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;J;: ; ::iotero Zwloki kr6lowei. Astrid:
panstwa ,burzuazyjoe przywieziono' do Br..._stili " '

o)ta!nia wymiana not pomiedzy rz der.t
tanow Zjednoezonych Ii rz dem ZSSR,
owodowana przez swieio zamkniety VJJ
ngres swiatowy Mi dzynarod6wki komu
stycznej, rzueila swiatlo ni zmiemie cha
kterystyezne na stosul!1ek panstwa so'"
ieckiego do panstw niekomunistycznych.

BRUKSELA. W pi tek rano przybyl na Zamku, gdzie znajduje siIC- kata£alk ze wa. stron3 :wozu, jest, zn,iszczona: Kiero..'

poci g, wioqcy zwloki kr610w:j Astrid. zwlokami kr6lowej. nica jest pogi"ta.' ,

Kr61 Leopold IU OQuscil 'pod::Jg jeszcze Naoczny swiadek kaostro£y. . Dwutygodniowa zaloba w Anglji.
P rzed P rz y la , Z , dem do Brukseli i samocho. LUCERNA GI6 . k ' ka 'LONDYN. Na' dworze angiels im za.

, waym awla.. lem - rZtdzono Z_tygodniow zatob" po zgoni.

dem udal sir do swego palacu. Przed dwor- tastrofy kr61ewskiejpary bclgijskiej jest kr6lowej Astrid.
cem zgromadzily si" niezliczone tlumy lu- IIrz nik policji, k,t6ry' czuwajtc nad. bez
razem
dnoki oraz oddzialy wojskowe. Trumn,< pieczenstwem monarchy jc;c;hal w pewnej , Zaloba na dworze szwcdzkim.
?:Iozono na karawanie automobilowym, za ndlegloki samochodem za' autem kr6lew- SZTOKHOLM. Na wide 0 katastroEie
lOZwlala wszellde iluzit.
kt6rym jechalo wiele samochod6w z do- skiem. Potwierdza on, ze samoch6d kr61a samochodowej belgijskiej pary kr6lewskie)
['ie u!rzymywaly sie uporczywie w r6i stojnikami panstwowymi. Kondukt zalob- uderzyl zlekka 0 niski mur, ograduj::Jcy i smierci kr610wej Astrid, kr61 Gustaw u
;h kolach zainteresowanych w zbliie:>iu
ZSSR.; iz stosunek ten bedzie m6g1 u uy, poprzedzony przez szwadron kawa- s os w ch,vi i g4y k,r61 pr echylony z'ck- rZ::Jdzil czterotygodniowt zalob dworskt"
laltowac sie normalnie wedlug zasld li-rji, jechal wolno r.rzez ulice miasta. W pa ka w stron! kr610wej patrzal na map" kt.6,. poczynajt c od dnia dZI , 'siejszego. '
lacu czekal juz krol Leopold. Trumn,< zlo- r mu ona pokazywala; Kr61 natychmiast
lyje!yeh w zyeiu mi dzvnarodowem.,
zono w tei samej kaplicy, w kt6rcj znajdo- usilowal wyprostowac bieg wozu, lecz, au- Socjaliki belgijscy kondoluj,.
ZllIdzooia te majdowaly a czesciowo waly si,< zwloki kr6la Alberta. Wart ho- to" znajduj c si,< na blotnistej cz,<ki drogi BRUKSELA. Naczelny komitc.t belpi"
we! teraz znajduj wyraz w publicysty
polskiej. Miedzy innemi usilowano skon. norow pelni czlonkowie domu krolew- na brzegu jezior,a, poslizgn,<lo' si,< j zjecba- skiej partji socjalistycznej wystosowal do
ruowac Drzeciwieftstwa Tiomiediy Sta.l kiego.. Pogrzeb odb dzie .si we wtorek 3 low stron . jeziora oJ. IQ 10' metrow:: i$.'" krQla depesz k"n40Iencyjn1' jednoczdnie

m i Trockim jako kooflikt pomled y ideo wrzdl! a Kr610! b"dzlc pochowana wz nm swoim w&z uder yt 0 Irust'....... naQtlny kOl11itct partji uwi,d.mia 0 ocl
gja komunistyczna'a-sowietk ' racia Sba"
, Co wiecej, ieden z dzieOOikariy. Doiskicb

511nal sie az do twierdzp.nia. ze Komia

\'oM'

e 00'
ksan
1993)

70\\'Y
gJosic

. Pa

'A.

:. t ti -:k;;.i i61 t. :i :: > : = : =:: : 6:'" :r:;:: rerzo ,, .,
....:ezle Sl a tfm . samyqt WO:Zl blob- da szym c:i gu tOCl.yJ silt w strODe< j ziOca. " . ,.. .' .

rn jest luz trupem. sprawiaj cym tyl <o nym, kt6ry sluz)'1 Jako karawan przy po- Kr61 zostal' silt uder:zeDia wyrzl,l:ony da- Ks. WaiJI wqnue udzlaI w popzeb e.
OPO! IUdziom rZl\dz cym ,na Kremlu, &J grzebie kr6lo ej fdarji. Henryk . remjer lej nii kr6lowa.' ' .' . ,:,C' .;!C . W lji, awi::Jcf,.:q _"
ruuniaja,cym gre dyplomatyc n z paD un Zeeland, Jako osOblsty przYJacleI krO- . ' . '0 , " a.nnes wezl\1le. prawdoPodobn!!: "

wami buriuazyjnemi.' w piEirwszym rz;; la wyglosi w pi4tek 0 godz. 20 przez radjo Auto kr61a wyc gn to Z )RIOn. w imieniu kr61a angielskiego w pog.rzebi(
Ie ze Stanami Zjednoczonemi i z Pranc przem6wienie, poswi cone pami ci kr6lo. LUCERNA., Wydobyto 'po dluiszych kr6lowej, Astridy. Zadna oficjalna decyzja
Dzis, Itdy towarzysz Krestinski wyniQ wej. W pi tek popoludniu otwarty b"dzie wysilkach automobil rqla z jnion. Ka- w_ tej spra,vie jednakZe dotychczas nie za-.

ourzuca protest amervkanski. gdy jed dla publicznoki dost,<p do sali zalobnej roserja jest bardzo uszkolkona. Cala pra- pacU:i.
;zesnie akcja komunistyczna we Pranc;!

Ie s;e silniei we znaki rz dowi t!zec'ej
Dllbliki. niz kiedykolwiek vrzedtem.
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Oddawna cala ludilos przYlotowu
Ie sie do wOjny. Werbunku dokonano
1vlko wsrod znakomitszvch rodow i tvl
KO zolnierze. zaliczeni do armii cesac
skiej, wci<\g-alli sa lIa listv ewidencyjne.
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'dw'Arturowi Brossigowi. Nie.meowi, oska
iooemu: 0- naf.uszenie, ustawi:o ochronie j'
publiki cr.echoslowackiej prZez 'uwag\,; "G
:o. 'Po 18 rU,ndach stan _tu nieju jest nast pu- Skaz'anie' Niemc6w w Czechoslowacji. MORAWSKA OSTRAWA. "Ceske SIu bl}dziemy stac pl'zy Hitlerze, b dzieUlY be
Jllq: 1. St. ZJedn czone .a1,a, 2. Polska 50.5, 3, MOR. OSTRA W A. PI'z.ed sl}dem w Opa. VO" donosi 0 aresztowaniu wtasciciela dob: pieczni" i przez okrzyk "Heil iHtler", Ere
Szwecja 48,S (1 med?konczona), 4. W gry, 47,S wie od'byl si{!'proces 9-ciu ohywateli cz.eskicb WoJciecha Lanczy'eZO zDolnych Lancl: siga skazano na 2 miesi,ce civzkiego wi
(1)" S, CzechoslGwacJa 45 (3),6, JugoslaWja 42 narod .. .', k" k' h pod zarzutem uprawiania' szpiegostwa n<1 zienia. Prr.ed tym samym sQdem OdPDWi
(2), 7. Atlstrja 41,S (2). Ostatnie miejsce w .' OWO CI 1 ml C leJ. C?S azonyc 0 soo- Izecz We ier. W czasie przesluchania jed.
turnieju zajmuje Irla.ndja, maj 11 punkt6w i s me agltacJI..za ode w nlem sll}ska Opaw- 4,ak Lanczy zbiegl na strone wegiersk". dalllastvpnie Alfred Laenger, l'ownicz 1\1
jednlJ partj niedokonczonlJ. s lego od Cze hoslo 8CJl. skartony 'yy- Lanczy nalezy do najwiekszych, wegier miec, ktory oskarZony byl 0 nucenic olm

Wczoraj w godzi.nach od 19 e on, :ary'od 10 tygodm do 4-ch mleSlt- skich magnatow na Slowaczyznie.
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Aresztowanle .mer. lenerala w Czec:bacb.
crywano partje niedokonczone., Wzrost.amobojstw w Czec:hach
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hie. .Jeden niezrfCZ1l1 ruch lderoWDiey i paslllO
.zc:ztScia. zwyklelfo ludZkiego lIzc:zt8eia urwane.
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katastrofa odIJlera krolowi - iont, dllieciolll 
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1IU'odu llelgijakiego towaU1allY azc:zere Jlerdeell

De wap61uueie ealelfo 'wlata, waQ'atkleh ludn,

wraZliwyeh _ 1161. jaki w tIj ehwill _uwe
lliliaehetuy. i lIohaterski nar6d puyjacieIskiej
Belgji.

SzczcgOly tragicznej imiercl krolowej
Belgji.
o straszliwej k.tastrofie, w ktOrej kralowa
beIgijsk& Astrida znalazl. smierc, diOnosz, 0
beenie nastQpujljCe szezegoly:

We czwartek mi zy godz. 9 a 9,30 wyje
ehal krol otwartym packardowsJdm kabrjoletem
sportowym z kr610 i w OOwarzystwie kierow

cy, siedzljCego z tylu na wozie, z willi swej
Has ihorn w Horw pod lJUzern" do Kuessnachtu

na Rigi. Za wozem krolewskim jechal dyugi
samochod Z orszakiem krolewskim. S,dz,!c po
znaJezionych w wozie krolewskim przyborach
turystycznych, mial krol zamiar wybrae siQ na
IleIgijskie:j.
wyeieczke garsk,.
W odleglosci 300 m. od Kuessnachtu IIIUS
Tragiezne 10sy przeSladujl} krolewsk, rodzi n,1 sallloeh6d krolewski na zupelnie prostej
belgijskll, a wraz z nil} i caly narM belgij
" Zaledwie niedawno zdj to zalob, po wstrz, drodze asfaIOOwej 0 szerokosei pi,ciu metrow
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J,q I,k" poezem wpadl zeal, szybkotiei, na na ratunek oraz sprowadzono kei za, ktiiry u. skim do willi HaS'lihom.

;Vypadelk samoehodowy - i tyro razem w drzewo owoeowe a potelll do jeziora. Szuwar i dzielil krolowej Ostatniego Namaszczenia.1 . ,.
,ach - przecina zycie zaIedwle 30-letniej mul powstrzymaly waz. Zwloki nastQpnie przykryto i wokratce potem zlo- 51eroty krolewskie.
'Iowej belgijskiej, ksi tniezki Astrid, ktOra
sereu narodu llelgijskiego zdobyla sobie w przy pomocy kierowcy i obsady drugiego samo- przewieziono do wilii HasIihoM. rocila troje dzieci, 8-letnil} cOMe Jozefino Char
chodu. Mimo, ie sam odniosl ran, w glow i r,- Wladze w Kuessnacht umechaly narazie lotte, 5-eioletniego syna ksieda Brabantu, Baldo
, c 'tkim czasie milosc powszeenn, i powaianili. k pospieszyl kr61 do ei,cej na zieml kr6Iowej, przesluchania krola. Przesluchanie odbl:dzie sie wina i paltorarocznego syna Aillerta. biocie
wi ?odobnie jak matka jej m za, kr6lowa-wdo
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M!Cldoeiany podowczas nast pca tronu bel
ik:egO ksi,z Leopold poznaje SWIl przyszl,

!ionk w 1926 roku w Spa , oto pomi zy
de ojgiem mlodych, pelnych iyeia i radosci

ProSba n;le,mlec:kiego zwl,zku szachowego

Pl'Z ,i tami, rodzi si wielka milosc. Ksi,ze Leo
;ka j wychowywany przez SWI! matke w duehu
e l' 'wi knej prostoty i przyzwyczajania do pra
"G pClc7Ucia obowillzku i skromnoSci, znalazl
be k;i iniezce Astrid, trzeciej coree szwedzkie
3ro ksi cja Karola, godnl} towarzyszk .
WARSZAWA (tel. wi,). Na kongres mi dzy
wi Wy,'howanie ksi,iniezki Astrid odbiegalo 011 narodowej federacii szachowei, kt6ra rozpoczt:
la swoje obrady w Warszawie nadeszlo od me
\'"j ksi
\';i l 'niezka
u cieplarnianego
iyeia ksi,zniezek.
Jej mat mieckiego zwillzku szachowegc; zaprc;szen,e.
dutiska Ingeborg,
siostrzeniea
krz ed kiego krola Gmstawa V, wyehowywala aby przyszla olin.pjada sza howa w 1936 roit'1
!, I c(lrki w duehu nowoczesnym i nawskros de odbyla si w Niemczech. gdzie w tym samym
11 e krat)'cznym. Ks zniczka uczeszczala do nor roku odb dzie sic: r6wniet olimpjada sportowa,

o przyJllcie do mllldzynarodoweJ federacJI szachoweJ - zostala odrzuconl

C 1nej szkoly powszeehnej w Sztokholmie.

o ,ncz)'la szkol gospodarstwa domowego, pie

Jak wiadomo - niemiecki zwillzek szachowy deutsche Schach-bund, w kt6rym stosuie siC pa
nie nalety do mi dzynij.rodowej federacii sza ragraf aryjski.
chowel. Coprawda uprzednio istnieillcy zwillzek
R6wnoczesnie J zaproszeniem na olimpla.
szachowy w Niemczech byl od wieiu lat czlon szachowlI do Niemiec zv.'iuek szachowy zwr60r
klem federacji, iednakte naskutek wprowadze cit sic do kongresu 0 przYieeie go do midzyn&
ma paragrafu aryjskiego, zostal on rozwillzanv rodowei federacii szachowei. Nad zaproszeniem
I na jego mieisce utworzono zwillzek Gross memieckiego zwillzku szachowego rozwinda sit
wczoraj na kongresie ozywiona dyskusia. Przeo
clno przyjeelu zaproszenla i umtdzaoia GIla
plady w Nlemczeeb wystully bardzo stanow.
cro zwlllllli szacblst6w amerykatiskl. k.nadyJo
sid. lrlaadRlI IUIlieiskl. Ciekawem jest. ie "
:ielegaciach kanadyjskiei, irlandzkiej i anrioA
skiej, wyst pujllcych przeciwko zwia.zkowi sn.
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cej na rowerze,
0 godZInle
rano do
I Cem
I klw.Znwa
I Iidd
J ' h R' .P.

zn praktyk piel gniarskl!' X II Z . d D 1 6 Ok "' I k . b .

