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70 m/m) na stronie tytułowej zł l.OO.
tekście zł 0.80, nekrologi do 100 m/m — zł 85.00, 100—200 m/m za 1 m/m jednołamowy zł 0,60, ponad 200 m/m za 1 m/m Jednołamowy zt
dziale ogłoszeniowym za 1 m/m (1 tam — 58 m/m) zł 0,50. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za słowo zł 0.20 (dla poszukujących pracy zł 0,10, matrymonialne zł 0,30).

„Święto Morza“
na wybrzeżu i w stolicy

Berlin. Manifestacje z okazji zlotu okręgowego partji narodowo-socjalLtycznej
w Berlinie zgromadzili wielkie tłumy
Punktem kulminacyjnym uroczystości był
wielki wiec w Pałacu Sportowym oraz zgro
madzenie na polach Tempelhofu. W czasie
obu zgromadzeń przemawiał minister pro
pagandy dr. Goebbels. Mowa min. Goeb
belsa nosiał charakter polemiki z kolami
malkontentów.
Narodowi socjaliści —
oświadczył minister — wiedzą o istnieniu
całego szeregu nierozwiązanych dotychczas
ważnych zagadnień, ale muszą utrzymać
kolejność w ich rozwiązywaniu. Minister
ostrzegał wrogów narodowego socjalizmu,
że rząd nie spuszcza z nich oka.
W niezwykle ostrym tonie wystąpił
minister przeciwko prasie zagranicznej, cy
tując alarmy niektórych dzienników za
granicznych, że w Niemczech panuje na
strój zniechęcenia i że zloĄ Jzisiejszy zwo
łany został celem sparabahvania grożącej
rewolucji. Przemawiając po raz drugi wo
bec stutysięcznych tłumów W Ternpelhoiie,
min. Goebbels zwrócił się .wyraźnie ziluzją
do kół niezadowolonych nacjonalistów sta
rego autoramentu, nazywając ich „patrjo-

Prymas PoisKi
owacyjnie witany w Jugosławji
LUBLANA. Długo i z wielką staranno
ścią przygotowywane przyjęcie ks. kardynała
Hlonda, jako specjalnego legata papieskiego
w Jugosławji, było od granicy jugosłowiań
skiej aż do Lubiany nadzwyczaj uroczyste.
Ks. kardynała Hlonda już w Graeu przywi
tali specjalni delegaci głównego komitetu
kongresu. Pierwsze uroczyste powitanie mia
ło miejsce na granicy w Mariborze, gdzie oczekiwaly dostojnego, gościa wielkie masy
ludności miejscowej oraz przedstawiciele
władz. W serdecznych słowach powitał kardj nała najprzód przedstawiciel rządu jugo
słowiańskiego ban. dr. Puc. Następnie w
imieniu duchowieństwa miejscowego biskup
Mariboru Tomazic. Skolei przemawiali ko
mendant miasta oraz burmistrz. Wreszcie
prezes komitetu przyjęcia, który podkreślił
specjalnie radość narodu jugosłowiańskiego,
że Ojciec święty mianował swoim legatem
właśnie prymasa bratniej Polski.

tami przy kuflu piwa“, za których „dobro
dusznym dylctantyzmem“ kryją się ele
menty międzynarodowe. Broniąc narodo
wych socjalistów przed zarzutem, iakoby
zaniedbywali interesy robotników na ko' eh
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rzyść wielkiego przemysłu, dr. Goebbels
zauważył, że liczne i palące zagadnienia so
cjalne w Niemczech zostaną niewątpliwie
rozwiązane, ale do tego stanąć musi cały
naród zwartą masą.

■

Cesarz Abisynii o możliwości wybuchu wojny
z Włochami
LONDYN. Cesarz Abisynii udzielił wy
wiadu przedstawicielowi „News Chronicie“,
świadczył on. że na wypadek wojny, sam
stanie na czele wojska. Na pytanie, czy rze
czywiście spodziewa sie wojny, cesarz od
powiedział, że wierzy jeszcze, iż Liga Na
rodów i wielkie mocarstwa zapobiegną woj
nie. Anglia i Francja podjęły wysiłki dla
pokojowego uregulowania konfliktu. Wia
domość. że Anglia zaproponowała ustępstwa
gsbodär-cze Abisynii na rzecz Włoch, jest
tylko dziennikarskim wymysłem. W ciągu
obecnych rokowań Włochy nigdy nie wy
sunęły jakichkolwiek żadań gospodarczych
albo terytorialnych. Abisynia udziela go
spodarczych koncesyj tylko osobom pry

watnym. albo firmom, ale nigdy rządom. —
Obywatele włoscy będą, jak dotychczas,
traktowani na podstawie całkowitego rów
nouprawnienia z innymi cudzoziemcami. —
Cesarz oświadczył w dalszym ciągu, że na
wypadek wojny neutralni cudzoziemcy nie
beda potrzebowali wyjeżdżać z kraju, po
nieważ rząd abisyński będzie troszczył się
o ich bezpieczeństwo. Pod koniec cesarz oświadczył, że Abisynia nie zwracała się do
kadnego kraju, ani do żadnej grupy o pomoc
finansowa, ani też nie Spotkała się z propo
zycja takiej pomocy. Poza tern Abisynia nie
dąży do żadnego powiększenia swego tery
torium. jak np. do uzyskania dostępu do
Morza Czerwonego.

3»*E
W dniu 29 czerwca 1935 r. o godz. 7.25 zasnął w Panu po ciężkich cier
pieniach, zaopatrzony św. Sakramentami mój ukochany syn, nasz drogi brat,
szwagier i wuj

śp. Emanuel Gabryś

kupiec, przeżywszy lat 40, o czem zawiadamia w smutku pogrążona

Roez ma.
Odprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku odbędz e się we
wtorek, 2-go lipca o godz. 9 rano z domu żałoby w Chorzowie II., 3-go Maja 40.

Niemcy nie ujawniły swego programu
morskiego
LONDYN. Po powrocie min. Edena wy vala z min. Edenem nie posunęły tej spra

Dalsze transporty reemigrantów szedł na jaw ważny szczegół angielsko-nie- wy naprzód. Koła francuskie nie ukrywają
mieckrch rokowań morskich, który stanowi niezadowolenia, że rząd brytyjski zobowią
polskich z Francji
PARYŻ. Odjechał do Polski drugi spe
cjalny transport repatrjantów, złożony z 758
osób z Lille, Douai i Valenciennes. Pozatem
na koszt kampanij Węglowych odesłano gru
pę górników, złożoną z około 200 osób. Od
jazd odbył się spokojnie. Repatrjanci dzię
kowali obecnym na dworcu przedstawicielom
konsulatu za opiekę i pomoc, niesioną do ostatniej chwili. Następny transport z Lille,
organizowany przez władze francuskie, za
powiedziany jest na 5 lipca. Trzeci transport
przewidziany jest w dniu 13 lipca. Odjazd
pociągów repatrjacyjnych do Polski usku
teczniany jest z dworca wschodniego w Pa
ryżu, skąd pociągi kierowane są następnie
przez Strasburg, Lipsk do Zbąszynia.

Tragiczny finał konkursu
WILKNIS (Pensylwanja). Naskutek za
walenia się podłogi w sali tańca, gdzie od
bywał się konkurs piękności dzieci, odniosło
rany około 100 osób. Matki i dzieci spadły
do podziemi i przywalone zostały gruzami.

jedna z największych trudności w obecnych
rozmowach francusko-brytyjskich. Przed
zakończeniem rokowań w Londynie von
Ribbentrop zażądać miał od delegacji bry
tyjskiej zobowiązania, że program morski
Niemiec, zakomunikowany przez delegację
niemiecka w Londynie, pozostanie ścisła
tajemnica między Niemcami a W. Brytanią
i nie będzie ujawniony trzeciemu państwu.
Ody rząd brytyjski zaprosił francuskich eks
pertów morskich do Londynu, rząd Francji
zażadat dokładnego ujawnienia programu
morskiego Niemiec. Strona brytyjska od
mówiła zadaniu francuskiemu, wysuwając
propozycje kompromisową, polegającą na
tern, że gdy eksperci francuscy przybędą
do Londynu i przedstawia swój program,
wówczas równocześnie ujawniony będzie
program rozbudowy floty wojennej Niemiec
Takie postawienie sprawy przez W. Bryta
nie spotkało się ze sprzeciwem premiera
Lavala i rząd francuski zdecydował narazie
odmówić prośbie wysłania do Londynu eks
pertów morskich. Rozmowy premiera La^

zał sie nie ujawniać programu rozbudowy
floty niemieckiej.

Stanowisko Niemiec daje się wytłómaczyć w n. sposób: Niemcy obawiała sic. że
w razie zaznajomienia Francuzów z ich pla
nem zbrojeń morskich, rząd francuski przed
stawi w Londynie program budowy znacz
nie przewyższający program niemiecki, a
Niemcy związane stosunkiem 35 proc. wo
bec tonażu brytyjskiego, nie będą mogły już
zmienić swego planu. Z tego też względu
delegacja niemiecka nie sprecyzowała swe
go programu w ostatecznej formie nawet
przed W. Brytania, zastrzegając sobie pra
wo udzielenia definitywnej odpowiedzi do
piero po pomownem porozumieniu sie z Hi
tlerem. Wyjeżdżając z Londynu, delegacja
niemiecka zapowiedziała przesłanie ostate
cznego planu budowy w ciągu dwóch tygo
dni, licząc najwidoczniej, że tymczasem od
będą sie rozmowy ekspertów francuskich i
brytyjskich i że Niemcy w ten sposób będą
mogły program swój uzupełnić.
e-N

Gdynia. W Gdyni, w związku z ob
chodem Święta Morza, na placu pod Ka
mienną Górą, po zbiórce oddziałów woj
skowych ze sztandarami, wszystkich organizacyj i stowarzyszeń z pocztami sztandarowemi oraz licznych rzesz ludności, przy
były władze cywilne i wojskowe z wicemi
nistrem Dołeżalem, reprezentującym rząd,
generalnym inspektorem sił zbrojnych gen.
Rydzem - Śmigłym na czele, gen. OrliczDreszerem, kontr-admirałem Świrskim, Unrugiem, wicewojewodą pomorskim Starzyń
skim i in., poczem uroczystą mszę św. cele
brował biskup morski ks. dr. Okoniewski
w asyście licznego duchowieństwa. Po wy
słuchaniu nadawanego przez radjo przemó
wienia Pana Prezydenta R. P. I. Mościckie
go i zameldowania przez Inspektora armji
gen. Sosnkowskiego Panu Prezydentowi o
przekazaniu zebranych przez F. O. M. sum
na budowę łodzi podwodnej im. Marszalka
Piłsudskiego, komisarz rządu w Gdyni So
kół, gen. Orjicz-Dreszer oraz prezes głów
nego komitetu wykonawczego Święta Mo
rza, Wacław Sieroszewski, wygłosili okoli
cznościowe przemówienia, poczem orkie
stra Marynarki Wojennej odegrała hymn
narodowy i hymn Bałtyku. Następnie de
legacja rybaków wręczyła Generalnemu In
spektorowi Sił Zbrojnych gen. RydzowiŚmigłemu beczułkę z wodą Bałtyku, prze
znaczoną dla tegorocznego spływu do mo
rze Czarnego, w czasie czego stary rybak
w słowach prostych, lecz pełnych gorącego
patrjotyzmu, wyraził wiekuiste przywią
zanie ziem kaszubskich do macierzy-Polski,
akcentując, że Kaszubi są gotowi każdej
chwili do oddania ostatniej kropli swej krwi
dla obrony i dobra Ojczyzny. Po odbytej
nad brzegiem morza defiladzie oddziałów
wojskowych, wszystkich organizacyj i sto
warzyszeń oraz licznej delegacji Polonji
gdańskiej, tysiączne tłumy zgotowały ży
wiołową manifestację Gen. Inspektorowi
Sił Zbrojnych gen. Rydz -Śmigłowi. O godz.
15.17 gen. Rydz-Śmigły, żegnany przez wła
dze, wojsko, organizacje i tłumy publicz
ności, wyjechał spowrotem do Warszawy,
Warszawa. Z powodu niepogody pro
gram obchodu „Święta Morza“ został bar
dzo zredukowany. Jedynie na Wiśle od
była się defilada taboru wodnego, którą
przyjął p. wicemin. Korsak, znajdując się
na parostatku „Kościuszko“. Poza tern obecni byli prezydent miasta Starzyński, ko
mendant garnizonu m. Warszawy płk. Pereswiet-Sołtan, władze Ligi Morskiej i Ko
lonialnej, przedstawiciele prasy oraz zapro
szeni goście. Defiladę otworzył statek
„Sienkiewicz“, za którym posuwały się po
ciągi holownicze, pociągi żwirersko-piaskarskie i statki pasażerskie z publicznością,
klubowe łodzie wioślarskie i wreszcie ka
jaki. Wszystkie statki udekorowane były
chorągwiami państwowemi i proporczyka
mi klubowemi.

Nieustanne transporty
włoskich żołnierzy do Afryki
RZYM. Z Trypolisu odpłynął do Erytrei
na okręcie „Gitta di Genova“ bataljon mili
cji libijskiej, wchodzący w skład dywizji „3
stycznia“. Odjeżdżających żołnierzy żegnr? :
marsz. Balbo. Z portu sardyńskiego Caglian ;
odpłynął na okręcie „Saturnia“ oddział artylerji potowej i piechoty, należącej do dywizji,*1;)
Sabauda.
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J prań naszej na maran (rada mierzili siła na zamiar«"
Mowa Pana Prezydenta RzpliteJ

