{)jennych francuskich, w Tulonie i Brest, co przypom.jna
plfczlj,tki rewolucji rosyjskiej. N&zC:Ij ciu port wojennyw Brest.

Laval walez, dekretaml 0 obnlik, koszt6w

przez: MaksymJUanl ".Mallnowskiel
Toma"l NeczkleKo.Mlcbala ROga. J

na W oinlcklwo. matela Stolarski

Jane Smote., Adame Wamllisklego. J5
zeta" Blelosk6rskleao. Antonle2Q La
ra. '.IIUII NOIika, Ifenryka Wyzyko
sklea:o. AndrzeJa Waierona.Jana 1a

utrzym'anla
ra. Jane Sufraok'l Stefana ratareu
ut p. Rzymanowl! na 8 dni wi zienia bez.
k..
wzgl dnego zohostrzonym postem oraz nil
gl:zywn pieni inl! wwysokosci 200 koron. prawie
P ARYl.
Ostatnie
rz1\,du, trwaly
I P ARYZ.
Laval,
oswiadczyl prZO'dstawl
12 iodzln
podobrady
przewodnictwem
pre cielom
prasy.,
it JU1jpowaitniejszy
wysllek ., Jak widac, wiecw gfUpie ..Wvzw o1
C W ARSZA W A.,' Zwil}.zek Kobiet Siowian zydenta Lebrup." rzadu lest ze rodll.owaDY oa walce z bez nili".,kt6ra wvsUtpUa ze stronnlct\V3 I
t.kieh w Warszawie wyslat dziti do Zwh!zku
Po zakoiiczeniu obrad. aiencja liavasa roboclem.Szeteg dekret6w z.walcza bar:
Kobiet Slowianskieh.w Pradze depes ,do. oglosila komu,nibt stwierdzaii\cy. ze rzad dzo sur9wo prz .stepstwa. ,oszuokadstwa I dow o zna.iduj" sie ,. , DrawlewPY
agajllCI) sif,) zlmw!1ia pl'otei!tu, spowodu przedstawll pr.zydentowl republikl do a- naduzycle zaufama. Mall\ one a ceJ.u OC ro wvbltnlelsl dzlalaoze,' tel IrHPY. NI 51
bl'utalnego traktowania w czeskiem wif,)zieniu probaty 70nowycb dekret6w. z ktorych40 ne d obnych clulacz . ,ZnleslOno pewr." turalnv: zwlazek It WyzwoJenl... ." pia
'Jeaczem w Mo awskiej Ostrawie aresztowa urkazalo ' sie juz w'd:demd,ku urzedowym. czesc kontyngentow Impo-rtowych'artyku w 'OUI.' stronnlctwa ludoweRo rozpa
roej 'p, Rzymanowej. Zwil!zek warszawski
dekrety oilaszattebedl\ stopnio. low przem slowych, rzy dekrety dl\zl\ o slew dttlu OII8IEdaJsIYDI"deflnltYW III
prosl zwiQze]t W l'adze 0 energlcznl! inter Pozostale
Onranem rupv. kt6ra wvstt\pUa .
wo w najbliozszych
dnlach.
:",al1la ry,nk Zadamem
ml suego.' do pop.ra:-,v
. , " "sytua
JI unorm
producedltow.
loh lest stronitictwa
wencjf,).
ludow.exo. Jest' ty.godll
Dekretv u'dh alone p(}dziell motna na r6wnlez obnl enia cendetallcznych. 1(0
'.R6wnleZ zarzl!d, g16wny ZwiQzku Pracy
..WY_,wolenle".
Obywate}skiejKobiet przeslal do Pani. Rzy dwle katelorlel 1) dek ety. zawleralqoe nO morne zostale cbnlzonee to pr. nt.
rnanowej depent nasif,)pujl!cej trekl: Obu we postlUlOWlenla. "2) dekrety. precyzu- Rz!\d przyst!\pi' do PQlepszenia admini
none nieludzkiem traktowaniem Pani I jej Iltce zastOIOwanle postal1owled. zawartych stracii. Nieu.iyteczne wy.d,atkl zostanl\ znle
dzlecka slemy wyrazy serdecznejotuchy i za.

W plerw..e! aruple. slone, Juz obecnie nlebez,pleczeiiStwo final]

Pomiedzy postanowIen:ami u<\du znaj- sowe zostato usu,"i te ," ' c.
'kladnej krzywdzle Pani wyrzQdzonej.
du1e ale, r6wnie 'pewna lictba komu,nika- 'Program robot publicznych ,przewid'lli£
,,;(:..-) arZ3dGl6wny Zwil}Zku ='raey Oby tow. reiestruk\ca U'klady zawarte mi dzy budowe I naprawe droit. budowe ,tam I ro
wwnienie' zywego wsp6lczucia wbezprzy

watelsklej KobIet. -,
.ykallllnil sl, WallOn6w

SOI:iNOWIEC, Wcuei, lortowa.nia wa
I'onow', na' Itacjl'."Kazimlerz", 'I' wagon6w.
ktore sta}y na boczrtwy,ruszyly nag),e po po
c:Jiyiooici toru w kierunku, Maczek. 'Mimo wy
l!ilk6w.sli1ltbyk<>lejowej wagol16w tych nie

rzadem i ponc eg lnemi orga,niza iaml gO' bot'y maj[\ce, na ce>lu oohro,n,e przed powo'
spodarczeml, Dekrety' te obeimulq' przede- dzIa. skasowanie l1iebez,pleczt1vch przejaz
wlzystklem zagadolenle obnltld koszt6w u dow koleiowych. I1udowe tuueH pod tora

trzymaala. tnl koleJo\vcmi itd.

Przeciw zydom

udalo sit zat yrnac. Doplero za, Itacj, Ka- BeRLIN. ..8erliner llIustrierte Nacht nad Odr1l. umieszczono, na dwor<:u nll
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lIie ..Dllennik Polski" dlaochrony prze:cl
do labi
bl'lymiemi Btratami materjalnemi od d'
dni wmlejsee wlasnycb artykulow prz e r chOltzil .
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do rzeczki. Na przy.
aUS2'a' "e.bpO
pisy

.zcMA!:le ofiar W ludzlach ie bylo Dwa wa- rzadzema przeclw zvdom don OS! : W Clllll. Jedz!e zaraz dateJ.W Ch cJe'burzu PodollClr - Sip III em
,oilY zoltaly uszkodzone.. Straty rltaterjalne Poczdamie Doli cia aresztowata zonate- (06rne I'..uzyce) zabronionozydom MITZ. Arentowano pod,ofieera. !do
stt.niewielkie. Na przestrzeni Kazhnlerz- Ito hdaoru niezamezUl\t. zw. ..kohie- wst pudo tatni miejsklej. Wreszcie ,je- prlyanll .il, ii dostal'CZY. qentom ob
at'lJki w,trzymano, rueh naprzeci'l'kilku tv nlemiecka" za' shaftbienle raSY. W dnaz dyrekcvi muze6w oldosita, it zy- moc l'I wl dokumentYt doty obronY

.lo iQo' mleJscowo4ci kuracyjnej Freienwalde dzi nie nUlj pl'awa zwiedziIII1ia mUJe6w. rodoweJo

Z! Us zaii\C1

_scj \:ywib
lacZ01IY- ,]

t Z Ylell1""

!I i. Inadal
sierocil \v
" Cl eSC !)

lego. kt6!
onor i OJ

W zwi:tzku z powyzszemi informacjami
syt acja wyb c a, 0 !Ie chodzi 0 iem
1", nie jest wYJasmona 1 nacial panuJ"tyl e:amieszcza jeszcze "Der Deutsche" inn",

. "'jomys!y, kt6rym ciaj" wyraz przede dotycz,q jut, jednak obozu .folskiego.
r. ,stkiem pisma antyvolksbundowe z Oswiadcza ' mianowicie. ze pr6by obozu
s>} owym "Der Deutsche" i z6ocjalisty rU,dowego, pozyskania r6wniez opozycjo
ant Volkszeitung" na cule. Zwlaszcza ni5!6w iako kandydat6w na posl6w prze
ai;{ "Der Deu che'" z,11 sierpni.a w lamaly haslo bojkotu. og!oszol'ego' przez
. , .37 - przynosl szereg clekawych !nEor Partj Cbrzdcijansko-Demokratyczn, i,:ie
r. yj 0 wewncotrznych tardach i " ostat zwolennicy Korfantego w r6znyc}, mia
j h eta ach wyscigu 0 mandaty w obozie stach i gminach wzi li udzial w wyborach

'emiecktm. .

delegat6w, wch c do roznych komisyj

I W o obnym'artykule p; t. ,,Auslesc" ..... okr gowy h.
Zdaniem pisma ..znajd, si rownie:i ta
bor -'- oswiadcza pismo. :ie do nowego

'11IU powinnyby wejse to najwybitniejsze kie osobistoki . z ot«zenia Korfantego.

aywidualnoSci z obozu niemieckiego,

dyi wog61 nowy ejm .b dzie. jik si

'e zebramem osoblStoSCl. Tymczasem Cl
05rod Niemc6w, kt6rzy silC najwilCccj 0

nd ty ubiegaj", ic w $Obie godnego u

,;uj nie maj:to przeciwnic "wystawanie ich
:'I przedpokojach roznych dygnitarzy w

rz dach", oswiadcza "Der Deutsch". nie
iadczy dobrze 0 ich charakteracb". Nie
.iadomc kogo tu "Der Deutsche" ma na

Z, prac KOl1\IIelu" ludow, Pomnl}(a

Marszalka Pltsudsklego I Paws'ldea Slilsklego
Konstytucyjne posiedzenie Sekcji Finansowej.

Dnia 6 sierpnia br. odbylo siC; w lokalu cie sift do calego spoleczenstwa, jak row

Glownego Zw. POW5t, 51. konsty- niez do wszystkich organizacyj spolecznych,
Copuwda w innym artykule p. n. Zarz<1du
10 sierpnia.
Na posiedzeniu
uchwa!ono
zwr6
tucyjne posiedienieKatowice.
sekcji Einansowej
Ko-I zawodowych
orazsekcji
samorz
d6w tcrytorjal

,}'ili,

'ulissenkampEe um Mandate", Vor dem

Pomnika
Marszalka
nego i gospodarczego
z gorbudowy
cym apelem
sammentrjtt der Kreisd legiertenver mitetuBudowy
sudskiego i Powstanca
$l'lskiego.
pod Pilprze-I dC,zlozenia
datkow na rzecz
pom
11Imlungen" wymienia "Der Deutsche"
Prezydjum Komitetu p. Ru- nika. W szelkie wplaty ustalono wplacac
nwiska tych przyw6dc6w niemieckich, wodnictwem
dolfa Kornkego. W sklad zarz d\' sekcji co PKO. na konto Komunalnej Kasy 0

torzy ubiegaj" sift ie o zdaniem manda
w zacicotych walkach mi"dzypartyjnych
11Ii dzyosobowych. Za kulisami. oswiad
a pismo, wre dzialalnose. 0 kt6rcj nie ma
poj ..:ia niewtajemniczeni. Istniej" wy

"..eszli pp.: Wiceprezydent m. Katowic Dr. s2czc;dnoSci pow. Katowic:kiego w Katowi
Szkudlarz. jako prezes, G- n. Dyr, Ciszew- cach nr. 305.540 na rachunek Komitetu Eu

ci gni cia do wyborow rowniez kandyda
'w Z obozu opozycyjnego".

Piasecki, mec. Chmielewski. Juljusza Ligonia. .

ski - wiceprezes, Laudzik urz"d1"ik Unji cowy Pomnika Marszalka J6zefa Pilsud
- jako sekretarz;W sklad sekcji wchodz skiego i Powstanca 51<1skiego w KatC'wicach.

nastlCpuj"cy czlonkowie pp.: inz. Sekretarjat Sekcji Finansowej mieSci sic;
Ihi w kierunku. jak zapewnia pismo  ponadto
Przedpelski. starosta Dr. Dollinger, Plk, w UnjiPrzemyslu w Katowicach przy ul.

Co do Niemcow, to zlozyl, jak dopo i

er Deutscht", wizyt P. Wojewodzie
skiemu, Drowi Grazynskiemu, p. Has
ch, ktory zaproponowal przy tej sposob.
oSci na kandydata niemieckiego p. Rosum

., prezesa Deutsche Partei. Kandydaturco
popieraj:t jednak jedynie tylko czlonko
ie "Deutsche Partei" i Niem,eckiego Blo
u Ludowego a takze p. Ulitz. Pismo do
osi, ze r6wniez i p. Rosumek przyjlCty byl
rZCl Pana W ojewod", oswiadcza jednak,
e kandydatura ta jest juz tymczasem ni 
tualna. Ponadto wymienia pismo jeszcze
. Wiesnera oswiadczaj<1c jednak, ze w
'niejswsc nierniecka bynajmniej nie ma za
i<.ru Dopierania bez zastrzezen zbankru
wanych politykow zawodowych. Tu pi.
a stawia za wz6r obywatelskiego U5tO
nkowania sift do spraw publicLnych sta
owisko, zajcote przez przedostatni Dumer
er Deutsche". gdzie oswiadczono, :ie z
mienia t. zw. ..pantowc6w" nikt kandy
a.tury poselskiej nie wysunie i ze katolicy_
!emcy popr, kazd" mozliw, kandydatur
JOe tragbare K:andidatur)' wysuni"t Z
rzeciwnych nawet oboz6w.

