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Abonament z odnoszeniem do domu

Reprezentacje:
Bielsko: Nad Niprem 2. TeL 36-57.
Lubliniec: Rynek 3.
Przyjmowanie abonamentu i ogłoszeń.

A d m i n i st rac J a i
Katowice, uL Kościuszki 15, ofic. H p.
Telefon 304-26. — P. K. 0. Katowice 803-551.
Przyjmowanie abonamentu i ogłoszeń.
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tekście zł 0 80 nekrologi do 100
— zł 35.00, 100—200
* « u III 11 UulUjLLil. 0,80. — Ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za | m/m (1 łam — 68 m/m) zł 0.50.
Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym
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Przyjmują: Administracja, Reprezentacje,
Poczta (listowi), Agenci i Kiosku

m/u

Jednotomowy zł 0,60, ponad 200 m/m za 1 m/m Jednołamowy zl
słowo zł 0.20 (dla poszukujących pracy zł 0,10, matrymonialne zł 0,30),

Sejm Śląski rozwiązany

Dr. mad. Adler

B. lekarz Klinik Uniwersyteckich w Berlinie
przyjmuje w chorobach skórnych, wenerycz
nych i dróg moczowych.

zarządzeniem Pana Prezydenta

Katowice, pl. M. Piłsudskiego 8
godz. przyjęć od godz. 9—12 i od 3—6.

KATOWICE. Pan Prezydent Rzeczypospolitej zarządzeniem z dnia 13 lipca 1935 r. rozwiązał Sejm Śląski
z dniem 14 lipca 1935 r.
W związku z tern na polecenie Wojewody śląskiego Dr. Grażyńskiego do ręczono Marszalkowi Sejmu Śląskiego
Wolnemu zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o rozwiązaniu Sejmu.

Czesi grożą ponownem zawieszeniem
„Dziennika Polskiego“

MOR. OSTRAWA. „Dziennik Pol
ski“ w Morawskiej Ostrawie prześlado
wany systematycznie przez dyrekcje
policji w Mor. Ostrawie stałemi. prawie
co drugi dzień powtarzającemu się kon
fiskatami, otrzymał od sądu okręgowe'go w Mor. Ostrawie ponowne ostrzeże
nie. że może być zamknięty.
Podobne orzeczenie sądu ostrawskie
go stało sie iuż raz powodem zawieszęwrażenie. Szczególnie podobały się grupy!
te2° i^dynego polskiego pisma coharcerek- i harcerzy, które wystąpiły do dziennego w Czechosłowacji przez udefilady z łodziami, przyrządami obozowe- rząd krajowy w Bernie na przeciąg 3
mi, telefonami itd, oraz gromady zuchów miesięcy.
(najmłodszych harcerzy).
,

otwarty w Spalę
WARSZAWA (Tel. wt). W niedziele o
godz. 10 rano w Spalę P. Prezydent Rzpli
tej dokona? uroczystego otwarcia Zlotu
Harcerstwa. W otwarciu wzięli udział
członkowie rządu, komuś dyplomatyczny,
przedstawiciele samorządów, społeczeń
stwa, prasa itd.
Punktualnie o godz. 10 nadjechał samo
chód Pana Prezydenta, na którego powita
nie orkiestra harcerska odegrała hymn na
rodowy. Przemówienie powitame wygłosił
minister spraw wewnętrznych Kośeiałkowski poczerń Pan Prezydent przeszedł przed
frontem delegacy} zagranicznych, z których
bardzo liczne były delegacje węgierska
czechosłowacka. Nie brakło wśród nich na
’wet delegacji z Kanady. Następnie Pan Pre
zydent dokonał podniesienia bandery, przy
ęzem wypowiedział słowa, otwierając jubi
ieuszowy zlot.
. Zaraz po otwarciu hufce harcerskie usta
wiły sie przed ołtarzem poi,twym, przy któ
rym odprawił nabożeństwo harcmistrz ks
kanonik Luzar z Trzebini a okolicznościowe
Kazanie wygłosił harcmistrz ks. dziekan
numpola, kapelan przyboczny Pana Prezy
denta. W czasie Mszy św. przygrywała or
kiestra oraz wykonał śpiewy chór harcer
ski.
Po nabożeństwie Pan Prezydent doko
nał otwarcia wystawy harcerskiej, przy
czepi przemówienie wygłosił wojewoda
śląski dr Michał Grażyński, przewodniczący
Związku Harcerstwa Polsk ego. Następnie
Pan Prezydent zwiedził poszczególne dzia
ły wystawy, interesując Sie bardzo ekspo
natami.
O godz. 12,30 rozpoczęła się na stadjonie defilada, która prowadził naczelnik głó
wnej kwatery Z. H. P. i naczelny komen
dant zlotu, harcmistrz Olbromski z Warsza
wy. Za nim, pod komenda generała NorwidNeugebauera szli dawni harcerze, wśród
których było dużo księży, oficerów a na
wet zakonnic itd Potem szły harcerki i naj
pierw liczne deiegacje harcerek zagranicz
nych. dalej gromady harcerek polskich z
Zagranicy a wreszcie niezliczone rzesze har
cerek z wszystkich stron kraju. Po nich. w
tei samej kolejności szli harcerze. Publi-czńcść szczególnie żywo oklaskiwała drużyny
^rcerek i harcerzy polskich z zagranicy.

Kacia Ligi zbierze się 25 bm.
. GENEWA. „Journal de Geneve“ donosi,
Ce hada Ligi Narodów zbierze się 25 lipca,
8v!6ln zajęcia się sytuacją, wytworzoną w
a„ptitu
a„Mzku z ujemnym wynikiem obrad komisji
^'trażowej włosko-abisyńskiej. Kola Ligi
j6(indvmość fc§ potwierdzają, podkreślając
dotv^że’ Ż€ Porządek dzienny Rady nie jest
ycnczas ustalony.

oraz delegacje zagraniczne, Do defilady
przygrywało naprzemian 10 orkiestr har
cerskich. Ogółem przedefilowało przeszło 25
tysięcy harcerek i harcerzy. Cała defiiadń
wywarła na widzach bardzo imponujące

Spokojny przebieg święta narodowego w Paryżu
PARYŻ. Wczoraj z okazji Święta Na-1 godziny 16-ej przebieg manifestacji był zurodowego odbyły się liczne manifestacje pełnie spokojny,
zarówno w Paryżu, jak i na prowincji. Do

Francja nie chce bezpośrednich rokowań z Niemcami
Niemcy gotowe przystąpić do paktu wschodniego.
BERLIN. Paniczne wrażenie w tutej
szych kołach politycznych wywołał arty
kuł hr. D'Ormesson w „Temps-1, w którym
autor wskazując, że Niemcy dążą dziś do
rewizji wstępnej części traktatu wersal
skiego. a więc rewizji klauzul terytorial
nych. kategorycznie oświadcza, że wobec
tego nie może być mowy o porozumieniu
miedzy Francja i Niemcami, gdyż na to
I rancja nigdy sie nie zgodzi. Kategoryczny
ton artykułu hr. D Ormesson zamyka dro
gę do rokowań francusko-niemieckich. na
które Niemcy już z taka pewnością liczyły.
Wobec tego podróż p. Ribbentropa. który
wyjechać miał temi dniami do Paryża dla
wysondowania terenu do rokowań, odro
czono ad calendas graecas.
BERLIN. Pisma niemieckie podkreślają
polepszenie stosunku francusko-angielskie
go do mowie sir Hoara.
Korespondent „Frankfurter Ztg.“ z Pa
ryża twierdzi, że Francja oczekuje teraz de
finitywnego wypowiedzenia sie Niemiec w
sprawie paktu wschodniego i liczy sie z
tem, że Niemcy przystania do wielostron
nego paktu nieagresji na wschodzie, w któ
rego ramach zawrzećby miano jednocześnie

LONDYN. Omawiając wizytę min. Becka
w Berlinie, znany tygodnik angielski „The
Economist“ pisze, co następuje: „Oficjalna
wizyta min, Becka w Berlinie była przedewszystkiem wizytą grzecznościową, mającą
na celu zapewnienie rządu niemieckiego, że
po zgonie Marszałka Piłsudskiego polska po
lityka zagraniczna nie ulegnie zmianie. Głó
wne linje wytyczne tej polityki są, jak już
niejednokrotnie podkreślono, następujące:
1. potężna Polska, zdolna w razie potrzeby
samodzielnie strzec swoich interesów, 2. po
kojowe i poprawne stosunki z Rosją Sowiec
ką i z Niemcami, oraz 3. całkowite poszano
wanie przymierzy z Francją i Rumunją. Ze
strony Polski twierdzą, że w tej polityce nie
ma nic sprzecznego lub dwuznacznego.

pakty wzajemnej pomocy miedzy Francja,
Jugosławia, Czechosłowacją i Rumunia.
Zdaniem korespondentów wspomnianych,
w Paryżu liczą sie również z możliwością
rychłego podjęcia rokowań w sprawie Locarna powietrznego.
Mowa ministra Hoare, a więc apel do
Handlowa umowa sowieckoNiemiec, by dały one realne dowody swej
ookOjOwosci, wywołał w Niemczech pożą
amerykańska
dany dla Anglji oddźwięk. Już Pojawiły się
WASZYNGTON.
Departament stanu ko
piehwsze głosy, mówiące o skłonności Nie munikuje, że została zawarta
w Moskwie umiec do zaakceptowania paktu wschodnie mowa handlowa sowiecko-amerykańska. W
go. Aluzjami, jakie czyni w dłuższym arty umowie tej Sowiety zobowiązują się do na
kule redaktor naczelny „Berliner Tageb'at- bycia towarów w Stanach Zjedn. ogółem za
tu‘. który twierdzi, że Niemcy gotowe by 30 miljonów dolarów w ciągu najbliższych
łyby przystąpić do takiego paktu wschod 12-tu miesięcy. Stany Zjednoczone przyznają
niego. który pozostawiłby Niemcom swo Sowietom te same uprzywilejowania, które
bodne rece na wypadek wojny, autor daje przyznano w traktatach handlowych z więkdo zrozum'enia, że Niemcy i w innych kwe ! szością innych krajów. Największym zystiach byłyby skonne do „drobnych podar skiem, na który liczy ZSRR w myśl umowy,
ków“. a więc do drobnych koncesji. W dal jest osiągnięcie 50 proc. zniżek celnych od
szej treści artykułów wyrozumieć można, Stanów Zjednoczonych na mangan.
że jeśli Niemcy pragną dziś za wszelką ce
nę porozumienia z innemi państwami, to Hrabia Paryża o konieczności
jedynie tylko zmuszone do tego konieczno
ścią. tj. krytyczna sytuacją gospodarczą.
zgody narodowej
PARYŻ. Pretendent do tronu franca
skiego, ks. de Guise, zwany hrabią Paryża,
złożył z okazji 14 lipca prasie francuskiej oświadczenie, w którem wyraża ubolewanie z
powodu wzrostu antagonizmu między fron
tem narodowym i frontem ludowym. Roz
zmobilizowane i brały udział w akcji ra wiązanie obecnej sytuacji leży — zdaniem
hrcbiego Paryża — nie w zwycięstwie jed
tankowej.
Według komunikatu niemieckiego biu nego z tych ruchów, lecz w utworzeniu sil
ra informacyjnego o godz. 21 kilka bu nego rządu, opartego na poszanowaniu swo
bód jednostki i na współpracy z ugrupowa
dynków stało w płomieniach. Ustawicz niami syndykalistycznemi. Hrabia Paryża
nie nastepuia do sobie eksplozje butli przypomina wreszcie, że monarchja potrafi
tlenowych. Siła wybuchu jest tak wiel łaby bronić mas pracujących przed feodalika. iż olbrzymie złomy murów wyrzu zmem, starając się jednocześnie o wytwo
cane sa na odległość kilkuset metrów. rzenie jedności narodowej.

Znów la.emniczy pożar fabryki w Niemczech
BERLIN. Wczoraj wieczorem około
godziny 22 na dworcu towarowym w
Halle wybuchł olbrzymi pożar, który
powstał w magazynie z pasza i z błys
kawiczna szybkością rozszerzył sie »ia
budynki, mieszczące składy butli z tle
nem. Wszystkie oddziały straży ognio
wej pomoc techniczna, kadry pracy,
formacje szturmowe i policja zostały

Głos angielski o berlińskiej
wizycie Min. Becka
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W rocznicą wielkie! wody
Nowy Sącz, w liipcu.
Równo rok temu telefon i telegraf roz
niosły po całej Polsce złowróżbną wieść o
wystąpieniu z brzegów potoków i rzek gór
skich.
Po pierwszych wiadomościach, tchmących
iskierka nadziei na opanowanie rozszalałe
go żywiołu, przyszły następne, mówiące o
liznoszeniu przez groźne fale rzeczne mo
stów, zatopieniu całych wsi i miasteczek,
0 pierwszych ofiarach w ludziach.
W komunikatach prasowych i opisach
korespondentów gazet codziennych, w rniaire postępu powodzi, przewijały się nazwy
miejscowości ogólnie znanych, jak i takich,
które czytelnikom i słuchaczem — pierwszy
iraz obijały się o uszy.
Szezewnica, Krościenko, Łącko, Stary
1 Nowy Sącz, Klęczany, Mszana Dolna, No
wy Targ — oto nazwy miejscowości gór
skich, które jedne z pierwszych pojawiły
się w komunikatach. Potem przyszła kolej
na miejscowości po w. tarnowskiego i dą
browskiego.
Każdy dzień przynosił nazwy nowe i
coraz okropniejsze wieści z terenów powo
dziowych. Z dnia na dzień rosły liczby za
topionych domów, zniszczonych wsi, zato
pionego żywego inwentarza chłopskiego,
zniesionych mostów i zniszczonych dróg.
iWśród tych grozą przejmujących wiado
mości zwolna zaczęły nas dochodzić i po
cieszające. Samorzutnie podjęta akcja ra
tunkowa przez powodzian, rychło docze
kała się pomocy ze strony władz, rządu,
(wojska i społeczeństwa.
Lotnicy, saperzy 1 pionierzy prym w tej
akcji wiedli i do dziś dnia mile i z wdzięcz
nością wspominani są przez powodzian.
Minął rok, lecz nie zatarły się jeszcze
jślady tej pamiętnej klęski żywiołowej. Od
budowano w większości zniesione mosty i
(zrujnowane drogi, lecz do ukończenia od
budowy zburzonych i zrujnowanych do
mów jeszcze daleko.
Przykładem tego Nowy Sącz, miasto,
które przez kilka dni pozostawało w obję
ciach żywiołu wodnego. Przedmieścia, jak
[Wólki i Piekło, noszą na sobie do dziś jesz
cze wymowne ślady klęski powodziowej.
Zburzone w połowie przez dwu i trzy
metrowej wysokości fale piętrowe domy
nad Kamienicą, zioną ku nam mroćznemi
otworami zrujnowanych ścian, noszących
na sobie wyraźne jeszcze ślady zamieszka
nia. Roboty murarskie około odbudowy
tych domów widzi się, ale S3.ma odbudowa
jakoś niesporo postępuje.
' Dziw, że woda zniosła murowane domy,
a oszczędziła — w górze rzeki o trzysta
metrów położony — drewniany domek. —
Szczyci się nim gospodarz, że oparł się po
tędze wody.
5 Na Wólkach, przedmieściu Nowego Są
cza, które wody Dunajca zalały do wyso
kości dwa i pół metra, posiadającem szereg
pięknych will i domków podmiejskich _ —
odnosi się wrażenie, że czynione są tu wiel
kie porządki przedświąteczne. Okna miesz

kań położonych na parterze, dzień ( noc
stoją otworem, a zzewnątrz dolatuje stukot
i rozgłos. To praca stolarzy i murarzy w
rok po powodzi.
Burzy się stary, przesiąkły wodą i wil
gocią, tynk i daje się nową polepę, zrywa
się stare, zrujnowane przez wodę podłogi
i daje się nowe. Tam, gdzie powonienie na
sze drażni zapach świeżej farby i gdzie okna
są nakrapiane, niczem jaja indycze — pra
cują malarze.
Przydomowe ogródki są -napowrót pię
knie zagospodarowane. Wierzyć się wprost
nie chce, że w miejscu, gdzie dziś wdzięczą
się do nas pełną ganią barw kwiaty ogro
dowe, rok temu zalegał muł rzeczny do
wysokości pół metra.
Wiele z tych parterowych mieszkań przy
gotowanych jest już zupełnie do solidnego
przyjęcia nowych lokatorów. Świadczą o
tern dużych rozmiarów napisy w biało po
malowanych oknach:
„Mieszkanie do wynajęcia".