K

: ,W dniu „Święta Morza" Pan Prezydent nie morzu poświęcamy, to chciałbym, i
W święto morza zespólmy się w tern
Rzeczypospolitej Polskiej, Prof. Ignacy Mo- aby były one takie, jak u tych młodych, uczucia — by w pracy codziennej przećcicki, wygłosił przez radio następujące prze co z wiarą i dumą na statku szkolnym kuwać je następnie w czyn“,
mówienie:
w świat ruszają pełnić wielką służbę,
i
„Kiedy w roku ubiegłym statek szkolhy „Dar Pomorza“ znalazł się już na
pełnem morzu w swej podróży dookoła
'świata, — słałem życzenia dla garstki
młodych, którzy na jego pokładzie spo
sobili się. by pracę swego życia poświę
cić służbie na morzu.
Wywiad u gen. Wieniawy * Długoszewskiego.
Było jakby ziarno, z którego kwiat
WARSZAWA, (tel. wł.) Spontaniczne uczu
— Przystępując do gromadzenia potrzeb
wyrasta w tym statku, co pod polską
banderą krył myśli o braniu morza we cie potrzeby najgodniejszego uczczenia pamięci nych funduszów Wydział Wykonawczy zorgani
.władanie, niosąc za sobą przez dalekie Marszałka Józefa Piłsudskiego objęło cały na zuje zbiórkę pieniężną wśród obywateli. Tu
ród. Cały naród jakgdyby chciał się prześci- pragnę podkreślić — powiedział generał Wie
przestrzenie tęsknotę bliskich, zostawio
niawa — że akcja zbiórkowa musi mieć charak
m-ch w zacisznych domach Ojczyzny, |
ter zupełnie dobrowolny. Wszelki przymus w
tęsknotę i dumę, Że pod polską banderą Rodzą się samorzutnie najrozmaitsze inicjatywy, tej dziedzinie byłby bowiem uwłaczeniem pa
Sposobią się młodzi do wielkiej służby. pomysły i projekty uczczenia Komendanta, mięci Marszałka. Główną też troską Komitetu
W białym statku szkolnym był jak Wyłania się potrzeba koordynacji tych poczy akcji zbiórkowej jest, by świadczenia były cał
by symbol. Bo z woli ludzkiej, rzeczy nań, a przedewszystkiem potrzeby wyjaśnienia. kowicie dobrowolne.
W tym celu agencja „Iskra“ zwróciła się
.Wielkie powstają. Z woli przecież na
— Panie Generale — pytamy dalej — od
szego nieśmiertelnego Wodza, Marszal do kierownictwa wydziału wykonawczego Na pewnego czasu krążą w prasie pogłoski na te
czelnego Komitetu Uczczenia Pamięci Marszał
ka Piłsudskiego, wyruszyła ongi garst ka Piłsudskiego z prośbą o udzielenie wywiadu. mat rzekomego zamknięcia krypty św. Leonarda.
ka młodych j tęsknoty swe przekuła w Wyjaśnień tych udzielił przedstawicielowi Ile w tern prawdy?
Wielką polską armię.
„Iskry“ gen. dr. Bolesław Wienlawa-Długo— Przed moją pierwszą, a potem drugą roz
’ Dorocznym zwyczajem obchodzimy szowski, kierownik Wydziału Wykonawczego mową w Krakowie z księciem metropolitą Sa
Naczelnego Komitetu.
piehą — powiedział gen. Wieniawa-Długoszowdziś ..Święto Morza".
\
— Jak przedstawia się wstępne zadanie ko ski — dochodziły moich uszu rozmaite, nieuza
W całym kraju myśli wybiegają ku
sadnione plotki na ten temat. Plotka to twór
temu oknu na świat, którem jest nasze mitetu? — pada pierwsze pytanie.
czość
człowieka pospolitego. Muszę z całą sta
—
Naczelny
Komitet
—
zaczął
generał
—
Wybrzeże. Święcimy dzień w roku je
nowczością stwierdzić, że wieści o rzekomo proden. poświęcony radości i dumaniom o ma za swoje pierwsze zadanie pracę nad cen jektowanem pobieraniu opłaty jednego złotego
it ej naszej granicy, która nam daleki ho tralizacją inicjatywy społecznej w kierunku naj za wejście do krypty św. Leonarda oraz pogło
godniejszego uczczenia pamięci Marszałka. Na
ryzont otwiera. Rokrocznie w tym dniu wszystkich krańcach Polski, we wszystkich naj ski o zamknięciu krypty dla szerokich rzesz
mierzymy wysiłek społeczeństwa w mniejszych nawet zakątkach rodzą się samo społeczeństwa są całkowicie nieprawdziwe.
przystosowaniu wybrzeża do prężności rzutnie najrozmaitsze pomysły i projekty u- Krypta św. Leonarda zamknięta będzie jedynie
wielomilionowego narodu. — Liczymy czczenia Marszałka. Wiele wśród nich jest na pewien czas w związku ze złożeniem trumny
Wzrost pojemności naszej floty, szuka wzniosłych, wiele mądrych i praktycznych, wie Marszałka do sarkofagu oraz ze związanemi z
my wzrokiem, dokąd i jak często okręt le mających duże znaczenie społeczne, w sumie tern robotami technicznemi. Nie jest to jednak
kwestja najbliższego czasu.
polski dociera. A w pracy tej na morzu jednak wszystkie mają jeden brak, brak polega
jący na nadmiarze. W tej powodzi projektów
zakończenie pragnę także dodać — cią
wiele mamy do odrobienia, aby wyró mogą utonąć wszystkie, nawet najwznioślejsze gnąłNadalej
generał Wieniawa — że duchowień
wnać wiekowe zaległości.
zamierzenia. Rzeczą» Komitetu jest właśnie do stwo z ks. metropolitą na czele okazało pełne
• Daleko nam jeszcze do tego, aby na* tego riiedopuścić, przeciwnie skupić, zestrzelić zrozumienie dla kultu, jakim społeczeństwo
równi z innemi państwami czerpać ko wysiłki całego społeczeństwa w jedno potężne polskie otacza Marszałka Piłsudskiego. Niema
rzyści z handlu zamorskiego, by polska ognisko.
pod tym względem pomiędzy niem a Komitetem
— Jak przedstawia się akcja zbiórkowa Ko żadnych rozbieżności ani tarć.
flota handlowa mogła w większej mie
rze obsłużyć własne nasze potrzeby, nie mitetu?
mówiąc już o usługach na rzecz obcych.
z czego inne państwa czerpią wielkie
dochody. Pamiętać wciąż musimy, że
miliony Polaków, przebywających na
(Obczyźnie, powinny stać sie odbiorcami
polskich towarów i wiązać stosunki han
Specjalny wysłannik P. A. T. komunikuje: Tereny zlotowe obejmują 8 kim’ po obu
dlowe Polski z krajami, w których zna
Przygotowania w Spalę do Jubileuszo stronach Pilicy. Zlot składać się będzie w
lazły gościnę.
I
W pracy tej naszej na morzu trzeba wego Zlotu Harcerstwa Polskiego są w peł dwóch głównych części: obozu męskiego i
mierzyć siły na zamiary. To też, gdv ni. Praca pomimo skwaru od świtu do wie żeńskiego. Obóz męski rozciągać się będzie
czora wre. Ochotniczy harcerski ośrodek
■szukam, jakie uczucia powinny wypeł pracy, złożony z 200 ludzi ochotnie i ze wzdłuż szosy leśnej (na północy) po lewej
stronie Pilicy i składać się będzie z 9 podniać nas wszystkich obvwateli Rzeczy śpiewem wykonywa wszelkie prace, two obozów. W podobozach' tych poza młodzie
pospolitej w dniu święta, które corocz- rząc w lasąch spalskich cafe prawie miasto. żą harcerska polska umieszczeni zostaną

„Skulił, 81*11 igslłki litego sgoteiztósteia".
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nasielski.
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(Ciąg dalszy.)
— Takie kobiety, jak pani należałoby masowo
pokazywać ludziom chorym i neurastenikom. Sam
widok pani uzdrowiłby ich i natchnąłby radością życia
i energją do walki. Wystarczyłoby przeczucie, że jest
pani stworzeniem tego samego gatunku co oni, i że żyje
pani z nimi na jednej planecie. Wystarczyłoby przeko
panie, że pani jest możliwa i realna.
Spojrzała nań zdziwiona, ale z zupełnie innego
powodu, niż on przypuszczał. Dopiero teraz przypo
mniał sobie, że zapomniał się przedstawić. „Jakie wy
mienić nazwisko“. Ocknął się w nim jednak agent
Wywiadu, choć może nie zdawał sobie z tego sprawy.
_ — Jestem John Brag z Colorado. Dziękuję pani
za jej usługę. Pąni szykość orjentacji była godna po
dziwu.
— Czy pan jest poetą?
— Dlaczego pani tak sądzi?
— To, co pan przedtem powiedział, brzmiało tak
poetycznie...
— •" ł nic podobało się pani. Jedynem mojem
usprawiedliwieniem niech będzie szczerość.
— Podobało mi się. Przecież jestem kobietą.
— Cudowną kobietą, o ile wolno stwierdzić.
Uśmiechnął się poważnie.
,
— Gniewa się pani na mnie?
i
Nie gniewam się. Tak mało się znamy. I już
L gniew.
Sięgnął ręką do kieszeni i wydobył papierośnicę:
— Wolno panią poczęstować?
f
. — Nie palę. Proszę, niech pan sobie nie prze
szkadza. Nawet lubię więłok palącego mężczyzny.

Eli

Zdmuchnął zapałkę. Podziękował jej wzrokiem
za pozwolenie.
■— Możemy już zawrócić. Nic z pościgu.
— Dlaczego pan właściwie chciał doścignąć tamto
auto. To chyba nie tajemnica.
— To tajemnica.
— Pan jest detektywem? — spojrzała na rozdarty
prawy rękaw jego marynarki.
— Czemś w rodzaju detektywa.
— To cudownie! Niema w Kalkucie bardziej
zwarjowanej czytelniczki powieści kryminalnych, niż
ja. Wiem, że to jest płaskie, i mało warte. Ale to mi
się podoba. Sama nie wiem czemu. Chyba z nudów —
całemi dniami i wieczorami czytam i rozjeżdżam się po
. . magazynach naprzemian.
,t
— Ponieważ nie odpowiedział, zamilkła i włączyła
starter. Zauważył, że oddychała nieco szybciej, niż
normalnie. Nie przypuszczał, że to z emocji.
— Pani się zmęczyła. Może ja poprowadzę wóz
w powrotnej drodze. Jeżeli oczywiście będzie pani tak
uprzejma i zgodzi się, to jest... pozwoli, abym wrócił
do miasta pani samochodem i w pani towarzystwie.
— Pan jest komiczny. Jeżeli pan łaskaw — od
powiedziała na pytanie.
Otworzyła drzwiczki. Ubiegł ją, wysiadł pierw
szy i podał jej rękę przy wysiadaniu. Za dotknięciem
miękkiej dłoni dziwne drżenie przebiegło krótkim prą
dem przez jego twarz.
Teraz mógł jej się przyjrzeć dokładnie. Jak przed
tem przypuszczał była szczupła, zgrabna i wysoka, bo
wiem prawie jego wzrostu. Stał tak, w niemym za
chwycie, że musiała to zauważyć i zarumieniła się po
raź wtóry.
Musiał zająć miejsce przy koerownicy, choć chęt
nie stałby tak i tonął w jej oczach. Był na siebie wicie-

reprezentanci autów zagranicznych i harcerze-Polacy zagranicy. Przeciętna wiel
kość podobozu ahać się będzie od 1000 do
2500 osób. Obcmęski składać się będzie z
około 15 tys. łrcerzy.
Obóz żeriskbędzie znacznie mniejszy,
bo przypuszczało weźmie w nim udział —
8500 harcerek, bóz ten składać się będzie
z 17 podobozó choragwianych, liczących
od 250 do 800 ircerek. Harcerki wybrały
sobie teren po awej stronie Pilicy (na po
łudniu). Poszcgólne chorągwie żeńskie
pełnić będą nadocie różne działy służby
lak no. służbę łcztową, służbę gospodar
cza. łączność it
Kierownictw zlotu buduje cała t. zw.
dzielnicę handka. W dzLinicy tej wysta
wiają pawilony domki lub stoiska różne
przedsiębiorstw państwowe i prywatne. —
Znajdować się :będzie: agencja pocztowa,
PKO.. „Ruch“. Drbis“, cukiernie, restaura
cje itp. PonadtPawilon: szewców, kraw
ców i innych rtnieślników.
Na terenac zlotowych wybudowano
2100 m. szosy/y konano około 11 tys. ms
roboty ziemnejRoboty ziemne były zwią
zane z wystawałem 80 budynków.
Wybudowani mosty długości 60 m.
każdy i 7 kładi przez Pilicę. Wykonano
1% km. nadbrza pomostów do mycia się
i kąpieli.
Przeprowadzić około 6 km przewodów
elektrycznych, obudowano 1% kim prze
wodów wodocfcowych, wywiercono 95
pomp. Wykona) 600 m. przesięków, ukła
dając nawierzciię drewniana, prowadzącą
przez nizinny ten leśny.
Uruchomień duża stolarnię, przygoto
wującą stoły, łvy i inne sprzęty. Obecnie
kursuje dzienne na terenie Spały do 150
furmanek, przewożących drzewo opałowe
i budulcowe. rszystkie budynki zlotowe
będą skanalizoane. W najbliższym czasie
rozpocznie sięmstalowanie 200 aparatów
telefonicznych sieci megafonów.
Ponadto wystkie dojazdy (szosy) do
Spały zostanąloprowadzone do porządku.
Wszystkie race zlotowe spełnia ośro
dek pracy haierskiej oraz rzemieślnicy z
okolicznych wsek w promieniu do 30 kim,
od Spały.
Aprowizacjw stanie sumwyrfi lub go
towym dostar-ona bedzie do magazynów
centralnych, sid kierowana będzie w go
dzinach od 4 o 6% rano do-punktów roz
dzielczych Dojbozów.
Dla gości istanie wybudowany m. in.
pod namiotamhotel dla 4000 osób.
Celem utatienia osobom, przyjeżdżają
cym z dziećmiub niemowlętami zwiedzania
zlotu, będzie pverzony specjalny punkt dla
dzieci, które Sdzie można zostawiać pod
opieka pielegrtrek lub ochroniarek.
Ostatnio bwili w Spalę i zapoznawali
sie z terenem zlotowym przewodniczący
sekcji urządzi Komitetu organizacji zlotu
podsekreatrz stanu Ministerstwa Opieki
Społecznej diEugenlusz Piestrzyński, pre
zes Stowarz?zenia Opieki, ńad Niezatrudnioną Młodziźą (S. O. M.) b. min, "gen, di
Stefan Hubici i senatorka Hanna Hubicki

t

kły, że tak poprostu zapomniał języka w gębie, jak ja
kiś sztubak lub student vobec kobiety. Co się z nim
stało?
Ponieważ siedział neruchomo, zapytała go z cza
rującym uśmiechem:
— Może pan nie Unie prowadzić Royce'a?
— Umiem. Wolno mi powiedzieć coś szczerego?
— Oczywiście.
— Oszołomiła mni< pani. Jeszcze nigdy nie wi
działem tak pięknej kobety. Proszę mi wierzyć, że
mówię szczerze. Toż vdzimy się może poraź ostatni
i pierwszy w życiu. Za >ilka tygodni będę musiał opu
ścić Kalkutę. A zresztą...
Zamilkł.
— Pan jest dziwny.
*
— Niekiedy. Nie warto się. nademną zastana
wiać.
Zmarszczył brwi i włączył tylny bieg. Wiedział
i widział, jak obserwowała, gdy manewrował przy
zawróceniu na stosunkowo szerokiej szosie. Czyżby
i on wywarł na niej Włażenie bardziej niż powierzcho
wne? Absurd i męska zarozumiałość — odpowiedział
sobie zmiejsca.
— Absurd! — rzekł głośno.
— Co jest absurdem?
— Wszystko, proszę pani. Całe życie. A przedewszystkiem ja sam jestem absurdalny. Niech się pa
ni tern nie przejmuje. Za dziesięć minut uwolnię panią
od wątpliwej rozkoszy znajdowania się w mojem towa
rzystwie.
Miał mocne wrażenie, że zachował się od samego
początku głupio i bodaj nawet niegrzecznie. Puścił
więc wóz w taką szybkość, że aż groziło to zrwrotem
głowy. Ale ona nie oponowała, choć musiała się na
chylić, aby nie wystawać ponad szybę powierztną. Przy
tej zwarjcwanej szybkości było to niebezpieczne.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

poniedziałek, dnia 1-go lipca 1935 r.
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... W miejscowości Karolina, w Stanach Zjedn. są ol
brzymie lasy. W tamtym tygodniu stała się tam rzecz
straszna: wybuchł pożar, który ogarnął bardzo wielkie prze
strzenie lasu, a podczas niego spaliło się żywcem 10.000
(dziesięć tysięcy!) czapli, ptaków posiadających wspaniałe
pióra. Tragedję tę spowodował lekkomyślny, zły człowiek:
rzucił niedopałek papierosa!
*

.

*

... Ktoś zwrócił się do redakcji z zapytaniem, jak się
przewozi żyrafy koleją. Nie można wozić ich bowiem w zbyt
wysokich klatkach, bo wówczas nie przeszłyby przez tunele,
bardzo liczne w komunikacji kolejowej ciepłych krajów. Otóż
żyrafy przewozi się tak samo, jak inne zwierzęta, w drweniatiych skrzyniach. Ponieważ skrzynia taka nie może
przekraczać przepisanej na kolei wysokości, przeto duże oka
zy żyraf nie mogą całkowicie wyciągnąć szyi. Jeśli droga
jest daleka, stosuje się specjalne skrzynie z przesuwalnym
wierzchem. Przed wjazdem do tunelu opuszcza się wierzch
przez ściąganie go na pasach; na dłuższych odcinkach beztunel owych podnosi się wierzch, aby biedna pasażerka mo
gła wyprostować szyję.
*

.

*

... Krainą, gdzie jest najwięcej ptaków, jest napewno
prowincja Indji Sikhim. Tam w gęstych, wilgotnych lasach
żyje przeszło 600 przeróżnych gatunków ptaków.
*

.

*

...Krainą ślepców
można nazwaćpewnąmiejscowość
w stanie Oaxaca wMeksyku, zamieszkałą przez
Lndjan.
Wszyscy jej mieszkańcy są niewidomi. Dzieci rodzą się już
ślepe, lub tracą wzrok po upływie kilku miesięcy. Także ob
cy, przybywający tutaj z innych okolic, tracą wzrok po pew
nym czasie. Tubylcy przypisują to zjawisko szkodliwym
właściwościom pewnego rodzaju drzewa. Najnowsze jednak
badanie wykazało, że winę w tym wypadku ponosi maleńki
robaczek.
*
.
*

ZOFJA ROGOSZÓWNA.

Wesele i śmierć u komarów
U komarów wesele, winka mają niewiele.
Ach, ach, ach, ach, winka mają niewiele.
Leci ku nim wróbelek, winka niesie kufelek.
Hu ha! hu ha! winka niesie kufelek.
Drużbowie się popili i komara zabili.
Oj, cj, oj, oj, i komara zabili.
Leży komar w komorze, płacze muszka na dworze.
Aj, aj, aj, aj, płacze muszka na dworze.
— Nie płacz, muszko, co ci to, że ci męża zabito?
Cyt, cyt, co ci to, że ci męża ubito?
Daj mu winka, niech pije, a z pewnością ożyje!
Hej na! hej ha! a z pewnością ożyje!
— Winko mu nie pomoże, on już umarł nieboże!
Aj, aj, aj, aj, on już umarł nieboże!
— Skór" tak już wypadło, wytopimy zeń sadło!
Raz dwa, raz dwa, wytopimy zeń sadło!
Sadło z niego wybrali, za sto złotych sprzedali
• Tak, tak, tak, tak, za sto złotych sprzedali.

K«$e*fe harcerslsi

Pieszo z Murcek na Sowiniec
Harcerze z Murcek składają hołd Marszałkowi Piłsud
skiemu! W ubiegłym tygodniu wyruszył pieszo d> Krakowa
zastęp z I. druż. harcerzy z Murcek, by złożyć hołd Marszał
kowi. Harcerze zabrali ze sobą ziemię z grotów poległych
w obronie ojczyzny powstańców i złożyli ją na Sowińcu.
Skauci angielscy chcą złożyć hołd Marszałkowi.
Na Zlot Harcerstwa do Spały przybędą też i skauci
angielscy. Zatrzymają się oni w Krakowie, by złożyć hołd
prochom Patrona Związku Harcerstwa Polskiego — Wodzowi,
Marszałkowi Piłsudskiemu.

Uśmiechnij się i zgadnij!

