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Wybory do Sejmu 8 go września
do Senatu 15 go września

Londyn, w lipcu.
Afryka! Afryka!... Kola polityczne in
teresują się tylko Afryką. Kwestia abisyń
ska przesłoniła „czarną jak czarny ląd"
WARSZAWA (tel wl.) Wczoraj o- dniem zarządzenia wyborów ukończył lat 24. tym zakładzie dla psychicznie chorych. Artykuł
chmurą horyzont londyński. Zakłopota
głoszone
zostało urzędowe zarządzenie Nie ma prawa wybierania na podstawie artyku 60-ty ordynacji ustęp 4 głosi, że wojskowi, na
nie i niezadowolenie wobec trudności, jakie
3 litera b) pozbawiony lub ograniczony leżący do zroobiiizóftanej części wojska lub ma
nastręcza znalezienie wyjścia z zaułku abi- Prezydenta Rzeczypospolitej o wybo łu
w
zdolności
do działania prawnego. — Litera b)
syńsko-włoskiego, sprawiły, że prasa i opi- rach do Sejmu i Senatu, wyznaczające Pozbawiony praw rodzicielskich lub opiekuń rynarki wojennej w glosowaniu udziału nie bio
rą.
wybory
do
Sejmu
na
dzień
8
września.
nja angielska wyszły „z fasonu“. Anglicy
czych. Wydalony na mocy wyroku sądu dyscy
Prawo wyborcze do Senatu mają w myśl art.
Wobec
tego
wybory
do
Senatu
odbędą
stracili swoją zwykłą flegmę i pozę nazeplinarnego ze służby państwowe] lub samorzą 2 ordynacji wyborczej do Senatu: 1) Z tytułu
wnątrz. W prasie londyńskiej aż roi się od sie 15 września. Jak wynika z załączo dowej, albo pozbawiony wyrokiem takiego sądu zasług osobistych odznaczeni orderem Orła Bia
inwektyw rod adresem Italji i Mussolinie nego do zarządzenia kalendarzyka wy stanowiska publicznego i prawa wykonywania łego, orderem Virtuti Militari, Krzyżem lub Me
go. Znany karykaturzysta przedstawił Du borczego do Sejmu, w dniu dzisiejszym zawodu, a to w ciągu lat 5-c.u od uprawomoc dalem Niepodległości, Krzyżem Walecznych,
ce jako czarnego dzikusa w pląsach tańca Prezydent Rzeczypospolitej powoła ge nienia się wyroku. B) Wykluczony od pełnienia Orderem Odrodzenia Polski iub Krzyżem Za
wojennego. Dzikusowi pokazuje anioł o- neralnego Komisarza Wyborczego i je ęzynnej służby wojskowej, służby w rezerwie i sługi. 2) Z tytułu wykształcenia: a) obywatele,
pospclitem ruszeniu. C) Pozbawiony orzecze którzy ukończyli szkolę wyższą lub zawodową
brazujący Ligę Narodów pakt Kelloga z go zastępcę. Na Generalnego Komisarza niem
trybunału stanu mandatu poselskiego lub stopnia licealnego, liceum pedagogiczne albo
wyborczego
powołany
jest
sędzia
Sadu
podpisem własnoręcznym Duce. A na to
senatorskiego, albo urzędu ministra i to w ciągu szkolę podchorążych, b) obywatele, którzy uMussolini: „Umiem tylko czytać, sztuki Najwyższego p. Stefan Giżycki, a na lat 10-ciu od orzeczenia trybunału. E) Skazany
kończyli jedną ze szkół równoznacznych z oczytania nie posiadam. Jadę dalej — do zastępcę Komisarza sędzia Adam Cze- wyrokiem sądowym, chociaż nieprawomocnym kreśionymi w ustępie poprzedzającym albo po
chliński. Sędzia Giżycki był komisa na utratę praw publicznych, bądź na karę wy siadają stopień oficerski, 3) Ustęp 3-ci tego ar
Abisynji“.
-Trzeba przyznać, że taki ton i takie rzem wvborczvm podczas wyborów w dalenia z wojska lub z marynarki wojennej albo tykułu mówi o tych, którzy mają prawo wybie
ekscesy rysunk sve dawno się juz nie zda 1930 roku, a sędzia Czechliński pełni! z korpusu oficerskiego. G) Skazany wyrokiem rania do Senatu z tytułu zaufania obywateli. Na
rzały w opanowanej, zimnokrwiste; prasie wówczas również funkcje jego za sądowym na karę pozbawienia wolności za prze pierwszem miejscu wymienieni są tu obywatele
stępstwa popełnione z chęci zysku lub niskich piastujący stanowiska z wyboru w samorządzie
stępcy.
ang.Tskiej. Ale też są racje potemu.
pobudek i to w ciągu lat 5-ciu od upramocn.enia
Anglicy są niezado woleni nietylko z po Kto może głosować do Sejmu i Senatu? się wyroku, H) Utrzymujący się z nierządu. I) terytorialnym. Prawo wybierania do Senatu nie
służy obywatelom, którzy przed dniem zarząlityki Italji, nietylko z szpilek, których im
WARSZAWA. Na podstawie nowej ordyna Umieszczony przez sąd w zakładzie leczniczym nia wyborów do Izb Ustawodawczych nie ukoń
nie żałuje Francja, ale również i >. gaff po cji wyborczej prawo wybierania do Sejmu ma w domu pracy prymasowej lub w zakładzie dla czyli lat 30, a także obywatelom, nie mającym
litycznych, których kilka popeiml nowy każdy obywatel bez różnicy płci, który przed niepoprawnych. J) Umieszczonym w zamknię prawa wybierania do Sejmu.
minister Foreign Office, hr Samuel Floare.
Sir Hoare, posądzany nie bez podstaw o
gern.anofilstwo, zainicjował po odejściu sir
Simona nową nolitykę zewnętrzną. Pierw
sze jego pociągnięcie w postaci paktu mor
skiego z Niemcami było przyjęte w kraju
WARSZAWA. Pan Prezydent Rze dent udał się do Wisły z rodziny oraz człon
dość obojętnie. Dopatrywano się w tern
korzyści dla interesów morskich AngljL czypospolitej udał się wczoraj wprost ze ka—' swego domu cywilnego i wojskowego.
tembardziej, iż wiedziano, że za decyzją sir Spały do Wisły, gdzie w tamtejszym zame Pobyt Pana Prezydenta w Wiśle potrwa
Horae'a stoi aprobata jeśli nie nacisk admi czku spędzi wywczasy letnie. Pan Prezy kilka tygodni.
ralicji. W oczach Anglików umowa, na
mocy ktSrej stosunek liczbowy floty nie
mieckiej do angielskiej określony został jus
KATOWICE, Wczoraj o godz. 15.32 ski, komisarz rządowy gminy Wisła Mied35:100, jest postępem wobec przedwojenne
go, który wynosił 60:100.
przybył do Wisły P. Prezydent RP. z mał niak, przedstawiciele władz wojskowych,
Dopiero oburzenie, jakie zapanowało we żonka. Na dworcu powitali P. Prezydenta oraz miejscowych. Przed dworcem zebrana
Francji, zoijentowało opmję angielską że wicewojewoda śląski dr Saloni, zastępca licznie ludność wiejska okrzykami witała
tu coś nie jest w porządku. Ale prawdżiw, głównego komendanta Podcji Wojewódz wychodzącego z pociągu P. Prezydenta. P.
już gaffą polityczną było wystąpcie sir kiej Jeziorski, starosta cieszyński Maćkow Prezydent z dworca odjechał na Zamek.
Hoare'a w sprawie abisynskiej. Za jednym
zamachem naraził sobie dwa obozy: kon
We Francji zmarł onegdaj pułkownik Dreyfus,
którego nazwisko głośne było w r. 1894 z po
serwatystów angielskich i faszystów wło
wodu afery szpiegowskiej. Dreyfus był posą
skich. Pierwszych oburzyła myśl podaro
dzony o szpiegostwo na rzecz Niemiec i skazany
wania „dzikusom abisyńskim“ kawałka kona dożywotnie ciężkie roboty. Później jednak
SPAŁA. Przewodniczący głównego ko okazało się, że Dreyfus był niewinny. W r. 1906
lonji angielskie' drugich — groźba zasto
Obrady prasy skautowej.
mitetu
organizacyjnego zlotu p. Min. Spraw doszło do rewizji procesu i do uwolnienia Drey
sowania sankcyj wobec prącego do wojny
SPAŁA. Wczoraj rozpoczęła się między Wewn. Kościalkowski w otoczeniu władz har fusa, który powrócił do armji a w czasie wojny
rządu italskiego.
dosłużył się stopnia pułkownika.
narodowa konferencja prasy skautowej w cerskich dokonał wizytacji obozów harcerzy
A jednocześnie we Francji wytłumaczo Spalę. Na konferencji zostaną wygłoszone i harcerek.
-------- OOO------- no sobie politykę sir Hoare‘a jako „zdradę“ referaty: „20-Ietnie doświadczenie prasy
SPAŁA Odbędą sic tu obrady harcerstwa
skautowej“,
wygłosi
redaktor
najstarszego
na
Przyjaźni anglo-francuskiej na rzecz Nie
swiecie pisma skautowego Hayda Dimmock polskiego z zagranicy Obradom przewodniczyć
Pani Marszałkowa
miec, a to tembardziej, iż wiadomo było 2 Londynu, dr. Koszterszitz z Sopronu na będzie Przewodniczący związku harcerstwa
Polskiego
wojewody
dr.
Grażyński.
Na
porząd
powróciła
do Warszawy
Foreign Office o przychylnem stanowisku Węgrzech p. t. „Jak trafiać do młodzieży w
ku obrad znaj dnia sic sprawozdania z poszcze
§nai d'Orsay i tolerancji, z jaką zamierzała piśmie skautowem“ i trzeci referat polski gólnych
LWÓW. W przejeździć z Rumunji przy
terenów oraz uchwały i wnioski, doty
rancja odnieść się do oficjalnego wybuch. P; t. „Drogi międzynarodowej współpracy czące dalszego pogłębiania pracy ideowej i me była do Lwowa w godzinach popołudniowych
P sm skautowych“ wygłosi hm. Marja Kwapi todycznej harcerstwa na terenach zagranicz p. Marszałkowa Piłsudska wraz z córkami i
*'°jny między Italją i Abisynją.
szewska z Katowic. Uczestnicy konferencji nych
Bardzo też niemile przyjęto w Paryżu w dniu 18 bm. wyjadą na wycieczkę po Pol
otoczeniem. Wojewoda lwowski Belina-PrażSPAŁA Wczoraj o godz 16 Wojewoda Dr. mowski powitał p. Marszałkową na dworcu,
t |c]alny komentarz Foreign Office,- które sce, vv czasie której m. in. zwiedzą Kraków,
Grażyński podejmował przewodniczących oraz poczem p. Marszałkowa wraz z otoczeniem
a Osiło zupełne desinteressernent w kwestji gdzie złożą hołd u trumny Marszałka, po komendantów
delegacy] zagranicznych w swo
^taoilizacji stosunków w państwach b. mo- czerń udadzą się na Sowiniec.
im namiocie reprezentacyjnym na terenie zlotu. udała się na kilka godzin do miasta. Popołu
dniu pociągiem pośpiesznym p. Marszałkowa
,archji naddunajskiej. Spiawa niezależnoodjechała do Warszawy.
0n ^ustrji leży Francji na sercu, obawia się
j: 5 mocno o ewentualny Anszlus do RzeW każdym razie, bez względu na dalszy
zu, w tej rz) innej formie. To też poro- kusji nad nową polityką Foreign Office. W
tym
samym
stopniu,
w
jakim
sir
Simon
nie
rozwój
wypadków, stwierdzić należy, że
kurn'enie z łtalją stało się konieczną reasestr:^M polityczno-militarną na terenie au był popularny w szerszem znaczeniu tego zarówno Foreign Office jak i koła polity Wycieczka ze zwiedzaniem Bukaresztu, Po
siewa, w tym samym stopniu stal się odra- czne i parlamentarne Anglji mają sporo byt wypoczynkowy nad morzem Czarnem,
w“-m wobec obojętności A lglji.
niłb Szy^ko to razem wziąwszy przyczy- zv popularny sir Hoarc, choć wątpić nale kłopotów, które ^e względu na wagę i do ł—3d sierpnia — zł 430,— Paszporty, wizy,
gielsL^ do rozpętania w prasie i opinji an ży aby ta „popularność“ sprawiała mu w niosłość zatrują spokój i ciszę feryj letnich przejazdy, utrzymanie. Eapisy W OrbisieKle! niezwykle żywej i namietnei dvs- danei chwili dużą przyjemność.
tak drogich sercu każdego Anglika. Bys.

W Wiśle spędzi P. Prezydent wywczasy letnie
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Kalendarz
wyborczy
Do Sejmy

S'.

Do 'lß lipca 1935 r. Prezydent Rzeczypospo
litej powołuje generalnego komisarza wybor
czego i jego zastępcę.
Do 25 lipca: Minister spraw wewnętrznych
powołuje okręgowych komisarzy wyborczych.
Generalny komisarz wyborczy powołuje
przewodniczących okręgowych komisyj wybor
czych oraz ich zastępców.
Wydziały wojewódzkie. W Warszawie: ko
misarz rządu i prezydent miasta powołują człon
ków okręgowych komisyj wyborczych oraz ich
tastępców,
Do 1 sierpnia: Przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych powołują przewodniczą
cych obwodowych komisyj wyborczych oraz ich
następców.
I Do 4 si
sierpnia: Władze administracji ogólnej
( przełożeni gmin powołują członków obwodo
wych komisyj wyborczych oraz ich zastępców.
v' Ukończenie sporządzania spisów wyborców
sejmu przez przełożonych gmin.
Ukończenie wyborów do zgromadzeń okrę
gowych, zgłaszanie delegatów do zgromadzeń
okręgowych przez wyborców.
Do. 5 sierpnia: Przełożeni gminy przesyłają
spisy wyborców przewodniczącym obwodowych
;j okręgowych komisyj wyborczych,
fi Przewodniczący organów dokonywujących
wyboru delegatów do zgromadzeń okręgowych,
przesyłają odpisy protokołów z wyboru delega
tów do zgromadzeń okręgowych, przesyłają od
pisy protokołów z wyboru delgatów przewod
niczącym okręgowych komisyj wyborczych i okęrgowym komisarzom wyborczym.
■; Władze administracji ogólnej ogłaszają o
(podziale powiatów na obwody głosowania. —
Przewodniczący obwodowych komisyj wybor
czych podają do wiadomości publicznej godziny
urzędowania obwodowych komisyj wyborczych
tudzież termin i miejsce wyłożenia spisu wybor
ców i wnoszenia reklamacyj.
7 sierpnia: Przewodniczący obwodowych ko
misyj wyborczych wykładają do publicznego
przeglądu spisy wyborców do sejmu.
Do 9 sierpnia. Przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych unieważniają wybór dele
gata do zgromadzenia okręgowego, jeżeli wybór
ten został dokonany niezgodnie z prawem, i za
rządzają -wybory uzupełniające.
< 14 sierpnia. Ostatni dzień wyłożenia do pu
blicznego przeglądu spisów wyborców.
Zgromadzenia okręgowe zbierają się w celu
Ustalenia listy kandydatów na posłów.
19 sierpnia. Przewodniczący obwodowych ko
misyj wyborczych przesyłają zażalenia i nieuwzględnione sprzeciwy przewodniczącym okrę
gowych komisyj wyborczych.
Do 19 sierpnia. Kandydaci na posłów przesy
łają do komisji okręgowej oświadczenie o zgo
dzie na kandydowanie,
20 sierpnia. Okręgowe komisje wyborcze
przystępują do zatwierdzania list kandydatów
na posłów.
Do 23 sierpnia, zastępcy kandydatów, wpisa
ni przez okręgową komisję wyborczą na listę
kandydatów na posłów, przesyłają do komisji
•okręgowej oświadczenie o zgodzie na kandydo
wanie.
Do 24 sierpnia. Przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych po rozpoznaniu zażaleń i
sprzeciwów nakazują obwodowym komisjom
■wyborczym wciągnięcie lub skreślenie ze spisu
osoby wnoszącej zażalenie lub sprzeciw.
Do 26 sierpnia. Obwodowe komisje wybor
cza wprowadzają do spisu wyborców zmiany,
nakazane przez przewodniczących okręgowych
komisyj wyborczych.
Do 29 sierpnia. Przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych ogłaszają listę kandydatów
na posłów ze wskazaniem dnia i godzin głoso
wania.
7 września. Przewodniczący obwodowych ko
misyj wyborczych wykładają do publicznego
przeglądu ostatecznie ustalony spis wyborców.
8 września. Głosowanie do Sejmu.
11 września. Okręgowe komisje wyborcze
przystępują do ustalenia wyniku głosowania w
okręgu i przyznania mandatów kandydatom na
posłów.
20 września. Generalny komisarz wyborczy
ogłasza w gazecie rządowej wynik wyborów do
Sejmu.
Do 23 września. Generalny komisarz wybor
czy przesyła każdemu wybranemu posłowi list
wierzytelny.
Do 27 września. Wnoszenie do sądu najwyż
szego protstów przeciwko wyborom.

Do Senatu
Do 30 lipca 1935 r. generalny komisarz wy
borczy powołuje przewodniczących wojewódz
kich kolegiów wyborczych oraz ich zastępców.
Do 2 sierpnia przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych do sejmu powołują prze
wodniczących zebrań obwodowych oraz ich za
stępców.
Do 5 sierpnia władze administracji ogólnej
przesyłają spisy wyborców do senatu przewod
niczącym zebrań obwodowych i przewodniczą

cemu okręgowej komisji wyborczej do Sejmu.
Władze administracji ogólnej ogłaszają o po
dziale powiatów na obwody wyborcze.
Przewodniczący zebrań obwodowych podają
do wiadomości publicznej godziny swego urzę
dowania, tudzież termin i miejsce wyłożenia
spisu wyborców i wnoszenia reklamacyj.
7 sierpnia: Przewodniczący zebrań obwodo
wych wykładają do publicznego przeglądu spi
su wyborców do senatu.
14 sierpnia: Ostatni dzień wyłożenia do pu
blicznego przeglądu spisu wyborców.
19 sierpnia: Przewodniczący zebrań obwo
dowych przesyłają zażalenia i meuwzględnione
sprzeciwy przewodniczącym okręgowych ko
misyj wyborczych do Sejmu,

Do 22 sierpnia. Przewodniczący okręgowych
komisyj wyborczych do sejmu po rozpoznaniu
zażaleń i sprzeciwów nakazują przewodniczą
cym zebrań obwodowych wciągnięcie lub skre
ślenie ze spisu osoby, wnoszącej zażalenie lub
sprzeciw.
Do 24 sierpnia. Przewodniczący zebtfań ob
wodowych wprowadzają do spisu wyborców
zmiany, nakazane przez przewodniczących okrę
gowych komisyj wyborczych do Sejmu.
2 sierpnia. Zebrania obwodowe wybierają de
legata do wojewódzkich kolegjów wyborczych.
1 września. Zebrania obwodowe wybierają
ponownie delegata w przypadku unieważnienia
poprzedniego wyboru przez przewodniczącego
okręgowej komisji wyborczej do Sejmu.

15 września. Wojewódzkie kolegja wyborcze
powołują senatorów oraz ich zastępców.
20 września. Generalny komisarz wyborczy
ogłasza w gazecie rządowej wynik wyborów do
Senatu.
Do 23 września. Generalny komisarz wy
borczy przesyła listy wierzytelne senatorom po
wołanym w wojewódzkich kolegjach wybor
czych.
Do 27 września. Prezydent Rzeczypospolitej
powołuje senatorów i przesyła akt powołania
generalnemu komisarzowi wyborczemu.
Wnoszenie do sądu najwyższego protestów
przeciwko wyborom w wojewódzkich kolegjach
wyborczych.
Do 30 września. Generalny komisarz wybor
czy wydaje listy wierzytelne senatorom, powo
łanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Przewodniczący kolegjów przesyłają sądowi
najwyższemu protesty wraz z aktami zaskarżo
nych czynności, biuru zaś Senatu — Odpisy pro
testów.
'

PARYŻ. Oczekiwany z wielkiem na
pięciem, a nawet ze strachem dzień święta
narodowego, który wedle zapowiedzi mógł
przynieść burze polityczne, minął pogod
nie i spokojnie. Wywołało to w całej Fran
cji głębokie uczucie ulgi.
Prasa gratuluje partjom, a przedewszystkiem Francji, że niedzielne manifestacje
Frontu Ludowego i związków prawicowych
miały przebieg godny święta narodowego i
przeszły bez jakichkolwiek incydentów.
100.000 żołnierzy i 50.000 policjantów,
jakie rząd utrzymywał przez cały wczoraj
szy dzień w pogotowiu, nie miały powodu
ani do jednej interwencji.
Czynności policjantów ograniczyły się
do zwykłej służby porządkowej, ale i w tej
dziedzinie niewiele mieli oni do zrobienia
albowiem o porządek i lad starała się milicja
porządkowa organizacyj, urządzających ma
nifestacje. Manifestanci zarówno z prawi
cy, jak i z lewicy, ściśle czuwali nad god
nością i spokojem, kładąc wyraźny nacisk

na słowo, jakie dali władzom, iż nie dopu
szczą do żadnych awantur.
Jeśli chr dzi o cyfry uczestników, to ogólnie można powiedzieć, że ilość manife
stantów „Frontu Ludu“ znacznie przewyż
szała zastępy członków „Ognistego Krzy
ża“ i współmanifestujących z nim związ
ków prawicowych. "W miastach prowincjo
nalnych odbyły się podobne manifestacje
dwu obozów, wszędzie jednak, podobnie
zresztą jak w Paryżu, ponad wszystkiem
dominował podziw dla parady armji, przyj
mowanej z niezwykłym entuzjazmem przez
ludność.
Prasa lewicowa triumfuje, widząc w nie
dzielnej manifestacji ostateczną (?) porażkę
faszyzmu. Wódz socjalistów francuskich,
Leon Bloum twierdzi, że żywot związków
faszystowskich zakończy się (?) za kilkc
tygodnie, kiedy padnie Laval i jego polity
ka deflacji. Czas, który upłynie do tego
terminu, musi być wyzyskany dla pozyty
wnej pracy, t. j. dla przygotowania przeję
cia rządów przez „Front Ludu“.