Sytuacja hutnictwa żelaznego w czerwcu.
WARSZAWA. Wytwórczość hutnictwa
żelaznego w czerwcu hr. wykazała w po
równaniu z majem br. poważny spadek,
który w znacznym stopniu tłumaczy się
zresztą mniejszą ilością dni roboczych w
czerwcu (22), niż w maju (25), Również w
porównaniu z czerwcem r. ub. produkcja w
czerwcu br wykazuje osłabienie.
Według danych prowizorycznych, za
czerpniętych z tyg „Polska Gospodarcza"
Nr. 28, wytwórczość hutnictwa w 4 zasa
dniczych działach przedstawiała się w
czerwcu br. następująco (w tonach — w
nawiasie pierwsza liczba oznacza produk
cję w maju br., druga — w czerwcu r. ub.):
surówka 27,897 (29;627 — 33,224), stał
66,540 (81,358 — 78,679), wytwory walcowniane 48,629 (56,375 — 61,463), rury że
lazne i stalowe 3,419 (4 282 — 5,835). W
porównaniu więc z majem br. produkcja
surówki spadła o 5,8 proc., stali o 18,3 proc.,
wyrobów walc. o 13,8 proc. i rur o 21 aroc.
W porównaniu z czerwcem r. ub. wytwór
czość tegoroczna była mniejsza: w suró
wce o 10,8 proc., w stali o 15,5 proc., w
wyrobach walc. o 20,9 proc. i w rurach o
414 proc.
Natomiast wzrost wytwórczości cynko*
wo - ołowiany w czerwcu.
WARSZAWA. Według danych prowi
zorycznych. zaczerpniętych z zesz. 28 tyg.
„Polska Gospodarcza“, produkcja hutnictwa '
cynkowo - ołowianego w czerwcu br. przed
stawiała sie następująco (w tonach — w
nawiasie pierwsza liczba oznacza produk
cje w maju br. druga — w czerwcu r. ub.):
cynk 6,930 (6,723 — 7,977), blacha cynk.
1,041 (1,343 — 1.227), kwas siarkowy 12,342
(13 180 — 14.900), ołów surowy 1,453 (1,318
— 1,198). W porównaniu więc z majem
br. wytwórczość cynku w czerwcu br.
wzrosła o 3.1 proc., ołowiu zaś o 10,2 proc.,
natomiast zmniejszyła się produkcja blachy
o 22,5 proc. i kwasu siarkowego o 6,4 proc.
W porównaniu z czerwcem r. ub. wytwórczość cynku spadła o 13,1 proc, blachy cyn
kowej o 15,2 proc. i kwasu siarkowego o J
17,2 proc. Natomiast -produkcja ołowiu
wzrosła o 21,3 proc.
-------- OOO------- -
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Płatność nadzwyczajnej daniny
majątkowej od nieruchomości *
miejskich
W Chalais-Meudon koło Paryża zbudowano olbrzymi tunel wiatrowy, w którym poddaje się
próbie świeżo zbudowane samoloty wojskowe.

Biskup Gahlen odpowiedział Rosenbergowi
BERLIN. Ataki, z jakiemi w ub. nie
dzielę dr. A. Rosenberg wystąpił na kon
gresie narodowo-socjalistycznym w Mona
styrze przeciwko biskupowi djecezji monastyrskiej dr. Gahlenowi, nie pozostały bez

ADAM NASIELSKI.

geiaSrala
25)'

Co za ponętny napis dla rodzin, które
gnębi głód mieszkaniowy I
Tymczasem jednak nikt się nie kwapi z
objęciem tych mieszkań w posiadania. Ty
godniami wiszą wywieszki i... nic. Po sta
remu okna zioną pustką.
Smutne doświadczenie poczynione z po
tęgą żywiołu wodnego zbyt świeże jest je
szcze w pamięci sądeczan, i choć dzielnica
podmiejska nad Dunajcem niejednego nęci
swem wymownem pięknem, strach przed
wodą jest jednak mocniejszy od umiłowa
nia piękna.
Nieustępliwi są tylko wioślarze. Zabra
ła im przystań nad Dunajcem zeszłoroczna
wielka woda — postawili nową, jeszcze pię
kniejszą, błyszczącą złotawym .kolorem w
lipcowem słońcu.
A na wodach Dunajca, który po zeszłorocznem szaleństwie przecie sęi opamiętał,
chyłkiem pomykają lekkie i zwinne łodzie,
kierowane wprawną ręką opalonego na
bronz kajakowca.
Józef Renik.

(Ciąg dalszy.)

Reg wzruszył ramionami i otworzy! kupioną jesz
cze na dworcu gazetę „Calcutta Evening“. Rzucał się
w oczv artykuł na całą kolumnę, donoszący o tragicz
nej śmierci amerykanina Johna Braga, aresztowanego
pod zarzutem szpiegostwa „na rzecz mocarstwa ościen
nego“.
„Zachodzi podejrzenie — dodawał inteligentny
reporter — że ów wóz ciężarowy Saurera Nr. C T 30472
był umyślnie wysłany naprzeciw konwojowi Urzędu
Kryminalnego, aby zmiażdżyć na śmierć i w ten spo
sób zamknąć na wieki usta Johna Braga, szpiega obce
go państwa“.
John Brag był szpiegiem obcego państwa. „Czemś
w rodzaju detektywa, proszę pani“. Więc dlatego orjentował się tak dobrze w tych sprawach i ów profesor
matematyki był tylko wymysłem. — Florence Ryan
odłożyła „Calcutta Evening“ i stała, jak skamieniała.
Szpieg! Był szpiegiem. Nie żyje...
Dlaczego ona płacze?! Przecież to był obcy — zu
pełnie obcy człowiek. Zupełnie? Pocałował ją. Pa
miętała jeszcze tę małą bliznę za uchem, którą ujrzała,
gdy zbliżył twarz. Jakie to było oszałamiające... „Nie
powinien pan był tak postąpić... Aby pani nie zaka
zała mi widywać się więcej...“
Szpieg! Nie agent kontrwywiadu wojskowego,
nie „żołnierz na służbie, który otrzymał rozkaz i musi
go wykonać, nie wchodząc w motywy“, lecz „płatny
mózg, licytowana inteligencja, pozbawiona uczucia i
wartości moralnej, niewolnik, którego umysł może ku
pić ten — kto da więcej“.

odpowiedzi. Jak słychać, biskup Gahlen
nazajutrz po mowie dr. Rosenberga wystą
pił z oświadczeniem, że żadne groźby nie
zdołają go powstrzymać od spełnienia obo
wiązków przedstawiciela kościoła.

Tak mówił do niej John Brag. A jednak — czy
był szpiegiem, czy czemś najgorszem — podobał jej się.
Więcej niż podobał. Kochała go.... Tak!
Ale on już przecież nie żyje! Wstrząsnął nią głu
chy, przejmujący szloch. Dopiero teraz zdała sobie
sprawę, że ten dziwny niepokój — to była miłość.“
„Ciało Johna Braga wystawione jest w kostnicy
obok kościoła Św. Pawia — brzmiało ostatnie zdanie w
„Calcutta Evening“. Lora Ryan ukryła twarz w po
duszce i długo leżała bez ruchu. Gdy wstała, postano
wiła, że pójdzie do kostnicy, aby jeszcze raz, ostatni raz
przyjrzeć się człowiekowi, którego pokochała pierwszą
miłością. Jeszcze raz spojrzy na martwe ciało Johna
Braga i spróbuje o nim zapomnieć.
ROZDZIAŁ XI.
Trup.
... Bo cóż więcej pozostawało w tej sytuacji, niż za
pomnieć. Myśl ta — myśl o zapomnieniu — niezupeł
nie jeszcze dotarła do zbolałej i ogłuszonej ciosem kory
świadomości. Dyktował ją jednak i narzucał rozum
i rozsądek.
Musi zapomnieć, ale przedtem jeszcze raz spojrzy
na to, co doniedawna było tryskającem werwą i ochotą
życia ciałem i duszą Johna Braga.
De mortuis... Może dlatego Lora nie chciała my
śleć o Johnie Bragu inaczej, niż o człowieku, którego
pokochała. Nie umiałaby nawet zapewnić, czy użyła
właściwego słowa na określenie swego uczucia. Toż do
tychczas nie kochała. Bez względu na to, jak nazywała
swoje uczucia, wiedziała i była pewna, że Amerykanin
John Brag stał się bliskim jej sercu już w chwili, gdy uj
rzała go poraź pierwszy w życiu i chciała — cd chwili
rozstania — wczoraj wieczorem — być znów przy
nim, słuchać jego poważnego i pogodnego zarazem,
melodyjnego męskiego głosu.

WARSZAWA, (tel. wł.) Nadzwyczajna
danina majątkowa od nieruchomości miej
skich na rok 1935 płatna jest w całości do
dnia 31 sierpnia b. r. włącznie. Minister
stwo Skarbu poleciło poszczególnym izbom
skarbowym, aby przystąpiły natychmiast do
obliczania kwot daniny. Przy rocznym do
chodzie względnie wartości czynszowej nie
ruchomości od 1—2 tysięcy złotych danina
wynosi 0.4%, od nieruchomości zaś o rocz
nym dochodzie ponad 2 tysiące złotych 0.6%,
Nakazy płatnicze będą wysłane do dnia 18
sierpnia b. r.

Był pierwszym w jej życiu mężczyzną, który ]\
pocałował. Niewiele to w istocie, ale jak dużo znaczy,
dla młodej, inteligentnej i niepustej kobiety, żyjącej do
tej chwili swego życia w świecie marzeń o ideale, o tym
wyśnionym, dla którego kobieta uczynić gotowa wszy
stko, jeżeli serce jej powie, że to ten. John Brag odpo
wiadał wszystkim wymogom, jakie stawiała swemu
ideałowi w marzeniach. Młody, zdrowy, przystojny,
trochę poważny i otoczony tą tak cenioną przez nie
które kobiety, podniecającą mgłą romantyzmu i tajem
niczości.
Lora Ryan, córka gubernatora, była również romantyczką i wstydziła się tego. Nietylko dlatego, że
czytała z pasją powieści sensacyjne — choć ten objaw
jest w znacznej mierze dowodem romantycznego uspo
sobienia. Nie należy zazdrościć ludziom, którzy na
widok „Trzech Muszkieterów“, Maya czy Coopera
wzruszają pogardliwie wywatowanemi ramionami, po
wołując się na autorytet dwudziestego wieku, telewizji
i armaty zenitowej. Lora Ryan nie uśmiechała się cy
nicznie przy czytaniu opowieści o Indjanach — przeci
wnie, żałowała, że te czasy już przeszły, że świat pędzi
tak szybko, na złamanie karku, że albo należy zanie
chać dotrzymania tempa, albo zrezygnować ze zdrowia
nerwowego i lecieć naprzód jak opętany, aby po doj
ściu do celu, o który się walczy, stwierdzić z głuchą
wściekłością, że mózg i ciało są już u kresu wyczerpa
nia i nie mają już sił ani ochoty korzystać z owoców
morderczego wyścigu życia.
Lora była młoda, liczyła lat 23. Jej charakter two
rzył przedziwny splot sprzeczności i kaprysów, czasem
zgoła nieprzewidzianych, jakimś uroczym cudem two
rzących jednak harmonję piękna duchowego, odpowia
dającego wartością jej pięknu fizycznemu. Nietrudno
było zakochać się we Florencji Ryan i szczęściem było
być przez nią kochanym,
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GAZETKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
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... W warszawskim ogrodzie zoologicznym są i hieny.
Wiecie, że zwierzęta te są niebezpieczne dla człowieka, a
w-strętne dlatego, że żywią się padliną i zwłokami ludtokiemi; nieraz potrafią odkopać grób, by zaspokoić głód. Są
jeszcze i dlatego przykre dla człowieka, że wydają głos po
dobny . do śmiechu, co jest powodem tajemniczych legend
i baśni. Hiena zamieszkuje ciepłe kraje Starego Świata.
Otóż okropną przeprawę z tern zwierzęciem miał dozorca zoologicznego ogrodu, St. Gawryś. Zdarzyło się to w cza
sie sprzątania klatek. Czyszczenie ich odbywa się w ten spo
sób, że dozorca podsuwa do klatki, gdzie zwierzęta stale
przebywają, inną, pustą klatkę i otworzywszy drzwiczki jed
nej i drugiej, przepędza zwierzę, W tym celu do pustej klatki
rzuca kawałek mięsa, by zwabić zwierzę przynętą. Drzwicz
ki klatki tworzą przytem boczne ściany przejścia z obu stron,
zresztą nie wysokie i muszą być przez dozorcę przytrzymy
wane.
Pewnego dnia hiena miast przebiec, jak zwykle, pomię
dzy klatkami, rzuciła się poprzez otwarte drzwiczki na do
zorcę. Drzwiczki odchyliły się i hiena skoczyła dozorcy do
gardła.
Gawryś zdołał zasłonić się ręką, w którą został ugry.
ziony i nascępnie rzucił się do ucieczki. Hiena pogoniła za
dozorcą, wyszarpała mu kawał ciała z pośladka i pleców.
Gawryś bronił się przed rozszalałem zwierzęciem, broni jed
nak przy sobie nie posiadał. Obie ręce nieszczęśliwca aż do
namienia zostały przez hienę okropnie poszarpane.
Gawryś zginąłby niechybnie pod kłami zwierzęcia, gdy
by nie to, że na wszczęty przez niego krzyk, nadbiegł in
spektor Ogrodu Zoologicznego i położył hienę trupem, strze
lając do niej z rewolweru.

Flamingi i e6l@isy

Wiecie co to flamingi? Etjopy? — Nie?
Więc posłuchajcie:
Flamingi, podobne do bocianów, piękne ptaki, bar
dzo wysokie, o bardzo długiej szyi i nogach; przypatrz
cie się na obrazek! Nie widać tam jednak ślicznego,
barwnego upierzenia: górne skrzydła mają flamingi
czerwone, a lotki czarne. Ptaki te żyją gromadnie w po
łudniowej Europie, w północnej Afryce i Azji.
Etjopy, to mieszkańcy Etjopji, dzisiejszej Abisynji.
Etjopja jest bardzo starym krajem, którego historja się
ga setek lat przed narodzeniem Chrystusa (800 lat!)
A teraz przyjrzyjcie się obrazkowi i przeczytajcie
uważnie piękny wiersz, znanej Wam już dobrze poetki,
Kazimiery Iłłakowiczównej, pod tym samym tytułem, ja
ki macie w nagłówku.
Gdy zasypia Krzysia kędzierzawa, jak baranek,
pod różową kołdrą, pod cieniem nierównym różowych
firanek,
śnią się jej z dziobami ostremi, jak klingi, długonogie
zamyślone różowe Flamingi.
_ Już przestępują ze stopy na stopę,
już się mają zrywać — w tern czarne, w tern czarne
wpadają Etjopy..,

... Pewien klub sportowy zorganizował oryginalne za
wody, polegające na najdłuższe« wstrzymaniu oddechu. W
celu wykluczenia jakiegokolwiek oszustwa miało się odbywać
to w wodzie. Na wystrzał rewolwerowy 22 zawodników za
głębiło się w wodę. Zwycięzca, pewien młody olbrzym, zdo
łał pozostać w wodzie zgórą dwie minuty i 38 i pół sekundy.
Dotychczasowy rekord światowy pewnego Amerykanina zo
stał tern samem pobity o 31 sekund.
Tylko Wy nie próbujcie ustanawiać „nowego rekordu“,
bo mogłoby się to smutnie skończyć.
SSM»

Murzyn Sambo, jako artysta
kinowy
Murzyn Sambo ma grać w sztuce kinowej w towa
rzystwie oswojonego iwa. Sambo jednak w ostatniej
chwili, kiedy zobaczył lwa, zaczyna krzyczeć ze strachu
i chce uciekać:
— Sambo nie chce grać ze lwem! — woła murzyn.
Reżyser, kierujący sztuką, zaczyna perswadować
wystraszonemu:
— Sambo, nie możesz uciekać, zostań, lew ci nic nie
zrobi, możesz spokojnie z nim igrać; jest oswojony.
— Sambo się boi, Sambo ma strach — krzyczy dalej
murzyn.
— Nie rób głupstw — uspakaja reżyser. — Lew
jest przecie wychowany na mleku, od maleńkiego był
między ludźmi i nigdy mięsa nie jadł.
— To mi jest wszystko jedno! — woła już we
drzwiach murzyn. — Sambo też wychowany na mleku,
od maleńkiego między ludźmi, a je mięso, ile razy mu się
uda.

Mała skrzynka pocztowa
Ryta Wactawkówna — Siemianowice: Gazetka cieszy
się z każdego nowego korespondenta, a tembzrdziej, że list
Twój jest dowcipny i miły. Zagadka przyjęta i będzie nie
długo wydrukowana. Napisz coś jeszcze o sobie, do której
chodzisz klasy, jak spędzasz czas. Dzieci nie powinny uży
wać pseudonimów.
Bolesław Res — Pszów: Zapewne już otrzymałeś bra
kujący numer. Opowiadanie babuni przyślij. Gazetka dzię
kuje Ci za życzenia i pozdrowienia.
Tadeusz Kania — Chorzów: ,,Gazetka" będzie wycho
dzić bez przerwy. Bajka niedługo się skończy i będzie nowa.
Dostaniesz spis, ale musisz podać swój wiek.
Roza!ja Dzięciołkówna — Katowice: Brakujące numery
otrzymasz w Administracji „Polski Zachodniej". Ale to bę
dzie dosyć kosztowne, bowiem każdy numer kosztuje 10 groszy.
Opowiadań'e Twoje jest ciekawe i po poprawieniu ukaże się
w „Gazetce".
„Górnoślązaczka“ i „F. S.“: Czemu nie podajecie swych
nazwisk, wieku, szkoły i miejsca zamieszkania ? Napiszcie,
a „Gazetka" odpowie Wam szeroko. Narazie jedno zapewnie
nie: skrzyneczka jest dla wszystkich dzieci i chętnie odpisuje.

Zgadnij

i uśmiechnij się!

Zgadnij Polaku,
Jaki ptak w ptaku?

E*#* faarcersMi

n.

Otwarcie zlotu w Spalę

Po miękkiej głosce twarda położona
Od serc strapionych bywa upragniona.

