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WARSZAWA (ie1. wJ.fWezoraj nade':
nym pakCie 'czterech. PO niemniej ni,;
!unnym Pakcie Wschodnim skoncentro szly dopiero do Warszawy szczeg61y prze
la swe I!1adzieje na planie maii:l,cym za m6wienia prezydenta senatu gdanskiego p.
'nic pacyfikacie basenu DUI!1aju.
wygloszonego na ostatniem po
Od kwietniowych dni Stresy. kiedy po Greisera;
siedzeniu gdanskilgo V olkstagu. Prezy
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traktacie wetsalskim, ani w iadnej innej stwowosci gdatiskiej korespondent pism

swego wina. W pierwszej koneepcji put
ddunajski mial zabezpieczye Austrje w

hlussew. W tym eelu byla przewidziana
p61na akcla pOlltyczna I mllltarna ewea
alnych sygnatariuszy paktu na wypadek
machu - oczywiscie niemieckiego - 03

re.;:pondenta "Voelkischer Beobac1lier" Frr

cusko-wloskiego zapowiedziaI!1O na m j
elka konferencje. I!1a kt6rej pakt naddu

'olennicy daktu iuush li dUlO wody dolae

".

'Oburzenie p. 'Greisera jest.w duzym sto ser proponuje wittc, aby .,za .kar 'i za ,

p.uu niezrozumiale i dziwne. gdyz ani w kie nieposzanowanie wyimag,inowanej P44

umowie. normuj eej sprawy Wolnego Mia poiskich z Gdanska wydalono. ,(!)
sta Gdanska. niema mowy w iadnem miej
dent Greiser wystfpil bardzo ostro' prze seu 0 ..samodzielnosci'" paftstwowej Gdan-I
c:iwko dziennikarzom poiskim na terenie
gdanska.' P. Greiser twierdzi z 'wielkiem o. . P. Greiser' domaga si , niewiadomo na Dzlennikarz nlemleckl wydalon,
burzeniem, ze prasa polska 'kwestjonuje sa jakiej zasadzie. aby dziennikarze polsey Z Rumunll
modzielno ' (?) panstwow (?) Gdanska. ..samodzielnosc" t uznali. Prezydent Grei BUKARESZT. Korespondent PAT..
Bukareszcie nadsyla nas pujl!oe szczeg6lY

komem przYwr6ceniu frontu angl(Jo

jsk! mial bye ostatecznie zrealizowany.
ICY

ska. .

11Iatycznyc!t
na. temat tu nad aJ. . MegalomanIa prezydenta Walnego Miasta .'. ,<, "
0. paktomama europeJska po mefor

osob kuteczny naprawde przed An.

aresztowania i wydalenia dz.iennika.rza uie
rnieckiego
Webera. .
Wladze bezpieczenstwa aresztowaly i 'flY

dalily bez prawa powrotu do Rumunji Jro..

ezawislose Au.£trji.

deryka Webera, kt6ry poza zawodem

ide Wlocby I francja, . zr.,edukowaly 0
omnie znaczenie polityczne paktu prz z

prawieowych organizacyj R!1munji'. W.
ber uarestniczyl w niedzielnyrn kongreaie

Dtis oba mocarstwa I!1a,ihardziej zainte
SQWJne w pakde naddunajskim,' mianlJo

nikarskim organJrowal. jak twierdzi. prua, ,
tutejsZJ! mlodzie.z niemieck, oraz byl dor -.

rowadzenie gO dOo Pfastale&O :

partji naro<!ow(l-chrzeScijanskiej w KisI;Vnio

\Vie i przyjmowal defiladt oc1UialO.,. "
nycm; .& cz}oJUwnLza't14du»dji." ,,,
resztowanie D.astfpUo..w Ki8Ii jo W.."

:.. paktu,niea* ....,' .'i r .:

;szystkie. bowlem dals'ieillmkty. jak ale

d., iesza.nie sie' d() spraw wewnetrinych

'. "

bel'll. prze'YieziQno do Bukaresttb eeIem 1\.,.
prowadzenia sleditwa. pOczem niezwJoc:uK
odstawio.no do graniey. .

: alistw uczestnicza,cych 'VI pakcle, . niep.)

i ! ie \ ldai:;

,::::: :e a d llic :

Mlrconl zglasll 51, nl ocltolnlb

.. 'i zawarte wpakcie nieagresji.
. ; .Iednakie nawet'ten minim31ny program

RZYM. Znakomtty wynaluca' wloPi

:h. aktowy ma w obecnei konstelacii miedzy
na Jrodowrj calkiem znlkome szanse sukcesu.
0;] wszystkich bowiem patistw sukcesyjnych
., ,monarchjj austro-wegierskiei jedI!10 tylko

Jak si dowiadujemy 9 wrzeSnia wyjedzie 0It.
przed udaniem s.i do Afryki do pa,ryta 11&
rni dzYJlarodowy kongres naukowy.

Id; ;kiego . paktu. Przytem patistwo austrjac

WsP6tdzlallnle chll\Jko-llpofts1d8

':: .oozem rzadza ym..reprezentowa41ym prze!
:anclerza Sch.l!schnin.ga i wicekanclerza

NANKIN. Po naradzie prez. koinitetv

Marconi zglosH si na ochotnika do armji.

I to naislabsze - mianowicie Austrja 
I. a vrawdziwy interes w do ciu do skutkn

w Chlnach P6tn. '

10' ,e w tym wypadku tr ba utozsamiac z
; ta,hemberga. Ob6z tcn z pewno cii:l, aie

ia' nJJ za soba wiekszosci spofeezetistwa a.1
,.. Iriackiego i tylko dzieki oparciu sie 0 Wt.} W tych dni.ch sYnowie Mussoliniego i zi dyktatora Wloch, hr. Ciano, oo'ali sit do Afryki,
.1 hy. moie utrzymac sie u steru.
na pogranicze AbisY'IIji, jako ulonkowie eskadry Iotniczej, biorQcej udzial w przygotowaniach
: 'Dzi<;ki t mu opardu m()gl< p. Dollfus'3 do zbrojnego konfliktu z panstwem Negus'!. Fotogl'lafja nasza przedstawi. cbwiIt icb 00
I.' ro,krybowae I!1aprz6d austriackkh naro jazdu. LiczljC od lewej: sen. Valle, Bruno i Vittorio, synowie MussoIiniego, jego c6rka i zit c

(iWYch socjalist6wt nasteJXIie za zmia 
to. uiYe marksist6w i nadac Austrii ustr6i
ad .\janowy" wedfug wzoru wloskiego. Tra.

hr. Ciano.

I ,. i (. . ch
I h lczna
smiere Dollfussa
okazala,
na iak
kr.I
podstawach
spoczywa
nOwy
gmach

: an,stwowo ci austrjaekiei. Jedynie restau wentuall1a restaq,racia tlabsburg6w '3t szte poHtycznej warto cl i spadlby na po
t C)a tnonarchii i dY11astii tlabsburg6w mo. przez nia wcl!lz uwazana za casus belli.  ziom platonlczneJ deklaracJl w rodzaju pak.
Iaby skonsolidowae Austrie w przeciwlSta Coprawda pod tym wzg\f;dem istnieia, pew"
Realne waczenie natomiast posiada po.
nc r6inice pomiedzy Czechosfowacia z jed
'leniu
do Niemiec
hitIerowskich.
Ii dvby
udafo
sie przywr6ci6
takiezwtaszcla uej strony a Jug-oslawia i Rumunia z dru rozumienie pomiedzy sztabami Iteneralnym'
fraIl1cuskim i wloskim w'sprawie
Jl;lej.
Wobec
w(:rastajaeego
hitleryz1I1:J
unil: pomiedzy AustrJlI i Wegraml.
wsr6d nlemie kiei Judnosci patistwa czecho
wsp61neJ akcil zbroineJ przeciw
,Atoli jui w tym ostatnim ptmkcie spra, slowacldego oraz wobec zupefnej zaleilll.)'
NieDicom
'.a sl<; gmatwa i to juz gdy chodzi 0 We Cl polltyc1:nej I militarnei t o patistwa od
fr , W tym kraju istnieie do e silny ob6z f'ra.ncji: rzad praski' w ostatnich czasach byf ,na wypadek gdyby ,te pr6bowafy w tej
egltYmistYczI!1Y, upatruiacy w tlabsburgacb skfonny uwaiae Anschluss za wieksze nie CZy innej formie obalic sil" obecl1Y stan rze
ia owita dYll1astjQ i da,iqcy do wprowa bezpieczetistwo nit na wet restauracia tlahs czy w Austrji.
Atoli kOl1iUkt abisytiski grOzi zaKWeSU(},
burg6w. w Wlednlu i Budapeszcie. Nato
k;pn lWeg!e,rskiego.
la na, tron syna Karola
IV, kofa
ostatI!1/ego
Tez same
legitv' mlast Obi! pozostali partnerzy Malej Enten nowaniem skutecz.nQSci wsn6ldz;ialania iran
cusko-wfoskiego.
Wprawdzie Mussolilli z
tv nie potrzebuit\cy bezP(} rednio n:czeg,)
sWv popierail\ce restauracie tlabsburg6w obawia6 sie ze str(}ny Niemiec, byllby za. nacisklem podkresla. ze ekspedycja airv
!' d egrzech przychyln/e ustosunkowuJq a:rotenl w naJwyt,zym stopnlu przez re 'kat\ska nie oslwbi bynaimniei POgatOW.1I
\\t' () ewentu,/-lnej unii personalnej z Au

tu Kellogga. '

wykonawczego Wang-Czing-Weja z tymc&a
sowym przewodni\:Z4cym komisji politYCZftej

w Pekinie Wang-Kah-Ninern uatanowiono

skasowac komitet pekiIiski. Agencja B.e1l8O

pOdaje, Ze zaprzeczono u owo poglolkoJia
o utworzeniu konsorcjum chililko-japoliald..
go dla rozwojl,l ekonomic:znego Phin Poln«*
nych.

zy zdbywczei MussoliniegOo, 1)rzez Fran fo,

W. Brytanja bedzie szukata kooperacji I

Niemcami, a plerwsza zapl.tlt za tit kOQpe.

raclo bodzle AustrJa. '

Ta grozba brytyjska musi by brana tent
bardziej na serio. te takte sprzymietzonel

francia.Mala Ententa . ,

rozpadlaby sle nlechybnlo \1
w razie wsp61nego Wystl\pi€:nla Francti \
Wloch przci}iw Anglil i Niem<:om. W kat

dvm razie Jugosfawja. a bye moze takt.

