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RZYM. Ogloszol1o tu ur dowo, it li- odeslano transporty karawanowe z amuni- ti - Addis-Abeba, wydarzyl si4< incyden
czba powolanych do wojska we wrzeSniu cj=! i broni=! w kietunku prowincyj granicz- w czasie kt6rego sekretarz konsulatu wI
wyniesie ogolem rniljon ludzi po wcieleniu nych. Wedlug informacyjz Addis-Abeby, skiego w Adenie Mecenate, zostal ci z
w tym czasie do szeregowroczniko6w 1911, w l'rowincjach p61nocnych . zgromadzono raimyprzez pqIicjanta abisynskiego. P
1913 i 1914, pdwolanfeh dekretem z dnia 450,000 zolnierzy w pogot,owiu w je. em. cjant jest rowniez ranny. Incydent

14 sierpnia." Na ezele tej armji stoj:t Ras Kassa, guber- przybral powazniejszych rozmiarow dzi
450 tysi czna armja abisytiska stoi n tor qondaru, . as Scyam, gubernator odjazdowi poci=!gu.

w po ootowiu wo'enn 01, TIgru,.1 Ras DedJaz Azalah, gubernator Chmury nad Somali francuskiem.
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,!ARSZ WA, (tel, wt.). Onegd J w 1 b 10n, szwa!ca!ski - 1 balon 1 Aer<!klub bylczych. 'blidzie wzmocniony przez 10',
oosl: Z nieznanyeh dotychczas pawod6w zo
,ta1 zamordowany w miejscowosci Fieri je godzmaeh wl zornych ,uplyn:t drugl, 0- R czypospobteJ;-: trzY"balony, :i'lmano: Senegalayk6w. Wladze francuskiepilni
stateczny
termm zgloszen do tegorocznyeh wlelc balon "KoselUszko, kt6rym poieci kontroluj, wszystkichcudzoziemc6w,
'1el'al Guilardi. Po wm morderstwie w Fieri
16sz1o do rozruch6w. Wladze szybko przy. miccdzynarodowych zawod6w balanowych jako pilot kpt. Franeiszek Hynek, jako po- A J . 1m . kanat S ki ' dJ ' k
wr6cilygpok6j. Przyw6dcy rozruch6w zo.. o nagrod" Gordon-nenn.eta. Zawody te _ rnocnik pilota por. Wladyslaw Pomaski. ng Ja zam te . . Uel. a 0 r t
..tali I1j ci, W calej Albanji panuje spok6j. jak wiadomo ...... odb si 15 wrztsnia na dalcj balon "Polonia" pilotowany przez wOJcon!ch. . . . .
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Jugoslowianie w Katowicacti,
Pilkarska. reprezentacja Jugoslawji namecz

it. Polek!}. kt6ry i)db dzle si 18 bm. na stadjonle
Pogonl w Katowlcach, przybyla wc:wraj kurje
t'em wiedenskim w sile 17 os6b 0 godz. 18,22 do
.i\.atowic.. Goscle w obecnosci tlum6w zwoleolllu

k6w pilk.i noznej zostali oficjalnie powitani na
d\\;orouprzez przedstawicieliP. Z. p, N-u I od.
pl'Owadzeni dohoteJu "Europejskiego", gdz.ie
tamleszkajl} podczas polbytu w Katowieach.

lotnisku moko ow kiem w Warszawie. kpt. Zbigniewa Burzynskiego i jako pomo- LONDYN.. AgenCja Reu era dO o.Sl.
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niemiecki - 3 balony, ,b Jgijski dwa ba,:" wany b"dzie przez kpt Antolliego Janusza. ezk! dl o rlitOW wOJennych: Nalez,.

francuski
_ ZjedPo
dwa balony.
Wawrzczak.
. .. prz.ekoname,
esprawfi,
myiJz w bolach.wl
dzle
e zft1
lony, Sta .. now
. '.cz . onychhoJenderski
.......1 balon' l zas_jako
pilota. .. ZdaJ'
poleci
p... ..tu
I ,.. gnac
y st lerdz,c,..
panut
. .pomocnik
stnlona.
soble
zeusktch
Jest
jedyna sankcja. ktora mialaby dJa Wlo'
pow nc znaczenie.'

IOlkell.illOflYBQ
Miesia c .. s rpiet\,. to dla Slukaspec)al- wszymszeregu, specjalnie.. uczczeni-- . Ct.
_ miesiacrocznlCiw,spomnieJi Da- co za sprawe ))Olegli =- cZeSc 1m niech ad
lliO nCgO ezynu - OIIdu. Obr6cilysie WD.- da Wasze dzieci, ie za te. efiare - w
cZ .na;zawzietszewysilki zab6 r c 6w , w whlnej saOiczyzme, ani\ICh nieplaeza ju.z,
rll nku zatareia naShisku polsko i. W,y- przeznich osierocmi - Oni Die zgineli da-'
lictej tak naJwarzach,. W' mOWle, w. 11- remalie, . 17 51tnJU1awYmauerowulll pow
'rad l , Wzwyyzaja,ch. w wierzeniach. jak 5taDc)"ztr6JQta .s.wneao ..trzec:b cesa
,sercachi Quszach i7 j synow$la za k6w'. rzy" w My&rowlcacb Ilcbt..szlaldem Pow

o wiekow oderwama od.Ma lerzy. we stadc6w". bydol domety181 nadOdrlb

. beznadzieii, wiek6w uponmienia i PO- u tr6Jk.ta ..trucb repubUk". WSPQIIIIIIK to
nego , pogodzenia' si z losem. pnycbO- bylo I utrwallc sIe w. zamiaracb Da Pl'ZY

nagl e . cudoway w swel koncepcJJ - szloAc, Na drodze Dlecb Ich wltall mle
"pOwstad Y. Jdli gO cudem dzis na- cby I kwlaty- na Unlszu.lak nalwleeel 0

'amY, tonie pt'ze5;!,da poetycka, nie slo- branycb wsp6Ibracl. na to wlellde Awleto

.......U......

nakomfoitowym sfaUu

.. ... .odZO.eac..........m_
T RASA WY CI E CZ K I: .... .',. . ......... .. . ...............' ... ....
........-"....,...
CII...II..I.».....x.........
""III..
".'." -,............
- .......1-

. . . .. ..'<.00-

Ceny bUetOwwraz zpaszportami. i wi ami

IN F 0 R.MA'CJE IZ A PI SY .......... ... ...'....... ...'... ......

..
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taj<\cei Polski -.w duszach i serca,;h tatami mocy nabralY swoistej, niech kazda
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ze wszystkich strOlll Stanow Zjednoczonyc'h na statnio mmilterstwo opieki not. lo k 1I1

nikat. w sprawie ze leka .n;.;..1k
plywaly depene miljarder,jw, oferujtc h .. 1I:i
o Tadeueza Bortkiewie . By! on juz J

obraz listronomiczne eyfry.
,Na szczQ'8eie jednak dzisiejsza technika dl;fe
ekspertom niejeden rodek weryfikacjii koutroll.
Najwatniejs m z nich jest pl':<!eiiwietlenie' za

rany przea .tarostwa ochkie w. Wa""Zliw'
za pralttJ:kt bu dyplomu lekarski.ego;mirno .
wyetawi! on ni d&WDO'lIzereg falszY ch z

Ceeht' e '

swiadczei1 lekarskich. & gd:r owIadze pod l;y <l

o5tatniel

ne temL promieniami, rzuca naekran mdjo..

n ::s=: i \V e

mikt w niewiadomym . kie1'll1\k
pomOet promieni X. Cialo lOOz1l:ie, przeSwietllo chodzenia,
Stwierdzonem zoetalo, ieBortkowicz je z.

skopj£ eim swoich koBCi, natomiast obru 041
krY'wa poszczeg61ne warstwy swoich fub, albo
przynajmniej sklad chemiezny tyeh wa!:'Stw.
Jest to rzecq 0 tyle wainQ, lie stwierdunie
autentyeznosci obrazu reduJroje sit cZQsto do

{: "ni:1

l81I:im. Pooiewd: przel1'OS sit on 5 miejsca
miejsce, sachodzi moiliwoiC wprowadzania
1iI,d 'WIads i pacjenww. Falszywy lekarz tn
ulatwione zadanie z tego wzgltdu, ii w l\Wo'
CZ&8i.e jako sty,pendysta 111. S. Woj...byl on st

1'0zpoZl1&nia epoki, 11' ktorej zostal on wykonan'Y. dentem medycyny, lecz wydzialu tego nie uk.'

Kradziez, ogien lub wandalski gest szaIen

utrz .ma]

}: ip;

(X) 11 dIU areedu z& deJltClll8f:racj,
..Ufie".
Z Wilna donosz,: Starosta grodz1d ukaral
trJ'bie karno-ad'minist.racyljllym Tew Galperi
za zaktOcenie spokojl1 pU!blicznego oraz
wznoszenie okrzykow: ,,Precz z Hitlere.m"
ulicy Szklanej. gclzie operatoNY filmowi \\1'

o'b1'azreprezenbtrje prawdziwl! fortun , wi c

tw6rni "Ufa" dokonywali do filmu p.

1'udnoO si dziwic, ze w sztuce g1'asujlj. klusow.
Jli-cy, kt6l'zy spodziewajq. si , koIosa;ln eb zy
IIk6w, jeiSJi uda im si kopj sprzedac jako ory

pagandowego " Wilnie. Galperin ZOlttai ska
ny na wo 14-dniowfCo buwzglQdnego are>sm.
(X) Krewki po1icjant.
W Warszawie do Wlad. Siwk& pn,byl pe
nego dnia policjant, aieby CO aresztowaC. S'
wek czuj,e sit niezupetnie winnym, stawil opO
i gdy poliejant uriyt palki gumowej. Siwek rzn
cil sit i1& niego i tak CO pobit, ze m1!Siano '\\"

gi nat.