Zatwardzlall zbrodniarze
w,pleralil 51-= dokonanych" zbrodnl
(Da.,z, dill sprawDzdanla ze str. 9 z prDeelY eygan6w w P,zezynle)
Wczoraj popoludniu trybunal podj/il prze- "AlfreiC' obciq.i:yl jedynie "Kufracza", twier
slue1iiwanie oskarionych eygan6w. 'Do sali dZl!C, Ze ten'r6wniez byl w Warszowicach,
wprowadzono Jana Adama, false Daniela Bu- .l wi adorno, Ze "Kufracz" temu zaprz.eczyl.
rjaiZ8 ,iego, nosZIjOOgo przezwisko "Wincent". Innych cygan6w "Alfred" osze dzal, zadne

Cygi.tn jest wystrt'18zony. Widok trybunaln go nie obci al.
i siedzq.cyck na lawie oskari:onyck towarzy- SI}<l, nie mog/ic z niego wydobyc przyzna
8ZY robi na nim dui:e 1Oratenie. Nic dziw- nia, przed8tawil mn falszywe alibi, jakiem
nego: p eiez ,ni.e
wieme...
co oni dniu
zeznali,1czy
go sl posluzyl
wythlmacz.enia,
gdzie byl
w
"wsypah
czy
wrzesnia
ub.dla
roku.
W sledztwie
bo
"Wincent" nie p,'zyznaje si do udzialu wiem cygan z.eznal, Ze w tym dniu byl w La
w morderstwie.. On - jak twierdzi _ tylko ziskach G6rnycb, gdzie u stroza kopalni
rewolwer wypotyczyl Danielowi przed napa- ,.Waleska" zamienil psa 1m skrzypce. Otoz
dem na pocz w Warszowicach. Jesli cho- ckazalo si , ze byl 10 I.aziskach, ale kilka.
dzi 0 mord pod l\liedin/i, to cygan jest w ze- miesi cy uJczesniej. Ale inny jeszcze szcze
znaniack bardzo ostroiny. Nawet kiedy go gol zostal ujawniony; rnianowic:e ZOlUt Da
przewodniCZQcy zapytal 0 da 1 wrzesnia, niela. zjawila si pewneg dnia w domu

.Jdpowiedzial, Ze wIJpomnianego str6i:a i

nle zna s1e na mleslacach, padlszy na kolana. caluwala KO
nie parnift , nie widzial i nie slyszal, Try- po DOKach

bunal pr6buje znowu konfrontacji, kt6ra proszqc, aby zeznal w dochodzenit:tch, Ie Da
wypada niepomytllnie dla zatwardzialego i.iel byl ft niego krytycznego dnia, t. Zit, I-go

zbrodniarza, Wszyscy potwierdzili, Ze "Win- wrze8nia. .
cent" byl z nimi pod Miedznq.. On jednak Dalej, aresztowany "Al/1'ed" pl'zem1lcal
usilu,ie wytlurnaczyl! sfdziorn i prokuratoro- Z wi zienia "grypsy", kt6re dostaly sif w rf
wi. ie' towarz1lBZe' chC4 aif mt nim zemscic, ce wi adz. W grypsacb tycl1 polecal tonie i

Stara i znana piosenka. Przeciet "Ku- c)'gano wyrobienie mu dobrego alibi.
fracz" i "Rysiek" r6wniez tak sit tlumaczyli, Zbrodnia.rz przetrzymal jeszcze cal1l sze
Wprowadzenie J6zefa Daniela. false Mar- reg pytan - i nie przyznal Bil;.
cimt Ma.jewskiego (pBeudonim "Alfred") wy- Czeniek Burjanski, false Wladyslaw Ba
wolalo dftlezaintereBowanie. Nic driumego" lacz, pseudo "Moryc" - bylostatnim z prze
to przeciet ten, kt61jJ - jak w1lkazalo /fledz- slucbanych wczoraj cygan6w.

two - HMoryc" oIerwszy strzelll do Glowall

zastrzelll pollclanta PasteJskletro I dobll i zranil go cil;iko. Czeniek wybral taktykt

IIstonosza Glowale. "Alfreda": 0 napadzie tylko slyszal, a w

Butn1l cygrm, typ zbrodniarza. Ten nie ad- dniu pierwszego wrzesnia byl I'zekomo da
czuwa :lJad:nego Ifku przed trybunalem. Na leko poza potIJiatem pBzczynskim.

pytania odpowiada szybko i II08no, Do tla- Pozosta,ie jeszcze ostatni, Inorderca gajo
padu na pocztl; 10 WarBzowicach prz1lznal Bif, 1Qego - Szctcrla.k. Ten zie przesluchany
:iawet opowiedzial szczeg6lY, ale w napadzie dzi6 przedpoludniern.

na lietonosz& nle bral - PpWiada - udzialu. POCZQtek rozprawy 0 lodz. 9.ej.

,.e - :,_<._,,> _'."".: ,:
Co,czynilllydlazwalezania skutk6w bezmhocia
Niewielu ludzi zdaje sobie spraw , jakie
ftir,duszc wklada Panstwo w sp?leczenstw? zapomniec 0 szeroko prowadzonej ,akeji te.
akcj.. pomocy dla: tych wspolobywateh, dozywianiadzieci,
szczeg6lnie
bez- I.'czy
Rozmiary
tych
potrzebkaz'i
je uszere
M6 wi 'i e 0 apiece
otwartej, dzieci
nie mozna
ofiarnyeh
jednostek
-szerokootwar
robotnych.
", " 'gowaGwedle
waznosci
izyciowego
pozyt

:orzy nie posiadaj'i zadnych rodk6w u

Na podkrdlenie zasluguje tez wydatny ku. Kai'i sumiennie rO'twazyc, ezy nazbyt
al ki z bled'i, usuwama leJ przyczyn, za rozw6j 'ogrodnictwa dzialkowego. Obec- rozpudowane, a nawet luksusowe czasem
o\Vno o g nizacje jak. pojedynczy obywa Ole przestrzen zajctta na ogrody dzialkowe urz'idzenia pcmocy w jednem miejscu nie
tel e staWlaj'i wyma ama pod .a rese?1 rz  wynosij)rawie 634 ha, z tego na SI'isk przy- v;plywaj'i na zbyt dotkliwe zWliienie srOO
ell i ogo!u spoleczenstw , uwazaJ'i c , ze wla pada 219 ha, na woj. poznanskie i pomorskie k6w w innem i nie powoduj'i odsunilicia
'nie odcmek przez mch reprczento:wany 248 ha. - 160ha wypadana pozastale wo- wic;kszej iloki os6b, znajduj cych sili w
' t najwazniejszy, lub ze zaspokojenie ich jt.w6dztwa. cictikiem polozeniu ...:... 00' naleinej im po
J:otrzeb w budzecie Panstwa nie odegra za
Pr6cz tego ogrody dzialkowe dla bez- mocy. ,P?stan wi n.ia w tej dzie zinie win

trzyll1ania: W szyscy pO Il s.Z'i koniecznosc

(!nej roli.

\Vi budzecie ministerstwa Opieki Spole

cznej przeznaczone w r. 1935-36 na cele
pieki spolc.;znej 10.871.ooozl. Samorz'idy
as wydaly w okresie budzetowym 1932-33
.cz n . sumct 85.144.136 zl na opiekct bezpo

'red i., pozatem na zdrowie publiczne, a
aluIl W pewnej mierze tak:ie na pomoc
poleem:} (leczenie biednych) 46.116.129 zl.
..or. 100 miljonow zatem oddaje ze swych

robotnych zajmuj'i przestrzen 202 ha. ny byc Jak,n lm.meJ doktr nersk'e, - mu

. " .. , sz'i one bye zyclowe. Tu me wolno pozwo

LII4do. '.. ' ..... i,

czone., tem przekrwienie orcan6.wpOdbrzuua.
uderzenla , krwi ' cJO cluwy. . b61eclowy ib ie .
serca. iakr6wniet cierpienia brooviluzowelk!'
szek. rozpa41!ny odbytu. bemoroidyj fi$hdY P""
i'l pO cwiercszklanki naturaeinei wo;lygorzkieJ
I'ranelszll:a-J6te1a zrana i, wieczorem., 2!alecan.

przez letarzy.

StanDtrudnlenla ,
Wedlug ostatnichdanych GI6wneg9
Urzctdu Statystycznego na 1 lipca rb.,c w
gornietwic na terenie calej Polskizatrud
nicmych bylo .89.566' robotnikow, whut
nictwie 37.696, w przcmysle przetworczym
416.915, w elektrowniach iwodoci'lgaeh......
7.669,winnych zaklaclach praey 53.980 araz
na robotacl1 publiczn)"ch '108.296 robotni.
kow.
2 og61nej liczby robotnik6w, zatrudnio..
r.ych w przemy le przetw6rczym,przypada
na przemysl mineralny 51.266 os6b, meta
lowy 64.316, chemiezny 33.870" wl6kienn;..
ClY 131.118, I'apierniczy 12.510, ' 'sk6rzany:
5-470, drzewny 42,331, spozywczy 4U95.
odzieiowy 11.825, budowlany '13.235, oraz

Dla ulzema dolt mezdo nym do pracy, hc sobie na bierno e i niedoskonalosc apa.
k 6rzy nie zdolali z.abezpiec yc sob ,: staro- ratu wykonawczego. Rozbudowa aparat'.;,
k:,,}ub wskute mesz,c ctscla straclh zdol- nios:}cego pomoc i kontroluj cego jej for
nose .prae , Panstwo Spl S.ZY ,l?omoc:'i '!' mc; i celowdc jest konieczna, - oczywi
formle zasdkow.. Do c wlh weJSCla w ycle kie m6wimy nie 0 apal'acie biurokracji.
przemysl poligraficzny 9.019 robotni
U5t wy . 0 u ezpleczemu spolec nem ltczba Aparat ten wytworzyc mog , skutecznie na
kc.w.
taklch mwahd6w pracy wynoslla ok. 4000. organizacje spoleczne,te zwlaszcza, kt6re

W por6wnaniu z poprzednim miesi,.
Ten pobiezny przegl'id wysilkow dla z natury swej blisko staj'i rzesz, opiek'i
ehod6w spoleczenstwo "na pomoc dla walki z nc;dz'i nie odslania nam rozmiar6w objcttych. Szeroko rozorowadzona idea cern liczba robotnik6w zatrudnionych
ven, ktorzy nie podlegaj'i zadnym ubezpie ich potfzeby. Nie trudno jednak stwier- opiekun6w spolecznych moze oddac ogrom w przemysle przetworez)'m zwilikszyla sit
eniom nie posiadaj'i :iadnych srodkow dzic, ze 5:' one olbrzymie. I potrzeb i tere- n'i przY5lugC; zar6wno' zainteresowanym, o 2.,126 osob.

1lrzym:onia.

\'If arto i nalezy zapoznae sict z formami

ej opieki, by moc os:}dzic celowo c tych
I1waznych ofiar spoleczenstwa. Do nie
awn a je.izcze najsilniejszy nacisk kladzio
11 na opiekct zakladow:}. Rozwinc;la siC;

nu pracy pod tym wzglctdem nie brak. Po- j:lk spoleczenstwu i Panstwu.
I" dla inicjatywy organizacyj spolecznych, Leopold Tomaszkiewiez. Kurs dla monter6w' centralneg.
ogrzewanla

SI ski Instytut Rzemieslniezo-Przemy
slowy organizuje '" Katowicaeh na miesi'lc
wrzesien 1935 r. 5O-cio godzinny kurs dla
mobilizacyjnego w Katowicach odbyla siC; kierownictwa fabryk mydla nie wyczerpaly monterow centralnego ogrzewania. Zglo
przyjmuje i wyczerpuj'icych infor
konferen;ja
w
sprawie
wniosku
zapowiadawszelkich
moiliwosci
zapewnienia
sobie
do
W dniu wczorajszym u Komisarza de- I powain'i liczbct robotnik6w, podnosz'ic, ze szenia
macji udziela SI'iski Instytut Rzemidlniczo
jarn
chemicznej
KoUontay
w oleKa- ,rencji
zastl;pca
Komisarza
demobilizacyjne
j cegoi fabryki
unieruchomienie
fabryki
mydla,
st:owy
surowcow.
Przewodnicz:}cy
konfe Przemyslowy w Katowicach, ul. Krasin
tow,.cach. Drugi podobny wniosek dotyczyl go p. :nz. Seroka odroczyl konferencjct, nie skiego 3 - gmach Sl'lskich Technicznych
zamlerzonego unieruchomienia r6wniei podaj'ic bliiszego terminu wyznaczenia no Zaklad6w Naukowych, pok6j nr. 15, te1e
katowickiej fabryki mydla Czwiklitzer. - wej, zapowiedzial zbadanie sytuacji na fon 335-37. Godz. urzctdowe od 8 do 13.30.
Dyrekcje tych zakladow pracy zamierzaly miejscu w 'abrykach, jak r6wniei poinfor