... Londyński ogród zoologiczny jest największym na
świecie. Żyje w nim 3 772 zwierząt. Jest jasnem. że wyży
wienie pochłania tu nietylko olbrzymie ilości różnych po
traw, legz ; uwagi na konieczność dostosowania ich do wyi agań różnych awierząt, jest ono również i niezwykłe. Jąnanów zużyto w ilości 203.064 sztuk, mięsa końskiego 260.000
kg, grochu 73.000 kg, suszonych much 364 kg, jajek mrów
czych 220 kg, żółtka 60 kg, ponadto jeszcze wiele innych po
traw.
,

... Przy egzaminie profesor zadaje pytanie, uczeń kręci
się i milczy
— To pytanie jest, zdaje się, za trudne dla ciebie.
— Pytanie może nie, ale odpowiedź, proszę pana pnor
fesora.
*
*
... arats ćatyzedo ot ęis otK
arajuf tsej net :—

Pomnik morskich świnek

Najzgodr.iejszy ptak,
mówi wciąż: tak, tak!
*
*
*
— Mamusiu, pożycz mi dziesięć złotych, ale daj mi narazie tylkr pięć złotych, a pęć złotych będziesz mi winna,
ja ci też btjdę winien pięć złotych, a więc będziemy skwito
wani.

Napewno śmiejecie się lub niedowierzacie! A jednak
w Paryżu ma stanąć pomnik, poświęcony świnkom mor
skim, królikom i myszkom. I to nie jest śmieszne! Bo,
nje wszyscy wiecie o tern — zwierzęta te ponoszą męczeń
ską i bohaterską śmierć za człowieka.
Pamiętajcie, że wszystkie szczepionki, zabezpiecza
jące człowieka przed strasznemi chorobami i pewną
śmiercią, wynaleziono przez bardzo żmudne doświadcze
nia, robione właśnie na tych żywych zwierzętach.

.

*

*

.

.

*

*

Szło raz kilka gęsi, jedna przed dwiema gęsiami, jedna
za dwiema gęsiami i jedna między dwiema gęsiami. Kto zgad
nie ile ich było?

Do widzenia!

Za tydzień!

Mała skrzynka pocztowa
Do Wszystkich: „Gazetka“ odpowiada na liściki zawsze
w pierwszy poniedziałek po pierwszym i po piętnastym dary
każdego miesiąca, czyli dwa razy w miesiącu:
Irena Mazionkówna — Szopienice. Potrwa jeszcze parę
tygodni. Spis schronisk poda P. Tow. Tatrzańskie w Kato
wicach, ul. Pocztowa 16. Na Turbaczu buduje się, lecz jest
też schronisko tymczasowe. Wszystkie dane znaleźć można
w przewodniku Sosnowskiego.
Maryla Krawczykówna — Katowice. Bardzo ładny swój
liścik ucieszył „Gazetkę“. Zwłaszcza obietnica poświęcenia
jej wolnego czasu w wakacje. Wierszyk o Polakach, miesz
kających zagranicą, wymaga małych zmian i poprawek;
przyda się on „Gazetce“, do osobnego numeru o Polakach
zagranicą, który ukaże się w jesieni. Czasopismo, o które py
tasz, nie wychodzi.
Albin i Urszula Dzierżą — Szarlej. O dawno nie pisa
liśmy do siebie! Gazetka nie przypuszczała, że sprawi Wam
tyle radości, tern co napisała. Aibin bardzo pięknie pisze o
Kochanym Dziadku, o Marszałku i o Krakowie, Fotografja
śliczna — Gazetka wkleiła ją do albumu swych drogich,
stałych Czytelników i dziękuje za nią serdecznie.
— A Ty, Urszulo, spędzasz czas bardzo pożytecznie, pra
cując w szkolnem kółku Polek Czerwonego Krzyża. Więc je
steś dumna z nagrody „Gazetki“ i podoba ci się posiana
książka? — Niestety nie można zaradzić brakowi 40-tu nu
merów, kupno ich pociągnęłoby duży wydatek. Koleżanki
ciekawe ? Niech napiszą! Zatem dzieci piszcie i pamiętajcie
0 swej „Gazetce“.
Gabrjela Skórzewska — Mysłowice. Twój wiersz o Mar
szałku, gdyby był krótszy, Gazetka zamieściłaby. Ładne są
te zwrotki:

„Gdy umilkł wiosenny wiatr
I scichł wokoło świat —
Jakaś postać, biała, chyża,
Do Belwederu się zbliża.
I skrzydła rozwarła nad Marszałka głową,
I zabiała Go tajemniczą drogą.
I odszedł od nas, nasz Wódz kochany
Do swojej mamy, tak bardzo łubianej“ —
1 ta:

„Już Zygmunt dzwoni na Ciebie z Wawelu
Przyjdź już na spoczynek Ty dobry przyjacielu
I spocznij wspólnie z Królami na wieki
I nie wypuszczaj Polski- ze Swej opieki...“
„Gazeuka“ cieszy się, że stale ją czytujesz, czeka na obszerny
list o wakacjach i zasyła Ci dużo serdecznych pozdrowień.
Hania Macioezkówna — Chorzów. Nie trzeba tak stras anie biadać! Pewnie, że masz niewesoły początek wakacyj,
ale pomyśl, ue jest naprawdę nieszczęśliwych, biednych i bar
dzo cierp,ących dzieci. Zwłaszcza teraz w czasie upałów, po
myśl, jak okropnie musi być leżeć w szpitalnem łóżku i nie
wiedzieć, kiedy zacznie się chodzić po pięknym Bożym świę
cie. — '’'obie, miejmy nadzieję, — noga szybko się zagoi
i wrócisz do ulubionych zajęć i rozrywek. „Gazetka“ życzy
Ci wszystkiego, co najlepsze i dziękuje za pamięć.
Jerzy Stefanides — Hajduki. Twój wierszyk „Gazetka"
zachowała i może kiedyś go zamieści. List z podziękowaniem
za nagrodę i życzeniami nadszedł i spodobał się bardzo. To
co piszesz o prześladowaniu twego Ojca przez Niemców jest
stiaJ-. . i szkoda, że nie chcesz, by to wydrukować. Podzię
kuj Teresce i Rodzicom za miłe słowa. Gustaw Morcinek
mieszka w Skoczowie. Nowy konkurs w przygotowaniu. To
co piszesz o samej „Skrzyneczce“, jest interesujące i kiedyś
pojawi się w „Gazetce“. Z Hajduk W. dotąd pisało nie 12,
lecz około 30-ro dzieci. „Gazetka“ pozdrawia cię serdecznie.
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sko. Zatrzymały się na brzegu dla wypoczynku.
Czekała je ciężka przeprawa; miały lecieć przez
bagno bez wytchnienia. Nie było na niem krze
wów ni drzewa, na któremby usiąść mogły, a ba
gno było tak grząskie, że małego, lekkiego roba
czka natychmiast pochłaniało;
cóż dopiero
pszczółki z tak ciężkim plastrem miodu!
Ale przeprawa się udała. Drzemiące wiedźmy
zobaczyły rój pszczół i Zerwały się na równe nogi.
Pszczółki użyły podstępu: udając przerażenie,
rzuciły plaster miodu i odfrunęły, gubiąc się mię
dzy liśćmi odwiecznego dębu. Zgłodniałe wiedź
my rzuciły się na miód i chciwie zaczęły go zja
dać, zapominając o całym świecie.
Tymczasem pszczółki zabrały fujarkę zacza
rowaną, zawiesiły na jej miejscu kawałek grubego
patyka i szczęśliwie wróciły do swego ula.
Królewicz spał długo. Obudział go staruszka
słowami:
„Królewiczu! już południe! Wstań, posil się
i wracaj do domu, gdzie niepokoją się, czy nie
spotkał cię jaki przykry wypadek.“
Zerwał się królewicz — wykąpał się i śniada
nie spożywa. Wtem spostrzega, jak cały rój pszczół
ku niemu się zbliża, dźwigając coś ciężkiego.
Wszystkie pszczółki usiadły na ziemi w pobliżu
królewicza. Królowa ich wystąpiła naprzód i
ludzkim głosem powiedziała:
„Jesteśmy ci bardzo wdzięczne, królewiczu,
za ratunek w przy krem położeniu. Gdybyś nam
nie naprawił był ula, przyszłoby nam się tułać po

To mówiąc, zniknęła.
Królewiiz obudził się ze snu, a słoneczko srało
już wysoko na niebie. Zerwał się królewicz; orzeźwił się kąpielą, pożywił jagodami i ruszył w
dalszą drogę.
Idzie królewicz, idzie, zbiera po drodze bar
wne, a wonne kwiatki. Wtem słyszy z daleka japieś brzęczenie. Kierując się tym głosem, doszedł
do olbrzymiego drzewa, w dziupli którego stała
maleńka staruszka i patrzyła na opodal leżące
drzewo, nad którem unosiły się setki pszczół,
brzęczących niespokojnie. Ze zdziwieniem po
znał królewicz staruszkę, którą widział we śnie.
Staruszka uśmiechnęła się życzliwie na jego
grzeczny ukłon.
„Skąd wziąłeś się tutaj, młody królewiczu?
jak trafiłeś tu, w to miejsce, gdzie od początku
świata noga ludzka nie postała?“
I opowiedział królewicz miłej staruszce, jak
bardzo lubi las i jak często do niego chodzi, wie
dziony jakąś nieprzepartą tęsknotą za czemś,
czego określić nie potrafi. Odkrywa wiele nie
znanych, pięknych miejsc i okolic, a zawsze cze
goś szuka jeszcze, szuka i znaleźć nie może.
„I wczoraj, jak zwykle“ — mówił królewicz
— „zapuściłem się w bór; szedłem i szedłem, aż
mnie noc zaskoczyła. Usiadłem pod drzewem i
zasnąłem. We śnie widziałem ciebie, staruszko,
a budząc się dziś rano, nie przypuszczałem, że cię
tak rychło zobaczę. I szedłem znów dalej w bór;
zwabiony brzęczeniem pszczół, tutaję si zjawiłem.

Nie wiecie spewnością, że w wielkich głębiiach
morskich żyją stworzenia prawie nieznane. Nie
które z nich nie mają nawet nazwy. Otóż, dla
zbadania życia tych stworów morskich, zoolo
dzy amerykańscy opuścili się na dno morskie
i udało im się .fotografować morskie potworki1.
Popatrzcie na nie na ilustracji. Nie widzieliście
takich w żadnem akwarjum a nawet na ilustra
cjach.
Nowe opowiadanie cioci Pióro dla młodszych
dzieci.

Mała Minka i koziołek Maciuś
Ninka siedziała właśnie przy śniadania
kiedy usłyszała warkot motoru i sygnał trąb
ki. Zerwała się od stołu i pobiegła do okna.
Przed domem stało duże granatowe auto,
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Wieści z całej Polski
z powiatu rybnickiego
23 bm. odbył się w Rybniku zjazd sprawoz
dawczy Przewodniczących Tow. Polek z 69
(A. Na Zjazd przybyli pp. starosta Wyglenda,
dr. Kujawska i pose! Bałdyk,
Zjazd otwarła przew pow. p, Burzykowa,
która powitała zebranych gości i sympatyków
organizacji a następnie w przemówieniu załobetn uczciła zasługi i wielkość Marszałka Piłudskiego zaznaczając, że organizacja stać be
zie na straży w tej siły moralnej, która prze
obraziła naród, a którą Marszałek przekazał
ipoleczeństwiu, jako spuściznę wielką i świętą.
’o odczytaniu protokołu przez pow. sekr. p.
azankową, przemówił p. starosta Wyglenda,
aznaczając, że praca Tow. Polek wydaje piękjne rezultaty. Przypomniał, że na kobiecie pol
skiej ciąży obowiązek wychowaniu nowych po
koleń w myśli ideologii Marszałka Piłsudskiego,
jliznając działalność Tow. Polek na terenie pow.
Rybnickiego za pozytywną, zapewnił, iż będzie
popierał wszelkie słuszne i pożyteczne poczy
nania organizacji do której należenie ma być
(zaszczytem dla każdej Polki. Skolei sympatyk
|Tow. Polek p. Bałdyk przedstawił projekt no
wej ordynacji wyborczej do Sejmu Śląskiego,
arszawskiego i senatu. Zaznaczył, że obecna
rdynaeja wyborcza utrącą raz na zawsze paryjmictwo. Obecnie samo społeczeństwo przez
olegja wyborczo będzie wyznaczało odpowie
dnich kandydatów mogących z pożytkiem pra
cować dla Państwa Każdy dobry obywatel pojwinien wziąć udział w wyborach i przeto stwier
dztó. że nie jest mu obojętny los Państwa.
Następnie v- starościna Wy-glendowa. iaiko
jprzew. pow. Referatu Opieki nad Matką i Dzie
łek i em dała szczegółowe i wyczerpujące spra
wozdanie z tego działu przacy. Referat powiat.
(Opieki nad Matką i Dzieckiem dał 55 położni
com pomoc w żywności i wyiprawkacr niemo
wlęcych. Dokarmia 69 dzieci do 2 lat dając im
dziennie % litra mleka W przygotowaniu są
stałe przychodnie Opieki nad Matką i Dzieckiem
iw Radlinie i w Rydułtowach. Dzieciom przystę
pującym do Komunii św. w liczbie 1.235 rozdano
Wbrania 1 buciki Ta dziecinna praca cieszy się
Wielkiem uznaniem wśród biednych członkiń.
, Pow. ref. dla Spraw Wiejskich p. kiszkowa
ddała sprawę z tego działu pracy zaznaczając,
fee sprawy gospodarcze cieszą się wielkiem za
interesowaniem wśród kobiet. Założono w okrejsie
sprawozdawczym
szereg
nowych
(ogródków warzywnych których praca idzie
W kierunku zapoznania członkiń z plodotzanianaml prawidłowego stosowania sztucznych
nawozów, rozpoznawania i tępienia szkodników
1 należytej uprawy warzyw. Oprócz ogródkew
istnieje 10 zespołów konkursowych wychowu
Kurcząt rasowych. Przeprowadzono 14 kursów
gotowania. W przygotowaniu jest utworzenie
Ipow. kursu hodowlanego 1 uprawy warzyw w
%hńiku i zaprowadzenie uprawy ziół lekar
skich. Ten dział przyniesie dużo korzyści, bo
(przez remtowość i samowystarczalność małych
[gospodarstw pzyczynia się do zmniejszenia kry
Wysu gospodarczego.
Następnie złożyła sprawozdanie ref. pow.
wych. polit-obywatelskiego P. Mazankowa. Od
czasu walnego zebrania powstało nowych 13
[Kół. Obecnie organizacja na terenie powiatu liiczy 69 Kół, a trzy nowe Koła są już w przy
gotowaniu. W każdym Kole istnieje ref. wychów,
poldt.-obywatelskiego, która współdziała w kie-

Minka nie potrzebowała patrzeć kto przyje
chał. Znała doskonale ten śliczny samochód,
a według niej tylko wujaszek Tadzio mógł
mieć taką cudowną maszynę.
' —- Mamusin, mamusiu, wujaszek Tadzio
przyjechał i auto też — rozległo się wołanie
inki.
Potem, kiedy już się przekonała, że ma
musia usłyszała nowinę, wybiegła na schody.
{Parę schodków — skok — reszta drogi po po
ręczy i Ninka stoi, wpatrująca się w auto.
Przez cały czas pobytu wujaszka, dziew
czynka prawie nie opuszczała samochodu. Z
wielkim trudem wyciągano ją na obiad i ko
lację, no i naturalnie do spania. Ninka była
(bardzo zmartwiona tern, że mamusia nie chce
zrozumieć, że przecież taka mała dziewczyn
ka, świetnie mogłaby sypiać w aucie.
Wujaszek zabierał Ninkę na spacery, a
r-awet wtedy, kiedy jechał gdzieś niedaleko,
za interesem. Dziewczynka żyła w wielkiej
przyjaźni z szoferem Michałem. Michał po
zwalał jej siedzieć koło siebie, czasem nawet
rączką trzymała kierownicę, a na zakrętach
dawała sygnał trąbką.
Pewnego dnia, wracali do domu z dalszej
wycieczki. Minęli jakąś wieś i szofer przy
śpieszył bieg maszyny. Nagle zza drzewa
i-., wybiegł na szosę malutki koziołek, Na od
ios trąbki, zamiast uciec, kozicłek zatrzymał
>ię i spojrzał zdziwiony. Ninka zamarła.
; Jzy Michał potrafi zahamować czy skręcić!
g Wyciągnęła rączkę do kierownicy. Gwałtowny skręt, lekki wstrząs i auto stanęło. Tymjt£ zasem koźlątko stało sobie spokojnie, jakby
'
nic nie stało.
Naturalnie Ninka zaczęła strasznie pro
sić wujaszka, żeby jej kupił tego koziołka.
(Dokończenie nastąpią

ranku pogłębienia i uświadomienia społecznego
członkiń Referat pow. wychów, obywatelskiego
wydał gazetkę dla wszystkich Kół Tow Polek
i Tow Młod. Polek w powiecie poświęconą
wspomnieniu wielkiego Marszalka Piłsudskiego
i zorganizował pow. wycieczkę do Krakowa
przy udziale 986 członkiń celem złożenia hołdu
Zmarłemu Marszałkowi i wzięciu udziału w sy
paniu Kopca na Sowińcu
P. dr. Kujawska wyraziła swe uznanie całe
mu Zarządowi powiat. Tow Polek i wszystkim
pp. przewodniczącym za ich pracę tu na kre
sach. Zaznaczyła, że zostawionej nam wspania-

Jej spuścizny tilełySco nie wolno zmarnować,
ale należy dalej ją własną pracą i wysiłkiem
ożywiać.
W zakończeniu zjazdu wysłano do P. Woje
wody Grażyńskiego depeszę następującej tre
ści: „Zebrane na Zjezdzie Przewodniczące 69
Kół Tow. Polek z pow. rybnickiego ślą Tobie
Czcigodny Włodarzu Ziemi Śląskiej wyrazy
hołdu 1 przywiązania — ślubując jednocześnie
stać wiernie na straży ideologii Marszałka Pił
sudskiego tu na kresach“:
Zebrane opuściły zjazd z mocnem postano
wieniem dalszej pracy dla dobra Ojczyzny.