Niekto1'e falszt'rstwa dzicl sztuki Iwb rzad.

Jdch z8l'bytkow przeszly do hi'storji. Mmna przy
fomniec.Ze
pamil:tne. "berlo Karola Wielkiego",
..tOre Na.poleon dzieriyl w:liWojeb1 i ku w d'hiu
Jroronacji, oylo W rzeczywi!>toiici zwykllj. palq
organisty B.XV, wjeku, zr czll1ie ,podl',obion,. ,

zwac pogotowie. Siwka pociunitto do odpo<
wiedzii.moaici.

Slid okr. po dladaniu 8wiadk6w doszedt

Pozniej glosne byly perypetje z tiarl! Saita

przekonan,ie, ie policjant bez konieczno&ci poM
osk&!lione i jeali zostat przez oskarionege> po.
IMty, bylo to wynikiem niew'a8ciwego posb1po
w.ania. W tym stanie necz)' spraWt skierowant
do sp grocb;kiego, tWIT Siwk& 'IJIliewimli!. 01
wyroku Z&8IIelo_t poszkoclowany policjant.

;ternesa, zakupionl} pl'zez pa-ryski LO\l'Vre, ziden

Ityfikowanl! solennie przez; ekspert6w, a ktora
I,;iemniej stan-owHa sfalszowanl! imitaej , wyko
lIanl! coprawda po mistrzowsku.
. Zdaniem niekt6rY,ch do dziii dnia niewyjasnio
.III} pozostala afera ze sJynnl} Giocondl}. Zdj to
!W swojego miejsca- w Louwrze i pl'zemycone

(X) Wilki i 4l1iki.

Z terenll gminy lIIiiewiese, pow_ slomm$kifo

:,::::si kr wUiw-;:i :: ue:: t: , :'

III niezwyklQ latw-oscil!, tv 61ynne plotno w1'6cHo

do Luwl'U po dose dlugiej podrozy incognito w
'I';aJizce. Ekspcl'ci twiel'dzl!, ze jest to skradzio

W stolicy J.raku, Bagdadzie, otwarty zostat no- wyrqdzaj, znacme nkody. C ziennie nieJ1l!l
wy parJoBment, Otwarcia dokonal ()solbiscie krOl do miejt!cowego posterunku policji zg'lasza
Iraku, G'hazi, ktorego widzimy .na zdI.j ill (na delegacj& ludno4iei prosz,c 0 zarztdzenie oblal11
prawo) w towarzystwie premUcra JassiA PasS)' i wyPQCbienie sikodnikow. IkIM wilkow w taDI'

a Monna Liza, ale nie brak takich, ktOrzy u
,trzymu.i4, ze bye m()ze ma si do eZ)'Ilienia. z

Al Hashima (na lewo). 'tejszeoj okolicy jest bardIo wielka.

ijosk<onaie zrdbionlj. kopjl! tego sJynnego O'brazu,

(Ci,g dalszy1,

() prz.ez w

iiania holdu wielkim wodzom w postaci sypanyct
z ziemi kopcOw i k,urhanow.

ta, k>tory nisZICzy poUno oozem ezy zrl!cym ply.

l1em, nie sl! jedynemi nielbezpieezeiistwami za
graZiLjltCl'mi arcydzielom malarstwa w muze
sen, ",ystawach i zbiorach. Czyhajl! na nie po
lIIacHo perfidni falGzerze, Kt6rzy wykonujl! kO:
'Pje slawny h' obrazow z niebywall!, godn lep
Bzej sprawy zro:cznoscilj.;' poniewa3 niejedeon

CeBieralii

t0 u.;1kach
rlldnosci, -(

",go'.. ,v )
wal ucie

z bezWz
Fal<by bowiem, uzywane przez dawnyeh mi. czyl wskutek wydalenia s wojska,
stl'WW i eierpliwie przez nich samych prepa (X) Gl'ajk_ie podw6r1OWi zaangai_ani d
l c I af
rowane, byly pochodzenia mineralnego. Tego Paryia.
r<>dzaju fat1by nie przepuszezajl! promieni X, na
KapC:. uliezna, zloiona z 12 grajkow, chn 'erwszej 2
tomiast fatby dJ:isiedsze, faibrykowane przez dqca p'o ulicacl1 i podworzach Warszawy- t , {I, wybran
\\ybuc
przemysl ehemiczny, Sl! pl'zezroczyste. Totei oSpodobala sit przechodz,cemu irr.,presarjowi p
przy ibadaniu radjoskopijnem powstaje romica, l'yskiemu p. Spainowi, ie zaangaiowal zmiei"
grajkOw do najslynniejszego teatru rewjo":.g
ktol'a natychmiast rzuca 5i\: w oezy.
Pa.ryia "Follies Bergeres". Wszyscy grajkow'
Zdarza si , ze niekt6re obrazy by}y retuszo otrzymaj, IZIIglaniczne paszporty bezplatne
wane mniejgZl! lu'b wj ksz ilo-Sc razy w ei,gu podstawie kontraktu praey.
wiekow. Otoz promienie X ujawnia te po (X) Ziemia z fonu 1IV.dowaaego pnJeZ Kilo
szczeg61ne wal'stwy retuszu, tworZQCe charak sciURzkt _ Sowi6ca. .
terystyczne pIa my, ale niewid.zialne golem
Departament konserwacji pamiQtek ..rzy rz,.
okiem. Powstaje ti! drogl! dowod autentyczno dzie StanOw Zjednoczonych w najblizszej prov.
sci iJlbrazu., ktory mozna zachowae w formie SHoBCi przeile do Polski na kopiec M:trszaJk.
kliszy udjoskopijnej, unikajQe jednak jej opu. Pitsudski o ziemi@ ze starych okopow i fort
blikowania. Zl' czny falsz.el'z dzie mog! sko fikacyj w Saratoga Springs. Fortyfikacje
Tadeusz KJsciuszko w cRsie 'Wojn,
pjowae dl'ogocenny obraz, ale nie potrafi 00 budowal
Stanow Zjedilloozonyeb. .
tworzye ,,filigranowej siatki ehemicznej", ktora rewolucyjnej
Tak witc i Ameryka oficjalnie wezmie ttdz'A!
stanowi dow6d autentycznoSci tego obrazu.
w sypaniu lopca dla lIIarszalka PitSUdsKieg
Incz.
Przez ezyn ten anglosaska Ameryka HIICZY 6"
z P()lSK4 w staroslowians'kim zwyczaju kla'

. Klusownicy sztuki,

:ADAM NASIELSKI.

Mi«;dz}

powinno wystarczyc dla zniszczenia trojga o96b, Ma
jora Reginalda Clarka, miss Florence Rayn, - 0 kt6
rej porwaniu przez Aliena doni6sl porucznikowi jeden
z agent6w - i jakiegos drugicgo mcczczyzny, najpcw
niej pomocnika Clarka. moze jego ordynansa Slade'a.
Allen nie zy'l juz i dlatego porucznik Kitton oszczccdzi

sobie trudu wykonania wyroku, kt6ry wydal tuz po
dowiedzeniu siC; 0 pprwaniu miss Ryan,
Telefon zn6w zadzwonil,

- Hallo...

Zamiast odpowiedzi uslyszal miarowe. pukanie w
sluchawcc.' Thorpe Kitton znal um6wiony alfabet na
pamiqc, Wyliczal w mym:' 13, 12. 18. uderzen. prze

rwa...
- Wyl,cz siCC'
A wiccc central. byla zniszczona, oba statki z kom

promituj,cym ladunkiem unieruchomione - pod- .
ziemne przejscie do kanalu splawu wysadzone w po
wietrze przez majora Clarka i jego towarzysza. kt6
rzy uciekli samochodcm AlIena, Fakty wi,zaly siC;,
Garden Reach. Postcrunck. Zapamicctal, Nie za
notowaf. Nigdy nie notowai. Poco? To niebezpieczne,
Pulkownik . Alderson siedzi teraz wci,i na g6rzc.
w swoim gabinede i czuwa przy telefonach, przyjmu

j,c'raporty imeldunki od agent6w. szukaj,cych Re
ginalda Olarka i Florencj Ryan, lak todobrzc. ie pul
kownikmiai omysl zmieniania numeru telefonu' w

swoim gabinecle co trzy dni. Gdyby ten sierzant Hol
croft zadzwonil bezpoirednio do telefonu pulkowni

, ka...

'Agenci' sZukaj,Florencji Ryan i majora I W kai
dej chw1limog, ic:h znald61 . CZasu jest malol TrzoDa

. aic 'pieszy61 .Pr dko! '.' '

jeazczc rlZ ogarn,,1 oki m, g.binet dyiurncgo ofi
cen.W'icdzial, Zc n1O',,,r6djui CUi nisdy, " iY.AUt :

Spojrzal zzalem na czarn, szaf pol,czen telefonica
nych i kabincc podsluchow" 'dziCCki kt6rym przej

wal wszystkie. rozmowy - bo to byla jego funkc
urzccdowa! Wyszedl, Jakby nie nie zaszlo. zawiadoma
dyzurnego podoficera haUUo ie wychodzi i zakazal m'
przyjmowat telcfony.

- Rozkaz. panie poruczniku,

Wsiadl do taks6wki i podal adres:

TrzeciaEkspozytura Urzecdu Kryminalneg
w _Garden
Reach. .
W taks6wce jeszae raz 'sprawdzil aas i mech
nizm zaplonu automatyczncgo w pudeleczku. Gd1.
przejeidZali obok dok6w za Kidderpur. mimow

w centrali. .

przeczytal ogromny napis: Dock Numer I - tam. c .
kala nan. zawsze motorowka gotowa do odplynu;l.;
Dok Numer 1. Przywiodlo mu to na myil jego szy

Porucznik Thorpe Kitton wysiadJ.. zaptaa1., .
I zadnego napiwku. bo to zwraca uwagq w dZISlt
szych kryzysowych c:zasach. i wo1nym krokicm spad

rowal w kicrunku malego dolnku EkspozyturyUrz
Krymina1nego. Pran caly s .pamat na. zega!ek
ni wolno mu bylo zapollUUe ) zc ma w kte5zem bo

bCfcksploduj,c:., . .