Hie dojdzie do zamknieda katowickich fabryk mydta

na szeroko, czego dowodem bye mog'i
iezne zaklady opiekuncze na terenie Pol
ki, Ogolem w r. 1934 mielismy 830 zakla.
ow zamkniC(tych dla dzieci i mlodzieiy z
.9!4 wychowankami, oraz 616 zaklad6w
!2 doroslych z 20.311 pensjonarjuszami.
tego samorz:Jdy utrzymywaly 108 zakla
ow dla dzieci i 215 dla doroslych, zas or
anizacje spofeczne 470 dla dzieci i 92 dla 1;1";ieruchomic swe zaklady z dniem 1 wrze- mowal przedstawicieli fabryk, ze w razie Oddzllt IZZ. w Brzezlu nad Od"
I,roslych. Dalej nastc;puj'i zakJady, utrzy S la, motywujqC sw6j krok brakiem zasad- trudnosci mog'i co najwyzej zastosowac Onegdaj przybyl do Brzezia nlO, ,do
ywane przez zakony, zwinki wyznanio mczego sur<:,wca. Obecny n konferencji s - swi t wki. . Ponad o zapowiedz.ial zwr6ce- tamtejszej, fabryki sk6r "Luksus'< sekr. po_
'e, fundacje. 2nikomt liczb'i figuruj'i w kretarz 2:WI zku metalowcow 222,p.Ba,- me SIC; w teJ soraWle do P. WOJewody Sl - wiatowy ZZZ p. Kubiak gdzie zaloiylod
em zes:awieniu osoby prywatne, 'bo za d r J?rzeclwstawii sict zamiarowi unieruc?C!- ski.ego i do Ministerstwa Opieki Spolecz.... dzial ZZZ. Po referacie' p.Kubiaka p. t.
lad\' ,dl dO,roslych utrzymuj'i tylko trzy, mlema zakladow pracy, kt6rezatrudmaJ'I neJ. "Znaczenie, zwi zku zawodow. dla robot-,
.a aZI eCI zas 10.
Ilika« moga w lic:zbicl30 ludzi zdcklaro
wafa prz)'st.1pienie' do organizacji zawodo.
\V ostatnich latach zacz la bye szerzej
wej ZZZ. laznaczyc nalezy, ze zaloga fa
tOlowana opieka otwarta. Do tej katego
bryki "Luksus« dotychczas zorganizowana
ji nalczy: udzielanie zasilkow stalych lub
byla w socjalistycznym C. Z. G.
oraznych, st::.cje opieki nad matk'i i dziec
iem, kolonjc i polkolonjc letnie i zimowe.
Wycleczk., metalowc6w
iezba umi"szczonych dzieci na kolonjach
po!kolonjach w ostatnim roku wyniosla I
Grupa chorzowska (17) Zwi zku meta
kr glo 180.000, podczas gdy w r. 1933 
lowc6w ZZZ w dniu 15 sierpnia br. urz dza
00000 dzieci. Do opieki otwartej nalez'i
zbiorowf wyc:iec:zk cUa swych c:zlonk6w i
ei: ogrodki jordanowskie dla dzieci mlod
sympatykow do lasu w ZalpkiejHaldzi
zyell.
Wymarsz 0 godz. 6.30 z targowiska., Wy
marsz do lasu poprzedzi nabozenstwo wka
Forma opieki otwartej i domowej, jako
plicy na Klimzowcu. Orkiestra zapewn.iona,
ansza, pozwala obj:Jc znacznie szerszy za.
rcs potrzebuj'icych jej i diatego w czasie
ryzysu stosowanie jej jest bardziej wska W stolicy Hiszpltnjl Madrycie dobiega konea budowaogromnego kompleksu budynk6w nowego
ane.
uniwersytetu (na zdj iu), Btdzie to najnowoczeeniej ul'z.J!dzony uniwersytet na ewiec".
TANISI:,AW KASZYCKI.

I rozllycb
kll:m wlelkiem
zbioro.v;1isku
I I wietekt6re
padro
Jeszcze
pytad prostyob, pr,..
oko ic $lllska,
a nawet' zh1dzi.pochodzllc.
Malopnlski tnib'\\>lIycll,
paltrylo
ntoNczenie.
, IJtU5Z oblawi siQ r6zne przyzwyczalenia i za- Skolcl kilku juook6w wygtosilo przygotow..,
lIIilowan'ia. 1 tru1ino wszystkim rownoezdnie ne' przez siebie referaty adziedzlny &portAl, ci...

fu nie Da[ nie uulaIJem...

cogodzic. kawych wydarzed po!-itycznych i t. p:

(Z cyklu: Ooklnlec ku szez!tklu).

To tct stanowlsko dow6dcy o'rodka praey Tymczasem ad pol zlelonyci1 i 00 bl ittlyc"';
ODR. nie le.stlatwelll. Wymaga ono \\,ielkiel fesistyclt wHorzidzie zmierzd1 i wqcza sit,

Po w iedzic1isl11Y iUli; niejednokrotnie w po
rzcunieh, ieIJetonach, .te JltnlKlY zadarmo cble
a nic iedzq.' Za wszystk" co otrzYl11ujq muszq

i clerpllwo'ci, wyroZlurnialo'ci i dobrej woll. A PDmlQdzy rozrosle do»y. '
: idll te zalety dow6dca poslada, zawsze zjedna Pomi4:dzy baraftamistale trQbacz I l1'a...

. soble przy Icb pomo.;y Juook6w. Druga, pOpOlUdnlowa zmiana wraca z Pfacr.

ap!acit tward prac", 1'0 let, gdy my mog.Ji

, Ani sie spostrzegH'I11Y, gdy, Jill! bylo PO 0- I znow przy oklenku' -kuchennem W .wieNic
i biedzie. menatki pcmyte I utotone nap6Mtacll wyrasta Oionek iunak6w. Wicczeraa.

1;(l11y bcz przesady powiedzie , i;e p"ludnlem

: st sj od kloSllych lallow I od !Ilk zapach

IPonad 161Jkainl, Teraz rozPoczl4 sle ens slod- Po kolaoil odozytanie rozkaKudlielalllt

'!Jcba i miodu. dla wracaj"cych od pracy juna

: klego Jenistwa. czas odpoczynku. Caly teren 0- przepustek i modlitWI." Poml zyciChe d
bozu iaroil sie i,ullakallli,' ,Pel,no ' ioh wszedzie. Klczycniesle s MoniuukowskaAleAI)"
Jt.dnl w barakach piszlt Usty, inni prowadzea 0- z nieblos..:' tub "Wszysllltle nine d&.lenne $ltr'
ZywlonerozilUowy, popisullt sle dlug ci ski)- wy". A potent "Rota"KonopnickIeJ.Jub hYlllftO
kow lIa skoczni lUib 'pill twardym snem III zie- Oficlame tycie wobozie&kol\czone. zamkniol.
:ouel placbcle trawnika. Naspeclalne uwzgled- bltkitnlt ldamr... wieczoru ,I falllar.. IIi.nl..

Ow Poludnie pachnie gulaszem.

U kuchennego okienka w wletllcy, slut"ceJ
ataZctn za jadalnie wyrasta szereg ludzi, kt6
I,Y Z mellaikarnl w r kach. ustawienl zastt:'pa
'\, zekajq naoblad. OtrzYl11u.jll ZI1.J)fj jarzyno

t.1enie zasluiguill ci, kt6uy, 5iadlszy u" stolu 'amerzeh coru .lestDieje/, Junacyalbo'.

q I potem ten pacllll"cy gulasz. Przy stolacb
dahych zasiadaJII coraz to Inn I junacy, pochy
111 lIad dymi clI stnlWIl. Innl odchodzll z iedze
I cm , w cief! dQbow. Na brak apetytu nlkt tu

- -------- - _.- --. ---

WlilUlna W'teczena wb..ieiUcy.

przed AwietIicll. czytalrt dZiennik,l; Wmontowl- szll do pobI!skiegQ Skoczowa,Mbo ch94... PO
nFW okno wietl1cy gl nlk radJowy kwiU me- wsI, wtr6dp6\.

lodht ,walea. ., ,. A kiedy, jut. nocczarlia stanle .. oklenbat...

.', Temile, senne chwile, przerywa awizd. Zbi6r k6w,. 0' coclzinie ,'II' In6w, zJawi. slO ,w.r64ca.....
IIle skarty. Powietrze Czystsze, nit. kryntal, ,Irzecl wybadie, czy slt,zadoWbienlzdzlslei
k... ZICZYl1a1, sle zal ia pOpotlldnlowe,na kt6- net(o mrokutrebaca""blalym1l11UMlltrzeilra
knlelli
ca w
pObllt.u wody, ciUly ruch pObudzaia
e

szego Im\nli; 10to kHku od.powlada mI tak:
re ,skladalll sie al'bo cry sportolll-e,' aibo IIOn-Z. cllwile aasnaw C!boJ;ielwlatla. Jtuct;
"'-,Obiil! by!ibydobry, to ZIIOWU' zaezeH dzl'
y I ; ja dostale swoht pOrcJe. A JaUel Nonnlll warzy6te zlemniakl.
Rozsleodl1sielutiacy naz!eJonei muraW'ie. Izon roatn6w, iesRle 14II.. l mlech....wo
l Junaczy oblad. 1 ia pochylam slenad Irula
-., Nle lu.bicle ilemnlak6w?
WpoArodku, 'na pnlu ',' usladlju.nak-instruklor. n:.'POtemwszyslko«:iehnie,'dl1l.e,.._)'tIi..
,:1I d Stwlerdzl6 trzeba' stanowczo,' te .obiad
-, Wole rytl

daitka04wlatowa. ' ztbarak6wdObieral,czasem ,Oklos,....r.xct..

' l obry, snlaczny, Mote troche za tlusto

!Praca leronlenalety do lekklch, ZapytuJe np, Jeno Popod, moJet\1ioku.... ,watlOyqiito4-o

I bltdt Iiu czlowleku mlldryl CI wola ryt, a
'(stk o przyprawione, ale, Jak mnie" hdormu wczoral."wleezorem. ,bylel" Awlad'kloll!, Jak do !ec!nego ,zJu1tak6w" sk,d poohodzI,Odpow!C" mI,rzl. czarno aodzinlryllDi\:llIObItW.,.
, t ti est konteczne. Pracuilicy Ju,nakpotrzebu doridc:y 'przyszla' deleiacJatunak6w prosl6, 'liIal.wymienlaJllcJaku wJe&. ,. ezy O$ado,' In. Strzeh'maguYU6w.'.',,', ,',', ",",' ,'", .... .,., .,'.' ,,',,"i c .
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Ogrodnlct.,o
Mrowki wogrodzie.
Do najwii!kszyeh,najl>arlbiej dokuet1iw

uprzykrzonych'szk,odn1jto,," ,nas <:.h}). '
mieswan, altanek 1 slJtlamr nalez,! 'lIle
wiemrowki. Pi kna poety>CZtla tJa:i>wa,ja
; " I)rka,.to gnoju furka",. 'jesu.ze gdr doll.my,. 1Iakodliwe 'i "ze wszechmiar naldY uni'kac' pu- 5zczye plytki a jednak, g sty porost jak koni dlLno ,mt' wka pracowita"! )ak f'>wniez. wiad..
ktore grosz, 0 duzeJ' UiZy czn08Ci tog.
I oilemo!nMel -wczetlnaorka, to 'mialomo--szczanhain ent(uu J1arol . ezyilka, pa.atwieka i niejedilokrotnie przeros mOSci,
owadu w lesie,sprawHy, Ze w rnl'Owce nie do
; .1nY liczyc na part furek. .Od dawien dawna. Raidy rO'lnik powinien dba6 0 to,aby Di te traWl! &cierniska. Uprawy ta'kie, mojem trywa:1o sie nigdy szkodnika na duili miai'<1.

[ stare prz)'alowierolnik6w m6wi: "dolrra :POl'Qllt <in enta . Takie apasanlejeat dckonac orkisieWnej ieheemy przez to zni

L s;apobiegliwirolniey dbajl!o to, aby dokonae zbiory mial {lpbre. bopo dobrychzbiorsch zdaniem, powinny bye stosowane wyjQtkowo,
Sprawa
, RQdorywki(pokladu) jak najwczesniej, a na- ziemia jest ladniejsza (pulchniejsza),. je- a przewatnailoec roli powinnabyc taka czy licz :t furije dnak, jakiemrowka, wyrZQdza,., lecl1 stan
1. Niszczy, cZ'8se doszc. tnie r 08liny, krzt. (;raz noW
f' :wet,
a
ile
mO'!noSei,
zasiac
poplon
Ii
lubinu,
e1i
tQpu1c'1m9Bc
prze
upraw
utrzymamy,
eta,
Zeby
moona
zaatosowae,wlaSciwl!upra
sniei!zanki hibgorczyey. znow Miemymie1ilepsze zbote. w .
wy i drzewa przez hczne podkopy I chodniki
2; hodu drugiego wielkiego szkodnika,' znych aUI
- Do tegonie potrzeba adnego argumentu. N dmienicnale y, , st dopuszcztJna . Rolnicy p?winni. dbac 0 to, aby ich zie mszyce
W!cioW4 (Aphidae), ... naog61 1
8ZYIle.y zgadzajl! si i doceniajl!ZDaezenie prawlenawlZyatklehzl !l'laeh plytka pod- mla dawala Jak naJwyt8ze plony, a o tego
leiako st;
3. uszkadza kwil3.ty i owoce,
tei llprawy, zczego wyn.ikaloby, e W e lIie orywk , ktorama apelDle rol brony ale- tardzo.po!!,ag!" wezeana podorywka 1. utrzy
4. zakbda gniazda.w podwa1inach domo, agadnl enll
Bcierni.ska
pod ,skibami
podorywek,
a ,nanowe,
wielu
taktch
turze
czyh, le!DI
Jak to
nazywaJIIo
tn , i , W' ", a najdale
j po zniwach
, ' winny Znikn
, - ,TakQ
zd " a , plytq
r " c1a ,podorywk
ta " k ZW , a ',.roblmy
nego. pod ,.w
, SZ
" y , ' cia:
I mywame
przez
UP , ra , "", w
W pulch-nolCl.
. dobreJ s' " t , r.uk

pol w kr6tkim czasie winny zazielenic ai, wypadkach,jeteli w kr6tklmczasle mamy P.S.
poplony.
Niestety, rzec:zywisto8C daje nam co inDe

5. gdy roznemi wypracowanemi chodnikal11!

d<>stanie sie do mieszkan,spi.zarni i zapa ,
spoiywczych, staje sie wielee ucillzliwa, \1:

:mosna i przysparza, duiZo klopotow pani do1l11J,
Totez mrowki musimy tepic pilnie i wytr"'aIe

ItP i zdarzajl! si wypadki, ie jeszcze W pat
dzierniku azarzejl} scierniska, , straciwszy

la zaga
iem czech

to zag.