Spółdzielnie mleczarskie w powiecie lublinieckim
Uchwały sekcji samorządo wei N. Ch. Z. P. w Lublińca.
Onegdaj odbyło się zebranie sekcji samorzą
dowej N Ch Z P w którern wzięli udział naczel
nicy gmin z całego powiatu i delegaci Głów
nym tematem obrad była sprawa budowy mle
czarń w powiecie, celem podniesienia rentowno
ści gospodarstw rolnych. Sprawę tą omawiane
już kilkakrotnie na zebraniu lecz do konkret
nych postanowień nie doszło.
Śląski fundusz rolny widząc brak postano
wień j ospałość rolników, wziął inicjatywę w
swe ręce i ruszył sprawę z miejsca Na zebra
niu dzisieiszam zebrani delegaci mieli się tylko
oświadczyć czy ludność powiatu życzy sobie
budowy mleczarń i czy będzie dla nich dostar
czała dostatecznej ilości mleka. Przeważająca
większość wyraziła swe życzenie i prosiła o za
łożenie spółdzielni mleczarskich.
Przewidziane są spółdzielnie mleczarskie: w
Lublińcu, Boronowie lub Koszęcinie, Lubszy Śl.
Kaletach, Pawonkowie Ch wołku.
Plan budowy jest przewidziany na około
10 lat, zależnie od potrzeb jakie się okażą i roz
woju mleczarń wcześniej założonych. Niektóre
z nich będą tylko zbiornicami mleka zaopatizo
ne,mi w automatyczne chłodzamie, inne będą
mleko przerabiały na masło i sery różnego ga
tunku. Na pierwszy plan wysunięto budowę na
Śląsku spółdzielni mleczarskich w Lrblińcu,
Pszczynie i Cieczynie
Zebranie prowadził starosta p. Olszewski, a
szczegółowych wyjaśnień udzielił i plan rozwi
nął referendarz śląskiego funduszu rolnego p.
Brodnicki z Katowic. Według udzielonych infor
macji — Fundusz Rolny przeznaczył na budowę
spółdzielni mleczarskich w pow. lubiiaieckiur,
600.000 złotych.
Każdy członek przystępujący do spółdzielni
— deklaruje 1 udział
w ysokości 50 zt
który w razie wystąpienia jest zwracany i 5
zł wpisowego. Ta ostatnia kwota nie jest zwracalua i przeznaczona jest na fundusz rezerwo
wy spółdzielni. Po za tom członek zobowiązuje
się dostarczyć podwod.y na bezpłatną zwózkę
materiałów budowlanych, część udziału może
być spłacana żytem a mianowicie do 3 zadekl.
udziałów 100 kg żyta, — 4—10 udziałów 150
kg, zaś ponad 10 udziałów 200 kg żyta — od
jednego udziału. Reszta będzie spłacana gotów
ka w ten sposób, że z należności na dost, mle
ko ściągać się będzie na poczet udziału Y* gr.
od 1 1. mleka — aż do zupełnego spłacenia
udziału.
Ponieważ rozmiary mleczarń zależą od za-

deklarowanych udziałów względnie od ilości,
mleka, które w przyszłości będzie dostarczane,
rozdano uczestnikom deklaracje. Deklaracje te
mają być zwrócone Starostwu najipóźniej do 6
lipca br. poezem Śląski Fundusz Rolny przystą
pi w szybkiem tempie do zrealizowania planów.
Spółdzielnia będzie rodzajem dzierżący role
czarni, który po spłaceniu udzielonego na budo
wę mleczarni funduszu przy 2% roczne-m opro
centowaniu. stanie się właścicielem ruchomości
i nieruchomości.' Spłata długu nastąpi również
na tak dogodnych warunkach, że nie zahamuje
życia spółdzielni. Od 1 1. mleka przez spółdziel
nię sprzedanego względnie przerobionego, spół
dzielnia będzie miała obowiązek wpłacenia na
amortyzację kapitału H — 0.8 grosza. Obliczają
że dług spłacony zostanie 'w terminie około
W lat.
W końcu zebrania wezwał p. starosta naczel
ników gmin do bezwzględnego przestrzegania
przepisów zwalczania raka ziemniaczanego i do
uporządkowania rejestrów meldunkowych.
Tak więc dzięki Śląskiemu Funduszowi Roi-

(X) Ile wpłacono składek w Z. U. S.?
Najnowsze obliczenia, dokonane przez Za
kład Ubezpieczeń Społecznych, wykazują, że w
ciągu lutego b. r. wpływy z tytułu składek
ubezpieczeniowych i odsetek zwłoki wynosiły
ogółem w ubezpieczeniu na wypadek choroby
zł 7.180.371 w ubezpieczeniu pracowników umy
słowych 5.596.925, w ubezpieczeniu emerytalnem robotników 4.520.236, i w ubezpieczeniu od
wypadków w zatrudnieniu zł 2.387.644, czyli
ogółem 19.685,176 zł wobec wymiaru złotych
20.324.633.
(X) Uporczywy reformator.
Ze Lwowa donoszą: Murarz Dudek uporczy
wie usiłuje założyć we Lwowie własną partję.
Przed kilku miesiącami stworzył narodowo-społeczno-radykainą partję, do której udało mu się
zwerbować 7 członków. Starostwo grodzkie opieczętowało lokal partji i organizację zlikwido
wało. Obecnie Dudek założył komitet frontu
polsko-faszystowskiego we Lwowie. I tym ra
zem starosta nakazał zlikwidowanie organi
zacji.
(X) Dzieci zasypane piaskiem.
Z Krakowa donoszą: Przy robotach regula
cyjnych na Wildzie zerwał się wał zasypując
3-letniego Zbigniewa Kocurka, który poniósł
śmierć na miejscu. 5-letni Bolesław Jamrów<
ski odniósł ciężkie obrażenia.
(X) Ziemia z pobojowisk na Sowiniec.
Z Łukowa wyruszyła do Krakowa wycieczka
przedstawicieli społeczeństwa pow. łukowskie
go, bialskiego i radizygf,kiego, złożona z około
500 osób pod kierunkiefn starosty radzyńsk ego
p. Banaszkiewicza i wicestarosty łukowskiego
Bałuka. Wycieczka wiezie ziemię z historycz
nych pobojowisk pod Stoczkiem, Kockiem, Mię
dzyrzeczem, Wolą Okrzejską i Dąbrową.

nemu, gospodarstwa rolne na Śląsku — mają
możność podniesienia się. Od nich tylko teraz
zależy, od ich chęci 1 od dopilnowania wa ran
ków statutowych — budowa spółdzielni mle
czarskich, a temsamem rozwój gospodarstw roi«
mych.

W mieście Omaha, w stanie Nebraska, (Stany Zjednoczone), będącem jednym z najważniej
szych węzłów kolejowych i ośrodków gospodarczych obszarów prerjowych — wybuchł strejk
pracowników komunikacyjnych. Doszło przy tern do rozruchów, w czasie których strajkują
cy zniszczyli szereg wozów tramwajowych.
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Ciekawym, dlaczego te pracowite owady takie
niespokojne?"
To mówiąc, zbliżył się królewicz do powalo
nego drzewa.
„Ach, biedne pszczółki!” — zawołał. — „Toż
to niedźwiedź dziś w nocy ucztę tu sobie urzą
dził, bo wiadomo, jak miód lubi! A teraz biedne
pszczółki nie mają schronienia; zniszczył i zepsuł
całą ich długoletnią pracę, wybierając olbrzymią
łapą plastry z miodem.”
Królewicz tak bardzo pożałował biednych,
małych pszczółek, że postanowił naprawić ul.
Zrzucił prędziutko pąsowy kubraczek, odpasał
krótki miecz, zdjął czapeczkę z czaplom piórkiem
i zabrał się do roboty. Pracował długo, lecz wy
trwale; postawił drzewo, ul uporządkował.
Mądre pszczółki nie przeszkadzały. Na dany
przez staruszkę znak oddaliły się, by królewicz
nie musiał obawiać się ich żądeł. Uporządkowaw
szy wszystko należycie, rzucił im królewicz na
dobry początek bukiet uzbieranych po drodze
kwiatów, pełnych słodkiego miodu. Pszczółki
uspokjone, szczęśliwe zakrzątnęły się z radosnem
brzęczeniem około swego ula.
Królewicz spostrzegł dopiero teraz, że cały
dzień zeszedł mu na pracy, że do wieczora już
niedaleko i że jest bardzo zmęczony. Staruszka
poczęstowała królewicza jagodami i miodem.
Przy roznieconym ogniu upiekł sobie nieco grzy
bów; posilony położył się na miękkim mchu i zasnął smacznie.

Tymczasem w ulu panował wielki ruch.
Pszczółki, zwołane przez królowę, radziły nad
tern, jakby odwdzięczyć się królewiczowi, coby
mu dać w podarunku, czemby go najbardziej ucieszyć. Radziły pszczółki, radziły, ale jakoś nic
nie mogły uradzić. Królowa ich odezwała się w
te słowa:
„Moje dzieci kochane! jak widzę, jesteśmy
dobre do pracy, ale w radzie jakoś nam nic idzie.
Lećmy do naszej staruszki i jej się poradźmy!”
Po chwili pusto było w ulu. Brzęczeniem
zbudziły pszczółki staruszkę ze snu. Podniosła się
z posłania, skleconego z mchu i liści i zapytała:
„Czegóż chcecie robaczki — czego?”
Pszczółki brzęczały, brzęczały, a staruszka uśmiechała się i kiwała głową; wreszcie rzekła:
„W tym a tym lesie jest bezdenne baunisko
siedmiu czaitów. Wśród niego stoi na małej wy
sepce olbrzymi dąb, a na tym dębie wisi zaczaro
wana fujarka, której strzegą trzy wiedźmy. Za
cudownym głosem fletu tęskni królewicz bezwie
dnie. Z chwilą, gdy go posiędzic, będzie bez mia
ry szczęśliwy.”
Pszczółki podziękowały Za radę i wróciły do
ula. Tu znowu radziły, radziły, wkońcu wiedzia
ły, jak uczynić mają.
Zabrały duży plaster miodu i poleciały całą
chmarą ku bagnisku siedmiu czartów^ Leciały
bardzo długo, wypoczywały kilkakrotnie, zmę
czone dźwiganiem ciężkiego plastra miodu.
Ranek już był niedaleko, gdy ujrzały bagni-
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(—) Wypadł z autobusu.
Przy ul. Zamkowej w Katowicach z auto
busu Śląsk, linij autobusowych wypadł urzęd
nik prywatny, Paweł Lubica. Doznał on bardzo
ciężkich obrażeń na całem cieS i na głowie.
W stanie ciężkim odwieziono go do szpitala Sp.
Brackiej w Katowicach.
(—) Nie mogła przeboleć śmieci dziecka.
Obok huty Baildon rzuciła ?ię pod' pociąg
27-letnia Augustyna Sosna, słu&ca z Katowic.
Doznała ona jedynie obrażeń ;a całem ciele.
Niewiastę przewieziono do szpila. Życiu jej
nie zagraża niebezpieczeństwo. Przyczyną roz
paczliwego kroku była śmierć jeynego jej dziec
ka wskutek nieszczęśliwego wypdku.

Z Katowickiego
'(K) Renciści siemianowiccy
otrzymają wypłatę w dniu llipca br, nato
miast renty wypadkowe wdów isierot wypłaca
me będą 2 bm. w Urzędzie Poetowym.
(K) Budowa hali targowej w iemianowicach.
Siemianowice w myśl rozpędzenia Mini
eterstwa Spraw Wewnętrznych muszą wybu
dować halę targową dla wyrćów mięsnych,
nabiału etc. Magistrat odbył juw tej sprawie
posiedzenie i projektowana jestmdowa tej ha
li przy Placu Skargi. Koszta udowy wynio
są około 120 tys, zł. Należałot sobie życzyć,
ażeby sprawa ruszyła z miej«, gdyż przez
kilka tygodni byliby zatrudinian miejscowi bez
robotni.
;(K) 10-Iecie OZPR. w Siemianoicach.
obchodzić będzie dziesięcioro swej pracy,
połączone z atrakcyjnemi i jopagandowemi
imprezami. Uroczystość zapoWda się impo
nująco. Zjadą liczne Koła.
(K) żeński ośrodek pracy w Smianowicach.
Żeński Ośrodek Pracy w liemianowicach
powstanie, jak już w swoim czńe donosiliśmy
we września br. Ma on na cu dostarczenie
bezrobotnej młodzieży żeńskiejzatrudnienia i
przygotowanie jej, w miarę niności, do pra
cy zarobkowej po wyjściu z Ofdka, zapozna
nie dziewcząt z racjonalnem pwadzeniem go
spodarstwa domowego, zapewitnie warunków
rozwoju fizycznego i wychowap w duchu oby
watelskim i państwowym. Ośrtek będzie zam
knięty — dziewczęta będą w ni stale mieszka
ły pod opieką, otrzymywać bęi utrzymanie i
60 gr. dziennie, ponadto 5 zł ms. na książecz
kę PKO. Ośrodek uruchamia 'ow. Polek —
iZarząd Główny dzięki poparci P. Wojewody
dr. Grażyńskiego.
(K) „święto Morza“ w SiemiePwicach.
„Święto Morza“ w Siemianoicach ohchodzo
no w tym roku uroczyście. 2£bm. puszczano
na stawie hutniczym „Wianki“,>rzygrywała or
kiestra Rezerwistów oraz -«stąpiły chóry.
Wspaniałe ognie sztuczne i decfjda iluminowa
nych łodzi zakończyły wigilję lwięta Morza“.
29 bm. wszystkie organizacje iejscowe wzię
ły udział w nabożeństwie, podm na placu
Piotra Skargi przemówił do obranych red.
Pronobis. Następnie odbyło ę poświęcenie
przystani LMK. przy stawie łtniczym z pod
niesieniem bandery. PopołudniiW sali Pszczel
nika odbyła się zabawa ludów Miasto przy
brało szatę odświętną.

Święto Morza w Katowicach
Wspaniały program uroczystości — Akademia w Teatrze Polskim
Minionej soboty i niedzieli, w Święto Mo
rza, cała Polska zgromadziła się pod sztan
darami Ligi Morskiej i Kolonialnej. Punk
tem centralnym uroczystości Święta Morza
była Gdynia, stojącą na straży polskiego
wybrzeża, gdzie generalny Inspektor Armji,
gen. Rydz-Śmigły przyjął defiladę.
Ale niemniej godnie i uroczyście minęły
te dni. na drugim krańcu Polski, na Śląsku,
gdzie znów punktem centralnym uroczy
stości były Katowice. Śląsk zawsze przo
dował w. każdej akcji na rzecz naszego mo
rza i w tym roku, wobec nowych planów i
zamierzeń Ligi Morskiej i Kolonialnej, wo
bec zamierzeń Funduszu Obrony Morza, —
zamanifestował całą swoją dobrą wolę i
zapał w umacnianiu naszej siły morskiej.
W sobotę, rankiem podniesiono banderę
morska na Rynku w Katowicach, a ks. kan
clerz Bieniek odprawił uroczysta mszę po
łowa w obecności bardzo licznych tłumów,
poczem złożono wieniec na płycie Powstań
ca na pl. Wolności. W przeddzień uroczy
stości zapłonęły symboliczne ogniska w
Brynowie, Bogucicach, Załężu i Ligocie.

Ukoronowaniem wspaniałych manifestacyj była wieczorna akademia w Teatrze
Polskim.
Po odegraniu hymnu L. M. i K. przez or
kiestrę kolejową, zagaił akademie prezes
obwodu śląskiego L. M. i K. p. rejent Ro
siek, witając przedstawicieli władz i ucze
stników akademii.
Następnie na mównicę wyszedł delegat
dowództwa marynarki wojennej komandor
marynarki Mieszkowski, który w jędmem
żołnierskiem przemówieniu, przy ogromnem
zainteresowaniu audytorium nakreślił hi
storyczny szkic rozwoju marynarki wojen
nej na tle pierwszych lat istnienia odrodzo
nej Rzeczypospolitej, a następnie omówił
potrzeby naszej floty morskiej, zwracając
uwagę na ogromne jej biakl. I tu — według
słów komandora Myszkowskiego — musi
my stanąć do wyścigu, jaki podjęły inne na
rody i zająć należne nam mocarstwowe sta
nowisko wśród państw, które posiadają oparcie o brzeg morski.
Przemówienie komandora Mieszkówskiegn nagrodzone zostało burzą oklasków.