Wspolne
zalnterellowania
literaekie,
a zwla: Jazku
e Inv.:ah
gat w .rc:g
u " s IeI ku
w oso ach
prezesa p. Karkoszki
m
rnuzyezne,
i ogromne zamllowanie
do sporgo ZWI
6w Wo}eny
h R.
P. prezesa
p. Jankowskiego
wt" czyi.& iP.wlce.
Wo

chowemu aiema tyd6w. nie" chodzi im wicc wy,

IlIcznie 0 paragraf aryjski, lecz 0 sros.a
,zblizaly IIIlodyeh. Jut po uplywie kilku pomn zaslug .JakIe. P. WOJewoda Sl ski jewodzie uchwalc: zjazdu. Pan Wojewoda k6w w Nlemczecb.
:SI CY od'byly sie zareczY Y, a Bruksela, wi- I?r. Michal ,Grazynskl polozyl na rzecz 0- podzic:kowai za dow6d zaufania i przyj 1
Za przYicciem zaproszenia lak r6v.'!Iiet za
prZyjeclem niemieckiego zwillzku szachowe&G
' :a! I?d., i u.Smiechniet,. na tepezynie tronu, flar . na SI sk . uchwalil jed!10 tosnie po- godnoic czlonka honorowego.

10 ,JeJ call} SWI} seroeeznosc. . proslc P. WOJewod 0 przy)eocle godnoki W ten spos6b P. Wojewoda Dr. Gra do m.icdzynarodowej federacii szachowej wjr.
. bardzo PI'IICO wlelokrotny mistra
, ! tad ;6Iro u""b .a ze w. u. czlonka h"norowego w mySl nowego sta- zynski zostal pierwszvm cztonkicm hono pOwlecl&lal
szac:howy P. Alec:hln. pochodzenia rosyjskieg

e szcZ:BI: i r:do: .s u. op yne y mle. tutu.. . '. rowym Zwi zku Inwalid6w Wojennych

Po roku na swiat przyszla e6reczka Jozefina- W dmu wczora)szym delegac!a ZWI Z- R. P.
roli a; 7 wrzeania 1930 roku urodzll sie syn,
O 1U. dzis na pca tronu blolgijskiego.

' Ielka lIIilOIi.: i ezeBe. jak, otaczal nuoo

glJ8ki swelfO bohaterBkielfo krola r kr610w"

Zliane zolltaly i na mlod, pare tycie rodzin

t:,a
h dwor.
. ?elgijski uplywalo
w niezrn,
J armonJI
I lIi1CZeScI!l1.
J ako nastQpca
tronu
log

Ini
)'ce
loll

OP,Old przechodzil pod kierunkiem ojca i wy
!ch profesoraw grunOOwne stOOja, przygo

;J c sie do przyszlych zadan, ktare wyda
, si wowczas odlegle. Kral Albert byl w
ie il. Zapowiadalo sie na dlugie jego pano
1!!ody nutQpca stronu wraz z ton, I dziecmi

obecnie obywatei francuski i czlowiek delegacli
francuskiero zwillzku szachowea:o. Poza Ale
chinem za NleaK:aali wYPOwled&lll. sk; r6WD1d

Odprawa perfidnego ataku aor cor =. :: k misiC pod przewor
Odpowiedi P. Dyr. Ligonia na klamliwe oszczerstwa .,Polonii".' ni twem
federacJI
sza prezesa
howej dr.micdzynarodowei
Rubia z holenderskieao
zwhtzltl
mleszc ,?lIym we wczoraJszym lIu!11ene wisko w Polskiem Radiu. szel naradzie wniosek kompromisowy, miano

Stanlslawowl Ligo,niowl, dyr Radla w Ka- ...... ..... eI 011 ".... -.. NI . I ..

uPol n 1 . z}-, wymier,zonym przeC1W }II O.t-..wledt pu bllozn lt w t e l .....awlt 118- wicie, aby w 1936 roku Die OI'IaaIzowa4 oIk:IaI
.':N zw IIIZkU,Z
, pods
topnym
wypadem
Z:I.-lem
I a na
mianowi
ie w..PoI$k1
cza sie. jak
'obN,rem stan/)'
ta zaproponowala
:ilu!
towicach,
zamlesz
zamy
ponizei
oswia,ilamach
ZachodDler
dola szachowego.
I. II 1Ilp.....Komisia
sza....ow.J
w emez....... po
edna.!.

czenle nieswnlennle zaatakowanego P 13. 1934 r. aby przyill6 0 tyle za'proszenie niemieckie, ai.s

Dyr. Lig()nla. Blitszem sChara'kteryzowa: Jak z powytszego wynika, ,,,Polonia" by w 1936 roku ua nwody szachov,-e, zorgani
niem kalumniatorskiel metody ..Polonl1" stale. celowo. a bezpodstawllie nie przebie- zowane przez Niemc6w poszczer61ne zwi;azkt
zalmiemy 'siC w najibliiszym czasie. rala,c w rodkach, stara Aie mnie POftity szachlst6w mogly przY)IIC zaproszenie i wtiitO

,Ia!i wfaanie koncowe miesi,ce zimy na u
30 bm. ..Polonia" zamie ila wiadomo w opinji publicznej. . udzial wedlur wlasneao u'lnania. WIIIoIek tea
'?I\J sportu narciarskiego, kiedy porazifa Vi rubry e z ali sa,dowei zatytulowan : Jakkolwiek jasnem jest. ie 8I'tykal MPo- pn....eII 18 1101II1II1 przeclwko pny bMdaG
{raszliw& 1Iiadomosc 0 tragicznej amierei ..Dalszy cia,g ciekawego sporu 0 autorstwo I0Il11" Jest manewrem przedw3/'borcz)'m. - I_Y II ......YDlllllacli ... oct atoso...... 

I' Alberta. Na IIItodyeh barkaeh nowego ..Wesela l1a, 06rnym Sla,sku". kt6ra dotycty nlemnlel leuak lest on oszczentwem w Uchwalono natomiast oapropozyc!o deleeaoll

', L. polcla III spoez,1 ealy ei,zar odpowle.
'jDOtICI za 1011 IIwego narodu. Podw6jn, 1111.
11 4 t.JczJ'1 nar6d awelfo mlodego kr6la, jego

,yn e i dzlecl.,

I-Ie

sporu. Jaki ma miejsce miedzy panem Ku- stosunku do molel OSC)by. ' szwedzkiego zwi;azku szachoweiO, ...........
biczkiem, a mna,.,- Autor artykulu wlldo. O,i1e zarzuty pana'Kubiczka. kt6ry we- oIl111pJ_ NaeIaoweJ w 1931 roku w

moAcI ,5wole opfera nle aa toku rozprawv dIe rrmie ro i sobie nieslus J1e pretensie ell) 1IIIe.. , " ,

ze sail lIItdoweL bo takowa nle mlala do. wyla,czneio autorstwa ..Wesela aa 06:- Co do ilrzYlccia niemieckie&o&wlutv ua.

t 11 powatnej sytuacjt mledzynarodowej i tychczas mleJsca. Iec:z na alepra,vnYIII. a nym SIa,sku". gdy t;YJDCzasem, rola' jego 0- chowJCo do miodzynarodowei federaCii lIae'1i

I tr7Jl1ej 'mlody krol zachowywal siQ zgod podstepaym waladzle w akta sprawy, kt6re grarniczyla sle do prac olrolo scenarjus&a, st6wkomtsJa wyrazita ubolewanle.ie a.WIUk.,

'o'zk

dtl
ale
:11 8 ,

wo wzorem, przekazanym mu przez ojea.

nikomu poza orianami sa,dQwemi oie Si\ dtJ- Sa sluszne. rozstrzyple SId. . .........iq,o pratkO do lederaell.... ........PIW"

kr Wal siQ do opinji Bwiatlyeh mezaw swe
iaJu.
, zanlechal wazeIako dawnego upodobani.

Rzec1! cara podana przez WSPoQlniane interpretacie z drukowaniem tlusta, czcioaka, -1YaIjI. ClllIoI*6wdG iIIeIIIIeCII....__. ...
plsmo z okazii na,dchodZ'aCYCh wYbor6w. W kaudydat aa posla" same sio kwalifiku.il\. lilt lIOdae.e .tat1ItImledr....kt6iy.......

.le/okIeh, prHltw"rz)', czyatego g6rsklego
1\Ii rZa i wra..,tcm.. jak on Zlmllowan, tu.

, i .po meak Jcorzlatat I t1.ch raID

stepne. Przedwczesrie a zloAliwe i perne klantstW... wu :. toIInr .... ......aI. arri*_ "'..,d

kt6rych jako kandydatbiore udz!;d. ma na .. " , .., .wu)'lttlcllktllOwYclla.....6w..adih
celD 1ed)".I. znleslawlenle mple w ocza.:b Katowice. 3()'sierpnia li35 r.' WJCIt" 0II0Ik6w. ...'1IIIJiJCII ..

sllOleozedstwa. Jak to Jut raz mlaro 111ieJs StIaIIrIW LIP, .,......' ' " '

Ptzypadkowe odkrycle.
Stosuje si obecnie metod , ktara, !lod wa
run-kiem, ze si jej nie naduiywa, Jest nieocenio
Ji'1 J)Omoc'1 dla d!agnozy czyIi rozpoznawania i
IOdkrywania chor06. Niezmiernie cickawa t<> hi;'

ami, to s

atoria, w iaki sposob ta metoda zostala wynale
.iona I stoplliowo ulc-pszolla.
W tym Cudowflym aparacie fotograficznym,
fakim jest oko ludz-kie, t.;czowka odgrywa rol

wa roki I
en tam "

- Jakt
- No,

cl',;i niewi
OWll0 "be

(.diaira g my,','.kt6ra klUCZY si . by zw.;zic ireni
,...;. idlt, ri'a"oko' htdzkic pada oslepiajilce swiat/o.
J<aidY m(}ze" sprawdzic, to rzed JUsttltll. Zwie.
:::z ta" rowriici korzystaj.\ z tego systemu ochro

krote" ho

r.Y. U kola n. P. kl6rego irenica ma ksztalt pro
5topadlei szczelin}', zw iallie sie jel i rozszerza
:e Wyst puie w sposob szczegolllie jaskrawy.
Tego radzaju eiastyczllasc jest podziwu god
"'1' w tei niezmicrnie delikatnej tkance, ktora po
.Jada swoic naczyia krw.iolloslle. swoic musku
Iy kurczilce i rozkurczajilce, swoje Ilerwy, a na
Jllic! prawdziwy "mozg", klory kieruie procesa.
li i ruchami wewllillrz oka w spos6b niezalei. Strzukany aamolot lob1ika amerykaullkiego Wiley Posta, kt6ry zgin,1 pod Point Barrow, na
najdr;1ej WY8W1i,tej plaeowce, aamienkalej przez bial h w Ameryce.
O:Y.

iJAN WIKTOR.

OrklII IllrZI
PowieH.

.

- Nie omanisz mnie, znam ci . Ulam $C placka,
w popiele lezy, po drodze ci wystygnie. - zawolala,
kiedy juz byl w erogu.
-: Daj Dam w szkole 'niadanie, herbat'i'" - od
drzwi si odwr6cil.

. - Herbat wam daj ? M6j Boze, tobie lepiej jak

Dam.

- Taka dobra, taka sludziu&ka, kiej wezncc do g 
by, to szkoda polykac.
- Wiem, Wtem. M6j Boze, zebym zjadla dusto,

zebym slodko popila, cobym miala zdrowie, a tak

z cl;eg9?

- Przynies, wam.
-: Sk d wezniesz?
.:... Jui si nie b6jeie, odlejc z garnusia.
- Nie r6b tego, powiedzi\, zem ci kazata ukraSc.
PCdzony po'pieehem, wylecial z izby. Z poza w 

- Jakto nic nie slyszysz? 

cielka.

- Ja gruchy na to ucho, niech pani patrzy, zar
widac, ze calkiem nic nie slysz .
- Dotychezas slyszalef.
- Co z tego? Slyszalem, ezego nie mialem $1
szc:c, Ie tatwkio chce, zebym siedzial w pierwszej la
ce, bo lepiej widac, tatuncio m6wi, ie crzeba do glo

naloiyc, bo to na cale iycie.
- Niewszyscy mog, siedziee w pic:rwszej lawe

gdyby kaidy chcial. pomy !, coby bylo. .
- A cZf kaidy chee mtce duzo w glowrc? ,
'- Jdeli kto' zechce si z tob, przemic:n c, to '
przesadzcc.