Rumullia I!1ie poszlaby z Francj" i Wloch:L

ml przeciw W. Brytanji. Wszak dla Ju....

slawi! bylaby to wymarzon a sPOSOIIDOI4

do oswobodzenia rodak6w feczl\cych 1f04
jHzmem faszystwsk m, do zdobycia Ric

ki. Triestu. Gorycji. Zadaru. '
Ie ! ', w przek011aniu, ze.w tcn spos6b nai. stauracIQ babsburskq, kt6ra pomimo wszel. zbrojnego Wloch u granicy aret:tneru. AtoU
A i Wl}gry bylyby POstawione wobeo
a:'c 1 IJracuja lI1ad odbuqowi:l, przedwojen. kich zapewnieft paktowych musialll'by bye w razie konfliktu z W. Brvtwnia Wlochv bardzo silnej IJokllsy zerwania ze swym
go patistwa' weglersklego.
tvlko pierwstym etapem r.estauracji mona:. bvlyby zniewolone do zaan aZowania n.l tychczasowvm 'protektorem wloskitli 1 pit..
fronde afrykatiskim sil tak powa nydt, :z
aU5tro'wegiers iej.
i A" lil\. Wlochy I11OI'lyby:
ku? 6z, Pilkt naddunaiski 0 ile ma doi c d) chjiNacisk
Jugoslawii i RumunH na Czecno. ich zdolnos do dziafallia. na froncie p61. cia z Niemi}ami
'10 u, musi przekreAU4 te asplracJe I sank
ofiarowae rekompens3.te .kosz..
slowacie byl' tak sUny, ze ta ostatnia mu. I!1ocno-wschodnim .....: bylaby l1iewlltpliwie wprawdzie
tem JIIgosfawji. ewentualnie. tak!e Rumu

zmniejszQl\1a. ' '

k'1 'Ya4 stan terytOrJalny dzlslelszy. Wie.
,i l 0, c Wegr6w oic 0 tem wiedziee Ole slafa z/iolidaryzowae sie - ku wielkiemu
Niemcy zas kosztem Czechoslowacjl.
PozatQ1tt pozostaie W()g6le otwarta kwe. nji, Dlatego
lit e. JedYiltie bardzo wielkie koncesje pOo' ,niezadowoleniu Pafyta - z bezwzgl dn;e sUa,
dalszy rozw6j gry dyplomaty.
czy w razle starcia z AngUli Wlochy croei na terenie
he CZUe, jak przyznan/e r6wno i militar. ntyhabsbursklem stanowiskiem .S'wycb so.
naddunajskim posiada v
!usWlk w z Male! ,ententy. Temsamem pakt wog61e moglyby liczy6 lIa pomoc Francj;.

ba l , OgfY'bY sklonlc Wegr" do odlotell1 l a naddunaJskl m6glbY bycpodplsallY tylko z Dyolomacja al1gielska. dafa jut nledwnznl 1I'0DI1Ut' donloslMd dla polityki miodzlYna...
N inlej rew\.ndykacyj terytorJalnych.
rodoweJ, dbl kw..e..stii wojny\ pokoju,
'ie a to wowu absolutnie nle hcl\ zgQdz;c astrze lmil m 'zabralJtiaJ cem restauracj cznle do DOz.nan1ia w Parytu, It w razle PO

J>anstwa Malei 1:111oot1. TaX nmo eo l1absburg6w. Prz zto jednak stracUbY re Dieranla. cho by tylko polltycmego impre
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,,MQRA WSKA OSTRAWA. W dniu t

raiszyni, przewlezlono han:erza \lit
Jan. DeloRia ze szPItaia. w kt6ry

nano na aim oPe.. lI. z POwfntem do
zI..... &IIdu okrUoweu w MOrawSki
strawl.. lIarcerz polski DO pl'zebytei el
racJl Jest badrzo osIabIoay. .Marcerz D

Yl c br.
skiem' .wie J:J1iu iut o
5Drzebywa
sie",nia

PAR¥t.Wlzyty. - .d1baSatlot6",wYraza nli zieJet..£e W nab ien$t ch do o - przesluchiw.ano wiadk6w za)
MOR. OSTRAWA. Polska druiyn
\\,II:jOIIIW J .1kteJ IJtytaoJi UPJ'lMtll8ta tych wezmil udzl 1 WIIZYSCY. oby ateJe SCla POd Val - Val. " . .
cerska w Szumbarku na$l sku n, Olza h
Lavlla budta :wcalel Drasle .wleWeza' wyznani.a.chl'zescdanskleJto I modhc sle Narady w Londynle.
goela urzadzic ognisko harcerskie z s

]ntltesowate.'W Jtlosachdzlennik6w bedll doYVszech ()& ce o, aby- n tchnltl . PARn. HavfI:B donosi z Lo dy:nu: Mi

tliemi. drlliZYJlami. ZanIJarmeda wydal Sl

tosk
I k fll L.
.'. II.
. k6w
Llg!
medzlalek 1ezy
ud6 811} do Genewy.
Dotydt.czas
.moiliwiente
r a 0...z. 0IkaIIzowan
e ton
U gona
IRadv
uOle. . Narod6w
t . j ' Wlema
. t t i..abv
. . tepostano.zel
_ nie
rozszel'zenia
Europe.
s Vwiadomo
UCJI, ,P9Wzatrzyma
le e. ,w8il;)
a, p 01\
z Wpo..drodze
te t" 

lI1a zbi6rke i z.akazali deklamacjL

zas tw

rol" 
, '/,3c1 mail!
, garale'

ni,ten ternat.zauwaiYc si dale wytatna duchem sookpJu 1 sJ)fawledUwp c.1cz\on n!st.e Ede opusc Londyn 'f" naJbhuzy po kaz urz dz.enia ogniska. 'Zandarmi pr b

ala mi , jak
. inJIych. J'!'c

WSKA OSTRAW A. Na Po
trnosferzewzaJempego zaufa.ma, odwro w: ary u. mm.Is rs wle spr w .zagra czuMORA
czesko-niemieckiem. przedewsz gr.
z amba-'I . b . , st .' mcznyeh wLondyme panowalo wlelkle oty zas na terytorjum Slaska 'lIulcz

''Rozmowv premjera Lavata
d CI' k' . P ftJ.. . CI Y me. eZDleczen wo wOJn . wiooie. Stanley Bruce, wyaoki' kmisarz au
'S
l,?r-:-:ln ..:: W
l -:- =J 'ja
eho
w komlsn
stralijeki przedstawi1
ministrowi 'Hoare'owi
118.
P AurRPrzerwa
Y?"
k - b'0 a"krozJemczef.
k '_ ast&nowisko
d U przedBtawil
anstralijskiego,
ambasa
,wysllku.
ma1amW
o nle20
dOPusclc
do za'W. ". sOS
lsyns
oml dor Perezl'Z4
Deyala
ministrowi
in

tDJeroWI\C, Jal

pojawHy slQ w oblep czeskle. mbne

Gor sle ze

Wytloc OIUt swastYQ. Donl?szqc .0" tel11
oburzemem. prasa zaznacza. ze stoSUnki
pograniezu czesko-4liemieckiem IJogarsl

s cO resz ta

u im hie

os. enla sle konfliktu. a zwlaszcza do sJa ozjemcza. kt6ra we wtorek zebra- formacje 0 8tanowisku iHszpanji wobec za. sie Z ooia na dzien. Kelnerzy w kawiarn'
nrzeksztalcenla a:o w Oenewle na kon- la Sle W Pa,ryzu, przerwala swe prac targu wlosko-abisynskiego. Jak mowi" am
i tauradach PDY zwr6cenlu siQ do
w..lezyku czeskim odwr l<I si do g
111I
t.,'mledzvnarodowy.
na
kr6tki
ezas.
eelem
opracowania
spra
I
basador
hiszpaliski
zapewnll
ministra
W.
awe
Berniez przebie
szwaicarskirn
gdzie
- jak 0wiatu Ligi
Narod6w.
' tylein i odmawiaia obSIuxI.
..,". ..e. a
i.: 10
. M wIer
. . t .. "21.
t . d'ze
. A 2n II
I' wozdanla
u prac komisji
w Bt)'tanji
wiernosci
HiszPanji
dla zasad, pak

z, w: mozUw uniknlecla wolav. - ·

'al bO jeszc: ze

Ten te . gor
onornteJszy

nk lien
Judowej:

Co. t.a Z& "
r.ebY bylo t]

Zlii\nJ m. iei. naleiv w tvm celu dslc

ie,lS osowac do 1>Ostanowien paktu Ligl

'1 i: !:

l!ana.
ze dla unlknlecla WOlllY nle naleiy .
Nai{)d6w;FranciilnatorniastjestPrzeko
odwolywa sie do sankcii. Czv Jepiej

jest - zapvt»ie dziennik - ochrania ..