Urzędnicy i robotnicy zakładów von Plessa
u trumny Wodza
W myśl zapowiedzi, w ub. czwartek
urzędnicy i robotnicy Dóbr i Zakładów
Przemysłowych księcia v. Plessa wy
jechali do Krakowa dwoma popularne*
mi pociągami „Aleksander“ i „Piast“, by
oddać należny hołd prochom Wodza
Narodu, Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W wycieczce wziął udział sędzia egze
kucyjny dyr. Tadeusz Popławski, za
rządca przymusowy wraz z dyrektora
mi oraz urzędnicy i robotnicy z poszczę
gólnych przedsiębiorstw w liczbie oko
ło 2500 osób.
Po przybyciu do Krakowa udano się
na uroczyste nabożeństwo do kościoła
Mariackiego, podczas którego ks. infułat
Kalinowski udzielił wycieczkowiczom
błogosławieństwa. Z kościoła pochodem

ruszono na Wawel do krypty św. Leo
narda, gdzie leżą zwłoki Marszałka Pił
sudskiego. Po obejrzeniu trumny ze
zwłokami Wodza Narodu oraz częściowem zwiedzeniu Wawelu, udano się na
Sowiniec, by wziąć udział w sypaniu
kopca im. Marszałka Józefa Piłsudskie
go. Tutaj każdy złożył na budującym
sie kopcu, ziemie przewiezioną ze Ślą
ska jako symboliczny wyraz hołdu dla
wielkiego Budowniczego Polski.
Po wpisaniu się do księgi pamiątko
wej budowy kopca, uczestnicy wyciecz
ki odjechali spowrotem do Katowic. Wy
cieczka, nacechowana poważnym na
strojem, przeprowadzona została spra
wnie, zaś wśród uczestników pozosta
wiła niezatarte wrażenia.

Akademicy politechniki wrocławskiej
zwiedzili hutę „Pokój"
Nowy Bytom. 1. 7.
Hutę „Pokój“ w Nowym Bytomiu
zwiedziła onegdaj wycieczka akademi
ków niemieckich z politechniki Wroclaw
sklej w liczbie 23 osób, z prof. dr. C.
Netterem na czele. Goście, którzy przy
byli do Nowego Bytomia o godz. 9,30,
oprowadzeni zostali przez inżynierów
huty „Pokój“ i zwiedzili wszystkie od
działy huty do godz. 19, interesując się
żywo urządzeniami technicznemi i wy
tworami huty .Pokój“, iak wogółe hut

nictwem polskiem. W czasie przerw w
zwiedzaniu goście przyjęci zostali przez
dyrekcje w „Domu Robotniczym“ śnia
daniem, obiadem i kolacją. Poza hutą
zwiedzali goście również i miejscowość.
Nowy Bytom opuścili goście niemieccy
o godzinie 22,30. Sadzić należy, iż z od
bytei wycieczki odnieśli goście jak naj
lepsze wrażenie, czego dowodem były
słowa uznania pod adresem dyrekcji,
złożone przez kierownika wycieczki
prof. Nettera.

(K) Z posiedzenia NChZP.
Siemianowickie Koło NChZ) odbyło onegdaj miesięczne zebranie z aktuftym referatem
red. Kopecia z Katowic. Nastinie omawiano
szereg spraw lokalnych. PoiPzano jeszcze
W sądzie grodzkim w Bielsku na se dów, Jonderko opuścił ją i zawarł zna
sprawę budowy baraków dla łtfdomnych oraz
sji
wyjazdowej
sądu okręgowego z Cie jomość z Zofia Miodońską, krawczynią
omówiono stan czytelnictwa.

Skazanie oszusta matrymonialnego

szyna odbyła się rozprawa sadowa prze
ciw Alojzemu Jonderce, zam. w Kamie
nicy ad Bielsko.
Jomderko, który był już karany za
kradzież, został oskarżony o wyłudza
nie pieniędzy od kobiet pod pretekstem
małżeństwa. Zawarł on znajomość ze
służącą Józefa Sliwówną. od której wy
łudził uciułane w ciągu wielu lat pracy
(3) „święto Morza“ w Rudzie Hskiej.
Bardzo uroczyście obchodzi tegoroczne oszczędności w wysokości 1100 złotych.
„Święto Morza“ w Rudzie ślą»iej. 28 bm. wie Gdy wyczerpało się „źródło“ docho"

(K) Pożar.
W zabudowaniach Wojciech Hetmańskiego
w Brzezińce wybuchł onegdaj %ar, który zni
szczył dach domu mieszkalneg i szopę. Szko
da wynosi 6000 zł. Przyczyny ożaru nie usta
lono. Gospodarstwo było ubez^czone.

Z ^więtochłowckiego

ozorem odbył się uroczysty ca'strzyk z udzia
łem wszystkeh organizacyj plwojskowych i
towarzystw, O godz. 20,30 od#a się akadem
ia w sali Domu Narodowego. Staraniem miej
scowego Koła Ligi Morskiej0 i Kolonialnej
została wzniesiona na placu wirki i Wigury
wspaniała latarnia morska a 'o ulicach obwo
żony był model okrętu. Nast, lnia rano odbyła
się zbiórka wszystkich organfacyj półwojako
wych i towarzystw na placu t wirki i Wigury
O godz. 8,45 nastąpiło podniegObie bandery na
latarni morskiej, a następnie wymarsz do ko
ścioła św. Józefa na nabożeństwo. Po nabo
żeństwie pochód rozwiązał ai< lnów na placu
Żwirki i Wigury, gdzie prof. Kędryna wygło
sił przemówienie." Popołudniu odbył się przy
KS. „Slavif-“
uroczysty kier
basenie pływackim____
....
masz, z uroczystą „Nocą Świętojańską“. Sta
raniem pań Ligi Morskiej i K°lonjalnej odbyło
się na basenie rzucanie wiantów i ogni sztu
cznych.

(Ś) Wystawa Rzemieślnicza w Rudzie Śl. prze
dłużona do 3 lipca.
Wobec ogromnego zainteresowania, jakie
budzi Wystawa Rzem. — urządzona poraź
pierwszy na terenie Rudy Śl. Komitet „Tygo
dnia Prop. Rzem. Polsk.“ jest zmuszony przed
łużyć wystawę do dnia 3 lipca br. Tłumy ludzi
przewijają się codziennie przez teren wysta
wy i podziwiają wyroby polskiego rzemieślnika.
Wystawę zwiedził ostatnio nacz. W. O, P. dr.
Kopczyński w towarzystwie wizyt. Sołtysa i
mgr. Gajera. W ramach Tygodnia odbył się od
czyt p. inż. Nitschowej na temat: „Organizacja
gospodarcza domów“. Ostatnio przybył na wy
stawę p. starosta Szaliński, protektor „Tygod
nia“ wpisując do księgi pamiątkowej co nastę
puje: Wystawa rzemieślnicza, którą zwiedzi

z Komorowie. Wkrótce oświadczył się
jej i prosił rodziców o jej rękę. Tym
razem oszust wyłudził 870 złotych.
Jak się okazało. Jonderko zabierał
pieniądze również innym dziewczętom.
Sąd no przesłuchaniu świadków, skazał
oszusta matrymonialnego na 9 miesięcy
wiezienia. Jonderko ma jeszcze podo
bne sprawki w Białej, za które odpo
wiadać będzie przed sadem okresowym
w Wadowicach.

łem przed chwilą, odkrywa różne umiejętności,
o których istnieniu sąsiedzi nieraz nie wiedzą.
Byłoby pożądane, aby za przykładem Rudy po
szły inne miejscowości.
Równocześnie rzeczą bardzo cenną jest
wskrzeszenie nieraz u nas zaniedbanych zwy
czajów i uroczystości — ściśle związanych z ży
ciem cechów i rzemiosłem wogóle. Polski rze
mieślnik, który był spychany na dalsze miejsce
musi w wolnej Ojczyźnie od:[zyskać to stanowi
sko ważne, które się jemu należy i społecznie
i gospodarczo". Rozgłos wystawy przedostał
się na teren niem. śląska, to też obywatele z
sąsiednich miejscowości niem, jak Borsigwerk,
Biskupic — Zabrza, zwiedzają ją licznie, podzi
wiając wysoki poziom eksponatów.

W dalszym ciągu programu chór miesza
ny Dyrekcji PKP. odśpiewał kilka pieśni
okolicznościowych, nagrodzonych brawami.
Uczestnicy akademii w ciszy i skupieniu
wysłuchali fragmentu z „Wiatru od morza"
St. Żeromskiego w deklamacji artysty Te-»
atru Polskiego p. Kostrzewskiego.
Akademie uświetnił również mistrzowską
grą prof, konserwatorium o. Cetner, przy
akompaniamencie p. Zofii Daniszewskiej.
Na zakończenie przy ściemnione er świe
tle ustawiły się na scenie pod popiersiem
Marszałka Piłsudskiego poczty sztandaro
we L. M. i K., Zw. Rezerwistów i Tow. Po
lek, a po przemówieniu n rej. Kostka, po
święconemu twórcy floty polskiej, zebrani
dla uczczenia Jego pamięci zachowali jedno
minutowe milczenie
Na zakończenie orkiestra odegrała „Pier
wsza Brygadę“.
Akademia ta dała właściwy wyraz nastrojowi Śląska, który podlał z całą Polską
akcję ugruntowania naszej potęgi na wodach
Bałtyku.
Przez obydwa dni przeprowadzone były
zbiórki na fundusz Ligi Morskiej i Kolonial
nej oraz na Fundusz Obrony Morza.
W niedzielę wieczorem zamknięto uro
czystości puszczaniem wianków na Buglowlźnie.
Święto Morza jest w każdym roku przy
poranieniem, że w pracy dla sprawy morza,
w ofiarności społeczeństwa na rzecz fundu
szu dla powiększenia naszej floty nie można
ustawać; przeciwnie, obowiązkiem naszym
jest ciągła troska o te sprawy, co leży w
interesie całego narodu. Pamiętajmy bo
wiem, że silna flota, to gwarancja bezpie
czeństwa, to pewność, że w każdej ciężkiej
chwili będziemy mogli stanąć za stalowym
murem naszej floty.
Uroczystości w Bielsku i w Dziedzicach.
Społeczeństwo Bielska obchodziło uro
czyście Święto Morza. W dniu 29 bm. po
nabożeństwie w kościele parafialnym, w
którem wzięli udział przedstawiciele władz
z p. burmistrzem Przybyła i starosta Bo
cheńskim na czele, zebrały się liczne tłumy
na rynku bielskim, wraz z kompania woj
ska i organizacjami. Do zebranych przemó
wił na temat znaczenia morza dyrektor po-,
czty p. Mackiewicz imieniem Ligi Morskiej
i Kolonialnej,
Uroczystości zakończyły się odegraniem
hymnu państwowego.
Oddzielnie odbyły się barwne i imponu
jące uroczystości w Dziedzicach przy tam
tejszej kopalni „Silesia“. Na wodach ogro
mnego stawu w świetle zaimprowizowanej
staraniem dyr. Iwanka latarni morskiej, od
były sie zawody kajakowe. Wieczorem pu
szczano wianki na wodę w świetle sztucz
nych ogni i reflektorów.
Na uroczystości w Dziedzicach wyjecha
ła z Bielska sztafeta motocyklowa Z. S. w
składzie: kpt. Stysik, prof. Klosek, Płodzień
Gembala, Cugowski. Romaszkan, Sojecki
i Augustynowicz.

Z Rybnickiego
(R) Z posiedzenia Rady Miejskiej w Ryb
niku.
28 ub. m. o godz. 20 odbyło się w Ryb
niku w sali posiedzeń w nowym ratuszu po
siedzenie Rady Miejskiej. W pierwszym
rzędzie Rada Miejska uchwaliła zaciągnię
cie długoterminowej pożyczki z Polskiego
Banku Komunalnego w Warszawie w wy
sokości 15.000 zł. na przeprowadzenie po
miarów. Na wniosek Magistratu Rada
Miejska zgodziła się na przebudowę ulicy
Korfantego i Zamkowej wraz z placami
przed Magistratem i pocztą. Koszta prze
budowy powyższych ulic wyniosą 35.000
zł. Suma ta pokryta zostanie z opłat za
sprzedane place budowlane. Przy omawia
niu nowego statutu o samoistnym podatku
komunalnym od rozrywek, zabaw i wido
wisk publicznych ustalono nową stawkę
ramach od 10 do 40% od cen biletów. ¥*
podlegają osobnej stawce. W dalszym Cią
gu jednogłośnie uchwalono jednorazowa
subwencję w kwocie 200 zł. dla Komitet
Obywatelskiego budowy tablicy pamiątko*
wej dla uczczenia pamięci poległych Pow
stańców w Rybniku-Paruszowcu, która zo- '
stanie umieszczona na budynku narożnym"’
przy ul. Przemysłowej. W wolnych głosach
poruszono sprawę przebudowy dalszych
ulic. Sprawa ta jednak musi stanąć na
martwym punkcie z braku funduszów, Na
tern posiedzenie zamknięto*

____
(Pv) Kolon je letnie dla dzieci „Rodziny policyj
nej“ w Rybniku.
Tak jak w latach poprzednich „Rodzina po
licyjna“ w Rybniku i w br, pomyślała o kolon
iach letnich dla dzieci swych członków, jednak
że z tą różnicą, że w tym roku urządziła je po
raz pierwszy we własnym zakresie i to w prze
pięknej i zdrowej okolicy pow. rybnickiego w
Interesujące informacje ze spuścizny naukowej Szymona Askenazego.
Godowie. Otwarcia kolonji dokonała nadkomisarzowa Niedzielina. Dzieci mają na przeciąg
czterech tygodni zapewnioną opiekę fachową,
Spuścizna zmarłego znakomitego histo riosrafji. Niektóre z nich dopiero teraz wy jaca się na początku drugiego tomu „Wcza
lekarską i możność korzystania z kąpieli słone ryka Szymona Askenazego. poza giośnemi stępują w całym blasku bystrości anality sów historycznych“. Jej argumenty i fakty,
cznych i z kąpieli wodnych w Olzie.
monografiami kryje w sobie ponadto sze cznej i skrótów syntetycznych, w jakich ta oparte na wovczas świeżo ogłoszonych
reg drobnych, zapomnianych rozpraw, za lent Askenazego specjalnie celował.
dokumentach sczególnie dziś stają się nad
(R) 9 mieś. za kradzież roweru.
Jednem z takich małych arcydzieł — to wyraz wymowie.
Przed Sądem Grodzkim w Rybniku stanął wartych w t zw. „Wczasach historycz
w ub. piątek robotnik P. Szymoczka z Czerni nych“. Sa to prawdziwe perły naszej histo- rozprawka pt. „Francja a Polska“, znajduNa niespełnt 50 stronach Szymon Askecy, oskarżony o kradzież roweru. Przewód sądo
nazy kreśli po mistrzowsku metody polity
wy wykazał winę oskarżonego. Wyrok brzmiał
ki francuskiej r stosunku do Rzpiitej.
9 miesięcy więzienia. Surowa kara będzie prze
Zamiast zwązać się z Polską i ją do sie
strogą dla wszystkich trudniących się podob
przywiązał Francja umyśliła ją kupić,
bie
nym procederem.

Wymowna lekcja hlstorji o stosunku Polski

do Francji

Ziemia z „trójkąta trzech cesarzy“

Bójki i awantury
Na wokandzie Sądu Okresowego w Rybniku
znalazło się w ubiegły piątek kilka spraw o po
bicie. W pierwszej sprawie zasiedli na lawie
oskarżonych Alojzy Wojak i Alojzy Mandera z
Kornowaca. Wymienieni brali udział w paź
dzierniku ub. roku w bójce, w czasie której
rzucali kamieniami w kłębowisko tarzających
się po ziemi przeciwników. Nieszczęście chcia
ło, że jeden zabłąkany kamień uderzył przyglą
dającą się bitce Augustynę Bożek w głowę, —
wskutek czego ta doznała złamania czaszki. —
Sąd skazał obu na 6 miesięcy więzienia. Zkolei
miejsca za krata sądową zajęli bracia Józef,
Brunon i Wincenty Świ tatowie oraz ich kuzyn
Józef II Świtała, Akt oskarżenia zarzucał im,
że w sierpniu ub. roku napadli na spokojnie sie
dzącego przed swą piekarnią piekarza Stani
sława Pająka, z którym mieli już od dawna
swoje osobiste porachunki świtało wie pobili
Pająka po głowie i gdyby nie nadchodząca po
moc ze strony policji, byliby go na miejscu za
tłukli. Na rozprawie, jak to zawsze bywa. oskarżeni nie przyznali się do winy, jednak ob
szerne zeznania świadków wystarczyły do wy
dania wyroku skazującego. Sad uwolnił tylko
Wincentego Świtałę, resztę zaś skazał po 6 mie
sięcy więzienia z zawieszeniem. Na 6 miesięcy
więzienia skazał sad Alojzego Skupienia z Mar
klowic Dolnych, który w czasie sprzeczki z
swym sąsiadem Karolem R duchem o miedzę gra
niczną, pobił go żelaznym orczykiem Wynikiem
pobicia był kilkotygodniowy pobyt Rducha w
szpitalu. W następnej rozprawie o pobicie Gru
szczyk z Popielowa odpowiadał za ciężkie ura
zy. zadane braciom Henrykowi i Robertowi
Mandrelom, których podejrzewał o kradzież
siana z jegp pola. Gruszczyk napadł obu braci
wraz z swym synem Henrykiem i pobił ich cię
żko bykowcem. Jak się późsiej okazało, podej
rzenia Gruszczyków były bezpodstawne Siano
kradł kto inny. Za pobicie trzeba cierpieć. Sąd
wymierzył Gruszczykom po 6 miesięcy wiezie
nia. —

Z flotą wojenną możemy zyskać korzystne
przymierza, dobrobyt i pokój; bez niej
nędzę i niewolę tylko.