- Jui si 0 to postaram, to juz moje kepele w t
- siadl, nawijaj,e z zadowolenia pejsy na palee.
Wszyscy pisali zadanie. Nauczycielka, przecbodz

gla spojrzal ku tamtym zabudowaniom i znieruchomial.
PacKulina toczyla site przc:z pole, trzymaj'tc za rckce
Szczepka, glo'no bc:ez'teego. Z! kaidym beknitciem sy
nusia w'c:ieklo'e matki nabierala btoklothej sity i wrz .
.zezala na eal wie'. Chyba n.& twi..cie nie bylo takiej
pocCgi, kt6raby zdolala 2'amkn. c, clu'c zitj,c, pomsti\

wzd!uz lawek, docierala do okna, aby choc ,prt
ch"i1 spojrzec na gory. Za kazdym razem Wl zla

zywioI6". Ludzie ucichli, a tylko Kruezki, Tarsaje,

miejscu, zawsze jednako ubranego. Miala wraiel1 1e ,

RekS)' zrywaly siC z barlogu i dzwoni'tc lancuchami,
""Plrly babsKIi nawainicc.
Alojz w lot ocenil polozc:nie, zakrtecil site w miejscui

co, cheial powiedziec. Teraz zawolala na nie go ,;
przyszedl lice ogrzac.Zachwil" wkroczyl obdartuS, t
ry, D. nikogo nie patrz,c, stan,1 W 'rodku klasy i
' ' dart" rozwiehrzon, glow, i smial sifl do nauczY.,IC

buehn,l, pOZI dom i przepadl w k pach zarom, Gnal
gl boldm w,wozem. Jcdnak i tu docieraly go prze
klenstwa z bogobojnem blogoslawienstwem, abt. r ee
i nogi polamal. Czuj,c itel:)ezpieeznym, wychyhl glo

lie uroczyste wej Cte. Portkt kr6tkte, ze zgr cbn ,
.pl6'tna, po lamione blotem. przepasane sznurl 1,)

.zczekaniem przer6inegorodzaju bardzo "ydatnie

Wt z paza kraw dzi jaru i kwikn\l. .

-: NOt d&isiaj co &nisi, udalo. , ",

Trzas,n,. z, uciechy kiel':pcami, pognal ku wsi, ,ie
tylko pi,tY lUU migaly. W'plcn do kllSY, kiedy leek
Glalberl Pocten-at Ii" atwzaCey chalal: zlloPo.tal, dWI
Ikrpne pejsy raptowmc Zidyndaly" i znicruchonUllr,

, ujmuj,c hl.d, tWlrz w czarnlkre.:hy. "

- Proszlj pani, ja me. line Die nie slr.S2:i\

c:hlopaka stoji\cego pod plotem. Trz'tsl site z .znnl\
wciskal zsinial, twarz w otwor miCCdzy kolkamt, pr
bierat nogami, rozgniataj,c: bloto zmieszane ze Sill
giem. Widziafa go od kilku dni zawsze w tem S 111C

biel, zdrowych z,b6w. Polatane chodaki zostaW t Y",
P?dlodze swoje od icic1..aby ho w. ten sposob ut t C'
anoezyly, Stee ezarn't, rozchc:lstan, koszul,. , 1"lC tf
trzeba bylo zaclnych opisow, i wyjdnien,. bo zew k \

,ny wygl,d dostatecznie mowR 0 jego iyciu, o. J. '

spadaJ,cych na lachy, 0 praey, 0 wlcSdze pa$twtSslUi

0, gtoazie. tatom. dziurom i nqdz r ' uru.ty oc z MOC
10 pltrz,ee, jakby choll1'llil, czem. 'uradowanc. . , P i).

harile £lepia. (CiU dalszynastq

...... fa UIh . nllll&. _ .AUu 1<110 111 .
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1M) Repertuar kin:
Casino: ,.Niedolwoczona symfon!a".
Odeon: ..Czerwony SuMan"
l1clios: "Noc na froncie"
kM) Szkolne Kuy OszczeclnoSci.
Szkohlc ,KasyOszczednoSci, ol'ga'mzowane
IIrzez KKO. w Myslowicach. posiadaili obecnie
il677 ksi zeczck na og61na kwote 5.814 zlotych.
KKO. placi odsetki 0;1 4,5% o 5.5%.
(l\\) lie wOOy zuzywa mlasto?

PoMr ,,'Ody z Mieiskich Zaklad6w WOOo'
c:i gowych wyn'Osi! w r. 1931 - 778.648 m 3 ; w
roku 1932 - 690.993 m 3 ; w rokn 1933 - 603.655

m"; w r'Okll 1934 - bOO.500m 3 . - Cenaza 1
m 3 do d'Omowcg() uzy\'ku wynosi 0.43 zl; dla
I'otrzeb miasta 0.30; dla przemyshl 0,33 zl.
(M) Zebranie.

W niedziele w Hotelu francuskim odbedzie
lie zebranie przedwyborcze Zwia ku Poszko

1II0wanycll Uch6dzc6w $Iaskich 0 godz. 4 po pol.

Z Chorzowa

(

I
J

I

i,

,
'" " ,'""'akie
czeniu.
katdy
spelnll sw61
obowhlzek
oby.
Z S ur......
l ,. to' ". hlowl
« o I nitaby
gminy
P. Tomanek.
Zaapelowal
on w zakod

($) W Orzelowle Itanl. 00IIIIIIk powltalka. watelski przy nadch<Jdzllcych wyborach do Sel
'25 sierpnia br. <ldbylo sl.o' zehranle gnrDY m6w. Zalatwiaillc nastepnie dalsze punkty po
mlelscowel ZwillZ'ku Powstalicow$lllskich przy rzadk'u dziennego, zebran!e wylonilo spoAr6d
udzlale przeszlo 100 czlonkow. Prezes Jaworek slebie KOIu!sI4l. klora zalmie sh zapro/ektow..
Emanuel zagan zebranie.' zaznaczalac. ze lest nil przed kilkoma Ility budowa pomntka pow
ono poAwiecone rocznlcy 1-1 powslania Alaskiego. stailsczego w Orzegowle. NateiY nadmieni .' ie

P.LoeweW. na podstawle swego pamletntka na pomnj,k zebrana zostala Jut wt ksza kwota.
lobrazowal 'przebleg 1 i II powstanlaw Orze.. 'kt6rautoko.wal dawnteJszy KOl1.1l,tetw llia.
IOwJ.c. Nast;pne prJ 6 lenle wnlQJlt l1ac elaoh !Potyc"l arQC1owea.

,,,\_, , c
__ __ _m _ ___ n_ ___ __ _ __ _ - -_ ---
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JdU'd::::h
:O=o := r dd ,.proce'l.n_"'r.ktOr.nktlld.Wkl PlleqA'klegodr Arnolde Rontza
g\owskiemu i.poudziehmiuabso.1utorjum " ' j' '"',,,.' ,'"Katowi 30 , 8 ' ", P ' . '. I ' " ".'.,,'.., ,", - , ' ,," " , ,'" ,., ",' ,
rZnowy sar,..d,kt6,.oIkIad.przedsta- "',..' '.' " ,'" ce 'lIZe&yJiskea:o.dr. ArooldaRontza.o rezostatyobroconenalnneoe1ept'Hf.
na t'=&UlJIIIO:l1d.B..ekFzanel.zek, pre- ,WeZOf,aJ:W S 4z1e. .okre owym w skadonegoo meodl>foWadzeniecdOkasy sleblorstwa.

k t :fa:6r: 'O-::O:-:: b : atow!ea ,uzed "s.'o c'"erwym Odbyt Pszczyliskieg;o' Bractwa: .,'..'O rniczego ,W ci gl1"rozprawv sktadal.dalsze

wizy pp.kle1'.lI&k.Ali:".ronc: yk i le dalszy 1"1t plerwszej ro rawv od- kwote no.ooo zl.Byly to Plem/tdze. po- zeznania oskarionydyr. aootz.Nie

Jik Wi-lhelm. Sio.1ei p. O.roAel)'k w - wola wczeJ.dyrektora. zaktad6w ks. chod ce ze . skladek robotniczych. kta- przyznaje sic on do winv. twierdzac. ze

jllc .:t:tkfcT,:w
::::: clClftIi\1
: :i1 ()dpf{)
vadzanie
robotniczych
."!1f11,,,
w)"borach. Po_o
.brania hie
lezalo , Wskladek
ie20 kompetencJl;
rozpo4

'th. duo
oskarzOIuego
wvwniosko'
olaz1zeznafi
co woa:61eroblt
na stanowlskuge'

iasi c;ztonko iedo 6wiet1iey Z.S., gdzie rzadzal niemi natomiast rzekomo,Detno 4

f
T

t- >

dzo no kllk. mll h ehwil n. grach towarzy- W ' " .. ,1 ' . . , '.. , . Ik ' i W ,' l, ' e " c: P ' r " ' I,' e, d ' ,, ' , W., " b '" g . "" rc: " z ' , ' " mocllik v. Plessa Treltzke. Wogole tm

Z Ry ' , bnltkle«C) W ' Chor '.' ! ' O ' wle " wac. iakl zakresmlalY
)ego upowaznie.
neralnea;o dyrektora admlnlstracll.
Wszyse,.
a.
"lee"
Wodlltl.."iu!
Pr
6
I
I
MI
K
I
k
kl
Przesluchano jako swiadka. dyl'o
)vnia 31 Bierpnia 1935 (sobota) 0 golk. 2O-ej zem w en e n. w at OW! ego.
Schneldera.' kt6re!{o bezPQsrednim' prze

btdzio si'J na wielkiej sali hotelu ,,Piast" w Jak jut donleslismv. w Chorzowie, ski. Z uwa!{i na to. ie przem6wlenie to 10zonYIll byl !{en. dvr. Rontz. Swiadek
odzis!awiou
jedyny przedwyborczy wiec Wszy- d . c,.,..,' , .'. .
'ch organLzaeyj prorqdowych z terenu mi.- ZlS. w sobote odbedzle SH; wICI'kl Wle;: bedzie transmltowane przez Polskie stwierdzil. ze nle mial zadnxch pelno

a\Vodzis!awja. S:aw enie siQ na ten wiecjeat przedwY'horczv. ktory od'bedzie sie -.} Radio. wiec rozpocznie sie punktualnle mocnictw. a wsze!kie jego poczynania \V

i

f 'a c,\Sk r:bd : m iK =i w1': g zit1i 18 w s.ali Do,mu udowe o przv 0 Kodzini 18. Wobee te o or anizato zakresie urzedowania kontrolowal dyr.
;;; ;/wodiislaw u. y , y ubev. S!eJlkie lcza. N lecu tvr.n prze rzv pelUJa d ?bvw teli 0 vrzybvcie Rontz. Pod koniec zcznafi. swiadek
Schneider usitowal sprostowac cyfr-:
Wskutek nlj!oBtroznej jam,.. maWIaC bedzlc P. MInister K WIatkow- na Wlce 0 godzlmc 17.:>0.

zaprzepaszczonych pteniedzy ze 110 tySe

bm. okolo godziny 11-tej Bamoeh6d 080

wY 131. 3438 w.skutek Bzybkiej i nieoBtroznej

ed;y i =f:ei. n k k* Zmlan y w P ro g ramie roz g ' 'oSnl katowlckie l
, robotmk Plechaezek, ProwadzllCY w6zek, do

na 80 tys. zlotych.

Nadto Sad przesluchiwaf ieszcze

kilku swladkciw. na Clem przewOd s(\do'
Wy zostal zamknil,;tv. a mow I'; obroficz
al powazniejszych. o raZen 1'4k. Pii!rw zej nl okres ' )eslenno - zlmowy 193 ' 5 _ & r
wvglosil mee. Zbislawski z Kat{)\vic. --
roinego kierowcQ auta lIporqdzono doni..ie
'e karne.
Od 1 wrzeAnia wkracza udiofonja
polska
dnia
wrzesnia
br. p, kurator
dr. Ta W yrok zostanie osdoszony dzis 0 godz.
Katowice.
31. 8.w1\\.yglosi
- audycja
dla9szkol.
Powitalne
przemowienle

alocY rannemu udzlehl dr. Bratek. Na mea- ·

nowy ok res. w kt6rym poszczegolne audyeje zo deusz KlIpezynski. 5krzY:lka ogolna 0 godz. 19.
) Okradli go podczu pobytu n. letnisku.
20 bm. zglo.sit na policji lauczyociel Kukuez taly odpowiedllio przesulliete. zaleznie od tego. (w opraeowaniu inz. St ljjslawa Nitscha). We
Antoni z Rybnika, Ze w zaBie jego pobytu jak poszezegolne warstwy radiosluchaczy mah\ wtorki 0 godz. 18,30 odezyty dJa rodzieow (z Cy
letnisku wes1J!i do jego mieszlkania nieznani motno c slucha!1ia programu radjowego. Poza- Idu odczytow pedagogiczl.yeh). Pohtem nl)wo
:'aWCY i skradli mill garderohQ m,=sk4 warto tem Rozgl(j nia SI<\ska iako nowost wprowadzi- wprowadzony odczyt 0 godz. ZZ.45. W srody 0
i 2(:0 zt. Sprawcy niespostrzete.ni przez niko la audyel, dla szk61 w pOnledzialkl. Aujyeje te godz. 18.30 pogadanka z c 'klu "Ogrodnik Sl<\ski"
zamk-ni",Ii spokojnie mieB kanie za pomoe, malll zadanie informowac :lzieci. zebra'1le w (1 i 3 tydzieil kaidego miesi<\<:a), a pogadauka z
robionych klu-czy i uszli w niewiadomym kie wietlieaeh sz'koJnyeh 0 sprawaeh. mog<\cych ie Cyklu "GospedYlli Sl<\ska" tz i 4 tydzieii). 0 go
,ku, Policja czyni Btarania, by listalic Bpraw interesowat. WZg!. bawic. W dziaJe muzyeznym dzinie 19,00 odezyt z eyklu ..0 Polsce i SI<\sKu
w II lamania.
nalezy podkreslic wtorkowe transmisie koneer- dla Sh\ska". Wezwartki ..Kukielki SI<\sk:e"
t6w symloniclnyeb z Katowic na wszystkie roz- (1 i 3 tydzien). zas odezyt leligjjno-spoleczny
g/Mnie. kt6ryeh w sezonie tym bcdzie osiem. Nie (Z i 4 tydzieti). 0 godz, 19,00 .,Karlikowa poez
poruszamy tu audycyi. ktore by/y jUz w poprze ta", W Pi<\tki 0 godz. 18,30 "Recytaeia prozy"
dnieh pro.gramaeh, 0 ile ezas ich wyglaszallia 0, Z i 3 tydzieii), szkic literaeki w 4 tydzien t11ie
) (;waga wyborey!
\V Ilicdziele. dnia 1 wrzeiDia. br. 0 godz. 10 : a I:ct::gi :yf;I k,:. e i l:d: d : e Vv ckazr , d J:: g gi :to'? og .z. : :
[crect!. odbedzie sic tla duiel sali Domu Lu glaszany (} godz. lZ,03. 0 godz. 15.00 pogadanka W soboty 0 godz. 19.00 pogadanki (I, Z i 31:\'
"ego w Tarn. G6raeh wiec Informacyjny. -.Ii
6r; Laprasza si wszystkieh u1Jrawnionych poPularna. W lJoniedzialki od godz. lZ.15- -12.35 dzieft), zas reeytaeje poezyj 'v 4 ty11ziel\.