IfcZnyclL

Dwutor

W ogl'odzie - przedewszystkiem odszuk hocby.la

piawo, w kt6rem mieszkajl! i z ktoreg{) po. 'adzanym
aejtllujl! ws lkie niszc.zycielskie wYPTaW); stueut s <:

fiwOjbialo--moty kolor,jakby na ZDak zalu do
gospodarza, ze niesumiennie wykonywa swO<o
jeobowiqzkirolnika. 'Wielu gospodarzy mUIII

Gniawo Iatwo poznac po Hczny h otwol....'Ch n
powierzchni ziemi, ktol'a jest wyglad:ronai p"
sypana. drobnym, sueh 'm p)'lem.

4: to w pojedynk dokonywac SPl"Zftu,

Rozga1eO>iell.ie takiego mrowiska jest czasell!
bal"dZJ() rozlegle. l\1rowisko takie niszezym ': at

kOl!ic, zbierae i zwoz,ie, tak Ze mowy niema,
.byw slad za koSI} szedl plug; i w takim wy

u "N1ofgC

O]eil". Zn

dnicze. ,

,u. Nosza

wrZl!tkiem, b) n!!ft , c) dymem siarkowym. W uj(endbe\\

padku <hieje si krzywda ziemi i gospoda
nowi. Jednak wduZej i\oSci gospodarstw

tyro celu do, doniC'z:ki l b miski wkl damy zarzt Oberschle
cy sil,j weglel, wkopuJemy naezyme do 20 C1ll rache". 1
nizej powierz.clmi ziemi, rzueamy na zar malt 'Iykulom.
kawaleczki siarki w ilose; 50 g, nast pnie n..

,ies1; ,nietyl'ko dostatecmIa liczba rQk robo

\\' pier

ch" ale bardzo c to ich nadmiar; w ta

krywamy szczelnie becz,k!! lub cebr.em. GII
imPt
sisrczany wyniszczy mrowki nawet w najgl h. utar
Ezych choodnikach. gdzle wl'Zqtek i nafta nie do. 'cia org
Ie re nie
si",glyby. W kolonji, gdzie rozmno,zy!y si lie.

kich gospodarstwaeh pozostawienie &ciernisk,

eho iazby par dni niepodoranych, jest du

»em marnostrawstwem.

WPolsce mamy najr6zniejsze ziemie i

nie, nalezy z,va! zac je ro,,,-no:Czesnie we w-.szy.

stkich ogrodkach. Rownoezesnie t zeba w)'1t

....szystkie one sowicie plaC4 za wczesne pod

Die dl'ugiego \vsp61nika, n1SZrC liS.ClO\VQ. tstr.;

orywki, ziemie zas ci zkie, jak gliniaste, r,
dziny, borowiny, nie ruszone zaraz po zbio
ne, s;>rawiajl} nam p6zniej duZo klopotu,

ce t;:pimy pTzez opryekiwanie, a. jeszeze lep:el

przez zanW1'zenie poszczegolllych gal zek, opa<!.

dyZ zeschni te nie dajl} si uprawiac, a u

i eks,traktu
tytoniowego
(1'nie
kg szarego
my.
I dla
nietych
mszycami
w 1% roz:cz
szarego !Uf.

tycie silniejszego sp tu w wielu wypad

dla i 1 kg ekstr,'lktu tytol1. fu'l ,100 1 woar)
wzgl dnie w rozez)-nie Kwasji (Lignum Qu.
sice amarae). Kwasj robimy w ten sp'Jsob. '
w 1Q ltr. wody letniej moczymy 1,5 kg tl'OC
kwasji. Po 12 godi"nach odd/lgamy i wyciska

kach psuje struktur gleby i naraza rolnika
:na poow6jne straty: raz przez to, ie wi cej
kosztuje taka uprawa, a drugie, Ze obniu
plony.

Jak juz zaznaczylem, wczesnap()dorywka
daje wielkie korzysci na kazdej glebie i po
,winna bye wykonywana terminowo; jak siew
czy 21bi6r. Szczeg61mJ troskliwoScil} trzeba
ctoczye przy uprawie ziemie ci zkie; te zie
mie wynagradzajQ sowicieza upraw raejo

mieszkalnych i altanek, "

W.ielkie szk dy w zboh wyrz,dza rolnikowi w (, 1 e k z b 0 z 0 w y. Beznoina, biala lal'wa
z brunatnl! grow" zjada wnetrze ziarna. i przepoczwarza sie w niem. Rolnicy walczl! z tym

szkodniklem przewietrzajQc sklady I skrapi:tj/ic podlogi w&pnem lub zboza dwusiarczkiem w
gla. Obeonie lI'a zachodziel'Jiszczy si wolka 2.hozowego gazem nieszkod'liwym dla organizmu
ludzkiego, a za'bijaj,cym szlrodnika. Ob18zek nasz przedstawia robotnikow jednego z w.el.

nalnQ. Nie bl:d opisywal przyezyn czyli kich skladow zbooowych, zajetych niszczeniem wolka zbozowego, ktory zawleczony zostal do
przemian k rzystnych" Jakie zachodZl! w zle
mi przy uprawie. C Wspomn tylko, e katdy

naszych spichrzow.

rolnik powinien 'pami tac a tern, aby ziemi,

trzymae w st,nie
czynnym, to jest . w
takim Prakt uskladniki
cz ' , ne w5kazdwkl
obchodzenla
stanie,
abY'Joogly
martwe
zamie..51- z mlekiem
niac s na pokarmy prz'8 pne dla roslin. W dzisiejszych warunkach gospodarczych 2. Udoj mleka powinien odbywac sie czysto.

my esencjo:, kt6rl} wlew-amy do 90 I wody mi k,
kiej. W celu wzmocnienia dzialania kwasji moio
na -io{iac jeszcze 1 kg szerego m 'dta.
W mieszkaniach i spiza'rniaeh t pimy mr5\\'o
ki w nasto:pujlj'cy sposob: a) wszyst1de <-hodni
ki, szpary i gniazda skrapiamy oliwl) a111!in,,,
w, z wod 1:10, na&t pnie wszystkie <-hodlli:Q
i szpary zalepiamy (glin!!, cem&ltem, "'"al'nem
lU1b kitem). b) podajBm;,' do ssallia. truciznf,
ktor spc,t'zl}d'zamy z 1oo g syropu z dodatkiem
1 g arsenianu olowiu. Do puszek z !ronserw luG
pasty, za,opatrzonych w kilka otwor6w z boku,
oajemy kilka kawalkow g"hki nasyconej wymie
!'!onym syropem, nast pnie szczelnie z:tm -kam,

a [OZW(

,l1lU dla

cialistye
eniom k.

Isz ym. ()

rod()wo
iania.

Jest PO

edl- 1

dny, 000

al ai d

'11 ten 1

'ze StfO
he polsk
Insku ok

100. lie,

awie uc
iei w sv
az tysi!\(
'arszawie
zaR'rani<:

siepism
nizacii'l
i DStawiamy w m:ejscach przez mrowki , ue* lem W)
Ezczany'ch. (Post,\,powac osh'oZonie, gdyz jest It iernosc !
JeZeli ziemia jest pokryta ro.slinnoScil}, to mleko jest jedynym srodkiem odzywczym na Przp.d dojeniem wymiona nalezy dobrze obmyc wielka tru;:.izna!) Henr)'k Rumun.

]lrzy pomocy korzeni dokonywa si wiele wsi. Oprocz pozywienia stanowi tez mleko je- i wytrzecdo suclla. Pierwsze strzyki mleka na.
przemian; po zejsciu z pola plonu winien isc neze jakie takie :t1'6dlo dochodowe. Szczegol. lezy zdoie w osobne naczynie, gdyz w doln)'ch
plug, lub inne narZl;dzie podobnie dzialajl}ce, nie w okresie letnim, kiedy tego mleka je t wie- otworach strzyk6w zawsze znajduje sie mnostwo

Ocillganie si z podorywklj. dlatego, Zeby i eej w gospodarstwie, bywa one sprzedawane bakteryj, 'kt6re dostaj, sit; dil mleka,
krowy t>OOywily sil} l1a sciernisku, jest bar- b,dt w cal ci, bltctZ tez tylko Uuszez w niem 3. Szkopki i naezynia na mleko musz, bye
dzo nieprzemyslanQ kalkulacjl}, przynosZl!clj. awarty. .C til dziej! sill to z wielk, szk d, po kaidorazowem UJiyciu starannie wymyte

--<>

Kronlka rolnicza
Dalsza zwyzka cen trzody.

nosci. a

Iskiemu.

u, zloz<J

plitej

iemieckie

iei pols}

Zwyzka <-en trzody chlewnej" kbSi'a rozp.!o
ezela. sie jeszcze na pccz:jtku ubieglego miesit

1!elJ1i r{

dlu..otrwalej depresji, ro:\nice Sl! bardzo znacl'
ne. "'Tak \Vi c, gdy jeszcze w pierwszych dniach
do
.c1
1J!tleJ
potn:eba
eZy>Ch.
St'd
ozpo:czyna
Sill POdZY:-V, .rzYk
bo, wystjak
pujlic.a
rdza
naczyniao:h
powoduje
go
sp
aJu,Zte.ml
wI JceJ
nar
dzl.
wsrM
.ze" wr ,okT
sle naJw'le
szychy .konfl:kt
wady
nietrwahie,
lojowaty
i gorz hpca ceny wieprzowiny II-go gatUinku t. z'Y'
d1auprawy
Zleml
clI zkl
:- I:
zmy.
Zazn
, sllmeJszezedomowmk6w,
zbawlone
naJwaenleJszych
s.kladmk6w
1 nia masla,
blas'ZRl1e
winny
byena
dobrze
pocynkowal1e,
miesnej, warszawskiej notowano w \Var;;Z&Wlt

()wawCZI

duZe .straty. ., ". dl .zdr wla calej rodzmy gospodarza, b odzy. szczotk4 i wyparzone. Co pewien czas dobrze

P da u.ta,J .sposob prawy pozmwn J WlaJ', Stll tyl och d m mlekiem, t6re Jest po. jest wymye naczynla wod, wapienn,. Naczy ca, tl'wa naru!ll i w p!Tl'ownaiu z cenanli Z okrell.

poaby
spr cie
pow in- I'r.ac
w g spodarstwle
Jest malo
1 to
w IPo
ki wydojeniu
lItIlak masla.naleiy natychmiast mleko po 90 do 93 zl za 100 kg, to ..". koncu li a tel
JloPierwszem
e wzru zezadaniem
ie ziemi,
niedopu'ci6
dodatku
hche, boIeka
przewl
wane,
, 4.
sam gatunek placono juiZ po 114 do 125 zl, niecO

do JeJ zeschm cla. Mozna tego dokonac. za: . rUg4 plag, w okresle lata to m6w - psu- Z obory wynieSc i starannie przeeedzic prze.z poiniej 120 d'O 123 zl, a w notowaniach z ost !,

pomO'cl! kultywatora, bror-- talerzoweJ I ele Sle mleka. ges te sito cynkowe lub p16tniane. Te 08tatnie

zebrania gic1dy mi snej juiZ 12{i do l O
pluga. Bywa rozmalcie. Mleko sie zaraz zsiada, Ze winny bye po kaZdem uiyciuwyparzone i su nil'go
zl za 100 kg. /3rednia JIliesi cz.na c,ena trlo a 1
Kultywatora dziemy uzywall, 0 ile nie ,przewirowac go trudno. Czasem przybiera po- &Zone na sloncu. Cedzidla pl6eienne, utrzyma. chlew_j t, zw. mi snej w CZl'rwcu wyk«zywa!1
jeate8my w stanie poQorac w szybklm cZlUlie. sta6 k1eistej masy, to zn6w posiada nieprzyjem- mane nieezysto, e, hodowl,szkodliwyeh bak i: I Z l:t: i l l niu ;3a8d 4 i.a G :
o bronie talerzowej w gospodarstwach drob- rlY zapacll, niemoiliwy do zjedzenia. Bywaj, tet'yj gnilnycll, Cedzldel wloslanych nie nale.zy s!oninC'we, notowane zawsze o wiele w)'zej, w .
lIych niema eo m6wic, gdyt jest to nar dzie J szcze przer6Zne podobne historje psucia silJ uzywac.
kazywaly sl'ednil! miesic:czn,. w czerwcu 64,
rogie i wymagajQce duiej sUy iQgowej mleka; Wszystko to s'praw.ia wi le klopotu i na- 5. Mleko win'!lo bye przechowywane w miej w lipcu - 92,05 :II, a w nobowanisch Z ostatnl C
Jednak trzeba zaznaczyc, te nar dzle to robl !:zekand1a gospodynl. Nlc dZlwnego, ie stlld seu chlodnem ktore musi miec powietrze czy oni osi/igaly poziom do 115 U la 100 kg.

dobrze i powinno i znalezc w 1!'p6lkach ma- nikaj, cz sto sprzeczki mi dzy g05'p darza- ste, wolne ad r6znyeh zanieczyszczefJ i przy
IIzynowych w olroh ac 0 lepszeJ g!ebie. Po. ml a gosposl4. Go.spodarz zarzuc.a sweJ tow - krych zapaeh6w. Mleko posiada tll wlaano'c, ze Do 15 paidziernika nic wolno przcpro'lV2'
dzac egzekucji u rolnikow.
zoltaje . 00 om6wlenll plQg - meoclzowne !:zys e ak,ps o, ze kat , odrabmQ ml ka WI- Z latwot\ci, wcMania wsze.lkie, S'Zkodliwe zapa.

I18r Zle katdego rolmlta. ruje I sprzed Je. A .gdy. Sit mleko ,zaczme ps e, chy I nadaje mu nieprzyjemny smak i Z'IIpaeh.