—

Maturzyści przed wyborem
zawodu
Odezwa do maturzystów śląskich.
Rokrocznie liczne grono maturzystek i
maturzystów opuszczające mary średnich
zakładów naukowych staje przed dylema
tem — cóż począć dalej? Czy iść odraz u
do pracy zawodowej, rezygnować z kariery
akademickiej — czy też stanąć w gronie ubiegających się o dyplom naukowy.
Pytanie to w dzisiejszych czasach na
stręcza'niejednemu z młodych maturzystów
dużo kłopotów. Decyzja z natury rzeczy nie
może być łatwa, jeśli się zważy, że sytua
cja materialna akademików z dyplomem
siale się pogarsza. Uniwersytet daje tylko
wiedze, naukę, przygotowanie, ale nie mo
że dać rękojmi uzyskania kawałka chleba.
Stosunki śląskie może nie we wszyst
kich dziedzinach noszą to bezwzględne pię
tno beznadziejności. Są pewne działy na
szego życia, które wymagać będą dopływu
sił miejscowych z akademickiem wykształ
ceniem. Aby te decyzję młodej jednostce
ułatwić, nie narażać jej od początku na
zawody życiowe, trzeba jej odpowiednio
uświadomić warunki bytowania w przyzlym zawodzie, zapoznać ja z wszystkiei dzisiejszemi wzgl. przewidywanemi trunościami. Na tej podstawie powzięta deyzja nie będzie zapewne lekkomyślna, ale
>dzie wynikiem praktycznej oceny życia i
.miłowania do wybranego zawodu.
Ta myślą owiane — grono akademików
śląskich przy poparciu śląskich organizacyj
ikademickich zwołuje na dzień 3 lipca br.
godz. 18-ej do sali posiedzeń ady Miejkiej
Katowicach Zjnzd Maturzystów. Wzocm innych lat, przedmiotem referatów i
dyskusji będą: warunki studiów na poszcze
gólnych uniwersytetach i politechnikach
polskich.
Nie wątpimy, że liczny udział tegorocz
nych maturzystek i maturzystów w Zjeźzie będzie dowodem racjonalnego ustosuno w ani a sie do zagadnienia studiów akade
mickich i wyboru zawodu, f

na Sowińcu
Kraków, 1. 7.
Do Krakowa przybyła delegacja Koła
Oficerów Rezerwy w Mysłowicach w
osobach pp.: Lorenowicza, dr. Neciuka
i Cibisa, która przywiozła artystycznie
skomponowana urnę z ziemią, pobraną
z trójkąta byłych trzech zaborów, jako
symbol czynu Budowniczego i Zjedno
czy cielą Narodu — oraz ziemię ze współ
nej mogiły poległych powstańców ślą
skich. Urna ma kształt krzyża oficer

poślubić odzielziczyć. Zamiast uczynić z
Polski potężny instrument swoich wpły
wów w środkiwej i wschodniej Europie,
dyplomacja fraicuska droga „swatam prze
kupstwa i bałanuctw“, „taktyką osobistycr
kombinacyj polziemnych intryg i jawnego
przekupstwa“ tara sie za wszelką cenę osłabić państwcwą siłę Polski.
Instrukcje jprezentatów francuskich w
Warszawie zapanowania Stanisława Au-

skiego, w którego trzech ramionach
znajduje się ziemia z zaboru austriackie
go, rosyjskiego i niemieckiego z odpowiedniemi monetami, a w czwartem doi
nem ramieniu mieści się ziemia z mogi
ły powstańców śląskich.
Trzymajmyńę morza.
Tak Śląsk składa hołd Marszałkowi,
STANISŁAW STASZIC.
podwyższając kopiec ku Jego czci gru
dą, w której zespolone . są ziemie z
trzech doniedawna rozdartych kordo gusta — pisze iskenazy — równie stanow
nem części Ojczyzny.
czo oświadczał sie przeciw naprawie rzą

du, przeciw pwiekszeniu kadr wojsko
wych, urzadzeiu skarbu, ustaleniu sukcesji
w Polsce — j£ wskazówki Podewilsa dla
przedstawicielipruskich. jak zlecenia Kaunitza dla pełnmocnych austriackich, albo
Komisariat zagraniczny harcerzy o- gu egipskiego. Skauci ci udadzą się do iak nakazy Pana dla Repnina.
Doszło do ego, że minister francuski
trzymał w dniu wczorajszym zawiado Polski przez Morze Czarne, a następnie
Choiseul prokimuje wyraźnie anarchje w
mienie, że na zlot harcerstwa w Spalę z rumuńskiego portu Konstancy koleją Polsce jako jena z podwalin systematu
przybędzie 5 Hindusów, którzy przyja do Spały. Obydwie reprezentacje po francuskiego ^Europie: ponieważ anarchia
dą do Polski wraz z y/y prawa skautów zlocie w Spalę udadzą się wraz z wy polska—brzmi nstrukcia Choiseula — jest
węgierskich w dniu 12 lipca do Krako prawa polska na „Rover Mobt“ między użyteczna dla iteresów francuskich, prze
wa. Skauci hinduscy przybędą w swych narodowy zlot starszych skautów w to cała poiityknasza w tym kraju powinna
egzotycznych strofach narodowych.
Szwecji.
Nieoczekiwana
zapowiedz się ograniczyćlo jej utrzymania“.
Pod kierunfem pruskim a przy naiczynRównocześnie nadeszła wiadomość przyjazdu tak egzotycznych gości na
pomoc i za pieniądze francuskie,
od Związku Skautów z Egiptu, że w naj zlot w Spalę, jest wyrazem olbrzymie niejszej
został zerwań sejm grodzieński 1744 r;
bliższNch dniach wyjedzie z Aleksandrii go zainteresowania zagranicznego skau jeden z najwaiiejszych sejmów XVIII w.,
zastęp skautów egipskich, którzy we tingu Polska i jej harcerstwem, które w który miał wfcej widoków politycznych
zmą udział w zlocie harcerstwa polskie* całym świecie cieszy się ogromna sym ■niż późniejszy onwokacyjny. więcej może
niż czteroletnido uskutecznienia niezbęd
go w Spalę, jako reprezentacja skautin- patia i uznaniem.
ne! naprawy r:du.
Tylko w Raitei rządnej, mogła Francja
odległy wpływwój ustalić, tylko w zbroj
nej mieć oparć na drugim krańcu Europy,
i Tymczasem jecak dypomacja francuska od
Mazariniego djChoiseula — od Lumbra do
Pauimego star się za wszelką cenę utrzy
mać anarchię iłską, zawisłość tronu, ryj waJzację magitów, niesforność szlachty,
1 instytucje wo&go veto, wolnego rumpo,
konfederacji, cos w skarbie, osłabienie si
ły zbrojnej —łowem, używa wyłącznie
metod bedącyi przywilejem trzech zabor
ców — Prus, jstrji i Rosji...
Zahypnotyavana fanatyczna nienawi
ścią do Habstrgów. Francja z typowem
dla jej doktryi politycznych krótkowidztwem inspirujöplaca i proteguje wszyst
kich książąt nnieckich a w pierwszej li
nii, elektora bndenburskiego przeciw mo
narchii habsbukiej; i ta zasada staje się
kamieniem w celnym polityki francuskiej,
przynosząc jejw plonach nieoczekiwaną
pointę — pod :danem...
Był jeden »ment wyjątkowo pomyślny
dla ustalenia vłvwów francuskich na tere
nie Rzpiitei — mianowicie po wygaśnięciu
dynastii Jagienów. I cóż wówczas robi
Francja? Posy Henryka Waiezego, który
PO dwuletnien fantastycznem panowaniu,
Kontrtorpedowce polskie „Burza“ i „Wicher“ w porcie kilońskim z wizytą u floty nie matnia się z Eski tak, że użyjemy dobit
mieckiej.
nych słów frauskiego historyka, „jak ula
tnia się z gosdy podróżny, co nie chce
płacić rachunk.
Niepospolitiokazja — nisze Askenazy,
najhaniebniej żtała zmarnowana i jak się
okazało, zmarwana bezpowrotnie. Pol
W sobotę około północy Paweł Mer*
W podobnym jak Copik stanie zjawił ska. na szcześi. pocieszyła się wspaniałą
cik z Halemby przyprowadził na poste się na posterunku policji górnik Ema postacią nastev. Stefanem Batorym.
Nie mniei dzne świadectwo wystawiła
runek policji emer. górnika Roberta nuel Kurpas z Zaleskiej Hałdy i zeznał, sobie
dyplomai francuska swoja komple
Copika, który został napadnięty przez że w drodze z Zaleskiej Hałdy do Kato tna ignorancja sprawach rosyjskich. Ronieznanego osobnika w Borowej Wsi i wic napadnięty został przez Medarda
otrzymał szereg pchnięć nożem w gło Lompę, który poranił go nożem. Kurpas
Marynarka ijenna służy nietylko do owę i ręce. Rannego i broczącego krwią w stanie groźnym został odstawiony do brony wybrzeża floty handlowej, ale na*
Copika odesłano natychmiast do szpita szpitala Spółki Brackiej. Policja poszu równi z wojskii broni całego kraju.
la hutniczego w Nowej Wsi. Policja pro kuje Lompy.
wadzi dochodzenia.
sja — jak pisza.sk&nazy — ze wszystkich
państw europetich najdłużej i najzupeł
niej pozostała ca Francji. Ignorancja do
szła do tego swa, że „kroi francuski wy
prawiał listy cemonjalne pod adresem ca
ra Michała Piotrowicza przez dwanaście
Pomiędzy małżeństwem Bugdolami Zielonka musiał być odwieziony do szpi lat po jego śmici, o której nie miał poję
oraz strażnikiem Romanem Kubica z je tala, gdzie leczył się przez kilka tygo cia“.
Askenazy kczy te kapitalną rozprawę
dnej strony, a robotnikiem Ludwikiem dni z ciężkich ran. Jednak kaleką pozo
Zielińskim z drugiej strony, wybuchła stał na zawsze, bo stracił mowę. Bugdo* słowami Maccbvella o Francuzach: „Tak
pewnego dnia sprzeczka, która zamieni lowie i Kubina odpowiadali ostatnio za wielką wage obwiązują do chwilowych
korzyści lub stt, że nie pamiętają o do
ła się w krwawa bójkę. Wojownicza trój swój czyn przed sadem grodzkim w Ry znanych obelga i nie troszczą sie o ko
ka rzuciła się na Zielonkę j pobiła go do bniku, który wymierzył im po 6 miesię rzyści i krzywr, jakich mogą doznać w
utraty przytomności. Skutkiem pobicia cy więzienia.
przyszłości“,
R. Z.

• Egipcjanie i Hindusi jadą do Spały

Gdy nóż załatwia porachunki
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Rekord Walasiewiczówny pobity.
Cleveland City. W zawodach lekkoatletycznych amerykanka Stephens pobia rekord świa
towy Walasiewiezówny na 100 mtr. w fanta
stycznym czasie 11,6 sek. Rekord Walasiewi«
czówny wynosił 11,7.

Ruch z trzema rezerwowymi remisuje z Garbarnia 1:1 (0:0),
Kraków. Dzielnie spisła sie mi
strzowska jedenastka Rucu w Krako
wie, gdzie w meczu z dosbnałą druży
ną Garbarni wywalczyła pipięknej grze
wynik remisowy, mimo «wątpliwego
osłabienia drużyny, w tórej brakło
Wilimowskiego, Włodarza Badury. Po
przymusowej przerwie —powodu dy-

Ruch gromi Stadion Chonw w meczu
treningowym 11:21:1).
W czwartek odbyło sie w 'ielkieh Hajdu
kach treningowe spotkanie pitrskie między
Ruchem a Stadionem choirzowtm. Ruch wy
stąpił bez Badury, Dziw is z a, >odarza, Urba
na, Wadasa. Ru rabskiego i Tata Po dłuższej
przerwie zagrał Wilimowski, jealc tylko przez
jedną potowe- Młodzi gracze bhu zareprezentowali sie jako obiecujący nabek i niejeden
z nich może rui w najbliższej prszłości zajmie
stałe miejsce w drużynie mistrwskiej. Poza
Wilimowskim grali dwaj nowQfyskam zawo
dnicy Kruszę ze Slavii i Kurczaz Lecbji lwów
sklej. Bramki dla Ruchu uzyali Giemza i
Peterek po dwie. Kurczak 2, K>ze 1 Bramki
dla gości padły ze strzałów Polska i Spodzieja. Sędziował p. Badura dołu Publiczności
600 osób.

K. P. W. Poznań mistrm Polski
w koszykówc
Podczas minionych świąt rerane zostały
w Katowicach na boisku miejswego Ośrodka
WF mistrzostwa Polski w koszówce. Do de
cydujących walk stanęły czterjrużyny K. P
W. Poznań. Polonia Warszawajawel Kraków
i PZP Nowy Bytom
W pierwszym dniu KFW Inań pokonaj
PZP Nowy Bytom 40:20 (25:7).Polonia zwy
ciężyła Wawel 34:20 (15:12).
W drugim dniu Polonia wygi z PZP No
wy Bytom 54:34 (29:27), wreszsv finale KP W
Poznań pokonał Wawel KrakMhlS (12:2).
W wyniku rozgrywek tytuiistrza Polski
zdobyła dirtiżyna KPW Poznańsłużenie, i wy
kazała bowiem najlepszą foiwrzed Polonią.
PZP i Wawelem.

Rybniccy Sokoli zaprawicie do PÖS.
Zgodnie z pismem PowiatoxKomendy PW
i WF w Rybniku z 4 lipca 1 roku (Reskr.
Min. Spraw Wojskowych z dni* mada 1934 r.
Nr. 256-2) TO Sokół w RybniPrzeprowadza
na boteku TS 20 zaprawy d.o istwowej Od
znaki Sportowej. Zaprawy odiają się w ka
żdy poniedziałek, środę i Piąted godziny 19.
Wzywa się wszystkich człon! Sokoła, któ
rzy POS z jakichkolwiek power nie uzyskali
w poprzednich latach, do gremżgo udziału w
zapowiedzianych ćwiczeniach, rzy zgłosze
niach do zapraw na boisku tfy przedłożyć
świadectwa z poprzednie odbth POS Do
wyże] wspomnianych ćwiczeń 3OS zaprasza
my uprzejmie i ojywatsJi miaRybpika.

Piękne zwycięstwo Jędowskiej.
Londyn. W czwartek Jęjowska roze
grała na pierwszym korcie Mledonu wobec
5000 widzów mecz z pierwszakietą Włoch
Valerio, odnosząc piękne i flnkowo łatwe
zwycięstwo 6:4, 6:2.
W piątek Jędrzejowska wya w pierwszej
rundzie gry podwójnej pań f z Angielką.
Noel. Pokonały one bez trudarę angielską
Strawson — Cunnigsham 6:1,. Zwycięstwo
to było zasługą JędrzejowskNoel bowiem
była przez cały czas bezsilna.
Jędrzejowska po swym spie nad Hisz
panką de Valerio wygrała onei w Wimbiedonie z Angielką Ford 6:0, 9:7, hfikując się do
czwartej rundy. Dalszą jej ciwniezką bę
dzie również Angielka Whittiall.

skwalifikacji — zagrał w napadzie Ru takowi zwykła jego ruchliwość. Pozachu Peterek. Jego udział w drużynie tem również zasługą Peterka jest zdoby
wzmocnił jej bojowość i przywrócił a- cie bramki w 19 minucie.