GO . ,I 0 ' 510wna odpowl - edz " Mo ' skWY

mi"dzynarod6wki komunistyczri'ej (!). u t. .Zjedno zonyc . .Hull ?dm6w 1 pr
I'nfstii Li i NaTod6w przv 'rncrzliwosci MOSKW.'\. Zast p a komlsarza ! d : do
Przeto twierdzenie, iz rz c;l Z. S. R. R. po- suqaklchkolwlek oswladczen w tCJ spr

ds to nil. .p

, CO wesehc
" u g6rali Vi
. tt'k wo,d:y,

;Joi'zucenia jei" przez wszvstkie wiclkle wego do spraw zagr nlcznych restinsklJ gwalcil zobowi zania, zawarte w nocie z wie. Kola. dobrze poinformowane nie
.nOcarstwa. z wviatkiem tvllm Francii \ wrccczyl ambasadoro:Wl. Stanow ZJednoczo dnia 16 listopada 1933 r., nie jest zawarte dZ:J jednak, aby mialo doj c do zerwa .
<\n(T1ji czv' tez statac sie unlkn<\c niebez nych Bulittowi odpowiedi na protest prze na wzajemnych zobowi zaniach obu stron. 5tosunk6w dyplomatycznych. fecz uwa'
itiC z nstw wojennvch w t:uropie, nie ciw wyst;Jpieniom 7. ko gr.esu Komi.nternu W obec tego nie mog przyi c' panskiego j;J, ie prawdopodobnem ?cst, iZ rz:}d obi
kapituJui<\c bvnairnniei. lecz bionic po.! Moskwze. 'f n cle teJ, Jak donosl agen
i jestem muszony odrzucic go. ',rze jeden z tr ech nast puj;Jcych sp
'Iw.a e spccjalne wz ledv. kt6rc opera- CJa Tass, .powledZla o:, ., protestu
Rz d Z. S. R. R., podzielaj c szczerze bow dzialania.
\:jj .kolonialnej nic ml1Sza bvnairnniej prze. ..l!waza y ,z ' ':lleodzowne podkrdh pogl;Jd
rz
du Stan6w Zjednoczonych. ie 1) Odwolanie ambasadora n\ "wakacje
'ksztalcic w wojl1e miedzy wielkicmi na- JaknaJenerglczmeJ, ze rZ;Jd Z. S. R. R. za
scisle spelnianie zobowi zania 0 nie miesza- z pozostawieniem ambasady w M!>skwi

'roo ami. ' chowywal i zachowuje calkowite poszano

Od c goz

rs pokpiWl
,, piwom. s
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vis - a vis
stokl szezytow.
Cuuto ji, jednego
.,Pi 9 k-wy
' Moglby
skId
smiIJancl1olljn, powag,. skubaly traW't pod 1Jukld Alt.ln 111& 1chtyle wltkllzych I plokOleJ .,powied'zieli swoj przyjazd. 'bandyta wyeiUlU!1 bagnet . P.alaszynskie uc

(.zujt1f.opiek, iejskieh .,J\topaesk6w. .... szych?, ., _.... ,;-.. ,

Aleprll)-8 ly inneezas)' - i inni Iuds!.. Na
.ze. eie. Chelmu' stall'." IIBybkiem 'tempie
wegimi pot\¥ine biale ptaki: Wrony i Czajki,
"ati..J' . W eiemnem jago wnQ rzu sta.ri y IIze

talt jednak do. ptak6w niepodobne. te pogr,zyly
wglQbokim jiodlliwie eah okoHcz'n1i ludn(J8 .
y{ slad za hangarem wyrosly jak na czarodziej
skie wez.wanle dwa bud 1ti. a w nlch dwle re
stauraeje. Jedna z nich nawet ooorazo. zorjen
towala sill w sytuacji i zablysla szyldem "Ikar".
'.l.e sZ(!Z)"tu szed! na okoJiczne pola i lasy gwar
mlodYM glosow, padaly okrzyki:

k ci zk '

Nie naleiy jednak myslee, ze to co daje dal mo. an w gtowlI. ? I!c ant padl na zie!!i iol\'ce!11, b
Chelm to ju! wszystko. Nie, to dopier£> dobry y. la. 81 ednak p.ollmese pray pomocy Q h ust,lWY ,
roez,tek. 8zybownictw.o bowiem ma jedy,nie f gOr:: C;iin ;.;;O ry z: :nnat d;!os st!' uwocnc wys
zna.czenie Jako w8t P do lotnictwa 1D0torowego, E ard S$ym'llftski i poebodzi Biaiei 1 ';0 przekona
:ako ,w)'robiepie w czlowieku tych cecb, ktOre Jest on uc estnikiem krwawero zajseia n 'Do bic w nasz
dobry lotnik powinien posiadac, jako w koneu lIi,tej.W' Lu\ll.inie. Po U!Ciec ce r; Lublina. jna';
l,dz ia1u W I
\Vprawdzie

si W' powietrzu.
Pod tym
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mi. . Przekaza
o go
SIj@wYlII.
motc>rowego
tak dobrze,
te czasdoszko(X) Pozar
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lenia pilota motorowego skraca 4-krotnie przez jes:zeC ':; P b b ec:i:f i JeZT1 n
co d.aj olbrzymiedowaniaml
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ksztalcenill zniszcz)'l 2 dom6w
m!esz. lnych wra;rzh:
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Dliltego Goleszow to tylko W!!tIlP. Dalszy rami. Strata wynosi okolo 100 tysiQCY zloh
cilig to zdobywanie kat. "C" pilota szybow- Skutkiem potaro. 21 rodzin pozostalo bez dac
cowego i pilotaz motor.owy. Tego dalszego ci,- nad glow,.
gu szybownicy lil,sey nie zanied>bujlj. Kilka (X) Falszywi sekwet!tratorzy l!lkarbo na "

" - Ogon gotow?
, f - Liny gotowe?

Zaroilo' si od postaei, przyhranych prze
""atnie w krOtkie hareerskie mundurki. I ze

Azeby (
la prac)', t
JrrJW z (

Har<:erz-akrobat& 11& szybow<:u.
be\\' wzmo
IE nieh kof1czyto juz kurs pilpta:iu mo r we: ki o";::j: i: I::" i: ;i = l f
S \e if
Rozpor:
nieba ISI1il!co biate szybowce, cios,c pod skrzy
A w asnie, ze Cbetm. 1Jo wm, a nie gdzie go W' et;ntrum . W. lotni zego .w.l.odz l . lnnl i':!tich os ust6w, bezprawnie podaj,cych s;
dtami kandydatow na pogrom-::6w przestworzy. ind<ziej, !iezne badaweze wyprawy 8zy'boweowe zdobywaJ' obecme kat. "C na SWletnem szy- ekdestrator6w skarbowych. Falszywy sekw (Ozstrzyga
Opadajl!c ku zlemi niecHy poploch 1 panikll od'k:ryly doskonale tereny do szkolenia W' pilo. "owisku w Pinczowie k. Kiek. Wlunie kilka trator skal'bowy grasowal ostatnio na teren: tOZstrzyga
"81'60 wszelakiego rodzaju bydllitek, a coraz tatoo CheJm bowiem przedstllwia sill jako pa cnl temu wystalo tam Hareerskie Kolo SZYbow- 1 gmin: Niwka i Modrzejow woj. kiel kiem, p 19!7 r, 0 j
wi kszy podziw wsr6d ludzl. Zaczllly willC smo dtug05ei ok<>lo 2 km, stosunkow-Q malo za cowe grupQ swoich czlonk6w. bierajl!e wplaty od nieswiadomych chlop6w, &-n,iu l.ny
Tak wille i allJsk wnosi swoj wriny ud id zwi,zk Z tem w!:tULne. ,zosb!:ly os.trz:i n:
:iognl!6 ko. szczytowi pielgrzymki. Cala oko. leaione, 0 stokach u ¥ory Sk0l11ycn, niiej prze.
Itcnto\v ill
!ica wa patrzee, jak powstaje i rozwlja lIiQ rhdz,cyeh W' I. spady, po,iad. dobre Wf, w rea!i1.i8cjll hasel popularyzacji i d mo.kraty- wskazouJQce na to. .11. d scusgama nal znoscl p dzen i,t..:h s,
1>h'rwsz& na sl,sku szkola /izyboweowa, jak mlo runki atmosferyczne, a sarna jego konfilru a. zacji lot!lictw . 'tam tei jest "Gnia \'I Or :; r efe;ft
1 fc:\:: j: r;y w
ral
dzi chlopcy UCZ/i sill zdobywac niedostllpne zda cja umozliwia starty we W'slystkicn kierU'llkach, I,t", ktore kledys stan, w szeregach nasZ'eJ nie podatkow na r e osob nieup:rawniOOlyeh,
z wyj,tkiem wscbodu. Ucmiowie zatem ""ajl! Brmji powietrznej - oby jak najwiQkszej. raZa podatnikow na stra uiszelonych sum,
walooy sill dla czlowieka powietrze.