Dokonywac podorywki winno si na cztery tez ona wln a, z nlem szcZQscia do kl'OW JehU powyi8Ze wskaz6wkibQd, zachoW8
do pi ciu cali" zalet1tie od nawoienia, czy1i I mleka. Ta mow sle. brom, ie ,g08POda cho- ne przr obchodzeniu sit . mlekiem, wtedr bIJ.
l/oici pr6ehniey w glebie, W tadnym wypad- wa krowy bez wanoscl na mleko, tluszcz 1 t. p, ellie on.o czyste I zdlJ'owe. Znikn, wtedy roine
kunie nalezy pod rywa6,lzczeg6lnie na 1'9- Najczesclejto winno jedno I dru,gie. te cze- klopoty zpsuj,cem lit mlekiem,. wtedy go.
dzinach, plytko - na, dwa cale, jak sl, to lito mleka jest malo, to krowa nie winna, tylko sposla bvdzie zadowolona ze IIwolch kr6w doj
nieraz mana,' a pu'cic plug, aby, przynaj- najeZQt\ciej, gospodarz jest bez wartosci. Nie nych, Nic tu nle pomog, tadne "uczynki" i

;W:Yilttkowo uni'kl1c nale y'gl bokiej pod_ uawetglodna? '

(tl'1Wk !la &iemiach maJeji!oielpr6chnicy Psuje sl, zn6wcZQsto mleko w takiej czy

! 0 JUererulameJ, wllgotnoAel, Po dokona- IImej form ie, to n(ekto inny wi.nien, ale zn6w
adu' podorywlcl, 0 lIe ?Otwor IYb1 lilt "bud- y,osposla. Z krow.najcZQAciej wszyatko bywa

ki':,Jlaakutek pod,,:iJa.nla lilt :. b - nale!yw , porz,dlku, 'Natoml..t z gosposi, to roznie

listwo
zwlasz.

dnego r:
ku Poll
emieck:iel

\Via tu

Tradyc:
WYCzajel

gralliczn,
o taciO\v

Potwor
:t.linister sk8l'bu poa1pisal zarzid,zenie, r!)" atUie o.
lIosz ce w obeenymokresie znlwnym do 1tl O!I: Wodach
ulgQ r'Jlnikom, zagrozonym eg.ckucj , zalegJyc a WSZCZC

podatk6w. Zarzlldzenie wstrzymujedo 15"

pddziernik& bI'. egzekucjt: Url&glych podaot 6If
II'rl1'lltowego, majl,!tkowego" d.ochod?wego,
gowego WYl-6wnawczego, a wreSZCle oplat.,

instytucje U'bcz'piecz:eti spoleeiJn)'ch i ube PI

mllie, azedl na gl bokojci dwu trzeeich orki umie on pomySlee 0 odpowiedniej i10jcl ," i jako- "czary". ktorych tak trwoiUwle aiV boS. jeazcze czen (td 'l.'gnia, podlegajQcy.chsci gni\)Ciu od wi"
lii:lcieli gospodal'Stw ro1nych ,vdl'odze egzekucJ
gl6wnej tj. jeieli ol'k gl6wn. WYkonywamy liel PIlIlZY dla swolch kl'6w, wivc sk.d sill wd- nane gosposie w niekt6qch okolicach.

II. nHC, cali, to podorywk ' naeztery it d. mle u, krowy dido mleka, gdy ona jest CZt;sto

Tu pisl1

l\dzi s

za nJor,

Ie)" <:zyl

ski ,, O

eJSzYc!t I

lowy XI

puscilt

OSlatnic

Filipa t,

\ 'ijedel
Sle",

Jednaki

puicl6 wale!!. PIericl nl0w.y ,1ub dre,wniany Z brwa. Pelno brudu' w mieszkaniu, no i tam,

Otestowa

aowa6.' ,,",' " ,", . ,," ,czyniaml namIeko,. nle leplej,tei I wstajni.

WkoiQU)l

Jlale1y., pllnowa6, aby nie, wytworzy !fa, Me1ly tego' unlkn,6j naleiy koniecznie pa.

6tYtn b

k6lkaml, aw r ie ,brak.uwalea- rolt zbro- gdzie ait, mleko, atawia, Anajgorzej to z na

J.uli n. oranem poluJde aiejemy ozl. 1 ,tu naj(:ZQ6clejmaj,lr6dla te r6ine wad;y mle

korupa'fl'Ola nie IIYchala. Wtym mieta6 ona stIlPllj,ey h",akaz6wkach:
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Jest polski rueh mlodziezowy w Niem- rowskie uSwiadomienia na,rodowego Garno
eeh - zdaniem pisma - bardzo romo- sll\za-ka. od ta:kiego. przedwst pnego konje
dny. obejmuje mfQdziei od urodzenia nie cwego iakoby u<przedniego "wyuczania"
al ai do do ca iei do pefnDletuosci. SM: przez 06mos'mzaka - literackiego iezy
Deh ten nie napotyka na zadne przeszkD- ka polskiego?' Okreslicby to mozna try
ze strony czynnikow paftstwowych. Li- \yja,Lnem przysfowiem polskiem "Co. ma
b 1JO'lskich zwiazkow mlo.dzieiowych na J.!lemik do wiatraka"? - gdyby sie poza
I sku okresla ..Ostdeutsche Morgenpost" koncepcja powyzsza nie kryl stary, lecz
100. lievbe zas czlonk6w ocenia na pod- zmodyf kowany. wygodny i dzis takie 
awie uczestlJ1ictwa 2000 mlo.dziezy pol- chwyt germanizacyjny.
iej w swiecie piesni poJskiej w Bytomiu W dals ym ciagu dowO<lzi pismo, ze cz
az tysi ca G6mosll\zakow - Polak6w w sto ieszde uzywany .na obsza:rze G. Sl!\ska

, 1
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'arszawie na swi cie mlodziezy polskiei potocmei rozmowie dialekt slaski fiie
zagranicy. W osobnym rozdziale zajmu- Jest<foWnOZ(1acZi!1¥ z usw adonUeni ltlna
si pismo celami i zadaniami Polskiej or- I'Oi1Mverri,ze'coraz mniej dlak6w uwaza,
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lem wycho.wawczym jest ,.PDIsko.sc", \\<0., gloszone w iezyku polskim, ie nilkt jui
iernosc sprawie polskiej w kaMej okoli- nie wierzy w twierdzea1ie. jakoby katoli
nosci, a r6wno.czesnie wiemosc Paftstwu cyzm mial z.nikitac na G. Sl siku razem z
lskiemu. CO zn..lazlo wyraz w przyrztICze zanikiem iezy.ka polskiego. Na nikim teZ

D, zloionem na rece Pana Prezydenta nie ro.bi zdaniem pisma, wratenia - zar ut
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i-) Poduwagl: wyborcomdo Senatu.
Lokal urz dowania Przewodni..z'lce,go Zebra
Ilia ObI\' odowego dG Scnalu Obwodu Wyborcze

go Nr. ]2. do kt6rcgo nalez wyborey. zamlesz
ila\ei przy lit. Lompy. D,jbrowskiego. Rcymonta
i l( 'bnickiej w KaloWH:ach. mlesci si!; \V gma

chu Towurzyst\\uCzylelni Ludowy-ch przy ul.
l'ranclIskiei. Nr. 12 II. pj!;lro, sala 2. Czas urze
<lo\\'ania od dn,ia 7 do ],1 sierpnia wl,]cznie od

godz, 16- 21. Os atIl1 dzien wylozema do p 
tlieznego, przegl'ldn spisu wyborcow i' temun
wnoszenia reklamacyj jesl 14 sierpnia 1935 r.

'(_) Nie zabierac obcych dziecl w bezplatna po

"rot.

Sprawdzanie spls6w wYborczycb. I razem ,I przedwy,borcze ?lacowki t()wickie!

PrzYlpominamy. ze od 7 bm. zosia v wy10- Stowarzy el1ia ,Wclerallow b: mjl P(}lsk e!
W zwl'lzkll z bezplamemi przeiazdami dzle
.:i. zurz'ld kolejowy jesz1:Zc raz przeslrzega po zone dopubli-cznego prze.gll\d'il s,pisy wyborcow I ,!,e an<:!I. Sala zaledw:e po tlesclla c onkow
cr6Zuyeh. aD nie zabierali w droge 'u;etnauyclt do Se,jrnu R. P.,Se}miI $1 9kiego i Sena,t.u.S!>l' 1 gos<:rruchu pr rzqdowego numo tego, III obec
obie dziecii nie stwutzaii Irudnosci organom sy te wy",ozone S'l d,o wgl<lodu, celem1-gloszenia nie wielka Hcz'ba czlonkow wyjechala na letn.;e
Ikolejowym i po1i-cyjnylII przez pozosta wienie po<pfa'we-k IUljJ re'kla,ma-cy ,w p()lSz,czegol'nych 10
clzieci w' podrozy ichwlasnemu loso\\";. Zarz'ld kw:adl obw,odowych. 'IHfuydl adresy'.p6dane ,sa
kolei wydul sllrowe polecenie, abybileterzy do w widkiclt af.iiSiadl rOZJlepionych na murach

ik./adnie sprawdzuli. czy bilely kontrolned'a mia-st i' gm;lI.

"zieei S'l wypelnione i podPJsane przez opieku
Spisy wyborcow m01na przegladae do dnis
..ow. Dzieci bez oPlekllnow : !Jez biletow kon U bill. w goozinacb od 16-21.
trolnych, podpisanych przez niCh. nie b da bez
o'bywatele, 'p01mujl\-cy nafe'zy-cie
!Wzglednie wj}uszezane lIa perony i do poci'lgow. sweWszYi>cy
o.!wwi<lvki. winni zba.tJac. czv s zaljJisu'li
,",ydano rowniez zarz'ldzel1le 0 usuwanlllze uu ,oo'llosnyoh
lista-ch w "borcz '.:h.
stacyj 'dzieci proszacyc!l przygudnv-clt podr6z
lIych 0 wziecie' ich ze so!J'I wpodroz bezplatn'l.
Zebranie'mlodziezy akauemlckieJ.
W <:zwarteok 8 bm.oo'by'lo sic w ChorlOwie
zcbrallie Stowarzy'szen:a Mlodzie.zy Akademic
kicj w Chorwwie. przy liczn:l'm udzialc-cz on

f b ;:ti' yl:I Si;e: r';JU i a I : c sr;'cr Wiece przedwyborcze w powiecie
Zebra-nl z zainteresowaniem wyj;!uchali cie- rybnickim.
kawie ujetego referaltl. Prele, ent ()omo\V! zasa- W niedz:ele 11 bm, oo.b a soie w trzecb mlej
dy nowej ord\'1I<i 1i a szczeg6inie silllie podikre- scowos":la<:h po'wiatu rybnicokiego wie\:e przed

slil zII3ezcnie wvborcow na iasku. wy,boreze, zwo!ane prze,z Zarz'ld Powiatowy

W dys.lnis,ii. ktora sta iI lIa baordzo wysoki'll N: Ch, Z. P. WBierm!towach (0 god'z, 16 na
poziomie zahierah "Ios 111. in. PP. Pla..-zek, Sol- sa-I! p Sianiny, Rcof. b. posel BaJld 'ik); w PoPie

IYs. Bu,dniok: Ko k . . .. l()owie odbedz'e sie wiec na sal.j Donro Zwi'l'z.
v.: dalszE:>1 czescI zClbr lIIa om0"Y'I I.1O spraWl: 'kowego (0 godz. 1Z Refercllt b. p()lSl)Il PTO'k{)]);

:";I {'Ieks, a g t a,: O a'i li :i h il l = w CI;watowicach wiec wyZ>1I31Czony iest naK;'
lIa'uj(()wa pmp'Jnowa,na ieost do ioo'lleJ z kopa,:r\. dzine 16 w sal! P. Knczcry. R.efer nt b, posel

ObradyStow. Weteranow. zjazd Zw. Powstancow I.. gdzie przemowi ,pre
W sali
OorniczeJ"
Katowi\:achzaZe'S
powialowy
Zwi'lZiku
Podib
, o'Wstar\\:ow
1. byly
Iposel
Prokop.
W Czerwlonco
d'lle Sle akregowy
odbylo
sit:..Strzcchy
dnia Z bm.
zebranie w
mieslf,lczne
Piecltoc:zek.
'

f>'

' fJsze rdS iegO.. ..............

.(p) . Nt. ...."...1010'... . WYJtaCtku. ·

,71m1.Jl.;4sfa1towaw Pi"ku,lI i ",

.lr.1!cl\6:J . .... .1301. IUerowany przez I[; 

..11II'_...__111_1
. -.' co.'. -.".. -:-_- -_---_---__- ;'. ': ---.,'-.-.",.:..'t'-c".. .' -o : "_:'.':-. '." <__.--: - . - - _.'.:__ - .:.-: ---._.; -.:-, --c' ",_, - - _ - .'

"paD: :,ret. e..t,GrzeSlk'praJS"'PltdO ..r lIl.cll. po.Jtecznelopl. u . . .'