:

Radykalna „Repubiique“ nastrojona jest
ugodowo i zastanawia się, czy nie byłoby
możliwe zaprzestanie zwalczania się, skoro
tak w jednym, jak i drugim obozie znajdują
się bezrobotni, młodzi ludzie bez nadziei
na przyszłość, przedsiębiorcy, stojący przed
ruiną i cierpiący nędzę chłopi.
„Matin“ widzi w przebiegu niedzielnego
święta narodowego odrodzenie się Francji,
Od szeregu 1at nie słyszano takich jak w nie
dzielą wiwatów: „Niech żyje armja! Niech
żyje Francja!“
„Journal“ uważa niedzielną paradę armji za najbardziej wspaniałą i podniosłą od
1919 r. i pyta: Gdzie należy szukać praw
dziwej Francji? Czy w „Froncie Ludu“,
czy w obozie narodowym?
Prawdziwą
Francję — odpowiada sobie dziennik —
znaleźć można właśnie w armji, od której
podczas wczorajszej defilady promienio
wała potęga i niewzruszony spokój.

Marszałek Raczkiewicz
pożegnał się z biurem Senatu
WARSZAWA. Odbyło się uroczyste po
marszałka Senatu Władysława
Raczkiewicza przez urzędników i funkcjo-

żegnanie

2B0S®
W dniu dzisiejszym o godz. 9.15 zmarła moja najdroższa żona, nasza niestru
dzona i dobra matka, kochana siostra, szwagierka i ciotka

śp. Anna Priebowa
z domu Petmecka

I

w 50 roku życia, po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona sakramentami św.
W ciężkim smutku pogrążony

mąż Stanisław Priebe i dzieci
Katowice, Koblencja nad Renem, Hülscheid, Drezno, Bonn, Bydgoszcz, Poznań,
i Gniezno, dnia 15-go lipca 1935 roku.
Ekspoitacja zwłok nastąpi w czwartek, dnia 19-go bm. z domu żałoby w Kato
wicach, ulica Różana 6 do kościoła katedr, św. Piotra i Pawła na mszą sw., poczem
nastąpi przeniesienie zwłok na cmentarz przy ulicy Sienkiewicza.
Osobnych zawiadomień nie wysyła się.
Uprasza się o zaniechanie wszelkich kondolencyj.

Młodzież Polska z Zagranicy na Wawelu i Sowińcu
KRAKÓW. Wczoraj rano przybyli
dwoma pociągami ze Spały w liczbie około
1.400 osób uczestnicy zlotu Młodzieży Pol
skiej z Zagranicy, reprezentujący młodzież
polską z Niemiec, Czechosłowacji, Rumunji, Estonji, Belgji, Holandji, Stanów Zje
dnoczonych, Brazylji, Kanady i t. d. O
godz. 7.30 goście, poprzedzani przez kilka
dziesiąt pocztów sztandarowych, udali się
pod pomnik grunwaldzki, gdzie do zebra
nych przemówił wiceprezydent Krakowa

dr. Raczyński, witając ich serdecznie w mu
fach Krakowa. Po odebraniu defilady przez
wicewojewodę krakowskiego Walickiego
uczestnicy zlotu podążyli na Wawel, by w
krypcie św. Leonarda złożyć hołd pamięci
Marszalka Piłsudskiego. O godz. 12 uczest
nicy złotu odjechali na Sowiniec, gdzie zło
żyli 15 urn z ziemią, którą przywieźli ze
sobą. Następnie uczestnicy wycieczki wzięli
udział w sypaniu kopca na Sowińcu.

Walka z bezrobociem
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj w
godzinach wieczornych odbyło się wal
ne zabranie stowarzyszenia opieki nad
niezatrudniona młodzieżą (SOM.). Na
zebraniu wybrano komisie likwidacyj
na, która zajmuje się stopniowem prze
kazywaniem agend SOM. Funduszowi
Pracy. Drużyny junackie, zatrudnione
na robotach publicznych przez SOM.
pracować będą do ukończenia robót bie
żącego sezonu pod kierownictwem ko
misji likwidacyjnej. Z kół zbliżonych
do Funduszu Pracy dowiadujemy sie. że
powodu likwidacji SOM. szukać należy
w dążeniu do scentralizowania cało
kształtu walki z bezrobociem w Fundu
szu Pracy.

Banda fałszerzy monet ujęta
WARSZAWA (tel. wł.). Warszawski»
władze bezpieczeństwa wpadły na trop dużej,
zorganizowanej bandy fałszerzy monet. Ory
ginalny jest sposób, w jaki banda ta kolpor
towała banknoty. Mianowicie kasjerzy kole
jowi, urzędujący przy kasach na dworcu
głównym w Warszawie, byli członkami szaj
ki i zajmowali się puszczaniem w obieg fals żywy eh pieniędzy. Śledztwo prowadzą wła
dze bezpieczeństwa energicznie dalej.

Katastrofa samolotu włoskiego

Prowokacja młodoniemców w Chorzowie
CHORZÓW. Wczoraj po południu
na rogu ulicy Bytomskiej i Krzyżowej czte
rech zlekka podchmielonych, jak się póź
niej okazało i.iłodoniemców, w prowoka
cyjny sposób wyśpiewywało bojowe piosen
ki niemieckie. Pełniący tam służbę poste
runkowy Działach, który zatrzymał awan

narjuszów biura Senatu. W imieniu zebra
nych przemówił w serdecznych słowach dy
rektor biura Poniatowski, dając wyraz głę
bokiemu przywiązaniu wszystkich pracowni
ków do ustępującego marszałka. Marszałek
Raczkiewicz w odpowiedzi
podziękował
wszystkim za współpracę. Na zakończenie
wręczono marszałkowi Raezkiewiczowi pa
miątkowy adres i kwiaty.

turników, został przez nich pobity, ubezwładniony i rozbrojony z rewoiwcra i pałki.
Wszystkich czterech przytrzymano. Są to:
Schubert Jan, Bochnia Ferdynanad i Boż
kowie Henryk i Jerzy.
Okazało się, że
wszyscy są członkami „Jungdeutsche Partei“,

GENUA. Wodnopłatowiec, lecący z portu
Marmi, prowadzony przez lotnika Farrarina,
opuścił się na wody, przyczem zawadził o ja
kiś twardy przedmiot, pływający na po
wierzchni morza. Samolot wywrócił się z po
wodu uderzenia. Znajdujący się w nim syp
senatora włoskiego Eduardo Agnelli został
wyrzucony na śmigło i doznał ciężkich ran w
głowę. Farrarin spadł do morza. Przybyli i
aeroportu Olibari lotnicy natychmiast prze
wieźli ofiarę wypadku do szpitala, jednak Ąagelli wkrótce wyzionął ducha.
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Wspaniała rewia młodych sił Polski
Z przebiegu zlotu harcerstwa polskiego w Spalę

W uzupełnieniu wczorajszej krótkiej depe
szy podajemy poniżej obszerne sprawozdanie ze
wspaniałego zlotu harcerstwa polskiego w
opale:
Pomimo niepogody od rana w obozie harcer
skim w Spalę panuje wielkie ożywienie i nastrój
świąteczny. Trzydzieści tysięcy młodzieży przy
gotowuje się do defilady, otwierającej Jubileu
szowy Zlot Harcerstwa Polskiego. Na wszyst
kich szosach prowadzących do Spały widać dłu
gie szeregi samochodów. Z pociągów popular
nych na stacji wysypują się tłumy gości. Wszy
scy podążają w kierunku stadjonu. na którym
odbędzie się nabożeństwo, a potem defilada
przed P. Prezydentem Rzplitej.
Na stadjon przybywają również karne sze
regi harcerzy i harcerek. Wielki plac zapełnia
się głębokiemi kolumnami szarych i zielonych
mundurków. Stadjon okazuje się za szczupły
dla tysiącznych rzesz młodzieży. Wiele drużyn
musi się zatrzymać poza jego obrębem. Rów
nież poza stadjonem mieszczą się poczty mło
dzieży, przybyłej na II Zlot Młodzieży Polskiej
t Zagranicy w liczbie około 5000.
Przed oddziałami harcerskiemi tuż obok
masztu głównego ustawili się fanfarzyści, a za
nimi komendanci reprezentacji skautów zagra
nicznych i harcerstwa polskiego zagranicą
Przed trybunami wzniesiono ołtarz połowy,
z wielkim krzyżem bi-ozowym na tle lilji har
cerskiej i z obrazem Matki Boskiej Częstochow
skiej.
Trybuny i wszystkie miejsca wokół stadjonu
zajęła tysiączna publiczność. Miejsca zarezer
wowane przed ołtarzem zajęli, ministrowie Ko•"•dałkowski, Jędrzejewicz, Poniatowski i Pactorkowski, prezes N. T. A. Hełczyński, wicemini
strowie Chyliński, Korsak, Krychowski, Siecz
kowski, Szembek, Piestrzyński, generailcja z
gen. Osińskim i Norwid-Neugebauerem na czele,
b. marszałkowie Sejmu i Senatu Switalski i
Raczkiewicz, członkowie korpusu dyplomatycz
nego, główny komendant P. P. gen. KordjanZamorski. Byli obecni również liczni przedsta
wiciele władz komunalnych, oraz instytucyj i
stowarzyszeń społecznych.
O godz. 10-tej megafony i fanfary zapowie
działy przybycie P. Prezydenta Rzplitej. W
chwili Jego przybycia orkiestra odegrała hymn
narodowy, a sztandary harcerskie pochyliły się
w hołdzie. Publiczność i harcerze powitali P.
Prezydenta gorącem! okrzykami: „Niech żyje!“
Tysiące czapek i kapeluszy harcerskich wyleciało
w górę.
Po powitaniu przewodniczący Związku Har
cerstwa Polskiego woj. dr. Grażyński złożył P.
Prezydentowi raport a następnie P. Prezydent
w towarzystwie przewodniczącego głównego ko
mitetu zlotowego min. Kościałkowskiego i przew.
Z. H. P. dr. Grażyńskiego oraz w otoczeniu do
mu cywilnego i wojskowego przeszedł przed
frontem ustawionych drużyn harcerskich.
Po dokonanym przeglądzie, min. Kościałkowski wygłosił do P. Prezydenta następujące prze

mówienie.

Przemówienie

Ministra H. Kościalkowskiego
„Najdostojniejszy Panie Prezydencie!
Pod Twoim protektoratem rozpoczyna się
W dniu dzisiejszym zlot harcerski w Spalę.

Ćwierćwiekową obchodzimy dziś rocznicę
powstania harcerstwa polskiegp. Pierwszy
ten okres pracy upłynął pod znakiem budowy
państwa i przetwarzania duszy młodego po
kolenia nietylko w myśl ideału, ale i pod bez
pośrednią opieką Józefa Piłsudskiego.

0 godz. 10,30 rozpoczęło się nabożeństwo,
które odprawił naczelny kapelan Z. H. P. ks.
harcmistrz M. Lazar, a kazanie wygłosił kape
lan P. Prezydenta ks. harcmistrz Humpola. Na
bożeństwo zakończyło się chóralnem odśpiewa
niem: „Boże coś Polskę“.
Po nabożeństwie nastąpiło otwarcie wystawy,,
obrazującej całość prac i dorobku harcerstwa
p< Iskiego w ciągu 25 lat. Przed otwarciem wy
stawy zwrócił się do P. Prezydenta przewodni
czący Z. H. P. woj. Grażyński z następującem
przemówieniem:

odznaczenia bojowe. Weterani
harcerstwa i obserwowała z satysfakcją i radosną dumą wspa*
przyjmowani są huraganem oklasków i okrzy-jniałą rewję młodych sił Polski,
ków przez publiczność na trybunach.
|
Pogoda niestety nie dopisała. Nabożeństwo
Za dawnemi harcerkami i harcerzami ma- I odbyło się wśród ulewnego deszczu. Na czas
szerują reprezentacje skautek zagranicznych. | defilady ku radości tłumów, nieco się wypogo-

Przemówienie
Wojewody Grażyńskiego
„Najdostojniejszy Panie Prezydencie!
W najistotniejszych założeniach naszej
pracy wychowawczej w harcerstwie, leży po
godzenie dwóch zasad, z których-jedna polega
na utrzymaniu wysokiego napięcia i polotu
ideowego młodzieży, a druga — na rzetelnem jej przygotowaniu do życia, wdrożenia
do uczciwego oraz dobrego wykonania wszy
stkich obowiązków.
Nie chcemy naszej młodzieży pozbawiać
tego, co jest wzniosłe i co działa na kształce
nie jej uczuć i wyobraźni, co może tworzyć
przedmiot jej najśmielszych i najszlachet
niejszych marzeń. Chcemy natomiast, w myśl
wskazań naszego patrona Marszałka Piłsud
skiego, poprowadzić młodzież śladami idei,
ale równocześnie dbać o zahartowanie woli, o
umocnienie charakteru, o danie jej potrzeb
nych umiejętności. Trzeba nastawić jej du
szę na radości wyższej miary na te radości,
które płyną ze zwycięstw, odniesionych włas
nym wysiłkiem.
1 dlatego i ten zlot, Panie Prezydencie,
podjęliśmy nie jako zebranie reprezentatyw
ne, lecz jako poważny wysiłek, mający nas
w naszej robocie posunąć znowu o krok da
lej. Pojęliśmy ten zlot, jako wielki obóz prac,
który z jednej strony ma w syntetycznym
skrócie uwypuklić dorobek ideowy Związku
Harcerstwa Polskiego w okresie ostatniego
25-lecia, z drugiej — przerobić pewien prak
tyczny program z młodzieżą, a na konferen
cjach kierowników ustalić wytyczne dalszej
naszej pracy. Chcieliśmy tu pogodzić'równo
cześnie myśl urządzenia takiej wystawy
ogólno-harcerskiej, któraby w sposób obrazo
wy potrafiła zilustrować tak nasz dorobek
przeszłości, jak i naszą pracę współczesną
i cele przyszłości. Wszystko na tej wystawie
dokonane zostało młodemi siłami harcerskie
mu Patrząc na te eksponaty, będziecie pań
stwo mogli stwierdzić jak harcerstwo speł
niło swój obowiązek wobec ojczyzny, jakiem
drogami chce maszerować, by w pracy wykuć
wielkość naszego narodu i państwa.
Proszę Pana Prezydenta, naszego pro
tektora i serdecznego przyjaciela młodzieży
harcerskiej o łaskawe przecięcie wstęgi i otwarcie wystawy.“
Następnie P. Prezydent otworzył wystawę.
P. Prezydenta oprowadza! i wyjaśnień udz.eiai
harcmistrz J. Sosnowski, sekretarz generalny
Z. Ii. P.
Wystawa obejmuje 5 sal. Pierwsza sala obrazuje prace harcerstwa na poszczególnych po
sterunkach życia społecznego, sportowego, wy
chowania fizycznego i obywatelskiego. Druga
sala obejmuje dział historyczny, obrazujący
szczegółowe historję rozwoju harcerstwa pol
skiego. Trzecia sala poświęcona została pamię
ci harcerzy poległych w walkach o niepodległość
Polski. Czwarta — poświęcona jest patronowi
związku harcerstwa polskiego Marszałkowi Jó
zefowi Piłsudskiemu. Piąta — przedstawia obecny stan harcerstwa.

Tegoroczny zlot spalski, w którym święto
jubileuszu spotkało się z ciężką żałobą naro
dową, po zgonie Marszałka Piłsudskiego, za
myka ten okres w dziejach harcerstwa, za
myka go nie skargą płaczliwą, ale zaharto
Defilada
waną, mocną, zdecydowaną wolą nic nie uTymczasem na stadjonie nastąpiło przegru
ronić z ideowej spuścizny Komendanta; am- powanie do defilady.
bitnem postanowieniem zwycięskiego wcieleO godz. 12,20, gdy przegrupowanie zostało
nia jej w całe zbiorowe życie nadchodzącej
zakończone, P. Prezydent powrócił na stadjon,
Polski.“
.
,
W obozie zlotowym, otwartym pod 1 wo powitany hymnem narodowym i gromkiemi okrzykami harcerzy.
jem troskliwem i czujnem okiem, Panie Pre
Defiladę rozpoczęła młodzież przybyła na II
zydencie, rozpoczyna się nowy etap ruchu
harcerskiego, który cechować ma utrwalenie Zjazd Młodzieży Polskiej z Zagranicy, poprze
1 Pogłębienie dotychczasowych osiągnięć. dzona orkiestrą łowicką. Szli przedstawiciele i
Patiem przewodniem tej pracy będą pa przedstawicielki niemal wszystkich państw, w
miętne słowa Marszałka Piłsudskiego: „Hzis których mieszkają Polacy. Najliczniej wystąpiła
parotysięczna delegacja z Niemiec, niosąc las
młodzież harcerska w jasny czas wolności chorągwi narodowych z „rodłem“. Wszystkie
dr°gami ludzi wolnych chadzać może i, na delegacje witane były na trybunach huraganem
Prawdziwie wolnych obywateli wyrasta , a oklasków, a specjalnie serdecznie witano nie
zadaniem naczelnem: pełnienie w myśl ws :a- liczną delegację z Litwy i czeskiej części Śląska
an Wodza szczytnej służby harcerskiej d a Cieszyńskiego.
°hra i honoru Polski.
Po przemaszerowaniu młodzieży polskiej z
Przypadł mi w udziale zaszczyt zwrócenia zagranicy
rozpoczęła się właściwa defilada har
do Ciebie, Panie Prezydencie, z prośbą, cerska. Rozpoczęły ją drużyny sztandarowe har
raczył zlot ten otworzyć.“
_
p 'P° Przemówieniu min. Kościalkowskiego P. cerek i harcerzy, a następnie przedefilowały od
dawnych harcerek i harcerzy, tych, któ
^'zydent ogłosił otwarcie zlotu, poczem przy działy
^^‘ękach hymnu narodowego wciągnięto na rzy tworzyli pierwsze kadry harcerstwa polskie
6t
główny sztandar państwowy. Zkoiei zo- go przed ćwierćwiekiem. Wiele głów okrytych
re ^Przedstawieni P. Prezydentowi komendanci siwizną, wielu dawnych harcerzy w mundurach
oficerskich różnych stopni. Na piersiach ich i
«t\yre2entacj* skautów zagranicznych i barcerwielu ich towarzyszy cywilnych widnieją liczne
' a Dolskiego zagranicą.

pudry D-ro Lustro wyrobu .Mira.
culum dobrze przylegaiq, kryjq
i wzmacniają skórę. Odrębny .higie
niczny do tłustej i .egzotyczny*
do suchej i prawidłowej cery.