1;ZCZYtu poc ly raz.pONl1\ wY.'ltrzelae pod blQkit

W wynlku tak swietnej lronjunktury w mig tu teren szyboweowy zupelnle odpowiedni, a

..1I:onsh.o.<Jwano pom<Jst do tancow i na niedziele przytem bezpieczny. PoezlJtkowo lic:rono sill z

uangazowano <Jrkiestr<:. Tancz,! wiQC wicjscy tern, ze nie potrafi sill tu wycilJgnlJ dlu szych
J1tuzjasei lotnictwa, a nad ich glowami tanez,! Jotow zaglowyeh ponad 5--6 minute Okazalo
'W miQkkich wiraiach i slizgach szybowce.
r.ill jednak inaczej. Podezas gdy uczniowie cbo.
A zac o si,: to roku Pailskiego 1934 dnia dZI! sobie spolrojnie zgory nadol lotami lilizgo
15 Jipea. I trwalo do Jistopada. Potem snieg wemi, bardziej zaawanllowani IIzybownicy na
Po damerykanskim
iesil}clu Iatach arcbeologom
wytrwalej pracy
Uda- \ Acian
AwiQtyni
fotografowano
zapomQC:!
pr
J'rzysypal gory i zima rozpostarla nad Chel prostych maszynaeh szkoln)'ch osi,g,jli wyniki 10 sit:
odczyta
cyzyjnych
apal'atow,
nastl}pnoie
specjalni
mom namiot dawnej ciszy.
godne podziwu. W ostatnien czasllch wykonali hieroglif ', wyryte na scianach staroegip- wyksztalceni rysowniey dodawali lub 00,
Ai przyszedl maj 1935 i zacz<:lo si na nowo. I'aly szereg l<Jtow zaglowyeb, ustanawaj'le jed skiej swi,!tyni, pochodz,!cej z XIII wieku wiednio korygowali te d obne sZCZ\;go!r

Nowe metody odczytywaoia bieroglifow

ftuch si\> wzmogl. Jeszeze majowy :lnieg kr nym z nieh rekord slkoJy: 1 godz. 47 minut. przed Nal'. ChI'. swiQtynia ta, lezQca nieda- kt6re na plycie fotograficznej wypadly 1lI
TI'zeba bylo widziee rad01i6 i eierpliwosc, leko Luksorll. byla :r.budowana na rozkaz fa- jli,sno. Po przeniesieniu sfotografowanyc
51/ w za.}omach' srok6w, gdy szybowce rozpoczl/
y loty. A p6iniej po obu stronach gary wy z jakl! cala szkolll loty te obserwowala. Daly I'aona RamzeJl3. III. so!any jej SI} tak gt:sto hieroglif6w na bialy papier, najdrobn'iejs
&'osly wioski namiotow. W jednej zakwateI'o one dowod, ze jednak Chelm kryje w sobie pokl'yte hieroglifami, ie, wedlug dowcipne- detale ich kontur6w za ysowywaly sit: z ni slerLenie
wala sill kompanja szybowcowa P. W., w dru willksze niz dotyc!1czos przypuszczano motliw'O go okl'eslenia jedm,go z archeolog6w, wyglQ- bywal, precyzjli- Umozliwlalo to najhar.
dli, h6r:
da zdaleka na olbrzymi pawnon, poswil;co- dziej subtelne po ownanie, co pozwalalo
sci d111 szybownictw_.
.Iej zahangarowano jej maszyny.
Na szczycie pl'ym wiedli bareerze. Bo W'
Willkszosc uezni6w szlroly stanowili ha.rce
:zalozonej staraniem i flmduszami aIllskiego rze, kt6I'ych lI$kolenie organizuje i finansuje
i>krQgl1 LOPP. i Olu'Qgowego Komitetu 8zy Harcerskie Kolo Szyboweowe w Kabowicach
boweowegQ w szkole szybowcowej rZlJdiz,! w z funduszOw subwencyjnych LOPP. Kolo to
barnlO'nijnej zgodzle: Harcerskie Kolo Szybow posiada na Chelmie wlasny tabor szybowc6w,
.,owe i Okr\>gowy Komitet Szybowcowy, dwie rowniez przez Sl,ski Okr,g LOPP. zakupio
tJlacowki, reprezentuj,!ce lotnictwo bezsilnikowe nych oraz wlasnych instl'uktol.ow harcerzy.
])zillki temo. prowadzi s1.kolenie pilot6w na
ilia ll!sku.

ny reklamie. dokladne odczytanie tekst . .

wzhlcdo"

Tre6ciQ wszystkich napis6w, zdobiQcych Prof. Harold Nelson, klerowmk ekspe Y'
iiciany swiQtyni, SQ bobaterskie czyny fara cji archeologicznej, studjujQooj hieroghfy
ona Ramzesa III. Odczytanie tych napisow na scianach swiQtyni faraona Ramzesa II,I,
posiada piel'wszo dne znaczenie dla bada twierdzi, Ze odczytany tekst rzuca zupehue
cz6w dziej6w starozytnego Egiptu. ' nOWe Bwiatlo na wiele dziedzin polityc llego
przy odcyfrowaniU hiel'oglif6w uczeni po- wojskowego i obyczajowego zycia staroiyt.
slugiwali sil} nowl} metod,!: oddzielne cZt:sci nyeh Egipcjan.
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- Zebym ja tak samp.

Ktos grzmotnl\l w balwana. Alojz zaslonil go sobq.

Alojz wolal do opowiadaj"cych.

- Nie ciskajcie, bo go boli.
.- Takiego ze niega boli? Glapisl
- Pan B6g ulepil z gliny, tchn 1 ducha urodzil

sili czlowiek.

- Pan B6g, a. nie ty, gluptoku.

...
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III.
Snieg sypal % nieba, obiclil %rudziale jesieni pola.
picnil siC; w brozdach, zagllibieniach. Kiedy wiatr po

wial, str cal platy z gallizi i rozpraszal pyl. Kr6tko

trwala zapowiedz wczesnej zimy byla Zr6diem tysiqca
zl\baw i wzbudzila sniezn radose.
Gromady wypadly 7. zatc;chlych izb, tanaly sic;
po mic;kkiej pOScicli, lepily kule latajqce po powietrzu.
pemem wrzawy.
W brudnych oknach widae bylo wychudzone'twa
ne, oczy tc;sknie patrzqce na ubielony wiat. Niekt6rc
dzieci w kosz\llinach oparly czolo 0 szyby i co. Iykaly,
a odczasu . . do. czasu po zsinialych wargaeli wion,,1
u miech, znak, ze w duszy zagosdlo zywsze wzrus%enie.
Alojz wybiegl przez sien, zapelnionq dziJiejsz" ;a
wiej", w.. przepaSc cudownego dnia. krzyczal ku uwili.
ionym,aby azlybawie si razem z Dim. Wiedzi;al, ze

niep6jdli" OOojciec zerzn"lby sk6r . Istotnie, tylko
oj ow ki paF\irda...
. m . 6 .Co
g . tampodarte
l bye przeszkodq.
but6w
'ubranlaP
porcl rak,
ta, co
tam
4itiurav;e.cliodaki, kiedy kaidy mial tyle uciechy na

.i40k i y . zlatujqeej nieb. na zierni . Alojz nal

.' uzpola i walal najszczCl'liwaze slowo: 'niegl 'ntell

GrDMac:IJil aili W. nim £nieZDr'zywioi,., rodz"cy r.adziejli,

' iutro .:Przywillze narty. .R...%em z innymi potoczyl

)\JGZ1CI,...SmiaJ .i ..rzetbillc twarz. Na.adZit ,a .

,'-.Atemaka lU1z, '.. . .... .:'. "

.1: ... . . . . . . . .. u . . . . . ' .. .t . . . . .. .... .. . PO . . .. . .. . z . bOC .. . .. . . . ..z .. ¥.b . . . ryIY zno.ii, . a . b . y utworzye pol . ta ... 6 '

o "K:azal p'rzy, ic' "'U U .. wetkntl pod czole ,
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- Ma oczy, teraz niech fajke: pali.

Alojz zniechlfcony porzucil zacze:te dzielo i zaraz
zapominaj"c 0 niem opodal halasowal, bo nowa Iny l
sili zrodzila, powitana og61nym knykiem.
....:.. Skocznia.

, Wybrali odpowiednie miejsce. Zmierzyli w?rokiem
oddalcnie. W sam I'az. Rozbieg,' odskok, wolna prZf
s rzen' do zjazdu. Trzeba bylo nieeo wyr6wnac teren,

- Na naszej si naucz , a potem p6jd na tamt

polac. ,

- Z takiej wysoezyzny skakae? Moina sie: zabi&
- Niczego 1I1 nie boj . Musz zostat mistrzem,

zeby pisali 0 mnie w gazyo:ach.
- Bc;dziesz skakal. ale Iyzk, po misee. JuzeS preS.