Z Tarnogorskiego

rborcaw.
rCIY.

Z inicjatywy NCh,z,P. utworzQno w Taro.
imll Obywatelski KomitetWyborczy, do kt6

f--

Z Bielskiego

(B)
epertuar k : . . '" ' ,
KIno ,,Apollo : "A. B, C, mlloscl; Km'

"Rial to": "Wunuer Bar";' Kino l\1iejskie: .. {a
rze.nia n1Bosne".

(B) Wojewoda krakowski w Bielsku.
Duia 31 bm. przybywa do Biel,ka wojewol{a
krakowski P. Raczkiewicz. ktory 111. in. odb;:dz.t
kenfereucic \\' Magistracie m. Bielska.
(D) Jesienny rozklad jazdy na ko1ei elektryez
ne! Bielsko-Las C)'gailski.
W dniu 2-go wneiuia br. wchodzi w tycie na

VJ1"OW i \v biune B. B.Spolki Ele1>rycznej 1 K ,
lej()we-j w BielslklU, BUchow&- 64.

go II cszli przedstawiciele wszystkich mlelsco
rch ofi(anizacyj. stoj eych -na gruncie wsp61
ac\ l z<\dem. W sklad Wydzialu Wykona N

{B) Dodatlt.ltwe rplliY do PadstwoweJ Szkol.
Pl'zem)'stowej w Bidsku.
Wpisy lIa wydzialchemiczlJo-farbiarski, OUI
110 szkoly mistrzaw maszYllowych odbcd" Ii'lt
w dllill 5 wrzeSllia 1935 r. ogodz, 8 rano. Z.lS

tego Komitetll wehodz<\ PP. dyr. Syska.
Antes. kicr. Pow ala. into Kordulasiti

;, cchmistrz Brzostowski. burmistrzowa

cgzamin wstt;pny odb;:dzie sic 0 godz. 10 dOJ)04

nte,o\\ a. przcw. Tow. Polek. dyr. biur Zeie ,
cz\,cicl D hrowski. fuukcL tole!; Drewniok,
,zc, L, M. K. i Zwi z'ku Strzeleckic o.
) iywa akela przedwyborcza w powlecie.
\V srede. duia 28 sicrpuia br. odby/o sie ze

Illdnia. Wpisaw dodatkcwych lIa wyuzial 1I1 
chaniczny i wlakienniczy nie b dzic. gdYL s.
przepeillionc. E!:zaminj- wst pne na l'l-gi 1.:'1;'
,poszczegolych wydzialow odbed<\ sie w dniu "
wrzesnia 19,')5 r. 0 godz. 8 rano, Nauka rozpo
nle sic Vi duiu 11 wrzcsnia 1935 r. 0 gojz. 8 ran:>ool

an-e w Suchei Gorze KOll1itetu Gminnego N.
" Z, p. Zebraniu ,przewodniezyl prezes N. Ch.
I' P. Holeczek W. z ramienia Zarz<\du P'Y"
'atO\'.e o na zebralliu obeem byll liP. naezelnik
,iiny Zictck i dyr. Seminarlum Syska. Refero
,:: PI1, Zictek j 'Syska. Zaloiono obywatelsi>i
'mitet wyborezy. w sklad ktorego weszli: tio
Izck Wawrzyn iako przewodnlcz:\ey. I:.oki.,e
ndrl.cj jako sekretarz oraz Z6 czlonk6w. Ter
;n ldbycia sl ogolncgo zebranla przedwybo.
egO ustalon.o na srodc. 4 wrzdnia br. 0 godz.
II sali Cempuli-ka. Podobne zebranie od'bylo
I II' l'jekara<:h Rudnyeb. gdzle przewodnicz.vl
',ezes NCh,ZP. ,Po Halda Jan. Za/otono obywa

(B) Za skra«llioae bratu pleokdze c:bclal spr.,o;.
wW wesele.

Duia 29 bill. przY'byl nleiaki Pawel Micllnl"
z Pszezyuy do lIIatki Katarzyuy. zalll. w LipDi
ku pow. Biala. celcm kuplla krowy, przywQZit.
ze so'b<\ kwot;: zl 159. Przed wyjscielll ua zaku-1

puo krowy, zjawil sie mlodszy brat Jau i odra-:
dzil starszclllu bratu !\upno krowy. prosz:\c !I'\
by mu voz}'czyl 100 zl. gdytpotrzehuic picnic;"
dzy na sW>Qjc wcselc. Brat odmowil pooZYezk

czui<\c siQ za zlllcczony - poloh'l sie' s1Ja .'
zaznaezahlc. ze jutro powr6c<\ do tei sprawy.

iki f.omitet wyborezy. w sk/ad kt6rego we Zn&ny 11' kolMh 10ndyliBkieh i glo'ny 111. toraeh wyeeigowych munyliski kBiltiQ Mo-nolulou, urzll
n: Ilajda Jau iako przewoduicz<\cy. Kahls Syi 4zil na jednym . plac6w loodyliskich. a mia'llowicie Trafalgar Square, demonstracyjny ",iee

na rzecl Abisynji. .'

Iii, Iermill odhycia si,= ogolneito zebran1a pue.!

Iborczego ustalono na rode 4 wrzdnia !Jr.
,!Od:>, 19 na sali P. Mledzl. - W Bobrownikacb

: al1! ,rr z:,wR f

wvzszcm zaintcresowaniem.

kolei elektr)'cznej Blasko - Las C)"gauski, jak
te;' na linjach autobusowy-ch, jesienny rozklad
ja y, ktOlY nabyc mot.na bezplatnie u konduk

) Tarnowskie G6ry atwOI'zyly KomItet Wy

eltcr jako sekretarz oraz ZI czlonk6w komi..

12 w poludnie i jest oczekiwanv z nar

a8r zp s i1 i 'y: : Pla)ta ,przedwybortzeao wletu- soe)allslycznego

Nieeierpliwy braciszek korzystaittc Z silncgo snit
!Pawla. skradl I\IU 100zl. Jau M. z{)stal odda"1l11
poliell. za co spotka gO- zasIuiona kara.

(B)KluBowaiey.

Duia 28. 8. br. 0 godz. 20-tej strai lean.

hrabiego Lal'iseha 1I16nnicha wJaworzu naoo
tku",la si", na 2-ch klusownikOw, wskutei>. CZl!gcr

nas!l&pila w.zajemna wymiena strzalow. hwdo.

podobnie jeden & klUtlowni\k6w zoBtal NnII)-. Poor,
Hcja jest na tropie sprawey. ' c,'
Zad
I ,loiouo
obywatelski
wybt)rczy.
wW
Hie ' dob r z10
, y r1:ll
klarego
weszli:Iu>mitet
Halama
Henryk
przeWG3ioUch
:zatl'. Kurek Wilhelm lako ae«retarz. lalco
Iclikow:e komit tu wybrany h zosta/o 35 os b Nledobczyce. 31, 8. ni wvpcwiedzieli sie za udziatem w Z Cle Y . k - e a C) '

:!1lilJ oubyela. sl!; o.g6lnego zebranla pm:!w\'- Sekretarz powiatowy soc:alistyczne 'urzvszlyd1 wvboracl1. domagajl\c sie sznsl &

';.czcgO uslalollO lIa srode. dllia 4 wrze4nia br. 11:0 zwillzku robobniczego (CZG) P. Prall przytcm usunieda wvwrotowca Pralll- (C) Noc... Iluiba aotek w Cleszynle. "'''''',"",'1.

"Alz, 19 lIa sali P. Zaj:\ca. dzioc-h. zwolal na dzieil 28 sierPllia b. r. dzlocl1a z sail. ..M6wca" sociatistvcz- Oddnia .n. 8. do dtlia 7. 9. dytur IIOCDY peln

I Nareszde! wie<: przedwyborczv w N!edGbczvcach ny, uie czekaiac na efekt tego iadallia. Apteka Bonilratr6w. \

c szczerem
uZllanlem przyjmule
n30 sati p. Brachmana.
Jak przewidvwaz sail chvlklembocznemi
drzwia"
Oro:iay bal\dyta praed.,dem
eiesl)'ftsltll.
,0
tarnog6rskte
doobywatelwladomoki.
ie z dniecrt
5 .zwial
k Pried
s,dem okr.
w(C)Cieszynie
stanieLudw
iZCsllia br. odbywa sleb!;dzle dzlennie dWI no. wle<: teat D. Prandziocl1 zwolal tvlko mi. 1 ak sle s'kOlkzYla es aOQda bU1rzy- Zemanek pod zafzutem zamordowania l'3-letniej '.
,;Y dor czahie '1)rzesylek po<:ztowyeh lIa tere- dlateK'o. bv nawolvwa zebranvch do dels,ka wvsla:nnikasociallstvczuego.Po F1'ydy Rybak pod MikuSiowic.mi. Zemanek je.,
; ea!c!:o miasta. Dotl\d bowlem na no\\'>ozab.1- bojkotl1 wV'bor6w. Na destruk"yjny dO'bl1!e.skolicn sie i w iitnvch miejsco- grNnym b.,ndY-tla-zwyrodnialeenl, pochod'tia
Jc anYch ulieach doreczano orzesylki paczta-- Wyste.lf p. Phi.ndziocl1a. odpowiedzteh wo ciach. ]eteli sic p. ,Pra.nddoch osmi Pilarlowic w pow. bt.1skim i byl jut 21 1'aa"

)euorazowo dziennie. ob ni na sali czlonkowie N. Cb. Z. P. Ii gd'zics. poi ha6. ,'Spolecze1istwo po-:: -r:e. en: ':.: dZ :d e k .: r:aJla.;
Z Labl "lie"
o o ' gokierzekouvwuj"CyCh
PI>. Owczarczv i slo
Wegr
kt6rzy
w wiatu,
spoleczbl lW\ych.w Bochucieaeh
I"Icl Pn.It. .ltlld"
acbvk.
zhili
zu- nie.uie
darytbnickiego.
sic balamuci6iwyrobione
zi.todnie star . 1922odstawhmo
go dozakladupBychjILtrJcz

l) r a"ao w Kobierlynie. Zemauek · ,tea o ,4&k'acN
WI w
D1Lwleeio
lubUllleeklm. Wsr6d wiel1klegoeutltzjazmu
zebra'
czej.Csech.
pie IOltat, ujety' ....
l1ow.lubHnlecklm
odbedttprzedwybor.::,
sle w
dnlu
. a.trawle.
' "ctworcu'W'lIoro
, " . ".',.
,tz; w.
,i II
tgodz.
la iuformacYlne
zebrania
"
,
---0<>0-----"
IO,aDi Lubecko. sodz,l1.M;, , ' .....
Yet ermlnarz okreKOWyebzebrad orzt4wl'lIor- chwaleWVwodv p. PrandziOcha. uie w dinw 8 wrzesnia U UfllY wy'bor" zbieg.. dokonat zn6w kilku zbrodnii abiegldo
as. okreiach NChZP. LubllalllOo sodz, lZ;

godz l1 j Boroa6w godz. 111.15; (L) Z'roaIkl 'radde.Fo w Wotnikach skradzlono tli adt:ode atr. .r'1l\t " · ..', ',',', 'u

6. loz g04z. 11; OIUYDI 10M lo.at); "', Nleznan:v do-tychczassJ)tawca tkradldbla 23 WI, Siekiersk/llo rower Skt IIIIrki Stoever-' .' ,., ,," "W Id '

.... lodz. 11,30; Woinlkl godz. IS;'Ktleo bin. .amknh;teJ bucly w leslemielsklm w Wo- reif Nr. M2735. Z pola ro!nllta Saymona Mar- Nauczyc.i,lka{do dlleWGZ,t):_ _ " :........A' , . , ..'.' , "'" , , ',,'

otto 19 orlB'. Sad6w,lOdz. 12. Na zebra,,'a tn.lkaQh na Izkod, um,l!owo upoAiedzonelo 1'0' szalka w Wlerzblu. skradzlono mledzy Jl,..;.43 Jetell alechce, abY' Jl.1a 'YIy-IWIPt, ..

iI e1. ,. ' Jlu," Nr.N6'tIiS. Z D04W6 1 zd POSt. atr. IfaD. zl,Spr-awCl' dot,... .w ry&D. JJczennlca:A llk tQ kUfze." J"

Ob ' W e l I II/Owtnna »rz¥bY katda, Obywate14u botalkaJana Slna.1dra rower meskl markl "V... slemnla br. - 2 broay telalne wartllAc1 okolo .6 &ltladaO ,",llmnemtelse.. ...," '.",.",. ,.,,'

i- .

pwukrotny ItanWa'aJlewlez6wD'

z Nlemkaml w POI_I.

W dzislD}s-za 'sobote i nledzie-Ie ocJbd.:Ae
'w p01Jnanlumiedzymlastowe spotkanie lek
detr<:zno Warszawa - Pozna". Meez:ocJlbc-.
'e S;g w kOllkurenoji mes.kle>i. W ramacb te
spotkaula W o a dnl startowac bedzle Wala
wj z6\v1Ja. k*6ra I'Onownle zmlerzy sic; Z l1a1
,szcmi £>prlnterkaJlUi nlOO\looklemL Kruss i
liklgcr.

Zdjteie przedsbawla wymianc bukiet6w i propoTc ylk6w przed rozpoetveiem'dru,ich miedzy
paist wyth 'kobieeych sawod6w lekkoatiletyc:/Onyhcch Niemcy - Polska, zorgaDlzowanych w
Na)bJlisu me:cze Illowe.
przez kierowniczyki druzyn niemieekiej i po klej, rekordzistk" w rZUiCie
J1ljqdzfpan twowy Polllka - Bei.ja, \tOrl J>retnie,.cIok9J1ant
dY.IIkiem Mauermayer i najszybsz, kQbietl; swiata Walasiewicz6w.nfJ.
)'c J11"al sic 1 wl'ZeSni& bl,'., "stat w stat.