Idą drużyny Estonek w granatowych mundur
kach, Łotyszek — w szarych, Szwedek — w
zielonych. Za niemi — najliczniejsza reprezen
tacja skautek zagranicznych — czechosłowacka,
dalej harcerki polskie z Czechosłowacji, Francji,
Niemiec, Rumunji i Stanów Zjednoczonych.
Wszystkie drużyny witane ' są owacyjnie. Idą
sprawnie i rytmicznie, odznaczając się wyborną
postawą.
W dalszym ciągu defilują hufce, chorągwie
i drożyny żeńskie, reprezentujące wszystkie zie
mie Rzeczypospolitej. Idą tysiączne szeregi sza
rych mundurków z rozwiniętemi chorągwiami.
Wśród tej szarości zwracają uwagę drużyny
wodne w ubraniach wioślarskich z wiosłami kajakowemi na ramionach i drużyny wołyńskie, ubrane w mundurki z płótna samodziałowego. Na
końcu maszeruje gromadka „dziewcząt-zuchów“
w wieku do lat dwunastu. Płomienne czerwone
berety oznaczają grupę muchomorów, druga
grupka, w której znajduje się i kilkunastu
chłopców ma bereciki granatowe z czerwonemi
pomponami. Maleństwa prężą się w marszu i
są oklaskiwane najserdeczniej i najgoręcej ze
wszystkich.
Defilada zlotu harcerek skończona. Drużyny
odpływają z placu i ustawiają się ciasnemi szpa
lerami wokół stadjonu, aby zobaczyć resztę de
filady.
Na czele zlotu harcerzy maszerują * delega
cje zagraniczne ze sztandarami z Angiji, Kana
dy, Stanów Zjednoczonych, Egiptu, Szwecji,
Norwegji i Estonji. Za niemi kroczą liczne re
prezentacje z Łotwy, Rumunji, Czechosłowacji
i najliczniejsza (około 500 harcerzy z Węgier).
Wszystkie drużyny doborowe, wyekwipowane,
doskonale wzbudzają zachwyt swoją postawą.
Przed delegacją łotewską, czechosłowacką i
węgierską idą liczne poczty chorągwiane z la
sem chorągwi o barwach narodowych. Węgrzy
za wstęgami kapeluszy mają zatknięte pęki bia
łej trawy, wyglądające jak kity z włosia koń
skiego. W rytmicznym marszu mijają wszystkie
reprezentacje trybunę P. Prezydenta, pochyla
jąc chorągwie w salucie.
Potem, jak w zlocie harcerek, defilują dru
żyny harcerzy polskich z zagranicy, a prze
marsz hufców krajowych rozpoczynają „zuchy“.
Na kwadrygach zbitych z desek i wleczonych
po ziemi stoją dumni rycerze w płaszczach i
hełmach z pióropuszami. Ich koledzy stanowią
ogniste rumaki. Kilka takich kwadryg, wita
nych serdecznie, defiluje przed trybuną P. Pre
zydenta w „galopie“.
Dalej znowu hufce, chorągwie i drużyny z
najdalszych zakątków Polski, oddziały mary
narskie z pobrzeża Bałtyku i góralskie z Tatr,
z kresów wschodnich i zachodnich, z wszystkich
województw. Wreszcie dwugodzinna defilada
skończona. Pan Prezydent z małżonką w oto
czeniu domu cywilnego i wojskowego opuszcza
stadjon przy dźwiękach hymnu narodowego i
niemilknących owacjach publiczności i harcerzy.

Defilada harcerska swojemi rozmiarami i
sprawnością wywołała wśród tysięcy publiczno
ści, zgromadzonej na trybunach, olbrzymie wra
żenie. Podobnie ciepłego przyjęcia i niezwykle
serdecznej atmosfery dawno się już nie widzia
ło Publiczność wśród ciągłych gorących owacyj

dziło, a nawet słońce przez jakiś czas wygląda
ło z poza chmur. Wkrótce jednak znowu za.
częło się chmurzyć i zaczął podać drobny desze:
Po defiladzie pogoda zepsuła się na dobre.
Lało przez kilka godzin z rzędu, ku zmartwie
niu harcerstwa i przybyłych gości,. Z powodu
deszczu też musiano odwołać przewidziane w
programie uroczystości popołudniowe.

Zjazd Związku Pracowników
Samorządu Terytorialnego.
KRAKÓW W uo. niedzielę nastąpiło
w Krakowie otwarcie zjazdu Zw. Pracown.
Samorządu Terytorjalnego. W godzinach
rannych uczestnicy zjazdu wysłuchali w
kościele śś. Piotra i Pawła uroczystego na
bożeństwa żoiobneg > odprawionego za
spokój duszy śp. Marszałka Józefa Piłsud
skiego. Na nabożeństwie tern obecni byli
przedstawiciele władz państwowych i sa
morządowych z p. wicewojewodą dr. Wa
lickim na rzele. Po nabożeństwie delegaci
udali się na Wawel, aby w krypcie Św. Leo
narda złożyć hold pamięci Marszałka Pił
sudskiego a następnie wzięli udział w sy
paniu kopca na Sowińcu. Dzisiaj rozpoczę
ły się właściwe obrady zjazdu.

& da fta.

Po rozwiązaniu
Sejmu Śląskiego
Jak to wczoraj donieśliśmy, Sejm śląski
zostai rozwiązany. Zarówno więc niepoważ
ny szum protestacyjny chadeckich menerów
jak i zapowiedzi „Polonii“, która jeszcze w
ub. niedzielę donosiła, że rozwiązanie Sejmu
Śląskiego „nie jest narazie spodziewane“ —
spotkał żałosny koniec.
Trzeci z rzędu Sejm śląski zakończył ży
wot. Czwarty zaś będzie obrany na podsta
wie zupełnie innej ordynacji.
Liczbowy skład przyszłego Sejmu śląskie
go został znacznie zmniejszony. Zamiast do
tychczasowej liczby 48 posłów w nowym
Sejmie śląskim zasiadać będzie 24 posłów,
wybranych w 12 okręgach wyborczych.
Prawdopodobnie też i oblicze nowego Sej
mu Śląskiego będzie zgoła inne od dotych
czasowego. Spodziewać się należy, że będzie
to reprezentacja, która wyzbywszy się nie
zdrowych ambicji bawienia się w wielki
„parlamentzajmie się w sposób poważny i
rzeczowy wyłącznie sprawami śląska.
Jak wiadomo statut organiczny o autonomji śląska nadal istnieje. Statut, ten w
nowym Sejmie śląskim znajdzie też nowe,
właściwe zastosoxvanie wedle istotnych go
spodarczych i kulturalnych potrzeb naszej
dzielnicy

Sir. r
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Wieści z całej Polski

W państwie nocy
Male *arg@we Parysa

(Korespondencja własna.J,
Paryż, w lipcu.
.W sercu uśpionego Paryża ruch ogrom
ny. Noc w noc, w migotliwem świetle laitarń uwijają się ludzie we dnie niewidzial
ni. Ludzie, którzy pracują nad zaopatrze
niem całego Paryża w żywność,
i Wielkie hale ożywiają się. Pod ich lu
kami, ną chodnikach, na jezdni nawet wyjrastają góry czerwonych soczystych trus
kawek, rubinowych wisien, opalonych na
JsIqqcu południa moreli, puszystych brzo
skwiń— moc nieprzebrana, cała gama kolo
rów. Może tu właśnie Mickiewicz dumał o
odległym warzywniku na Litwie. Bo oto
piętrzą się metrowej wysokości stosy świe
żej, lśniącej od wody marchwi, rzodkiewek
0 swawolnych wąsikach i eleganckich, dłu
gich ogórków inspektowych. I te inne wa
rzywa o rozmaitych nazwach, różne sałat
ki, od jasnej do ciemnej zieleni, wszystko
'uszeregowane w największym porządku.
Nie tak jak u nas — małe straganiki z
»,rozmaitościami".
Prędko przechodzę przez halę z rybafni. Tu pluskają ryby sprowadzane odwie
cznym zwyczajem z Normandji i Bretanji.
Francuz lubi ryby i zna się na smakoły
kach morskich. Utartym szlakiem, od XV
Wieku, ciągnęły karawany rybne z Noramandji do Paryża. W kronikach Paryża
cała historja tych rybnych karawan jest
gapisana i do dnia dzisiejszego niektóre uli
ce noszą ich nazwę.
Ulica szeroka, jaśniej oświetlona; mi
gocą światła „bistra" (szynk). Słychać śpie
wy, nawoływania, muzykę orkiestrjonów
1 skrzypce w eleganckiej, bo drogiej spe
lunce „U ojca Jakuba".
i
Ale ten wąż szarych smutnie czekająicych ludzi? Gzem są i na co czekają? Ja
kiś człowiek w białym fartuchu objaśnia
coś głośno i rozdaje duże, żelazne numery.
Szereg posuwa się w jego stronę. Ludzie
chwytają numerki i rozbiegają się w różne
strony. Znoszą skrzynie, ładują towary. To
przygodni tragarze — czasami łaziki, nie
raz artyści, lub studenci. Poznałem wśród
nich trzech studentów — Polaków. Nikt
ich nie pyta się o nazwisko, ani o zawód.
Rano, gdy zwrócą swoje numery, dostaną
i 15 franków i na tern koniec. Widzę: jeden
iz tych bezimiennych, młody i wątły chło
piec, ugina się pod ciężarem kawała krwi
stej wołowiny. Wyładowywaniu mięsa
przygląda się człowiek czarno ubrany, w
długich do kolan, lakierowanych butach.
Od pasa zwiesza mu się złoty sztylet. Znak
cechu rzeźnickiego. Człowiek ten należy

do 300 władzców Paryża, którzy mocno
dzierżą w swych rękach monopol handlu
mięsem. O bogactwach tych trzystu mó
wią wiele w Paryżu. Dzisiaj pan ten oso
biście pilnuje dostawy mięsa do hal, ale w
niedzielę, lub poniedziałek (dla rzeźników
dzień wolny od zajęć) napewno spotkamy
go w najdroższym kasynie na brzegu mo
rza, w Deauville...
Już blisko trzecia. W halach ruch go
rączkowy, wzmożony. Ciągną ostatni ma
ruderzy — wozy z kalafiorami. Kolo stra
ganów z gorącemi parówkami gromadzą się
robotnicy. O tej porze „fryty“ i parówki
:

.

-
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(x) Echa zgonu ś. p. prof. Drabika.
Po 2 latach zakończono dochodzenie w spra
wie prof. Meisnera, w związku ze śmiercią ś. p.
Drabika. Władze sądowo-śiedcze zasięgały %
tej sprawie opinji kilku wydziałów medycznych
uniwersytetu w Krakowie, sporną kwestję uzna
no za wyjaśnioną. Profesorowie krakowscy pod
dali krytyce potrzebę zabiegu chirurgicznego,
podnosząc fakt niezbadania stanu serca pacjen
ta przed operacją.
Prokurator, opierając się na tych danych,
sporządził akt oskarżenia i przesłał do sądu okręgowego.
Prof. Meisner jest pod zarzutem nieumyśl
nego spowodowania śmierci prof. Drabika, a
przyszła rozprawa sądowy budzi duże zaintere
sowanie sfer lekarskich.

i W H

Uczennice jazdy konnej w Londynie uczą się zarazem stosownego pielęgnowania konia. Na
zdjęciu uczennice same poją konie.

(x) Ten, co widział upiora z Radości.
Onegdaj o godz. 9-tej rano do XI kom. na
ul. Poznańskeij zgłosił się b. wywiadowca poli
cji śledczej Naparto wieź, pracujący obecnie jako
urzędnik policyjny i złożył zameldowanie, że
rano na ul. Mokotowskiej natknął się na mor
dercę z Radości Wacława Bądzyńskiego. Napartowicz wezwał go do zatrzymania się. Bądzyński wyjął z kieszeni rewolwer i oddał do b.
wywiadowcy 2 strzały, raniąc go w rękę. Ran
nego opatrzyło pogotowie.
Jak się dowiadujemy, Napartowicz złożył
przed dwoma dniami zameldowanie w Urzędzie
Śledczym, że natknął się na Bądzyńskiego w Al,
Ujazdowskich. Bandyta znikł mu jednak w tłu
mie.
Napartowicza zatrzymanie w Urzędzie Śled
czym, aż do wyjaśnienia sprawy. Jak wynika z
zeznań b. wywiadowcy, został on postrzelony w
pobliżu mieszkania rodziców Bądzyńskiego.
(x) Śnieg w górach.
Po silnych upałach nastąpiło w Karpatach
wschodnich bardzo wielkie obniżenie tempera
tury, a w niektórych miejscach spadł śnieg.

(x) Odkrycie starego cmentarzyska.
Z Wołkowyska donoszą o odkryciu starego
cmentarzyska, czego dokonał miejscowy od
dział Towarzystwa Krajoznawczego na terenie
maj. Wilejsze gminy Porozuki. Na cmentarzy
sku znaleziono groby kopane w kształcie kół o
średnicy kilku, metrów. Cmentarzem zaintere
LONDYN. Do Londynu przybył wczoraj św. Katarzyny, niedaleko Tower, i pozosta sowało się Państwowe Muzeum Archeologiczne
Warszawie, którego delegat przeprowadza opod dowództwem gen. M. Zaruskiego polski nie tam do czwartku wieczorem, poczem w
becnie badania.

„Zawisza Czarny“ w Londynie

jacht szkolny „Zawisza Czarny“, na które odpłynie do Antwerpii. Angielscy skauci
go pokładzie znajduje się 50 polskich har morscy urządzają na cześć polskiej wy
cerzy morskich. Jacht zawinął do doków cieczki harcerskiej szereg przyjęć.

ADAM NASIELSKI.
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w długich, wydrążonych bułkach mają
wielkie powodzenie. Na dodatek chrzan,
pieprz i ocet. Ludzie śpiesznie pochłaniają
takie porcje za 1 i pół fr. Dowcipkują,
śmieją się i śpiewają. Słychać donośne gło
sy przekupek i szczekanie psów.
O szóstej przeważnie już wszystkie
tranzakcje są załatwione, a o 10-ej spokoj
ny przechodzień, idąc przez zamiecione
ulice nie domyśli się nawet, że parę godzin
temu tętniło tu życie tak odmienne od
dziennego. Tylko gdzieniegdzie pod sto
pami plącze się zapomniana truskawka,
lub wiśnia.
H-el.

(x) Marynarz przegryza... łańcuc/iy.
Popularną postacią portu gdyńskiego jest
47-letni st. marynarz Stanisław Radwan, który
zdobył sławę dzięki... niezwykłym zębom. P.
Radwan przegryza szpilki i gwoździe niezem
wafle z czekolady i mimo ofert z cyrków nie
chce porzucić ukochanego przezeń zawodu ma
rynarza.
P. Radwan w swych wędrówkach morskich
zwiedził kawał świata, wszędzie produkcjami
swemi budząc podziw, a nawet nieraz... zara
biając pokaźną sumkę.
Pewnego razu w czasie pobytu w Egipcie
p. Radwan spotkawszy Araba, gryzącego trzci
nę cukrową oświadczył mu, że on woli inny
„smakołyk“, a mianowicie... gwóźdź z okrętu.
Arab biorąc to za przechwałki dał p. Radwa
nowi gruby drut i założył się o 40 funtów an
gielskich, że nie zdoła go przegryźć. Jakież
zdumienie wywołało u Araba przegryzienie
przez p. R. drutu bez zmarszczenia brwi.
Niedawno p. Radwan zaprezentował niezwy
kłą siłę swych zębów bawiącemu na Helu p.
premjerowi Sławkowi.

(Ciąg dalszy).

Westchnęła i jednym haustem wypiła szklankę
zimnej wody.
Dziś było już zapóźno na udanie się do kostnicy.
Zatem jutro. Kościół Świętego Pawła w Kalkucie mie
ści się w dzielnicy Baligandsz, w pobliżu toru wyści
gów konych. Lora postanowiła udać się tam jutro rano.
Jak wynikało z treści notatki gazetowej...
Zadumana, przerwała rozmyślania. Poleciła poko
jówce zbudzić się o pół do ósmej rano.
— Jaśnie panienka nie będzie dziś jadła kolacji.
— Nie.
Była śpiąca — zawsze jesteśmy śpiący po ciosie
uczuciowym.
Przed ułożeniem się do snu połączyła się telefo
nicznie z gabinetem pułkownika Aldersona.
— Halo! Governement House.
— Proszę połączyć mnie z pułkownikiem Thoma
sem Aldersonem.
— Who speaks, płaese!
— Florence Ryan.
— One moment... — Usłyszała brzęk przełączenia.
Kilka minut ciszy i zaraz potem szybką zdecydowaną
odpowiedź:
— Sir Aldcrson wyjechał na inspekcję.
<— Na długo.
— Tego nic wiem.
1— Thanks. Położyła słuchawkę.
Była niemal pewna, że to kłamstwo i domyślała się
jego przyczyn. Thomas Alderson nie wyjechałby bez

pożegnania się ze swą ukochaną chrześniaczką — je
dnak — on musiał wydać polecenie tej informacji. No
tak, — przecież w jego domu spotkała Johna Braga.
A teraz...
Faktem było, że nie mogła się z nim rozmówić. A
właśnie teraz chciałaby zwierzyć się komuś bliskiemu.
Ulżyć zbolałemu sercu...
Usnęła pełna niepokoju i bolesnej ciekawości. Mia
ła okropne sny, łagodzone jednak przez wciąż prze
świecającą sylwetkę Johna Braga. Dwukrotnie zbudziła
się w nocy z bólem okropnej świadomości: John Brag
już nie żyje.
Nazajutrz rano obudziła się wcześnie, jeszcze przed
przybyciem pokojówki. Ubrała się, umyła, zjadła śnia
danie, jeszcze raz przeczytała notatkę w gazecie — ale
dziś serce nie bolało już.przytem jak wczoraj. Czas, —
nieubłagany, przeklęty i błogosławiony czas działał.
Poleciła zajechać przed portal prywatnej rezyden
cji gubernatora.
— Przed Pałac Biskupi — rozkazała szoferowi
Macan, ogromnemu rudemu Irlandczykowi, przywią
zanemu do swej pani jak pies i gotowemu bez namysłu
spełnić każdy jej rozkaz. Nawet rozkaz skoczenia w
płonący stos.
— Yes, miss. Czemu panienka jest taka blada? Mo
że ktoś panienkę skrzywdził?
Jego ogromne pięści zacisnęły się przytem pytaniu
wokoło kierownicy Royce'a, a węzły muskułów spię
trzyły się pod denkiem płótnem płaszcza. Macan był
silny, jak tur.
— Nic, Mac. Nic mi nie jest. Spałam tylko źle.
Mruknął jakieś niezdarne usprawiedliwienie i na
cisnął starter. Wóz ruszył cicho z miejsca.
Przed sobą widziała szerokie, ogromne bary Pa-

ŻĄDAJ POLSKIEGO TOWARU!

tricka Macana i niewiedzieć czemu wpłynęło to kojąco
na jej psychikę. Czuła się bowiem w tej chwili taka sa
ma, jedna, bezbronna, pomimo, że była córką Montagu
Ryana. Szczególnie w tej chwili przed t e m... tam,
w kostnicy.
Patrick zatrzymał potężny wóz na rogu Chowringher Road i Lower Street. Lower Street — „ulica
kochanka“ — Lora otarła łzę...
Wysiadła.
— Zaczekasz tu, Pat.
— Yes, miss.
Staruszek w zakrystji spojrzał na nią ze zdumie
niem, ale gdy dowiedział się z kim rozmawia, przestał
przynajmniej to zdziwienie okazywać i zaprowadził ją
po szerokich, szarych schodach, do niskiego, przestron
nego pokoju, od którego ścian wiał chłód śmierci.
Lora czuła kłujące dławienie w krtani i chciała
cofnąć się w ostatniej chwili. Lecz nie uczyniła tego,
Skoro już przyszła...
Na jednym ze stołów (wszystkie inne były puste)
leżało ciało, przykryte płachtą. W kącie drzemał jaki)
wyrostek oparłszy ręce o stół.
— Kto to jest? — zapytała cicho.
— Ten chłopiec? Pomocnik dzwonnika.
— I on może... tu...?
— Przyzwyczajony.
Mówiąc ściśle wyrostek nie drzemał tylko uda
wał, że drzemie, gdyż takie otrzymał polecenie w ko
mendanturze portu William. Potem otrzymał kilka
innych poleceń.
— Niech pan zdejmie płachtę.
Wskazała na dało i natychmiast cofnęła rękę.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Klasyczne konstrukcje samolotów zostały
dokładnie przestudiowane, trudno już coś zasa
dniczego zmienić lub ulepszyć. Postęp odbywa
się bardzo powoli, głównie przez ulepszanie dro
łrnydh szczególików konstrukcyjnych, przez
znakomity dobór materiałów, przez co każdą
część motoru czy wiązania samolotu staje się
lżejsza o gramy czy ułamki gramów. W sumie
daje to lżejszą, lepiej wystudiowaną konstruk
cję; sam-oloty są coraz lepsze. Dochodzimy je
dnak do granicy i tak jak, np. w konstrukcji ro
weru trudno już coś zmienić, ulepszyć, ulżyć,
tak i niedługo będzie z samolotami o kształtach
klasycznych, • dziś najczęściej spotykanych je
dnopłata dolno czy górnonośnego, bez zastrza
łów, o idealnie profilowanych kołach, o kształ
tach kadłuba opływowych, motorach, osłonię
tych pierścieniami opływowemu lub przy chło
dzeniu ich wodą ustawionymi w szereg stoją
cych lub wiszących cylindrów ltd.
Duch wynalazców jest jednak niespokojny,
stale szukają nowych dróg konstrukcyjnych,
nudzi ich żmudne opracowywanie szczególików,
marzą o rewolucyjnych wynalazkach, ulepsze
niach zasadniczych. Ci konstruktorzy powracają
zatem do starych, dawno zarzuconych prób z
najrozmaitszemu przez klasyków „dziwaczne
mu“ zwanych pojazdów powietrznych lub też
szukają zupełnie nowych dróg i jak praktyka
wykazuje, znajdą szereg oryginalnych rozwa
żań. Oto kilka takich przykładów:

Ornitoptery zaczynają być mode.
Pierwsi konstruktorzy samolotów pragnęli
wzorować się na locie ptaków bijących skrzy
dłami, budowali t. zw. „ornitoptery“, ale wobec
prymitywnej wówczas techniki wogóle, a szcze
golnie] wobec olbrzymiego ciężaru motorów,
ważących nieraz po kilkanaście kilo na jedne
go konia mechanicznego, (dziś znacznie poniżej
1 kg na 1 KM.) i wobec złych metod badania
mechanizmu skrzydeł ptaka — próby te nie po
wiodły się. Równocześnie konstruktorzy, któ
rzy naśladowali raczej lot albatrosów, unoszą
cych się godzinami na nieruchomych skrzydłach
i zastosowali do tego silę ciągnącą śmigi, osią
gnęli stopniowo dobre rezultaty, lotnictwo po
szło w tym kierunku.
Obecnie badany jest bardzo dokładnie lot
ptaków przy pomocy taśmy filmowej, obrazy
puszczane w zwolnionem tempie pozwalają na
dokładną analizę uderzeń skrzydeł, które mają
dość skomplikowany ruch ku przodowi, potem
lbijąco — posuwisty ku tyłowi. Skrzydła przytem zmieniają swą powierzchnię, zależnie od
chwili pracy. W Monachium odbył się cały cykl
odczytów o locie ptaków, oparty na dokładnych
badaniach uczonych, są już na ten temat pod
ręczniki.
Okazuje się, że ptaki zużywają stosunkowo
mało energii w porównaniu z osiąganemi wyni
kami lotu, droga ta zatem jest obiecująca. Co
Ważniejsze zaś, ptaki latające przy pomocy
szybko bijących skrzydeł podrywają się i sia
dają prawie prostopadle. To też konstruktorzy
ornitopterów raszej wzorują się na ptakach
szybko bijących skrzydłami, niż na ptakach
skrzydłami wiosłujących powoli. Trudność głó
wną stanowi dobre przeniesienie obrotowej pra
cy silnika na ruch bijący skrzydeł, podczas gdy
Problem zmniejszania powierzchni skrzydeł już
został rozwiązany szeregiem konstrukcyj takich
jak: skrzydła szczelinowe, skrzydła o zmien
nym profilu i zmiennej powierzchni, krokodyle,
klapy, sloty itp.
Towarzystwo politechniczne we Frankfur
cie rozpisało nawet konkurs na konstrukcje
skrzydeł bijących, owocem tego konkursu jest
szereg ciekawych konstrukcyj na ten temat, U% agę zwraca szybowiec z drgającemi skrzydła
mi dr. Sułtana, konstruktora ornitopterów, pra
cującego już kilkanaście lat nad tym problemem.
Maszyna ta składa się z kadłuba na trzech kot
kach podwozia, nad kadłubem skrzydło normal
ne, jak u szybowca, pilot siedzi przed skrzy
dłem. Z tyłu kadłuba umieszczony jest s-ter kie
runkowy, z przodu ster wysokości, jak przy
, .
..
.
dawnych samolotach.
Szybowiec ten niema śmigi, tylko dwa pla% ruchome poza skrzydłem umieszczone jakby
druga para skrzydeł, podobnych do, skrzydeł
Ważki. Mają one 3 metry rozpiętości, mogą
chyląc się w granicach od 2 metrów. Lotnik
naciąga nogami linki gumowe, które następnie
Odprężają się w ten sposób, uderza skrzydelkam' ku dołowi i w górę. Podobno na krotki przeczasu lotnik wytrenowany może rozwinąć
. 0 2 KM mocy, co wystarcza do wystartowania
"■zniesienia się na pewną wysokość. Dalej juz
*f!a!'0y odbywać się lot zwykły żaglowy, jak
‘a szybowcach. Tylko w miejscach, gdzie ornil ter wpadłby w prądy skieiowane ku dołowi,
kilkunastu uderzeniom skrzydełek ruchoSjl ■’ zostałby przez złe prądy przeciągnęły
Poć
skrzydełek nadaje szybowcowi snę
Sz9cą ku górze i posuwającą ku przodo*
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ki, mającej 2 pary skrzydeł. Dzięki temu ułat
wione jest sterowanie, gdyż tylko skrzydło,
względnie pewne ustawienie skrzydeł prze
dnich i tylnych pozwala na znakomite zrówno
ważenie samolotu. Jest to jakby jedna wielka
„szczelina latająca“, przyczepi niełatwo jest ta
ki samolot przeciągnąć sterami, pod wielkim ką
tem natarcia, bowiem dwie pary skrzydeł dzia
łają jakby olbrzymie jedno. Zyskuje się na
malej rozpiętości skrzydeł, a więc na lekkości
konstrukcji, bo im dłuższe skrzydła, tern mo
ment wyginający je ku górze jest większy (ra
mię razy siła). Podobno nawet aerodynamicz
ne własności takiego skrzydła nie są zte.

Bez lotek.
Najpierwsze samoloty nie miały lotek wła
ściwych, tylko podniesione końce skrzydeł, wy
ginające się jeszcze bardziej pod działaniem
ciśnienia powietrza. Obecnie konstruktorzy
wracają do tego rodzaju lotek, oczywiście zbrój
ni w całą naukę aerodynamiki. W niektórych
samolotach lotki sterowane są automatycznie,
przy pomocy przyrządu żyroskopowego.
Przez odrzucenie lotek, sterowanie samolo
tem zbliża się do sterowania samochodem, —
gdyż wtedy kolo sterowe przenosi rozkazy na
ster kierunkowy (zamiast jak obecnie w samo
lotach orczyk nożny), a normalny ruch ku prze
dowi j w tył wolanta, powoduje nurkowanie lub
wznoszenie się samolotu. Zamiast trzech sterów,
tylko dwa — to bardzo wielkie uproszczenie,

odpada bowiem znaczna ilość kombinacyj współ
dziatani-a tych sterów.

Autogiro zwycięża na całej linii.
Znany już i w Polsce, a bardzo popularny w
Anglii i Ameryce samolot wiatraczny czyli „au
togiro“, ulepszany jest coraz bardziej. Obec
nie już można na nim prawie pionowo starto
wać i lądować na byle płaskim dachu domu
czy podwórzu, w losie samolot ten ma coraz
lepsze wyniki, przekracza już 200 kim. na godzi
nę szybkości maksymalnej, przy 35 kim. mini
malnej. Czynione Są już próby z autogiro ol
brzymami, dla przewozu pasażerów. Jako ma
szyna do komunikacji lokalnej jest to samolot
niezastąpiony właśnie dzięki zbędności lotnisk.
W Ameryce już uruchomiono komunikację po
cztową na samolotach wiatracznych, przyczem
siadają one wprost na dachu budynku poczto
wego.
W Anglji używają autogiro do przewozu pa
sażerów z centrum miasta na lotniska podmiej
skie. Aby dostać się naprz. na lotnisko pod
Londynem, trzeba z centrum jechać autem kil
ka kwadransów, co niweczy całą korzyść po
śpiesznej komunikacji lotniczej. Tymczasem au
togiro przewozi pasażerów z centrum Londynu
na lotnisko w ciągu kilku minut, tam wsiada
ją oni do pośpiesznych samolotów komunika
cyjnych o szybkości około 300 kim. na godz.
Również armja angielska jest obecnie zaopa
trywana w samoloty wiatraczne, jako najlep
sze maszyny łącznikowe.

W angielskiej miejscowości Salsey Bili rozplakatowano podobiznę człowieka, którego uznano za

największego pijaka Anglji, któremu żaden restaurator nie śmie pod ciężką karą sprzedać
alkoholu. Tego rodzaju represja wobec pijaka rzadko jest w Anglji stosowana. Na zdjęciu
restaurator, trzymający w ręku plakat z podobizną „największego pijaka Anglji“,
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Huta „Piłsudskiego“ otrzymała z BraRównocześnie huta „Piłsudskiego“ wy
zylji zamówienie na 500 ton szyn wartości konuje na zamówienie Ministerstwa Komu
około 200 tys. zł., a fabryka śrub „Fitzne- nikacji własnej konstrukcji wagon motoro
ra“ w Siemianowicach otrzymała z Brazylji
dostawę haków do progów kolejowych wy „Lux Torpedę“.
wartości około 50.000 zł.

Kasa Zapomogowa z Czerwionki zkami zawodowemi, spór zostanie oddany
do rozpatrzenia komisji pojednawczo-arbiw rękach zZZ-towców
trażowej w Katowicach.
Przez 11 lat Kasa Zapomogowa kop. Lu
bieńsko w Czerwionce znajdowała się pod
zarządem socjalistycznego CZG. Gospodar
ka, jaką socjaliści w tej kasie prowadzili, nie
mogła zadowolić żadnego robotnika. Za
pomogę dostał ten, który wkradł się w łaski
socjalistów. Robotnik zrzeszony w innych
związkach zawodowych me mógł nawet
marzyć o jakichś świadczeniach. Robotni
cy mając dość go-oodarki socjalistycznej,
postanowili w bieżącym roku zrzucić do
tychczasowy zarząd. Na ostatnich wybo
rach do zarządu tej kasy weszli w całości
członkowie organizacji ZZZ. Zmiana ta
napewno wpłynie na polepszenie sytuacji
robotników kop. Dębieńsko.

Spór o płace w cegieinictwie

Toczący się od dłuższego czasu spór o
płace w cegieinictwie utknął ostatnio zno
Skrzydła w tandem.
wu na martwym punkcie. Po konferencji
de! °raz Popularniejsze staje się utożeni-e skrzy
pomiędzy.
Związkiem Pracodwaców a zwią
Sa*nolotu w tandem poza sobą, jak u waż

Sfr. ?

Zebrania robotnicze w Radlinie
i Biertułtowach
14 b. m. odbyły się w Radlinie i Biertułtowach zebrania robotników pracujących
na kopalni Ema, zwołane przez Sekretarjat
Pow. ZZZ. Na zebraniach obecny był se
kretarz p. Kubiak, który wygłosił referat na
temat: „Obecne położenia górników i metalawców“. W wolnych głosach wywią
zała się żywa dyskusja nad obecnem poło
żeniem klasy pracującej. Zebrani zgodnie
oświadczyli, że o ile przedstawiciele cięż
kiego przemysłu nie będą przestrzegali po
stulatów uchwalonych na ogólnym kon-.
gresie związków zawodowych z dnia 23
czerwca b. r. w Katowicach, wtedy zapo
wiadają strajk. W kilku wypadkach robot
nicy żalili się na złe traktowanie ze strony
niektórych urzędników. Robotnicy grożą
opublikowaniem nazwisk, gdyby stan ten
me uległ zmianie.

MYDŁO i KREM
MYDŁO HERBA oczyszcza skórę/
z różnych nieczystości jak np#
PIEGÓW, WYPRYSKÓW, WĄGRÓW ITR
KREM HERBA ODŚWIEŻA { UDEUKATNIA CERĘ 1

I Mül IMiu Mi
Do Berlina dotarły w tych dniach pierw
sze wiadomości o pracy, podjętej przez nie
miecką. ekspedycję naukową wgłąb Afgani
stanu w poszukiwaniu praźródeł zboża. Mia
nowicie centralne władze w Kabulu udzieliły
ekspedycji niemieckiej zezwolenia na podróż
do prowincji Murystanu, zwanej również
Kafirystan, Uzyskanie tego zezwolenia nie
było łatwe i wymagało zarówno interwencji
przedstawicielstw niemieckich w Indjach i w
Afganistanie, jak i protekcji. Po obu stro
nach bowiem górskiego grzbietu Hindukusz
mówi się wiele o „świetlanej krainie“, o cu
downych, tylko w bajce oglądanych dolinach,
leżących na wschodnim stoku Hindukuszu,
gdzie noga białego człowieka rzadko tylko do
tykała urodzajnej gleby. Ze strony ekspedy
cji niemieckiej złożone zostało na piśmie oświadczenie, że ekspedycja ma cele wyłącz
nie naukowe, botaniczne, że bada jedynie pod
chodzenie zboża. Nawiasem dodać należy,
że ekspedycja doszła już w swych badaniach
do tych odległych czasów, gdy handel zbożem
bardzo jeszcze wówczas rzadki, był tern
czem dziś jest handel złotem i srebrem i gdy
kupcy feniccy, zapuszczając się w dalekie
krainy, nietyiko drogami morskiemi, ale i
lądowemi, zdołali wydrzeć pierwotnym lu
dom z głębi Azji tajemnicę uprawy zboża.
Murystan, oznacza w języku Afganów
„krainę światła“. Tam to udaje się obecnie
ekspedycja niemiecka. W dawnych czasach
jednak krainę tę zwano Kafirystan, czyli
„kraina niewiernych“. Słowem arabskiem
„kafir“ zwali panujący mahometanie tych
dziwnych mieszkańców owych dolin, którzy
czcili swych własnych bogów. Ludność Mu
rystanu rozpada się na 8 plemion, ściśle jed
nak z sobą spokrewnionych. Koligacje wyni
kły z tej naturalnej przyczyny, że dla unik
nięcia z,degenerowania rasy, rada naczelni
ków plemion wydała w odległych już cza
sach zakaz brania żon z tego samego plemie
nia. Skutek był ten, że młodzieńcy, w razie
odmowy, rabowali swoje żony z innego ple
mienia. Wywiązywały się z tego procederu
nierzadko krwawe walki, które jednak umia
no utrzymać w ramach pewnej rycerskości.
Ten stan rzeczy stworzył jednak z czasem
pogmatwane nici ścisłego pokrewieństwa i
nie uchronił nielicznej stosunkowo rasy od
pewnego zdegenerowania, co wpływa obec
nie na jej powolne wymieranie.
Niemniej ciekawy — jak donosi ekspedy
cja niemiecka — jest podział na kasty w ło
nie tej przedziwnej rasy. Do kast najwyż
szych należą czarno odziani i biało odzialp
patrycjusze. Najniżej stoi kasta niewolni
ków, niemieszańców, reprezentujących praw
dopodobnie pierwotnych mieszkańców tej
krainy. Jasnowłosi i niebieskoocy przybysze
z północy stanowili z całą pewnością rasę
silniejszą, która owładnęła _ Kafirystanem.
Kiedy i jaką drogą odbył się ten pochód z
północy na południe, stanowi dziś jeszcze za
gadkę.
W wąskich dolinach Kafirystanu kwitnie
uprawa pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. XV
jaki sposób uprawa tych zbóż dotarła do tej
krainy? Ekspedycja niemiecka skłania się do
przypuszczenia, że tu leży właśnie praojczyzna zboża, w którem — według miejscowych
podań — zamknięta jest tajemnica życia
Ale Kafirystan posiada nietyiko tę jedną ta
jemnicę. Podobno bystre potoki górskie nio
są również złoty piasek i kto wie, czy nie
dlatego właśnie krainę tę nazwano z biegiem
wieków Murystanem, „krainą światła“.
L. H.
ZIMNA KREW. Jonny usiadł właśnie w barze przy
stoliku, gdy Fred obrócił się i zauważył:
— Pardon, usiadł pan na moim kapeluszu!
— Już pan wychodzi? — brzmiała odpowiedź.
SKUTEK. •— Wie pani, poszłam do doktora, żeby mj
dał jaki środek, aby mąż mój nie pił tak dużo piwa.
— I cóż pani doktór poradził?
— Żebym mu wsypywała proszek do kawy.
— I co, czy przestał pić piwo?
— Piwo nie, ale kawę.
DWAJ MĘŻOWIE. — Moja żona rozbiła mi dziś na
głoWie maszynkę do kawy. Czy tobie mogłoby się cos
podobnego zdarzyć?

Str. K
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Niektóre wiadomości lub urządzenia tech
niczne przedsiębiorstwa, utrzymywane w tajem
nicy z woli przedsiębiorcy, zapewniają przed
siębiorstwu przez to, że nie są znane konku
rencji, pewne ułatwienia i korzyści w współ
zawodnictwie i dlatego przedstawiają one pe
wną wartość materialną. Obowiązujące prawo
otacza je więc swoją ochroną, której wyraz znaj
dujemy w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji z dnia 2 sierpnia 1926 r.
Ogólną zasadę tej ochrony wypowiada usta
wodawca w art. 3, w którym też między innemi
zabrania „wyjawienia tajemnie przedsiębiorstw
technicznych lub handlowych", nakazując za
niechania tych czynów, a w razie winy, skazu
jąc na wynagrodzenie szkody oraz ewentualne
izadośćucizynienie.

t

Warunki ochrony tajemnicy.

Tajemnice handlowe.
Tajemnice handlowe dotyczą strony komercjonalnej przedsiębiorstwa, a nie wytwórczości.
Ich przedmiotem mogą być więc np.: lista od
biorców i dostawców, okoliczności dotyczące
kształtowania się cen, oferty handlowe it. d.

Wykorzystanie cudzych tajemnic.
Art. 10 ustęp pierwszy ustawy o nieuczci
wej konkurencji postanawia, że „kto dowie
dziawszy się w sposób niezgodny z prawem lub
dobrem! obyczajami o tajemnicach przedsię
biorstw technicznych lub handlowych, z tajemnic
tych w celach konkurencyjnych korzysta lub ich
innym udziela, ulega karze grzywny do 12.000
złotych lub aresztu do 6 tygodni albo obu tym
karom łącznie“. Z przepisu tego wynika, iż
warunkiem karygodności czynu jest niezgodny
z prawem lub dobrem! obyczajami sposób po
wzięcia wiadomości o tajemnicy. Przez nie
zgodność z prawem rozumie się nietylko posta
nowienia prawa karnego, lecz i cywilnego. Przy
kładem niezgodności z prawem będzie powzięcie
wiadomości od pracownika cudzego przedsię
biorstwa, zdradzającego tajemnicę, o ile odbie
rający tę wiadomość wie o tern, albo jeżeli
przedmiot tajemnicy został skradziony i następ
nie sprzedany pewnej osobie, która o tej kra
dzieży wiedziała. Przykładem niezgodności z
dobrem! obyczajami będzie powzięcie wiadomo
ści przez naruszenie tajemnicy listowej.
Przestępstwo z tego artykułu polega na ko
rzystaniu z cudzej tajemnicy we własnym in
teresie albo na udzieleniu jej innym osobom.
Korzystanie z cudzej tajemnicy musi mieć cel
zarobkowy, czyli musi mieć na celu osiągnięcie
zysku; skorzystanie zatem z tajemnicy w ce
lach innych, jak n. p. w celu użycia we włas
ne m gospodarstwie domowem lub w celu do
świadczeń naukowych, pod przepis ten nie pod
pada.
'

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa zależy
od trzech warunków:
1. Tajemnica musi przedstawiać dla przed
siębiorstwa pewną korzyść, przyczem obojętnem jest, czy jest ona nowością sama w sobie
lub oryginalnym pomysłem przedsiębiorcy, czy
jego pracowników, czy też jest ona pomysłem
starym, ale przez przedsiębiorstwo w danym
momencie ze skutkiem stosowanym; podstawą
ochrony może być wiadomość, że przedsiębior
ca stosuje u siebie ten a nie inny ze znanych
sposobów produkcji.
Najczęściej tajemnicą
przedsiębiorstwa będą zbiory wzorów, modeli
wytworów, rysunki, lista klijentów i dostaw
ców, nowe pomysły lub wynalazki, dalej zamiar
wystąpienia na rynku z towarem o nowym wy
glądzie, plan brania udziału w pewnym intere
sie handlowym, plany spekulacyjne itd.
2. Przedsiębiorca musi mieć zamiar i
wolę, aby dany fakt pozostał ta
jemnicą dla odbiorców czy konkurentów, a
wola ta musi być na zewnątrz wi
doczna.
Zdrada tajemnic przedsiębiorstwa przez
3.
Wiadomość ta musi być nieznana
pracowników.
ogółowi względnie osobom, które ze względu
Ustęp drugi art, 10 powołanej ustawy posta
na swój zawód są zainteresowane w jej posia nawia, iż takiej samej karze, jak w ustępie
daniu. Tajemnica nie traci swego charakteru pierwszym, „ulega pracownik przedsiębiorstwa,
przez to, że wie o niej pewne ograniczone koło gdy tajemnice techniczne lub handlowe, jakie
osób, które jest zobowiązane do dyskrecji jak powierzono mu z uwagi na stosunek służbowy,
n. p. pracownicy przedsiębiorstwa lub inne oso lub jakie poznał w wykonywaniu stosunku służ
by, które przedsiębiorca wtajemnicza w propo bowego, podaje do wiadomości innych osób w ce
nowany im interes, zastrzegając sobie tajem lach konkurencyjnych lub celem wyrządzenia
nicę na wypadek niedojścia tego interesu do szkody przedsiębiorcy, a to w czasie trwania
skutku; tajemnica będzie więc istnieć choć np. stosunku służbowego lub do dwóch lat po roz
przedsiębiorstwo urządzi wystawę nowych mo wiązaniu tegoż“.
deli, dostępną wyłącznie dla krawców, celem
Z przepisu tego wynika, iż bezpośrednimi
zachęcenia ich do kupna. W takim wypadku sprawcami tego przestępstwa mogą być jedynie
tylko kup.no modelu uprawnia do jego naśla- pracownicy przedsiębiorstwa bez względu na ro
lownictwa, a krawiec, który nie kupiwszy mo dzaj ich zajęcia. Istota przestępstwa polega na
delu podrobiłby go następnie z pamięci, sko zdradzie tajemnic przedsiębiorstwa, które pra
rzystałby w sposób niedozwolony z tajemnicy cownikowi powierzono z uwagi na stosunek
danego przedsiębiorstwa, które ten pokaz urzą służbowy, lub takich tajemnic, które poznał w
dziło.
wykonywaniu. stosunku służbowego. Podanie
do wiadomości „innych osób“ obejmuje wszyst
Tajemnice techniczne przedsiębiorstwa. kie osoby, dla których wiadomość ta wedle woli
Przedmiotem tajemnicy technicznej, dozna przedsiębiorcy miała pozostać tajemnicą, a więc
jącej ochrony prawnej, może być wszystko, co nawet pracowników tego samego przedsiębior
podpada pod pojęcie wynalazku i wzoru użyt stwa, którzy nie mają być wtajemniczeni.
Czyn ten podlega karze jedynie wówczas, gdy
kowego lub zdobniczego, tajemnica jego wytwa
rzania i wytworów, które mogłyby być opaten popełniono go w czasie trwania stosunku służ
towane i zarejestrowane, następnie specjalne bowego lub do dwóch lat po jego rozwiązaniu;
postępowanie wytwórcze, jakość wytworów, ich obojętną zaś jest rzeczą, czy zużytkowanie tej
tajemnicy przez osoby trzecie nastąpi dopiero
materjał, kształt lub barwa i t. p.

po upływie czasokresu dwóch lat po rozwiąza
niu stosunku słożbowego. Ten okres dwuletni
liczy się od prawnego rozwiązania stosunku
służbowego, a nie od chwili faktycznego ze
rwania umowy; jeżeli więc n. p. pracownik po
rzuca służbę jednostronnie, lub jeżeli praco
dawca wydala pracownika bez ustawowych
przyczyn, względnie bez zachowania terminu
wypowiedzenia, umowa jeszcze przez samo ta
kie jej zerwanie nie jest rozwiązaną. Pracow
nik może zobowiązać się do utrzymania tajem
nicy przez okres dłuższy niż dwa lata po roz Szef sztabu generalnego armji angielskiej, sir
wiązaniu stosunku służbowego; umowa taka jest Archibald Montgomery-Massingberg został mia
nowany marszałkiem polowym.
skuteczna, a zerwanie jej przez pracownika
może spowodować jego odpowiedzialność cywil
ną za wyrządzoną szkodę, nie przedłuża jed
nak okresu odpowiedzialności karnej.