Wczoraj, 14-go lipca odbyło się w Spalę uroczyste otwar
cie Jubileuszowego Zlotu Związku Harcerstwa Polskiego.
Program tej wielkiej uroczystości harcerskiej był następu
jący;
Rano odbyły się nabożeństwa, przegląd drużyn na Sta
dionie, oiwarcie Zlotu przez Pana Prezydenta Rzeczypospohtej Profesora I. Mościckiego i defilada. Popołudniu i wieCz°r nastąpiło zwiedzanie olbrzymich obozów harcerskich,
Pokazy na Stadjonie i palenie ognisk.

III.
Ni ogonek, ani kropka,
ma to hrabia, ma też chłopka.
*

*

*

— Byłeś wczoraj w teatrze ?
— Tak, ale niestety nic nie widziałem, gdyż grali tak
przejmujący dramat, że ludziom włosy stawały na głowie,
a ja siedziałem w ostatnich rzędach.
*

Na obrazku widzicie śpiące flamingi. Tkwią nieruchomo na
jednej nodze w stawie ogrodu zoolog.cznego.

*

*

— Karolku, kto zwyciężył Filistynów?
— Nie wiem, bo ja nie czytuję sprawozdań sportowych.

0 Luslu i szamiątem jeziorze
— 52 —

skalnej, na którą poprzednio nie był zwrócił uwagi. teraz spostrzegł, ze z trudem wprawdzie ale
przecież zdołałby się przecisnąć przez tę szczelinę
do wnętrza. Jak pomyślał — tak uczynił.
Po chwili ujrzał się w obszernej grocie o Wyso
kiem sklcoieniu. Było w niej o wiele jaśniej, niż
w czeluści wodospadu; jaskinia oblana była’ bo
wiem jakiemś błękitnawem światłem. Dziwiło to
królewicza niezmiernie; przyczyny jednak odgad
nąć nie mógł. Rozglądał się bystro dokoła, lecz
nikogo nie zauważył. Opukiwał ściany, badał,
czy niema jakiego tajemniczego przejścia do dal
szych, istniejących może pieczar; ale nic nie od
krył.
Już miał wyjść z groty, gdy nagle potyka się
o coś i upada. Wstał, przyglądnął się bacznie, coby mogło być przyczyną jego upadku, gdyż ka
mienna podłoga równa była, jak stół. I oto ujrzał
duże, żelazne kółko, przymocowane do skały.
„A więc tu jest jakaś tajemnica
pomyślał.
Chwycił kółko mocno oburącz i szarpnął silnie.
Zatrzeszczała ciężka, kamiennia płytą» d° której
Przymocowane było — jednak tkwiła szczelnie.
Szarpał królewicz z całych sił; pot zlewał mu
czoło.

Zwolna uniosła się ciężka płyta. Gęsty ezardym buchnął z otworu królewiczowi w oczy;
żaległ całą jaskine — wkońcu ulotnił się przez
%czcliuę.

— 49 —
dy, porosłe krzakami i bujną roślinnością, przej
mowały dreszczem patrzącego swą zawrotną spadzistością. Odważnego jednak pociągała ta cze
luść swą tajemniczą głębią, zdającą się nie mieć
końca.
Królewicz postanowił zbadać tę otchłań; stał
nad brzegiem i rozważał całe niebezpieczeństwo
tej wyprawy; wkońcu jednak zwyciężył- cieka
wość: bez żadnych przygotowań począł królewicz
spuszczać się w czeluść. Po prostopadłych prawie
ścianach nie łatwo było schodzić; ale królewicz
lekki i zwinny, jak wiewiórka, chwytał się zręcz
nie krzewów i bujnych zielsk, opierał stopy na
wystających ścianach i szczerbach. Spuszczał się
w dół na nic niepomny.
Nie przebył jeszcze ani ćwierci drogi, a już
dwukrotnie groziła mu śmierć. Krzak, którego
uchwycił się królewicz, wyrwał się z korzeniami;
królewicz spadłby z pewnością w przepaść i zginął
niechybnie, gdyby nie dość wcześnie oparł stopy
na szczerbie i przytrzymał się bujnej, a silnej tra
wy.
Jeszcze nic ochłonął z wrażenia po pierwszym
wypadku, gdy nagle skała, na której stanął, obsu
nęła się... i królewicz runął w dół! Uczuł silny
ból w głowie i stracił przytomność. Gdy oczy
otworzył, zupełna ciemność panowała — widocz
nie noc zapadła. Królewicz znajdował się już w
znacznej głębokości: Otwór studni był tak mały,
że niebo, które przezeń widać było, wyglądało jak
przetaczek, a w nim dużo, dużo drobniutkiej ka-

Gdy się ktoś zapytał Lusia co najwięcej
lubi, Luś odpowiadał zawsze „Jezioro“. Luś
mógł godzinami przyglądać się, siedząc na
brzegu — co robi jezioro.
Jezioro nigdy nie było jednakowe, zmie
niało się ciągle i bez końca. Przed wschodem
słońca było ciemno błękitne, otulone białą
puszystą zasłoną mgły. Kiedy wschodziło
słońce, promienie rozpraszały mgłę, która osiadła w postaci rosy na trawie i listkach,
rosnących na brzegach jeziora. Falki leniwe
od snu kołysały się powoli. W miarę tego, jak
słońce podnosiło się coraz wyżej na niebie,
jezioro stawało się srebrzyste, migotliwe, jas
ne.
Zdarzało się jednak, że wiatr znudzony
kilkodniowym spokojem zaczynał szaleć. Je
zioro było wtedy złe. Ogromne fale o spie-1
nionych grzbietach, przewalały się szumią»
groźnie. Wgryzały się w nadbrzeżny piasek,
szarpały trawę. Niebezpiecznie było wtedy
wyjeżdżać łódką. Rozgniewane fale pluły
wtedy bryzgami piany i gęstym deszczem
kropelek wody.
Luś nie rozumiał, że mógł być ktoś, kto
nie kocha jeziora. To też radość była wielka,
kiedy dowiedział się, że pojadą łódką daleko,
aż na koniec jeziora. Pogoda była prześlicz
na, las rozśpiewany. Ptaki jakby na przyję
cie Lusia śpiewały i ćwierkały aż powietrze
drgało. Dzień przeszedł cudownie. Mamusia
pozwoliła Lusiowi zdjąć sandałki i pochodzić
po wodzie. Luś zbierał małe kamyczki, przy
glądał się wielkim małżom, leżącym na dnie.
Potem, kiedy już trzeba było wyjść z wody
Luś postanowił nazbierać w lesie białych,
pachnących storczyków. Mamusia pozwoliła
chodzić tylko po brzegu lasu, ale trudno do
trzymać obietnicy, kiedy widzi się gdzieś w
głębi lasu kępki storczyków. Nie zdając so
bie sprawy z tego, że odchodzi coraz dalej,
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Uwagi w pięćdziesięciolecie wielkiego odkrycia Pasteura i Rouxa
Niedawne to jeszcze czasy, gdy człowiek
pokąsany przez wściekłego psa skazany był
na śmierć. Zdarzała sie wprawdzie niejed
nokrotnie, że mimo pokąsania przez chore
zwierze uchodził jeden czy drugi szczęśli
wiec z życiem — tego jednak nie można
ibyło nigdy przewidzieć czy śmierci uda się
«uniknąć. Jedno było natomiast pewnem: z
ichwilą gdy raz pokazały się pierwsze obja,wy choroby u człowieka pokąsanego — z tą
ichwilą los jego był przesądzony. W ciągu
kilku dni nieszczęśliwy chory ginął nieod
wołalnie — medycyna była wówczas zupeł
nie bezsilna.
Łatwo też zrozumieć śmiertelną obawę
tych biedaków, którzy zostali pokąsani
przez wściekłe psy. Wiedzieli oni doskona
le o tern. jak straszny los ich czeka i z prze
rażeniem oczekiwali okropnych męczarni, z
których śmierć dopiero miała ich wyzwolić.
; Rany zadane przez ostre zęby wście
kłych psów, przypalano rozżarzonem do
(białości żelazem, wycinano je żywcem ojstremi nożami, przykładano rozmaite zioła,
imaści i amulety — wszystko napróżno, —
Człowiek pokąsany przez wściekłego psa
(oczekiwać musiał z poddaniem się swego
pkropnego losu.
W małem laboratorium uczonego,
I niewiadomo, jak długo twałyby jesz
cze męczarnie tych nieszczęśliwców, gdyby
nie geniusz Ludwika Pasteura. W swem
iskromnem laboratorium przy wąskiej uliczące „rue d‘Ulm“ w dzielnicy studenckiej Pa
ryża, tam, gdzie mieści się dziś najbogatszy
Kv świecie Instytut Radowy, dokonał Pa
steur, wraz ze swym wiernym współpraco
wnikiem, doktorem Roux, swego genialne
go odkrycia. Przekonał się on, że mózg i
rdzeń kręgowy chorych na wściekliznę psów
zawiera w ogromnej ilości tajemniczy, nie
widoczny zresztą, zarazek. Wystarczy nie
znaczną ilość tej zakażonej tkanki wprowa
dzić do mózgu psa lub królika, by w ten spo|sób wywołać natychmiast śmiertelne obja(wy wścieklizny u tego zwierzęcia. Pasteur
a.Roux przekonali się dalej, że tajemniczy
(zarazek wścieklizny jest bardzo wrażliwy
ma temperaturę i na wysychacie: rdzeń chojrego królika, zawierający miliardy żywych,
zjadliwych zarazków wścieklizny, przestaje
być niebezpiecznym jeżaii się go zawiesi w
szklanym suchym słoiku i pozostawi w spo
koju przez kilkanaście dni. Taki stary, ze
schły rdzeń wszczepić można następnie bez
«obawy zdrowemu królikowi : nie dostanie
padnych objawów wścieklizny. Co więcej
{jednak, stanie się on odporny na mocniejszą
dawkę, czyli na rdzeń krócej suszony. W
..ten sposób można zwierzęta uodpornić w
’’ciągu paru tygodni tak, że znoszą one już
botem bezkarnie śmiertelny dla każdego
(nieprzygotowanego zwierzęcia, świeży, wy
pełniony miliardami żywych zarazków
'rdzeń królika chorego na wściekliznę.
Luś szedł i zbierał kwiaty. Nie zauważył, że
zaczęło się ściemniać.
Wreszcie małe nóżki zmęczyły się i Luś
zrywając ostatni storczyk, spojrzał w górę.
Jakieś ciemne chmury zaciągnęły niebo. Ser
duszko Lusia zaczęło bić niespokojnie. Obej
rzał się. Cicho. Gdzieś wysokie wierzchołki
drzew szumią cichutko. Biedny, mały Luś
stoi sam w ciemnym lesie i nie wie, w
którą stronę iść. Las jest gęsty i ciemny.
Trzeba spróbować. Poszedł parę kroków na
przód, potem zawrócił. Idzie, idzie, i zdaje
:mu się, że ciągle kręci się w jednem miej■scu. Skręcił w bok. Znowu to samo. Wyso
kie, proste sosny, krzaki jałowcu, leszczyny,
dęby. Mała bródka zaczyna drżeć.
Boziu daj, żebym znalazł drogę do ma
musi, — szepczą, drżące usteczka. Idzie Luś
naprzód, ale biedne nóżki tyle dziś chodziły,
(&e odmawiają posłuszeństwa.
Trzeba jaknajprędzej wydostać się stąd
— myśli Luś — bo może jaki wilk przyjść,
albo niedźwiedź... żeby przynajmniej do je
ziora trafić!
Ukląkł mały Luś na miękkim mchu, zło
żył rączki —
— Pod Twoją Obronę uciekamy się...
Usłyszała Matka Boska modlitwę i mo
że posłała aniołka, żeby zaprowadził małego
zbłąkanego chłopczyka do mamusi, bo w pe
wnej chwili Luś dojrzał coś jasnego między
drzewami. Zapomniał o zmęczeniu i zaczął
biec.
Nareszcie! Nad jeziorem było widniej niż
W głębi lasu. Teraz Luś ruszył brzegiem je
ziora, do miejsca, gdzie powinna stać łódka.
Po chwili usłyszał gdzieś z daleka jakieś wo
łanie. Głos zbliżał się ciągle. Wkrótce mógł
już odróżnić słowa:
— Luś! Luś! hop — hoooop!
Między drzewami mignęła jasna suknia
plamy.
Qiocia Pióro.

Odkrycie.
Szczepionka przeciw wściekliźnie była
znaleziona. Sczepionka ta miała znaczenie
nietyłko zapobiegawcze, chroniące przed ewentualnem ukąszeniem — lecz była rów
nocześnie lekarstwem przeciw tej chorobie.
Wiedziano już bowiem oddawna, że od
chwili ukąszenia do momentu wystąpienia
pierwszych objawów choroby, upływa długi
okres czasu, niejednokrotnie nawet dwa
miesiące. Tak długo trwać musi zanim za
razek przewędruje długą drogę od miejsca
ukąszenia aż do rdzenia kręgowego i mózgu,
gdzie jest jego siedziba. Całe szczepienie
trwa zaś zaledwie dwadzieścia parę dni. Tak
więc zwierzę już ukąszone można zacząć
szczepić zaraz po zakażeniu i wywołać u
niego odporność zanim śmiertelny jad do
stanie się do mózgu. I faktycznie przekonał
się Pasteur i jego współpracownik Roux, że
w ten sposób można bez trudności uchronić
ukąszone zwierze przed śmieteinym losem
jaki je dotąd czekał. .
*

Problem był w zasadzie rozwiązany. Na
zwierzętach przynajmniej. Nikt nie marzył
jednak o tern, by tak ryzykowną metodę
zastosować również i na człowieku. Przez
długie miesiące obserwował Pasteur te
zdrowe zwierzęta, którym wstrzyknął su
szony rdzeń chorych królików. Pozostały
one zdrowe, wspomnieliśmy przecież już
wyżej o tern, że zarazek wścieklizny ginie
po wyschnięciu. Jak zawsze jednak tak i
teraz znaleźli sie tacy sceptycy, którzy za
pewniali Pasteur'a i Roux'a, że zwierzęta te
zachorują mimo to na wściekliznę po dwóch
trzech miesiącach, a może za rok dopiero...
Pasteur czekał niecierpliwie. Roux był zna
cznie cierpliwszy. Zwierzęta pozostawały
zdrowe.
Jak przyjęto nowinę.
Pasteur spieszył się z opublikowaniem
tych epokowych doświadczeń. Roux jednak
mitygował go codziennie, powtarzając: —
„Patrz Pan, ja jestem znacznie młodszy od
Pana i bardziej niż Pan potrzebuję sławy,
a mimoto nie spieszę się i wolę zaczekać aż
będę całkiem pewny, że szczepionka jest
zupełnie nieszkodliwa. Pasteur zaś mu od
powiedział w następujący sposób: „A ja je^
stem znacznie starszy od Pana i właśnie
dlatego muszę się spieszyć, aby jeszcze
przed śmiercią zdążyć ogłosić te tak ważną
pracę1“.
Pasteur postawił wreszcie na swojem (jak
przyszłość okazała, miał rację...) i przedsta
wił Francuskiej Akademii sensacyjne donie
sienie o odkryciu szczepionki przeciw
wściekliźnie. Nazajutrz ukazały się w codzienych pismach paryskich kilkuwierszowe
notatki, wydrukowane najdrobniejszym dru
kiem, o następującej treści.: „Pan Ludwik
Pasteur i Emil Roux przedstawili na wczo-