8o,
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bowal, wywijalo cili jak wr6blem i glib, zaorale calf

k :;'k

Atojz nie doslyszal docink6w; zaprzqtnit:ty '\VIa
snenti O1yslami, ki{'iqc uciech;" opowiadal, jak to lee

1mi<:nia

ftl'on 44
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Skale

stl e ; zimy przywl"zal do kierpc6w dwie deski, po

a ';wial

gnal w g6ry, wynn'll 0 ziemi . ze nie O16g1 kOSci poi
zbierac. Ale to nie. Nawet si," matce nie przyznal" ba

.'1\1 eni
ftl'onv !
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by mu kazala siedziee w izbie. Zeby o uwiqzah, nl
laneuehu, to uclcknic. Przygody Da 'ntegu byly tr6.

6:1H C\
Ilk,,! p'c

ezyl ich wsp6lny cel. Nie trzeba bylo nikogc. popc;
dza , wystarezala 'wiadolTlo'6, . ze to dla ieh uzytku.
Alo;z kicrowat robQt1b przewodzil gromadzie i sam

diem n;!'jpysznie}szej %abawy. Teraz ju:i: ma nar y ..o .
powiednie" z jaworowe; deski. Zmajstrowal VI le k ,e

. i'l

wltawal, aby spo;rzeci czy 'nieg pada. Wciqi w.idl'

,%asypac doly, usunl\e przeszkody, zarosla, to zn6w
gdzie indziej spi trzye kamicniami. Z po piechem zno
aiIi, przenosili skalne bryiy, Itawalki drzewa, Zjedno

tOr,' .

z pomoc, Franka Hurkaly. Takich nikt nie ma, nl t

!a:r idl
asl1'oj

-Jak si rozmlchn , 'to do halhego kriaczka

W ,calej w5i. Codziennie je ogl,dal, nie mog,e siC; l1a
cieszye ieli k.ztaltem. ieli Jagodnosci,. Nieraz VI nO 1

mnienie zeszlorocznycli skok6wJ bicg6w. - Ale to b 

sZlr, zlemi . Ai dzi5iaj Pan ]czus siC; %litowal 1 wY l 

praeowal %1 dziesi eiu. C a. m stawal na w%niesicniu.

skocz - w wypr zonem ciele czul moc, plid, wspo

diie huhal - t' piers! wyrzucal krtepki glos, wyraz

\lszcz('liwienia. - Zeby si f«ioezekac 'nicga - widziai'
siebie p dz,t;e80 przez obsiary,przez sloneczn, zawic"
iii, a chlastal go powiew mrOiEU, od kt6re o twarz plo
nie tak blogo. - Teraz p6jdQ nl prawdZ1W' skoezni .

. - Dadz" ci to?

- Copy nie mieli dac?
Wuy.cy wf'trzyli si w zarysy tamtej Ikoczni,

".00 widniejllceJwoddaii i u'micchali sic; do D.ej, jak

.don1jserdeczniejn:eso przyj,ciela. Wspominali do

. cycheza.owe zawody. wyzp.lcniili nazwiskl zawodnl
k6w, 'dJuIO' .kbk6w, o j,ywali .prz t, bat'W)' kluJ>6w.
W ich sI,owach byl podz1w, rozogniony zazdro'c:i,.

kuHn. '

sluclial. Niech eo chee b dzie, nie p6jdzie do szko Y'

, _ Pokai narty - rzucii ehytrze Szczepek p G.
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, . Alojz pop;dziJ do kryjcSwki, t pod okapu wyCI,'
8 n ,l sw6j skarb, otarl sianem i ni6d ku ehlo cOJ1\'

!lufo.J

kt6rzy wybiegli naprzeciw i z podziwem ogl,dah ." d Yk

\ 0, P

.trugane deski. Kt6ry' pogardliwie mrukn,1 na WI 0
willzania z drut6w i sznurk6w.
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obronca fabryltant6w. ':"""'.rozb do'Wt. biu
z dania pr;J,cownikowzostaly spelnione. wysileltw'obsIUo4ze zbyt duzej. liczbyma;' 1'0kracji.
cbo by nawct biurpluacji wnaj
'a 26 lipca ukazalo - sie< rozporz'ldzcnie szyn,. bye. zmuszonym . - do.. pracy... ponad

istra Opieki Spolecznej 0 asystentach 8 godzin,niemiec prawa protestu itd.itd., lcpszej- jej formic.

,I ekcyjnych.' zeby zrozumitedoJ)rzesytuacje< robotnilta.

I wreszcie sprawa niemniej. waina

sp Od wielu lat. domagal sice swiat pracy poznae wszelkicsposoby wyzysku. ze,stro" praca asystenta.
V/olania,asystentow. od wielu lat chcial ny pracodawcy i umiee mu przeciwdzialae;
Jdli asystenci rnaj, wzmocnie ochronce
tei formie . wspolpracowac. . w z;J,kresie' To. jednastrona zagadnienia.Jest -i dru'" pracy'. nie mog, oni s elniae roli pomocni
hrony pracy. Pracownicy umyslowi i ro-ga niemniej waina.
k6w inspektorow we wszystkich ich czyn.
'\nicy 'z wlasnego doswiadczellia i na Przed robotnikiem . stoi zawsze groza nosciach. .. nie.. mog, bye. w iadnym . razie
1as ne j skorze odczuwali, jak to trudn:} utraty pracy. Groza ta jest mniej straszna uiywani do czynnosci .kancelaryjnych,
, t realizacja ustawodawstwa ochronnego. w okresie normalnym. wzrasta jednak do

k ci,:ik:} walka Z nielojalnym przemy- niebywalych rozmiarow w okresie kryzy
iow cem , lami'icym w najrozmaitszy spo- su. ibezroboc:ia. Moinabycytowac tysi'lce
b ustawy spoleczne. widzieli czcesto bez- I nieslychanie.. jaskrawycb przyklad6w. do
\Vocne wysilki inspektorow pracy. Doszli czego Moina zmusie pracownika pod pre
o przekonania. ze ochrona pracynie bce- sj tej grozby, Wywoluje ona przedewszy

ywy e:zynnik wewn,trz inspeke:ji praq'.
kt6ry caly Iw6j e:zas poswi cana wizytaeje
fabryk. wynajdywanie ue:hybieai i. dose sa.

c . . . z .. . .. y . . . i . n . n . . ..... y . . . C .... h . .. . .. b ... iur . . . ow . y . C . b . . ...... m .. ... U . . 5 . i to .. _ . b . . .. y . .. ten ... . . . 1 '

modzielny, by m6gt stawia koftkretne

wnioski. jaktym ue:hybieniom zaradzie. 
Decyzja bcedzie naturalnie naleiee doczyn
odpowiedzialnego, Jakim jest inspek
WprawdZle SWiat pracy domagal Sl r6w- . . . . . . . nika
tor pracy.
piei rozszerzenia ram inspekcji pracy Rob.o mk, dOJ?6kl .pracuJ , . le powle 0
Tylko tak ujceta instytucja asystent6w
rzez zwilfkszenie liczby inspektor6w pra- swoJeJ kr >:W? le. me pOWI JeJ bardzo c ce
', i danie to jednak nie przeslamalo ni- to rowmez 1 lOspe torowl.l?racy. Powie inspekcyjnych zadowoli . swiat pracy i da
efekt
. istotny 
gJy postulatu wazniejszego - asystent6w Jedn k n pewno duzo .latwleJ s emu. ro
iI1spekcyjnych. botmkoWl,. .swemu . przedstawicielowl 
wzmoc:ni ochron pracy.
A:ieby dobrze zrozumiec intencjce swia- asystento!"l l.nspe cYJnemu. Zreszt temu .
A ie s, to postulaty moiliwe do zreali
fa pracy, trzeba wlasnie zda sobie jasno wiele wYJasma me trzeba - on sam zna
zowania.. swiadczy 0 tem . najlepiej niewiel
IprawC; z odrlfbnoSci tvch dw6ch sposo- r6wniez dobrze warunki pracy.
wprawdzie, ale juz blisko rok trwaj ce
b6w wzmocnienia ochrony pracy. St ? .dwa proste, wmoski. Asrstenci. in kie
doswiadczenie - w tych ramach bowiem
Rozporz dzenie z dnia 26 lipca oie spekcYJm !n.us.z' bye: .pow<!lywam z osr6d od listopada r. ub. pracuj z dobremi re
rozstrzyga jeszcze caikowicie sprawy. Nie przedsta'Y'lcleh '!rgamzacYJ pracowmc ye:h
przedstawiciele trzech wielkich
rozstrzyga jej rowniez rozporz dzenie z I robotm ych ! ?,usz w da!5zym CI gU zultatami
zwi zkow zawodowych przemyslu w16
i927 r. 0 inspekcji pracy. ktore jUZ przed pozostawae: z num w kontakcle.
I-ITliu laty przewidzialo instytucjlf asy- W prz,eciwnym razie asystenci inspek kienniczego - trzej asystenci inspekcyjni

ie w naszych warunkach skuteczn, bez stkiem. efekt jed n - .,

,dzialu ":. n}ej; samych zainteres0'Y'anych. ukrywaoie prawdy stosunkach pracy.

Ittnt6w inspekcyjnych. W obu rozporz - cyjni bfid istotnie - jak pisal pewien

w todzi. J. M.