,tafnlka 'Q a . upca.z ChorzOowa,zdef:&yl lC
. jednokonna. human&a' AntoniuoAloJze&II' Z
Wsr6<tw tk4\:h 11!lastJ!DhkicbChorzow mle5zklalowL DDtYohc.zasO'Wi w!<!darze miasta tylko. i1Iteresy .1I111e&o JleUobotDelOI beldc
Zarzecza. pow. . Bielsko.Wsk:u'tek wypadk,ukRtl
doznalcidkiC'II' oki\leczen. aHar w luidzlacll l zadmuJie w 'ia: kt)we' si'i1f1owisko. 'Adm nistraoJa 'po wiecaU co puw1ia ied pewtl<t uwage. sta'rali aqo,,". rcwn!ollntCLesy 'WI U dO\V6

ki. .

by/o. Poczatkowe, dOChodzeniawykazaly" Ze WI miasta. powS'iatego z kiLklu osad czystoroo!Jt- sie' ieJfnaGt rOZIWi<tozacia iedYlllle teorety.c;z,u,ie\.P. prezydenta qrzesikil zas-ta.nowllv naster,)Wi...
'" ' w'Y'Padk:u . ponosi kiermvca poi d spo",od u niczydl, g.toi . przedza,gadnieniem. ktore "w ¥II" ,nle bada'jl\c,ze ws.zystkicll.stron.' tego zagadn.ie- cyfr '. Na ter nle Ch()o zO'Wa Jest ponad ,.?OOo r
nleostrctnei iazdy w czasie W)I1!lIIlanQa fUrman nychl1liastachw alenie wy'St pud atbo nie Wy lua tadLwainee:o dlla miaS'ia. Tei westH SIIO- dzin poszq,!kU;jI\CYcl! mleszkan. IAIdzle ClZar ;

(,P)7 ?e:z:::::t ' 'bUChl' pozar ,,:dre ia

slepttgl\ zti\ostrmci iak w Chorz.2wde elalna uW.qe wlecllobec:oy DreZydeot mla- strmva,)i.siew. Urz le ic:. ni wYmjai:
Jed," z najwi koszycl1 bol<tcze'k: do,tycb\:zas sta P. GrJulk.kt6ryprzestudiowal zag.dnleDla P!lS1!U!k' J<lCV mles kam i JeSl' '!11etl1 W.yjll!ko

, . . ,....,. '.' , ..'u .. . .' Na terenie c;.borzowas iedlllak mieszk

polowic nie tytkoza'latwionyoh .. jest, uedza to IIOtI kaidvm wZlledem. blorac lIod uwase Die szczeSc:e. to otrzymah. przy(\zlal nueszkan'

i.ei '.' stodole . DYTUowei .Zuzanny w BZI'u-Da;1nym

Iliszczac ia doszczetnie wraz zwlekszetm, 18.
pll$ami :&boia i' siana. Sz oda wynosi okolo 2000

itWakciiratunkowcj bralyud !al straze po

tame z okoJicznycbmiejscowosCI," Jat stwIer
(jiOno. ogieti podlozony zostal'ze zen.'sty przez
l)ieiakiegoCz. Karo!a z Ruptawy. ktory swego

nieol()uJawiagad ce przCIjJisom. higieny. W "I4t'
-to miasZlkallliach. mlesci' sie 283 rod'zin. " :.u"

, . . . . .,.... . .... ....... ". ..... .... . f" .., . ". ..'

tych naleiy w ni!J.ibdiozs.zY'!11 czasie usulI e z I!'

fala petarawna Slqsku Opelsilim

rniesl!kan, .gdyi sian icll zagrata bez,pie ze
stwu zy ia.,' a wla.Sciciel domunleJestw sta:
orzeprQwadz'ic koniecznego rem();ukl, z pow'

braku iund ow. gdyz mies:Dkwili tam prz

czasu wy.gra.ia/ poszk:odowanei po:Jva.Jeniem. Po

Katowice. ostatnich
10. I. / tek.podpalenia..W
okolicy miejscowej.Do
Jak donosi prasa niemiecka"w
brodzien ulegio zupeln,mu
zniszczeniu go inie ludzle biednl ni-e acl\c:v od lat kl'l:kucz
scigza podpalaczem zarz'ldzono. - W nocy na
szu. Oprocz tego wlaSclciele. domow PO'S:a\}
Sblll wy'buch/ po.iarw za'budowaniacb miesz dniachzanotowano. na Sl:Isku Opolskim spodarstwo. rolnika Zylki.. Zachodzi podej okolo 140 wYfOlkow eksm:syunych II'I lok:"tura
kalnY hKazowei Ludwiny w RudoHowicach I serjli poiarow, kt6rych pastw padlokilka rzenie, ie iwtym wypadku ma,sic; do czy ktoryeh w,yk.onae nie mGzna Z PDWOO1U br i

zniszczyl,dacil domu mieszkalnego oraz zapasy
.,Iomy i slana. Szkoda wynos! oko/G 4000 zl.

ZRybnickiego

dom6w oraz dobytek wie!u rodzin. ' nienia ze zbrodniczem podpaleniem. W re mleszkan.
Pozatem z nowycl1 miesZikan.w.zglednie n
I tak: W powiecie opolskim w Nowej zcie w, okrfigu nyskimw jednej. ze wsi
eksmltude s c sto hl{atorow
Wsi spalil sicc dom JanaGalasa. Rodzina ogien strawi calyinwentarz jednego z go bud6wC'k
dostarczenia im jl\1l\1f1go mieszbn.ia. DQlty'Chc

Gdasa z trudem uratowala sifi przed mier- spodarzy, przyczemnie ustalono przyczy Malglstrat ograniczyl sl(: do p.oci<igni/1ccz,

(R) V.yiur lekarsld w Rybnlku. '
ci<}. Jak przypuszczaj:I, .pozar powstal wsku- ny pozaru.
, W niedziele, H-go bm. pe/lli w Rybnikudy
zurlekarski dr. Piechna.

admini!Strac 1jnych na wypadek: eksmHow
lokatgrow. eiksmitowanych reiestrowal iako

'sz'UIkUJj cyoeh mies1Jkan i tems'amem !Iwata! ' r

we d,la siebie zata"wion . W tnJIYcb wl"pa<ik,
,pomi'eszczono e1t1smitOlWane rodziny w Za :

ZBielskiego
Ria1to: Nie cilce wiedziee kim jestes. Kino Miej
skie: Nowl ludzie i w Wiedenskiei k:awiarence.

(Bllnauguraeja "Swleta" Gor" w illelsku,
Na szczycie Klimczoka. Szendzielni i Blatni.
zap lonely ogniska - s ;botki. zwiastuj'lce' roz.
poczecie sie w Zakopallem ..$wi ta 06r". Roz
'PaJeniem o.gnisk zaic:la sic:. z ramiellia Pow. Ko
miteta "Swieta Gor" po.!icia. Na ka.ijym ze SZczy

tow bietskich wid. byly ogniska na Bdbiei I Ba
raniei. TakJe same sobotki zostan'l urz<tdzo,ne
w przysz/<t niedzie1e ti. 11 bm.
(B) Zwhjzek Akademlkow ze Slaska "Znlez",

urz<tdza w'czwartek 15 bm. w Jaworzu, w
sali restauracH P. franciszka Handzla dancing
akademicki na ktory zaprasza swych Sympa

C; ;.i: }o:

;:;,,_;, :-,.G )=

11}()Jg,\C OO1ieScic Towniei ich rodzicow.
Na skulek tego bezdonml l)J)Cz<t'lkO'Wo syp'
III Pi) dworcach KolejGW1'ch a nast 1>nie przen'

' " ll cki8.0
:;j l;,('j mid

In' ¥. sli ::

,;t t>o1i.3t6w

sli .gie na haoldv do' cegieh1i. gdz.je urz:tdzill
,bie !Ion'. w}'1budowali budy wowlzoryczne i
nieh sie gnieidzHi w SlP!JSOO ur",gaj cy w.,
Ikim Iudzkim ootrzebom.

,'f !;r!'h dzi€:!

W ostatnlch czasacb I\lagistrat wldz,\c.
te rodkl IIdmlnistraeyJne Die pomqaia. II
st<\pll do budowv bloku mleszkalnego i b
kow. Jednakie bullowann ba,rak:i. te i dc.
lez stwierdzenia istoti1 'cb potrzeb. tak.ie
miesz.czaI\o .tall\! tyl'ko malo procent bezd

t'i-:; ;"': o. 20

rzy znaJidowaH sie bez dachu nad :10\\'1\ a
,pollllniano 0 innei slronie a mlall?wicie ° '

Jliecz.nosci pe'Wnego uH:enla wilascicielom d
maw. kt6r1l1 ia'ko 'P'!abn'Cy. witmi byc brani

..

ochr.one I ,nal!ezy im przyjsc Z 1)0mOC<l. Z c

I, zml<ll1Y na stanowlsko prezydenta mlasta
wiazanle caloksztaltu' zagadnienla weszlo ua

LegJon,isci u irumny swego Komimdanta w krypde sV\'. Leonarda w katedrz.e na Wawe!u.

r:n; !njsja :z

d" - -report

;y ::i-! \ jt

w", Q,OO'

. : ;! , :n[
"j :--:,.,rto'We.

td, iP t r
:'::3.00 \V

:':_ : j i1 -i &

,:; - ,;- l ;

alne ,tory. P. prez}'.dent Grzesik: za n ereso '
s.ie spr.a'w be:ooomnych. odwied'zil betZdDnmr
w no.r3!ch i budachiza:ntere-.>owat temi wraw

',I ! _ -n1- h. a -,

rni wtadze w()jewOdl'ki a rowniei zwpro5

:iesta '

i;: oO

I. ,\;'G1<. ntQW

:\:1 abl\nent6w

innr. H!CZD3
-r t\le- h 'l ta1

{m chud7.i 0
o!>.'t' '\\'owaQ

a ar

Y:;:Yt'L11'"('h Zj

. . ,. . .. l 'botnYCIl I,ITk:atorow j mad:tc doklad'ny mateo

ov. Ii,! 1 llpc

Sixta a 3 maja zdcrzy/ si samoch6d z moto.

doznalpotluczenia. Wine w powyiszym wyvad
ku ponosi sam poszkodowany furman. przez nie
przepisow' i nieostrozn<i iaz .
(8) Przytrzymany na gor:tcym uezyoku.
Po,Jicia z Bielska przytrzyma/a 8 bm. zawodo
wego kieszonkowca' Jakoba Aszkanazego, lat 35
oslatnio zam. we Lwowie wyzn. mojzeszowego.

c.ko!o 154.000 zl. Prz wazme przemycano Maggi, drozdze, wyroby chemlczne ltp. - sOb obliczoJlY na kr6tki czas TVDI'czasem
.acharyn , spirytus, kamienie do' zapalni- M. in, zatrzymano Augusfyna i Ann Za- miesZlkauiach 'h'ch bezrobotni 'mieszkwli od k
czek itp. Rowniez w wyniku kontroli chlow z Katowic oraz Jozefa Rumina, Sta qmnastu lat Ita S' utClk czego bar i te prz : 1

Dnia 8 bm. w Bielsku na skrzy2owal1j,u u>lic

Sukcesy slQskiej straiy graliicznej w

Y wzrost
,, : ":\,ldomo

'k]UiW jest

WOje'wc;.de Oraiyti''SIk'iego. ktory osotisde Z2
, znal sie z za:gad'nieni !1
nc;4zv !UiesZ'kanjc

mic'si<ic . po ukoil\:zeniu przez powo!anego cwi

czeti wojskowych nie b d:t rozpalrywanc.
(B) Wypadkl motocyklowe.

12.e3

_ _ f€ljeto

\\"a Xawrot

ro:cwi<\zamia tej palacej kwes!:!,i by!.!) minim";
a!bo\\:iem branD pod uwa,g/1 je.dVQlie ty h, k'

- powol'anych na tcgoroczneewiczenia woi
skowe. naleiy 'zgla zac w' biurze wojskowem

ko ie osoby. ktorych byt wskutek pawolania re
zerwisty na iczenia wojskowe zosta/ istotnie
1JJ0waznie zagroiony. ZI:!oszenia wniesiolle w

, 11.51 S,

.\-c.?:!Jr w 'I1J

nyeh i znaczenie wyhud,owanyoeb mieszkan

tyk6w. Pocz<itek 0 godz. 17 popol. Wstc:p 1 zl.
Osobnydt zaproszen lIie wysY1a sic.
(B) Uwaga Rezerwlscl!
Magistrat miasta Bielska podaie do wiado
mosci zainleresowanym. .ie !oszczenie do za
il'ku ze Skarbu Pailstwa dla rodzin rezerwislow

Magistrat!! pokoj Nr. 23. Zasi/ek otrzymaj<i t).]

:\l; a o :

d'Zie' Sw. Bronisla,¥y a ponie-wa.z Zalk{ad t

'Wkr6tce sle zapelnil tak, te z kon:ecznosd
mieszczono tam ty ko dzieoi bezdomn 'ch. '

(6) Repertuar kin.
Kino Apollo: Koci pazur i Weronik:a. Kino.