rajszem posiedzeniu Francuskiej Akademii
ciekawą prace o zarazku wścieklizny“...
Pierwszy pacjent Pasteur‘a.
Poranek lipcowy 1885 r. Na dworzec
wschodni w Paryżu zajeżdża stara kobieci
na z Alzacji, ciągnąc za rękę małego, dzie
więcioletniego chłopca, płaczącego i krzy
czącego w niebogłosy. Chłopak nazywał się
Józef Meister. Jeszcze wczoraj wieczorem
był zdrów i wesół —ojciec jego, piekarz i
cukiernik z zawodu, posłał go po drożdże.
Po drodze został biedny chłopak pokąsany
przez wściekłego psa czternaście razy... —
Właściciel psa poradził biednym rodzicom,
aby udali się do Paryża. Tam pracuje nie
jaki Pasteur, który, jak o tern gdzieś wy
czytał, zna się na wściekliźnie, a nawet po
dobno umie leczyć te straszna chorobę. Nie
namyślając się ani chwili wsiadła matka
z synem do najbliższego pociągu i przyje
chała do Paryża. Tutaj jednak zaczęły się
dopiero tarapaty. Nikt nie wiedział oczywi
ście kto to jest pan Pasteur i gdzie on mie
szka.
Spocona od upałów matka z płaczącem
dzieckiem u boku czekała godzinami w am
bulatoriach szpitala Hotel D.eu, a potem Pitie. dopytując się wszędzie o pana Pasteur'a.
Lekarze wzrusza,, ramionami, oświadczając
że takiego człowieka nie znają, a jeżeliby
nawet do niego się udała, to i on napewno
nie potrafi jej nic mądrzejszego poradzić, niż
oni, w szpitalu: to znaczy... nic. Znalazł się
jednak jakiś młody lekarz, który przypad
kiem wiedział, że Pasteur pracuje w małem
skromnem laboratorium przy ulicy d'Ulm.
Mały Józek dostał się wkrótce przed obli
cze Pasteur'a i jego współpracowników. —
Trzeba było chłopca za wszelką cene rato
wać, groziła mu bowiem rfechybna śmierć.
Co robić jednak, czy można zaryzykować i
zastosować nowoodkryta szczepionkę po
raz pierwszy na człowieku?
Pasteur nie mógł się zdecydować. Całą
godzinę naradzał się z doktorem Roux i in
nymi wiernymi współpracownikami. Posta
nowił wreszcie zaryzykować i
po raz pierwszy w dziejach ludzkości
zaszczepiono człowieka przeciw
wściekliźnie.
Trudno opisać ile Pasteur i Roux prze
cierpieli w tych dniach, badając codziennie
małego chłopca i oczekując z drżeniem ser
ca czy przypadkiem nie pojawią się pierw
sze symptomy strasznej choroby. Gdyby
tak było, gdyby mały Józef zachorował na
wściekliznę, wówczas przeciwnicy — a ta
kich było wielu — postawiliby zapewne Pa
steurowi straszny zarzut, że on wszczepił
małemu chłopcu żywy zarazek wścieklizny
i że bez szczepienia byłby może uszedł z
życiem.
Ale — na szczęście — mały Józef nie za
chorował. Pozostał zdrów, dzięki genialnej
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szki — tak przedstawiały się hen na dalekiem nie
bie gwiazdki.
Królewicz podniósł się mimo bólu, jaki czuł
w calem ciele; bystry wzrok pozwolił mu spo
strzec, że znajduje się na dosyć dużej, płaskiej ska
le, która stała się dla niego miejscem ocalenia;
gdyby nie ta skała, runąłby w zawrotną głębinę.
W pierwszej chwili ogarnęła królewicza radość,
że ocalał. Lecz niedługo trwała ta radość; nie wie
dział, gdzie się znajduje:
„A jeśli stąd niema wyjścia — jeżeli już ani
w dół nic będę mógł się spuszczać ani do góry po
wrócić — to co stanie się ze mną? Spadając, stra
ciłem przytomność i nie wiem, czy w ścianach
studni znajdują się krzewy i szczerby, po którychbym mógł powrócić. W przeciwnym razie lepiejby było, gdybym zabił się był na miejscu — to
lepsze, niż śmierć głodowa.“
Teraz dopiero zastanawiał się królewicz głęb:ej nad swym nierozważnym czynem.
„Gdybym był wrócił do pałacu, poczyni1 przy
gotowania wtedy dopiero tu się wybrał... Żebym
był chociaż trochę jagód i grzybów wziął ze sobą!
Lecz teraz wszystko po niewczasie. Zginę... nie
zobaczę już ojca — ni braci ni siostry kochanej i
ludu wiernego.“
Rozżalił się królewicz i zapłakał. Pogrążony
w smutku zapomniał zupełnie o swej cudownej fu
jarce, która swemi łagodnemi i słodkiemi tonami
z pewnościąby go ukoiła. Ale królewicz o niej za
pomniał. Płakał, biadał nad swym losem, aż wkoń-

szczepionce Pasteurowskiej. Po krótkim
czasie wrócił wraz z matka do Strassburga
i stamtąd jeszcze przez wiele lat pisywał
dwa razy w tygodniu do Pasteura, donosząc
mu o stanie swego zdrowia.
W roku 1903 przyjechał jako osiemnasto
letni młodzieniec do Paryża i tutaj zaczął
pracować u swego wybawiciela, Pasteur'a
w nowowybudowanym Instytucie. W roku
1910 został woźnym Instytutu' i do dnia dzi
siejszego godność tę piastuje.
„Monsieur Joseph Meister“ ma dziś sześć
dziesiąt lat i mieszka w małym czerwonym
domku u wejścia do olbrzymiego kompleksu
gmachów Instytutu przy ulicy Dutot w Pa
ryżu. Zawsze uśmiechnięty, pełen sił i zdro
wia, opowiada chętnie o Pasteurze i jego
współpracowniku Roux.
*

A tymczasem mało kto zdaje sobie je
szcze z tego sprawę, że szczepionka Pa
steur'a przeciw wściekliźnie, która tyle
dziesiątek i setek tysięcy żyć ludzkich ura
towała, znaleziona została zaledwie przed
pięćdziesięciu laty i że ten pierwszy czło
wiek, który jej życie zawdzięcza, żyje jesz
cze do dnia dzisiejszego. W Polsce zaś za
pomnieliśmy już nieomal o tern, że cała za
sługa wprowadzenia tej szczepionki w na
szym kraju należy się wyłącznie profesoro
wi Bujwidowi, który zaraz po sensacyjnem
odkryciu Pasteur'a wyjechał do Paryża,
tam się nauczył szczepionkę sporządzać i
wkrótce potem założył u nas pierwszy poza
granicami Francji zakład dla walki z wście
klizną.
Straszna choroba, będąca doniedawna ja
szcze postrachem człowieka, została przez
geniusz ludzki pokonana.
Dr. L. G,

W niektórych okolicach Polski żniwa się ju$
rozpoczęły.
BBHnBHfBSBHKWSa
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cu łzy skleiły mu powieki; zasnął. Zdawało się
mu przez sen, że ktoś chodzi koło niego, że mu
naciera czemś zbolałe ciało. Lecz gdy rano się
obudził, nie zastał przy sobie nikogo.
„To pewnie w gorączce tak mi się zdawało“
— myślał królewicz. Czuł się dziwnie rzeźki,
potłuczenia nie czuł zupełnie, jakby kto ból ręką
odjął. Podniósł się ze skały, na której spoczywał,
rozglądnął się dokoła i przerażenie go ogarnęło:
Stał na płaskim cyplu skalnym, o którego
brzegi rozbijały się krople wodospadu w drobniu
tki pyłek. Ściany studni nie były tak, jak w gorzj
pokryte roślinnością, nie miały szczerb, po którychby mógł królewicz stąpać. Nagie zupełnie,
gładkie i skaliste ściany! Wokoło było ciemnawo
mimo dnia, gdyż w tę głębię niewiele już światła
dziennego wpadało.
Królewicz załamał ręce i stanął bezradny;
oglądał wszystko starannie dokoła w mniemaniu,
że uszedł jego oka jakiś szczegół, któryby mu po
mógł w jego przy krem położeniu. Obchodził kra
wędź wystającej skały, zaglądał w przepaść, lecz
nic nie znalazł.
Nagle spostrzegł coś, co go niezmiernie zdzi
wiło i zastanowiło. Oto w samym rogu cyplu
skalnego, tuż obok ściany czeluści zobaczył zwi
sającą grubą, mocną linę. A więc tu przecież mu
siał być lub jest jeszcze człowiek, który ją tu przy
niósł i przymocował! Może jestto jakaś tajemni
cza droga dziwnych istot, któreby tu żyć mogły?
Zaskoczony tern odkryciem, postanowił kró-
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In ul* nasl»lii mmi mmm
w Aleksandrowicach samochód osobo
wy kupca Karola Brzozy z Chorzowa
II (ul. Ogrodowa) kierowany przez jego
córkę Małgorzatę — lat 20 zderzył się
z rowerzysta Rudolfem Kubala lat 32
z Jaworza. Wskutek zderzenia rowerzy
sta został chłodnicą odrzucony do przy
drożnego rowu po lewej stronie, zaś
samochód wjechał do rowu po prawej

(—) Rada Naczelna Harcerstwa Polskiego Za
granica.
W dniach 15 i 16 bm. obradować będzie w
Spalę w czasie zlotu jubileuszowego Rada Na
czelna Harcerstwa Polskiego Zagranicą. Obrady
zagai przewodniczący Związku Harcerstwa Pol
skiego wojewoda dr Michał Grażyński, Na po
Mysłowice ze względu na swoje położenie
rządku obrad znajduje się szereg referatów, do
tyczących zagadnień ruchu harcerskiego poza najdalej wysunięte na Śląsku poza obręb prze
granicami 'kraju. Rada uchwali na zakończenie mysłu, otoczone lasami i dogodną komunikacją
szereg wniosków, dotyczących harcerstwa pol
nadają się najlepiej na urządzenie kolonii let
skiego na obczyźnie.
nich, Rokrocznie różne organizacje z okoli
(—) Podział roku akademickiego 1935/36.
cy, nie mając odpowiednich funduszy, ażeby
Stosownie do rozporządzenia ministra wy
znań religijnych i oświecenia publicznego rok gdzieś w uzdrowiskowe miejscowości wysiać
akademicki 1935/36 rozpocznie się w dniu 1-ym dzieci, urządzają w Mysłowicach kolonie i pól
września rb. Do dnia 28-go września ukończone kolonje.
zostaną egzaminy i zastępujące je kolokwia oW tym roku urządziły półkolonie: Rodzina
bowiązujące. Spisy kandydatów, badanie doku
kolejowa
Dyrekcji katowickiej i Polski Związek
mentów i stopnia przygotowania kandydata do
studiów na danym wydziale zostaną przeprowa Zachodni, Koło Mysłowice.
dzone między 23-im września a 5-tny paździer
Ostatnio, komisja Sanitarna przeprowadziła
nika rb. Wykłady i ćwiczenia rozpoczną się w
dniu 7-ym października. Podz.ał roku akademic inspekcję kokrnji z p. dr. Marszalkiem, lekarzem
kiego na semestry, względnie trymestry, jak i głównego Zarządu w Warszawie i dyr. Cienciałą
.przerwy między semestrami, oraz terminy e— lekarzem okręgowym i sekretarzem okręg
gzaminów pozostaną bez zmiany.
Zarządu na czele. Inspekcja wypadła zadawalniająco.
Półkolonia Rodziny Kolejowej pod zarządem
(Ś) Sypanie Kopca w Piekarach.
p. Stęckiego zawiadowcy stacji Mysłowice
Ostatnio brał udział w sypaniu kopca w Pie
karach Zw. Powst. Śląskich wraz z OMP. „War składa się; z dzieci kolejarzy z okolicznych
sztaty“. Po sypaniu kopca oddziały poszły do miejscowości, jak z Szopienic, Janowa, Ciiszow
lasu, gdzie zabawiały się do wieczora..
ca, Małej Dąbrówki i Mysłowic i utrzymuje
375 dzieci.
(S) Obchody Kalwaryjskie w Piekarach.
Wielki odpust M. B. Szkaplerznej odbędzie
Pożywienie dla dzieci półkolonii, przygoto
się w następującym porządku: Sobota, 20-go wuje się w kuchni restauracyjnej na byłym
bm. o godz. 5-ej popołudniu odprawią się w ko
ściele M. Boskiej uroczyste nieszpory. Po nie „trójkącie“, a wielka sala restauracji służy za
szporach kazanie wstępne i powitanie pątników jadalnię dla dzieci. Gospodarstwo kuchenne pro
na rajskim placu. Następnie wyrusza procesja wadzą bezinteresownie panie z Komitetu Rodzi
na obchody na Kalwarię. Przy pojedynczych ny pod kierownictwem P. Steckiej i Grudniakokaplicach wygłoszone zostaną odpowiednie ka
zania. Niedziela, 21 bm. o godz. 4-ej rano udzie wej. Stronę wychowawczą prowadzą nauczylanie komunii św. na rajskim placu. O godz. 5-ej
msza św. przy kaplicy Kajfasza i dalszy ciąg
obchodów z kazaniami. Od godz. 10,30 kazania
su mowę w kościele M. B. przed kościołem Kalwaryjskim i na rajskim placu. Na tych samych
miejscach odprawione zastana uroczyste sumy.
Po południu o godz. 2-ej obchody różańcowe na
Kalwarii, potem uroczyste nieszpory z kazaniem
ł procesją te eteryczną w kościele M. Boskiej.
Bezpłatne bilety do
Zapraszamy do Piekar w tym roku na obchody
kalwaryjskie wiernych z bliska i daleka wszy
Wydawnictwo nasze weszło w po
stkich czcicieli M. Boskiej, którzy tu w Pieka rozumienie z dyrekcja bawiącego obec
rach włożyli Szkaplerz św. na piersi swej i za
nie w Katowicach Cyrku Staniewskich,
pisali się w służbę Marii.

(C) W 15-lecie napadu na Śląsk Cieszyński.
Z inicjatywy związków niepodległościowych
w Cieszynie, zawiązał się Komitet obywatelski,
brażeń wewnętrznych i został przewie który z okazji 15-lecia napadu na Śląsk Cieszyń
i podziału Śląska, opracuje programy obcho
ziony innym samochodem do szpitala ski
dów i uroczystości żałobnych.
w Bielsku. Przy samochodzie zostały (C) Wystawa obrazów w Wiśle na Śląsku.
wybite jedynie szkło w latarni. Kierów
Po spełnieniu swej misji, propagującej kult
ca samochodu jak i znajdujące się w piękna wśród szerokich warstw społeczeństwa,
nim 4 osoby wyszły z wypadku bez zwłaszcza młodzieży szkolnej, w miastach wo
jewództwa Śląskiego — Katowicach, Białejszwanku. Winę ponosi rowerzysta wsku Bielsku,
Cieszynie i Chorzowie I — ruchoma
tek nieprzepisowej jazdy, gdyż jechał wystawa obrazów Zespołu Polskich Artystów
Malarzy rozbiła swe namioty na okres waka
po drodze zygzakiem.

Życie na półkoloniach w Mysłowicach

Z Swiętochłowickiego

($) Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Męskiej w Rudzie.
Dnia 15 sierpnia br, pod protektoratem JE.
Ks. Biskupa dr Bromboszcza odbędzie się w Ru
dzie śląskiej zlot okręgu rudzkiego Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej z okazji
45-1 ec i a istnienia pierwszego Katolickiego Sto
warzyszenia Młodzieży Męskiej na Śląsku pol
skim. Komitet obchodu tego ś_więta przygoto
wuje bardzo bogaty i urozmaicony program. —
Prosi również wszystkie K. S. M. M, Śląska o
Przybycie na zlot.

Z Pszczyńskiego
(P) Kontrola miesięczna dla bezrobotnych
wice, Czarko w, Poręba, Piasek, GoczałkowiceZdrój, Łąka, Rudołtowice, Starawieś, Studzie
nice, Janko wice, Ćwiklice, Pszczyna miasto w
dniu 24 bm, począwszy od godziny 8-ej do godz.
12-tej.
. „
Kontrola odbędzie się w gmachu K. U. P. p.
W Pszczynie, ul. Głowackiego 4.
Dla gmin i Zawadka, Miedzna, Wola, Góra,
Pry dek, Gilowice, Grzawa, Międzyrzecze w dniu
23 bm. począwszy od godz. 10-tej do godz. 11-tej
w lokalu p. Szafrona w Miedźnej.
Dla gmin: Rudziczka, Suszec, Kryry, Mizerów, Brzeźce, Wisła Wielka w dniu 25 bm poC2$wszy od godz. .10-tej do godz, 11,30 w lokalu
P- świerkotowej w Kryiach.
.
Do kontroli miesięcznej zjawie się winni
J/Szyscy bezrobotni bez względu na to, czy po^rają wsparcia czy też nie. Winni niestawiesię do kontroli jak wyżej oznaczono, narazić
mogą na utratę praw do wsparć, zaposiedm^nia i t. p.

Z Bielskiego
Groźny pożar we Frelichowie.
„
bm. około godz. 1-szej w nocy wybuchł
ch0Za. udowaniach Antoniego Pisarka we FrelikróH*6 Pożar, który swemi płomieniami objął w
9o\v ^ czasie cały budynek mieszkalny i zabudoD(?,fia gospodarcze. Pożar powstał prawoobnie wskutek wadliwej budowy komina.
........................
............

2ADAJ POLSKIEGO TOWARU!

dzięki czemu Czytelnicy nasi będą mo
gli korzystać z bezpłatnych biletów
wstępu do cyrku.
Będzie to wielkie udogodnienie dla
miłośników cyrku, który zjechał do na
szego miasta z zespołem o światowej

ESaeeia aSgow»

de CYiKU

Z Cieszyńskiego

ciele p. Lubczyk i p. Pazdoń przy pomocy kan
dydatów i kandydatek ze Seminarium nauczy
cielskiego.
Dzieci z rana przybywają pociągami do My
słowic. Po spożyciu śniadania udają się na pla
żę do pobliskiego Stadionu w Mysłowicach, gdzie
spędzają czas do południa na grach i zabawach.
O godz. 12.30 wracają na obiad. Po chwilo
wym spoczynku udają się na spacery do okoli
cznych lasów, a po spożyciu podwieczorku roz
jeżdżają się pod opieką do domów. Podobną pól
kolonię w szkole w Słupnej dla 63 dzieci, jak co
roku urządził Komitet Pań przy Pol. Zw. Zach.
pod zarządem p. dyr, Małeckiej Dzieci biedne
przychodzą przeważnie z Mysłowic, otrzymują
tu 5 razy dziennie pożywienie. Dzień spędzają
na w okiem powietrzu w lasach lub na Stadio
nie na grach i zabawach pod kierów, naucz. p.
Wilkówny. Pod wieczór są odprowadzane pod
nadzorem do miasta i domów.
Niejedni rodzice mając kilkoro dzieci i cięż
kie farunki wychowania uważają sobie za wie]
kie dobrodziejstwo takie półkolonie mogąc dzie
ci oddać pod fachową opiekę, gdzie odnoszą zna
czne korzyści dla zdrowia i ducha.
Na kolonjach letnich dzieci uczą się wielu
rzeczy, a przedewszystkiem już samo przeby
wanie w większej gromadzie pod opieką rozwi
ja umysł dziecka i chroni go przed złymi wpły
wami ulicy. Wybitnie daje się to zauważyć, ob
serwując dzieci przy zabawach. Kolonie te spel
niają dobrze swoje zadanie.