Na torach wyscigowycl1 w MOMie porazpierllf.

zy wziQl udzial w wielkim wYSeigu sam«oo.

dowym, speejalnie skonstruowany samoch6d,za
opatrwny w motor lotniczy. SamochOd tenzbu
dQwany'zosta1 w wloskiej fabryee Alfa-Romeo.

Umowa prae,
S d Najwyzszy orzekl. ie umowa pr
cy roini si od uslug samodzieloeg() przed
si biorcy, w szczeg6lnoSci: zaleznoSci'l pra.
cownika od pracodawcy. zwi:}zaniem pra
cownika. czasem lub miejscem pracy, upra

wnieniem jego do dochodu bez wzgl'tdll
na wynik pracy.

Eeha wypadku na kopllnl
SzeZIlSele Lulz,

dzeniach s nakrdlone

ramy og6lne tej instytucji,

nccz zasadnicz jest teraz okrdlic jej
lrdt wlaSciw .

Prace okolo odbudowy zawalonegl \

Powaina inwestycja Skarbofermu

Polskie Kop. Skarbowe w ostatnich
Kto ma byc asystentem inspekcyjnym,
jak ma byc jego praca, Jakie kompetencje, dniach uruchomily linow'l kolejkc; wisz q
mOLliwosci - oto zasadnicze zagadnienie, na kopalni szyb Prezydent MOScicki. kt6ra
ktore rozstrzygn e ma dalsze rozporz:}dze zaopatruje w mial fabryk brykietow.
Dziceki uruchomieniu tej kolejki znalazlo
vie Ministerstwa Opieki Spolecznej.
w brykietowni okolo 80 robotni
Czy maj to bye fachowcy ze specjal prace<
kow. Przez zbudowanie kolejki zostala u
nem przygotowaniem, czy typ spoleczni doskonalona do najwyzszych granic dosta
low, czy tez sami pracownicy i robotnicy. wa w'tgla mialowego do fabryki brykie-;

chodnika w kop. "SzczlfScie Luizy" w Szo I

pienicach s jeszcze w toku. W najblii.

szych dniach chodnik zostanie zamurowa..

kop. Prez. Moscicki z fabryk, brykietow ny. Droga. na kt6rej wytworzyl slce dol
na przestrzeni okolo 500 m. Budowa ko glC;bokosci kilku metrow, zostata napra.
lejki wyniosla okolo 400.0JO zl i jest powa wiona i uporz dkowana.

in inwestycj dokonan'l przez Skarbo

ferm. Dzi'tki udoskonaleniu dostawy mia Panlll pl,t 1 pit t,slll£1 bezrDllata,£1I
lu do brykietowni kopalnia jest w stanie
mnle) Bnlletl w rDku ubleglJm
caly miai z produkcji zuzytkow.}c dla wia
Wedlug danych biur posrednictwa pra
snych potrzeb. Nalezy podkre lie, ie pra cy przy Funduszu Pracy na dziefi 24 bm.
ce przy budowie kolejki wykonali polscy zuejestrowano na terenie Rzeczypospoli
W powolaniu asystent6winspekcyj t6w. Kolejka I,czy sor,towoi oa szybie inzynierowie i technicy.
tej og61em 283.415 bezrobotnych. czyli 0
nych nie chodzi bvnajmniej 0 zwykle roz
6.359 bezrobotnych mniej anizeli w. tygo
IzerLenie kadr inspekcji pracy przez lu
dniu poprzednim.
dzi, h6rzy sic; do tego z tych czy innych
Wporownaniu z tym samym okresel1lt.
li"Lgl<;d6w nadaj . Najlepiej przygotowany
roku ubieglego. cyfra bezrobotllych na te
1& lachowiec, najbardziej ideowy spolecznik
renie Rzeczypospolitej spadla. w roku bie
Il, nie jest w stanie uj e i zrozumie potrzeb
Minister
Opieki
Spolecznej
podpisal
l nikomubezpieczonym
niezdolnym doczlonkom
pracy, a jego
w razie
rozporz
dzenie,
reguluj ce
ubez- smierci
ro
lie robotniczych tak, jak je pojmuje sam ro wczoraj
go b?tnik. Trzeba sam emu pracowa w cifiZ pieczenia brackie w powiecie bfidzinskim. dziny. Kasa wyplaci w najblizszym czasie Zebranle praedwybortze Z. Z. Z.
yt. klch warunkach produkcji wspolczesnej, Rozporz dzenie I:}czy kasy brackie kt6- ponad 4.000 zaieglych odpraw i rent, ktore
29 bm. 0 godz. 17 w sali p. Szastoka w
tTacie zdrowie w wysokieJ temperaturze, rych jest 10 w jedn, kasce, pod nazw, kasy Ilie z05taly wyplacone przez kasy brackie,
odbe<dzie sice nadzwyClllj,
ranic pluca pylem i kurzem, gluchn e 'w bratniej Zagle<bia D browskiego, kt6ra 0- w 5umie blisko dwa miljony zl. Zaklad u Swi'ttochlowicach
oe
zgromadzenie
przedwyborcze alonk6.!
Otwornym halasie, deformowae cialo nie pierac sice bc;dzie na, skladkach ubezpiecze- bezpieczen wyplacae bcedzie 3.400 rent
ZZZ. wrzystkich zawod6w.
l,or1l1aln:} pozycj:}. dawae z siebie ostatni niowych. Wyplacac ma ona odprawy gor- przyznanych przez kasy brackie.

e"-,:

Wsp61na kasa bracka w Zagillbiu

i:tcym 0 5.771 os6b. '
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PL N.Ba 6 m: r n :{ikj:: :o ::'

II,

j.Zkolach powszechnycb, zatwiel'dzony do uzyt.

D.

a.
c
lio

I)'

la
5.

.
i.
IC

a

S I, k g y i: 4 i8 : ;:n° s : . i 'e:
I ,] ,DO. Wydawnictwo Zaktadu Narodowego
,nJiel1ia Ossoliftskicb we Lwowie.

Skolei po "Piesni 0 Ziemi Naszej" i "Oknie
a ';wiat", kWl'e spotkaly si z tak powszech
bem entuzjastyeznem llrzyj ciem zal'owno ze
Ilrony nauczycielstwa jak i krytyki fachowej,
bKazat si podl' cznik, b d cy niejako zamkni 
!.e 1 cyklu podr cznik6w j zyka polskiego dia
: ;. I, powszecbnych, tei tak wybitnej sp6fki allJo

K".ljzka ta, poooome jak I dwie poprzednie,

OZwjll-zuje w sposob jasny i Pl'zysl;epny postu

lat)' ideowe i wychowaweze. Przy. przedsta

\\'janiu l'ealnego zycia, zosta1 zawsze 7fachowany

a

baatl'oj zd.l'owo.optyrnistye7fny.. Tre'c zu ty
a i pelna' humol'u, zapewnia tej ksillzce peIne

r.

t ;o n :l'nik a1: .rl':k; ;:dZ kz:.ciekawia i

r.

dOm
Wysokiemu
poziomowi
ksiJi.tki pod
wzgle
dydaktycznym
i konstrukcyjnym
odpowia

;.

l'awniez
jej. pi kna szata zewnetrzna, two
Z4c napl'awd pi knll i wartosciowll cato'c.
I"

,J. Piprek:UNSERZWEITES DEUTSCHES

I,

,Ul;H.
Podr
cznikgimnazjalneJ,
do nauki j zyka
niemiec
legO dla
n. klasy
zatwiel'dzony

k

OoUi:ytku szkolnego przez Ministel'stwo W. R.

'V ,P. Stron. 204. Ryein 36. Cena zl 1,60.
jJns
,!'dicb
k awnictwo
Zakladu Narodowego
im. Osso
we Lwowie.
.'

t POdobnie jak podl'ecznik dla I klasy, tak i

g0tl 1lodrI;Cznik dla nklasy, zar6wno pod wzgl  zwlaszcza meskiej. Teksty podane w formie. dostosow.ne Ilustracje, uratwiaj, illoJ}laJ,mlo..
'l;e rn ukladu jak i zawartegj) matel'jalu 1'zeczo zywych opowiadat\ I djalog6w, oraz wierne dzietynaukt .!tlyk" ni.mieck IO.
! gO oraz spo,obu pr.zedstawienia tre'ci, w ca przewainie lupelnie nOWOClesne, npolnaj, . . ST. Btkowaia I Fr. LGnfttl: FlZtKA.Poa:;.
OJd
Polnl odipowlada
najnowlZym wymlganlom mlouziei,
Materjal rzeczowy
dostosowany
jest calkOI .. Doskonale
.. , opraoollfana
eq66 metouclna,
W . iC . Ie . dO . . PSYChiki .I
i " .iivciem
in .. .. tereso . wail . mtod
Y ' . .. . Slo ... wn . ik . . .. .. n . . i.. . .ttClI1!k,
em ... .. ie .... c .... k . O . - . p 111
.. OISk . ,., ... iut,li...rJl1n')IIt.'Nier4l0<0
. o .. ra . & , 1 . iC . I .. na . . ... . . i .... . . . . do . ..... . b ... r . . . u .... . . ...'
W. zi . eZNiemclech.
C agogiczpvm
i GvdaktycuVm.