, '! . Zastano\':'it siq: co uczyni patem. Oczywiki e j

, s",'
j icze Indyj,
ic moiec:UuZcj
zosta ch
. , t,
zcze naBe
.k galji.
Z1eMs.kieJ.
wtwa kt6:c
ptWyJm, sp . ecJabst cc w. dztedziJiie potaJemn . eJ fabryk a

br .,W
pnitym
wojennej.
Szczeg6lnie
j o paostwo.
u. w cOlu
be l!lC twa
podporucz.'

k,a' Tho pc Kiuou) -uzcJ luclzie masz, umne' )
,"CZC
d:ill.. . '. _'-___a . to
.'. Ulmiechn lit upnejmie. .cd, 'sicrtan..

. £Dokokleaie

Holcrofcowi .W\' "'" legttymacK sztabo'"'.

'I1 e .gpd

r l:.-:C'co ,

H:\?zrnie

Bud.w. zblomlk6w .
przeclwpowodzlowyCh
Zgodnie z programem inwestycyjnym.
biuro dr6g wodnych Ministerstwa Koinu- '.
IJikacji przeprowadza obecriie studja hy-;
drotechniczne i geologiczne nad projekto- ...

Liaba. ubezple[zony[h I korzyslaje[y[h ze iwiadEleli ::n;mjo:Z
::i:6 j i l ; :: i;
w Czchowu:s Czonztyme 1 Strozy. Wplyw .
i h .instytu rj ubezpie e6. spolecznych czonych, ktorzy w r. 1934 otrzymyw li plywach Wisly gomej przyczyni site w do;..
Ila),!
ta tc eyfr!
pomzsze,ze
dotycz'!ee
(bez.
rent w padk wy.ch)
wynos!la
I zy stop
u do o nizenia,
fali powodzio
NaSlpodstawie
sprawozda6.
wszystl renty
kOW
umyslowych
Liczba
ubezpiezbiornikow
na najgrozniejszychdo
og61neJ
tiok. ubezpleezonych,
oraz
korzy143.413,
hczba zas267.406.
renclStow,
czlonkow
we)tych
na Wlsle,
a rownoczesnie
do podnie- C
staj:tcych ze wiadezen w ci,!gu roku 1934, rodzin ubezpieczonych wynosila 103.970. sienia niskich stanow wody, . poprawiaj,!o

W roku ubieglym bylo ubezpieczonych na Liczba otrzymuj,!cych zaopatrzenia wyno- znacznie warunki zeglugi. - W ten
wypadek choroby 1.726.675 os6b. W ubez- sila w tymze roku: robotnikow (po 20 z1. sposob okresy przerw w zegludze bq
pieczeniu emerytalnem robotnik6w - miesiqcznie) - 17.559 i pracownik6w u- zredukowane do minimum. Ten dodatni

1.762.588 (w tem dodatkowo w ubezpiecze- myslowyeh (po 50 zl. miesificznie) - 1.401. wplyw odczuc si:t da na calej przestrzeni
niu emerytalnem g6rnik6w i kolejarzy - PrzeciC(tna liczba pobieraj,!cych zasilki z Wisly, przyczyniaj,\c siC( nietylko do zmniej

81.885) i pracownik6w u yslowych - powodu bczrobocia wynosila w 1934 r.: szenia szkod powodziowych, ale i do po

267.632.. W ubezpieczeniu na wypadek bez- robotnik6w 47.091, pracownik6w umyslo- prawy naturalnej drogi wodnej ze SI,!sk2

roboeia: robotnik6w 769.2'17 i pracowni- wych 9.836. do morza.

8811l'B1 Hlllir 1II'IIIIilliliPlIDIIJ 11_.
dzona siostra gen, HaDera, kt6ra obrzucila
grudk:} biota pow6z Prezydenta.
Uzywano gen. HaUcra do siania zam 
to poza granicami Paostwa, posr6d Pola
k6w;w Ameryce j we Francji. Wprawdzie

ndt
po.
\;<)po.

want
t. Od

W r6cmy jednak do czas6w legjono Sejmie!
W mysl zasad nowej Konstytueji za
sluga osobista wobec Panstwa daje prawo

lsk

yI
Mol
emal

II !
,!aWf

talllo

Ruch cen i plac,
Po" j kszajl!ca si.., zwolna produkcja i nsta
,cy II'zrost bezl"O'bocia, pl"owadz, stopniowo do

jmOo

Ikcja
omi!

l ml

oczach i w porozumieniu z zaborcami

walczyli z obozem niepodlegioStiowym.
kt6rzy poslusznie $IIi do wybor6w do to"

odpowiedzi'l na te bezmyslne ekskursje syjskiej Dumy Paostwowej, a w Polsce Die
byly holdy swiatowego Zwi:tzku Polak6w podIeglej podgryzaj'l korzenie pan5twowa
Zagraniq dla W odza Narodu - J6zefa - smi m6wic 0 Diewolnictwie i przez usta
Pilsudskiego, ale deprawuj'lee i dywersyjne manekina swego wzywae Boga i Nar6d do
pr6by manekina endecji q faktcm, nie cIa Pomocy. tylko dlatego, ze nie maj'l suns
uzyskania wlasnej party ej wi kszoSti w
j,cym si zaprzeczye.

pobil

l1iczo

zdaniem wtr'!cone jest w "niewolq".
Niewolnicy ducha, kt6rzy czynnie Da

trajk robotnlk6w przy budowle
domu robotnlczego
,Donosz:t z Radomia: Przy budowie
ICjSkiego domu robotniczego, przy ulic::y

i\1aja, prowadzonej przez zarz d miejski

ybuchl strajk rohotnik6w murarskich

trudnionych przy budowie domu, Strajk
OWltal na tic zatargu 0 place. Do strajku
r yliczyli si,. wszyscy robotnicy, kt6rzr
hdaryzuj:t si,. z robotnikami murarskiml.
obol y dokola budowy domu robotnieze
,Zoltaly przerwane, Od 2 dni tocz:t si,.
Ko\Vania mi,.dzy. socjalistycznym :r.arz=!

ib
miasta a zatrudnionymi
pr:r.y w
budowie
,otl1ikami.
Wielkie wrazenie
Rado
Ib l wywarla oryginalna demonstracja bez

otnego Jana Stanislawka, ponoe towa

j" a PPS. CKW" kt6ry przechodz'lc w
1l1ach wieczornyeh przed. ratuszem,
r. II, szyby w gmachu ,magistratu" kt6ry,
: wladomo, jest w rcckaeh socjalistow,

czrobotny Stanislawek narobii duzo' klo
Itl "czerwonemu magistratowi", . kt6ry
OIl szem i wobec, ze bezrobotni. zado
olcl1l S:t z obeenyeh gospodarzy miasta.

wych. Gdy pierwsza brygada odrn6wila w
1917 roku zlozenia przysiccgi na wiernosc
pa6.stwom centralnym, to 6wezesny pul
kownik Haller prz}:siC(g,. zlozyl, znaeznie
p6zniej. pod naciskiem opinji swoieh boha
terskieh zolnierzy, przer",al siCC z II bty
gad, przez front pod Rarancz"" protestu
j=!e przeciw traktatowi brzeskiemu.
Mialo to bye zadoscuezynieniem. Leez
juz w ehwil,. potem. bo pod Kaniowem, da

je dow6d. ze sam nie rozumie tego picc kne 

go czynu. Trzyma bowiem II Korpul
Wschodni caly miesi'lc i pertraktuje z R.a

d, R.cgencyjn'l tak cHugo, zc dajc mozn
Nicmcom Ikoncentrowania . rozproszo
nych na Ukrainic sil i ro bicia Korpusu.
ktorego zolnierze - bez wodza juz - for
muj, dalej oddzialy. zbrojne (dywizja sy
beryjska, oddzial murmanski, dywizja 2e
ligowskiego).

Endccja nie znalazla iednak lepszych i
posluszniejszych sobie wodzow. Dzialaj,c
w cislem poruzumieniu z szubem franeu
skims sprowadza HaUera do Francji, gdzie
slaje on na czele oddzial6w polskich,
Po dlugieh pertraktaejach wraea na ezc
Ie dobrze wyposazonyeh dywizyj, do Pol

ski. ,

W chwiU s gely hosy' i glodny zolnicrz
pobki Itacza beznadzicjnie ciVikR bojc 0
Malopollkt Wachodnits Haller odmawia
udzialu w bi.

uczestniczenia w pracach panstwoW!ch.
Gdybysmy Dawet uznali, ze Haller ma

te zaslugi wobec Patistwa Polskiqa - Die.
ma takich zaslug. ktorebydawaly obywa.
ulowi prawo wystg10wania przeciw wla
snemu Patistwu.

jeszcze qdy;c. ktore maj, obowipk\\'
pozhawiania za ayoy hanicbnc praw 113
wet ludzi, kt6rzy maj, uslugi mew,tpliwe.
Pozatem istnieje. . oqd. spolcczctisnr..
kt6ry. kieruj,c siC zelrowym instyoktcm.
wyrzucl ze sweao irocIowiska jednostli.

. M.B.

kt6re powodowane manj, widkoici czr.
zt, wol'l' wzniecac chq iagicw buatu ,.
momenclc, ady Polska po wiekowcj nie.
woli wraca do tak upragnionqa adrOwia.

an.!e
IWo

aty,
we.

tro.

jJJj
,Ini.
deb,
czo.
je.
nle
)In!.

);
sta
w,..
zoo

len
ow

Wloskip0!5cl w Berlinie, Cerruti, opU'scil 011t?