JiI

;!TO\"lCE/.

to!>. \\" ble.t

kif n Radja

W mlesl:Icu
czerwcu
br. sl:Iska
graokolo 336,000
zl. W tymze
mlesl:Icu przydo 'przest
bol CZki do
. , 0'
przytrzymala
ogolem
towarstraz
przetrzymano
522 osoby,
kwre usilowaly
prze. ,przy-st<ip!l
b .'t kQonlerenc'ie
ze Idtiowania
Zarz<ldem. tej
w/asc:cie!i
cyklem kierowanv przez dr. Wiklo,ra Zachalow niczna
skiego z Bielska. wskUick czego Zachalowski Q1ycany z zagranicy wartoki okolo 50 ty- a.ycic towa y oraz.l72 osoby za. nicleg lne :; ';n 1i V z. r: ::t:,\ ;;: e \\'a r,:I: )
spad/ na bmk doznaj<lC ogoll1ego ubraienia cia tc;cy zlotych, w tern w 37 wypadk.1ch tl.?- lJrzek oc e?le, gramcy: W ost.atnlc dmach ))0 pOl:yskanlu srodkow Iinansowyell !it\\'
la. Kicro\\ ca motocykla Stefan Jagielski nau
czyc;el z Katowic. l1a drodze w'Dz'iedzica.:h na war porzucony zostal przez przemytm funkcJonarjusze strazy gramczneJ zatrzy- przeszlo 500 nowycb mleszkad. przystepuj$
jechal lIa furmanke Karola GmmalQ od rolnika k6w, na skutek poscigu funkcjonarjuszy mali szereg osob na Sl:Isku i w Zaglc;biu D - budowv barak6w.
Stryczka z DzieJzic. Wsklltek czego Ja,gielski strazy granicznej. Ponadto w szeregu wy- bl'owskiem, kt6.re przewiozly nie!egalnie z . RownoczeSnie DOSJta'ltowit p, prezl'dent Gr.,

kt6ry na tercnie' m. Bielska dokona/ Gstalnio
kradzie.iy kieszonkowei na stacH koleiowej w
Bielsku na szkode prof. Wiktora Strasa'. Przy

padk6w udowodniono p ze.myt wartosci Niem ec d . Polski paczki,. :iawi raj:Ice Qz: D:ty :C

a

r :aa e

p zepr wa?zonej przez orga1?a mazy gra- i lawa G end i .Wiktota Krebsa z Cz la- : : o: i:£zk:t\ ::Yi

ni :lj v'

mczneJ zaK .estJonowano mel)stemplowa- eZI. Przectwk w1l1nym przemytu wdrozo- !troJektu D. prezvdenta Grzeslka 'barakl

ne rachunkl 1 dowody handlowe na kwotc; no dochodzel1la. budowaDe z cegly a Die lak dotycbezas. z

I, z mleszkali 0 Il1doYIII pokoJu I kuehnl Z
rewizH Aszkanazego znalezion( dowody rzeczo
klK:laml gOSllOdarczeml. Nlezaletnle od
'We z roznych kradieiy kieszonkowvch. a m. in.
Nleb
y
wal
y
t
u
p
et
Z
l
odzlel
IIrzewlclzlane
zostalo
mlelsce DB oc:bronke. U
dokumenta Piotra Schuberta z KQt. ktary dnia
8 bIn. na stacii ko!. zostal okra'dzioJ1Y z gotaw
ki 400 zI I dokumentow. Aszkanazeg odstawio
no dos<idu grodzklego w B:el,sku. Dalsze do
Knur6w, 10 sierpn,ia. pietro do bal'konu miesz'kania RugoroweJ. w wszysflde urzadzenlahlRleulczne fat latnla.
cho:lzenia prowadzi poJicja z Bielska i Dziedzic.
W nocy z 7 na 8 bm. do domu Aunv ng,!I- kt6ryrn wybili szvbe. a na'lltepnie do!>ta\V'Szy sle naUnelL Awlatlo elektryczne ltd.
(B) Cllodzic o8troznie.
((]lwei przv ul., Sienkiewicza w Knurjlwie wfa' do korytarza bu,dv'nku. skr<l"m pozostawlony tam ' Na Slkutek: pOstanow nia buclO'WY tak\\"
7 b. m. na drodze wojew6dzkiej zostal trQ maH si/1 nieznalui g.prwwcy. ktarzy pOwYlkr cail rower da'lnSiki. iei licwy mies.zkatl z' Jedne.i strony.zwie k ,
eony blotnikiem autobusu S.ki Elektrycznej w srwby od O'klenic sk.Jadu, a naJStfM)nie po w '@nle- SZlko>da g.iega sumy I 5OO;d, S\prawey n.1 !>le TUoh buclowtany, maUdl\ prace rzemie:U,
Bielsku robotnik Franeiszek Zielinski z Wilko cienj,uszyby dostali sie do sr,O<Ib. tlnpetn do- mleJscu pozoslawH! sladv bOllycb st6p,z k16' co zrnnleJl;zy bezrobocie.z druJ ied strony pI
wicJ.30, pow. BiaIa, ktOry odni6s1 lekkie u. dziei pad/a wieksza ilose towar6w koionJainych. rych wyuika. ie by to leh trzedt. Zasza1'h z,/o d<zle sie z ,pOtnOCli "'''a cicielom dontO\V. kt
Mzkodzenie nad okiem.
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," Nawrota I Stanislaw Jastrz,bllkl (s z .).
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.0.
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Urz dowa ceduJa giddy zboiowej
i towarowej w Katowicacb

./

z doia 9 sierpnta.
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],;,'gO !tadj.. le.t ..c..g610Ie IIlkly. 14,.t .tall abo.
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" fif::1a£'h audycj1 "Cala Po1ska Ifiplew4" 10 bm. 0
.1'<.1;:1 \1 yatClpi ch6 g6rahlkt _ . .owego TIJrlu. Au..

, la w]nt.re.uje ws.y.tkleb, kt6rz,. mltulll rlllklor
j'!<:d!.';ki, skoczne a nJeraz Imtil!tll8. zawtulzlllce a pel'!'

',ria me!odyjoe pleBol I tadc. 116rlllskl.. Au4Ycji
Dr:(jl..o 51<: w zWll\ZU Z .,&W1e:t91O Q6r H .

Kuchy lnlane (]6,.5) 16.50 ]1. KU.h:rraepakowe 12_

Diiii . 8slerpni b czmiiri

iD.lol.
Bielicllaral
......... .......... U...... C...... w .....1_....

I",;w, Dzis 0 godz. 20.10 uolyoz,.m,. ..er.1I w lu.

HI} f!;nJt1 utrzymanych utwor6w Kafola Na J'8Iow.
Ko w '.\',.1,. orkl..I1'y P. R. fall dyr. Staololow" Na

Stowlrzyszenle Urz-:dnik6w Sklrbowych
ZlrZlId
Okr-:gowy przy Dyrekcll eet w MyslowlClch
11167

, AtraltcJe ,,5wlllla G6r"

-<>00-

Kalendarzyk zebran
Niedziela 11 wrzania.
NOWY BYTOM. Z.brani. Zw. A.bstYD.nt6.. w Do..
Z..tllzkowym p. Boryczki 0 godz. 16.
SZOPIENICE. Zebraule Zw. Pow.t. III. 0 lI04z. 15 ...
8al1 8rowaru. za rano ab16rka w - c lu wzlt:cla udBta'_u

.,; IwlQcle kola Zw. podor. R... (0 I04z. 9 na OOlok..
pr I otoo, .IU :: ;.ole PeowlakGw 0 lIadz. 9.30 w 10"

kl Joriz tni ;.nl. Z... Powat. 81. ,.up, ..brlkl"

o ,04.. 11.30 u p. ClmBIJ. WOlno!cl I.

Kalendarzyk zcbraa N. Ch. Z. P.
Nlcdziela 11 wrzefnia.

Na ukotlczenle trzecj.e'iO dnia ,, wic;ta 06r" Na zakonczen,e wieczoru ze$p6t I Za\V{)ji

10W3b('go.

"swi to G6r" - w mUlvce.

tpm 1 proc. t1U8ZCZU 15-16. Sloma pr8sowana 4.15-5.25.;

Siano lI\ko",e 7-<1. Siano koole.yna 8-9. Og610,. obr6t
1.299
ton. rspo8obienie alabsze. <

Pogrzeb odb-:dzle sl-: dola 11. slellpnla br.,o godz. l4.tej w Siemlanowicach z do.
mu &Bloby przy ul. Stabika 7.
o powytszem zawladamla wszYltklch koleg6w I znajomycb.

Wiecz6r Karola Namy.Jow.kicBO.
l;iL:!i;a Namystow8kJe poalada o4t:1aw.o& .., uat..
fJ,dnjr: wletnych D)uzYk6w, za.lujouJ'ch 8zczel61
n<l ,mill mqzykiludowej. jako Interpretator6w t komi

12.50. KuebY .lon ezQlkowo '1,3-14 pr : 1..!i.O.... 8.ro. 
Srut .toneeznlkow)' 34-36 proc. '11.110-]5.50. "rut soj...
wy 18.:15-18.75. srut z pestek pa1mowycb 19-21 proc. W

DYTKOW. (I godz. 15.. nil p. Dry.la. aebraol.

wlil/at1<leh orgaolzaeyj prorzlldowych. - K.r.....t II.

waC1ow4ckle.go,
nowosij,deckiego
i liminows.piewkaml.ukladaneml.
"Ocel1jI1Y"
zakoticzyly
ciekawe
w IU6reJ. wzlely u<lzial
IIczne grupy powia
low: znako!t1lcie
a pelnen
humorll
przyi
aklelo.
' barwne
tarice:
.,KJ'zyzak"
i "Tan!ec
z. limiotla".

ml :';GoW. 0 lIodl. 17,80 l.br.llle _I,.tllleh _alii

;''''gi.!ol. "I kne ,,$WI to 06r" IIczcl m. In. ""4".,1. od<byts aie na stadlonie wdeczornica regjonalna' l l1rZedstawil ..oceiliny g6ral k,ie" przeplatane zaeyj prorzl\dowycb w eall p. Bubaly. Rer.r.otoa ml.j
"J"" 0 god.. 21.30,w wyk. < 'kl.,t" , R.J II 4U.
, Z' wrkonanyeh P!lukt6w programu n8 spe- R6wnoczdnie tello sameu:o w;eczora, 04bY
'",'", F'lt.lberga. Prosram 11!Iada ol a pb.matu cialne wyr6!niel!i. zaslu,aule Wystop Irupy z 1'0 ale w przepeln'ionei sali klnoteatru ..SDk61" InujANOw MIEJ8KI. 0 ladl.. 15 ... ..11 P. I[o"allnk&

I.branle ,...y.tklcb or,"I,acrj prwl'«OWfch. ...r....

{OidclIlCgo Noskowlkiogo: ,Mor.kl. Olio". Ina1c:o.

, Odrnalowujl\C.IO dllil. .mlenlalllO,. Jri, "fll d Poreh WlelkleJ. GruPI nowos decka pOdobala prze:lstawienie teatralne' zespolu hllcll,lskleao z ..Qt oa 1.I.eu.
"" iloi':knlelozeso Jealora T.tUllllkl.,O I ,a lIult,. sie szczea6Jnie w tat\cu zb ieckhn. Ch6r ten)- ZabiOlo.lct6ry wystawil "Noc $wiotoJaf1sk;a",
Ponicdzialek .a IiIl'llDIa.
[<,,,,; ;l!akIBklewle,a: .,Zb610Ie,". a 'li'IQC mal lie.! kowskl Z' Krynicy pop\sywal &io szere.iem pick- zakot\Cloni na !Ycnnl. pUiblicznosQi tdeem
,"nHI Ion n81\,nmaolyclolellzy. lut 1.,.n4arn .Iu
8Z0PIEt/iCE. 0 lIodl. ]0. 111I""'.lIrU .."..nle
',1 ta]rzallokicb zb610Ik6...,,, kt6.l/ch 510 dill. d.l.d
W..,..lklob or,aol,acYJ »rDrl"lIo'li'Jc.1I. - a.r"lII ".
'], I.J o tD1\lcze baAnl. I "powladaola. Jak .';'ykl.

\I1leJlCu. ,

ule wykonanych pl"nl. ..ar 'n". .

'(j Uro.lmalcl 810wo m6-,1one.' '
Poezjc Lechonla 1V ,radjo.

Trz,..lkrz,nle z naboJaml.w rllklch zlodzlel

((alllnd.rzy. lebra4 "ZW. G6rDUr.6w zzz.

apraW'cy'.dokoll 1i wlam.nia do wagonu ko. stacji kolcjt\wej w Herb.chSll\skich, Poli

IIIEt-POWICS. labranle ,e.011l6_ III " 1IId" 11

Niedziela n 1Vrzaola. ..:
BRIIIIZINY &4.. Z.brallil &6I'1II\le., "' " lOIS.l1
N:a p.'zrstrzeni Tarnowskie G6ry - rzy 3 pulku ulan6w 1V Tarnow.klch G6. 'II 10k.11I
Dllwok.,o. III, Wa'.llIwl1l:..
::: : 1 :: ::6J . : o::e:;::III::'r Herby ,;Sl, kie, nicwykryci dotychczas rach. Kradc.iei .postrzeiono dopiero na Ink ';:: :'?'a :::::. :::.O'li' . 1.1 ..lIIda, ..D ....
) JPg" tw6rezogc po pl.,wa"ycb 4eblutllcll, 41.,_1

f!n J:f'i;hol\ z temperamentu. namtll.tuo'el. Ukccbi.6
!JI{\\'I cl jest n8'bBr4 I.J _ rala.rm. -. prlea ... In""

;"l".rnll pato""wl J.So' po zt. p.trlotyczQye",'.orl.
11' lok.lu Poloka. R..r.reot LIIbloA... '. '.. .;
,.'D' ] ;:; I .la ;ln t a: I: : ;' :=::Ot:l, . , I JoweiC1, pl'1)'czcm zabralltrzy .krz)'nlc. cja prowadzi energiczne dochodzenia,kt6 r e o :' fI:'0 , . :"l 4::: 0':.r:=: II : '
DI>I" ,"IYBZymy puez radio 10 b. m. II 1100, 18.10.

I' "Hlpek na letnllku". ,
,"'k. S,c..pko I Todko. orRl lonl 0.,1 .Da'..1 I
)O!'( t:'aU"sp6tnlll. ai, 01..11 1:'Ii'Fjlz"." na'l,t.
;1 \) ,'rail al8 na waka.je doplerll ow: al.rpnlu, tem

];:l ' \ n:r::r:: cII b I .:' :I t:. .j:':.r:1
,Ji. "w nJ: of i Ii: : o:J'od Y:J. lerll W.' Bu.

000

eatr 1 estrade
epertuar lftotcatr6w " Katowleach
:b O CAPITOL: )llIllbu t DI,ly _114,

to \SINO: Cz.rwona dlma.

zkt6l'f ,k,tal Ilwler.la pD 18 kl' naboi niew'tpliwic doprowadz14. do wykrycia
cwiczObnycb.,' przcznlczon)'ch all, iolnic. sprawc6w tej niezwyklej kradzieiy.