Tajemnica wynalazku pracownika.
Jeżeli pracownik podczas stosunku służbo
wego dokonał wynalazku nadającego się do zu
żytkowania w przedsiębiorstwie pryncypała ja
ko tajemnica przedsiębiorstwa, wówczas przed
siębiorca celem wyzyskania wynalazku w swem
przedsiębiorstwie może od wynalazcy żądać za
chowania tajemnicy tylko wtedy, jeżeli ma do
tego specjalne prawo wynikające z umowy.
Umowa taka może być dwojakiego rodzaju: albo
przedsiębiorca kupuje od pracownika wynala
zek, a z niem prawo wyzyskania go, albo przed
siębiorca staje się odrazu właścicielem wyna
lazku w chwili jego wynalezienia, co ni* miej
sce wtedy, gdy pracownik przez umowę służ
bową zobowiązał się do pracy nad udoskonale
niem produkcji przedsiębiorstwa przez wyna
lazki, tak, że gdy one powstają, stają się włas
nością przedsiębiorcy z mocy prawa.

Roszczenia poszkodowanego, fj|
przedsiębiorcy.
Ustawa chroni przedsiębiorcę, jako właści
ciela tajemnicy, przed pozbawieniem go korzy
ści z tej tajemnicy płynących, a więc przed zni
szczeniem lub zmniejszeniem' tej wartości, jaką
jest dla przedsiębiorstwa dana tajemnica. Ro
szczenie o odszkodowanie zmierza do
pełnego odszkodowania strat materialnych, wy
rządzonych przedsiębiorcy przez zdradzanie ta
jemnicy, a do tych strat zaliczać się będą i te
korzyści, które przestępca uzyskał w sposób za
winiony, a więc jego wzbogacenie. Należy też
tutaj roszczenie o zaniechanie bez
prawnego korzystania z tajemnicy cudzego
przedsiębiorstwa, które przysługiwać będzie po
szkodowanemu przedsiębiorcy przeciw każde
mu, kto z tej tajemnicy skorzysta wbrew prze
pisom prawa lub dobrych obyczajów.
Uprawnionym do podnoszenia tych roszczeń
jest przedsiębiorca bezpośrednio poszkodowany;
nadto w razie bezprawnego korzystania z cu
dzej tajemnicy, będącej wspólną tajemnicą
przedsiębiorstw z pewnych okręgów, lub nale
żących do pewnego związku, — każdy przedsię
biorca produkujący te wytwory w danym okrę
gu lub należący do danego związku.
Warunkiem roszczeń poszkodowanego jest
dokonanie szkody w przedsiębiorstwie przez czyn
zawiniony, a mogą się one zwrócić przeciwko
każdej osobie, która popełni je, bez względu
na to czy ta osoba jest czy nie jest konkuren
tem handlowym poszkodowanego przedsiębiorcy.

Narażenie człowieka
na niebezpieczeństwo życia

Ochrona życia i zdrowia człowieka podlega
opiece ustawodawczej państwa, które przewiduje
w kodeksie karnym szereg przestępstw i kar
dla tych, którzy narażają to życie i
zdrowie na niebezpieczeństwo. Do
nich należą:
Porzucenie w niebezpieczeństwie
(art. 243) popełnia ten, kto porzuca w poło
żeniu grożącem bezpośredniem niebezpieczeń
stwem dla życia osobę, względem której ma obowiązek troszczenia się lub nadzoru, np. gdy
rodzice pozostawiają dzieęi w bliskości nieza
bezpieczonej studni. Kara za to przestępstwo, w
razie działania umyślnego, jest więzienie do 5
lat, zaś w razie nieumyślnego areszt do 1 roku.
Udzielenie trucizny odurzają
cej (art. 244) popełnia ten, kto bez upoważnie
nia udziela innej osobie trucizny odurzającej,
np. pomocnik aptekarski sprzeda komuś więk
szą ilość morfiny. Karą za takie przestępstwo
jest więzienie do 5 lat.
Narażenie na chorobę weneryczn ą (art. 245) popełnia ten, kto będąc dotknięty
chorobą weneryczną naraża inne osoby na za
rażenie tą chorobą, np. tnamka chora wene
rycznie karmi dziecko i je w ten sposób zaraża,
lub chora osoba przez spełnienie stosunku płcio
wego zaraża drugą osobę. Karą za takie prze
stępstwo jest więzienie do 3 lat; jeżeli sprawcą
przestępstwa jest małżonek osoby pokrzywdzo
nej, wówczas ściganie następuje tylko na wnio
sek osoby pokrzywdzonej.
Znęcanie się (art. 246) popełnia ten, kto
znęca się fizycznie lub moralnie nad pozostają
cym w stałym lub przemijającym stosunku za
leżności od sprawcy osobę nieletnią poniżej lat
17, lub bezradną, np. wychowawca bije prawie
codziennie powierzone mu dziecko, lub pielę
gniarka znęca się przez dokuczanie niedołężne,
żnemu starcowi, którego ma pielęgnować. Karą
za takie przestępstwo jest więzienie do 5 lat
Nieudzielenie pomocy w niebezpieczeństwie (art. 247) popełnia ten, kto
naraża życie człowieka na bezpośrednie nie■ bezpieczeństwo, nie udzielając pomocy człowie
kowi, znajdującemu się w położeniu grożącem
bezpośredniem niebezpieczeństwem dla życia,
mogąc to zrobić bez narażenia siebie lub osób
bliskich na niebezpieczeństwo osobiste, np. ktoś
stojący z boku nie zwraca osobie stojącej na te
rze kolejowym uwagi na nadjeżdżający pociąg,
Karą za takie przestępstwo jest więzienie do 3
lat.

............... ..................
ADAM DYTKIEWICZ.

Listy z Siemianowic lii
Przedstawiając Siemianowice, w świetle na
zwisk wybitnych i wybitniejszych ludzi w Po
jęciu geograficznem, czyli topograficznem, trze
ba rozróżnić dwa typy „pochodzenia“ ludzi
wielkich: samo urodzenie w jakiejś okolicy i —
wyrastanie z niej.
Rzecz jasna, że kto się urodzi! w Siemiano
wicach, a ,41a wielkiego człowieka“, wyszedł
we Lwowie, jest raczej Siemianowiczanioem,
Inaczej być nie może. Bo Chopina musielibyśmy
uznać za Paryźanina, gdyż nie ulega wątpliwo
ści, że „na wielkiego człowieka“ wyszedł do
piero w Paryżu. Więc byłby to w każdym ra
zie cudzoziemiec. Nie jest nim jednakże. Cho
pina bowiem zostawić musimy na Mazowszu, a
Wacława Szamotulskiego w Szamotułach, choć
przygrywał Zygmuntowi Staremu w Krakowie
na Wawelu.
Siemianowice wydały kilku wybitniejszych
ludzi, oczywiście prostych, lecz o bystrych ta
lentach. Jedni pracowali w terenie na obranej
sobie drodze i niejednokrotnie decydowali o lo
sach sprawy polskiej na Śląsku, drudzy' — na
innych terytoriach rozwijali szeroką działal
ność społeczno - narodową lub naukową.
Poza Lompą, Karolem Miarką, Janom Kup
cem miała ziemia śląska cały szereg wybitnych
jitęrątaw ludowych, Po nich to zaliczamy pło

dnego pisarza lud. Piotra Kołodzieja, urodzone
go 1852 roku w Siemianowicach.
Siemianowice należały w tym czasie do pa
rafii michałkowickiej.
W Michałkowicach proboszczem był ks.
Stabik, autor licznych książek ludowych, bro
szur, wierszy żartobliwych, którego działalność
pisarska niewątpliwie sprawiła, że młody Koło
dziej chwytał za pióro i pisał. W późniejszym
czasie występował już Kołodziej jako „wypró
bowany“ pisarz wraz z Danielem Szendzielorzem z Michałkowie. Kołodziej napisał około
28 ludowych sztuk teatralnych . ze śpiewami,
szereg wierszy i kilkadziesiąt szkiców ludo
wych.
Sztuki Kołodziejowe krzepiły ducha narodo
wego: teatr amatorski byl dla ludu polskiego
jedynym pokarmem duchowym w czasach za
borczych. Kiedy po skończonej „walce kultu
ralnej“ zaczęły powstawać Towarzystwa Alojzjańskie — potrzeba sztuk Ludowych była co
raz większą. W 1883 roku ujrzały Siemianowice
na scenie pierwsze utwory teatralne Kołodzieja.
Najpopularniejsze z nich — to: „Bogata wdo
wa“', „Wycuźnik“, „10.000 marek“, „Poczciwy
młynarz“, „Macocha“, „Sąsiedzi“ i „Górnicy“,
po dziś dzień grywane nietylko na Śląsku, ale
daleko poza granicami Polski, bo nad Sekwaną
.1 Renem, wśród emigracji polskiej.
Wiele pozostawi! nasz pisarz wierszy okoli
cznościowych, popularnych artykułów i obraz
ków ludowych, które gdzieś przepadły i nie uj
rzały światła dziennego. Pomnik spiżowy sobie
wystawił Kołodziej i odszedł,,, .

Odtąd o nim głucho.

Z robotniczej rodziny pochodził ks. Aleksan
der Skowroński. Jakkolwiek działał na innych
terenach, a ostatnio w Mikołowie — godzi się tę
szlachetną postać pracowitego kapłana i bez
kompromisowego Polaka przypomnieć. Pisał
wiersze pełne płomiennego patriotyzmu i za
mieszczał je od 1884 roku do 1918 r. w „Gaze
cie Opolskiej“, w „Glosach z nad Odry“, „No
winach Raciborskich“ i in. W wierszach jego,
szczególnie w formie, widoczny jest wpływ
Damro'ta, którego przed tegoż śmiercią poznał
osobiście i od którego doznał — jak mówi prof.
Jesionowski — serdecznego przyjęcia, właśnie
w chwili, kiedy nagonka księży - renegatów i
germanizatorów poecie naszemu szczególnie
była dokuczliwa.
Nie wystarczała Skowrońskiemu walka na
terenie ówczesnego Reichstagu, bo w prasie
propagował w setkach mocnych artykułów
myśl ścisłego zespolenia się żywiołu polskiego
dla obrony języka i spraw politycznych. Twór
czość ks. Skowrońskiego, mówi prof. Jesiorowski — jest służbą narodową i juko jej typowy
przejaw nie powinna wejść w zapomnienie.
Siemianowiczanlnem jest dr. Ryszard Ganszyniec, który od kilkunastu lat pracuje w nadpełtwiańskim grodzie. Lwów ceni niezmier
nie pracę wybitnego Ślązaka, Przecież Lwowian
i Ślązaków łączą nici niegasnącej sympatii, —
Mieliśmy możność np. o tern przekonać się w
swoim czasie w Katowicach, gdzie dokonało się
zbratanie śląsko - lwowskie ze Szczepkiem i
Tońkiem i Karlikiem z Kocyndra na czele.

Jana Kazimierza filologię klasyczną, redagują
„Filomatę“, jest stałym współpracownikiem
kwartalnika filologicznego „Eos“, uchodzi wre
szcie za najznakomitszego religjonistę polskie
go w Europie.
Wypada jeszcze wymienić pracowitego re
daktora „Gazety Ludowej“ H. Ciemięgę, urodzą
nogo 1887 roku w Siemianowicach. Mrok niepa
mięci pokrywą niestety nazwiska szeregu in
nych Ludzi, działaczy, pamiętnikarzy, pubłicy.
stów. Są to owi bezimienni bohaterowie, któ
rzy swą pracą również decydowali o sprawi»
polskiej niewolnego Śląska.
•
W Krakowie na U. J. pracuje ks. dr. Ko»
stanty Michalski, którego wydala parafia sie
mianowicka, ponadto — sżereg innych kapla.
nów, rozrzuconych po Europie i krajach żarno it
skich. Do Lwowa powołany został dr. Józef Je
lita, rodem ze Śląska Opolskiego; pracował oi
tu czas dłuższy. Na Uniwersytecie Jana Kazi
mierzą wykłada Stary i Nowy Testament.
Wreszcie z Siemianowic pochodzi p. Woj
ciech Korfanty.
Dzisiejsze Siemianowice pisarzy szczegól
niejszych nie posiadają. Potrącają o to i owi
nieliczni robotnicy i młodzież gimnazjalna. Si
to jednak zrywy dorywcze, słabe i anemiczne
Naukowo pracuje tu dr. Olszewicz, cztonel
Instytutu śląskiego w Katowicach. Przedsta
wioną tu luźna wiązanka nazwisk — niema pre
tensyj do wyczerpania tematu ani do naukowegi
układu. Jest raczej szkicem informacyjnym ,
wybitniejszych osobistościach środowiska i id

Dr. Ganszyniec wykłada na Uniwersytecie pracach.

Nr. m

Wtorek, "dnia 16-go Roca 1935 r.

Ow świetle
kandydatach
na
posłów
dawnej i nowej ordynacyj wyborczych
Nigdy i nigdzie sami wyborcy nie
Wyznaczali u nas kandydatów do parla
mentu. Żaden wyborca nie mógł pójść
do urny i zadeklarować: chcę, aby po
słem był ten a ten, bo mam do niego
zaufanie. Wyborca mógł tylko oddać
kartkę, na której widniał numer partii.
A kto się za tvm numerem ukrywał, na
to wyborca najmniejszego nie miał
wpływu. O tern decydowało 5-ciu, no
powiedzmy 10-ciu matadorów partji,
którzy w ciszy gabinetu centrali partyj
nej wyznaczali kandydatów. Takie kil
kuosobowe kolegjum bonzów partyj
nych narzucało wprost rzeszom wybór
ców „swoich“ ludzi.
Obecnie natomiast procedura wy
znaczania kandydatów powoduje, że
wyborca bedzie mógł faktycznie wy
brać sobie tych posłów, których uzna
za najgodniejszych do piastowania man
datu.
Odbędzie się bowiem w każdym ze
104 okręgów zgromadzenie, które za
decyduje o kandydaturach. W skład te
go zgromadzenia wejdą ci przedstawi
ciele ludności, do których wyborca już
nabrał zaufania, bo ich już wybrał do
rady gminnej czy innej organizacji spo
łecznej i zawodowej.
Na każdem z takich zgromadzeń zo
staną wyznaczeni kandydaci na 2 po
słów sejmowych (bo każdy ze 104 okrę
gów jest dwumandatowy). Jeśli wiec
poglądy na takiem zgromadzeniu okażą
się zgodne — lista kandydatów obejmie
podwójną ilość kandydatów. A więc do
wybrania 2 posłów zostanie wyznaczo
nych 4 kandydatów i między tymi czte
rema obywatel będzie swobodnie wy
bierał. Ale jeśli na zgromadzaniu będzie
rozbieżność, to liczba kandydatów może
dojść nawet do 12 osób i wyborca może
między tymi 12-ma wybrać tych dwóch,
których chciałby widzieć w parlamen
cie.
Cóż z tego najoczywiściej wynika?
Oto w dobieraniu kandydatów — od
4 do 12 na dwa mandaty — mogą być
uwzględnione wszystkie postulaty wy
borców, mogą sie dostać na listę ludzie
rozmaitych zawodów, poglądów, starsi
i młodsi, a rzesza wyborcza otrzymuje
pełną swobodę głosowania.
A tej właśnie swobody była pozba
wiona i w roku 1922, i w roku 1928. i
w roku 1930, gdy w pięciu mandato
wym okręgu zanosiła do urny „nume
rek“ z cyfrą „7“ czy „14“ czy „21“ i zu
pełnie nie miała prawa dobierać sobie
takich czy owakich kandydatów na po
słów, musiała natomiast głosować na
tych, których narzuciły centrale par
tyjne.
Ale powiadają, cóż ma począć taka
grupa wyborców, która nie ma przed
stawicielstwa w zgromadzeniu okręgo*
wem? I na to zaradziła nowa ordyna
cja. 500 ludzi ma prawo wystosować
pismo rejentalnie stwierdzone do okrę
gowej komisji wyborczej z żądaniem,
aby ich delegat wziął udział w zgroma
dzeniu. Ten delegat może postawić oso
bną kandydaturę i nad tvm wnioskiem
musi się odbyć głosowanie. 1 jeśli taki
kandydat skuoi na sobie jedną czwartą
obecnych na zgromadzeniu — musi się
znaleźć na liście i każdy wyborca ma
możność oddania na niego swego głosu.
Wśród tych okoliczności jest chyba
tiajzwyklejszem mamieniem ludzi twier
dzenie. jakoby dawny system wyborczy
dawał obywatelowi wieksze swobody
dobierania kandydatur i wybierania po
słów.
Idąc do urny był wyborca dawniej
v*ko posłańcem partji. która mu kazała
oddać głos na jakiś „numerek", a nie na
ludzi. Part ja przed wyborami szafowała
dojnie obietnicami, obiecywała niele*
owie mannę z nieba, ogłaszała jakiś nieziSzczalny program, mający ten padół
Zlemski zamienić w istny raj. Ale ledwo
wybory się skończyły — tracił wybór
zupełnie kontakt ze swym posłem.
Ani %o znał, ani widział. Poseł był man

datarjuszem partji, a nie obywatela.
Poseł nie interesował się zupełnie swo
im wyborcą, póki cieszył się mirem u
swej partji i miał zaufanie jej szefa.
To wszystko kończy się obecnie.
Chłop we wsi, rzemieślnik w miastecz
ku, robotnik czy inteligent w mieście o*
trzymają jako kandydatów do parla
mentu żywych, z imienia i nazwiska
znanych sobie ludzi. Na 2 posłów otrzy
mają 4 do 12 kandydatów i będą mogli
tych wybierać, którzy dają największe

rękojmie, że rozumieją interes Pań
stwa i społeczeństwa, że godnie będą
reprezentowali żywotne potrzeby lu
dności i że będą w parlamencie infor
mowali rząd o tych potrzebach i doma
gali się ich uwzględnienia.
Posłami zatem będą nie nominaci
partyjni, a meżowie zaufania społeczen
stwa.
A to jest stanowczo lepiej i dla Pań
stwa i dla każdego obywatela z osobna.
J. M.

Sfr. 7

Najgorętsze miasto
Ogólne mniemanie, iż najgorętsze*
miejscem na świecie jest pas wzdłuż rów
nika, zostało ostatnio przez uczonych zde
mentowane, zarówno bowiem na północf
jak i n południu pasa tropikalnego znajdu
ją się miejsca o wiele gorętsze. I tak za naj
gorętsze miasto na świecie uznane zostało
miasto Massawah, leżące w Erytrei, włoskiej
kolonji w Afryce. Temperatura w tem
mieście sięga czasami 120 st. Fahrenheita w
cieniu (czyli przeszło 67 stopni Celsjusza).
W styczniu, najzimniejszym miesiącu w
roku, przeciętna temperatura sięga 78 st,
Fahrenheita, a w lipcu — 95 stopni F. —
Massawah pest głównym portem morskim
Erytrei. Położona jest nad zatoką Massa
wah i zbudowana częściowo na wyspach,
częściowo zaś na lądzie stałym.