Cyrku Staniewskich
sławie. Przedstawienie inauguracyjne
cyrku Staniewskich ściągnęło tłumy pu
bliczności, która żywo oklaskiwała pro
dukcje artystów.
Więc od dnia dzisiejszego należy u*
ważnie śledzić szpalty „Polski Zacho
dniej“ i szukać bezpłatnego kuponu do
Cyrku Staniewskich.

äashseSmiei“

SYAN9EWSKECH

Ważny w poniedziałeU, 15 lipca na przedstawienie o godz. 8.30 wiecz.
Okaziciel niniejszego kuponu, otrzyma po wykupieniu jednego biletu po normalnej, cenie drugi
analogiczny BESPtATNIE
Ill II IM lllllllll—
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Wymiana studenckich praktyk wakacyjnych
W okresie bieżących feryj przybyło do
tychczas do Polski na praktyki wakacyjne 6
studentów z 1'inlandji, 16 z Estonji, 16 z
Łrf/^wy, 27 z Czechosłowacji, 47 z Rumunji,
11 z Bułgarji, 37 z Węgier, 81 z Jugosławji,
28 z Francji, 2 z Anglji, 2 z Grecji, 6 z Austrji, 1 z N.emiec i 1 z Islandji.
Praktyki wakacyjne prowadzone są na
zasadzie wzajemności. Dotychczas wyjechało
z Polski na praktyki 7 studentów do Finiandji, 12 do Estonji, 12 na Łotwę, 34 do Cze

chosłowacji, 58 do Rumunji, 17 do Bułgarji,
50 na Węgry, 112 do Jugosławji, 4 do Włoch,
5 do Szwajcarji, 58 do Francji, 12 do Anglji,
2 do Belgji, 5 do Szwecji, 3 do Palestyny, 4
do Turcji, 2 do Grecji, 6 do Austrji, oraz 8
studentów do Niemiec.
Wymiana praktyk letnich dla studentów
obejmuje praktyki techniczne, medyczne,
leśne, rolnicze, weterynaryjne, handlowe,
górnicze, hutnicze, okrętowe (budowa ma
szyn) it. d.

(B) Niepokojące objawy zdziczenia wsi.
Przyszła do naszej redakcji w Bielsku ko
bieta z Witkowie, żaląc się, że w ogrodzie jej
wyrżnęło dwóch osobników 13 szczepków owo
cowych, w domu wybili połowę zzyb, przyczem
cłom Surmy trzymają w ustawiczni, lęku. Biją bo
wiem kamieniami, gdy się tylko kto z domu po
każe i odgrażają się wymordowaniem wszyst
kich, wobec czego wieczorem nikt nie może opuścić domu. Dom Surmy — zabity deskami —
bo szyb w dzień wprawiać nia można, sprawia
smutne wrażenie — i woła o ukaranie opryszków wiejskich, którzy rabują ludziom spokój
domowy.

(B) Na rowerze z Bielska do Wilna
wybrało się dwóch kolarzy Z. S. Bielsko.
Pragną oni pokonać trasę: Bielsk-o—Kraków—
Lwów—Lublin—Brześć n. B.—Białystok—Grod
no—Wilno—Warszawa—Katowice—Bielsko w
przeciągu 18 dni, wstępując do wszystkich leżą
cych na trasie Komend Powiatowych Z. S. Ce
lem wycieczki jest krajoznawstwo.

Czy jesteś już członkiem
Ligi Morskiej 1 Kolonialnej?
Zgłaszać sie można: Katowice. Plebiscytowa L

cyjny (podczas feryj letnich) w Wiśle — uzdro
wisku w salach botelu-pensjonatu „Piast“, gdzie
- jak w latach poprzednich w innych miejsco
wościach uzdrowiskowych, — tak i tutaj teraz
— impreza ta, utrzymana na wysokim pozio
mce artystycznym, — będzie prawdziwą atrak
cją dla licznie przebywających tu gości — elity
inteligencji ze wszystkich stron Polski i za
granicy.
Zespół artystów-wystawców m. in. stanowią:
Apolonjusz Kędzierski, Stefan Filipkiewicz, Ta
deusz Cieślewski, Stanisław Bagiński i Teodor
Ziomek.
Całość wystawy przedstawia się bardzo cie
kawie. Protektorat nad nią objął tu komisarz
rządu na gm. Wisłę p. Władysław Młodniak.
Wystawa otwarta będzie codziennie od godziny
10 do 20-tej.
—.....~ OQO '1 • ——

Wieści z całej Polski
(x) Policja państwowa w Polsce.
Według ostatnich zestawie:', na rok bieżący
nr terenie całej Polski znajduje się ogółem 248
komend powiatowych i miejskich Policji Pań
stwowej, 181 komisarjatów, oraz 2.954 posterun
ków. Liczba funkejonarjuszów policji wynosi •gółem 31.252 osób, z tegj 528 w Komendzie Gł.
% P., 13.028 na terenie województw centralnych,
5.512 w woj. wschodnich, 5.230 w zachodnich,
oraz 6.956 w woj. południowych. W liczbie tejznajduje się 838 oficerów policji, 27.725 szere
gowych (posterunkowych do starszych przodow
ników włącznie), oraz 2.68- szeregowych służ
by śledczej. Ponadto zatrudnionych jest w poli
cji 286 urzędników, oraz 651 osób służby niż
szej.
( ) Przejazdy przez Polskę wycieczek zagra
nicznych.
W bieżącym sezonie letnim przybywa da
Polski, bądź to jako do celu podróży, bądź tej;
w przejeździe szereg wycieczek zagranicznych,
M. in. obecnie odbywa podróż po naszym kraju
wycieczka 12-tu nauczycieli duńskich. W dniu
26 bm. przybędzie wycieczka amerykańska w
składzie 16-tu osób, która odbywa podróż okręż
ną po Europie. Amerykanie przyb< dą do Polsk’ z Rosji Sowieckiej i zabawią 3 dni w War
szawie i Krakowie. Ponadto w odstępach kil
kudniowych przyjeżdżają przez Polskę wyciecz
ki czechosłowackie i francuskie do Rosji So-'
wieckiej, które zatrzymują się w Warszawie
przynajmniej na jeden dzień.
(X) Ciekawy proces atlety, który złamał by
kowi kręgosłup.

Przed kilku tygodniami na ul. Targowej na
Pradze w Warszawie wyrwał się handlarzowi
bydła z Kawęczyna. Janowi Krasnodębskiemu,
olbrzymi byk, który popędził ulicą Nagie as
przejeżdżającego auta wyskoczył słynny siłacz,
jeden z mistrzów świata, Stefan Piątkiewicz":
Piątkowski, który zrzuciwszy palto, porwał
byka zą rogi i po kilku minutowe® zmaganiu
się, skręcił mu łeb i powalił na ziemię. Skorzy*
stał z tego rzeźniik Krasodębski. który przy po*
mocy kilku ludzi związał byka powrozami i
odwiózł go do rzeźni. Ody zdjęto byka z wozu,
okazało się jednak że nie mógł już stać o wła
snej siłę, gdyż miał złamany kręgosłup. Ranne
zwierzę dobito w rzeźni jak najspieszniej, je
dnakże było już zapóźno. gdyż mięso przesią
kło krwią i nie nadawało się do użytku Krasuodębski zażądał od siłacza odszkodowania w wy
sokości 350 zł Ponieważ atleta odmówił zaipła'
cenią odszkodowania, rzeźnik zamierza wyto
czyć proces.
........- ooo

Czy biskup Berlina został o truty?
Organ katolików francuskich „La Croix“
podaje w wątpliwość naturalny zgon zmar
łego przed kilkoma miesiącami biskupa Ber
lina, ks. Bares'a, pisząc:
Niemal ogólnem podejrzeniem jest, że
biskup Berlina, mgr. Bares, któremu udało
się wyjść cało z pamiętnego dnia 30 czerw
ca ub. roku, został w końcu otruty.
Biskup, cieszący się niezwykłem w jego
wieku zdrowiem, zmarł po kilkudniowej
chorobie, zaledwie, przyczem żaden z leka
rzy nie potrafił określić tej choroby . . . ,
Mimo, że nie istniała w jego zdrowym orga
nizmie żadna po temu przyczyna, biskup
przez ten krótki okres czasu miewał stale
krwotoki ustne. Krew jego miała wszelkie
cechy krwi zepsutej. Niemal natychmiast po
śmierci trzeba było zalutować trumnę, po
nieważ ciało poczęło się niezwykle szybko
rozkładać.
Sekretarz osobisty biskupa, który jadał
to samo, co zmarły, i przy tym samym stole,
bardzo długi czas po jego śmierci, musiał
przebywać w klinice. Objawy jego choro
by były te same, co u biskupa. Żaden lekarz
i w tym wypadku również nie odważył się
wypowiedzieć swego zdania o istocie cho
roby.
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Śląsk — Warta 3:1 (1:1)

Pogoń, Ł. K. S. ! Warta, trzy czołowe
W „Warcie“ najlepsi. Szerfke, Kryśkie-17 tienionym składzie za wyjątkiem Wysccdrużyny ligi państwowejź traciły kolejno po wicz i Danielak. Fontowicz w nienajlepszej kiego. „Warta“ natomiast przyjechała w nadwa punkty w walce ze „Śląskiem“ w Świę formie.
stępującym składzie: Fontowicz, Kubalczak,
tochłowicach. Wszystkie trzy spotkania ma
Sędziował p. Schneider z Krakowa — sła- ^awlak> Sobkowi ak, Danielak, Ofierzyński,
ją za sobą jednakową historję. Zawsze za biej niż zwykle
Szwarc, Lis, Szerfke, Kryskiewicz i Kadoczynało się od tego, że goście z miejsca opa
^ '
jowski.
nowywali boisko i całym szeregiem pięknych
„Śląsk“ wystąpił na tym meczu w nie-1
Widzów około 5 tysięcy.
akeyj, z których każda groziła zdobyciem
bramki, nrepokoiili Mrożka. I zawsze jed
naki był efekt: „Śląsk“ schodził z boiska ja
ko zwycięzca.
Podobnie było wczoraj. Warta, zespół o
znanej i obecnie wysoko cenionej klasie, za
imponowała kilkutysięcznej publiczności
footbalem, stojącym na wysokim poziomie.
Szertke i Kryśkiewiez prowadzili za sobą
cały atak, którego cieniem nieodłącznym by
ła niezawodna linja pomocy, równie dobra w
ofenzywie jak i w defenzywie, a na, tyłach,
oprócz Fontowicza, reprezentacyjnego bram
karza — pięknie współpracowali ze sobą Ku
balczak i Pawlak. „Śląsk“ zaskoczony płyn
nością pociągnięć przeciwnika, zdezoriento
wany ciągłą zmianą sposobu zdobywania te
renu, nie mógł w żaden sposób zagrozić Fon•towiczowi. Prymitywny system świętochłowiczan, polegający wyłącznie na ciągiem
parciu do przodu, rażąco odbijał od prze
myślanych i kunsztownie przeprowadzonych
akeyj Warty. Tu była różnica klasy. Już po
15 minutach, obroniony z trudem przez
Mrożka strzał Lisa pod poprzeczkę — dobił
Kryśkiewiez.

1:0 dla Warty

Najtrudniejszym odcinkiem gigantycznego kolarskiego wyścigu dookoła Francji jest szlak
górski, prowadzący przez Alpy. Na zdjęciu widzimy kolarzy na tej właśnie najtrudniejszej
Gra zaczyna się od środka — Warta da
trasie wyścigu.

lej ciśnie, a „Śląsk“, nie tracąc animuszu, gra
w- wszystkich linjach. Już w minutę póź
niej fcadojewski z dwuch metrów nie trafia
do bramki. Zanosi się na klęskę. Tembardziej, że Warta, grająca miękko i bez wy
siłku, nie rezygnuje z podwyższenia wyniku.
Jednak świętochłowiczanie wierzą jeszcze
w możliwości wygrania meczu. Idą ostro na
każdą piłkę, podejmują indywidualnie poje
dynki, wyczerpują siły w biegach, a od cza
su do czasu podciągają skrzydłami do linji
korneru. Wszystkie te wysiłki nie są jednak
groźne i nawet wyrównująca bramka, strze
lona w 35 minucie przez Goda, a przyjęta en
tuzjastycznie przez publ. była raczej dzie
łem jedynej wypracowanej akcji, aniżeli
stwierdzeniem równości sił. Pierwsza poło
wa minęła pod znakiem zdecydowanej prze
wagi „Warty", a wróżby na drugą połowę
były nienajlepsze.
Tymczasem w drugiej połowie sytuacja
się zmieniła. „Warta“ wprawdzie dalej grała
pięknie, ale „Śląsk“ grał coraz ofiarniej,
wzmagał tempo, które „zatykało“ wyczerpa
nych „warciarzy“, podczas gdy gospodarze
uwzięli się, żeby wynik podwyższyć. Praco
wali na to w pocie czoła. Raz poraź, wyko
rzystując zmęczenie i jakąś dziwną niechęć
do gry u przeciwnika, robili zamieszanie na
przedpolu poznańskiej bramki. Fontowicz ma
teraz pełne ręce roboty. Niebezpieczne biegi
Olbrycha, a szczególnie Wiencka, centry, na
które polowali God i Bryła I. — mocno nie
pokoiły już teraz nie tak zwartą obronę
»Warty“, która umiała jeszcze otrząść się z
żywiołowego naporu „ślązaków“ i podjeż
dżać pod bramkę Mrożka. Ale na tern się
skończyło. Piękne zespołowe i solowe zagra
nia napastników „Warty“, nie miały nigdy
wykończenia, nie było strzałów. „Śląsk“ na
tomiast bombardował Fontowicza i wreszc'„, co było nieuniknione, 33 minuta przynosi
bramkę. Strzelił ją przytomnie Wiencek z
lelekiego podania Olbrycha. Przy tej bram
ce Fontowicz nie popisał się reprezentacyjną
umiejętnością ustawiania się.

2:1 dla Śląska
Sukces świętochłowiczan wyprowadził
„Wartę“ z równowagi i czołowa nasza druży
na zrobiła to, czegoby „Śląsk“, nawet w gor
szej sytuacji, nigdy nie zrobił: — zrezygno
wała z dalszej walki. Już atak byl powolniej
szy, pomocnicy przepuszczali sporo piłek, a
obrońcy bronili się wykopywaniem piłki na
aut. „Śląsk“ zaś, podniecony powodzeniem,
natarł jeszcze silniej i w 7 minut później
zdobył przez Goda trzecią bramkę wśród nie
słychanego entuzjazmu.

3:1 dla Śląska
Do końca meczu zostało 5 minut. Były to
minuty „śląska“, który chciał jeszcze pod
wyższyć wynik. Ostatecznie „Śląsk“ zdobył
jeszcze dwa punkty, które utrwalają jego
ciężko wypracowaną pozycję w tabeli.
Na wyróżnienie w drużynie zasługuje
God, Bryla, Wiencek, Mrozek i nowy naby
tek z W. K. S. „Śmigły“ — Wysocki na po
zycji prawego łącznika.

„Popi“ nil Bi DElE Holi
W czorajsza niedziela nie przyniosła żad
nych zmian w tabeli ŁKS stracił okazie do pro
wadzenia po przegraniu meczu z Wista Tak
Śląsk, jak Warszawianka odnieśli zwycięstwo
na swych boiskach Po wczorajszych rozgryw
kach iebeia przedstawia się następująco:
Stosunek
ilość gier pkt.
bramek
1. Pogoń
10
13
27:13
2. Garbarnia
9
12
17:10
3. Ł. K. S.
10
12
18:1«.
10
4. Ruch
12
20:17
10
5. Warta
11
24:17
10
6. Wisła
11
25:22
11
Legja
9
19:21
9
8. śjąsk
9
15:23
9
9. Polonia
7
10:20
9
6
10. Warszawianka
14:22
9
4
11. Cracovia
9:19
*
*
*

Warszawa.

Warszawianka-Cratovia 2:1
Ł K. S. — Wisła 1:2
Łódź.

Niemcy zwycięzcą strefy europejskiej
w puharze Davisa.
Tenis niemiecki odniósł ostatnio wielki suk
ces, bowiem ich drużyna reprezentacyjna poko
tiała Czechosłowacje i zdobyła mistrzostwo
strefy europejskiej w puharze Davisa kwalifi
kując sie do finału z zeszłorocznym zwycięzcą
Anglią.
Niemcy wygrali w sobotę grę podwójną, a
wczoraj obydwie gry pojedyncze, wygrywając
w rezultacie 4:1

Mecz rozegrano w Pradze.

Czy I. F. C. się utrzyma w lidze
IFC. — KS. 06 Katowice 4:1 (0:1
Oats:oder ligi śląskiej, zespół walczący z wi
dmem spadku do klasy „A“ IFC. zdobył się
wczoraj na niebylejaki wyczyn
Pokonał na
wlasnem boisku twarda drużynę KS. „06“ Ka
towice, przekonywująco 4:1 (0:1). Ale sukces
ten nie poprawił ich beznadziejnej sytuacji, od
roczył ją tylko na pewien czas. O spadku dwu
klubów z ligi śląskiej zadecyduje bowiem osta
tecznie mecz AKS. — Koszarawa, który roze
grany zostanie w Żywcu
Los Orła jest przesądzony, nie wiadomo tyl
ko jeszcze, kto bedzie jego partnerem w wę
drówce do klasy „A“
Mecz IFC. — KS ..06“ był typowym meczem
0 punkty, z którego zwycięsko wyszła drużyna
grająca ofiarniej, owiana niezłomna wolą zwy
cięstwa. Tym zespołem był IFC, i dlatego wy
grał zasłużenie
Bramki dla IFC. zdobyli Herich (2), Spyra
1 Kurzaj Strzelcem honorowego punktu dla Załężan był Lamozik. Sędziował p. Pozner z
Bielska
*
*
Mistrzowie poszczególnych grup klasy A su
miennie przygotowują się do nadchodzących
rozgrywek międzygrupowych o mistrzostwo
klasy A i wejście do ligi śląskiej.
Rozgrywają ostatnio mecze z silnemi zespo
łami ligi śląskiej, by nabyć więcej rutyny i
zgrać swe zespoły.
Pod znakiem takich spotkań stała wczoraj
sza niedziela.