Bilans bandl" zagranicznego Polski w lip. br.
(-) Zamlast kwlatow IIa trumue.
zmarlego traglcznie pi/ata sP. Zbigniewa Lit
winskiega WPP. zlozyl kwot zl 3l) lIa rzeO:i
tilerociuca im. Mieh:ckiego.

119
sit:
arty'
t:i
. tyosiecy
afr =1zfoty<:h,
v : kobliczeti,
1ZWie'kiSZyJ
z: Ubil!ans
:: han1.a2)
lY:1i.fOz7,1i
, :r I, !clOd
o 5 om
' h.mrl
Wed'fug
tymczaoowY'Ch
I 0t.
ja'l przyWoz
,ptactwa' 0' 1.2nastWUil\eych
mitL
i dtut:yc
0 0,7
Przywiezio<nQ w Hpcu hr. do Palski 192.493 Ilmlow: 'tytoniu i wyroMw tytclIliowy<:h 0' 2.8

(-)' Powrot Komendaata Okr. SI. Z. R. z urlo tony. tQ'warow za S111,m 73.198 tysllO'CY z,IO';yeh, miH zl, bacw!:'iny i oopadk6w 0' 1,6 milj. d, s!ed ;.
wywieziono zas w tym czasie - 1.088.396 ton swieiyeh, so<!onycl1 0 1,1 mit!. Z'I, szmat 0 0.4
I!Uo 13 bm. powrocil Komendimt Qkr. SI. Z, R. towarow 2a sume 76,317 ty>s. zloty h. W por6- mi;li, z>l. elektryeznydl: maszyn, aparatow przy
kapitall Kilian z IJ;rlopu Wypoczynkowegi i 0 1 ) wnaniu do .obratow w czerweu br. zmn-i jsz rl 'rzl\d6w i ieh ez i 0 0,4 m: L zt
1l1 nrz dowan:e w komendzie Okr, 51. Z. R. w sii: w livcu br. wy,woz 0 2624 tys. zlotych. a Zmniec>sz '" si przywOZ na.stepuiijcyeh arty"
,przy'woZ s.paal II 3 6'\1 t}"S. zlotych. 1]ro116w: weJuv owczej sU Qwej QI 2,8 miJIi. d, mie
}(atowicach przy ul. Plebiscytowei 1 4 ptr.
Zwli:k-szyl s.i WYWOZ nast p\l,jl\eych artykn- dzi, blachy mied ial1ej 0 1,9 mili. z!, zeaasl1Wa
(-) Udzial leglonlst6w' w marszu powstadeuw Mw: bJ!Ii, deselk, la1, opolow 0 2.1 mill!. :dotych, 0 1..2 miU. zl ry,z,u' 0 08 mH!. zq, sItor WrOWycil

stolic Rzeszy, aby udac sj do ParyZ,a.. g
ma objlJc rownlez stanowisko posta. Na zd
clu posel Ce.rrutl z mi,ltzonklj. na chwil ..1
odjazd.ert\ prci"gu.

(K) Festyn Peowiak6w w Brzezlnce.
Kilka placowek Zwi,!zku Peowia,Kow Urz;;d

Wy

nicy w iasku nad Przemsz<l. Program pr lei\":
je: 0 godz. 8,30 zlH6rka w Swict!icy ZW:<\Z'
StrzelC\:kiego - godz. 10,00 wymarsz na Hat

'\Vczoraj

W niedziell; IS bm. wycieczke . do Brzcz::;
gdzie si od dzie z okazH 16-]etniej rO Z1i:'
I pOw'stania widki iestyu peowiacki na sirz

zetistwo do kosciola \V Brzezilice. po nahal'
pochod na cmentarz I zlozenie wiclica
Dad Odre.
'vszenicy 0 1,9 m 1ij. zot, jt:\:zmienia 0 0.4 mili. :d. 0 0.6 miH. zt srodkow farmaceutycznych. O,P:I stwie
grobach
peowiak6w wz.:l. pows"
Zarzljd Okr gu Slijskiego ZWiij2ku Legio \I
Zmlljejszy-t sic wyw6z nastePIWIICYOO arty- tWII,Kowyeh, leikacrstw 0 0,5 mi'lL zl, zeolaza I sta cow napoleglych
pnie odnlarz na strze!nic \V Ja \.
.tow Pciskich wzywa wszystklch czlonkow e,) u'low: zyta 0 4,2 mili, zl, !2ekonow 0 1,4 milL Ii (} 0.5 mHi. zl.
gdzie
b
Qzie
wspoiny
cbiad zolnierski, km;Ct,
JaknajJ.icznlejszego wzi cia udzialu w uroCZ}
ostre strzelanie 0 nagrody, rozne ini.prezy in!,
stosciach. zwiliZanych z trad:veyjnym marsze :J
spodzianki.
W
razie
niepogody
odh dzie 5 G t,
PowstaIic6w nad Odrl: dnia 1'1-18' sierpnia. Za
styn zamiast w lasku, w SWietlicy Zwi.lz'
lz<\dy poszczegolnych oddziailow zechcli WV
StrzelC\:kiego
w
Brzezince.
Ilac delegacie. Prezesi oddzialow zechcij w Ir.:a
ic motnosci stanllc aso<biscie na czele delegacj:,

5 wielk'[h blokow mieszkalny[h buduje f1agistrat

a w raZle przeszkod wyslac swega ZaSlepCI,'.
Niezaleinie od ofiejalnych delegacyj zechq 9:)
1Izczego!ni czlonkowie przylijczyc sie delega;jl

SWCgo oddzialu jako reInezentacja danej iedno
stki orgallizacyjnei Zwiijzku LegjoDlstow Ptr.
kich. BHzszyCh 1niorma,cYi dotyczijcych pr J
gramllurcezystos'ci naJezy zasirignae. U mieisc')
",yeh 'wladi orgaliizacyjnych ZWiilZku Po\Vsta(1
\:6w hJskich.. UrdczystosC\i koncentrujil sie 17
bill. w flI,pnej:a 1-8 bm. w RyJ>uiku.
,(-) Wyeieezka z Welnowca do Panewnik,
W niedziele 18 bm. urzlj.(\za. Two "SokOl" i
KIU!b .Mandolinistow "Moniuszko" w Katowi

c:ach-Welnowcu wycjeezk swyeh czlonk6w
j sympatyk6w do Panewnik ("ciocia Szwerfe
ger"), Zbiorka do wyjazdu przed lokalem p,

w Kltowitlth .

Z Myslowic

Chorzowa, P.rzedmioty przeehowano na Komi"

arlC, zost

" dom3j

dku w st

p;l.l!a w ]

wiek posiadala wlasne Il1UZCUl1l.

KIe- ydIeB5.0I0krzyma
t b kasen
I I (M)
Kasa
lokalu,
liP I owy
W Komunalna
dniu wczorajszw
'm.nowym
Miejska Kasa
l\OI1!
nalna, przeniesiona zGstala do nowego 1Gb:

rog p!acu Pilsudskiego. kt6ry zostal nowocze'
nle odnowiony. Kasa KomllJllalna nskala wie.i1

SZy lokal uiz poprzednio w Ratllszu. W opnii
uionym lokalu zostan'l pomieszczone blura lU
gistratu.

r,zijdo,w b rmi'strz()wskich przez P. dr. Przyhy- didy do tego, ze ta ..krynica" zd'rowia stala s:e (M) Og. Z_w. Podol. Rezerwy KoiG Janow S1.
obcl1cdzil w <:zwartek dnia 15 bm. uro W
..zern 1Jrol stujemy. W tekscie <:alego artykulJ It: zmie'nil siC: ten sta,n I'zeoCZy w t D1Ipie iScie rozsadni'k'iem <:,ho'r&b, co w ktJn'Se..ltwencil do
ttailliast sobota i sobatnlema byc sroda I 5ro. amerY1kans'kiem. prowadzilo dp je,i zamknit:\:la. Basen ten miat stose IO-lecia istnienia Kola i poswil:cenia Szil1
"owe. zas zamiast 'nledzlela I nledzlelne, ma kam;enice
i brnd>ne
od czaiSU
Otbiee;a deszeze
I OIdp!yw
minimalny,
filtrow 1tP'.
dOlprowa
Jeszczcodra'pane
diu,zo rzeczv
pozostaje
do odmhienla
)nno
miuu>sy,bra,!!:
ia.k znacz,na
!)dlC'gloS
i 1 daru. Rano zebraly sie w lokalll P. Sauera B:.I
bye czwartek I czwartkGwe.
I d'uto brwdnej wody prze'plyni,e przez Bia,lk , telD zwil\'Ulny shllly wydatek ua przeiazd t'ram nie Z\ 'iilZki, iak lw. Peowiak6w. lw. POWi
Sl. OIlJPR. Myslowice oraz delegacie Z\\'. R
nim mia,sto nasze d'orowua ,pod w glt:dem esto- wadeom.
-) Napad rabunkowy w Zaldu,
tY1ki, hi,gjeny I nowo<:zesnego komlortu Innym . OkpJica Bielska ma copral\\ua bardzo wiele zerwistow Tow. Gimnastyczue ..Sokol" JIIids(
CZyszczon Jan, stolarz z Zalt:ia zoslal dn 11 Ju bardziei po'll tym wz,wledem za,a:wansowa- I, to dobrze llIrzijdz!Jnyoh kl!lp!el:iSk, ale cGZ z te wa s.traz Pc,zama i Tow. Polek; uast pni(} ode.
13 bill. wieczorem '1>0 wYisciu z lokalu Golcz\' Uy,m mias/om ua>sz o Pafustwa. go, kiedy 4t piel ta'k trzeba drogo oplae!c, do:, bral raport kOIll. okr. OZPR. Gaszczyk. pO"
ka na ul. Gen. Szeptyckiego uderzo<llY z Iylu w
Trzeba so'bie ja1\lno powledziec, ze zadanie iazd autobl1lsem CZy ikoleil\ Gdcll11J11ie po.zatem czem wyruszono sztandar z orkiestr'l 3 r. str..
glowt: ,przez nieznanega osobnika tak silnie. ie obe.:nei rady lIIi J<skiei z burmi.strzem dr. Przy- Illeiednemu ochote do Ulpratgnlon kIIlPieli.
pOOhal. ua czele. Po drodze do koscio!a zatrl\
il'l>adl lIa ziemil: i utraci' przytomnose. W ty.lI by,lij na cze.Je. nie jc>st byua,!mnie) latwe, trzcba O as wit:\:, by I Blels:ko ])Oszlo w. Iad,y By' mauo si przed pOl1lnikiem Powstanca pod ktJ'
\:zasie przeszukal IOU spra wea kieszenie w ubra odrobic zalegl ci pokolet\, a wsr6d nawalu za- strClL Szezyrku. Andry..:howa i InnY'Ch wi k ry zlotano \Vienee. ,poswi cenia dokonal ,K>.
"iu i skradl portlel zawieraillcy kartt: mobiJiz.t
trudna acenie, ktoJ:.e wad:nletjsze. ktore szy<:h mieJ-scolwosei i wyfbudQw3J10 basen kalpie Dudek. poczem <:ele'browal msz w. w t\s)"S;lO
.::yjnil, swiadeetwa o'bywatelstwa wystawione gadnieti
wikarego Ryta I ks. RI;!Jowskiego, Po nd
,ba'rdziei pHne, lowy godny tego miasla a <:hara'kteno i.u.t nleea ks.
.vrzez Starostwa w Katawieach. dokument uro
bozetistwie lIast<\p!la deiiladtl przed vrzeds ta,V !
Nle na Ollta/nlm planie lednak bedzle k>west,]a wlel omlei::i.1tim.
dzenia 1 inne dowody oraz 10 zl.
K, Klonek. eieiami wladz paIistwowych i zwiijzkowycli p
wybu'oowania dla miasta basew cZFIi plywa'l