■

A jednak... pozory myła
Rsymslcie «de tot des” osiągnęło skutek
(Korespondencja własna.)
Rzym, w Iipcu 1935 r.
Prawie niespostrzeżenie minęła dla pu
bliczności włoskiej wizyta brytyjskiego
ministra Edena. Gdy już kilka tygodni po
konferencji w Stresie, rozreklamowanej
przez prase tutejszą jako wydarzenie prze
łomowe, jako porozumienie trwałe i czyn
ne, które zapewni pokój Europie, okazało
sie, że owa wychwalana solidarność trzech
mocarstw zachodnich właściwie nie istnie
je w praktyce, szary człowiek we Włoszech
stracił całkiem wiarę w skuteczność cią
głych wizyt i zjazdów dyplomatycznych.
Przestały go one z ta chwilą interesować.
Dlatego też i podróż młodego ministra an
gielskiego nie wywołała w kraju, a nawet
w szerszych- kołach stolicy żadnego od
dźwięku.
Bierny ten stosunek był również następ
stwem chłodnego przyjęcia, jakie zgotowa
ła angielskiemu gościowi prasa włoska. Nie
wystąpiła ona tym razem z tradycyjnemi
powitaniami, ograniczając się do oschłych

i lakonicznych wzmianek redakcyjnych o
wizycie ministra Edena i jej znaczeniu politycznem. Ta niezwykła jak na stosunki
tutejsze wstrzemięźliwość miała podwójne
podłoże. Po pierwsze była ona wyrazem
sceptycyzmu, z jakim koła kierownicze
włoskie odnosiły się do misji, z którą przy
bywał wysłannik rządu brytyjskiego. Powtóre i to był jeszcze ważniejszy moment,
chodziło o zademonstrowana, że Wiochy
podobnie, jak Francja są wysoce niezado
wolone z układu angielsko-niemieckiego i
uważają postępowanie Anglji za nielojalne.
Tak bowiem napiętnowała je prasa włoska
nazajutrz po podpisaniu owego układu. Nietyle oburzyło tutejsza opinie, że Londyn
przyłożył ręki do jednostronnej rewizji, a
wiec do pogwałcenia bardzo istotnych po
stanowień Traktatu Wersalskiego, dopo
mógł Niemcom do uczynienia w nim nowe
go wyłomu, i nie to nawet, że przyznał
Rzeszy tonaż, który wedle kompetentnych
sfer włoskich przekracza znacznie jej o-

Wulkany o trujących gazach
Prócz licznych obecnie na całym świe
cie fabryk produkujących gazy trujące,
znajduje się w przyrodzie wiele natural
nych zbiorników gazów trujących, zagra
żających życiu organicznemu i siejących
zniszczenie na dużych nieraz przestrze
niach. Zbiorniki takie znajdują się przedewszystkiem w kopalniach, oraz w kraterach
wulkanów, a zniszczenie, które szerzą, do
chodzi często do ogromnych rozmiarów.
I tak na ogromnym obszarze ziemi, na
granicy Beludżystanu i Persji, zamarło odd-wna wszelkie życie, wszystkie bowiem
rośliny i zwierzęta giną wskutek gazów
amonjakalnych, wydobywających się z
krateru wulkanu Koh-i-Tafatan, zwanego
przez Persów „Górą Ognia Piekielnego“
Jest to jedyny wulkan, który wydziela gaz
trujący tego rodzaju.
Nagły wybuch gazów wulkanicznych

grozi straszliwą katastrofą mieszkańcom
nawet dalszych okolic i jest groźniejszy w
skutkach niż wybuch lawy. Historja ka
tastrof notuje w ostatnich czasach jedno
z najstraszniejszych spustoszeń przez na
turalne gazy trujące, w czasie którego zni
szczone zostało miasto St. Pierre i zginęło
40.000 ludzi. Gazy te wydobywały się z
krateru wulkanu Mont Pelee. W roku
1914, w czasie wybuchu japońskiego wul
kanu Sakura Shima, gazy trujące opano
wały zupełnie miasto Kagoshima i spowo
dowały śmierć 30.000 ludzi. Również w
czasie trzęsienia ziemi tworzą się gazy tru
jące o śmiertelnem działaniu i przed trzę
sieniem ziemi w Chille w roku 1857 gazy
te w zatoce Payta zabiły niesłychane ilości
ryb i krabów, a martwe stworzenia wyrzu
cone na brzeg utworzyły wal długości
2 mil.

Przewodniczący parlamentu, którego
zmuszać trzeba do objęcia tej godności
Przewodniczący
angielskiej izby
Qrnin nazywa sie, jak wiadomo, „spea
ker“. Prowadzi on obrady, ale wbrew
swojej nazwie nie wygłasza prawie niKdy przemówień.
Obecny „speaker“ izby angielskiej,
kapitan Fitz Roy, urzęduje od siedmiu
lat i dopiero niedawno miał po raz pier
wszy sposobność wygłoszenia mowy.
Było to z okazji jubileuszu króla Jerze
go V, gdy parlament przyjmował jubi
lata w hallu Westminsterskim, jedynej
historycznej części pałacu obrad, gdzie
swego czasu król Karol I. był sądzony
i został skazany na śmierć.
W imieniu całego parlamentu przy
padła speakerowi rok wygłoszenia mo
wy gratulującej pod adresem króla Je
rzego. Niektórzy członkowie izby chcie
li dowiedzieć sie zgóry, jaką będzie
treść przemówienia, ale speaker odmó

wił. powołując sie na uświęcony trady
cja dziwny zwyczaj.
Skoro bowiem speaker zotanie wy
brany, dwaj członkowie izby podcho
dzą do niego i wzywają go, aby opuścił
ławę posła i zajął miejsce na fotelu prze
wodniczącego. Zgodnie ze starą trady
cją wybraniec udaje, że zrzeka sie tej
godności i wówczas obaj posłowie zmu
szają go do powstania i towarzyszenia
im na podjum, gdzie jest miejsce spea
kera. Toteż p. Fitz - Roy mógł oświad
czyć tym, którzy nie mieli zaufania do
treści jego przemówienia, że nie ubie
gał sie o funkcje i godność speakera,
lecz przyjął ją na wyraźne życzenie i
nawet pod przymusem swoich kolegów,
którzy obecnie nie mają podstaw, żeby
powątpiewać w jego zmysł polityczny
i zdolności krasomówcze.

bronne potrzeby, ile sam sposób", w jaki
Anglia wszystko to uskuteczniła. Wzięte
jej za złe, że postawiła wszystkie państwa
zainteresowane w zbrojeniach morskich
przed faktem dokonanym., a jeszcze bar
dziej, że wyłamała się z współpracy usta
lonej w Stresie, sprzeniewierzyła się przy
jętym tam zobowiązaniom i zadała cios
solidarności trzech mocarstw zachodnich,
na której polityka włoska tyle budowała.
Wszyscy kontrahenci zobowiązali się w
Stresie nie przedsiębrać żadnych aktów*
dyplomatycznych w sprawach o charakte
rze ogólnym bez uzyskania uprzedniej zgo
dy dwóch innych stolic oraz realizować w
ścisłem porozumieniu jako organiczną ca
łość program tam wypracowany. Londyn
— twierdzi się we Włoszech — nie dotrzy
mał obydwu tych obietnic, będących pod
stawowym warunkiem kollaboracji trzech
mocarstw zachodnich. Żadne wyjaśnienia,
żadne choćby najbardziej kunsztowne sofizmaty nie zmienią tego faktu.
Wobec podobnego nastawienia tutej
szych sfer miarodajnych wydawało się
zgóry niemal pewne, że misja min. Edena
w Rzymie, której celem było przekonanie
rządu włoskiego, iż Anglja nie sprzeniewie
rzyła sie bynajmniej solidarności, skazana
jest na niepowodzenie. Tymczasem rozmo
wy między Mussolinim i Edenem były, —
wbrew temu co się powszechnie twierdzi,
bardziej owocne i pozytywne niż się przy
puszczało. Wprawdzie, gdy idzie o przeko
nanie strony włoskiej, że Anglja postąpiła
wobec Niemiec właściwie i o nawiązanie
zerwanej nici współpracy we trzech, dały
one wynik negatywny. Jeśli zrekonstruo
wać przecie, na podstawie bardzo wiary
godnych fragmentarycznych informacyj,
rozmowy Edena z Mussolinim, okaże się,
że Włochy raz jeszcze, wbrew stanowczym
gestem, ujawniły skłonność do ustępstw w
sprawie współpracy trzech i zajęły stano
wisko kompromisowe miedzy tezą angiel
ską i francuska. Obiecały wziąć udział w
konferencji morskiej w Londynie, co rów
na się zaakceptowaniu układu flotowego
brytyjsko-niemieckiego, uzyskując wzamian za to przyrzeczenie aktywnego po
parcia przez Anglie prac wstępnych do
konferencji oaddunajskicj. Jest to wiele, je
śli zważyć, jak bierność Londynu w spra
wie austriackiej hamowała wysiłki Rzymu
na tern polu. Jeszcze większą zdobyczą dla
Włoch było wystąpienie Edena z propozy
cjami poczynienia ustępstw Rzymowi na
koszt Abisynii i uznanie, że istnieje pro
blem abisyński. Mimo, iż propozycje od
rzucono jako całkiem niewystarczające,
gest angielski poczytano w Rzymie za po
ważmy krok naprzód. Anglja, wdając się w
bezpośrednie rozmowy z Włochami na te
mat, który wędług dotychczasowego jej
zdania winien być bez reszty załatwiony
na forum genewskiem, uznała wedle inter
pretacji włoskiej temsamem, że zagadnie
nie może być rozwiązane z pominięciem
Ligi, oraz i to, że Włochy mają prawo żą
dać od Abisynii satysfakcji w postaci przy
wilejów gospodarczych i ustępstw teryto
rialnych.
Uwzględniając zatem zbliżenie stanowi
ska włoskiego do angielskiego w sprawie
współpracy trzech oraz pewna modyfika
cję -nastawienia Londynu wobec sporu mie
dzy Rzymem i Addis-Abebą, stwierdzić
wolno, iż spotkanie Mussolini—Eden stworzyło przesłanki dla nowych możliwości na
szachownicy międzynarodowej. W tern
wyraża się jego polityczne znaczenie.
W. R.

Sfr. S'1
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Poważna fabryka kosmetyczna poszukuje

przedstawiciela

na okręg górnośląski. Zglosz. do Biura Ogłoszeń
„Par*, Kraków, Rynek Główny 46 pod „Fachowiec*

Najsprytniejszym i najpewniejszym mo
że trickiem szpiegowskim z czasów wojny
kwiatowej było użycie fajki jako schowka
'dla tajnych dokumentów. Główka fajki,
t. j jej ścianki były wewnątrz puste, tak,
\i można było włożyć między nie cieniut
kie zwitki zapisanej bibuły jedwabnej. W
fazie niebezpieczeństwa wystarczał jeden
obrót cybuszka, by ochraniająca od gorą
ca bibułę listewka asbestu usunęła się a
ogień strawił natychmiast papiery.

nia, dopóki nie zapadnie wyrok dlań nie z załączeniem jednego dolara, jako wyrów ADA OLLER.
przychylny.
nania rachunku za rzekome dostawy. Z
*
tych stu osób odesłało eksperymentatoro
Ludzie są uczciwsi niżby się to wyda wi spowrotem owego dolara 63 osoby, co
Od lat kupowałam buciki zawsze w tym
wało. Pewien psycholog w Nowym Jorku jest wcale dobrym wynikiem jak na dzi samym sklepie na Grabenie i zawsze obsłu
rozesłał do stu nieznanych mu osób listy siejsze czasy.
M. K.
giwała mnie ta sama dziewczyna. Może to

Obslvsa

*

W klasztorze Cystersów, w Alcobara,
w Portugalji, znajduje się kuchnia, która
dostarcza sama żywność. Klasztor zbudo
wany jest na skałach, przez które przepły
wa rzeczka górska. Otóż kuchnia klasz
torna znajduje się nad samą rzeczką, któ
ra przepływa przez środek olbrzymiej izby
kuchennej. Ilekroć szef kuchni klasztornej
zadysponuje ryby na obiad, wystarczy, by
kuchcik zanurzył sieć w wodzie, a. wycią
gnie potrzebne mu pstrągi, karasie lub in
ne ryby.
*

W republikach połudhiowo-amerykań
skich, w Wenezueli, Kołuńibji, Ekwadorze
panują dziwne obyczaje vpród murzynów,
którzy przyjęli strój i zwyczaje europejskie.
Noszą oni mianowicie przyczepione do
uBrań kartki z ceną, tak, jak były one
przyszyte w magazynach. Murzyni chcą
W ten sposób pochwalić się, że noszą ubra
nia uszyte przez krawca a nie własnorę
cznie.
*

Osobliwy cmentarz przemytniczy znaj
duje się w Lille. Na cmentarzu tym cho
wane są psy przemytników, którzy przy
pomocy tych czworonogów szmuglują ty- W Berlinie odbyły się 3-dniowe międzynarodowe zawody hippiczne w wszechświatowym konkur
ioń z Belgji do Francji. Celnicy francuscy sie przedolimpijskim konia wierzchowego. Zwyciężył w tym konkursie, w którym startowali
polują niezmordowanie nad granicą na jeźdźcy 10 narodowości, kapitan Stubbendorf, Niemcy, którego widzimy w trakcie zawodów.
osobliwych przemytników i strzelają do
dich. Bywają miesiące, gdy ofiarą celnych
ftrzalów straży granicznej pada 50 — 60
SBS@iiaraeiäy
psów-przemytników. Zabite psy grzebane
Maharadża Dewasu, w Indiach Środko dorę osadzono w lochu podziemnym a dzie
są właśnie na owym cmentarzysku,1 który
wych, uciekł ze swej rezydencji w towa ci ich uratował przed zamordowaniem ja
Stanowi jedną z osobliwości Lille.
rzystwie młodej, pięknej bajaderki. Historja kiś kapłan bramin, który wywiózł je w
❖
Ankieta przeprowadzona przez jeden z ta brzmi jak bajka z 1001 nocy. Liczący o- przebraniu do księstwa lndore. Gdy się do
beonie 60 lat maharadża Tukoji Rao Puar
Jniesięczników amerykańskich wykazała, otrzymał w prezencie od jednego ze swoich wiedziała o tern faworyta, złapano bramina
że 940 wybitnych angielskich i amerykań przyjaciół, a było to pięć lat temu, piękna Po jego powrocie z Indory i ucięto mu gło
skich pisarzy, publicystów i dramaturgów tancerkę, 16-letnią Janki. Maharadża zako wę, wszystkich zaś domniemanych i praw
dziwych uczestników zamachu wsadzono
napisało swe najlepsze rzeczy w wieku od chał się odrazu w Janki, stała się ona jego
faworytką i zyskała z czasem takie wpły do więzienia. Spokój nie zapanował jednak
15 do 59 roku życia.
*
wy i władzę, że bez niej nie powziął wład w kraju, cudem tylko uniknęła Janki dwuch
ca
żadnej decyzji. Tancerka forytowała zamachów na swoje życie. Wobec tego zde
W Japonji istnieje prawo, które dozwa
la oskarżonemu zasłaniać twarz w sądzie przyjaciół, prześladowała wrogów, a w cydowała się faworyta na ucieczkę z kraju
i przed rozprawą matą słomianą lub chu kraju panowało wzburzenie. Wówczas to i udało się jej skłonić maharadżę do wspól
stką. W ten sposób może oskarżony aż do powziął następca tronu, Vikram Sing i jego nej podróży. Ucieczka odbyła się w aero
Jona, 16-let-nia księżniczka Indore, planie. Wylądowali zaś uciekinierzy w franWydania wyroku, nie odsłaniać swego in żona
przeprowadzić zamach stanu i uwolnić kraj cuskiem Pondięhery. Tu dogoniła ich depe
cognito i nie narażać swego dobrego imię- od tancerki. W plan zamachu wtajemniczo sza od wicekróla Indyj, który zagroził ma
no kilku wyższych urzędników i dworzan. haradży pozbawieniem go praw dziedzicz
Zdawał się już. iż plan dojdzie do skutku, nych do tronu, o ile nie wyrzeknie się tan
gdy tymczasem na kilka godzin przed jego cerki. Odpowiedź maharadży brzmiała:
wykonaniem uprzedzono faworytę. Zemsta „Milsza mi jest Janki, niż wszystkie trony
jej była straszna: księcia i księżniczkę In- świata“.
M K.
BBH

Abanazar, kot domowy każdorazowego
premjera; premjerzy przychodzili i odcho
dzili — Lloyd George, Baldwin, Macdo
nald — Abanazar zostawał na miejscu.
Sławę i reputację zyskał sobie kot Tibby, stały lokator Sądu Najwyższego, któ
remu przysługuje przywilej bywania i asy
stowania podczas rozpraw sądowych. Tibby słuchał kiedyś spokojnie płomiennego
przemówienia znanego adwokata. W pew
nym momencie Tibby zniecierpliwił się
widocznie, podszedł cichym, kocim kro
kiem do balustrady i jednym skokiem zna
lazł się na ramieniu adwokata. Zgiął się w
kabłąk i zamiauczał przeraźliwie. Homeryczny śmiech przeleciał przez salę sądo
wą, a adwokat przegrał sprawę. Od tego
czasu Tibby stal się Znakomitością.
Or.
■

Zegar, który mówi
■ j

Jak wiadomo, w ub. niedzielę obchodziła Francja
«woje święto narodowe. W związku z tern wiel
ki pomnik, stojący w Paryżu na placu Bastylji,
został ubrany w dekorację świetlną z datami:
1789. — 1935,

Mieszkaniec miasta Akron w stanie
Ohio (U. S. A.), Martin Shaerer, ukończył
po wielu latach żmudnej pracy niezwykły
zegar, stanowiący zdaniem znawców jedy
ny w swoim rodzaju instrument. Mecha
nizm ukryty w zegarze recytuje anegdoty,
śpiewa, gra na organach itp. Pozatem ze-

Przeł. Wł. L.

------ooo-----

Krawat dla businessmanów
Londyńskie magazyny biełiźniane lan
sują nowy typ krawatu, przeznaczony spe
cjalnie dla buslnessmenów. Krawat ten z
jednej strony jest koloru zielonkawego, a
z drugiej czerwonego. Udając się do swojej
pracy, człowiek interesu nosi krawat od
strony czerwonej, co oznacza, że nie ma
czasu na rozmowy i nie należy go zatrzy
mywać. Odwrotnie, gdy po skończonej
pracy wraca do siebie, przekręca krawat
na stronę zieloną, dając do poznania zna
jomym, których może spotkać, że jest na
ich usługi.
------- OOO--------

Profanacja grobów królów
pruskich

W BtoeBra rails
Londyn jest rajem i stolicą kotów. We
dług mniej lub więcej wiarygodnej staty
styki liczy stolica W. Brytanji dwa miljony kotów. Najpiękniejsze okazy kociego
rodu rezydują i „urzędują“ w gmachach
rządowych, na Downing Street, w White
hall^, w gmachu Law Courts, ba, nawet
■m w siedzibie królewskiej w Buckingham
Palace. Koty są wogóle uprzywilejowane w
Londynie. W ministerstwie skarbu na Dow
ning street zajmuje stanowisko półurzędowc prawie wspaniały czarny kot, Rufus,
wprowadzony tam przez b. ministra Snowdena. Na tejże ulicy pod numerem jede
nastym, w gmachu, gdzie rezyduje premjer
Baldwin, pełni z powagą swe funkcje czar
ny jak smoła kot Horus.
Dziekanem kotów ministerjaln) ch jest

zresztą nie była zawsze ta sama. Może in
na, ale zupełnie jednakowo wyglądająca.^
czarnym kitlu, na płaskich obcasach, bardzo
grzeczna, ale zawsze cokolwiek znużona,
To ostatnie ma swoją przyczynę zapewne
w ciągiem wchodzeniu na drabinę. Wszy
stko odbywa się zawsze jednakowo. Pró
buję tuzin bucików. Wszystkie w jakiemś
miejscu gniotą, albo są za duże i za każdym
razem w czasie przymierzania bucików, —
mówi ta dziewczyna:
— Bucik nie pasuje, ponieważ szanowna
pani ma nogę szeroką i płaską. Pani powin
na nosić wkładkę. Czy mogę dać nasze pa
tentowane wkładki marki „Pledas“?
Oczywiście nie słucha się tego z przy
jemnością, nawet gdy się wie, że to praw
da i że panienka sprzedająca ma zupełną
racje. To należy do jej zawodu — myślę.
Musi każde klientce polecać tę patentowa
na wkładkę. Zapewne otrzymuje za to pro
cent.
Niedawno musiałam szybko kupić sobie
parę pantofelków. Towarzyszył mi pewien
młody człowiek. Coś więcej niż zwyczajny
flirt a mniej niż miłość, krótko: młody
człowiek, na którym mi bardzo zależało.
Nie mogłam, niestety, przeszkodzić, że
wszedł ze mną do sklepu. Naturalnie siadł
obok i przypatrywał mi sie.
— Ten bucik nie nadaje się — powie
działam i zamknęłam oczy ze strachu i
zdenerwowania, gdyż wiedziałam, że na
stąpi teraz kompromitujące nieuniknione
zdanie o płaskiej stopie i patentowanych
wkładkach „Piedas“.
Sprzedająca dziewczyna uśmiechnęła
się, przemknęła wzrokiem po młodym czło
wieku, jakgdyby patrzyła w przestrzeń i,
zwracając się do mnie, powiedziała z wy
jątkową uprzejmością:
— Bucik nie pasuje, ponieważ pani ma
wąską stopę. Będę musiała wyszukać mniej
szy numer.
Oto jest najpiękniejszy przykład odpo
wiedniej obsługi klienta.

gar wyznacza godziny zgodnie z czasem w
27 największych miastach świata. Cudow
ny zegar składa się z 5.000 kawałków drze
wa, a mechanizm jego poruszany jest elek
trycznością. Wartość „zegara, który mó
wi“ obliczana jest na 10.000 funtów szterlingówt

BERLIN. Olbrzymie oburzenie opinii nie
mieckiej wywołało uiawnienie profanach

pruskich grobów królewskich w Poczdamie.