Chiny to krat klesk spOleczoyQh i

straszUwszych katastrpi tywlblo .b

Najgrozl1ieisZl\ rzeka jest. ai c

u.ytyn ehitiskich IIWallg..]10. . tze:

Pod,l)orzyi!]udVkolorowe. ...przei:iwko bl3"" Plynie ona w mi kkim.' tYal...Y ... e I(

Iym pod. kazdym pretekstem i w ten S1>() Cy ulewny deszcz zamienia loss na ;uCb
s6b ll<mozliwic Japooji ..Iowienie ry>b.w met Me masy gliniastei ziemi i SPYdia. ie \V
ze-.vszYst
eei wodzie" ...... taki lest dzis jegO w'asciwy mc:ty Zoftei Rze.ki. Rzeka zas WYstepui J1IY ei
cel. Totet. konflikt wlosko-abisynski mote ibrzegaw i zalewa kraj straszna fala. tla \Jr
j0ieh Id
nietylko spowodowac zabuTzenia w El1ro strzeni wielu tysi y kilometrow kwadr i:k . . z:w 1
towych. mierc i zniszczenie szaleje wted . , z,droJe.

0..

ym..
oofii

j04ZYQin- '

o{tafnieno atkl. ze..OI r

ka zinIJugUf!1wal

liwang-lio. wraz ze wszystkiemi sw
jemi wodami. zaimuje pu.estr en jedne 0
miliana kilometr6w kwadratQwycb. Jest g
mniej wic:cei czwarta cz c Chin, w \lrz t
bUzeniu trzykrotnie wic:ksza, 00. obszaru
ki zajmuie Polska. Dlultosc liwang-tlo :.v

aDOAsk .. ... aob e

zymr-zecwwniklemspraw.,et
nstwieWsebodzllcego .Slq a.
izacia .ta .00 ... pe\V11ego . za.sll

;'I'Dwadzl-wJapOOii gwaltowna... kampanie

f)rzeclwWloehomlich stanowisku wobec

gQSc Dunaj", 0 mnieiwiecej 160 kilometru\V

iAbisYflji.Podiei auspiciami .odbyly . sle . c.

Loss

'apo(lskiClt
manifestacie
antywloskle.
..Cza: I
tatJtio-we wszystkk;h
wlekszych
.miasta.1h
11¥ Smok" j)QSUftal SiC nawet do tego. ie

1 11 ..Zr6dla
0 . szaca
4.500 kilometrow.
Hwang-Ho
znaiduiaprzekracza'dl
sie 'W g6ra

ona wysoksci 4.500 mtr. Przy wvsokim Po
ziomie woo przepfywaja w !oiysku Z61t
Rzeki masy Wo y w Iiczbie 8.000 metro-w

pvydad apcl do rzadu tokiiskiego, aby ten

r%edsiewzial konieczne srodki celem Porze
azkeJdzenia icJwaz11 wloskiei na AbisYll1e. a

kubicmych na sekunde. JednocZeSnie

flJl .,. _0 MII55OiIniCIO wy5lal depe

, .. teg iesl
: .Jjll eale

jci i Spl

jidO-.v:
fScY - I

go pokoh
zyeh ZIIl

'ter ze . W

p hal ach ,
"111 i swier

-kioh gor.

Jest to 51
I nizinnycl
:, i od gorl

I. ', rozn

lIl oWIl ' :N

Hwang-no
unosi ze soba koklsakt.e U1a&y ,eio\\' skb
szlamu i mulu.
gospodal'C:
Loss teu nazywaja Chinczycy. DOdobni6, ,,,r oh eml
jak rzekc:. uzofta ziemi,,". Ta ,.zQUa ziemia !d", ezy t

. z lJO&I'tiilullmL
. n.... .. Powstanle ..Czarneao Smoka".

(', Organlzacja .,Czarnego Smoka" posia
iJawielki wplyw l1a stosunki wewnetrzne
IJaponH. a iei roli I aczeni w agranic. .
IIel polityce iaponskleJ rowmez me nalezy
iedocel1iac. Grupuie ona .zywi fY s rajr cJ

jest nadzwyczaj urodzaina. Jest urodzai

,aTr; dal

iv wszelkie groine niebezpieczenstwa i

.. stycZni
:"e wplY1

do tego stopnia. ie ludnosc chinska Jekcewl

kaidej katastrofie mowu osiedla sic: iak n.1i
..,rawicy. ktore reprezentuJa nacJonahzm J.l
blizej rzeki. a,by znowu uprawiac iyZIlJ
I>onski w iego najbardziei skrajnej. w¥h. ; W zwi,!zku z zatargiem . wlosko-abisyiiskim, ktory grozi rownie?: Anglji powiklaniami.mo toss.
Obrana przed terorem natur:v.
j4:howei I egzaltowanei formie.Powstata \\: carstwo to pnystl}pilo do umocnienia swych punkt6w strategi-cwych na Monu arooziem
nem. Fotografja nasza przedstawia wysp MaIt , stanowil}c,! baz operacyjn,! dla angiel
Walka z Zofta Rzeka zaczefa sic: 'ju.i bill
It)rzededniu wojny rosyjsk?- apolhkiej. / a
skiej floty wojennej.
(!JIazwa. jab przyjela. byla JU.z sarna so
dzo
dawno.
Jeszcze 2.000 lat przed ChrYSld
ibie nader cbarakterystycroa I symbohcz8H.
sem poczt;li ludzie brooic sie przed tero.re,u
l1atury. Przez mi\dr pornyslany systelG
irzeka. --Amur. ktora przeplywa rosyjskie po
zamierzano rzekc: uregulowac i za,pewnic w
;6iadlosci na Dalekim Wschodzie. nazy",a
ten sposob bezpieczenstwo ludnosci okol
ie po ja,ponsku ..Czarny Smok".W ten sp.)
cznej. Ale natrafiono tu na wielka trudnoSe.
!:Sob sarna nazwa nowej organizacji wskazy
W dniu 24 b. m. przybywa na kilka dni kich. Najbardziej popularnl! jeg{) pracl! Hwang-Ho znosi. iak zaz.uaczylismy. ogrom
'-wala na jej cele I w istocie rzeczy przyczy.. do Warszawy znakomity ekonomista amery jest ksil!zka naplsana. do sp61ki z H. Moul ne masy mulu. - Mul ten osiadal sie w ka..
. !,;._
' . . ..sic:
. .. \ona
Trzeha
mianowIciestopniu
zauwaiyc.swa
ie wiell\2.
\liila
w znacmym
kam kaiiski p. Lee Pasvolsky. czlonek Br{)oking's ton'em, 0 dlugach wojennycb, w kt6rej zaj ulach i tamacb i pozostawal juz tam Po 0
/lJanja do przyspieszenia krokow wo;ennych Institute - amerykai1s iego instytutu eko muje stanowisko proeuropejskie.
padnieciu wody. Trzeba wit;c byfo budowa
, Ifniedzy Japonja i Rosja.
P. Pasvoj ky przybywa UI) Warszawy i coraz wyzsze tamy. Ale stare. rnaja.ce jut
nomicznego Q charakterze spolecznym - i
Gdaiiska
dla
zapoznallia
sil}
z
sytuacjl!.
wy
d{)radca
ekonomicZiny
rZlidu
amerykanskiego.
I -Po wojnie rosyjsko-japotiskiej wplywy
tysiace lat budowle i urzadzenia nie wy.
W tym charakterze jezdzil p. Pasvolsky tworzonl! w Gdaiisku po dewaluacji guldena. trzymuja poteinego naporu wod.
kilka razy do Genewy, Bazylei. ParyZa i Lon By! ()n juz w Polsce kilka razy. ostatni{) la
I tak w 1898 roku pekly tamy w pohliil
. . .. topniu.
Organizacja
stala
siewpotc:ga.
wtr<\ dynu. Jest on aut<Jrem kilku dziel ek{)no tern 1933 r., bezposrednio przed swiatow Lo-Kou. woda zalala przestrzen. wynOSZi\c<\
i. '. lCzamego
Smoka"
wzroslv
ogromnym
fCa;iac
sie nieustaunie
w
wewnt;trzne
zycie
micznych, mil}dzy innemi Q dlugach Rosji i konferencjl! ekonomicznl! w Londynie. w kt6 500 kilometr6w kw. osiagaia.c wszc:dzie wy
tmi zarnachaml. by USUfiaC . Jll<dzl. ktorzy )eJ Q stanle ekonomicznym pai1stw naddunaj rej bral udziai w charakterze obserwatora. sokosc trzech metrow. Drzewa. domy.
reie odpowiadali. bez wzgledu na stano wi
wszystko. co zylo. zostafo zalane przez rz
\lko. Jakie zaimowall. Sprawcami tych za..
kl:- i jej ogromne masy lIu. Dziesiatki tysi
( . . ,mach6w
. . . : . .. . . . sa
fPolitvczne
i n!e
cofajac studenci.
si.c: prz d k przv
wawr:
z reguly
mfodzi
cy hJdzi malazJy. swoj grob srOO Z6ltyc&
fal.
I. rc zem wladze policyjne i sa.dowe niezawsze

Zoakomity ekooomista amerykanski w Polsce

fi
JaponskleJ
Sa.izreszta
uwazati'
i _ /Czesc
_ ' .. . . .opm]1
. . . . ,. ,.,otr
fia i . ykr'yc
.ukarac. Przez
pe na

rza bobaterow narodowych nieledwie ath<>
" _mc:czennikow.