chi'skradzlane na szkode Waelawa Pawla z

zalamanic

ory znajc

Na {)statniem p()siedzeniu maj'{istratu sanitarnv. na kt6rv to eel przeznaczono (M) WyWOz paml;ttek z I\tyslowic.

k : tCi z : :: s :r im.a bk 6 il nie;

16 bm. akola polnocy zatrzymano na ul. Kra
kowskiej w Zawodziu -. 2O-ietniego Piantka
,\Valtera I rtai to mu r6tlle ezt:ki dO' samocho

fl!aru w]
ie ulegl n
Juljan I:
erwaly si,

Swego czasu by! protekt otworzenia If.
m. Katowic, odbytem pod przewodnic- 9,600 zl. Wreszcie magistrat oddat ro
w Myslowicach, lecz z brakll na to iu
twem prezvdenta dr. Kocura, uchwalo- botv kanalizacvine przv. ul. B!)cka. MI zeum
duszow, nie zostal zrealizowany. EksPonaiy !
no m. in. wvbudowac dalszyeh 5 blok6w kotowskiei, Opolskiei iLigockiei orj2. stala wywiezione i nmieszczone w muzeulII S'
mieszkalDveh przy uliey Katowteklej, robotv dekarskie budvnku Osr{)dka v skiem. w Katowicach. W tych dniach ilia jli
Koszt budowv wVlliesie 710,000 zl. Po- chowania f'izvcznego poszczeg6lnyUl byc dostarczony drll,gi transport i ostatni,
chwi1a wywczU eksponal6w. rax na zaWSlC !II:
zatem postanowiono zakupic samoch6d firmom.
sto maze POZc&1nac sit: z nadziejil. by kied; KL';

J'azdziernika w Welnowcu 0 god7:. 8 rano,
Bielsrezanie ookulnil\ ponle'kad za grzechy walnit:. Nie rek,lamowano ioonack zbytnio te; 111
swydl oje&w, mlaosto to (1,kaza e I II a>woczes,ne, sty6u.;Ji i s.lusZllie - bo wielkie'J ehw"ty nie przy
1(-) WYlasnienle,
byolo do niedawna po<z,bawione skwerow I zie- sporzy a mia.stu. StosuJllki higjf'llicz l l1e byly w
Blelsko, 17,
8. I "i. Do
Biels4t:o
ply
We wczorajszem naszern s:prawozdaniu z 11 Icneow, u!,j,ce by tv w stanie cOlla'imnleoj
fata,lnym,
teiniooalW"na
..plywadni"miaclo
w'Pr0!5t
fa a':,"e....rywa:tnl\
woda lrrudna,

..,....) NledluKO eleszyl sle lupeJD"

,.

) ..h'dz'
ch.

K"to1icki

. dn ' ach 01

lnr" w

Q QlI:l JE.
'11, 0 godz
'i" (.dbl,'d2
a W J{)dzi

l:ijc \\'sp6
Q-on:aniz
Y"::z!lcmi i

"' [Ikleni
1, Koszta
'niu" 1110'g

QDrceJnio

'I, P;!sud's'

iili': Z Ka

czem w sali P. Sauera t11ast<\pilo powitatiic. g R) Sieden
W PO"
<:I I delegacyj przez prezesa okr. OZPR. KII I'
lasa i prezesa miejsc. kol. Negro. poczel11 p:zr strltniOo is
fotl\plono. do wbiiallia gwozdzi, Podczas ob.a"a prl.yb'cra
Pta wie dn

firmyI $1.
Maszyn z Katowic
3. _ Sluidelo
Slemianowice
SI, prz':lI1awiali
KupJlas. prezes
Zw. Powst,okr,
SI.UIszowlec,
(-)Kierownlk
08zust Ifasul..
(K)Dom
Kto kandyduJe
dO SeJmu
Z ok"lli
w}lI1ienill
sl."OlP , prkz,,

IV !edllYIII

11:\ .erenie

1'01. wZawodziu, eelemprzeprowadzenla dai doniosl, te w dru.giel polawie ezerwea b . r. za- I W zwi u z nas.zem czwadlrowem doniesic. okr. aszczyk. kom. 'kb,la I}<\b., g,en. d\r. ras ,In wGh
kupil w tel firmie niejaki Radomski Wincenty z ulem 0 kandY'datach do SeJmll SI.skI8l0. dowia deo!Jskl, ! prezes Peowlakow 1 Zw, lo\\sl.
1:::"1 .It '"

.zych dochodozer1. .

za!:czklwplaell
50 zl, ,"atomlast
pozostalil
przeszedl&le.
p dr'teTlKleusz
(),
za'Y0d
fotog al maszync:
d? pisanla
i t y tut: kwall1 1 d'Utjemy
Jako pl.tyKarezewsld.
kaadydat aa burmlsln
posla Przystohk.
tc: zobo.....ll\zal si splacae wokslaml, ktorych do-. IlL. My8l0wk: \Vobec: teio Hsta ka'ndydatuzr M Ptzerwana zapora Da Prz szy. " . 7
do.lIISklyt
analpglczny
spos6b
posz odowal
gmin znaste'p:Jjjllco:
Przela41d, 2) 1)
KGwalczyk
To. ,b.{)na
tymczasowa
zapora
r ece Prz11)
l1Isk,
tychcz s iednak
nie wykupil.
Wspomniany
R1-aczel,ltik
J rzedsta,wla;i
Ga)dzlll Karol,
,Czwartkowy
deszcz
'b3'1 na
powodem.
Weillhe gera lzaaka. wldcieleia skl du masz n mau. dyret'tor Tow. UbeIlP..,Vesta" z Kata- kaio mostu, zostal przerwalla , t, zapaso\\ ;.od3.
I row row przy ul. nr. 1 w Katowlcach. gdZle wJc 3) ROilackl Fellk.. prlJiZes Z",'4l\z!«r Metalo- ryto dace w stadinm budo\,y zala,la ':"e d
zaku'Plldnla 197, !Jr. rower m skl markl Ja.n.is we6w ZZZ z Welnolwca 4) Dr. KuJawska Marla, !Jeellle prowad on Sil roboty " d usnnl ,,1
nr. 73160 za cen 185 zl, wplaeajl\e jedyn!e .a- lekarka z Ka ow\o} 5) Dr, Karezewlkl Tadeusz, wodY 1. przystliPlellla do lIol'luaLm eh prae,

Hczkc: w
WYSOk05CI
45 zlow
M c'.
I ' I(M) Mlelsld Komltet Zl6bka. . 16
.' bll'rmlstr
z Y6

(K) WYIq4 aaloll kOO. Milk. aa Sowla!ec. Naskutek utraly lokalll lit! SlnPtltei .prz z ;w,

, ustalono. na niedzlelc: 1.8 bmm, sPtcialnym pO' bek, prowa>(izony .przez Stow rzyszenfe vlo
chlI iem ze stacilMiehatko.wicc-Bytk6w,' 0" Ky-. Wincentego a Paulo, n,lworzyl SIt: w M sl i"
dzinie 5 m 43 Wyietdta okolO 800 os6b - roo each Komitet, .j\.tory lI1a na celli oprac?'t1i 11'.
botnik6w i" uriC:dnlk6w. na czefe z generalnym statut I re ulalllin . d,>:moweg(} ce,lem w-hczead

dtr. A. Clszewsklm, naczel.dyr. M.. Woicle-go do Zarzildu Iels.klego. Na PlS1ll ZarZ cj'

ehGwsklm I dyrektorem kopalnl Int, B,. Kra- Mlejsk'ie (} do wOJ wodztwa. w !!praWle CZQlneJ
iewsldm. . Uczestnlcy ,w, cleedd . zabierah\ umQ We!fo., sf1!1B41S0Wallla i ot!zymama bezzWrOt\V.

kro.lu woiSkoweao I czarny. kape \lsz. Wlado- we-glow".. zawieral"cl\ 'pr6bkt wO;I. ze WSlY- sub ench" lIa bl1dowt:, ZlolYka, - wale 6deI1j)<

mokl, k,t6remoal)'ty slQ przyczynl6 do usta- ,tklc:h poklad6w kop,Maks. zlot" boldPI!,, I - odmoslG,slQ przyehylllle,K mlt t w dnl.a$. ill
lellia' mlelsca zaainioneio nalet, klorowa6' 40 cl Marszalka. w krypeie Wawelslde.l oraz wc£- bl.\tszych statui tl6!Jka Ml jsklCio 1»'% .. ,

na5blliszOio ur%cdu pollcY!nelo. I1'it zlal w.syp '.koJcf. II S.Qw1Al:lt. aatwlerdzcWa ckt \y*w6d tw.