J ch wilj otfwolany z powodu trasicrmej smler

..... .......... )

Najb\iisze 6potkeinia JigoW8" odb , 110 do
ro w dnlu 8 bm., a niiuwwioi.: '
W. Lodzi:: I.KS. - Garbarnia, " War..."ie:

ZwYC . . " s ' two Polako " w oa etap . .e POIOaO " - P. l la Kapitana Z"'I .];.."'e O: : K." dnl. 26 8,3S!,:

kr6lowej bel,14skiej. '

rszawia'nka - Pogon,,, Poznania: Wan.
s", IV W. Hajdukach: R ;!Ch - Polonia, "

, " ' " d')\V r:;

a< " '''pri :::''\\I trc nt ;:I l P8:: t.'

PIt-A. Czwarly clap w 05cigu kolarskie'go ,Z P?lakOw zale'1i pozat 1 icj ca: 11) WIl- :::w::' c:': d O;k:i

iiie::I'k m

F.brp

akowie: Cracovia - Wi,la. ,
Stan walk 0 weJScle do Url.

Warszawa _ Berlin. lIa odcinkil Po nali - Pi- stlewsln. 13) I-gl1<1J('zaik. 16) Ziehns.)u. 18) Konop- da'llulej KS, PosolI) 0 god.. l wy.naua al'l do "",

it ' n ;; I1 ni epil

4C
11 i 'n.r:ow z_, ,alke p,et
io rtJw
l1 a. '.'
, .Po, c t re<:l.1
e.ta;pacl1
, . pr?. I.7.
i! i\\>i1'ICek
. DZI S.Geron
Ru h ',.',"
:w,:':;
).;:,'_K:
:1t WOdar.'
$wl'1(.:'
'HWIuciwy'itar;['odbYJI
Sl ,:na
'fI;fai'lcac
H 1la":IQ:l3!8$&
NII mcy- 6O.52.3Q
8*., prze>d
P'olska6Lt
Peterek'
'Pi"tel<

la, IPrzY'ni6 zwycit:stwo drozyn,ie p '3' iej. E- czyiiski. 21) Targoli ki. n) Galeja. pro.eutaejl $lq8klej na8t'lpuj..cyc.h IIrae.y: '
tlllP te>n wY'kazat. Ze rDPrezentanct naSi lIIe uste- W k,lasyfibcJi drozyflowei czwarlego eta- RU; eJeWskl KS, 1'0&011 N. B ::'';leq
Waiki 0 weiscle do Ligi w Irupach z\J1iia;<I lIU a 1'Od 'W0I!:ledem klasy Nifll11Com w tym wy- PIl: 1) Polska _ 13:08:4 .6sek,. Z) Niemcy _ KS. Ruch W, H. KS. D..b

r t: h

pozminska. ,kj,PH ,zlljJ:!:!tI\ la,' VlliQii-Tou h(g $ta; edtlakdroty om liczonG'Cz od cl1Wlli .u-sOik. RQinica czasu wynosi 19:51.7 seC. Kit, $1,,"1<,,11:11, Rlieh W. H.' AKS,CllOra69 RS. Rucia
'drugic mieis e;:LWalk.a,t1bri11Qdt ,'t i'::lr4tG
mj zadecyduje u prer\vszem mkisclf. ',pozo$ta.e szenia' sprzed-' hoitelu w Pomtan: ;.' ac:tkolwle-k,' ,N.!" s a<fd.gnie,.W Pi epOwj;tal k arzi: l PC:::;je:: 1:s ;"' ::c' ', T :P :.:r ;:;. :

oprzez miastu drutyny iechaly w: barozo wolnem RP w PlIe, dr. Drabma,k. k,tory la w 1 lIagr1J slk }_S, 06 Katowice, Steran TS. Napl'zOd Llplny. "
ZYIlI' bowiem nle wchodz<l w rach'llbQ.
temple.' Jutt pO 15 m, ja1Jdy wtyle zosta Gale- d<: dla pierwszego zawodmka mcmieoklcgo. Z W)'mleuleul graue Itawl" al'l puuktlla je dill.'
W drugle) Kruple mlstrzost"o zcIobl" Dab. la, kt6ry wog61e wY'lsazuie s!ab_ forme. W ramienia panstwowych w adz nient:-eokich obee- 1 9',35 r, 0 lIodz, 1;; w ...atn! na bolsku Miej8klece5
\V trzcciei grupie prowadza lwowscy Czar.tl,
ChlwdQwie
(2() klm za Pozna.niem) od'lladt od ny byi! pr..ezydc,nt rejcn -i. Bachmann, kt6ry 0- m :tuu 'i. I Q. v.. 1:;:: g .s, Pogoli) gd.le .1 1 ...."
rzy l11a]<I nalwlQksze szanso utrzymania &14 grlllPy'Targoi'lski.
a w 5 miD-llt p6il1ie , - Ol' fla,rowall na,gr.ode dla PH rw-sze-gO kolarza pol- Wy!ej podanl graeze pnynloa" ae BOb" buty loot..

picrwszem miejscu. ' ,

kem. Po godzinle laz.dy zatrzymwl SIt: Wlerz. skiego. Po powitaniu dru.zYI1 zabral glos kiero- balowe oraz ..tue., '

\V czwartei gru'pie mistrzem zostal wilei1sle:
Jgty, kt6ry na 4 gry uZY5kai wszystkie mo. a ea z em ..n '--tm kr
d,O
t ia. a ' llserdeczn04c
' , droo T , e rrR:;
nd.' rC
I rztstrany
wnidt dru
ynyaniemlecki!>i.
kt6ryGracae
pod jor :"k
l'; ' :"'$
'\::'1 ojun;
c: .etawi"
«; ::,. J :,
1ilo DszezerQ
1 tros
e ze
wlce
to 0 gOd..irmer.
14045,
po...
drutfU
wy punkty i stosunek bramek 11:3.
tr6 a' KOnila })(Item czoloOwtc. CO jei siC udall) kierownictWJl polskieogo oraz calle) ludl104 i PcN- 51'1 punklunlule 0 god., 14 na bollke Mlej.kiego K,oml-'
taJJ rozgrywek ilustrule naatepujl\ca tabo!.a;
I grupa:
557Q m ,n. lazdy oil czol6wki Koncq)- skie>J. tybnel na trasi!>. M6wca za,p wnil nB: tet a 'i, t:"f.: \dap :eOIl::;;bYCle graczY. ci)inl .'
c ynS<ki. At do' mie;lscow04ci Czamk6w (70 klm szych zawod'nlk6w, ie na ter ,QI Nlwnec zna,] tew. sport, I kluby Odpowiedzlalneml po my.1I pOlt...
pkt.

:ia
PozllaJ\ 7:1
;on.Tourin t6dt 6:4

;oaia
Bydgoszc 3:8
3:5
da Warszawa
6:1 3:1
1:6 1:1
8:3 5:1

8:6 4:i

6:10 2:4

3:6 ,1:$
17:3 8:0

04 startu) w sklad czotowkl wchodzila Dgr,an1- o

:teczne pr:tY1t:Cle ze strony lu- ; . PZPN. t 111 pkt. kompe enc.je kaPltan ,:7 :'
11& wiQksz c za,Wodl1 k6w.=I::kTuta,j
nastl\lPila de- I .. Za un"" St OZPN .....

cr4uiaca roz.grY'\Vka. PolacY, wykOrZYiStu'jac Zwyciestwo dNriy.uy 110 salol czwar,lym kapltan 'WI"'k Wf . ..re...' '\ .

I O wznieslenie terenu, zainicJonowalI uciecz- :a:d:y Y::: di I:::;p:; k6\ ltu
ko. Ueleddi - KaiPlli<k I Starzynski. p.ocli\ga!l\c paU k.lvJata-m1 IIItSzyclJ za.wodnikow. DrozYllie
za soba NIIJPlerate, Wasllewlilkiego. Jgnaczaka. 1JaoszeJ' y.cies wo to dodwlD bodfea przed na
M4cha,laka I KoIodziejczyka, Z gro'Pa t_ trzy- slepnym., na,jdlilliszym etllipem PHI. _ Szczecf,!1.
malo
s 3 Nlemcow: HlIJuswald i Le))p h. Re

szta kolarzy pazostata. wtyle. podzltlolla na pa- ; e.lk . k r::::c r ::::h d n 1'JII: e: :
ro fJ:: kO POlsko niemleoka w U,jkiu mincll tlie fizyczl1e. a ieden z nloh. We-bs, oslabl na
plerW,sl _ Kwpla«. Starzyds.ki 1 Mich l . ma,jQc me<ele.

ill. sobl\ 0 300 m trzoech kolarzy mon1leckicb: Zaz,na>czyc wYlpada, :k maot84)io czwarlym

Welssa, LeDPlcha"l Ha1llSwaida oraz Napieral . Starzyi'lski i K8IIIiak trzYkrotnie pr6bowaH ucie
oIIlI8CZa4t
300' m ,.Ia tll iRliPlI
lechati: Kolod'zieltz
, yk, czk.I;' ledna!c
za kaMym razetn spo'I'kali
sie z
,1 WillSftewski.
blltIatakillm
I1lem1ec4dlll.
'

Na &<Iadion w' Pile Wllechalo prawle IOOno- Szosa harozo dobra. ale ocronmie kurzliwa.

c:zetl1io 7 kolatlY; w tel Ilczbie 4 Polak6w. Kla
aiflkacla przlKlstawla sloJ,1ast uJ,<:o:

1) Wier 3;17:10 se4t.. 3) L plch. 3) Haus

Minister Rzeszy ustanowllDUrode.

,Minister Spraw WoWftO/rznyc:h zeszy Nie
wald, 4) Ka'PIak. 5) Michalalk. 6) Starzyd$kl. 7)
NliPletala - katdy W cZII$ie 0 0.3 s. I!;orszym mloc:kleJ. dr. PrIQk. uflmdowllf SJleCiahu, n&ogro
ocI Pl\prtlKlnl,ka.,8) W nde-l - 3:18:43.4 sok., g) do'dlazwY.4;ioskie.j d'ruty.uy w. mlod.zY1)ans w,Q'
.KoIod1i C:z , 1 ) Weiss - ka.1J4y w'c:zasle 0 WYIn meczu kolarskim Pc1ska. - Nlemcy, roz
Iry,wanym na szoslo Warsza1wa, -:- Berlin.
0,3 sek. IQQZYm.

,(Dn....) 01. K;" ,;

'c

Radio.

Zaintcresowanie 'polskiemi og6rkami
konserwowemi w Anglji.

r_.____ _.__:

Na rynku auglelskim og6rkl hoTenderskie stcfyllzo
wane kwasem -ocw'Wym. osil\gaj.. cell)' najwyt.sze. 
Ogorki to Bprzedawanr. 61\ zwykle w pU8zkach. 10 1 5.cio

kllogramowych, rnszkl 2.kllogramowe ze wzgllldu na
zbyt mala zftwartosc og61'k6 przy sto8unkowo W '60.

SobOta 31 sierpnia.
KATOWICE, Godl. 6,30 Audyeja por&Dba. 8.25_8

(.11 okazil otwarc:ia noweco monu teatralne- Ir , :i i h 1 ; ::.nl;e: 'k :I"': : :":i'l ::6r':.,

:' i W :a :::ie n .:35 i:::

SO. odbedzie sie w sQbote, dnia 31 sierpnia, 0 przygolowane wedlug opolOObu pOlok,lego. jakdowlodl

lodz. 9 rano w kokiele Garnizonowym (ttl. Ko- ::; :: ;:e !:o;a:o: r gl:::knj J:a s ';,;;:I ; :e,;
cia T6atru zaprasza PT. Public:zDIJ f. tego na rynkn brytyjsklm duze za!1olrzebowanie na

B u.;t: :o :

12.05 Dzlennlk poludnlo...y. 12,U. Plyty. 13.00 CbWil

ernlka) uroc:zysta Mua w.. na klor Dy,rek- obecnym okreolo przedsezonowym zaznaeza 01'1 woboc Notowania warszawskiej giddy pieni znej ::: : I;e: a 1 P r a: :::;:::.Ci ,:,I i t1
bletllee, 15,25 Na... bandel monkl. 15,81) Teaif VI

. I. . og6rki polskle.

z doia sierpnla 1935 roO

WARSZAWA, Paplery pal\otwowe. 3 proe poz, bu
dowlaua 40.7;; - 5 proc. poz. kouwersyjna 6i.50-67.40
67.50 _ 5 proc. pot. kotejowa 60.00 - _ 6 proc. poi. do..
tarawa 81.50 - 4 proc. _ pot. dolarowa 5a.00 - 7 proe.
alabilizsG. 63,63-63,38-63.15-64,00 drobne - 68.00
100Z.- l8--20-el... . ,. Wedlug OgloBzonej ostatnie oficjalnej 8tatysty'ki poz,
- 4: 1/2 prae. L. Z. Ziemskie Ted,. 41.00. Ten
Prz p zed z. bllelow
.odbywa sieI.row'liez
handlu
zagranlcznogo
jI. o,Mlnarb,
wartos,;
1m setkt.
dencja dla Poz)"czek i 1tst6w moc.niejsza.
'" ..OrblSle
uhca Poc:ztowa
porlu w
cillgu
pierwszyehlIo!..n
H mie.I'Icy
wynlo.la
Akeje, Bank Polski 92,00-92,,50-02,25. - Fabryk
. 531.537 t)'B. gU}(fenow holenderski-eh. og61na wartoRe Cukru
34.75 - StaTacbowice 33.80. Tendencja utrzy
ekBportu _ 372,745 t.)'8. gulden6 holenderekich. saldo
..lablJe ..... zas obrot6w by to uj£'mne ! wy Ho 158.;92 tY8. gu1d. mana.
Dewiz)T: Belgia 89.10 89.33 88.87 - Berlin 212.70

obraznl nadaje sluchowisko dta dziect p. t. .,Ws
01'1 przestadaj,," podlug C, Grey'a w tlnm. W. Pe.,\

'K sa Teat!u PoI kicg? c:zynnajw2 od . PO' Obroty andlowe Polsko - holendcrskie.
nledzlatku. dnia Z6 slerpma OIl godz. 10-14 I od Ccny hurtowe w lipc:u.

wej. 16.00 Skrzynka techniczna. 16.15 Piesni W Wyk
Edmnnda Plol\sklego. 16,3i) Polakle tance ludnwe. 1
Codzienny odcinek prozy. 1'1.00 Koncert tita na61Y
letnisk i uzdrowisk. 18.00 Poradnik 8portoWY 18.10 M
nuta poezji. 18.15 Cala polska I1ipiewa. 18.30_ _ Skrzn
dla dzteel. 18,45 Plyly. 19,15 Koneert ..klamowy. 19
Nasze pie.sni.. 19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 ..Ptz
lotne burze u - pogadanka,. 20.10 \,,"ymowa sl",-skiej k
wiarni. 20.45 Dzienntk wleczorQ.Y. 20.55 Obrazki z trf

Na 1 wliis1.1t premij)r Tealru Pols>kiego be<J.zie I:':S kl: :o ':e a Y\::Uj :dc::..g: e p';;rtUb
Iragikomed;a Arlura Ros alO i Giana Capo pt.. 92.866 tys, guld, bOlend,. elr_t 0 24,322 IY's, guld,
..zrebiie ii\". OS. 1t dowcipJlei akc,ii j. t .ta'k z ' bOI: irek njemnego oalda obrot/lw wy'kazllj rowntez
MProblem Olella. problem zazdrosci I POd6J' obroly Holandjl z Pol.k . a to ""wel w olopniu jesz'

21a.iO 211,iO - Holandja 3,,8.15 359,0.>; 351,25 - Londyn lukow z zagranicy. 21.30 KOllcart orklE"stry P. R. 2:
26,aO 26,43 26,11 - Nowy .fork 5,29 1/8. 5,32 1/8. 5,26 1/8 \Viadomo5ci 8portowe. 22.10 Koncert malej ark. P.