...

I. D...16..,
Plaslftslli
.III ....... . K. .

, : .r.Wielkim
. ' , . . SO.letnl
na czele.
szefemstarzec
..CzarnegoSmoka"
jest
, jO-letni starzec. ktory nazywa sie Tayama.

J,.1waia on. ie zasadniczym celem jego org.!

"izacji jest powrot do rycerskiej tradvcjj a
fJDurajow. tradycii .,przerwanej panstwem
urZuazyjnem".
Jednakie ..Czamy Smok" nie ogranicza
$wojej dziala:lnosci do same gO tery-torjum
aponji. Jego wplyw daie sie odczuc da't:
(ko poza granicami panstwa. Utrzymu.ie m.

I w tym roku katastrofa ta nawiedzila

Dnla 27. slerpnla rb. zmarl po dluglch I cI kich clerplenlach zaopatrzony 5W. Sa
kramentami nasz najukochaJiszy aJclec. test i dziadek

przetywszy lat 67.
o czem zawladamla w glt:bJklm smutku pogr tona

.........

taloby Blala. ul. Pllstra. c

Pogrzeb odbf;dzle slf; dnla 29. slerpnla rb. 0 godzlnle 4-tej popoludniu z domu _ .
Blelsko w sierpniu 1935 r.

tho. iI.eaa TUfttw."

.,d.18)1IIIIIIb
1....1
(Cillg dalszv).
I_loa, Ir6dmlelcla: : ::: ::y o . f::'=j: 6w
1. Katedra. na. W.awelu. ul. SkaleeZlla.
r.::: r:: ;: !...A:I u zka. 26. Aw. Miehala - SbAka, 00. Paulin6w,

,Grodzka. Krakowska.

14. Aw. Mareina (ewangelicki) utiea 27. :;. s';::j;;n 00. &nifratr6w _ ut
"Ii. Aw. Allarzeja P. P. KlarJsek - uI. 28. Boiero Ciala - ul. Bolqo Ciala.

G ka. . 43. sw.Florjana - plae Mate,ltci.

6.j",. Piotra I Pawla - ul. Grodzka. 35. SSe Szarytek _ ul. Warsza",ska.

,'1.jw;Jozef .- ul.POIeI5ka. .. 36. 8W. FilLpa 00. Misjonarzy- ul. Filipa
,e. . 00. J>oml lkanow - uJ. Domml &liska. na Kleparzu.
I. . FralK'ilszIcan6w - uJ. FranellzkaD- 37. SSe Wiz;rtek -ul. Krowoderska.

.,,,.W4;ljci.eeha - Rynek. 38. 00. Zmattwychwstaflc6w - uI. 1.0
1.
'w.. Barb...., - Rynek. zoweka. . .
N. pqoyMarJi ,..... Rynek. 39. 00. Ka.rmel t6w - ul. K8ifmehcka.
iw.'1'OQIa 7 ul Szpitalna. 40. a :rme1ltanek Boaych - ul. 1.011
; '= =: eineJ t. %ow. na. Gr6dka 29. 6w. Mikolaja _ uJ. Kopernika.
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Kolo PrzyJaci61 Harcerstwa przv V.
sBole w Ru4tie SI. urzl4dza podprotek skich. Dom wybtidowallO be,. iadoyeh
toratem pana Woiewodv Dr. M. Ora- IUbwen yL Warto$c Domll
!ynlkiego w niedzlele. dnia 1 wrzdnia wYlhosi ponad 30.000 zl.
br. uroczyste D wie<:enje Domu Harce' UroozySioj6,. POAwleeeola Domu .Im.
rza 1m; Marszatka J6zefa Pilsudsldego. Manzalka J. PllllldikieKoz. wlilledu
W uroczvstosci wezmie udzialosobiscie "8 Pl'JYJazd PanaWoiewodY bedzie
Pan Wojewoda OraZvl1ski. Dom Haree' wlelkll manlfestaeJa wRudzie. 8podzie
rza wybudowaoy zostal wlP6lneml &I- wanv Jest udzial ponad 10.000 goSci. W
laml czlonk6w Kota.. rekrutuil\cvch. sie czasie PO'bvtu Pana Woiewodv wRll
wvll4cznie sPOsr6d robotnikow kolonji dzie. odbedzie sie defilada ('ddzial6w
..Szczdc Boze", Dam wzniesiono tut hatcersklch. -or a,nizacvj p6lwdskowY'ch
Drzv granicv niemieckieJ W odledosci i spolecznych przed Woiewodi\ Shr
kUkudzlesieclu krokow I bedzie bazl4 bu skim
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) lnowu straszliwy wYpadek rowerzyst)'.

Dnia Z7 bm. odbylo sii pod p:-zewodni- jednej strony podkre'leniem zulug ori a 
ctwem prezesa p. Wygl dy
posiedzenic
nizacyjnych
p. Voita
kt6ry obok
prowaz
Katowice
8. Za
. ' Idzenia
rot
po peowiakach.
Inicjatywa
ta bc:dzic
rz du Okr. Zwi'lzku Peowiak6w
w29Kato
oi6lnych spraw
organizacyjnych
wicach. Poddano om6wieniu azereg spraw - Zawszc zabiegal niczmordowanie okolo

Na ulicy Sieftkiewicza w I:.agiewnikach WV'

organizacyjnycbm.
in. spraw:t
weryfikapomrodzin
. oc y spolecznej
. la peowiak6w
i ich
przyczem om6wiono
spos6b
przyspic- z drugiejdstrony
inicjatywa
ta
my I sic: w ub. wtorek popoludniu straszny cjr

ypadek spowodowany nieostro:in jazd rowe
zysly, ZO-letni Jerzy Plak hid cy na, rOWer&1
1Jadmiernj\ szybkoAcili wpadl Da furmanke pl)

szcnia jej. b dzie spelnieniem koleienskiego obowi,z
Z oklzji odcikia z terenu bard2.o zulu- ku wobec najbliiszych sercu towarzyszy

uton" przez Karola Neuberta. Skulek zdcrz.: zoncgo wiccprezC5a Zarz,du Okr. p. Voi- I'rac peowiackich.

;a by! dla Ptaka straszny: OOnl6s1 OD zlamaDi. ta,. postaI1ow.iQ/1C!.. a.miast. ur 'Q.zcnia pote-- .' Po. komitetu ar ,dzaj ccgo tworz 
:tu icber, krwQtoku wewnc:trznego l' c:letkll::n goania ;d1a' nieio.,' zainicjowae-;"uiworzenie ctgo ,. sic: . funauszu powollno pp. Wygl d . '
ka:cczen tak, ze przewieziono 'g(} w stame bez Fund szu ZfPOn1QgQwtgo, <ila wd6w i sie" Grzesika i KQrnke o.

,dziciJlym do szpitala W Piasnikach. . ,

, ,', " , "

Ake)a w,boreza wSrOd kolelarl' Slqlkleh
KoleJarze Alasey. rozumielliC denlost041! aAtotu' ooOlWlllzek. lalki Dam cltwi a biehca naleiy}a,

wyberczego.
przYlStll'P1II
do IIrzepr,Qwadzallia
I wrazdoz w)"borow.
r.odzpnami gtosudllc
i blisk'imlna
soble.
gro!
likejj
nl tcreonie.
Dnia Z6 bin.
odbyto sic ZOo' madll
Judzip6)(J,zie
Z1Ianych
branie inforrnae'"Jno - erganl.zacy.jne, w ktorem

wzlell Qdzllf prelesi Ognlsk KPW 1 Rodziny

Kolelowef orlz naczelnlcy st1ll,f;b 1 odd'zialow.
Otwlerq,llIc konferenc)e, wezwal prczes D. O. K.

P. P. dyr. Oro"ser O'beonyclt, by ot>Gwiqzek

9al\stwoWY 1 obywatelski g}o-sowa11la W5ZYSCy

IIracown!cy ko1eiDwl wraz z rOO lnami sumlen
nie wWJetniH
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Preu-s okrelU KPW 1 Roocl'z!ny Kolelowel p.
W...tk w za..,Jenlu' wyrazil I'rzeokona'llie. I:e Ito

leJarz jillski. kt6ry daj.e sta,le dowodY sweco

POOIIIcl. . obyw&tel.ldOio 1 l18!triotyzml. nie 4a
lie wy,przedzl i w chwi.li obec11el. s.pelll!a,llIc

obowlazek obnatelskl.
Referat IlUdnlczy I oJ'nnlcacrlny wy,loslt
Int. Nowak. M. In. m6woa podlkreili<t. te nowa

.

Dnla 1 wr:'e8nla br. zle sic w bali wy

ord lcia w)!borcH. ,..OWI mlilder6w parlyt _a'Wowel w Parku Kojcmszki w Ka.taw:icach a
JOdIinie 1: w <lnle wie.lkie Jiromadzenie
abywatelskie w. »wlllzku I: akclll wYhorcza. 
Wzywamy wszvslkleh wolnydl CM1 SklIfJbY ko'
ledarzy. lIr-zedewllysUdclt . X.toowfc t ottollcy.

'bywr.. . rodliuaml I znaJomwnl m-.owo pny
byn 211 to earonwlzonle.
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