.

Słowian — Kresy 2:4 (1:1)
Katowice. Pewnego rodzaju sensacją jest
porażka Słuwianu, drużyny, któia ostatnio na
wlasnem boisku uchodziła za niepokonana. Sło
wian zagrał wczoraj wyjątkowo słabo i cala je
go jedenastka grała poniżej swej formy.

KS. 07 — KS. Dąb 1:2 (0:0)
Siemianowice. Po wyrównanej grze do przer
wy inicjatywę ujął w swe ręce KS Dąb, który
zademonstrował grę ładną d'a oka i niemniej
skuteczną.

Vines mistrzem francuskich tenisistów
zawodowych
PARYŻ Międzynarodowe mistrzostwa franemskich tenisistów zawodowych zdobył niespo
dziewanie Amerykanin Vines bliąc w finale mi
strza świata zawodowców Niisstlein‘a 10:8,
6:4. 3:6 i 6:1.

Pojedynek Nurmi — Ladoumegue.

AKS. — Iskra Siemianowice 7:2 (2:0)
Z Paryża donoszą, że w ciągli bieżącego
Chorzów. Bez zbytniego wysiłku rozprawił sezonu do idzie do pojedynku pomiędzy Nurmim

się AKS. z Iskrą, która mimo ofiarnej gry była a Ladoumegue‘m. Termin dokładny i dystans
dii a Chorzowian za słabym przeciwnikiem. — biegu nie iest leszcze ustalony. Spotkanie ma
Mecz zatem nie należał do ciekawych.
się odbyć w Paryżu
Slavia — Czarni Chropaczów 5:3 (3:3)
Ruda. Piękny sukces odniosła Slavia, bijąc
jedną z czołowych drużyn ligi śląskiej Czarnych

z Chropaczowa.
Spotkanie to w pierwszej części było wyró
wnane a przewaga gospodarzy ujawniła się do
piero po zmianie pól.
Slavia zagrała doskonale, wykazując popra
wę formy i zadawalającą kondycje fizyczną.

Wawel — ynja Sosnowiec 4:1 (2:0)
Nowa Wieś. Unia sosnowiecka w meczu z
benjaminkiem ligi śląskiej dała pokaz wcale ła
dnej, lecz zupełnie nieproduktywnej gry.
Poziom zawodów był zadawalający, a sama
gra żywa i interesująca.
Wygrała drużyna twardszi. grająca ofiarniej
a przedwszystk.em skuteczniej Tą drużyną był
właśnie Wawel i dlatego wygrał pewnie.

Piekarnia Mechaniczna bile 75 p. p.
w siatkówce.
Na boisku Mechanicznej Piekarni w W:elkich
Hajdukach odbyło się wczoraj interesujące spot
kanie w siatkówce między Piekarnia Mechani
czną a 75 pp. Zwycięstwo uzyskała Piekarnia
Mechaniczna w stosunku 17:15 i 15:14.

OMP. „Warsztaty” Chorzów II mi

Kieski Lehtinen'a i Nielsena
W Kopenhadze odbyły się międzynarodowe
zawody lekkoatletyczne z udziałem wybitnych
lekkoatletów Skandynawii i Holandii. Na zawo
dach uzyskano szereg dobrych wyników. Sen
sacją zawodów były porażki mistrza świata na
3000 m, Duńczyka Nielsena i słynnego Fina Leh
tinen'a w Lęgu na 2 mile angielskie (3.218 m).
Bieg wygrał Fin Höckert w czasie 9.24 (na 300Ó
m zwycięzca miał czas 9,02.4). Lehtinen zajął
drugie miejsce w czasie 9.25,4. Trgecim był
Siefert (Dania) w czasie 9 30.6 a czwartym
Lind-green (Szwecja) 9.30,8, Mistrz świata na
tym dystans'e Nielsen zajął dopiero piąte miej
sce w czasie 9.49 Ciekawsze wyniki zawodów.
110 m przez plotki: Lundgre-n (Dania) 15,1,
skok wzwyż Anderson (Dania) 180, rzut dy
skiem de Bruyn (Holandia) 43,50. skok wdał
L Nielsen (Dania) 667

Międzygrupowe rozgrywki o wejście
do Ligi.
Polski Związek Piłki Nożnej ustalił już kalendarzy!
rozgrywek o wejście do Ligi. Jak w ubiegłym roku
drużyny mistrzowskie okręgów podzielone zostały na
4 grupy. W skład 1-ej grupy wchodzą mistrzowie War
szawy, Łodzi, Poznania i Pomorza. Do drugiej grupy
zaliczono misarzów Krakowa, Śląska i Kielc. Trzecia
grupa składa się z mistrzów Lwowa, Wołynia, Stani
sławowa i Lublina, ' 'reszcie w czwartej grupie znaj
dują się mistrzowie Wilna, Białegostoku i Polesia. —
Rozgrywki
wejście do Ligi rozpoczną się w pierwszej,
drugiej i czwartej grupie dnia 28 lipca, a w trzeciej
grupie dopierc 15 sierpnia.

Ks. Roździeń — Pocztowe PW. 3:2 (2:1)
strzem w piłce nożnej.
Szopienice. Gra ciekawa i na ogól równorzę
Mistrzem OMP. powiatu świętochłowickiego
dna. Swe zwycięstwo zawdzięczają gospodarze w piłce nożnej została drużyna OMP. „Warsz
większej ambicji i skuteczniejszej grze swego taty“ Chorzów II, która swe ostatnie spotkanie Lekkoatletyczne mistrzostwa okresowe
napadu.
wygrała walkowerem z OMP. Nowy Bytom.
Niemiec.

Zawody lekkoatletyczne Pomorze — Śląsk
3 sierpnia br odbędą się międzyokresowe
zawody lekokatletyczne pomiędzy reprezenta
cjami Pomorza i śląska. Skład reprezentacji
Śląska wygląda następująco:
100 m — Czyż, Strojnowski, rez. Hajduk
400 m — Rzepuś Rojek. rez. Krawczyk 1500
m Rakoczy. Orłowski, rez. Konkol 5000 m
— Stoktosiński, Hartiik, rez. Przybyła 4x100
m — Nowosielski. Strojnowski, Hajduk. Czyż.

4x400 m Rzepuś, Rojek. Krawczyk. Hajduk. 100
m płotki — Nowosielski, Schneider, rez. Dyka
Skok wdał — Kosz, Nowosielski, rez. Str.ojnowski. Skok wzwyż — Chmiel, Kremeke. rez.
Kosz Tyczka — Schneider, Paliom rez. Mucha.
Kula — Praskę, Zajusz. rez. Schneider. Dysk
— Praskę, Zajusz. rez. Palion Oszczep — Nieszyn, Kotidzielawa, rez. Dyka.

Szosowe mistrzostwa Polski
WARSZAWA. Na szosie radomskiej odbyły
się szosowe mistrzostwa Polski Mistrzem zo
stał emigrant z Francji Napierała, który prze
był 200 km w czasie 6 19,20 god z. przed Olec
kim, Kiełbasą i Konopczyńskim, przeciętna na

godz 33,310 km. RurańskI zajął dopiero dzie
wiąte miejsce
W czasie biegu padał deszcz, tak, że nie
którzy zawodnicy jechali w pelerynkach. Nie
stawili się pa start Kąpiak. Stefański i Tar
goński.

BERLIN W ciągu ostatnich dni rozegrane
zostały we wszystkich 16 okręgach lekkoatle
tycznych Niemiec mistrzostwa lekkoatletyczne.
Ze względu na niepomyślne warunki atmosfe
ryczne wyniki nie były nadzwyczajne. Wyróż
nić należy następujących zawodników
W Berlinie na 110 m przez płotki zwycięzca
Erwin Wegener uzyskał 15 sek. W przedibiegu
miał 14 9 sek. Na 10O m Lammers uzyskał 10,8
sek a Stock wygrał rzut oszczepem wynikiem
66-70 m.
,
Poza konkursem startowała uizeła Mauermeyer, która uzyskała w rzucie dyskiem sto
sunkowo slaby wynik 43,27 m,
W Darmstadt 100 m wygrał Hornberger
W Erfurcie najlepszy wynik osiągnęła Schei
be w skoku wzwyż Skoczyła ona mianowicie
1,57 “w Lipsku Long skoczył wdał 7,79. Po za
tem Kraus na 100 m uzyskała doskonały czas
12 sek.
W Niemczech Zachodnich 4 biegaczy uzyska
lo na 100 m poniżej 11 sek. Najlepszy wynik
miał Hendrix 10,7,

Nr. m

r*iT. r

FonledzIałeR, dnia 15-go ilnca ms r.
łB8

as®

Pogoń remisuje z wiedeńska Admira.
Lwów. Rozegrany w sobotę mec® piłkarski
we Lwowie pomiędzy wicemistrzem Austrji wie
deńską Admirą a Pogonią przyniósł drużynie
lwowskiej sukces w postaci wyniku remisowego

Zakończenie 5 kursu bokserskiego Policyjnego K. S. w Katowicach
Chcemy rzucić na arenę śląskiego sportu
bokserskiego nowe siły za gasnące gwiazdy, to
były bodaj najważniejsze słowa, jakie wypowie
dział w swem przemówieniu z racji otwarcia
uroczystości zakończenia I-go kursu bokserskie
go, zorganizowanego przez Policyjny K, S., p.
komisarz Maślonka.
Przecież żadna gałąź sportu śląskiego nie
wykazuje podobnego zastoju, co boks, zatem
każdej akcji w kierunku ożywienia boksu należy
szczerze przyklasnąć.
Dużo już pisaliśmy na temat tego kursu bo
kserskiego, dzisiaj donosimy wreszcie o uro
czystości, która jest bodaj najważniejszym mo
mentem tak dla organizatorów jak i kursistów,
ko zakończeniu mozolnych sześciotygodniowych
prac kursu.
Kurs trwał sześć tygodni, program jego za
jęć obejmował obok podstawowej nauki boksu,
ćwiczeń i gier na wołnem powietrzu również in
ne rozrywki, w których nie zapomniano o moralnem wychowaniu kursistów.
Sobotnia uroczystość zakończenia kursu oczekiwana z naprężeniem przez śląski świat
sportowy, będzie momentem, który w historji
rozwoju sportu pięściarskiego na Śląsku zapi
sany zostanie złotemi głoskami. Mysi urzą
dzenia kursu bokserskiego, jako akcji szkole
niowej, która programowo ujęta i sumiennie po
prowadzona, powinna przynieść oczekiwane efekty sportowe, zrodziła się w łonie Policyjne
go K. S., w klubie, który z dumą wspomina swo
ją świetną przeszłość. Po okresie zastoju w
sporcie bokserskim na Śląsku, akcja jaką za
początkował Policyjny K. S., musiała znaleźć
szeroki oddźwięk, niemniej i należyte poparcie
społeczeństwa.
W szeregach śląskiego sportu bokserskiego
już od kilku lat nie widzimy nie tylko nowych
nazwisk, ale co najważniejsze, obiecujących sił.
W tych szeregach pozostała wielka luka po nie
gdyś znanych pięściarzach śląskich, którzy w
polskich ringach byli postrachem dla wszyst
kich przeciwników.
I tę właśnie lukę wypełni zakończony chlubnami wynikami kurs.
Sport bokserski otrzyma nowe siły, siły,
które chętnie poświęciły się tej twardej gałęzi
sportu i które w swych pracach na kursie obok
zamiłowania dla boksu, wykazali karność i wiel
kie poświęcenie. Zatem zalety, które poparte
odpowiedniemu warunkami fizycznemi z każde
go uczestnika kursu uczynić winny niezłego pię
ściarza.
Same wyniki kursu przeszły najśmielsze oczekiwania, toteż jeżeli jego uczestnicy nie po
przestaną w pracy nad dalszym swym rozwo
jem, z tej pierwszej gromady może wypłynąć na
firmament polskiego boksu niejedna nowa gwia
zda.
Program uroczystości zakończenia kursu był
bogaty i urozmaicony. Obejmował on deklamację kursistów, rozdanie dyplomów, odśpiewanie
bymnu bokserskiego przy akompanjamencie orbiestry policyjnej, defiladę i walki o rękawice
bokserskie.
Sam program wskazuje, że uroczystość za
kończenia kursu była wydarzeniem niecodzien
ne™ i odbyła się w ramach dotychczas niespo
tykanych, a bardzo uroczystych.
Deklamowali dwaj zawodnicy, którzy ukoń
czyli kurs, Kotas z Szopienic i Cipa z Ochojca
byli oni autorami swych wierszy, które pośwdę-’
ciii Policyjnemu K. S. i jego prezesowi p. inspJeziorskiemu.
Serca się radowały, gdy przeszło 50-ciu
dziarskich, rosłych i zdrowych zawodników
miarowym krokiem przedefilowało przed władza
mi i wcale licznie przybyłą publicznością. Jedna
kowo ubrani prezetnowali się zewnętrznie dosko
nale i już samym swoim wyglądem podbili ser
ca tych, którzy z podziwem na nich patrzeli.
Każdy uczestnik kursu otrzymaj ozdobny
dyplom, których rozdania dokonał p. komisarz
Maślonka.
W tym uroczystym momencie poza podzię
kowaniem, skierowanem do adeptów boksu za
ich wytrwałą pracę, przede-wszystkiem dzięko
wał p. Maślonka swym najbliższym współpra
cownikom, trenerowi Wieczorkowi, st. przód,
j acławczykowi oraz przód. Kuligowi, gdyż po“więcili oni swój wolny od służby czas dla idei
«Portu.
, Gwoździem programu zakończenia kursu
c,v ^ walki bokserskie, walki, które były
°rzteni bojowym dla kursistów.
l ^r&ez ring przewinęło się 15 par i walki od6f^'ały się w wagach od papierowej do pólśred’«łącznie. Pewnem urozmaiceniem prograd0 Walk miało być spotkanie dwóch znanych i
rz n^lePszych klas zaliczających się pięściatej ^°wakowskiego z Matuszczykiem. Na tle
byjJ^śnie walki najlepiej sprawdzić można na
na,^ Przez kursistów walory sportowe. Porów£tóx,,e wypadło stanowczo dodatnio dla kursiUniie’ł powiem swą doskonałą kondycją fizyczną,
• Po^awą w ringu i bogatemi umiejętasom ^ bokserskiemi, nie baruzo ustępowali
Wąskiego boksu. Wyniki poszczególnych

spotkań były następujące: W wadze papierowej
Kotas po wcale ładnej walce pokonał Adamioka,
w wadze muszej Lewandowski, wykazujący nie
złą technikę, zwyciężył Polczyka, a Rolnik wy
punktował Salę, w wadze koguciej walczyli bez
rezultatu Wojciechowski z Jurankiem, a Jasz
czyk zmusił do poddania się w drugiej rundzie
Cioskę, w wadze piórkowej Swoboda wygrał z
Groltzem, a Morawiec pokonał przez k. o. Maroszczyka, w wadze lekkiej Urbańczyk i Kosiecki byli równorzędnymi przeciwnikami, to
też wynik był remisowy, Zawada już w pierw
szej rundzie wygrał przez k. o. z Graetzerem, a
Ferdyn zademonstrował jak należy zadać prze
ciwnikowi śmiertelny cios. Przekonał się o tern
Persich, posłany twardem błyskawicznem ude
rzeniem w krainę marzeń, w wadze półśredniej
Czora wygrał z Muszalikiem, Cipa z Menzlem,
a Adamek ze Skrzydłem. Zakończeniem walk
było spotkanie w wadze mieszanej między Spyrą i Zajuiszem, tę walkę wygrał Zajusz.
W ringu sędziował p. Kulig, na punkty Wen-

de i Ulfig, a funkcję sekundantów pełnili Ulfig
i Gburski.
Tuż po walkach, których poziom był naogół
zadawalający i które dostarczyły dużo emocyj,
odbyło się wręczenie nagród dla 5-ciu najlep
szych zawodników. Nagrody te w formie sprzę
tu sportowego, ofiarowane przez prezesa P. K.
S., insp. Jeziorskiego, firmę Sport i komis. Maślonkę, organizatora kursu, otrzymali: Morawiec
z Tych, Cipa z Ochojca, Kotas z Szopienic, Le
wandowski i Adamiok z Katowic.
Kurs się zakończył. Tak sam kurs jak i za
wody, stanowiące jego zakończenie, spełniły
swe zadania w zupełności. Przeszły bodaj naj
śmielsze oczekiwania.
Ale teraz nie wolno spoczął na laurach. Z ca
łym śląskim światem bokserskim składamy
kierownictwu P. K. S. podziękowanie za zorga
nizowanie kursu, i spodziewamy się, że P.
K. S. w swej chlubnej pracy nad propago
waniem boksu i podniesieniem jego poziomu nie
ustanie.

2:2 (2:0).