-Nowy Jork kabel 5,29 1/4. 5,32 1/4. 5,26 1/4, - Pa 22,30-23,30 K'lDcerl malej ork. P. R. W prz ..ie 0

Przemysl motoryzacyjny na wystawie
ilia trzcZwo palrz<\ce,go oloczenia Iytko komi
drogowej
tl!ne. Sti\<! doslronale charakteryz.uie sztukc:
W czasie od 7 do 23 wrze.soia rb. odb dzle 8i w
l1a wa: tra'ltikomooia. Dla bohatera - tragedja 'Warsz8.wie
na tereoie Po.lltechnikL W)-stawa Drogow a .
.wewnelr0na. a dla widz6w komedJa.
organizowafia przez L'8:Q Drogow4. pod protektora"
Zywo prow dzona akcja, pelna paradoksal tem PaoB PrezYdenta. Rze!"zypospoHtej. .

cy 877 ton. m:tki tytniej 211.5 tonY. pszennE"j 56.5 tony,
otrqb zytnich 204.75 tony. pszennyc:b 145 ton. j«:czm.ie
nycb 15 ton. owea 50 ton. jf::czmie.nla 325 ton, grocl1u
V.riklorja 251 ton. mBkuchu Intanego 60 ton, !D!l ucbu

dawnej 1 wspolezesuej Polski. 21.00 Audyc!a dla

ryz 34.99 3a.08 34.90 -- Praga 21.95 22.00 21.90 - Zu dztnie 23.00 WiadornaSci meteoroloaitzne..

]'y('.h 172.60 n:.tOJ 172.17 - 'Sztokholm 135.65 136.20 134.90

Niedziela 1 wrzdnia.
prywatny 5.27. Tendencja mocniejsZ8a
t'ZIiW05Ci, przoJdslawiony ze zna1komit" Irafno' eze ollnlejozym. Warlos,; ogOlt,ego Imporlu z Polekl Do1ar
Pazyczki PolRkie w Nowym Jorku: Potyczka dola
God.. 9.00 'Audyeja poranna. 1000 r
tel" psycholog:icznlt i uiety z dzisieisze-go punk. WY loola W okreale od 1 .ly'czllla do, 31 Itpea 193& 1', --: row a 79.50 - Dt11onowska 89.50 - w8rszawska ti8.00 ty.KATOWICE.
10.30 Trausmisja naboteiu twa z klasztoru 00. fr
ciszkan6w w Panewniku. 11.57 Sygnal czalPu. 12.00 H
tu Widzl}!lia. ZaZ<l oSC meZczyzny jc:st dl : :: i:dn ld k :d , "; : ;; 0 :-e: t 0 n :7;' - sl&,ska 70.50.
oal z wiezy Marjaeklej, 12,03 Co sbcha. na $1,,\
11 wloSlklch aUlorow przi:dewszystklem SlmeSl tys. guld, bolendc wobee 4,016 Iys, guld, bolend, trjemee
Poranek muzyczny. W przerwie 0 goth. IS.
II". Czfowiek zaslcpiony zazdroseilt, przestaic dla Holandjl saldo obrolow z Polsk W wynlku Iye,h Notowania pozna6skiej gieldy zhozowej 12.15
13,20: Tealr Wyobratnl nadaj. fragment .Iucbowi.
z dnia sierpnia 1935 r.
iasno roz.uI\lI WaC, stw r.z sam obi6 fikcyjne ;;::Ia: :;:ale: IOg;li:, p :: I' :.. u:ie t;,::o";,l
wy .,Dotywocie U AI. Fredry. 14:-00 Recytacje pro
CE>ny partytet POZ' a1\!
i)owody mekl ducoowel I lesl zgory pr zeznaczo 2,226 ty.; guld. boleod. 11' 1', b.
O",'les nowy cena orjentacyjna 12.00-12.5tt. Re9zta 14,20 Plyly. 15,00 ..$llIokle dotynkl" - pogadanka. r;,
ny na kleske Z)'t:iOWIt, gdYz przeiyeia jegO S<\
notowail bez zmiany. 1TSpo6obienie spokojne. TraDS Plyt,.. 15.22 ,.Rak ziemnJaczany t jeBo awalennie
PlllY, 11;.45 ..Budujmy zdrow" wlei! od podsts
ak('je na odmienych warll:nkacb. tyta 818 ton. pszeni _15,33
pogadanka, 16,00 "WsrCd. Indjan KoroadO..... - 0

Stan
\\'a:ki 0 ,

wiadanie dla dziect starsz>:ch. 16.15 REiCItal skrzyP
wy 16.45- Cat. Polska spt£'wa. 17.00 Muzyk.a tanectn : a'kolic(
17".40 ulloligawkf rea:lonalne u - audycja .towDo.m !. le nie \\
zye.ne. 18.00 Konccrl orkleatry P. It. 18,30 Teall' W
pazmiiisli
rzepakowego 50 ton. maku niebieskiego 21 to . rze. obra:2nl
81uchowisko ,.Najlllt'ZtAUWBZJ' .z lu411 titll.gie nlil
Jednym z najelekjLwszyeh dzlalOw bQdzle pokaz paku 56 Ion. oiemlenla IDlanego 552 tOOY. gorrzyoy 5 - J(j.ela nadaje
lI:yx:h. a iednak logjil 1t zawr05ci. uzasad.nionych
Mayena.' 19.10 Wladomo!cl sport...... lokaln
ton,
'II;
z.ldec),-d
sprzfJtu
motoryzBCyjnego,
kt6rcgo
Organi38cja
zajmu..
19,15 Koaeert reklamowy, 19,2a Bery 1 bDj"l 'IIIS\I.
posmJic:c bohatera, slwarza sytuacje 0 WYSO

kiem niIJPieciu dramatyczlIClln, obok secn praw.

tlziwie komediowych, a nawei farsowych. Tyl'

Karlik a Koeyndra - dyr, Stan, L11I06. 19,45 5, ,i; ny bo\\
lIteraokl. 20.00 Tran.ml.la . plerw..ej podrOty S.
WdrU&le:
"Pllsudskl" do Gdynl. 20,30 Plyty. 20,45 Wlj..tkl . pi W lrzeciei
JO..fa Pllsud.klego, 20.50 Dzleanlk wlee.or:1,., 21,
MALA DE;BROWKA, 0 godl, 19 na .a\1 p. Kanar ,.Na wesole-j lwowsktej faIt u , 21.30 Felieton. 21.45 Wi fZY ilia!,'
ka zebra ie przedwyboreze.
domo'cl aporlowe. 22,00 Kon ,ert a Gd)'nl, 22,10 t"'Y rrcrwszen
tnqeCl.Da; 23.00 Wtadomo5c1 metf'orololtr:zne. 2t I\' czwart

Poniedzialek 3 wrzeSnia.

\:0
n3IPr...
-de doskonale
p:orazmianc:
dramalopisarskie Ka l e n d arz y k zebran
IIIDldY
zaryzykowaf
la1kq uslawicz'll<1

nastrorn, bez nara.zellia sie na wlJbicie iednoJ;
Sobota 31 wrze5nia,
tei Haji j st1:lu szt\llki. Nad wszyslkiem ioonak
Wtorck 3 wrzania.
Tranemlsja fragmeotu l:4zrpattet.owego mtc
boksenklego Pol.lla - Nlc,ncy Z. etadjonu ''-'oj,' 'gt;, kt6n
covuue dialog. - zywy. blyskollilWY. petny pra.
:;ez , godz. 14 na sail 1" MagloP.!' zsbran MICHALKOWICE. 0 godz. 19 na sall 1" Bonkeg.. Polski ego w Wanza'Wie. 2330 Dalal" cl'l mUI;:..i t !;y punkty
!Wdy j finez,ji. Doskona e prowadzooie dja,!ogu 1'1Z
NIKISZOWIEC, 0 godz. 16 na sail ..Cecbo1l'nl" ze- zebranl. przedwyborcze.
necz.nej.
tan rozg,
test tez lIajwainiCiszem i nailrudniejszem zau branto przedwyborcze.
_r)Q_O.
e,em zadaniem wY'konawcow. Sztuka ..Zabi e

j,," dostala na naszej scenie obsadc pierwszo' br. :Z

j,o cz: dZ. 18,30 na sail p, H.""kl ze- Kalcndarzyk 7.ebra6 Z.... Metalowc6w ZZZ.

r-zedn". Obok ulubicnicy pu,bliczn05ci katowic br:: S
bore : dZ. 20 ... ..Domu Ludowym" ze- Niedzicla 1 wrzesnia.
}tiei, p. Zofii Barwitiskled, klora odtwarza g/6
Nicdziela 1 wrzeSnia. dA:a ; :V f. Ma ;'::ka : n ' :.l: : Pztz:
wn postac k()bieci\ -;- wysll\.pi nowozaangazo
iWana arlystka P. Jadwjga pyllasiliska oraz pa
powyslawowej
w Kalowlcach
..Ielk'..dbQdzle
manll.. BIELSZOWICE.
melalow
nowi Janusz Ostoia - SI3Szews,ki. feliks Zby' ... ball
KATOWICE.
0 godz,
12 ... poludnl.
alQ I grupy 58,Zebranl.
Refer.ntorganlneyjn.
przyb!:dzle,
"
wleeowa wozy.lklch organlzacyj prorzlldowyeh. cOw ZZZ, 0 godz, 13 w lokalu p. Szw.dy w BI.I.zowl
!;zew-5Iki oraz dr. ,Leopold Pobog - Kielanowsk;, lae.ja
BYTKOW. 0 godz. 11 w lokalu p. BrY.la zebranl. cach, Referent przybQdzle.
story zarazem rdysero'ie sztuke.

.

Wpisy do SI¥kicj Szkoly Muzyeznej

l'rzedwyborcz..
BIERUN" STARY, Z.branl. m.lalowc6w ZZZo go
PI!ZELAJKA. 0 godz, 11 w lokalu p. Gryzoka ze. dzlol. 14,30 w Bleranlu Starym. Refereut prsybQd.le.
bran Ie przo:lwybDreze, LAGlEWNIK1. 0 godz. 16 zebranl. metaloweOw
\I :.A: :r;. 0 godz. 19 z.branl. przedwybDre.. na ea- ZZZ. w .all p. Kolodzleja. Ref.r.nt przybQdzle.