111111 1 1111111111111111 1111_11II:1188Irllll
!em odbYoia narad WydziaJu ZwiflZku Po- eji musZl! w przyszlGsci brae udzial w sypa

wstanceSw
Bhpkieh,
Na kopcu
zapanowal0
niu
Kopea,
nie
bawil!C
w
dGtychczasowe
W
.W
lelklCh
Pieka
. rtygodnlu
. starszyzna
powstancza
. , .. ce
siV na
KOP
. iOCKopea
. siV.
eZI . onkG'wie
OrgaUiza . 
ttbieglym
Zjeehala
elv
do. IbierajIlCY
Parcia
akcji
eypanlil.
Wyzwolenia.Wy

rucbliwe zyeie. Wszyscy przybyll zabrall siV "symboliczne" sypanie. Kierownicy wycie
do rzetelnej pracy, sypil!C w6zki zieml, Nikt czek muszf! dbae 0 to, aieby kaZcb' przyby
siV oil pracy nie usuwal, ka!dy. z humorem wajf!cy na. KGpiec nuypaJ eonajmniej trzy
staral' siV do1otyc jaknajwivksq \l6AC zleini w6zki ziemi I zawi6z1 je na przeznaczane
do potvZnegG jut dziela, PO' wywiezieniu miejsce. Tylko wowczas bc;d-zie motna mowie
znacznej iloSci w6zk6w- kierownik tech- 0 spelnionym' obawillzku, . Organizacje wy
niezny potwierdziJ zebra-nym - ich udzial w blerajllce siV dG Piekar winny siC; ul'Zlldzic
sypan.iu, poezem udano siV na salV p, Knapa tak. aby tam przybywaly w. dni powszednie

na obrady, w godzinach papoludniowych i pracowaly
Na zebraniu WydziaJ Zwill7MU Powstan- nalezycie, Swoj przyjazd nalezy zglosic dO'

cOw IIlSkich, ktore prowadziJ 'prezes p, mec.

Witczak, zatwierdzono regulamin Komisji
Weryfiokacyjnej Zw. Powst. 51. oraz statut
"DoolU Powstanca lllskiego". Nas pnie p,
starosta Szalhiski referawal stan prac okol0
budowy KopcaWyzwolenia. Dotycbczal zo
stala nawiezione ponad 20.000 mO, pozostaje

Wypadek na kopalnl
Wolfgang-Wawel

jeszcze . do usypania ponad 7.000 ziemi.

W czasle dyskusji stwierdzonG. Ze bardoo

duia ilose wycieczek przychodzi na Kopiee
Wyzwolenia raezaj w celach rozrywkowych.

Wczoraj 0 godz. 11.15 w czasie obebo Komitet BQdawy Kopea zwr6ei siV do wszyst
filaru w kop. "Wolfgang-Wawel" w Ru. kich organizacyj pol8 lch 0 wydajniejsz.e po
ic ulegl nieszez sliwemu wypadkowi 5Zty

r Juljan tonat. Na jednym z poklad6w
crwaty si kamienie, kt6re spowodowa.

Dookola procesu rozwodowego
lIs. Henryka PszczYDskiego(oica)

zalamanie si jednego ze stempli. !.onat,

ory znajdowal si w tym momencie na
auc, zostal uderzony bryl wegla w glo.
, doznaj c wstrz su m6zgu. Ofjar wy
28 b, m. odb dzie si przed s dem cy
dku w stanie groznym przewieziono do wilnym w Katowicach sensacyjna rozpra
pitala w Bielszowieach,
wa 0 uniewainienie przez s dy polskie dru
giego malzenstwa ks. Henry ka Pszczyn

zenstwo, z kt6rego zostalo jedno dziecko,
zostalo w r. 1934 uniewaznione przez s dy

berlinskie. Obecnie zas ks. Pszczynski

wni6st do s du cywilnego wniosek 0 unie
waznienie tego malzenstwa r6wniez przez
skiego (ojca), liczqcego obecnie 74 lata.
Ks. Henryk Pszczynski ozenil si poraz dy polskie. Rozprawa, jaka si w tym
) Z branie P. O. W. obwodu rybuJcklea;o.
celu o b dzie, budzi duze zainteresowanie.
15 I:il1, 0 god'z. 9.30 odbylo si\: w sali Hote'u pic'rwsz'y'W'r. 1891 z arrstokratk .apgielsk=!,

Z Rybnickiego

\\ini;Ian;cc W Rybniku lIiezwy,kie po:lniosle

M,rj Teres Corwallis-West, Z malzen

stw,a tegQ przys?:lo na w a t:rzech sy 6w., na .ks; 'Hc:riryka Pszczynskiego (ojca) wy
iam z za 'brabi'ego Hochberga (syna
W r, 1922 malzenstwo to 'zostalouniewaz szta
'. J alf wia<;iomo; roz\'Vi,edziona druga zoo ,
Zrbral11e zagail wiceprczes 1'. Basista. dz! vione prawomoenie, a r02;wiedziony ksi z
znalHenrxka
za swoje
dzieeko swej
zony
pszczynski
. ego),obecnej
kt6ry tez
u- 1
uiw nhecnym za liczne przybycle. Nastf:IM e wtrzy lata p6zniej ozenil si poraz drugi, ks.
'JiI1eEdant powiatowy P. Nikodem Sobi-k wrf: tym 'razem z c6rk hiszpanskiego bankiera z malzenstwa z ks. Henrykiem Pszcz)'n
,)'1 Cllonkom legitymac!e. Z akazi'i dr. Past z Klotyldq Silva Arciei11ar. I to drugie mal skim,
.mu' lCr",iGnki wygtosil o,kolicznosciowy referat.
oral::C POW. obwodn rybni.ckie.gG z udzlate:!r
:zc,zio 4DO obywateli i c?:lonk6w tego stOW'1
\,t.l JI;3.

(alu r,d/'. 12 zebral1ie zamknif,lto przyczem, wie:

us. rell':' P. Basista podal termin tlasu:pnelo Z,,
I i' rallia kt6rc odb dzie si\: 2Z bin. 0 godz, 19 w
rM' ,n samym lokalu.
mjl
R) ..TYdzled SpoIeczny" toblet w KakosD'

Klamstwa ..Polonli ll 0 p. dyr. Dreyzle
Katowice. 17, 8, ZwiaZ'ku. ani teZ nie wplynal zaden

.ch.

S KaloJiekie Stowarzyszenie Koblet Grganizuie
;W 'dll."ch od 17 do 24 sierpnia rb. ,;Tydziefl Spo
1111 -;ZIIY" w Kokoszycach. Otwarcie ..Ty.godni....
3r.1 Okf;n,( JE. Ks. Biskup Adamski w niedziele, 18

W zwi zku z notatka. jaka ukazata wniGsek a skreslenie o. ,prze<:iwnie OQ. Mowa gen. Rydza-Smiglego do Lea'jonistO. ' .

sle w nr. ..Polonji" z dnla 11 bm. Zarzal Dreyza jest komendantem placowki na Sowiticn. :}

Okregu $hJ'kiesco Zwil\zku Peowiakow Zwiazku Peowiak6w w Siemianowi- 1

\H Ill, I) godz. 10 rano. ..Tydziefl Sl'Oleczny" Ka
Rel 'Ict ',db dzie sic: pod haslcm ..Kobieta katolicz
j;co 1 II rodzillie i spolecze1\stwle". Program Gbcl
Jde' IiIJC wsp6111e zycie religjjne. referaty spolecz
ifr O-organizacYille. poll\czone z ewiczenlami 'Prill:

w Katowicach stwierdza. ze O'b, Drey- each i ze stanowiska tego nie zostai

za. dyrektot Banku Ludowego w Siemia przez iadne wladze zwil\zkQwe odwo- (B) VI z pszczoIami zmleal wi........

nowieach. nie zostal wvlduczony ze lany. W noer lIa 158, kli1935
r, ogrodll }Jawla Stee
w Jawonu-Natde nieznany sprawca. .rad'
leden
ul z psz olall1i. __..J

:l l " \:l'zncilli i, dyskusi;l raz wypQCzynek fizYCZIIY,
ktJ, .'f;GllclCI1IC
..Tygodma"
nastllpj
dill:l
J,. Koszta udzialu
wynoszli
17 wzl.sobote,
W ..TUG

Smilie wlamanle w Rybnlku

(B) PoIk:la slUka Wr6bla. '. ' , 1
Politi a ze Strnttlieuia 1JQszukoJe Wr6bla. L:ro

Rybolk. 17. 8, Miedzv innemi IUip.em zlodzieja stalo sie dwika lat z Zabtocia. ktory w nocy 8 8. JI
Do skladu obuwia i blawat6w Miny 20 par trzewik6w meskich I damskic'it. r.,4p!QceI1m Vf stodo,I,e \I ara a Burkota w &r11 4
5;10 OPr ;tJniJ) ,zglosZQ sie w Sekretarjaele' KSt<..
: ; ': I . sudsklegO 20 w KatGwicach. Wyjazd 4a Szwarcber"'eroweJ w Rybnl'ku P rzy ul .przeszlo 20 koszul wierzchnich okalo; tnlemu - Wlkto O \'1 Sz\\'edzle zabrat got6wkt,
v I'll), Z Katowic w soootQ, 17 0 Codz, 13.33,
RaclborskleJ wlarnal SIO dotychczas me tuzlD6w skarpet Itd, 1JnentlCZme prze- dzony ze snn d{).!)()!li.nat sie 0' SWGje rzeezy 
kl, mil" mo'n brae ud'zlal tylko te panie kl6ra

. , .... , ' ' ,', . u " . lednlt pare trzewl'kow. a na:lto gdY Szweda zM

gl1 R) Siedem rower w w Jednym dalu.

wv ledzonv sprawca za,pomoctI, padro- ,prowadzone na miejscu dochodzenla W pobit 10' 'j zbfegl. i.