Pogoń grała we wszystkich linjach bez za
rzutu, co jest tern godniejsze podkreślenia, że
lwowianie wystąpili bez Wąsie wieża i Hani na,
a Matjas grał jedynie w drugiej połowie. Bo
haterem meczu był Albański, który wykazał zna
komitą fo-rmę. Równie dobrze spisał się Zirnm-er, grający tym razem w pomocy. Admira
górowała nad Pogonią techniką, akcjom jej
jednak brak było wykończenia. Bramki dla Po
goni zdobyli Borowski i Niechcioł.

O mistrzostwo Polski w piłce wodnej.
Kraków. W meczu waterpoolo o mistrzostwo
Polski warszawski AZS pokonał krakowską
Makabi 2:1 (2:1).

Jędrzejewska — mistrzynią środkowej
.
Anglii.
LONDYN W dalszych rozgrywkach o mi
strzostwo środkowej Anglii w Birmingham, Ję
drzejewska pokonała Angielkę Wright w dwóch
setach 9:7, 6:0, kwalifikując się do ćwierćfinału.
*

Londyn. W półfinale o mistrzostwo teniso
we środkowej Anglji w Birmingham Jędrzejow
ska pokonała mistrzynię południowej Afryki
Love łatwo 6:1, 6:2, kwalifikując się do finału.
W finale Jędrzejowska spotkała się z mistrzy
nią Chili Lizaną, bijąc ją po ciężkiej walce 3:6,
6:3, 6:2.
Jędrzejowska zdobyła w ten sposób mistrzo
stwo środkowej Anglji. Z Birmingham Polka
udaje się do Walji, gdzie broni tytułu mistrzyni
krotnie zdobyła na igrzyskach olimpijskich trze Walji, zdobytego w r. ub.
cie miejsce w świecie. W czasie o'^^d-go po
bytu polskich szermierzy na Węgrzech, p. Pa Sukcesy polskich tenisistów w Rumunii.
pee wałcząc w barwach Pierwszego Śląskiego
BUKARESZT. W piątek rozpoczął się w Bu
Klubu Szermierczego, zdobył najlepszy wynik
wśród Polaków startujących w jednym z mię kareszcie międzynarodowy turniej tenisowy z
udziałem trzech rolskioh rakiet. Pierwszego
dzynarodowych turnieji.
W zeszłym roku, z okazji 25-cio!etniei dzia dnia Polacy odnieśli 3 zwycięstwa.
Tarłowskl wygrał z Rumunem Todorowskym
łalności sportowej p. Papee. PrAicyjny KS. i
Pierwszy Śląski Klub Szermierczy nadały Mu 6:1. 6:1 Witman wszedł do ćwierćfinału wal
kowerem, Volkmer-Jacobsen pokonała Socoleczłonkostwo honorowe.
"'"'o *enies,<>va ze względów służbowych scu 6:2. 6:1.
do Warszawy, p. Papee pozostaje nadal człon
Trener Petkiewicz w Bielsku.
kiem Pierwszego śl. Klubu Szermierczego w
Do Bielska przybywa w dzisiejszy poniedzia
Katowicach
łek, 15 bm. słynny biegacz Petkiewicz i będzie
trenował lekkoatletów ze Zw. Strzel, i Maka
bi. Trening przeprowadzony zostanie na boisku
w Aleksandro wicach. Początek o godz. 17. Za
prasza się również n ^stowarzyszonych
W Dziedzicach odbędą się 20 bm. ciekawe
zawody "reprezentacyjne w lekkiejatletyce po
na boisku Okręg. Ośrodka W. F., obok strzel między zespołami KS. Roździeń-Szopienice 1
nicy, które przeprowadza Okręg. Ośrodek W. F. ZS. paw. Bielsko. W najbliższych!] dniach po
w Katowicach.
damy szczegółowy program zawodów. Ze
względu na ożywiony ruch sportowy w tym
Kurs pływacki robotnic.
roku w Czechowicach - Dzłdzieach i wysoką
Okręg. Ośrodek W. F. urządza z dniem dzi klasę zawodników spodziewany jest na powyż
siejszym kurs pływacki dla robotnic z fabryki sze zawody liczny napływ miejscowej i okoli
„Giesche“ na Śuglowiźnie, który prowadzi in cznej publiczności,
struktorka Ośrodka p. Malczykówna. Kurs bę
dzie trwał 6 tygodni.

Szermierze śląscy żegnają swego prezesa Okręgu
11 bm. odbywało sie w Katowicach pożegna
nie przez kluby śląskie, p. Adama Papee, pier
wszego przewodniczącego śląskiej okręgowej
komisji organizacyjnej dla spraw sportu szer
mierczego.
Licznie zebrani działacze sportowi i szer
mierze podkreślali w pięknych przemówieniach
zasługi p. Papee dla rozwoju polskiego sportu
szermierczego.
Nadmienić wypada, że p. Papee jest jedy
nym z pierwszych organizatorów tego soortu w
Polsce i byłym długoletnim Prezesem Polskie
go Związku Szermierczego Pozatem jest jedy
nym z czołowych czynnych szermierzy Polski
i członkiem drużyny szablowej, która dwukrot-

Obóz pływania Okręg. Ośrodka W. F. w Wiśle
Okręgowy Ośrodek W. F. w Katowicach or
ganizuje w czasie od 15—29. 7. 1935 r. w Wiśle
obóz pływacki dla zawodników Śląskiego Okr.
Z w. Pływackiego, będący zarazem' kursem przo
downików pływania.
Kurs będzie miał za zadanie podniesienie
poziomu Śląskiego sportu pływackiego, jak rów
nież prócz nauki przeprowadzenie systematycz
nego treningu, w celu przygotowania zawodni
ków śląskich do zawodów o mistrzostwo Pol
ski.
Komendantem kursu będzie Artur Kasprzyk,
porucznik, trenerem zaś p. Przybyła Emil z £1.
Okr. Zw. Pływackiego.
Wyjazd uczestników kursu nastąpi wspól
nym transportem w poniedziałek, dnia 15. 7.
1935 r. o godz. 5 min. 50 rano, ze stacji Kato
wice, gdzie mają się st..wić wszyscy uczestnicy,
z^łos.-eni na powyższy obóz przez Okręg. Zw.
Pływacki.

Kurs przodowników WF. Zw. Rezerwi
stów w Srtarleiu ' Piekarach.

Zarząd Powiatowy Zw. Rezerwistów w
Świętochłowicach uruchomił od 8 bm. kurs
przodowników W. F. dla swych członków. In
struktorkami kursu są: instr. Rede! z Pow. Ko
mendy P. W. Świętochłowice i instr. Szymański
z Okręg. Ośrodka W. F. Zakończenie kursu od
będzie się dnia 20 bm. w obecności inspektora
Próby o PÓS.
V7. F. i P. W. p. Mj_. Jancarza i Komendanta
Przypominamy, że próby o Państwową Od Okręg. Ośrodka W. F. porucznika Kasprzyka
znakę Sportową odbywają się 2 razy w tygodniu, Artura, oraz delegatów Zarządu Zw. Rezerwi
ł. j. w poniedziałki i w sobotę od godz. 16—20 stów.

Terminarz rozgrywek sportowych O. M.
P. pow. pszczyńskiego.

14 7 35 r. OMP. Łaziska Średnie — OMP,
Ochoiec
14 7. 35 r. OMP. Lędziny — OMP. Wilko*
wyje
21 7 35 r, OMP. Piasek — OMP. Łaziska
Średnie.
21 7 35 r. OMP. Wilkowyje — OMP. Ochojec.
i
21 7 35 r. OMP. Kobiór — OMP. Lędziny,
28 7 35 r. OMP Qchojec — OMP. Lędziny,

„Naprzód“ Lipiny — „Ruch“ W. Hajduki

W ogrodzie Freytla w Wielkich Hajdukach,
Krakowska 11 rozegrane zostaną 17 bm. o godz.
20 interesujące zawody bokserskie miedzy wy
żej wymienionemi drużynami. Kulminacyjnym
-punktem wieczoru będzie niewątpliwie walka!
w wadze pótśredniej miedzy pogromca Świerka
czas 1:57,1. Czas Kucharskiego wynosił 1:57,2 — Koniecznym a mistrzem Śląska Bienkieni,
Mimo że zwycięzca czwartej grupy miał czas oraz w wadze piórkowej między Rudzkim a
gorszy od Kucharskiego wszedł on jednak do Maneckim.
finału, jako zwycięzca grupy. Kucharski nato
miast został wyeliminowany, gdyż w trzeciej
grupie trzej zawodnicy mieli czasy lepsze od ZS. Nikiszowiec — „Sokół“ Imielin 12:9
W Nikiszowcu odbyły się onegdai zawody
Kucharskiego.
XV innych konkurencjach Kucharski udziału zapaśnicze między ZS Nikiszowiec a ,,Soko
łem" z Imielina. Po zaciętych walkach zwycię
nie bierze.
stwo uzyskali goście w stosunku 12:9.

Kucharski na mistrzostwach lekkoatletycznych Anglii
LONDYN. W piątek rozpoczęły się w Lon
dynie lekkoatletyczne mistrzostwa Anglii. W
tych zawodach bierze udział również Kucharski.
Startował on jedynie w biegu na 880 yardów,
zajmując drugie miejsce w swoim przodbiegu
Ogółem odbyły sir cztery przedbiegi. Do fina
łu weszli zwycięscy przedbiegów i dodatkowo
dwaj zawodnicy którzy uzyskali najlepsze cza
sy z pozostałych zawodników. W grupie Ku
charskiego zwycięzca Anglik Powell osiągnął

Katowice bUa Bytom w zapasach
w stosunku 12:9

Międzynarodowe zawody zapaśnicze, ro
zegrane w dniu wczorajszym pomiędzy re
prezentacjami Katowic i Bytomia, zakoń
czyły się po dość ciekawym przebiegu zasłużonem zwycięstwem reprezentacji kato
wickiej w stosunku 12:9. Do spotkania te
go katowiczanie wystąpili bez swego naj
lepszego zawodnika — 10-krotnego mi
strza Polski Gałuszki, który dwa dni temu
uległ lekkiemu wypadkowi.
Rozegrane walki stały na względnym
poziomie. Na wyróżnienie z siódemki ka
towickiej zasługuje Krysmalski I. oraz Cie
śla. Z drużyny gości na czoło wybił się

Lepszy, który w walce z Urgaczem uzyskał
łatwe zwycięstwo. Również dobrze wal
czył Modlich i Pella.
Po zawodach nastąpiło ciągnienie liny
między wyżej wymienionemi reprezenta
cjami. Zwycięstwo — jak było do przewi
dzenia — zdobyła dwukrotnie drużyna ka
towicka.
W ringu sędziował p. Musioł, na punkty
natomiast Plusica z Bytomia i Gałuszka z
Katowic. — Zainteresowanie zawodami
małe.
Szczegółowe wyniki stoczonych walk
przedstawiają się następująco: Waga kogu

cia Jarzombek (Bytom) ulega w 5 minucie
Fojtowi (Katowice), waga piórkowa: Mod
lich (Bytom) kładzie po 5 minutach na obie
łopatki z mostku Staniczka (Katowice), w
wadze lekkiej: Krysmalski II. (Katowice)
stosunkowe szybko rozprawił się z Frańckem, kładąc go po jednominutowej walce
na obie łopatki, w wadze pólśredniej: Gburski (Katowice) ulega w 4 minucie Pełli (By
tom), w wadze średniej: Cieśla (Katowice)
kładzie w 2 min. Walę (Bytom), wreszcie
ostatnie spotkanie dnia w wadze ciężkiej
między Urgaczem a Lepszym (Bytom) za
kończyło się łatwem zwycięstwem Niemca,

Poniedziałek, dnia 15-go ünca 1935 r.
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Jak już donosiliśmy, 7 bm. odbyła się w
Warszawie konferencja pomiędzy PZTK. a de
legacją Niemieckiego Związku Kolarskiego, któ
ra specjalnie w tym celu przybyła do Warsza
wy. Konferencja, której przewodniczył prezes
PZTK. pik. Gebel dała bardzo pomyślne rezul
taty; wszystkie postulaty wzgl. poprawki do
regulaminu zostały przez Niemców w całości za
akceptowane. Tegoroczny międzypaństwowy
mecz kolarski na szlaku Warszawa — Berlin
rozegrany zostanie na następujących warun
kach. Ogólna trasa wyścigu przez podzielenie
zbyt długiego etapu Berlin-Schneidemühl na dwa
etapy, została powiększona i wynosi ogółem
852,9 km.
Wyścig odbędzie się w następujących sześciu
etapach:
Etap I-szy 25 sierpnia — Warszawa — Łódź
,140 km, start godz. 11.
Etap 2-gi 26 sierpnia — Łódź — Kalisz 111
km, start godz. 12.
Etap 3-gi 27 sierpnia — Kalisz — Poznań
170 km, start godz. 10. 28 sierpnia — odpoczynek
w Poznaniu.
Etap 4-ty, 29 sierpnia — Poznań — Schnei'dernühl 103 km, start godz. 13.
Etap 5-ty 30 sierpnia — Schneidemühl —
Stettin 182,5 km, start godz. 10, 31 sierpnia od
poczynek w Stettin.
Etap 6-szy 1 września Stettin — Berlin 146,4
km. start godz. 11.
Największym sukcesem osiągniętym przez
PZTK. jest niewątpliwie liczebny skład każdej
reprezntacji, który zredukowany został z 16 za
wodników na 12. Dalszą doniosłą zmianę regu
laminu stanowi obliczanie czasu. Otóż w tym
roku o zwycięstwie drużynowem na etapie de
cyduje suma czasów pierwszych czterech za
wodników każdego państwa zamiast sześciu, —
W wypadku równości czasów ogólnego wyniku
konkurencji drużynowej, rozstrzyga lepszy re
zultat ostatniego etapu. Dozwolona jest dalej
wszelka wzajemna pomoc ze strony zawodników
każdej drużyny, natomiast wzbronione jest ko
rzystanie z pomocy osób postronnych. Skład
komisji sędziowskiej stanowi po trzech sędziów
z każdej drużyny.
Po przeforsowaniu tych zmian regulamino
wych nasza reprezentacja może stanąć do walki
z większemi szansami jak w roku ubiegłym i,
o ile nadrobi cośkolwiek na marnych -szosach
polskich, może się stać nawet groźną dla N emiec. W każdym jednak razie nie może już być
mowy o zdystansowaniu nas o kilka godzin, jak
to miało miejsce w roku ubiegłym.
O ile Niemcom uda się powtórzyć zwycię-

Na boiskach i bieżniach całego świata.
LIZBONA. Mistrzostwo piłkarskie Portugalji zdo
był niespodziewanie SL. Bemfica, który w finale poko
pał SC. Portugal 2:1. Na meczu obecny był prezydent
republiki gen. Caimona.
BERLIN. Na zawodach lekkoatletycznych w Wilns
dorf Woelke uzyskał w rzucie kulą wynik 16,04, wyró
wnując rekord niemiecki Hirschfelda ustanowiony je
szcze w J928 r.
HELSINGFORS. Rekordzista świata w rzucie oszczepem Matti Järvinen uzyskał ostatnio wynik 73,65
*<tr.
SZTOKHOLM. Szwedzki rekordzista świata w dy
sku Harald Anderson osiągnął na zawodach w Sztok
holmie wynik 51,35 mtr. Na tych samych zawodach
Klik Svencon skoczył w dal 7,11, Erik Ny przebiegł
1.000 mtr. w 2:31,2. W Malmö Dablgren zdobył mistrzo
stwo Szwecji w pięcioboju, osiągając 3.293 pkt.
LONDYN.
Dużo wrażenie w kołach sportowych
Anglji wywołała wiadomość, że Dorothy Round, pierw
sza rakieta świata w r. ub., odmówiła startu na za
wodach o puhar Wigthmana. Przypuszczają że odmo
wa ta ma związek z klęską Round w Wimbledonie.
NOWY JORK.
Na zawodach lekkoatletycznych
sztafeta New York AC pobiła rekord światowy w szwedz
kiej sztafecie, osiągając 1:53,1. Na tych samych zawo
dach 100 yardów wygrał murzyn Peacock w 9,7, bijąc
Owensa. Ten ostatni za to zapewnił sobie zwycięstwo
w skoku wdał (7.24) Na 1000 yardów Robinson uzyskał
iczas 2:14,9. Na dwie mile wygrał M. Cluskey w 9:13,2.
BOMBAY. Austrjaccy tenisiści Arens i Bawarowski
oraz Czesi Menzel i Caska zaproszeni zostali na mi
strzostwa tenisowe Indyj, które się odbędą na jesieni.
CLEVELAND. Były mistrz Europy wagi lekkiej
Locetelli (Wiochy) pokonał w Cleveland Amerykanina
Steve Halaiko po 10-ruudowej walce na punkty. Po
tern zwycięstwie Locatelli ma walczyć o mistrzostwo
Świata z obecnym mistrzem Toni Canzoneri.
CAMBRIDGE.
Słynna ósemka wioślarska z Cam
bridge udała się na tournee po Europie. Pierwszy wy
stęp Anglików odbył się już dziś w niedzielę w Frank
furcie.