Dy.ekej. 8111.lIlej SzlIol)' 11nzycznoj w K.lowlcach
Nicdziela 1 wrze5nia.
Kalendarzyk zebra6 Z.... G6rnik6w 'ZZz.
.r.. FUJI w Tarno....klch G6r"oh - zawladamla
KATOWICE-ZAL.,tE. MleslQezne zebranle Og6ln.
.o:w)'ch ncznl6w. 20 otwarclo ble2. rokn .zkol.1935-36
Nledzlela. dnla 1 wrzHnla.
I, ,0zpoczQele normalnych wyklad6w. nastqpl w Tar Zw. PodoncerOw Rezerwy Rzplllej Polsklej 0 g .,Z,
8Z0PIENICE. Zebranl. przedW)'bDre e g6rnlk6w
Do....lllch GOracb'dDla 3 wrz0401. (...torek). . w Kato. 10,30 u p. Spyry Franc. pUy ul., Wojclecbowsklego 43,
wlcacb dnla Ii ,..rze8nla, (czWarlek). Olworto zoslal)' o IIczn. przybyel. uprasza ZarZlld.
o godz, 15 w lokalu browaru, u'. Szkolna. R.f. Hurn)'.
,...oygkl. 'ilIa.,. pUedmlol6w glOwnych. pobocznyeb I
GISZOWIEC, lIebranie przedwYbora,z. 10rnlkO... 0
Wtorek 3 wrzesnia.
uoretyczDycb.
god.. 0 w lokalu Heczkl. Ref. Grzelak.
Za\ll.,. nowlfW.tQpUjlleyeh "ez:J6... jnl .tl1 rozpo
I.AOIEWNIKJ aL.\I!IKIIII" 0 godz. 6 wleoz. w 'wlet.
KOCHLOWICE, Zebranl. pned...yborcz. IOrnlk6...
. "lilY I n.kutecznlan. b<:dll przez coly mle.llle W..e lIey
przy ul, K., Bonozy.ka odbQdzl. .IQ .ebranle mle. o godz, 14 w lok.lu Reknon, Ref. Bajdur.
BleIl. poezem tall20 ...' pl.rwnyeh dnlaeh lIa2dego mi.. .IQrzn.
Z'w. Po....t. I'll. Na porzlldJ<u d"iennym bard"o
MALA D.\BROWKA. Zebranle pr.edwyborole 0 go
.prawy. przsto D1iecool. kaM.go e"looka po. dzlnlo
, , Do dkol, ...yhz.j. przyjmowanlb<:dll tytk.. cl ucz. watne
14 w lokalu Koolarka. ut. Katnwlek... 60. Ref.
2l!dana.
Ref.rat zapawolony.
Grzelak.
Dlpwlo. 1116rz, .11 po...alqle zaawan.owanl' w muzyc.
I poddadzll lie egzamlnowl ....tQ\!nemu. Do lokoly nil.
D.\II,
Zobranle p....dwybor.z. g6rnikOw 0 loh. 9,30
Niedziela
1
wrzesnia.
,.ej. ,przyjQcle na.lllpr po zbadanln .Iuchu 'I warnn
RIBNIK. 0 godo. 10,10 przedpohtdolelll odb dzl. ... lokalu C.upryny. Ref. Przykllng,
J(ow flzyeznycb - nawet, zupetnle poezlltkujllcyeb, Po
DZIECKOWICE. Zebranle pnedwyboral. IOrolk6w
a mI..I"czn.j Dauce' t1 IIrudnla). tak, w ozkole wY2..eJ .Ip, zebranle ns oall P. Knnpka w Rybnlku. Plna Wol.
jalr I nl2nej. odlHldzl. alII kookur. eUmlnacyjny  noi!el 17' ezlonk6w kola ryboleklego Slownrzl..enla o godz. 15 w lokalu Ander.a. Rof. Gamza.
NIKISZOW1EC. Zebranl. przedwYborcz. g6rolk6....
)'cbnaJzdolnlojozych .dep.16w - .. wyr02nleni celu. Wldclclell Nowyeh Dom6w. '
JIIO,O. zwolnlenl zo.anll' od' oplaty Z. nank'l.
o god.. 9 w lokalu Kno.aly. Rof. Hurny.
'. K06eo""),111 lItudja wi'll. Sokole }fuz.. w)'daj. 81, Kalcndarzyk zcbran ZW. Poszkoclowanych
CZULOW.
Zebranl. przedWYboros., IOrnlk6w 0 10'
IIwladoct." nll06eze'nla (patonty) I dyplom)' (0 doj
d.lnte 15 Vi lokalu Bortla. RIOt.' Wllek Leon,
Uc:hodzcow.
roal"'elll). - ..r.jegro....n. I satwlerdzon. pr..z 111nl
BIELSZOWICE. Zebrenle prze4w:vbolC.. 0 godl. 13
Nicdziela
1
wr%c5nia.
w lokalu SzwedY. Ref. Baldur.
.,,,,.ot...o W, r.i. 11 O'd:PIO O : : .nrO"'I. 'I arty.
. I1I.nl puez ...Iadze .okolne: M. Bojar.ka. BIELSZOWICE. 1I1eSlQe.n. z.;branle . 1104.. " W L DZINY. Z.br&Dl. IIrz.4w:vbDrez. 16r,;I"6... 0 10'
St. 8111,ak, W. 8l1w.kl, 'z. Wlnlnl.r, A. Oebrooc. kopalnlanel, lIa ktOu' wlZy.tklch czlonk6w dllnl. 16 W lokalu Mrolka., R.f. Klau.,
Spluwac. I In.
zapralZnm,. Watn. .prawyl
ORZEG6W, Zebranl. przodw:vbD.... I16l'11lk6... 0 10'
. -W pne4mlotaeh 116wnYoh -majll do,
RYBNIK. 0 lodz. III ",loka1u II. Owlka IIdbp,dzle' dzlnl. 13 w lokaln Led....lla., R.f. 8obllk. ,
zln na naull'l. II zamlej.eowym ..ko. oIp, zebralli. dla ws"y.lkich ueho4 a6"'. W"II. .pra.
Wyny. 2:8romadr.enl. robotnlele .. 1I0ds. 11.30 wIn
II' Wl:daj. 1 76 proa. znl2kl 1I010jnw.. Lo. wy! Refer.nt PrzlbQ4zl.. .

lIca. . '

kala, ISk6t aj. I, tarnOIlOrllll"j '- zootall'
I.untowill. Odnowlnnl oral nabyte zO.lal, nowe' In.
mu", 'I urSlld..ola ..kolne.

tslldnlll6w pa6.lw......y.h. komuDalnyeh I rD'
.1UI\0t'nYoh. usY.kujll ulgl w ..plataeb. O.

W ..kol. IIlbl.j wynOlI II 16;. a w wY2...j
QClnr.., '.
b,l,eh Il!lDrOIacrJ uhl.lalll ..k.olarlat,.: ... Ka.
eb. ul. SlOp.n,a 18. w 1"n. G6rach. ul. Zamko'

kalu Walley. Ref. Pro... ob. F.....r. '

PRZELAJKA. Zebranl. cllonkll....kl. 16rnl"6 II
lIodl.
15, w lokal\l Wllka. '
PSZCZYN A: Z.branl. drolnlk6w 0 IGelI. 13 w' 10"
kalu Damu Ludo.....lo.
CHQRZOW. 04d"lal II. z.brani. 16rnikOw 0 lods.
10: w' .Iokaln Domu loudnw'lIo.

OnORz6W; Odblal 1. Zebranl. 116 nlk6w II lod..
10 w lokalu Rellnll, ul. 'Ke. 'Lukallclrka.
..0.

_..."1118_

,1 Poznal
;ou.Tourinl

'ou;a Bydl

do! WarsJ

"111_;I111 .'. :. ...... .. ___
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potkaW& pr'Yii.""itcD1Pa ."oweIOW'..... ,,:',: . ".... ....... ..... "0 ,ods. 12-tej,.dft pr&e&mrzedUi bilet6w Aie hlfa J;Y". ,cY1la c-etuskoor4Y1i .
t oCz.)"Wjj ie Ot'IU&Cle,.. os,ltanJ' ; w law"".te .06,..,.j.. lit ft& war:unbeh epot.. 'itdzol1'O. znac¥a lIit. rih!'miei,... 'es ..Dle pracYbarcerskles.. na 1!O&ran .Zpt;lQ'
cj5Z.1! .n\eOt,leJt.1....w lQ. w hW ""'U. ttroW)teh tote! w '&mack ar4ko b d4 3 katl!" Ptz 2I&w?dami i 'PJI.dI: a lOC;'r O O: ;; ij ana_J' tlontr

r:Di kU )!i'JllkJ"o :1rOllitletlt. W,;p,',IP.. W.1Iroczpf,yc!J_ . "'1IIeDl. h)'DI.'I16w. panatwo.- przn;ryw&C. bc@ie or1l:Ieatra polic),J1II!i. .I1adto' >4lnie. mimotnadnoiki l1ar<J'dowycb. z jaltimni Sf.

'c' I'o.o );.:'. .' .... .'. '.' .... " 'W7 c h..". . . . .. '. n&4aw e Wd4Pl,ty '.ramofonowe przez.pe.. k slil po1scy bareerze. .... ....

;., te l1)&j,' S_' lo".m&t4c. ;t..".. ZawOdY)lOW)'!lIH poprZllltli Ip kuue eJ,Jny aparat radJPwy 1 megaton,. .' Kol'JPlIS Ocbrony Pogranicza u..welakr
Dwnnym pr9 amJ. pot"lipl .rz''''''.JD JIii!ij IUJI01i iE.'. '1,lt iEatowieeX. X. . Meca rozpocznie 8i pUDktualnie o.odz.16.w;vm drutYUI»U baRlcr5killldaleko il1;«:eojpomo..

,'b
wydM' e"I JJ1aiecodzl
MJmoJ)O
lpot-wSl)6h.prwUi.ie
, ey. PozaiOO1zInspektorat
utrzymu-ie
imnta.kt
( obydwie,'ljtronJ'
p,pn»a\llj,
. wle11ne.tyoh
.lIUIe...
Towarzystwem
RoZ'WoiU.
Ziemj

, walka'tocZIIC&
slOnajw
a ,1I wlehdatj
1U'm. .. '!!:C
o ' ' I ' N:a
t ,...
r l z nf41
! rj e z K :v rer ..-..
a r .:!
:y
J)1ec
ti. 0nozneS.
ktq.t&wk"
bor b0eobydw!e
.?he,eII kiewtcz,
"'1Il""......._
I,
w
triceW
tejwalee
,
D V.jedna1c'.naleiy,
walcz4 fie zmiennem
.zcbilllll1lie
iem," pr.,- U.
MledJynarodowa
Konferencla Skau.
D,
Ie w
walk
prze- , t6w plastyk6w.
mil-PI
Nimey.
WlSroo.
-sz-ere.gu
konierency@,
kt6r odbyl.v
1yl11 razem G61'11Y 61"k"yft&wi pneeiwko si(: na Miedzynarodowym Ztocie Starsz -ch SkiI.U

ej ll1u
najgro:.in.iejlZemll
pl'HCh'lll1ikawicon.g".rnt tow'-t
w wK
Ingaro <;1:
pod SztoJdwl.mem.
wymlenic na
"ajlep'l\1I,
slotoq Z' zawvdllik6w
p odowei GrOOIadY'

Iycb czoiowyeh JltlHyoh klwow. Oto jej W k-onfereIPCii brali udziat E-tauci Artv.Sci..

I;: - Miehaliki, ]Crawiec - Dziwias, Ba- !. ;'I: i. i1 nt:r=ii :; :y
ra. Dytko - Piee, Gem., feterek, pj,te'k, w re'kach lIolskicl1 barcerzy plasr}-'KOw. dh6w

odarz.
Czarkowski.egu Boleslawa z Xatc-v.ic oraz 1(1;:.
rd jedenaltee przeclw.t&wiaj, Nlemc," na- mh'1skiego Florjana. z Poznania. Prrewoonicz}i

paj'!cy zelpOh dhi<o :; :::i :::e : z:re

6"w illro

iektow. Mied1;y ronerni ij)r iekt szers.zeg;> 11

w2glednienia w}-'Chowania este1yczne.go w st.a"
Ww '1(:h metoda-ch :wyo1IDwawczyd1: wnnia
ska,ut6w aib'lStow na zasadzi wzaJiemnoSc!.
KQn-ferenoia JlQStauowila rownie-i urz'ldzae
wsp6lne kra'joZ'naytcze t1Jbozy wc:drowne. Jako
teren pierwsze.go obwu (w z)mie 1935-36 row)
IfIrzY'jeto na wni{)seJk P!)!a 6w Tatry i fiucUI

Dwukrotny start Walaslewlcz6wny

z Nlemkaml w P nanlu.

W dzisleoisza sobote I nledZie<le e

\1' POZlnanlu miedzymtastow6 spotkan lek
de1yczne Warszawa - Poznan. Mocz odbe-

Ie ,:Q W ko<ukurencii mes.kie<i. W ramaeh te"

>polkaJ!ia w oba dni startowac b 'zie Wala

Przewodnic-zacym
Miedzynarodowei Groma
l -szcz
'zne.

\\'i';z6i\'1Ja, ktMa pOllownie zmlerzy si z nai
.5lel11i s<printe iIII\1i iIIiemieoklemL KrJUlss i
lliuger.

Zdjecie przedsbaw,ia wymianQ bukiet6w i proporczy<k6w przed r07IPoczQciem dru-gich miodzy

dy Ska'l.!ow Artyst6w Plasivlk6w wybr.any zo...
stal db. Czarnecki WladYI9I z Warsza;wy.

pailstwowrth 'kobieeych uwodow lekkoat'letycznyhcch Niemcy - Polska, zorgauizowanyeh w
Naibllzsze mecze IIzowe.
przez kierowniczy i d.ruzyn iI1iemi cki j pohskiej,. re or zistk w nucle
( m;Qdzypanstwowy Polak. - Bei,ja, 'ktOry Dreinie, .dokonan,
dYl!kiem Mauermayer 1 naJ5zybsz/i kobletc; SWlata WalasJ(;\\vICzow.n .
VC III "al siC 1 wl'zesnia br., stal w ostato<
f chwili octwoiany z powodu tragicRej smier
h6lowej be}gijskiej.
NajblIisze 8j:>otkainia Hgowe odbOd, II@ do

Da..'Komunikat.\
........... i

Kal'ltana Z"'I'I.I...,,cgo bl, O. Z. P. K. z dnia 26 8,35 r. '

W. Lodzi: I-KS. - Gal'barma, w Warl..wie:

Zwyci stwo Polak ow na eta pie Pozoao - Pila

a owic: Crac.ovia - Wiala.

Z Polak6w zaJe1i pozatent 1niejsca: 12) Wa- :w \:c:d: d o k i ;; itie::iaK;m
F.brp
PILA Czwarty elap wyscigu kolarskic'go
War5 a.wa - Berlin. na odcinku Poznait - Pi silewski. 13) Igua>'za1k. 16) Zielil\ski, 18) Konvp- d."uiej KS. Pogon) 0 gods. 16 wyonaua .10j do r..
czynski.
21)
Targodski,
2?)
Galeia.
prezentaCji
sh\skiej
nustCl'uj'lcych
graesy:
'a, rzY'ui6 zwydes wo druzyuie P?b ieL E
W k,JasyHkacH druzytJowej czwart o eta- RU; ejeWSkl KS. rogou :\. J! :;leQ
tiIiP ten wY'ka1:al, ze reprezentanci nasI me IIste

ro w duiu 8 bm., & mill4lA.lwioie:

Imawianka - Pogon, w Poznaniu: Warta
,s'" IV W. Hajdukach: Rl:JCh - Polonia, "

Stan walk 0 weiscle do lild.