W powiecie rybnickim rozl'owszecbnlla slQ blOne o klucza w'nocy zsrooy na CZW l1' cel ' uJawnienia sp awcY, nie daly na- (B) DotkllWa zauba.
\ta,llJ,i() Isbna plan kradziety rGwer6w. kt6ra

: Dr:-,I:,cra coraz grMntelsze, rozrniary. Niemi

r,a\\"lc dnia, by komu4 rGweru nle skra.dzion',)
o:tl, 1\ )cdnym tylko dniu to lest 14 bm, skradzlonO
sSI 1<1. Icrcnie POwiatu rybnicklelo at 7 rower6'V
:, II IV, Glera1towicaeh 1. w raeh Z a w Rvb
,,,'U .It 4 rowery.

tek. zBbleraJac wleksza 110&6 towar6w. razle tadneJto wvmku, Urzednik fabryki Barlelmu i Sucbyz Ble!"

. Nleslmowlte hlree plorunl

ska A. W. dnia 14 8. 1935 r. na wiele1\. miast. .
Bialej ubit paczk\: z gGt6wh 1.500 at,
(B) Tym razem DIe aldzle IIIU ... sadIo.
Nielakl Jak6b SkrlfbHk z X6z; lat23. 10&1.1

K,atowlce - Lllota. 17. 8' I zWOSlIOny, a siedztl,cv orzv, aparacie O. 13 bm, przez sl&dOr d! i W aiatel sttaall\YA

" . . I I d . d I I . I I k6j i dl d la 'en- nlem na dwa lata W tym sall1ym clnlloi kiek

:r Z Lu blinl . e kl . ego W czasle IlwaUownel burty. ktOra Piech a zostal poparzon'¥. Plorun zas klltSownictwo na 2 mleslQce areszt\1 &nwleS'C.
ilY'
(L) W
ostatmo
a a Da
. mlastem. uantene
erzy na
,p.rze
przez$10
,po.
wpaPokOl
0 I. wvpetml
wraeal z810
rozprawy.
dOnlll na<potkal
ca)ow....
k"" Potar
Ollw.le.sza
,plorun
W nlewvltl,czona
dachuIC
ki asplvnal
zieml.
10 Romanado
Berskie.gO,
kt6ry gO swqo
Cla1l.
: I, 0 gOdz, 23 dnla 11 bin, wybucltl poIlr w za- domu przvulicv, LlgockleJ 7$ w Katowi- 8wedem ze spalonelEo radjaodbiornlka, ostartyl 0 kh1sow lctwo, Chel&e sio pondCl6.

j II :':

I r hll:: i t r: alz z:I:: ! each - L'g cie. Florun sOlynal po drucie. Wyp.dek ten' powinien by,O ostrze: r uci h I 1 n r : .

, :ronle

I;CII} Jut tytem, sianem. Sztoda wyilosl okoJo a nastepme nlstlu-lIlo wvladowanie w leniem dl{l. radlosluc aczy. kt6rzy za :N:wyeil. za.. dnbelt6wke ledm' r

wi<
\Ia,I(radzlel
_ " .' .. .wozU.
.. ......."--, Da
.... .1I01Icif.l,
atiowcmu,adzie
i z trlldlllndOllrowau
n'.' \L)
&ustanie oIId ttr r
Zt$
,a poszk . PQdczas
O . dowana nle
byla t1Ieltetv
uti . POiParzelllo;1I.
ell. ,paracie . rad . IGWvm.
w JDieszkanlu
laka . ' 110m . . _. inala a zostal
wvlllczentu
antenr I'
w ,walke
czaSle chelat
zadae cios
nolem cltlowemu.
IIV,;000
k'lzlcz,ona,
polaru
\1tegla'
tOil".
Piechv. 'RadJoOdblorrUk
burlY.
nlelaki
Seneoki
prusled

nla 5 bl11, skradl Wilhelm Kt1'4. um. w Dmtarnl

: t w. tlJ:blit1lec, w z roboczv Lupr.,rIDa'kon'a

nel '1'c >z odf,l rolnlka Sylw. KOllarv . BOfOllOW!I.

91' rh n Sam Jpra WQl skradl r69(t11. w , cl.rwQol

la I> na szbde teaII' samelG KOIlary- 3 uZd;,
d!I prz Yk l ryeiu sprawcf . krlAlZluy. ItktadzlOlle

nc In oU'G,:lebrano' i Iwr6cOIIO lOU,odOWiI1"

Ikarto: UCCIW. NAemi rz.ol)llO.t

Rcpertuar kinoteatro\y W Katowi ch

od "I 'Ilk..' 16 .Ierpola. . ,
'I t ",],1<1'}".
.

K;c,o r;,\ Pll'OL: ..l'ajemolea malej Shltlel" 1...Hor4
l';lho CASINO: ,.UUca s a1etifltwau.

Kronlk., r.diow.

JaredlugD Islnllll'.. I'lsuramalp?

Najprawdziwsze tango.
0110

'I.,n,,, to taolee,: ktory .polir6d w"'.tkleh'. ta1!tOw

fo[IIJI'.'lN;Oyc;h p'o8zcz.yui6 .tq mote DaJ4Iu.aezym.. .*'18'0'"

nie,

s

ill! J:ajr,ir:lmlejazt\"llopularnosclq,. Po dzl6 .diltrd Bitt
cun>' lallga Z prawdz:iw prZyjemnD8CI 1 ochotll .1 tak

CI

.._IJ! 0 odz. 13.011 w wykonaniu zelpolu taoloweaO "

Iyn'

rze.

"vi
lIali

za.
yll'l

Do Pr ' czeakie) p;&ybyla o egaaj .,ruP&' fi cer6w arMji,' sowieckiej; ril.aJ,liych Zi,c. udzial
w maneWTach' c...ko-sJowaekich wojsk. Na dWorou.' oczekiwala gosci: kompanja honorowa'
Z orkiestr", prod d1wot:c m zas zebmny tlum komunistow cZeI!kich w nosil' okrzyki na 'czesc
armji cHfWcmeJ i aowieckiego wtroju. N.. zd:jeciu oficerowie sowieccy of ice rami czesko

. alowackimi, . ,

I':"", eOLOSEUM: ..$wlatlo w elemooAel". .
to",,, JlIALTO: "Czarn" rerla:' (EuleDju. !!odo).
Kino Union: ,Scrce indjunkl".

tM Jloliluchamy RudycH ..Najpraw4z1WAZY' t.. 1Jg u '17

IJIIJC Ilud dyr. 19nace stoJoW&. -.-,.

Berta Bragbiska wykona uNaszc picsni".
'1) 10 razcm W _ d'zhdeJ8ZI\ eoboLQ o' .04z. 19;80 ""
<{fll_ w audyejt "NsRze (lIe'nt H : znakoDitta .mezzolo
rfi!:I. t.I\a. Berta Bragtltka prZy akomPlLnJam{l'ric.lo prof.

W r. 1670qrloail ZlianYPod6wczaa Jekarz' ub, stuJecia odwiedzil. wy1)rzeza Liberji,
i geOl'raf. bo1endel'aki 0, Dapper, jedn, stwierdzil, te szezepy ti1l1yle6w tamt.ejszych
naJlepszych prac 0 Afryce, przyczem Gpieral trzym"j,tr sowaue szympausy, uzywane do
ait na rZildkicb w6wc s, a dzii jut nieist- poslug domowych.' Przynos24 o.ne drzewo z
niejf!Cycb materjalach 'l'6dlowych, W ksiQi- laiu, pilnuj, p61 ryiowyCh,. a naw.et dzieci po
ce 8wej, kt6rej :pojedyflcze egzemplarze za- zostawia Bi pod ich Gpiilk

chowane Sll. zi' dzien w. bibljotekach, Badacz Afryki,. We!ltennann,. m6wi. 0

wsp"mina1)apper mitdzy. inn(!m 0 nadzwy-, pewnym .nczepiemurzynsk m w dawnej ko
czajnej tresurze malp u nie t6rych szczep6w . lonji niemieekiej TogO;. kt6r. odwiedzil z

murzyilakich' na zachodnJcb wybrzetach

tkiem bietl&Celo litulecia. te IIPotkal tam

:h\.d\a. Unte1na. W programle plc Dl Wertbetma. Afryki, szczeg61nie Liberji i Sierra Leone.' mal<py tak iwietnie tresowaIK!. it utywa Bit

i :\f;; .:,r:e ieR&t W ::: !k ::rl:g uw e P::y Autor . wspomina 0 pewnym gatunku malp,: je nawet jako apl'zedawc6w drobnych artyku
wj IU I1JJou,:.'nl wieku ,zmarJego 1"anJdewlcza.
kt6re IIChwytane mlodo,' wychowane i wy- i 16w, Na 8Zyi zawieszaj, murz..Yni malpie
,I"S'

11.

za

C1I

1i1
,em!

treliowane, spelnialy podobne czynnoici, co. miskt Z kokosu, dip kt6rej wkladajll p\!czki

Sobotni konccrt symfoniczny.

'rZ!!'