Szczegóły reformy lotnictwa sportowego.
Organ aeroklubów „Skrzydlata Polska“ omawia wy
czerpujące szczegóły reformy polskiego lotnictwa cy
wilnego ministerstwa komunikacji. Jak wynika z tych
lnformacyj. szkolenie kandydatów w pilotażu odbywać
się będzie w Ośrodkach Sportu Lotniczego za opłatą na
rzecz ministerstwa komunikacji. Taksa za szkolenie,
zalezna z jednej strony od stosunku do służby wojsko
wej. z drugiej zaś od okoliczności, czy kandydat ma
za sobą pilotaż szybowcowy, waha się w granicach od
200 do 1.000 zł. Dotychczasowa oplata pobierana przez
Aerokluby wynosiła 2.000 zł. Nabywcy samolotów szko
leni będą bez opląty. Ponadto indywidualnym nabyw
com płatowców ministerstwo komunikacji wypożyczać
będzie, jak dotychczas, silniki. Instytucji, nabywającej
samolot produkcji krajowej, ministerstwo komunikacji
zapewnia bezpłatne wyszkolenie we wstępnym pilotażu,
wskazanej przez tę instytucję osoby, o ile odpowie ona
Warunkom wymaganym od kandydatów na szkolenie.
Ilość osób szkolonych w każdym Ośrodku, określona
będzie przez ministerstwo komunikacji. Wybór kandy
datów zaś dokonywany będzie przez ministerstwo na
podstawie opinji aeroklubów. Szkolić się będą mogli
tylko członkowie aeroklubów.
. W zakresie działalności sportowej nowa organizacja
lotnictwa sportowego daje duże uprawnienia Aeroklu
bowi Rzeczypospolitej Polskiej, ograniczając uprawnie
nia klubów regjonalnych. Wszelkie zawody, konkursy,
raidy, loty wyczynowe i t. d. będą mogły się odbywać
jedynie za zgodą Aeroklubu R. P. Dotyczy to natural
nie imprez, w których w tej czy innej formie zaanga
żowana jest pomoc państwowa.

st wo z roku 1934, puh ar przechodni, ufundowa
ny przez PZTK, przechodzi na własność Nie
mieckiego Związku Kolarskiego i w myśl regu
laminu nową nagrodę przechodnią do rozegrania
na tych samych warunkach w dalszych wyści
gach funduje zwycięski Związek.
Prezes Si. OZK. p. Skiba, który brał udział
w powyższej konferencji i który wchodzi w
skład Komisji Sędziowskiej na bieg berliński,
poruszył w Warszawie również sprawę ewnt.
dalszych zmian trasy w latach następnych i prze
forsował, iż następny mecz kolarski Polska —

Niemcy na szlaku Berlin — Warszawa popro
wadzi przez Wrocław — O połę — Gliwice —
Katowice dalej do Warszawy przez Częstocho
wę wzgł. Kraków.
Rurański, jako jedyny Ślązak, ma szanse do
stać się do reprezentacji, o ile oczywiście w
czekających go jeszcze eliminacjach osiągnie
dobre rezultaty.
Niemcy przybędą do Warszawy jud 23-go
sierpnia i będą gośćmi PZTK., zaś Związek Nie
miecki zatrzyma naszą ekspedycję w Berlinie
jako gości przez dwa dni po ukończeniu biegu.

Wielka forma Walasiewiczówny
Deszcz uniemożliwia pobicie rekordu światowego.
W sobotę rozpoczęły się w Krakowie ocze
kiwane z wielkiem zainteresowaniem lekkoatle
tyczne mistrzostwa pań. Zawody bardzo ucier
piały spowodu dwukrotnego deszczu.
Deszcz wpłynął też ujemnie na cały szereg
wyników. Jedynie Walasiewiczówna stanęła na
wysokości zadania i wykazała rekordową formę
Wyniki zawodów słabe. Jedynym rodzynkiem
jest wspaniały bieg Walasiewiczówny na 200
mtr, w którym wielokrotna rekordzistka Polski
uzyskała najlepszy tegoroczny czas w Europie

24,5 sek. Pozatem na podkreślenie zasługuje
zwycięstwo Wajsówny w skoku zwyż.
Wyniki finałów:
60 mtr: 1) Walasiewiczówna 7,8 s., 2) Ka
łużo wa 8,1 sek.
Skok wdał z miejsca: 1) Faliszewska 225 cm,
2) Kwaśniewska 222 cm.
Kula: 1) Wajsówna 11,85 mtr, 2) Cejzikowa
11,04 mtr.
i
Skok wzywyż: 1) Wajsówna 141 cm. 2) Orzełówna 136 cm.

Ostatnie dni turnieju zapaśniczego
Sensacyjna porażka Krauzera.
Krauser pokonany! Ten niezwykły fakt wy
prowadził z równowagi publiczność zapełniają
cą widownię sali Powstańców, pilnie śledzącą
przebieg jego walki z Niemcem Kaiserem.
Walka odbyła się jako ostatnia, budząc od
pierwszego momentu jak najżywsze zaintereso
wanie. Krauser był stroną atakującą, natomiast
Kaiser był cały czas w defensywie. W 48 min.
Krauser wyrwawszy się z „krawatu“, schwycił
przeciwnika w przedni pas i zakręciwszy młyn
ka, rzucił na obie łopatki. Nim arbiter p. Brań
ski dobiegł, by dać sygnał na zwycięstwo, Kai
ser zrulował przeciwnika i z,kolei przytrzymał
Krausem na łopatkach. Na widowni powstała
konsternacja. Jedni uważali, iż zwyciężył Krau
ser, drudzy opowiadali się za wygraną Kaisera.
Wśród niezwykłego podniecenia publiczności,
arbiter ogłosił zwycięstwo Kaisera Krauser pro
testował, twierdząc, iż trzymając Kaisera na
łopatkach słyszał gwizdek sędziego, wobec cze
go, uważając się za zwycięzcę, zwolnił przeci
wnika z chwytu, z czego skorzystał Kaiser, i
zrulował go. Sędziowie orzekli, że wprawdzie
Kaiser leżał, lecz nie był przytrzymany przez
trzy przepisowe sekundy. Zdania publiczności
co do prawidłowości tej porażki były podzielo
ne. Jedno tylko można powiedzieć; Kaiser sko
rzystał z okazji, która mu się sama nadarzyła i

zwycięstwo jest przypadkowe. Zapaśnik tej
miary co Kaiser napewno nie. zechce stroić się
w wawrzyn, zdobyty drogą przypadku i dlatego
musi dojść do rewanżu. Rewanżu tego powinien
żądać nie Krauser, a Kaiser.
Wogóle sobotni dzień był pechowy. Wielko
lud- warszawski, Szymkowski pewny faworyt
uległ Trawagliniemu. Walka była denerwująca
i prowadzona w sposób brutalny i bezwzględny.
Szczerbmski w 18 min. przerzutem przez
biodro pokonał Kazimierczuka Doskonały Tor
now dał szkołę brutalnemu Zeisigowi. rzucając
go w 14 min. na łopatki.
Dziś w poniedziałek dla ustalenia kolejności
nagród zostaną rozegrane następujące trzy sen
sacyjne decydujące spotkania Na czoło wysuwa
się decydująca walka eliminacyjna między
Szymkowskim a Kaiserem. W pier wszem spot
kaniu zwycięstwo uzyskał Kaiser przez dyskwa
lifikację olbrzyma. W rewanżu zaś zwyciężył
na punkty Szymkowski. Dla ustalenia pierw
szeństwa sędziowie wyznaczyli dzisiejszą wal
ke eliminacyjną. Drugą sensacją jest decydująca
walka potężnego Włocha Trawagliniego z Krau
serem. Spotkanie zapowiada się istotnie niezwy
kle emocjonująco. Wreszcie niemniejsze zainte
resowanie budzi walka decydująca Tomowa z
Grabowskimi.

Jedynie przez
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Poniedziałek 15 lipca.
KATOWICE. Godz. 6.30 franamisja z Jubileuszo
wego Zlotu Hr rcerstw -- Polskiego w Spalę. 7.20 Audy
cja poranna. 8.25 Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał
czasu. 12.00 Hejnał z wieży Mariackiej w Krakowie.
12.03 Wiadomości meteorologiczne. 12.05 Dziennik po
łudniowy. —.15 ..Dla naszych letnisk i uzdrowisk“ —
koncert. 13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05 Koncert soli
stów. 13.30 Koncert orkiestry wojskowej 73 pp. pod dyr.
por. Kazim'toi-za Kauasia. 15.u Ceduła giełdy zbożowotowarowej. 15.20 Chwilka społeczna. 15.25 Wiadomości
0 wywozie polskim. 15.30 P yty
15.45 Transmisja z
Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spalę.
16.00 Audy ja dla dzieci. 16.15 Mała orkiestra P. R.
16.50 Codzienny odcinek prozy. 17.00 Arje i pieśni. 17.15
Muzyka wokalna (płyty). 17.40 Trio smyczkowe. 18.0C
Odczyt z cyklu „Ze świata wielkich 1 małych wynalaz
ków“. 18.15 „Cał
Polska śpiewa“. 18.30 „Zbieranie
1 przechowywanie ziół leczniczych“ — pogadanka. 18.4?
Muzyka lekka i taneczna (płyty).
19.15 Koncert re
klamowy. 19.30 Audycja żołnierska. 19.50 Szkic lite
racki. 20.00 Skrzynka ogólna (Stanisław Steczkowski)
20.10 „Wesoły wieczór“. 20 45 Dziennik wieczorny. 20.55
„Obrazki z życia dawnej i współczesnej Polski“. 21.00
Koncert ork. P. R. 21.30 Transmisja ogniska byłych
haicerzy z Jubileuszowego Zlotu
Harcerstwa Pol
skiego w Spalę. 22.00 Wiadomości sportowe. — 22. If
Ltwory Franciszka Lebara w wykonaniu małej orkie
stry P. R. W przerwie: Wiadomości meteorologiczne

Wtorek 16 lipca.
KATOWICE. Gcdz. 6.3U Audycja poranna.
8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hej
nał z wieży Mariackiej w Krakowie. 12.03 Wiadomości
meteorologiczne.
12.05 Dziennik południowy.
12.15
Muzyka lekka 1 taneczna.
13.00 Chwilka dla kobiet
13.05 Zespól salonowy.
13.30 „Z rynku pracy". 15.15
Ceduła giełdy zbożowo-towarowej.
15.17 Wiadomość,
t leżące. 15.20 Zycie artystyczne I kulturalne Śląska.
15.25 Wiadomości o wywozie polskim. 15.30 Transmisja
z Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spalę?
Wędrówka po obozach. 10.00 Skrzynka P. K. O. 16.11
Recital fortepianowy. 16.35 Harmonijka, cytra I akor
deon (płyty).
16.50 Codzienny odcinek prozy. 17.01
„Dla naszych letnisk I uzdrowisk" — koncert.
18.00
Pogadanka przyiodnicza. 18.10 „Cała Polska śpiewa"
18.30 Transmisja z Jubileuszowego Zlotu Harcerstwi
Polskiego w Spalę: Repoitaż z wystawy harcerskiej.
18.45 Meloaje polek'e (płyty). 10.15 Koncert reklamowy.
19 30 Recital śpiewaczy.
19.50 Pogadanka aktualna
20.00 Feljeton turystyczno-sportowy. 20.10 Koncert or
kiestry wiejskiej
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 „Obrazki z życia dawnej i współczesnej Polski".
21.00
Koncert skrzypcowy.
21.30 Transmisja z Jubileuszo
wego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spalę: Ognisko
skautów zagranicznych.
22.00 Koncert chóru. 22.30
Wiadomości sportowe.
22.40 Rewja radjowa (płyty).
23.Ot,Wiadomości meteorologiczne. 23.05 Dalszy ciąg rewjl radiowej.
------------ O------------

Kremka radiowa
Julja Mechówna przed mikrofonem.
Artystka opery werszawskiej, sopran koloraturowy,
Julja Mechówna wystąpi przed mikrofonem warszaw
ek im 15 b. m o gcdz. 17. Artystka odśpiewa szereg aryj
t pieśni, m. m. pieśni Jareckiego i Moniuszki.

Wesoły wieczór z Poznania.
Niezawodnie zabawią się słuchacze Polskiego Radja
znakomicie dnia 15 b. rn. o godz. 20.10. O tej bowiem
porze transmituje Warszawa z Poznania wesołą au
dycję, na którą składają się: trio salonowe, piosenki \*
wykonaniu Celiny Kreyczi i Kaj. Kopczyńskiego oraz
artystyczny gwizd Julesa Lesci. Obok tego wystąpi
Klub Cytrzystów. Jak więc widzimy samo zestawienie
audycji obiecuje wrażenie urozmaicone i zabawne.

„Od łuczywa do lampy Bola“.
„Od łuczywa do lampy Bola" Jest to odczyt z cyklu
„W świecie wielkich i małych wynalazków". Profesor
Wygrzywalski omówi w krótkim szkicu rozwój sztu
cznego oświetlenia, od łuczywa, świecy poprzez światło
naftowe, gazowe, do lamp lukowych 1 żarówki elektry
cznej, oraz lamp neonowych. Na zakończenie zapozna
nas ż najnowszym rewelacyjnym wynalazkiem w tej
dziedzinie — lampą rtęciową Bola, której światło dosię
ga jednej czwartej siły światia słonecznego, Odczyt ten
będzie nadany .5 b. m. o godz. 18.

Chcesz co sprze
dać. dai drobne oAudycja radjowa dla podoficerów.
tan
głoszenie do .Pol
w ramach organizowanych przez Wojskowy Instytut
ski Zachodnlei*"
Mieszkanie letniskowe Naukowo-Oświatowy M S. Wojsk, audycyj radjowych
nadana będzie z Krakowa w dniu 15 lipca (poniedzia
Przez d"ohne okupisz lub sprzedasz korzystnie głoszenie wszyst sktadaiace się z dwuch pokoi kom łek) o godz. 19.30 audycja żołnierska układu por. Cie
pletnie umeblowanych z urządzeniem pielowskiego, poświęcona podoficerowi polskiemu w wy
każdy przedmiot, poszukasz ka
ko znajdziesz.
artystów warszawskich I krakowskich. Au
kuchennem w Istebnej niedaleko koś konaniu
pitał, mieszkanie, pokoje i t. d.
nadana będzie z okazji zjazdu w tym dniu w
cioła na miesiące sierpień i wrze dycja
Krakowie podoficerów, delegatów wszystkich oddziałów
Przez
sień br do wynaiecia Czynsz za oba wojska celem złożenia hołdu Prochom Marszałka Jó
pokoje 35 zł. za ieden pokój 20 zł mie zefa Piłsudskiego.
sięczni . Bliższych 1-nformacyi udziela
----------- ooo----------- Pensjonat
Za rząd Ok r Stow Urz. Skarb, przy
oszczędzasz niepotizebn. wydatk
i czas, a wyn k jest zapewn ony. .ŚLĄZACZKA* Dyrekcji Ceł w Mysłowicach.
K. Mączyńskiej
Wisła
Repertuar kinoteatrów w Katowicach
Telefon Nr. 66
od piątku 12 1'pca:
Ważny od 15—31 lipca 193u.
Okna I drzwi oraz wszelkie meble
Kino CAPITOL. , Algo1 (człowiek dwuch światów).
wvk'ma solidnie i tanio Aug Matej
Kino CASINO: „Mężc yźnl w niebezpiecznym wie
Za
czyk. mistrz stolarski. Katowice.Li. ku".
5
minut
od
przy
sEtsra 8'iaSs - *25
gota
(1249)
Kino COLOSSEUM: „Zona z ogłoszenia".
Kino RIALTO: „Rumba“.
stanku kolejowego
każde dalsze słowo '20 gi.
Kino UNION: „Pat 1 eatachon — jako JazzbanDziechcinka.
Willa
dziści“.
Do listów pozamiejscowych
Kino DĄB — Dębina: 1) „Ty moje marzenie" i 2)
położona w przedolicza się 5U gr. tytułem
Za plecami wygadanej pani „Bez honoru".
pięknem zalesieniu
opłaty pocztowej.
domu.
REPERTUAR CYRKU STANIEWSKICH
posiada wszystkie
Tekst ogłoszenia:
pokoje słoneczne
Katowice, ul. Andrzeja.
z balkonami, znaj
Dziś w poniedziałek 15 lipca 1 przedstawienie o goda.
8.30 wieczorem.
duje się o 50 m
od wody — radjo.
Ceny przystępne,
lnformacyj udziela
się w Katowicach,
Podziękowanie.
telefon Nr. 338-13
W imieniu dzieci półkolonii drużyn jordaaowskicb
w godzinach po
ośrodka Katowice-miasto serdecznie dziękują restaura
między 12 — 14.
torowi p. Wawrzycy za dar w postaci bułek z masłem
Gospodynie.
G5E5

drobne ogłsszsniF

drobne ogles ten's

Teatr i estrada

.

i

5>n^ liszajei
zmarszczki!
usuwa i odmładza

Mciymil

Słowo wypowie
dziane iest lotne —
ale słowo w dro
bnych
ogłosze
niach Polski Za
chodniej“ utrwaia
sie w pamięci dzie
siatek tysięcy łu
dzi

Fryzjer w kłopocie.
Jakiś imponujący brodacz z ogromnemi wą
sikami przychodzi do fryzjera. Paląc p?piero
ga, siada przed lustrem i każe sobie przystrzyc
brodę oraz poprawić wąsy.
Fryzjer stoi zakłopotany, wreszcie odzywa
się nieśmiało:
— Może pau będzie łaskaw włożyć papie
— Kompletnie nic nie słyszę; Taki
hałas w domu — później do ciebie rosa do ust, to wtedy łatwiej się zo-rientkię,
gdzie sie zaczynają wąsy.
zadzwonię.