'K.....III.IW

prac", '1II"nle. IIkarbu 6111Ikl.III,. akcJl' n'rollQlenla
I pOIIIO.Y. 41a b..rohotl!yeb. I. IIbelplecz lI Ipoleeloycb

w Wol.wlltlatwl. 6111lkllm. Na ..olegoln" \lWaS' 1.

::lt Qt II; J:;:4 : :I I:::I. 0 w sla :ra:14
Baczb0l6," ;QQoficcrowic llt.crwyll. P. :SI8010Ia.lu.

, ,} '.: ..;: B "lto"iGe..CCbtrum.
111D :.: V. I ., :: t':.k tll lot\ :I: 4 'J:t,,

JKI8Z0WUilO (OUI"t ",IO«lla.y).I.brute ,Or
n11l6_ 1111 D a041. lQ ., 1'*-''' XII_I,. a.I_' F..
lII
ll A KA HAL\M,.labrlllll,
a6bIllO" .n.,10
411nltl0
'Ii' 1(lkl\lu lerotlua.
."
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: '!Ok d :'I!I
"brllll'.lt,tfa:'
, 6.3I1
11'
II! 1..1Ii
. ,,\r

wl/ma... u. ,blll.!!o MI,. .dobnla I'oe. - O"'OIIO. wlkl WOIIIII.Jp. t.. "11I1I,r."lIt,.,, poUtre'II'. koblat,
WUYltlll.b iliiIQI! . kOQIIOII\a.

, , . . ,--''VC.tu

[llsoplsmB
.,8latkie, "k4omQld. St.tyItYOla."
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n..11

..BLVSZCZ" .

r',
11.(11I',
B.r
aD. 'IIi L"alu

N.. II, ;,IIII'UCIII" I'OIPOOlI/O, a.ty1<ul ,pOIIIQ1I1 1<11

{: .f'I ;:r"I. t: \tb :.c::rr.I. : a ::, DI:::'\II ':

Mlebal".,mail",'QO ..Lowlell".. IlIt.r.eulll.. 'tu4J".\I1
K. DIII.aIICIIJ p. ct. ..11I,ll1tl11. rOllllloa kBl 'Qal .Klra.

IIn,.... Ie, Slnll.alllel'WI/'W11I4 . 41lBlaczk .ltoOIIlI1

t III PO); 11 e ' .IUo:;' ";a Y I:

okU'III1"
,rutll tlu.lrOWIII' Iktlll\ll .,
kllbllo. ..., .1'11 IIt.r.cleo-lpolecll1, oll..ru.

lo:J:pod..,,,.. . .y:....t" :.':..\' u
kDJa S ?ao0 :...;.': ,\:..N!i: :. "
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JIIII,

W1CB. Itbrlllll.ItrD\'''''t .... 11.80 

WY. 18bfl\1le .1Oft11l0" ... II l'adl.lI. .
, w,.,"t '. ""I1I1I".'t 7 ,611\111101\ \\'114011I0&411
'W11Ik,11I OrQ4olllllo ..,... .'. : . ". .. '.'
IIlt,a\,a.llroll". ,,,.lIwlllotwa 811\1klelo' Billn 111,11'
Ih nlALTOI Urol. r 'wllt. , . '
.tye,..so."... AIII.lelel nR4 lo Wol,.6d.klal 11' Klto. f.1&ol'Ol\llIl. Wd.t 1I j,O.raj!lIl.t'WO I hadowl." oraa kll A ;.k :: III. . rl!'"6". ZZZII ,1041.. 17 'fr 10
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'nbm.be!l1l nokJ.igLKS $I_. $:w1otiii:ht 0 ;

Drutyna.j goslaWia $k.;:,kt6rawdlliu' 18 ata,k: VHlrSlposUtfOSK. Zagreiib)(7). AcO' Ziv
'.wlceg cil lonaswem,boi$lro wM' but.rozena
w KatQwka,ch ,me.::zmiedzypan- kovi UtfGSK. Z"greib) (II). ijrjI.JJ!m Seku.jj
........ ,nie jat!: IItzew!dzialle b¥lo w kal\\nd a  stwowy z'Polsk,,\VyjIUlzie. z, Be].gradu 15, bm. (JugoslaviiaBeOograj)" (tt), DiordleVujandinoo
r.z q. TOZgf}Owek' ligowy.ph Warsza,wl nko. ,\
(I godz. Z lI1i\1.0Stcor y.belJjie joKato..wlc 16 vic, (Beogradzkl SK. (Z5) Svetoslay OIisovic
Mecz. ten zuwacinawyJliK ostatniegOMlOt bm. .0 gO'dz. 18 mill. 24.,'Juz na.' graniey Pobki (Bengrad1;lvi' SK.) . (13), rez. Blagoje. MarJa'n vi
. ka>JIja ,1I dI"lU:tYIl1;Toz granego w WarszalWie, zoslani\ 'llasl mUI' goscitr'powitani 'priez 'delega- (BeO'gi>adikl SK. (48).' Cyfry" podanew na"';'da
wkt6rem Legfa. z' trudem'pokollala wietoeblo ta 1.0ZPN. i to,w, Zebrzydowicach. sach oznaezaii\He razy. dailY pi karz reprezen

Plerwsz'.....me K.S. D
o 'wel.ele dOIIIl,BftStwo""l
Mistrz h,sika KS. D wyjeZdta litb
Czestochowy eedem Tqzegramia SiPo1kariia: : IV

cie';1o Ii,got z.Brygadli tnistrzemOkr'}gu 1<.'
leck,iego. Je 1i ka1(JIWiczaDie spotbnie to' r'

strzyem I\Il SWCi korzy naileax:;z.as J)r,z}'UII;}

cza . nale:iy, . ze n ' wJa n isku zagraj

wjekszenu szansaml. Je&h sle oednak Z'W<I!ZY

Brypda na w asnem bDisku uchodzl.za zes
uJI\O:O.' i lIol,wiczanic wY$IIIIPI w swym
l1oole!!Jtym ' adzie,z ..' Mrozkiem, Selfertem. skiego i kpt zwii\zko",,'Y Jnz.Bosko Stmonovic lony zMtanie priez kapitana zwi zkowego P. D b.
wiczan,'j)o .zaled'w1\\5 :4. za,powlada sieinter\\

Kierownikamiekspedycii Si\: 'Adwokat Rado- towaIJ.u.g{),5lawje. ',':

do pOkonania. wowezas dopiero zrozuln;e s;
i!1)ir Stoilo,vic,wice'Prezes Zwi'lzku 'Ju,gostowian Skladdrutyny reprezentacYittei Polski usta nYe..
przed iwk cieZlde.m zadaniem stoi dIWYna

.'pryta'. II., 'WYsoc1\iill1,. wltll5i!k.ien'1. W usjeun, oral, nieofiQialnle,'p,' Pavlicevic. ez.lonek Zarz'!- Kai>uze dopierolZ bm. '
d,u i s dzia'pitkarskL '. ' 'Reprezentaeia JugoslawJi Jestbard
,Wienoltieoin. Godem Gleroniem I Cebull\

Wopuedml)CtJu . spotk3Jj sic., KS. 5rynica

CZeJadt' zrezerw $I ska (B-&a),

Szczypl6rnlak . (pilt.a reczna).'
U'btn: '0 god.z.Jl odbedale siena boi u

KoI$\wcgo P. W. Katowice. przy ud. Bari w

wejml)CZ w !pike recznei' pomledozy KS.. Ruell
, W elk(c tfa:jd,ud{i a KKS, pogon Kalowi«.' mi6trz
Polski:Przoo em S1Po1'l«l11Iie 'Qrn,zyn' Ma kabl

o'silna i

KS; DIIb wyje!2d,za do Czestocltowyw Ui15

W skladreprezentacii .Tugoslawliwchodz uzyskala ze znanymi ogolnie przecwini,kami wy pu'i cJ'II11 skJad e: Pawlowski, KoIacz, I(ravt
nast puii\cy w 'probowalll zawodnicy. kt6rzy niki swletne. Pobila ona miedzy, Innymi !lwu Dvtkn. Szgjda. MocZlk , Herman, Ogorek .
ill'z niejednokrotnie Teprezentowali 1, powodze- kmtnie Brazyijc; i to raz podc as,mistrzostw szt;Okil«Oda Ke$1er i rezerwowy Dreszer.
niem barwy swego kraiu: swiata w Montevideo. W 1931 r. W gry (zawo
Bramkarz:francJa Glazer (Beogradzki SKJ dowcow) 3:Z W 1932 r. francie 'Z:I.. w 1933r.
(10), rez, Jovan 5pasi (51(. Ju,gos!avi,ia) (13), Czechoslowa ie (zawodow'cow) 2:1. Z tfiszpan KS. '0'1 Slemianow1ce wW. Haiduk
Obrona:' JosifMatosic (SK. tfajduk) (12).,Ber- ia przegrala Jijlgoslawja w roku 1932 ty'lko 1:2
H bm. odbl::Izi sie w W. tfailtukach dal,
nard tf.i,gl (fiSK. Zagreb) (6), rez.SlavkGZago- i zremisowala w nast pnym ro-kl1 u siebie w do mecz () wej.scie d{) Ligi $I skiei pomiedzy:

rac (SK. Slavla)'(S). pomoc inz. Mihailo Areselli mu. ,

Chorzow - 11 KKS. POgoti. Katmviee. Wst p jevie (Beogradzki SK. (49). Ivan Gaier (IiASK. Jedynie Urugway p bil naszyeh gosei w wY
Za,greb) (J7) Gustaw Lenner. (Beogradzki .SK.) I sokim stosunku 6:1 podezas mlstrzostw swiata
bCZlPla'tJlY.
(15), rez. Danko Preml (ItiGS . Zagreb) (19), w Montevideo.
Jla boii.kll - gr dla mlOOzie.zy poni,ze.j lat 14

Wlelld f'estyn sportowy w CzerwJonce,

Il bm. odibedzie siena boisku KS.Strzele(: i!J
.w Cz,erwlonce..pod 'prol!ektoraeln1 inri. Ryszkl,
dyrektora kopa,lni Debietisko wielk'i festyitsPnr
towy. ,pol czouy z tlImleie m pil/1kars'kim 0 na

07 Siemianowice a rezerw Ru.chu. Zawody
pDwdadaia sie ciekawie: wo.bec doskGnalej i
my, (Iobu d'ruiZY1I a przedewszystkiem Siemi
wiczan, kt6rzy ostatnio rOZlgrorni.]i HakGah

S'ko 6:0. Poczi\tek meczu 0 godz., 16.30. p!
tern Jzawody mlodszych drl1iyn wymienion
kllJRb6w.

Ruch wYleidia do Lwowa.
M.istrzowska dru,zyna Rucllu wJ-jeidh
Pog(mi Iwowskiei. z ktor rozegra 11 bm
strzo ski mecz. \\' naisJ.!lIieiszym skladzie i

grody. '

'V. ttlmie.i<u bjor udzia . cZOIlo'We druzy'ny A
klas.Y' , Podnkregu Rybniok,iego jalk; KS. SHe1iia
Rylbniik Z. KS. 2.3 Czerwionka, KS, ..Pier\V1Sl y"

Iimowskim, Dziwiszem i Wodarzem na cle1e,

Chwalowice Hd.. za 0 go:dz. '17,30 odb d si

JubBeuszowy DilkarsId tundel lunJorow,

"<I'Wody prO'j)a,gandow& KS. Strzelec 32 Czer
wionka z reprezentaei<l Pol skich Robotniczycll
K.,u!bow Sporlo'W¥ch :i;1<!ska QpoJskiego z Za.
brza.

Do Jubileuszowego turnieil1 pitkarskiego 50

iyn" junJorow 1 szkolnych zorganizO,\\ani

Zawody w strzelaniu 0 mlstrzostwo 06r

ta!bela ro grywek znajdu;il sie w O'j)raccw"
Turniej rozpocznie si 8 wrzesnia br.

przez KS. Ruch zglosilo si ZgOril 34 druiyD,
stanowi pewnego ,rodzaju rekoni. Re'gulam'n

_ wZakopanem.

Na zawodv do Za:kopanego 0 mistrzostwo

Lekk0!ltletyka I gry sllOriowe w KS. Rnt\
Urn-orzona przez KS. Ruch sekcia le ko,
tyczna i gier sportowych chGciaz istnieie zi
dwie od kwietnia br. lIaldy oibck pilki' no'
d{)najsi!niejszych Gddz. klu,bu. Lczybowiem

Gor wYUechwl n(}Wi)' utworzony zespol SekcJi

Strwleclwa "'ortowego przy krcgu SI. Z. R.
Zespol ten. skladwjqcy sic z CZIOl1ikow Zwiqzku

Rezerwistow Ko'la Wak(}wni Metali w Dziedz'

each. iest zara7em mbtrzowskim zespolem Z.

kolo 80 czynnydt czle,nkin 1 czl(lIIkow. Kierc

R. O'kre.g :i;Jaski.

nictwo sekcii spoczywa w r kach P. nadk
sarza Pot 'ki, pow;atowego kom. policH
czlonka glownego ZarZ<ldu KS. Ruch. Se!
praouJe bardzo intensywnie, istnieie zatem

Zesp61 ten goduie re,prezeut()wa,1 sw6j Okr.
na zawodach w Za'kopuclIJ, zdobywaj,lc xe'S,po.
Iowa I miejsce w strzetaui'll 0 mistrzostwo Opr.
W m'iStrmstwach'. ill'dywk!ualuvch kiefOlwnik

dz,ieJa. ie niebabawem stante lIa wYSGkosci s

Szare,wskt zdobv1 1\ miejsce przcz losowanie
tei tak szlachetnei galezi spor u \\' s
przy rowne
i,Jose! SfJortowe.go
Pllllktow z obecnym
mi- Podczas
pokazu fl(}ty wojennej w Chatllm, Iiczni widzowie mieIi sposobnosc obseiwowac zanu- ,woiu
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