I\onccrt eymtoLlczo, orkle.try 1'01.klello RR4j" pod niewolnicy, "Chodz, one na dw6ch odn6zach t tytoniowych lisci, wszystkie jednakowej war
:r, Olglor4.. 8tra"1.klello 11, b.lII. 0 .041.11.80 ItDI "- pi 1)app'er - jak ludzie , ml6q proao toici, . Kupuj,cy podl3bOdzi, wybiera peczek

)d . zual,lem ezar6w. kt6retak loakomltl IDalduj" w moZdzierzac1!, noslll wod w d-zbankach i t)"Ujniu i rzuca do. miaki. monew. Malpa. kon

, I;' ' j",:r z D I:'Z :;8I:n :;;ld a :f . c:; pelnym bol kr krzykiemwyrazajllzal, gdy trolu,ie. czy moneta Gdpowiadawartoki 1ItCZ
dzban upadnie na demi\);. pottafi,. nawet ka igdy kupujllCY usilu}e j oszuKliC, 'pas1:\)
:, I'!, ::'a n i.:: r:: yZ :: :: o:a:oo zl : :' :; kr\)cic piecZA:n na .r6tnie". puje za nim tak dlugo i tak upareie go napa
.lt ,"()lgklt egO p«?emat fI)"mfon czn)" ..Noc. ua:.lysej .16
te w tym opisie nlema tad,nej przesady, atuje, te. musi . ui'cic rotnic\).
o: Wspanlalo lIuetrajo muzyka 1\fu..orll.kl.lo de.
1C(.:! :,my sw1at faotazU poc1ztemDI\ kratuQ T 4ucb4w

:u .

!I a

<!nali
Bi , inni badatze
l.aU. \ .jut
Wynikaloby
z tego. te od.kilkuset
tl'esura, malplat.
musi
Badacs
Buttikofer,
kt6ry wczarnego
litach 80-tych
istniec conajniniej
'
: ':.t: h u:II';": j"S :6OC:"e prze

\r. J 1 W : n '::' .ip :I Jo:w:atl

tw

In ]kolo kulmloac,jDfm labatn czarownlc 041,wa II,

la;lo
. pobllskl.IO
'! ZZWODOk
e moee, dllchf.
ole!lllI.o.IclOlka
oAtl - ."ItawlejlkiBiO.
41100.11.1101
.

"U' jaaodowelO' krOla".
(I.D'I!; 0 104.. 15.80, nozlltolol. ....r..aw.Iia '.wloawla

.; .; I ,:o1:! te O: ":I ;I:; c:,o':.I' fr jO: ':.'::
I ":Cj l' ::,c . ";,tc: ' :z :: ; atoo:' 4jJ: 4 m ::
gOd r"wIII mllly .100011. do boru, "aI< 'II, .apotkal a. ",;,.

;': r 61 , r : jj::o4,: I:o:p:d l n:;:. b:.. ::.:: t:

'Kalendarzyk zebran'
epd'nyk c:bra' ZW. G6rnik6w ZZz.
. '. . h 'Nicdzicla 18 sicrpnia,

wYOOnZIIILIII; Z.brlole IOrlllk4w IIZ. 0 1041, 11
w lokalu at.rel. ..11.011, . Bet,. Barczak.
I,AZtHICA 0081>1111. Zebrnnle 1I0rDlk6w 0 1041. 16,80

Md ':.. ud nlcb plos.nek oanezll. A wre..ct. .,1 p", W lokDlu p. Mliehl. "aDa; Bet. I'r, I'elller.

-

l11u';I, '"b"Wl powrOcll 40 40IDn . pOdarklem 4lama.

MiKOI.inv, ' bbraDID iOrnlkOw 0 1041. 111 w tokatn'

P. .'1''''' 111,. K.ralla".ka. Bet. Pllitell..
.' Vi, HAi URI. . Zebr.ole 10rDtkOw o' 1041. lIIw 10'
keln p. BriellD)', III. Kallo)'. aOt.. O..elak.
. O\aliBiJ. lebraDls rorOlk6'1" 0 lob. 16 w lollalU

p, KUbllllldliO. ..t. '.1111...' . . '

"iARLIII". KOIIferlDeJa'OIlr roWa 0 rGaI. 10 w 10.

11.1\& I, Kuba6tll11'00 .,. "IUD, Llbloa..

......

_1iota, '-.lf...o. ilertNU. 1935I'.

Staa tabeII.. O"mI IIaI. 1I0 lc ]l

tY SP.OR...C? eIWYCIiOWANIE.f YCZ8E,\.-->. ......

W cZ'Wutet od;by'.. src tylto Jeden
mi5tnostWG Li : Warszawianka - I:J<s1l1itl

,:A.ttitali,..rcatlo.- i ;',. . _cl . .11 m _o . .. . .....<kIQW'

I . .. urlsl ',oca_; : .Iski" .' Wille '

. . .....aek
er bramet

= :a:ketyin: a:u ow", ie przCiSUnili v
Olrozoti

13 36:17
13 26:23
13 28:ZO
11 17:13
11 19:17

3) Rrrch

f'l)rzocl'mie imPrer. motoc)1I'11JW1t Polski bed'z!e lesniewwka obak ..Oazy". . \Visly. Cena przejazdu w abie strony w)'oosi 3)Warta

Stan zawodow 0 weJsele do tigi.

p1

Wi*lc, w dniu 25 siel1Pnia br.
W..czWartek rozpoezt:ly sit;! rozgrywki 0
Slclad P() ki. na .meGZ bol\sersklz. Nienlcamj, nv. przez za,U<\d Polskiego Zwi<\zku Botser
Sukccs 1o! }mJjrezy icsLzgory zaJpe.wnlony. ktory sie odbWzie-w:diliu 1 wrzesnia ua stadUo- skie !I. Jest 10 naj.siJ.nie,j.szy sklad. iaki Polska scie do Ligi: w 3.ciej grupie, tak ze () cnie
...koro z\vazy sic. te w wyscigu tY'1ll udzia/ bie nie Wodska PoJsk,lego w Warszawifl, zostaC uiSta mote ooecnie wy'stawie. Brany poczilbkO'Wo pod wod,y odb)owaj, &i jui we wszystkich grup

r::=

wySc!c g6f1Ski w WBle. W ubiectym roku wsku W zwi;l'mu z dye s1e maaacemi w ig..nti .zt 2.30. Ze wz>gleQU na ograniiCt011;l iIo bile
tet braku OI'&aulzatorow, zawody te nio odby. ol'Skie'l1li '..Tourist TroJ)llY PO'lski" w dniu :?5 tOw. naleiy taOlkwe wczes.nied zamawiae w P
:IY
Jalk
dGnosltilllrly.
n'}pOwawieiszlt
wy iSiewnia
cioitlw' ..TlJli'l'J,st,
w WiSle.
j sku
ol"ganiz
pociu
Bie.15ka
do
sie'Zj Zldawato
sle J1!t.
te rOwniet wboztymI robr. w.'W:iTr()l,phy
le, P. B. Pol6ki"
P. ..Orbis"
w Biel.
B. p.
..Orois",
Bjelll!l«)ularny
o. 3 Maia z31a.
.
kU...IIDOOlIWienl bedzlemytei na ...miarc: euroPej

5'h za r()ljj)neijimprozy,.bowiem wedofug kalen
Da'rEa S/portowe.go MledzynarOdowoi FederacJI
,"'atoeyQ>lo.wei w)ic ten wyznaczouy brl na 4

sieI1J)nlabr. T()t ,z'l'ado la wltamy kr MG'

sk,aclipolsklel.reprezentac:11 bOkSerSklll1

na mecz z Nlemcami

toc)'IIdowego Klubu Z'wNtz.ku Strzede.:kiego w

Cieszynie. ktllry za. zg.9dltdown KOO1end '
. '.s.I Grganiro1e .,Tourist T.oPhy Pi)!sJ.i" w

4} Qaroarnia
5) 1\.. K. s.

1.3 20:24

6)W J'SQwianka

1l 27:25

7) \Visla
8) 1,egja

13 22:26
13 31 :19
11 16:22

9).$IIlSk
10)' C@cQvia
11) Po1onia

1l 14:30

rie elita kicrowcow enropci.skich. Dotychczas lony w nas'!wwblcyS>jJOsob: Uiwage w wadzc musiei Cze,f,te<k. inz obecnie kt lk 0 wejScie do Ligi ilustruje ppniis

.r.,tm;i!i swo.j 1Idzl;d ulwblenc.v la"Sika: Runtsell,

5cbnceweiss (.J;iicr (Austria), Koz;ll1a i Zamcc 

lIik (W gry). Saoo'ri(Wrochy) oraz Winkler.

W3Jga mU5za _ Rotho<li: (Gwiazda Warsza' 'ZIIa)duje sie w piar.kowfJj i oczywi ie niema mo
wa).
wy '-' strenowanlu' ta,kieo) nadwagl. Jarz2\be,k I gfupa: g,ier st. pkt. sl

W3Jga ko; ia.....Krzemins.ki (Grooziltoo), : ::t:- g
:s :psz Ob ri :in: i ?; Unioll<' Touring 1.6dZ f 6:2 13;4
BaiUhofer i BRides (NiGlI1cy). Tocza sie naW
Waga 'IIi<$"kOw'a '":,,, Polu'S (Waor.szawialbka). skiego. Wsredniej ClnuleleiWoski.. nie mod bye
mia\!i'tfJcrtraiktacie cO' do sta'rtu zawOOflik6w
\Vaga lekll:a - Sj,piliski (Warta PO'lJllan). tIIwzgledniony.' gdyz wykaoZlaje ostatnio slao:t. Pelonija Bydgoszcz 3 2:4 4:9
!lgich'kkh. sz'wedzk.ich.. bel,gijskidl i szwa;icar
akidh Tra e bic,g,u wyznaczonlJ ziod>nie z la'ta zna ) a pol5!oonia - Misiurewicz (Sok6t Po- for' e. odczas I:''''y Ma,jchrzydd !na;;uuje sie w Skoda', War,szawa 40 1:7 6:1
II grqpa:
mi tlbiC4{lemi. ,w,zie akr<tZf'nie tra.sy wynosi 18.5
Waga sradnia.- Abichrzyok,i (Warta). sWle,PnCij .f rmle. . . " . .' .
1:)
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