W nocy z piątku na sobotę nieznani spraw
cy dostawszy sie do krvnt kościoła, poło
żonego przy pałacu Sans-souci, w którym
SDOczvwaia. zwłoki Frvdervka Wilhelma
czwartego i jego małżonki, usiłowali zer
wać z wiek trumien królewskich odznaki
„Żelaznego krzyża“, Pozatem zdarli oni z
dwuch sztandarów, zdobiących krynic krzv
że kombatantów, któremi niedawno udeko
rowane zostały te sztandary. Sprawców
dotychczas nie ujęto. Niewiadomo czy cho
dzi tu o czvn obłąkaneyo. czy też o roz
myślne bezczeszczenie pomników history
cznych. Stwierdzono tuż bowiem w osta
tnich trzech dniach zanieczyszczenie kilku
posągów historycznych w Poczdamie. Wła
dze nie wykluczają, że sprawcami mogli
być emisariusze komunistyczni.

----- ooo———Tardieu monarchistą
PARYŻ. W Paryżu kursują pogłoski, ja
koby b. premjer Tardieu zgłosić miał swoje
przystąpienie do ruchu inonarchistyeznego.
W kołach politycznych twierdzą, że w jednym
z najbliższych zeszytów, wydawanego przez
hrabiego Paryża miesięcznika „Le Courrier
Royal“, ukazać się ma specjalny artykuł, w
którym Tardieu uzasadni swą ewolucję i ofi
cjalnie powiadomi opluję o przejściu do obozu monarchistów.
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harze „Wojko“ przy ul. Mickiewicza,
gdzie goście i służba z podziwem pa
trzyli na młodego człowieka z gestem
milionera.
Nad ranem, kiedy przyszło do pła
cenia rachunku, Schenker wręczył płat
niczemu weksel na 2400 zł z podpisem
swego ojca. Podpis znanego kupca nie
budził wątpliwości co do możliwości zre

Dziś: NMP. Skaplerzn.
Przed trzema dniami przyjechał z
Jutro: Aleksego w.
Oświęcimia do Katowic syn znanego
Wschód sł. g.: 3.50
tamtejszego kupca Józefa Schenkera —
Zachód sł. g.: 19.50
29 letni Emanuel Schenker.
lipca
Schenker junior bawił sie przez cała
noc w kabaretach katowickich i wyda
wał pieniądze szczodra dtonia. Większą
W P. Prezydent R. P. przejechał przez Kato część nocy spędził Emainuel Schenker
wice.
W dniu wczorajszym o godz, 12,19 przejechał w towarzystwie tancerek w Dancing -Przez Katowice w drodze do Wisły Prezydent
R. P. Ignacy Mościcki,
(—) Wycieczka samorządowców na Śląsku.

Wczoraj rano przybyła do Katowic z Krako

r

Sieć Kolejowa uta SIąsKu rośnie

wa wycieczka złożona z 50-ciu osób, uczestni
ków zjazdu pracowników samorządu terytorial
nego R. P. Po przybyciu do Katowic wycieczka
Katowice, 16 7.
przy układaniu nawierzchni i budowie
złożyła wieniec na pomniku Nieznanego Pow
Stan orać prowadzonych około budo budynków. Na odcinku linji kolejowej
stańca, poczem odjechała do Lipin i Nowego By
tomia celem zwiedzenia kop. ..Matyldy“ i huty wy nowych linii kolejowych, przewidzia Zebrzydowice — Moszczenica długości
„Pokój“.

<—) Zapisy 1 egzaminy na politechnikę.
W roku akademickim 1935/36 będą wolne
miejsca na wszystkich wydziałach politechniki
warszawskiej. Uczniowie szkól zagranicznych
będą mogli być przyjęci tylko wówczas, gdy
ministerjum W. R. i O. P. uzna przedstawione
przez nich dowody wykształcenia za równorzę
dne ze świadectwem dojrzałości szkół polskich.
£gzamin konkursowy będzie się składał na wy
dziale inżynierii: 1) z algebry i trygonometrii,
2) geometrii, 3) rysunku odręcznego; na wy
dziale chemicznym: 1) z matematyki, 2) fizyki
i rysunku aparatów fizycznych, 3) języka obce
go (francuskiego łub niemieckiego, lub angiel
skiego); na wydziale architektury: 1) z geo
metrii, 2) rysunku z natury, 3) rysunku kompo
zycyjnego (z pamięci). W roku bieżącym tak,
jak i w i latach ubiegłych, przyjmowanie słu
chaczy na wszystkie Wydziały Politechniki
Warszawskiej odbywać się będzie na podstawie
wyniku egzaminów konkursowych. Podania o
przyjęcie należy składać w Sekretariacie Poli
techniki w czasie od 2 do 7 września br. włącz
nie. Aby umożliwić nowowstępującym gruntow
ne przygotowanie się do egzaminów. Tow. Brat
niej Pomocy Studentów Politechniki Warszaw
skiej zorganizowało wzorem Lat ubiegłych spe
cjalny Kurs Przygotowawczy, którego program
obejmuje całkowity zakres wymagań, stawia
nych przy egzaminie konkursowym na poszcze
gólnych Wydziałach Politechniki Warszawskiej
Kurs rozpocznie się 16 sierpnia i trwać będzie
do 21 września br. Zapisy i szczegółowe infor
macje (zamiejscowym listownie) w Kancelarii
Kursu: Warszawa, ul. Koszykowa 80, teł. 849-93.
(—) Nowe opracowanie pieśni górnośląskich.
Zaszczytnie znany i ceniony na Śląsku wy
bitny kompozytor polski, znakomity pieśniarz i
autor wielu transkrypcyj chóralnych Stanisław
Lipski wydal ostatnio „5 pieśni Górnośląskich“,
które zostały odznaczone I nagrodą na konkur
sie Polskiego Radia w Warszawie. Na cykl ten
składają się perły śląskiej muzyki ludowej, na
stępujące pieśni: „Miałam ci ja kochaneczka“,
„Miała Kasia Jasia zamąż brać“, „Była dróżka
była“, „Klech ja był mały“ i ,Matuliczko moja .
Kompozytor wydał pieśni te jako opus 19 w
księgarni krakowskiej T. Gieszczykiewicza. —
Zbiór Lipskiego wzbogaca skromną literaturę
muzyki śląskiej i został przyjęty przez śląski
świat muzyczny z prawdziwem uznaniem.
(—) 20 proc. rabatu otrzymają Czytelnicy P. Z.
w nowootwartym sklepie zegarków i biżuterii
Krakowska 7 za okazaniem niniejszego bonu. (o)
(—•) Wypadek na dworcu katowickim.
W nocy na 14 bm. na peron I dworca kole
jowego w Katowicach przyszedł w stanie pod
chmielonym inż. Fogt Lotar, z am. w Szopieni
cach, przy ul. Szkolnej 2, z zamiarem odjechania
Pociągiem do miejsca zamieszkania Ponieważ
inż. Fogt spóźnił się nieco, a gdy pociąg znajdo
wał się już w biegu i chwycił się za rączkę ostatniego wagonu, lecz tak niezręcznie, że został
odrzucony na tor i doznał okaleczenia głowy.
Niezwłocznie przewieziono go do szpitala SS
Elżbietanek w Katowicach, gdzie udzielono mii
pierwszej pomocy lekarskiej.

Z Katowickiego
(K) Okradli proboszcza w Pawłowie.
• 13 bm. rano o godz. 2-ej nieznany dotychczas
sprawca wszedł do starego kościoła w Pawło
wie, a następnie po otwarciu drzwi podrobio
nym kluczem do kancelarii probostwa skradł na
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^ego proboszcza.

Z Chorzowa

Hussar*
r„.Porwania. śp. Franciszek Papiór, me *jy‘ .
ki fhiy i nie wszedł na teren nieczynnej łaj"
w’J,6®* poniósł śmierć wskutek nieszczęślrwcg
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gw .^gacisz kraj i siebie, zostawialac
0] grosz u polskiego kupca!

nych w programie roku bieżącego
przedstawia się następująco: Na odcin
ku linji kolejowej Żory—Pszczyna dłu
gości 22 km, pracuje 400 ludzi. Obecnie
wykonywane są roboty ziemne i budo
wa mostów. Na odcinku Rybnik — Żo
ry pracuje 100 ludzi, zatrudnionych

11 km pracuje obecnie 200 ludzi przy
układaniu nawierzchni i budowie budyń
ków. Pozatem prowadzone są studja w
terenie nad budowa linji kolejowej Ty
chy — Nowv Bieruń. Odcinek linji kole
jowej Zebrzydowice — Moszczenica ukończony będzie w jesieni br.

UrzędniK -- łapownik

Sir. 9
^räiregaasaaä

alizowanla weksla, wobec czego dyrek
cja kabaretu nie robiła gościowi żadnych
wstrętów.
Ale już w dwa dni później przyszedł
kłopot. Mianowicie, kiedy weksel przed
łożono Józefowi Schenkerowi do zapła
cenia, ten oświadczył, że podpis nie jest
autentyczny. Nie ulegało wiec wątpli
wości, że Emanuel Schenker sfałszował
podpis ojca. Wybuchł mały skandal,
tembardziej, że — jak się okazuje,
Schenker junior, lubiący sie bawić
szeroko, puścił w obieg cały szereg we
ksli z podrobionym podpisem swego
ojca.
Emanuel Schenker został przytrzy
many za fałszerstwo weksli i stania’
przed sadem, jeśli ojciec sie nie udobru
cha i nie wyrówna wszystkich strat ja
kie ponieśli kupcy, którzy przyjęli bez
wartościowe weksle.

Z Swiętochłowickiego
(Ś) Bezczelna wizyta włamywacza.
12 tai. popołudniu w czasie nieobecności do
mowników do mieszkania Książka Pawia w No
wym Bytomiu przy ul. Karola Miarki 12 wkradł
się nieznany złodziei i po przeszukaniu miesz
kania porozbijał kasetki i skarbonki, z których
skradł gotówkę, 3 zegarki męskie oraz zegarek
damski złoty, łącznej wartości 1400 zł. Po do
konanej kradzieży, sprawca nie pozostawił nz
miejscu żadnych śladów zamknął mieszkanie na
klucz, po-czem zbiegł w niewiadomym kierunkuPościg za sprawcą zarządzono.

Piotrowski stanie w sier pniu przed sadem.
Katowice, 16 7.
Jak sie dowiadujemy, żmudne do
W wiezieniu śledczem w Katowi li codzenia zostały już ukończone; został
cach przebywa od kliku miesięcy urzę też już sporządzony przez prokuratora
dnik DOKP. z Katowic, Stanisław Pio akt oskarżenia, który doręczono Pio
trowski, stojący pod zarzutem pobiera trowskiemu.
nia łapówek przy dostawach dla Dyrek
Budząca duże zainteresowanie roz
Z Pszczyńskiego
cji Kolei. W jednym z zarzutów tego ro prawa karna przeciwko Piotrowskiemu
dzaju jest mowa o dziesięć tysiącach odbędzie sie w pierwszych dniach sierp (P) Z zebrania NChZP. w Murckachh.
14-go bm. odbyło się zebranie Koła NChZP.
złotych, które wziął Piotrowski od do nia.
przy licznym udziale członków i sympatyków
stawcy za pewne ułatwienie.

Śmierć górni!<a w kopalni
Chorzów, 16. 7
Na kopalni „Jacek“ w Chorzowie
wydarzył się wczoraj śmiertelny wvpa
dek, którego ofiara padł 35 letni górnik
Paweł Kolarz.
Śmierć zaskoczyła Kolarza na glebo
kim pokładzie, z którego stropu urwały

się masy węgla. Górnik uderzony stem
plem w głowę, poniósł śmierć na miej
scu. Ciało nieszczęśliwego wynieśli to
warzysze na powierzchnię. Kolasz osie
rocił żonę. Tragiczna śmierć Kolasza
wywarła
przygnębiające
wrażenie
wśród załogi kopalni „Jacek“.

0 polepszenie położenia kupiectwa mysłowlddego
Onegdaj w sali Rady Miejskiej odbyła się
konferencja, zwołana przez burmistrza dra
Karczewskiego, w której wzięli udział kupcy,
rzemieślnicy i przedstawiciele wolnych za
wodów. Celem konferencji było zapobieże
nie upadkowi miejscowego stanu średniego i
kupiectwa.
Niegdyś Mysłowice, jako miasto gra
niczne rozwijały się doskonale dzięki tran
zytowej stacji i handlowi pogranicznemu. Po
odzyskaniu Niepodległości Mysłowice poszu
kiwały nowych źródeł rozwoju gospodarcze
go: zbudowano wiele objektów przemysłowohandlowych, m. in. centralną targowicę, w
którą miasto włożyło olbrzymie kapitały i
postawiło ją na b. wysokim, europejskim po
ziomie.
Pierwsze lata istnienia tej placówki były
jednym dużym sukcesem finansowym, do
czasu, kiedy w Sosnowcu otworzono prymi
tywną i konkurencyjną targowicę, która dziś
dogadza niektórym spekulantom.
Mysłowice, leżące na pograniczu woje
wództwa kieleckiego, mające w bezpośredn-iem pobliżu Modrzejów i Sosnowiec, muszą
bronić się przed groźną konkurencją tych
środowisk, które mają zupełnie inny podział
administracyjny i przepisy, a nadto inne

warunki bytu i przedewszystkiem znacznie
mniejsze ciężary publiczne; środowiska te
zabijają handel i przemysł mysłowicki bez
względną i niekupiecką konkurencją.
Wina leży poczęści w samych mieszkańcach
Mysłowic, którzy mając zatrudmienie i zarob
ki na terenie G. Śląska, wydają gotówkę w
Sosnowcu i Modrzejowie, niejednokrotnie
przepłacając towary, zwłaszcza konfekcję, w
dwójnasób!
Pozatem fatalną i wysoce szkodliwą kon
kurencję dla kupiectwa miejscowego stano
wią handlarze domokrążni, przybywający do
Mysłowic z Oświęcimia, Chrzanowa i dal
szych miejscowości b. Kongresówki, czy Ma
łopolski.
Na konferencji tej poruszono i szeroko
omówiono powyższe sprawy, nadto apelowano
do miejscowych instytucyj państwowych i
samorządowych, by choć one w dostawach
nie pomijały miejscowego kupiectwa. Mó
wiono również o wielkim procencie zatrud
nionych w miejscowych zakładach obcych,
nie mieszkających w Mysłowicach.
Debaty nad krytycznem położeniem ku
piectwa i rzemiosła zakończono wyborem ko
mitetu, którego zadaniem będzie czuwać nad
uzdrowieniem tych anormalnych stosunków.

Badania „anlropolsgiarse5’ na us.ugach
germanizacji
Na Urenie Śląska Opolskiego przepro
szą obecnie badania delegacja instytutu
itropologicznego przy uniwersytecie wroawskim. W skład delegacji wchodzą uczeni
upomnianego instytutu, a zadaniem ich jeąt
wierdzić .naukowo“, że ludność zamieszkuca Śląsk Opolski należy do germańskiej
upy rasowej. Zdaniem niemieckich antroilogów zastrzyk krwi niemieckiej jest
k duży, że u mieszkańców śląska
polskiego nie znajdą się nawet ślady
zynaieżności do szczepu słowiańskiego,
ladze administracyjne śląska Opolskiego

otrzymały polecenie ułatwienia pracy uni
wersyteckiej ekspedycji.
Jak więc widać, przedstawiciele nauki
niemieckiej podejmują trud przekonania opinji naukowej świata, że słowiańska lud
ność znacznej części śląska Opolskiego prze
stała być słowiańską.
Zgóry można przewidzieć, że badania te
mało będą miały wspólnego ze ścisłą nauką
a nastawione będą na „uzasadnienie“ tezy
zgóry powziętej. Że zaś ta teza przesiąknięta
jest tendencją germanizatorską, to widać do
statecznie jasno.

Referat polityczno-gospodarczy wygłosił prezes
Komitetu gminnego Paweł Kozyra, a po refera
cie wyjaśnił nową ordynację wyborczą i apelo*
wał do wszystkich członków i sympatyków o
rozpoczęcie prac przygotowawczych do wybo
rów. Następnie wybrano Zarząd w następują
cym składzie: prezes — Kozyra Paweł, zast,
Trębaczewski, sekretarz Wojtalewicz, zast. sekr.
Sojka, skarbnik Królik, ławnicy: dr Jaśkiewicz,
Mikuła, Nagórski 1 Szyputa. Komisja rewizyjna;
Piszczek, Euita i Błaszczyk.

Z Rybnickiego
(R) Stłumiony pożar lasu.
W uib. sobotę wybuchł pożar w iesie państwo
wym w Gotartowicach. Na szczęście ogień zo
stał na czas zauważony i przy pomocy straż;
ogniowej oraz miejscowej ludności w zarodka
stłumiony. Ogień rozszerzył się już na prze
strzeni 1 morgi. Dzięki natychmiastowemu uga
szeniu ognia straty są niewielkie. Pożar powstał
prawdopodobnie od niedopałka papierosa porzu
conego przez przechodnia.
(R) Włamanie w Syrytii.
W nocy z 13-go na 14-go nieznani sprawcy
włamali się przez okno do mieszkania Gorzelnika Konstantyna, Sprawcy splądrowali całe mie
szkanie i zabrali większą ilość garderoby oraz
sporo bielizny, ogólnej wartości 1500 zł.
(R) Skradli pozostawionego w lesie konia.
Furman Ośllzlok Jan z Wielopola pojechał
swą furmanką do pobliskiego lasu państwowego
w Paruszowcu po drzewo. Oddaliwszy się w
Iesie na dłuższą chwilę od furmanki stwierdził
ku swemu wielkiemu przerażeniu po swoim
powrocie brak konia przy furmance, jego jedy
nego żywiciela. Zrozpaczony furman przetrzą
snął wszystkie okoliczne zagajniki i krzaki w
poszukiwaniu za swym koniem. Wszelkie po
szukiwania pozostały bez skutku. Ponieważ
zwierzę było zaprzągnięte do _ wozu istnieją
przypuszczenie, że zostało skradzione przez do
tychczas nieustalonych sprawców. Dochodzema
za koniokradami prowadzi miejscowy posteru
nek policji.

Z Lublinśeddego
(L) Barbarzyński niszczyciel ryb.
W nocy na 12 bm. wrzucono w miejscowości
Ochaby do rzeki Wisły naboje z materiałem
wybuchowym, które wybuchając zniszczyły na
szkodę dzierżawcy około 300 kg ryb wartości
200 zł. W pościgu za sprawcami jedem z funkcj,
poł. wystrzelił kilkakrotnie z rewolweru na po
strach, następnie przytrzymano Cieślara Jerze
go z Kiczyc lat 40, którego z doniesiem przeka
zano do Sądu Grodzkiego w Skoczowie. Za
wspólnikami zarządzono pościg.
(L) Ujęcie recydywisty.
Pod zarzutem kradzieży roweru dokonanej
w pierwszych dniach br. na szkodę restaurato
ra Buchty Pawła, na stacji kolejowej w Kale
tach przytrzymano Bośniaka Antoniego z po w,
częstochowskiego. Złodzieja przekazano do Po
sterunku PP. w Puszczewle, który go poszukują
za kradzieże popełniane na tarnt, terenie. Pozatem Bośniak ma do odcierpienia karę 10 mieś.
więzienia, nałożoną przez Sąd Grodzki w Czę
stochowie.
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U dorastającej młodzieży stosuie się rano
szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej Franciszka-Józefa. Przy użyciu takowej jej czyszczące
działanie ną krew i naprawa funkcji żołądka i
kiszek u dziewcząt i chłopców daje zbawienny
skutek. Zalecana przez lekarzy.