Sosnowiec. W czasie ubiegłych świąt repre
zentacja Mysłowic w składzie graczy klubów
Polonia zwycięża Cracovię 2:1 (1:0). i Niechcioł (po jednej). Dla Warszawianki punk 06 i 09 przegrała mecz i rewanż do K. S. Unja
Sosnowiec. W pierwszym dniu w stosunku 3:»
Knioła, Pyrych.
Warszawa. Na stadjonie Wojska Polskiego ty zdobyli
Sędziował
p.
Seeman,
widzów
1500.
dla Unji i w drugim 1:3 dla Unji.
rozegrany został mecz o mistrzostwo Ligi po
między Polonią a Cracovią. Zwyciężyła Polo
Wisła — Warta 3:1.
Porażka A. K. S. 1IFC. Katowice.
nia 2:1 (1:0). Bramki dla zwycięzców zdobyli
W Krakowie w meczu ligowym Wisła pokoPuchniarz i Ciszewski, a dla Cracovii Korbas
Na Śląsku gościły wczoraj trzy drużyny nie
naał poznańską Wartę 3:1 (1:1). Do przerwy mieckie, dwie z nich odniosły zwycięstwo, trze
■z rzutu karnego.
Spotkanie dwuch outsiderów w tabeli stało na gra żywa i interesująca, przyczem Wisła miała cia poniosła nieznaczną porażkę.
niskim poziomie, chociaż obfitowało w liczne, e- więcej dogodnych sytuacyj podbramkowych, jed
1. F. C. przegrał z Einträchten! z Alenburga
mocjonujące sytuacje podbramkowe. Naogół nak niewykorzystanych. Pierwszą bramkę zdo 0:4 (0:2).
bywa
Warta
przez
Kryskiewicza
w
10
min.,
Cracovia jako całość zaprezentowała się lepiej
W Chorzowie A. K. S. uległ zespołowi OS
niż Polonia. Ataki warszawskiej drużyny były Wisła wyrównuje dopiero na 6 minut przed pau Bytom 1:2 (1:0).
zą. Po przerwie Wisła jest stroną atakującą i
jednak groźniejsze.
Jedyne zwycięstwo odniosła tylko Ligocianka,
Prowadzenie zdobywa Polonia w 30-tej mi uzyskuje bramki ze strzałów Kopecia i Artura. która pokonała S. V. Borsigwerk 3:2 (2:2).
nucie przez Puchniarza. Dalsze ataki Polonji, Drużyna Wisły przedstawiała się korzystnie we
usiłujące podwyższyć wyniki przez długi czas wszystkich linjach. Zawody prowadził p. Kru
Naprzód — Koszarawa Żywiec 3:0 (1:0)
nie dały rezultatu. Dopiero na 4 minuty przed kowski z Warszawy. Publiczności około 2000.
*
.
*
Jedyny mecz ligi śląskiej odbył się w sobotę
końcem wypad Ciszewskiego przynosi Polonji
w Llpinach, w którym Naprzód pokona! Kosza
drugi punkt, W ostatniej minucie Cracovia z
Tabela ligowa po uwzględnieniu wyników
karnego uzyskuje honorową bramkę, Zawody obu dni świątecznych przedstawia się następu- rawę z Żywca 3:0 (1:0). Bramki dla Naprzodu
zdobył Bochnia 2 i Piec. Wynik ten' nie przy
prowadził p. Kurcweil, Widzów około 2000.
iąco:
rósł żadnych zmian w tabeli rozgrywek ligo
Stosunek
gier bramek punkt. wych, w której prowadzi nadal AKS.
Klęska Warszawianki we Lwowie.
9
Garbarnia
17:10
12
We Lwowie w meczu ligowym Pogoń zwy
12
8
17:11
ciężyła Warszawiankę zdecydowanie 7:2 (3:1). 2. Ł. K. S.
Warszawianka zaproszona do Francji.
9
12
19:14
Mecz rozegrany został podczas deszczu na cięż 3. Ruch
9
21:12
11
Potoki Związek Piłki Nożnej we Francji po
kim i mokrym terenie. Pogoń czuła się znacz 4. Pogoń
8
9
Warta
21:14
stanowił na ostatniem swem posiedzeniu zwró
nie lepiej na tym terenie i tern się tłumaczy jej
Wisła
8
wysokie zwycięstwo. Należy jeszcze podkreślić,
21:18
9
cić się z zaproszeniem do stołecznej drużyny KSt
że Warszawianka grała przed przerwą w 10-kę 7. Legia
9
10
18:15
Warszawianka z propozycją przyjazdu do Frań
bez Pawlaka, a po przerwie nawet w 9-kę spoŚląsk
17:22
5
7
oj i dla rozegrania dwóch spotkań z drużynami
wodu kontuzji Pyrycha.
9. Polonia
7:18
5
8
emigracyjne#! w dniach 6 i 7 października.
Bramkami dla Pogoni podzielili się Matjas II 10. Warszawianka
7
12:21
4
(3, w tern jedną z karnego), Borowski (2), Kluż 11. Cracovia
8:17
8
4
Stan zawodów o mistrzostwo Polski

i

w piłce wodnej.
W rozgrywkach ligi waterpolowej o mistrzo’
stwo Polski prowadzi obecnie EKS. który pra
wdopodobnie obroni tytuł mistrza Polski. Stan
gospodarze i ładnemi pociągnięciami razporaz tabeli jest następujący:
Stosunek
gier bramek punkt.
zagrażają bramce gości. Po kilku minutach go
ście zdobywają pierwsza bramkę. Winę tu po- 1) E. K. S Śląsk
15:3
6:0
3
t.'osi w głównej mierze obrońca Kolonko, który 2) AZS Warszawa
6:2
14:10
.4
głową wbił piłkę do własnej bramki. W parę mi 3) Makabl Kraków
10:7
4:4
4
nut później BSV ze strzału Pauscha zdobywają 4) Cracovia
6:16
2:6
^ 4
drugą i ostatnią bramkę dnia. Po zmianie pól 5) Haikoah Bielsko
4:13
0:6
3
gra toczy się przy lekkiej przewadze miejsco
wych, których atak zagrał wprost koncertowo.
Niemcy — Norwegia 1:1.
Ze strzałów Daniela i Przewdzięk uzyskuje KS.
Pierwszy mecz niemieckiej narodowej repre
20 wyrównanie. W ostatnich minutach gry BSV,
za wszelka cenę stara się o polepszenie wyniku, zentacji piłkarskiej, na jej skandynawskiem
jednakowoż świetnie usposobiony w tym dniu turnee, rozegrany w obecności 20.000 widzów
bramkarz miejscowych Bauer i obrona niweczą w Oslo, zakończył się wynikiem remisowym 1:1
w zarodku wszelkie przemyślane akcje Niemców (0:0).
Przy stanie 2:2 sędzia p. Ouminor kończy za
Finlandia — Anglia 78:70 pkt.
wody. Publiczności ponad 3000 osób.
Międzypaństwowe zawody lekkoatletyczne
między Anglją i Finlandią, rozegrane onegdaj
w Glasgowie zakończyły się zgodnie z przewidy
waniami, zwycięstwem Finów, chociaż dość nieznacznem, bo 78:70 pkt. Ze względu na duży
upał, wyniki nie były nadzwyczajne.

15-lecle Istnienia K. S. „20“ Rybnik
Rybnik. Z okazji rocznicy 15-Iecia istnienia
K. S. ,20“ Rybnik odbył się podczas minionych
świąt turniej piłkarski z udziałem doskonałej
drużyny B. S. V. z Wrocławia, oraz czterech
miejscowych zespołów. Wyniki turnieju były na
stępujące.. ;W, finałach junjorzy. JfŁ/S. Chwałowiice — pokonali K. S. Silesia 1:0, zaś rezerwa
20 Rybnik zwyciężyła rez, K. S. Chwałowice
2:0.

■

K. S. Silesia — K. S. Śląsk Kończyce 5:4 (2:3).
75 p. p, — K. S. Chwałowice 4:1 (4:1).
K. S. Chwałowce — K. S. Kończyce 1:3 (0:3),
W spotkaniu starszych panów K. S. 20 Ryb
nik pokonał K. S. Silesię 5:2 (2:0).
I(S. 20 Rybnik — BSV. Wrocław 2:2 (0:2)
Od początku inicjatywę biorą w swe ręce

Z toru wyścigowego w Brynowie

Onegdaj w dziesiątym dniu sezonu wyścigów kon sette III. M. Greka. 6) Wag J. Temnickiego, 6) An
nych z totalizatorem w Katowicach na lorze w Bryno iołka Fr- Wiertka, Tot. 16 zł., m. 10 i 10 zł. za 10 zł.
wie pogoda dopisała — publlcznośd licznie przybyła na
W czwartej z płotami 2.800 mtr. wygrała łatwo Ma
tor. Gonitwom przewodniczył Prezes St. hr. Korzbok- kata Ign. hr. Mielżyńsklego pod j. Wojtkowiakiem w
3'28“, 2) Wigor II. St. Obatoweji 3) Nadobna St. StaW gonitwie pierwszej płaskiej 1.600 tatr. wygrała ła rzecklego. Tot. zw. 10 zł. za 10 zł,
two Bira Ign. hr. Mielżyńsklego pod j. Wachowiakiem
W piątej płaskiej sprzedażnej 1.600 mtr. wygrał Fo
w V44“, 2) Dola III. J. Pawłowskiego, 3) Little Prince ryś M. Balwińsklego pod chł. Kowalczykiem w 1'48",
Ign. hr. Mielżyńsklego, 4) Feneila Fr. Wiertka. — 2) Gigolo T. Seldla. Tot. zw. 20 zł., m. 13 1 20 za 10 zł.
Tot. z w. 12 zł., m. 12 i 12 zł. za 10 zł.
W szóstej z płotami 2.800 mtr. o nagrodą honorową
W drugiej z przeszkodami 3.600 mtr. dla koni, które T-wa Pomocy Dzieciom z Figaro II. j. upadł 1 nie
nigdy z przeszkodami nie biegały — z Eidolon chi. Pa skończył gonitwy — wygrała trzymana Cherie rtm, W.
wlas upadł, nie skończył gonitwy — wygrała Elka K. Bobińskiego pod j. por. Rybickim w 3'44", 2) Gazda
Święcickiego pod p. K. Bylczyńskim w 4‘3S", 2) Fos- por. J. RoScieszewsktego, 3) Golf III M. Greka. Tot.
gen dobrze jechany przez j. Chomicza. Tot. zw. 12 zw. 10 zł., m. 12 1 16 za 10 zł.
W ostatniej płaskiej 1.800 mtr. wygrał Kong of Song
zł., m. 10 zł.
W trzeciej płaskiej 1.600 mtr. wygrała Haiti st. St. hr, Korzbok - Łąckiego pod chł. Kowalczykiem w
„Bończa“ pod j. Pulscem w 1'46", 2) faworyt Fra Dia- 2‘01" po walce o 1 dl., 2) Irrtum M. Greka, 3) Adria
volo S. Zahorskiego, 3) Secunda W. Lewickiego, 4) Grl- K. Święcickiego. Tot. zw. 12 zł. za 10 zł.

Admira Wiedeń we Lwowie.
Wiedeńska drużyna piłkarska Admira rozc
gra w dniach 13 i 14 lipca br. dwa mecze we
Lwowie Z Polski wiedeńczycy jadą do Wę
gier.

Bałtycki turniej piłkarski.
W Rydze odbyła się konferencja przedstawi
cieli lig piłkarskich Łotwy, Estonii i Litwy. Po
stanowiono zorganizować w sierpniu w Tallinie
bałtycki turniej piłkarski z udziałem reprezentacyj wymienionych trzech państw.

Polacy na akademickich igrzyskach
światowych w Budapeszcie.

Sensacje w turnieju bogucickim

W ramach rozgrywek piłkarskch z okazji
15-Iecia istnienia K. S. 20 Bogucice odbył się
turniej piłkarski, który poza sensac. porażkami
Rzuca coraz dal«.
K. S. Dąb przyniósł następujące ciekawe wy
Gizela Mauermayer rzuciła d*m 46,10 m.
niki.
K. S. Słowian — 06 Katowce 7:3 (5:0)
Na zawodach o akademickistrzostwa nie
20. Bogucice i— K. S. Dąb 3:0. (2:Ó)
mieckie na stadjonie w Jenidobyła w so
Słowian — K. S. Dąb 5:3 (3:1)
botę Gizela Mauermayer z Jchjum nowy
rekord światowy w rzucie dem, bijąc po
przedni własny rekord, wynos’ 45,53 m. No
wy rekord, wynoszący 46,10 n#t zdobyty pod
kontrolą trzech sędziów.

Polska traci znowu rek światowy
w dysku.

Dwukrotna porażka reprezentacji
Mysłowic.

W dniach 10 i 18 sierpnia br., o czem nieje
dnokrotnie donosiliśmy, odbędą się w Budape
szcie wielkie akademickie igrzyska sportowe o
20 Bogucice — 22 Mała Dąbrówka 0:2 (0:0)
charakterze światowym. W zawodach tych
wezmą udział nasi akademicy w liczbie około
Ruda:
80, przytem startować oni będą w 1. atletyce'
Slavia rez. — Silesia Łagiewniki 5:2 (3:1)
grach sportowych, wioślarstwie, pływaniu, szer
Slavia — Pogoń Katowice 4:3 (3:1)
tnierce i tenisie Organizacja i .przygotowaniem
Mysłowice:
ekspedycji naszej zajmuje się specjalna komi
Naprzód Lipiny — „06“ „09“ komb. 2:1 (1:1), sja polskich AZS'ów.

Dziewięć bramek na meczu

MOSKWA. W Kijowie ta dyskobołka
sowiecka Bernik o wa ustano' no wy rekord
Legja — Śląsk 5:4 (2:2).
światowy w dysku oburącżiagając 68 m
Warszawa (tel. wł.).
rażenie w ss. *
służył na zwycięstwo w równej jak Le szawie bardzo dobre wrażenie
48 cm Dotychczasowy reki światowy na
MUtWIWUinivr
^
kaniu Lz luiviiuwauyiu
rutynowanym przeciwnikiem
leżał do Polki Cejzikowejwynosił 67 m
Piszemy na innem miejscu o dzielnej gia mierze; a że zeszedł z boiska poko tXtilllU
82 cm
postawie Ruchu w meczu z Garbarnią. nany. to dlatego, że szczęście sprzyjało — naszem zdaniem — może śmiało p- ;

Tajemniczy zamach IWycięzcę
Carnery?
NEW JERSEY,
Policja
aitaóska wykryła
kryjówkę bandy gangsterów, £jącej się z 7
osób- Według krążących pogłosefcóa ta planowała
zamach na słynnego boksera mtfkiego Joe Loui
sa, który, jak wiadomo, znokaut w meczu elimi
nacyjnym o mistrzostwo świataPskiego olbrzyma
Garn erg. W kryjówce bandy ziono rewolwery*
naboje 1 aparaty gazowe. Podoóanda miała po
rwać murzyna przed meczem, Jokonać zamachu
po meczu.

Okazuje się jednak, że i drugi reprezen
tant Śląska — KS. Śląsk (Świętochło
wice) rozegrał spotkanie na obcym te
renie. prezentując najhardziej ceniony
walor — bojowość i zacięcie. Mecz Le
gia — Śląsk był bardzo gorący i obfito
wał w duża ilość niezwykle emocjonu

gospodarzom. Bramki padały co parę trzeć w przyszłość, gdyż w każdym
minut. Ostatni kwadrans gry należał bez meczu daje dowody, iż słusznie został
względnie

do

Śląska,

który

nawet zaliczony do polskiej ekstraklasy.

Wynik meczu brzmi 5:4 (2:2) dla
strzelił wyrównującą lyamke w sekun
dę po końcowym gwizdku. Pozatem in Legji, która uzyskała zwycięstwo ze
ny jeszcze szczegół.

Obrońca

Śląska strzałów Wypijews-kiego i Berzyńskie-

Seifert strzelił sobie samobójcza bram go (2) i jedna samobójcza. Bramki dla
jących sytuacyj podbramkowych. Śląsk kę. W każdym razie, mimo niezasłu Śląska strzelili Bryla, God, Wieneek
niestety przegrał. Niemniej jednak za- żonej klęski, Śląsk pozostawił w War .Waluś.