Waiki 0 weiscle do Ligl w Irupach zbliiaj<t 'PUII

w.zgledem klasy Niemcom w tym wy

:!; 'kol\cowi. W pi,erw J:cL!::ruPA , ,sytUilcJa c1tu i 'll1'ow;idza,w,alke :mp,e!l1 ie r,owlla. . "
zczc nie wYiasniona. Pr6w:adzi'chwilowo Le
WbSCiWy'stiu'f,oolbY'1 sie. na 'kt;\1'Jcach la
poznanska.,l!:l6JIi zeWJui;11!. ...1Jl!iQri-Tou i!tg ta, jedllak dl'1.!zynC?ffi Ij.czono cz sod chWi:I .u.
dwgie mlels'ce;'--Walk,JI iedt 'te,"\'dr4t.v" szeuia' sprzed" hote<tu w P,oZ'llan,u.,; aczko.wlck.
mi zadccYduie 0 'pi'er'wszem mieisClf.. 'poio ta.e 'przez mia!!to dl'UiZy,ny lechaly \I[ baro1:o wolnem

llyn\" bowiem nie wchodzij w rachube.
tempie. Ju<t po 15 m. iudy wtyle zosta Gale
W druglel gruple mistrzostwo zdobyl Dab. la, ki6ry wog61e wY'kazllie Sllajb:\ forme. W
\\' (rzci.:iej grupic prowadza Iwowscy Czar.1l. Chlwdo'wie (20 klm za P(}Znaniel ! . d'padl d
'rlY lIIaili nalwleksze szanse utrzymanla si grlllpy'Targoflski. a w 5 miuut pozme<I, - ol'
Qt:el't. Po godzlnle lazdy zatrzymlJJl 511: Wlerz,
IV czwartel gJupie mistrzem zostal wile6s\<: ce.1em dokonania droone'i IHllprawy w rowcrze,

p'crwszem mieiscu. '

\V zwi'lzku ;.:; zp wodami repre-zenta )'jnemi pomiQ-_'.

dz,.. repre;ji nta('jC\ Polski 514sk - Nlemleckl sli\.-sk.

pu: I) Polska _ 13:08:43.6 s!!k.. 2) Niemcy _ KS, Rucb W. II. KS, ab. \ ,
1 :10,:J,3!8se.k. Po,czt.ei b Clta;pach pr \ zi\. DZ17 , Rue)). W. l a ':. ). . "K :ldwlet:.'

N10mcy - 60:52:30 se<k., przoo Po}sika61;1_.wl.7,Wleee!< Go"",'; Petere!! '1'11\'101< Wodara'
selk. Roznica czasu wyu{)'si 19:51.7 sek. Kit, SI"ok..KS, Ruch W, It.'AKS. Chouow KS. RueD

,

a ol1ie\v Pi!: pow4aA k?la1'Z krms<;Ji Po::-:, ;:;aks ;m ::c 'T

: !'t : .' '::'

RP w PIle, dr. Drobm..k. kt6ry ofJa!'O\val nagr<) ik I(S. 96 Katowice. Stefan TS. l'>aprzOd Llplny_

de dla pierwsze.go za wodnika niCGutec.kie'go. Z \V,'mlenlenl graeze 5tawl1\ sl punktua1n1e dal.'
ramicnia pailstwowych wladz niem:.eokich obec' 1 9, .3;; r, ?;, Godz, I;' W "zdtnl.na belsku MI jskleg.'
J!Y by PLezydent rejen j-i. Bachmann, kt6ry 0- rn \:tuu \1 1 a v'Z\ , =:;r.: g .s, Pogod) gds.. zgl.....
-flarowwl nagr,ode dla 1)lerWSZego kolarza po!- W)' .j pod"u! gra..e przynlos" .Ie sob" bnty foot
kiego. Po powitanin dru,zyu za,bral glos kiero' balow. oraz SEtuce,

dru.zyUY nlcmieckie.I.'. Sfhirmer, ktory pod jor k'k ,: d: 8 ,\ b .:\o e.z o i. d; ::Y :,
igtj, kt6ry na 4 gry uzyskal wszystkiemo. a z nim pozosta:Ji 1 ,oeber i Ruland. Ca,la ta wni,k
kre 1II sz'czerll seroeczn c 1 tros e ze strany wlee a to 0 gods. 14.4 . Graeae pow. druty» jun. otawi,

wy punkty i stosunek bramek 17:3.

tr6j-ka' gonila potem czo-towke. co iei sic: udall,)
(an rozgrywek ilustrule l1&.stepui<tca tabe!,,:
I grUDa:
m j.n. lazdY od oil czo'loo,yki Konol»
Stosunek
cz).oskl. At do mieJscowm c! Czamkow (70 klm
:Ia Poznat\
iOIl.Tollrilla: t6di
:onia Bydgoszcz
oda Warszawa

riel' bramek pkt. 04 startu) w skJaa czoloW'kl wchodzila ogrom
4 13:3' 7:1

13:7 6:4
455 5:10
3:5
7:18 Z:8

II grupa:

Z 6:1 3:1
33 8:6
8:3 o4:l
5:1
3
6:10
2:4
3 3:6 1:5

I'.add Czestochowa Z 1:6 l:a
III Krupa:

IV arupa:

.. 17:3 8:9

tllJja Oralewo
6:10 0:8
4:1
IWic,l
Pil\ k 4..3:13

kierownictwJl polskiego oraz calei Inrdn05cJ pol- sl punktua!nle 0 godz. 14 na bolsku Mlejskleso Koml

skieJ, S!!>otyb!!ci na !rasie. Mowca zap wnil n8:- tet a ' t:" \dap';;;. :og;:;;bYele graczy. .zyol ole'
SZych zawoomk6w, ze ua terel)le Niemiec zna'j tew, sport, I kluby odpowledzlalneml po mY811 poota

diuoki nlemieckleJ. kowesa. ". -- '''''-

dij oni rOwnie serdeC1:lIe przY'iecie ze strollY 111- 110wlel\ PZPN. fi U1 pkt. kompetencje kapltana .wl¥

na wi szoo za-wod-nlk6w. Tuta'i nastillpHa e'
Z,wYciestwo dl\uZYuy pol 1del CZWai y n sekrata.. ka :a:a:': :PN. preze. iU\\..
cy4111aca rozirY'wka. Pola ,. wyko zYls!u'J C etalple
wY'wolalo ulebywa-ly eu-tuZ'la1!n1 wsroJ (Cyganek) (UncIa) 3. Itolta..e.k ''''.
s£hle wzniesieuie terenu, za11l1CJono<wah uc:ecz obecnych na stadj,oni Polakow. kt6rzy obsy- 'QI. Kmdt. Pol. w,
k4j Uci,*1i - KlJJpla'k i 5tarzyl\ski. poclqgaJilc paH kwlata-mi na'szY'Ch zawodnik6w. DrUZY11ie
za' sDba NIJJPiera14j, W l15i1ewskiCigO. Ignaczaka, lJalSzer Z'wy.ciestwo to doda o bodzca przed na
MIoha,laika I KoIodzieiczyka, Z gl'U,plI ta trzy stepnym, nai&utszym etllipem PUa - SZCZed!l.
malo si4j 2 Nlemc6w: lia.uswal<f1 i Leppich. Re 184 klm. W przechviet\shvie do drll'zyuy pol
szta kolarzy 1I01:061ala wtyle, podzie:lona na pa" skle.j na kolarzach niemiecldch zuac wycze!1la
nie fi.zyczlle, a ied..n z nloh, Weiss. OI labl na
ra lI:: k:C pOlsko . niemlooka w UMciu mincU mecie.
111erwsl _ Kwplak. 5tarzyl\ski I M!ch a . m 'lilc
Zaz,"a<czyc wl'pada, Z& na etM)ie czwartnn
Qla sobq 0 200 m trz.ech kolarzy memlecklclt: Starzyl\s:ki
I Kalpiak trzykrotnie prObowaHucie
Weissa, Lepplcha'i Ha'uswalda oraz Naplerah:. cz-ki; lodnak
za kaidym ra'zem SiIlO'l'kali sh: z
o 200' m Jla ta gm\pa Jeehali: Kolodzielczyk,

kontlatakl m nleanleckhl1.
I acza<k 1 WalSflewskl.
Szosa harozo dobra. ale OIrOl1l11ie kurzliwa.
Na S<tad!oll w Pile wloohalo prawie led no"
010 II yu!k rozogranych w niedzicle za.wod6w cz nie 7 kolarzy; w tel liczble 4 PolakOw. Kla
weisl:ic do Llgi:

syfikac!a przedstawla sl4j l,IasteJ>uJIICO:
1) Wier): 3;17:10 sek., 2) Lepplcll. 3) Ifaus
rO:Ol1ia Bydgoszcz ....; Skod'A Warsz. 1:1 (0:0) wald, -4) Ka'DIadc. 5) Michala1k. 6) StarzYI\skl. 7)

e.ja Pozna!1 - Union Tourina: t.6di 3:0 (2:0)

I(alowlce - Brygada Czostochowa 6:1 (3:0' NlliPlerata - katdy w cU\$le 0 0,2 s. gorszym
tvera Stanlslaw6w _ PKS Luck 4:3 (0:0)
c.od pt\przedni<ka. 8) Wendi)1 - 3: 18:43.4 seok., g)
vlrzelcc Siedlce - Czarol Lw6w 1:1 (1:1)
i1IiglY Wilno - Warmia Graiewo 5:0 (J:IJ) ,KoIod1\iO'lcz¥k., 19) Weiss - kaMy wcza le 0
0,3 sek. iQXiZYm,

eez pllkl .wooneiliakoah - Pogod.

N a z<tkollc:/:cnic tea:orocz,nea:o seZOllU ply'
,ek;cw organiZlUiie ruchllwa sekcla IIlvwaoka

I)(> oli w Katowlcacb w d.zlsi$z_ 50botc,

Minister Rzeszy ustanowlt aurode.

,Minister Sllraw Wewn rzI1Yc-h zeszy Nie

mleckie.l. dr. Prick. ufu'lidowal spcolaln_ na,gro
d4j dla z\Vy ioskiej drulty:ny w mledzypaliS!iwrr

wym meozu kolarskim PcJsk.a - Nlemcy. ro'Z
a:ry,wanym na nosl\) Warszll'Wl - Berlin.

Mecz: bokser6w zawodOw,ehadwo'an,

bill, WeWlIlJtrzno _ klu!bowe zawooy plywac

Zipowlllkliny;torll
III 4&1lltJJz.
soboto, IIwodo81 bID. nlemlegk!.
, DA Kltowlo
pJ'I.ybylBenny
Jut doskonaly
I a terenle Mlelskii:h Za.k MMw KIllPletowY'Ch, nl IIz.tllCznym
IDeCJ .bj)kser6w
Pl'zeolwnlk
SllIIerl -IIoIIser
Sabot"

.tore zaifZlld sekoJl, Zliprasza swych czlon'

.otM'unl.mieecy. . blotter. udlial, '! '.

BZo54>wym Warsaw.. __ BerUn,na lhlk'a
wy1'llllzeniem. Ie .ltalijonuWoSUa ..
III"'IUzlwOO"
pr,"o*ono nlCl4bed.
sobol,. 7 wrle'n'l.
W telthl' termlnu IIftpreIY
dZie sie ,ensaey/ny mccz pfdkl wOOnel ml4 1&111
t,lII dlda
IIQ nleodwolalnle
na " sabotke tolJlOCI1I1I W »rlAld
skiego,dokoaJWu-,),oltatt:UIIO ,.n\1tu ,
IIztucznelD
lodo"visku, w falll _010111' Id w poultdzla.ek &fOIll,. .. ' ,
, r'lli.Y>1a Poic'oll! 1 Uiowa dru,tyn, l1akoab W)'Cb,IOI
. .. tal. . . Wile . . U . t . " . nt . IP .. OIOC .. 011 . ' 04W . 0I" . . '. .1' . .e . r I kI. Id6rlJO nil IdoIlno AWI . ldo1bl4"O PflelOO ..
lei'ska. Wyn!'k tego me«,ZU bedzl. pownego. baD, powy.t'wo.WN
a]ll sprawdzian.om IIOsto06w. kt6re mloda
w i SY<lUPil)'lk6w. Na zak.oilczenie. zawod6w

III_SSN. ,

,UiYJ1a PogonICloc. la w blQtaCyorsezonie. ". .. .... ....... . ..... H... .' . H,'Hp..,,'

a t<lneczna. , , , ;.. ':'r', S 1 tct watka zamowll!lda $lIreW6!""

cJ,CJl.
. . .. ers:ki
.... ,dos . aU , Powllaic . 0 . W-,.'
f/W' D::;
Z e: lIi: polaczone
::: :::Jc p " " ' z
S 'rolldlDiem
. . :. Y . . scy . . dnasr6cll
.. , .. . . e. . za. . my. ..IJ
na '.mIJ
ecz'..
.buks
p . . ,. W I1z1sle!sz_ sooot«:, 31bm 0 lodzhtlo ZOwkursle. 511 <tosbnale wY6zk.ole ,op.nQwa 1 \Ii pyra. o. .'ilk abOdtlo w,"aw wa

. ropaaaudowy meoz teul80WY.W So- sail Pow3taflc6w w atowlcach ufZlldza Poli- 'zu!pelno cl talnlk! nsztuPI,* a ke o, \)i1 n U e: I%i : Mora... cm ,.CUI'. Wte
, snoweu odwolany., cY')I\Y KS Katowk:e wie1kie zawooy b erskle. poku" onL w jizlslo}szym mocI 0 '5, W 11 .' " '1 Roilliki Polooteok%ldect1Ol\'S,tnti .jakn...
I WrZ0 l1la octby mlat sic wSosnowcu prQ- W ikt6rY91J Yl 'StI\PI kwlat bolt1su.*lasld o... ea- zem 1!Iydalll,u. ' . r rd' . .r: e w ICJY4 Kio' n&zawod¥: 1:IrJ ie;. '111,
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Magrslrat miasta Katowic rOZ'Pisn,jc ni'l1ie'i
szem konkufs .a dostawe koksu 1 welda dla bu
dy>nk6w nu.clskich na przysz,!y O'krcs ogr.zewal

flY. .

Llosc !1olrzcbnego opa u oraz warunlkl dasta
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Ofertl; nalcdy fiI\,!adae w zamlmil;tci kQiPcr"
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Kataw.Jce. dnia 29. ie1'lPnla 1935 f.

MAOISTRA T XVI.
WULNa FOSADY

.Ponu!!uie ..511; od zaraz Jlallny do
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