'
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Maks Krauser

Zgórą mięsiąc trwa kurs bokserski zor
ganizowany przez Policyjny KS. w Katowi
cach, który zgromadził ponad 50 adeptów
sztuki pięściarskiej.
Niejednokrotnie już wspominaliśmy o
pracy i o postępach kursistów. Mimo to
chętnie wracamy do tego tematu, bowiem
akcja zapoczątkowana przez Policyjny KS.
w pełni zasługuje na poparcie i omówienie.
Kurs bokserski P. K. S. wprowadził oży
wienie do sportu bokserskiego, który prze
żywa widoczny kryzys. Inicjator kursu
kom. Maślonka urządził go w trosce o dal
sze losy boksu śląskiego. Chce przez syste
matyczne kursa wzbogacić boks śląski nowemi nazwiskami, chce utorować naszemu
boksowi drogę, do dawnej świetności.
I obrał drogę bodaj najwłaściwszą.
Zapał, sumienne uczęszczanie na tre
ningi, to najważniejsze walory kursistów.
Jeśli się doda, że wszyscy dysponują doskonalemi warunkami fizycznemi i wykazują
wyraźne postępy, to już dziś można stwier
dzić, że kurs niewątpliwie przyniesie wiel
kie korzyści śląskiemu boksowi.
Kurs odbywa się codziennie i trwa od
18—20. Na program zajęć, która przepro
wadza się pod golem niebem, składają się:
gimnastyka metodyczna,__ćwiczenia na
przyrządach, gry sportowe i podstawowa
nauka boksu i jego tajników. Dużą uwagę
kładzie kierownictwo kursu na wychowa
nie moralne kursistów i karność. Nie za
pomniano również o użytecznych rozryw
kach. Częste wycieczki krajoznawcze, pou
czające wykłady, są doskonaleni uzupełnie
niem programu zajęć.
Czterech instruktorów prowadzi zaję
cia: Wieczorek gimnastykę, st. przód. Waclawczyk i przód. Kulig moralną stronę
wychowania,
wreszcie kapelm. Grodon
śpiew.
Nad całością kursu czuwa wytrawny
działacz sportowy kom. Maślonka, dosko
nały znawca boksu i dobry opiekun kursi
stów.
Wyjątkowe postępy robią Adamek i
Spyra z Chorzowa, Cipa z Ochojca, Kotas
z Szopienic, Czora z Nowej Wsi, Morawiec
z Mikołowa, Zowada z Malej Dąbrówki i
katowiczanie Adamiok, Po'^vk, Porsich,
Urbańczyk, Swoboda i_ Wojciechowski.
Wszystkich cechuje zamiłowanie do boksu
i pilność.
Jeżeli się zważy, że młodzież uczęszcza
jąca na treningi odciągnięta została od de-

I$CZC2|o.
Poniedziałek 1 lipca.
KATOWICE. Godz. 6.30 Audycja poranna. 8.25—
8.30 Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu. 12.00
Hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie. 12.03 Wiado
mości meteorologiczne.
12.05 Dziennik południowy.
12.15 Koncert „Dla naszych letnisk i uzdrowisk“. 13.00
Chwilka dla kobiet. 12.05 Koncert. 13.30—14.30 „Rewja
raajcwa" (płyty). 15.15 Ceduła giełdy zbożowo-towarowej. 15.20 Chwilka społeczna. 15.25 Wiadomości o wy
wozie polskim. 15.30 „Melodje egzotyczne" (płyty).
15.40 Transmisja z cyklu „Na fali bezpieczeństwa".
16.00 Audycja dla dzieci. 16.15 Koncert. 16.50 „Co
dzienny odcinek prozy". 17.00 Koncert ork. P. R. 17.40
M. Glinka: Trio d-moll na klarnet, fagot i fortepian.
18.00 Pogadanka. 18.15 „Cała Polska śpiewa“. 18.30
„Pod gwiaździstym sztandarem" — wygi. dr. Włady
sław Dzięgiel. 18.45 Płyty. 19.15 Koncert reklamowy.
19.30 Audycja żołnierska. 19.50 Szkic literacki. 20.00
.Skrzynka ogólna (St. Steczkowski). 2Ó.10 Wieczór melodyj wiedeńskich. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55
„Obrazki z dawnej i współczesnej Polski". 21.00 Kon
cert symfoniczny ork. P. R. W przerwie: Wiadomości
meteorologiczne.

moralizających wpływów ulicy, a uwaga
jej skierowana została na wychowanie spor
towe, to za urządzenie kursu należy się Po
licyjnemu K. S. i jego inicjatorowi kom.
Maślonce pełne uznanie.
Kurs potrwa jeszcze 13 dni i zakończo
ny zostanie walkami eliminacyjnemi, o cha.

Turniej bokserski wag półśrednich w Mysłowicach
Sekcja bokserska K. S. „06“ Mysłowice urządza 4. 8. br. doroczny tradycyjny turniej
wag półśrednich, otwarty dla wszystkich zawod
ników, zrzeszonych w P. Z. B. Zgłoszenia kie
rować należy najpóźniej do dnia 10 lipca br. do
sekretarjatu: B. Lesznik, Mysłowice, ul. Od skiego 1. Turnieje urządzane w latach 1933 i
1934 wzbudziły wielkie zainteresowanie. Skupiły

Perypetje „Śląska“ w tegorocznych roz
grywkach ligowych znaczynają znikać. Tyl
ko mecz z Polonią wygrany przez Ślązaków
2:0, me doczekał się weryfikacji i będzie
powtórzony. Inne mecze, w których świetochłowiczanie zdobyli cenne punkty, uznano za prawidłowo rozegrane. Tak więc
w czwartek uweryfikowano ostatecznie
mecz Śląsk — Cracovia 2:1. Okazało się

Najbliższą imprezą kolarską w_bogatym te
gorocznym sezonie kolarskim na Śląsku będzie
drugi z rzędu ogólno-polski wyścig propagando
wy na dyst. 100 km., organizowany przez znaną
firmę „Sport" w Katowicach. Wyścig ten, który
w roku ubiegłym zgromadził na starcie rekor
dową cyfrę zawodników z całej Polski, został
w roku bieżącym powiększony, udział w nim bo
wiem będą mogli brać zawodnicy licencjonowani
oraz nielicencjonowani i niestowarzyszeni.
Bieg dla niestowarzyszonych oraz nielicencjonowanych, w którym wybić się mogą nowe
talenty szosowców śląskich, podzielony został
na dwie kategorje. Kolarze niestowarzyszeni do
lat 16 włącznie startować będą na dystansie 20
km. na trasie Panewniki — Kamionka — Miko
łów i tą samą drogą z powrotem do Panewnik,
Dla kolarzy niestowarzyszonych powyżej lat
16 wyznaczono trasę następującą: Panewnik —
Kamionka — Mikołów— Wyry — Gostyń —
Kobiór i tą samą drogą z powrotem do Panew
nik, wynoszącą 40 km.
Zawodnicy licencjonowani wystartują z Pa
newnik i pojadą przez Kamionkę — Mikołów —
Wyry — Gostyń — Kobiór — Pszczyna — Go
czałkowice — Dziedzice — Bielsko i tą samą
drogą z powrotem do Panewnik.
Start więc i meta wyścigu podobnie jak w
roku ubiegłym znajduje się w Panewnikach
obok lokalu p. Schwerfeger. Zawodnicy wszyst
kich grup startować będą osobno w większych
odstępach czasu. Zbiórka wszystkich zawodni
ków o godz. 6-tej w Katowicach przed Domem
Sportowym przy ul. Kilińskiego Nr. 23. Hono
rowy start wyścigu odbędzie się w Katowicach
przy ul. 3 Maja przed lokalem f-y „Sport“,
skąd zawodnicy udadzą się za samochodem ko
mandorskim do Panewnik, gdzie nastąpi start
właściwy.

alendarzyk zebrań
Poniedziałek 1 lipca.
KATOWICE. Zebranie Zw. Bowst. ŚI. grupy uch.
w. Gliwicko-Toszeckiej o godz. 18 w sali Powstań
ców, ul. Sokolska.

aczność członkowie Og. Związku Podo
Rezerwy i sympatycy.
Z okazji

Zjazdu Ogólno-Krajowego Okręg Sląsl
Związku Podoficerów Rezerwy uruchamia pi
ao Warszawy, który wyjedzie z Katowic w dni
-go na 7-go o północy. Cena biletu w obie strony wi
niesie około 9 zł. — Zgłoszenia do tego pociągu przy
muje Okręg Śląski OZPR., Katowice, ul. Plebiscyt!
Wsjir. l, 3 piętro, telefon, 338-13,

Spodziewać się należy, iż na skutek nieogra
niczonego udziału dla wszystkich kolarzy wy
ścig ten zgromadzi chyba ponad 100 zawodni
ków. Asfaltowa bowiem trasa oraz szereg cen
nych nagród zachęcą każdego, kto uprawia
sport kolarski, do wzięcia udziału w tej impre
zie.
Wspaniałego puharu, ofiarowanego dla zwyc.
przez właściciela f-y „Sport“ p. Antoniego Spie
gelmanna, bronił będzie Ligoń z Policyjnego
K. S. Katowice. Ambicją każdego zawodnika
będzie chęć zwycięstwa w tym wyścigu, chociaż
by z tego prostego względu, że poza puharem
przewidziany jest również dla zwycięzcy rower
wyścigowy, nie licząc dalszych 9 cennych na
gród dla pozostałych kolarzy.
Dla zawodników niestowarzyszonych oraz
nielicencjonowanych przewidziane są również
wartościowe żetony oraz artystycznie wykonane
dyplomy."
Zawodnicy niestowarzyszeni oraz nielicencjo
nowani posiadać muszą bezwarunkowo karty
wyścigowe Polskiego Związku Kolarskiego w
Warszawie na rok 1935. Wystawienie takiej
karty wyścigowej, która upoważnia do wzięcia
udziału w wszystkich wyścigach dla niestowa
rzyszonych na terenie całej Polski, wynosi 70
gr. Potrzebna jest i fotografja. Karty wyści
gowe wystawia Śląski Okręgowy Związek Ko
larski w Katowicach, ul. Kilińskiego 23 (Dom
Sportowy) w godz. od 6—7 wieczorem.
Termin tej imprezy wyznaczony został na
niedzielę, dnia 7 lipca br. A więc kolarze 7-go
lipca do Panewnik na start!

Zgłoszenia do wyścigu przyjmuje śląski
Okręgowy Związek Kolarski. Katowice, ul. Ki
lińskiego 23 (Dom Sportowy) w godz. od 6—7
wlecz.
Magistrat miasta Rytmika ogłasza
niniejszem

Polecam moja
znane z dobroci
PIANINA

I FORTEPIANY
tylKo 1,38 m. długie od

sta t.4Sa.Dogodue warunki spłaty.
cały świat

Eksport na

B. SOMMERFELD
Skład ta nr., Katowice, Kościuszki 16-

Teatr i estrada

-ooo-

bowiem, że należności wobec. Ligi i PZPN.
były w dniu meczu wyrównane i Śląsk był
uprawniony do meczu mistrzowskiego.
Zweryfikowano również mecz Śląsk — Po
goń 1:0 dla Śląska, sędzia bowiem w proto- stanislawowian: zdobył w Londynie mlstrzokule swym oświadczył, że mecz trwał peł stwo Europy, aitatnio wicemistrzostwo świata
na rok 1935 dlaarw Polski.
ne 90 minut. Od decyzji tej Pogoń zgłosi
jeszcze prawdopodobnie protest, który ma
jednak małe szanse przejścia.

Wyścig kolarski o nagrodę f-my „Sport“

Repertuar kinoteatrów w Katowicach
od piątki 28 czerwca:
Kino CAPITOI: „Miłość Tarzana".
Kino CASINO: „Szczęście na ulicy“.
Kino COLOSSEUM: „F 'owokator Azel",
Kin- RIALTO: „Sobowtór królewski".
Kino UNION: „Pieśń słońca".
Kino DĘBINA — Dąb: 1. „Niedokończona sym
fonia". 2. Bogaty nadprogram.

one znaczną liczbę dobrych zawodników. Ocze
kiwać należy, że i w tegorocznym turnieju nie
braknie na starcie żadnego zawodnika wagi półśredniej, tembardziej, że organizatorzy przezna
czyli dla zwycięzców szereg cennych nagród.
Jako nagrody pocieszenia rozdane będą dyplo
my.

Mecz Polonia — Śląsk będzie powtórzony

-ooo

■

rakterze „pierwszego kroku bokserskiego“
13 lipca. Zakończenie kursu odbędzie się
bardzo uroczyście. Dla zwycięzców walk
przeznaczono już praktyczne nagrody, a
dla wszystkich uczestników kursu pomy
słowe dyplomy.

I

Na wycieczki
nie zapominajcie
o wodzie kolońskiej

przetarg
na wykonanie robót malarskich w
nowej szkole powszechnej vv Rybni
ku
Termin wnoszenia ofert w koper
tach zamkniętych, złożonych w tut.
Magistracie, skrzynka przetargowa,
upływa w poniedziałek, dnia 8 lipca
1935 reku o godzinie 10
Do oferty należy dołączyć kwit tut.
Głównej Kasy Miejskiej na złożone
wadium w wysokości 5 proc. ofero
wanej sumy. Weksli nie przyjmuje
się.
Blankiety kosztorysowe nabyć
można w Miejskim Urzędzie Budow
lanym pokój nr. 30, za opłatą 5 zł.
Co do dalszych szczegółów, patrz
skrzynka ogłoszeń w Magistracie.
Pensjonat

K. Mączyńskiej
W ista
Telefon Nr. 66
5 minut od przy
stanku kolejowego
Uziechcmka. Willa
położona w przepięknem zalesieniu
UZDROWISKA
posiada wszystkie
pokoje słoneczne
z balkonami, znaj
Krynica nowootworzony pensjonat duje się o 50 m
„Nasze Zdrowie“. Komfort, niezrów od wody — radjo.
nane warunki klimatyczne pensjona Geny przystępne,
tu, wykwintna kuchnia. Unikać po- tnformacyj udziela
ś ednietwa Próbny trz-"<tnh„w.. pobyt się w Katowicach
20 złotych.
telefon Nr. 338-16

KASA-REGIA

KUPNA

„ŚLĄZACZKA“

Sypialkę, jadalkę i kuchnię w doi ivm
gatunku okazyjnie kupię Telefon
331-55.
(1571 >
POKOJU

8

Pokój z kuchnia lub 2 pokoje poszutuje sie od zaraz w Kato w.each lub
ikolicy. Zgłoszenia do Administracji
Tdski Zachodniej pod „A. F.“
|

KÓŻNŁS________ |

Okna i drzwi oraz wszelkie meble
wykona solidnie i tanio. Aug, Matej
czyk. mistrz stolarski. Katowice.LL
gota.
(1249)

Międzynarowy turniej zapaśniczy.
Coraz ciekvszy i coraz gorętszy...
. Obecnie w s Powstańców, gdzie rozgrywa
się między narowy turniej zapaśniczy, jesteś
my świadkami locjonujących spotkań, gdyż
ostatnio przybjdo turnieju atleci o znanych
nazwiskach a mówicie: słynny olbrzymi Cyklop-Szymkows mistrz Europy i wicemistrz
świata Krauserzdobywca puharu Niemiec —
Kaiser. A jeśli mich jeszcze dodamy Grabowskiego, Tęrnowbchikata, Zeisiga, Kazim'erczuka, Miazię i jącego wrócić na ring Wiocha
Trawagiiniego, me dziw, że zainteresowanie
obecnym turnie jest już od kilku dni nieby
wale.
W piątek jtila samej walki Krausera - z
Niemcem Schikn warto było przyjść do sali
Powstańców. Kser jest w znakomitej formie,
toteż uczeń śpztekkera stał się faworytem
publiczności, ki podzieliła tym razem swe
sympatie międzCrauserem a Schikatem. Ten
ostatni też jestetą nie byle jakim: muskufy
rr.a ze stali, a digo technikę wprost bajeczną
Walka trwała tpisowe 21 minut i w pierwć
szem spotkaniu ultatu nie dala Była to Sedna
z najpiękniejszy walk w obecnym turnieju to
też decydujące>tkanie tych dwóch klasycz
nych zapanikówdzie nie wątpi, wie ewenemen
tem turnieju. Gowski tak zdusił swym nel
sonem Zeisiga. en ostatni, zwykle hałaśliwy,
tym razem oninł i czemprędzej poddał się.
Dramatyczny ^ pneg miała walka przybyłego
„King Konga szymkowskięgo z murzynem
Thomsonem. Deujący olbrzym w 6 mm. zdu
si! w potwornyelsonie murzyna, a gdy‘prze
kręcił na Jopat&azalo się, iż Thomson zem
dlał. Koledzy tili wynieść go z ringu i do
piero w garden zdołano go ocucić. Doskona
ły Tornow nie o, że.utrzyma, się przez trzy
rundy w walce :rykańskięj Kazimierczukowi,
ale również niepkrotme poważnie mu zagra
żał. Z otrzymail.OO zl premji — 40 złotych
I ornow ofiarovna rzecz kasy zapomogowej
Centralnego Zwu Zapaśników Polskich
Również w )te tłumy widzów zapełniły
salę Powstańcu „Okrutny nelsonista“ Gra
bowski wreszci«adł na godnego siebie prze
ciwnika. Był motwornej siły Szymkowski.
Takich awanturie_ rozgorzały podczas walki
tych dwuch oitnów, dawno już katowicka
publiczność nie Gała Walka ta była właści
wie bójką i wyfadziłą wszystkich z równo
wagi. Arbiter pański — zwykle zrównowa
żony i trzymajgv karbach przeciwników —
stracił panowanad sobą, a w pewnym mo
mencie nawet pdarz sali p. Wyczyszczok
znalazł się na i, chcąc uspokoić powaśnionych przeciwnik Szybko jednak zorientował
się w niebezpiei sytuacji i rychło wycofał
się... Grabowski i Szymkowski dali się po
znać w roli zabiw, używający pięści w spo
sób bardzo nieredny. Szymkowski zdołał
się wydostać z;ona „Leonka1, natomiast
Grabowski, będt^ nelsonie przeciwnika zrejterował za dyw^hociaż walka rezultatu nie
dała, to jednak Hugo pozostanie w pamięci
tłumnie zebranebhczności. Kazimierczuk w
9 min. pokonał 'bisza. Okrągły jak pączek
Lebuśko robił kkj pod Niemcem Kaizerem,
który zaprezent się jako pierwszorzędna
siła atletyczna, ody, przystojny, wykazał
wspaniały styl iną technikę. Ostatniego ko
ziołka Lebusko 1 w 3 min. i tak został na
łopatkach. Krauy walce z Zeisigiem zasłu
żył sobie na s# poklask widowni. Zeisig
dopomagał sobiecią. Nie wiele to jednak mu
pomogło. Walksultatu me dała Wreszcie
Miazio mimo dbałej techniki, uległ w 24
mni. bezwzgiędn metodom Schikata.
Dziś, w poniiek niewątpliwie tłumy za
pełnią salę PoW'Ow, Krauser bowiem staje
do decydującej 1 z Niemcem Schikatem —
Kaiser walczy zbowskim. Szymkowski z
Langerem. MiazKazimierczukiem Thomson
walczy do rezult Zeisigiem A wilc wieczór
sensacyj.