Przeświadczenie o wpływie objawów chorób dróg oddechowych jest przesunięte nia ich miałyby ogromne praktyczne zna
JAK POLOWAĆ
atmosferycznych na nasze zdrowie poczęło w stosunku do krzywej burz magnetycz czenie. Lekarz sercowy, płucny, psychiatra
się w łonie głębokiej starożytności, a obe nych o 8 dni, gdy wypadki śmiertelne wsku czy chirurg przed przystąpieniem do nie
NA KACZKI
cnie nikt nie wątpi, że napewno istnieje tek zahamowania krążenia są przesunięte bezpiecznej operacji, czy w całym progra
mie leczenia biorąc pod uwagę ogólny stan
pewna zależność między zaburzeniami at- tylko o 7 dni.
Podobnie został przez autorów opraco chorego, będą musieli także poznać się z
mosierycznemi i ludzkiem samopoczuciem,
decyduiacem o ogólnym stanie zdrowia. — wany materiał statystyczny miasta Zury krzywemi burz magnetycznych i poza czyn
Pozateffl wiązanie zdrowia, oraz losów lu chu, gdzie krzywe śmiertelności wykazały nikami czysto biologicznemu wypadnie im
dzkich z ciałami niebieskiemu więc słoń także godny przebieg z krzywemi statystyk poważnie liczyć się z czynnikami fizycznecem, planetami i gwiazdami było, jak wia kopenhaskich i znowu okresy 27-dniowe mi atmosfery, nietyiko w sensie klimatycz
nym, jak to w pewnych chorobach płucnych
domo, przedmiotem astrologii i mimo u- zarysowały się niewątpliwie.
ipadku tej gałęzi wiedzy po dzień dzisiejszy
Oczywiście zadania te są jeszcze w za czy sercowych dotychczas uwzględniano,
nie brak j:ej ani adeptów, ani wierzących, czątku i nie należy ich przeceniać. Przede- ale w znaczeniu meteorologicznem, w od
którzy chętnie poszukują odpowiedzi na wszystkiem materiał statystyczny, mimo niesieniu do zaburzeń magnetycznych. —
trapiące dolegliwości w mniej lub więcej pozornej obfitości, jest niewystarczający. Perjodyczność tych zaburzeń pozwoli je
zręcznie ułożonych horoskopach astrologi Obliczenia pewnych liczb procentowych z pizewidywać i zmusi do liczenia się z nie
cznych.
małej ilości przypadków pozwalają wpraw mi we wielu dziedzinach życia.
Rozwój nauk ścisłych podkopał wspa dzie na czynienie mniej lub więcej prawdo
Trudno jest oczywiście powiedzieć jak
niale rozbudowany gmach astrologii z a- podobnych porównań, ale nie pozwalają na dalece te sprawy mogą zaciążyć na całem
priorycznem więc niedowierzaniem traktu ostateczne wysnuwanie zupełnie pewnych życiu społecznem w jakiej'mierze zmodyfi
POGADANKA J. DYLEWSKIEGO
jemy wszelkie wystąpienia, zmierzające do wniosków. Więc np. w oznaczonym okresie kują ustalony porządek rzeczy. Wypadnie
WE WIOSEK 16. VII. GODZ. 20.00
wiązania zdrowia czy śmiertelności ludz autorowie w Kopenhadze mieli do czynie jednak np. zmienić w szkolnictwie terminy
kiej z ciałami niebieskiemu A przecież całe nia z 842 samobójstwami, co daje w okre egzaminów i prac wymagających specjal
zagadnienie zostało podniesione na nowo sie badawczym przeciętnie jeden wypadek nych wysiłków, licząc się z okresami burz
w pewnym ciasnym zresztą zakresie przez na dwa dni. Oczywiście, że wahania pro magnetycznych, po których w pewnym od
dwóch badaczy Trautego i Döll‘a. Rozpra centowe mają dla tak malej ilości przypad cinku czasu sprawność umysłowa zdających
wa ich nie obudziłaby większego zaintere ków znaczenie jedynie spekulacyjne, a jego może być mniejsza. Dotyczyć to będzie osowania, gdyby nie fakt, że została opubli wartość mogą dopiero podnieść nowe licz czywiście terminów wszelkich zawodów
kowana w je dnem z najpoważniejszych cza by i spostrzeżenia.
sportowych i terminów prac wyczerpują
sopism naukowych, jakiem jest „Virchow
Mimo to uzyskane wyniki zasługują na cych, gdyż zgóry będzie można przewidzieć
W paryskiej Sorbonie odbyła sie oArchiv“ (T-293).
uwagę, chociaż nie z punktu widzenia ich w jakim okresie wydajność sił ludzkich bę negdaj promocja na doktora filozofii,
Myślą przewodnią wspomnianej rozpra- cudowności, gdyż w trascie zaburzeń ma dzie mniejsza niź normalnie.
cyganki Marii Ujorau, do 12 roku życia
.wy, opracowanej rzeczowo i opartej na po gnetycznych mamy niewątpliwie do czynie
gwiazdy areny cyrkowej. Interesującą
W
niewielkiej
wiec
pracy
wspomnianych
ważnej statystyce, jest wniosek, że wzmo nia ze wzmożomem promieniowaniem, a nie autorów, liczącej około 50 stronic druku, jest kariera tej niezwykłej kobiety.
żone występowanie wypadków śmiertel jest już dzisiaj dla nikogo tajemnica jak
Maria Gjoran urodziła się na wozie
nych na ziemi ma charakter periodyczny i wielką rolę biologiczną spełniają wobec or kryją sie jak widzimy, doniosłe spostrzeże
nia i fakty, które potwierdzone nowemi ba cyrkowym w Pirenejach jako córka naj
pozwala się ściśle powiązać z plamami sło ganizmów krótkie i ultrakrótkie promienie. daniami
w piękniejszej cyganki w całej okolicy.
necznemu więc pewnemi erupcjami masy Natomiast w razie potwierdzenia się w ca skutki. będą niewątpliwie brzemienne
Dr. M. Wit.
Cyganie dawali przedstawienia cyrko
łej rozciągłości badań autorów spostrzeżesłonecznej, których plamy są dowodem.
W swej pracy autorowłe szczegółowo
we, wędrując od miasta do miasta. Pe
omawiają metodykę badań, gdyż ta przewnego dnia matka małej Marii spadła
dewszystkiem z punktu widzenia naukowe
z konia i wypadek ten przypłaciła ka
go usprawiedliwia takie czy inne wnioski.
lectwem. 7 letnia dziewczynka postano
Ustalają więc na zasadzie analizy materiału
wita od tei chwili sama zarabiać na uastronomicznego, że na słońcu można okre
trzymanie.
Jei wybitny talent amazon
ślić pewne okolice, w których zachodzące
ki cyrkowej zwrócił na nią uwagę maprocesy, dzięki wyzwalającym się w nich
W ubiegłą niedzielę odbył się w Piaśni- przemówieniu przedstawił przychylny stosu nażerów. Wkrótce już otrzymała mała
silom elektrycznym, mogą wpływać na e•lektromagnetyczue pole ziemskie. Następują kach powiatowy zjazd Związku Powstańców nek władz państwowych do Związku Powstań Marja engagement do bardziej znanych
wówczas w atmosferze ziemskiej pewne Śląskich powiatu świętochłowickiego. Zjazd ców Śląskich. Pod koniec przemówienia p. i popularnych cyrków.
wstrząsy t. zw. burze magnetyczne, spo rozpoczął się uroczystem nabożeństwem, od starosta zwrócił się do zgromadzonych z aPewnego dnia cyrk, w którym wy
wodowane elektroinwazją, lub „włama prawionym w kościele parafjalnym w Lipi- pelem, aby w jednej gromadzie wzięli udział stępowała Marja Gjoran, zatrzymał się
niem“ się mas elektronów, wyzwolonych w nach przez ks. prob. Sowę, który też wygło w wyborach do Sejmu i Senatu R. P.
w miejscowości kuracyjnej na granicy
Zjazd uchwalił kilka rezolucyj, z których
erupcjach słonecznych do atmosfery ziem sił podniosłe kazanie.
francuskiej.
Na widowni znalazła się wy
Po
nabożeństwie
uczestnicy
zjazdu
prze
jedna domaga się zatrudniania w pierwszym
skiej. Podobnym zjawiskom towarzyszy
tworna publiczność, m. in. bogaty fa
zazwyczaj światło polarne czyli zorze po defilowali ulicami Lipin i złożyli wieniec u rzędzie bezrobotnych powstańców.
brykant jedwabiu z Liom Produkcja 12
larne, obserwowane na obu biegunach zie stóp Pomnika Powstańca, Obrady zjazdu od
Wysłano depesze hołdownicze do Pana letniej, ślicznej cyganki zachwyciła go.
były się w Piaśnikach przy udziale starosty
mi.
Szalińskiego, prezesa okręgowego p. posła Prezydenta Rzeczypospolitej, do P rem jera Gdy dowiedział sie, ze mała Marja uSilniejsze zaburzenia magnetyzmu ziem p.
Kornkego, naczelników gmin, przedstawicieli Sławka, gen. Rydza-śmigłego i P. Wojewody trzvmuje od najwcześniejszego dzieciń
skiego są perj-odyczne i stale obserwowane przemysłu i delegatów powiatowych w ilości dra Grażyńskiego.
na obu półkulach przez 48 stacyj badaw 200 osób. Zagaił prezes powiatowy Trojok,
Liczny udział członków Związku Po stwa siebie i kalekę matkę, a nie mając
czych, a siła i stopień tych zaburzeń jest poczem przewodnictwo objął p. Kornke. W wstańców Śląskich w zjeździe powiatowym czasu na naukę jest analfabetka, oddał
nawet odpowiednio mierzona przez zasto wyniku wyborów prezesem został ponownie świadczy o dużej spoistości i .sile organiza ją na wychowanie do liceum dla dziew
sowanie specjalnej aparatury.
wybrany p. Trojok. Starosta dr. Szaliński w cyjnej tego związku.
cząt w Paryżu.
Doniedawna sądzono, że owe burze ma
Wkrótce iuż dziewczynka zwróciła
gnetyczne bezpośrednio wiążą się z wystę
na
siebie uwagę niezwykłemi zdolnoś
powaniem plam na słońcu. Obecnie jednak
ciami
i pilnością. Dzięki ambitnym wy
uznaje się, że odpowiedzialność ponoszą
siłkom przezwyciężyła wszystkie prze
wspomniane okolice na słońcu, na których
szkody została doktorem filozofii. Marja
od czasu do czasu obserwujemy erupcje ga
zowych mas w odstępach periodycznych,
Gjoran opracowała dialekty cygańskie
wynoszących przeciętnie 27 dni. Ten sam
jako
temat swej pracy doktorskiej i uStarnawskich*
daje
wszystkim
bywalcom
wiele
Po-az pierwszy w bieżącym roku mają Ka
rytm zaobserwowano dla mniejszych burz towice
rewelacyjne widowisko w postaci feno en.ocji i zadowolenia. Nasi Czytelnicy znajdują chodzi w tej dziedziinie za autorytet.
magnetycznych, podczas gdy dla nieco menalnego programu cyrku Staniewskkh, któ się w wyjątkowem położeniu. Mogą to wspania
------- o-------większych rytm wyznacza 30 dniowy.
rego każdy punkt jest naprawdę dziełem sztuki łe widowisko zobaczyć o wiele tan.ej, aniżeli kto
inny..
Dzięki
zamieszczonemu
kuponowi
każdy
cyrkiwej.
Codziennie
huragany
oklasków
.to
Na tej właśnie perjodyczności występo
fenomenalnym popiśum na arenie cyr nasz Czytelnik po wykupieniu jedn jo biletu, jwania burz magnetycznych antom wie o- warzyszą
ku. Niema w program ie słabego punktu. Od trzymuje. drugi zadarmo. A zatem należy sko
parli swoje wywody, wiążąc wypadki początku przedstawienia aż do końca widz jest rzystać z okazji i jeszcze dzisiaj wybrać się na
śmiertelne na ziemi z erupcjami i plamami trzymany w największem napięciu. 3 godziny wspaniale widowisko cyiku Staniiwskieh, który
słonecznemu jako wiadomemi objawami o- pobytu w obszernym luksusowym celcie eyi -u na kilka tylko dni przybył do Katowic.
W wielkich miastach Zachodu auto
wych erupcyj. Dzięki pomocy 3 lekarzy ko
maty spełniała wcale ważna role do
penhaskich Chroma, Nansena i Nielsena au
starczając przechodniom po godzinach
to rowie zanalizowali 36000 śmiertelnych
policyjnych handlu rozmaite drobiazgi
wypadków w Kopenhadze między 1 stycz
mniej
lub więcej niezbędne. jak np. spin
nia 1928 a 31 grudnia 1932 roku. W ogólnej
ki,
guziki,
kołnierzyki, agrafki, zapałki,
tej liczbie wyróżnicowano 14 rodzajów wy
papierosy, papier listowy, znaczki pocz
Ważny we wtoreK, 16 lipca na przedstawienie o godz. 8.30 wiecz.
padków śmiertelnych, w zależności od zde
towe, owoce, czekoladki, wodę kołońską
finiowanych chorób śmiertelność do lat 5
Okaziciel niniejszego kuponu, otrzyma po wykupieniu jednego biletu po normalnej, cenie drugi
ołówki etc. etc. W Berlinie rozszerzono
i śmiertelność starczą, pozatem uwzględ
analogiczny EłESPŁATreilE
niono proporcję płci.
zakres działalności automatów: ustawio
Gdy sporządzono krzywe śmiertelności
no np. automaty, które wyrzucają za
w chorobach nerwowych, psychicznych,
odpowiednia opłata wiazamke świeżych
samobójstwach, chorobach krążenia, dróg
kwiatów. Natomiast w Frankfurcie nad
oddechowych itJ„ gdy wreszcie porówna
Menem ustawił praktyczny przedsię
no je ze sobą okazało się, że wzmożenie
W Lille odbył sie ślub panny Geno ny zginął podczas walk powietrznych. biorca automaty, z których po wrzuce
wypadków śmiertelnych zarysowuje się wefy Baurodin, jak o tern donoszą pi Trzeci narzeczony został przejechany niu 25 fenigów wyskakuje opakwane
najwyraźniej w rytmach dwudziestosiedna śmierć przez auto, czwarty, piąty i w tekturę — jajko, i to jajko albo suro
miodniowych. Gdy następnie porównano sma paryskie. Nicby w tern nie było nad
otrzymane krzywe z krzywemi periodycz zwyczajnego, śluby zdarzają Sie co- dziewiąty ulegli chorobie, szósty i dzie we albo nawet gotowane.
nych burz magnetycznych albo odpowiednio dzień, gdyby nie fakt, że zaręczyny p. siąty zaraził się choroba od pacjenta i
z krzywemi występowania plam słonecz Baurodin były 13-tymi z rzędu. Już pier zmarł, ósmy odebrał sobie życie pu kra
NASZ’? DZIECI.
Mały Staś skończy! siedem lat.
nych okazało się, że w okresie badanym w wszo zaręczyny „jubilatki“ z młodym dm finansowego który przyprawił go o W dniu urodzin przeznaczy! ojciec dla niego osobny
krzywych zdrowia i zaburzeń magnetycz oficerem armii francuskiej przed 1914 wielkie straty, jedynasty i dwunasty pokój.^o, cy0pC,ei będziesz teraz mieszka! sam. Ume
jest bardzo solidne. Powinno cl wystarczy»
nych występują analogiczne maksyma, któ rokiem zakończyły się tragicznie, bo padli ofiarami katastrof kolejowych. Po blowanie’
życie. Cóż, czy jesteś zadowolony?
re jednak nie pokrywają s.ę ściśle w tych śmiercią narzeczonego na froncie. Na mimo to trzynasty skoiei narzeczony, na —cale
Ja tak, ale kto wie, czy będzie się podoba» mojej
sanjych dniach. Krzywe poszczególnych
niezrażony fatalnym losem swoich po żonie.
chorób wskazują pewne przesunięcia w rzeczona została pielęgniarką w szpita przedników, przystąpił jednak do ołta JESZCZE GORZEJ. — Pańska posada nie przedsta
wia się tak korzystnie, żeby się ,>an mögt żenić.
czasie, w stosunku do maksymów nasileń lu wojskowym i tu poznała młodego lot
zaburzeń magnetycznych więc np. wzmo nika, z którym zaręczyła się. Ale i to rza i złączył swoje losy z panna Bau — Przeciwnie, jest tak marna, ze ja muszę się
ożenić!
żenie wypadków śmiertelnych w dziedzinie nie trwało długo, gdvż i drugi narzeczo rodin.

Artystka cyrkowa została
doktorka filozofii

Ze zjazdu Związku Powstańców
powctu Św ęiochłowlckiego

Program cudów Cyrku SlanlewiXich
dla naszych Czytelników bezpłatnie
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EKS. (Katowic!) pokonany przez „Pogoń” (Katowice)
W ubiegłą niedzielę odbyły się na stawie
Małgorzaty w Giszowcu tegoroczne pływackie
Mistrzostwa Śląska klasy II. i III. Z udziałem
pływaków najpoważniejszych Klubów Śląskich,
jak: EKS., TPG. „Pogoń“, KPS.. TPS., itd.
Na starcie stanęli zawodnicy w imponującej li
czbie. około 150, dzięki czemu zawody miały
przebieg bardzo ciekawy, łembardziej, że osią
gnięto cały szereg doskonałych wyników, roku
jących śląskiemu pływactwu iaknajlepsze na
dzieje na przyszłość.
Na. specjalne podkreślenie zasługują wyniki
osiągnięte przez 16 letniego Schwarza (EKS.),
który w biegach na 400. 200 i lut, m stylem do
wolnym wykazał formę bliską extra-klasie Pol
skiej, oraz świetna styl 14 letniego skoczka Jędryska (TPG), ucznia Mistrza Polski Maerza.
Pozatem wyróżnili się z ,«Pogoni“ Langner,
Matterówna, Neblówna i Menclówna. z EKS.,
Haliierówna i Bolówna, z KPS. Machura i Mandilówna, dalej z TPG.. dobry styl klasyczny po
kazali Domagała i Kulawik, z TPS., zaś Woj
tyczka i Królik.
W ogólnym obrazie zawodów uderzała ma
ła liczba zawodniczek, szczególnie w biegach
etylem dowolnym i nawznak. Pełnowartościo
wym narybkiem kobiecym mogą się obecnie
wykazać właściwie tylko „Pogoń“ Katowickamająca większą ilość dobrych zawodniczek, oraz EKS,
Sensację dnia było zdobycie pierwszego
miejsca przez „Pogoń“ Katowice, która terns aimem w oigóilnej punktacji Mistrzostw Śląska
(I. II. i III. klasy) wysunęła się na trzecie miej
sce, za EKS i TPG.
Fakt ten świadczy jaknajkorzystniej o meto
dach pracy, zastosowanych w ciągu ostatniego
roku przez Zarząd ..Pogoni“ — i zasługuje na
specjalne podkreślenie.
Organizacja zawodów, spoczywająca w rę
kach d. Przybyły i P- Maerza — wzorowa

Poniżej podajemy punktację wyników II. I
III. klasy :
I. .Pogoń“ 406 punkt. — II EKS. 370 punkt.
— III. TPG, 359 punkt. — IV KPS. 303 punkt
— V. TPŚ1. 141 punkt — VI. PTP 40 punkt.
Ogólna punktacja Mistrzostw Slaska przed
stawia się jak następuję:
. I, EKS 1018 punkt. — II. TPG. 855 punkt.
— III, ,Pogoń“ 610 punkt. — IV. KPS. 580

14 dni — 25. VII. do 8. VIII. 1935
28 <S7® w kl. III, sä SIS w kl. 11.
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KS. M, P. Wodzisław — KS. Błyskawica )
kop. Emma 4:8 (2:4)
I
Sympatyczni Ompiacy ponieśli w rozgryw
7
kach o mistrzostwo A-klasy na swoim boisku
dotkliwą porażkę z dobrą drużyną „Błyska
wicy“ z kop, Emmy, która w ostatnich tygod
Mistrzostwa zakończone zostaną w najbliższych dniach, — Najbliższe spotkania niach mocno się poprawiła w swej formie. Zwy
cięstwo było zasłużone.
>
międzyokręgowe.
Nowe władze Związku Tenisowego z prezesem, płk. Targów Katowickich. Projektowane również są spot
KS. Rymer — TS. 20 Rybnik 3:2 (2:2)
\
Piaseckim na czele przez krótki okres swego urzędo kania z Warszawą, Wrocławiem, jak również z Berli
Drużyna rybnicka zlekceważyła sobie rożX
wania zdołały wyprowadzić tenis śląski na szersze nem. Mecze propagandowe odbędą się w celu spopula
tory. Okręgowe mistrzostwa, które zazwyczaj przez ryzowania białego sportu na prowincji, we wszyst grywki i wysłała na mecz pełną drużynę rezerw
cały rok były rozgrywane, w tym roku są już ukoń kich większych ośrodkach Śląska.
wową, zaś drużyną pierwsza pojechała do Ru
czone i wyłoniły już mistrzöv w obu grupach. Pozo
I tak w Bielsku, dnia 21 lipca — spotkanie Bielsko dy Sl. na mecz towarzyski z KS. Naprzodem
staje tylko decydujący mecz o mistrzostwach Śląska — Cieszyn ca. Katowice, 28 hm. Rybnik — Chorzów w
między Pogonią a Katowickim Klubem Tenisowym, Chorzowie, 11 sierpnia Chorzów — Katowice w Cho Ruda, gdzie dostała w skórę od gospodarzy w
który rozstrzygnie kwestję mistrza Śląska na rok 1935. rzowie, oraz 25 sierpnia: reprezentacja klubów A-kla- stosunku 3:0. Zlekceważenie sobie rozgrywek
Tenisiści śląscy, w szeregach których znajduje się sy contra reprezentacja klubów B-klasy w Sosnowcu. mistrzowskich przez TS. 20 Rybnik uważać na
Podkreślić musimy również, źe na Śląsku po raz leży za nierozsądne. Postępek, ten rzuca kiep
mistrzowska para Polski w grze podwójnej — Tarłowski i Bratek, nie mogą rzecz oczywista występować pierwszy w Polsce zorganizowano kurs dla sędziów skie światło na cały klub.
często, tj. w spotkaniach międzyokręgowych,. bowiem naczelnych. Drugi zrzędu kurs odbędzie się dnia 19
ta czołowa dwójka Śląska stale jest zajęta w spotka bm. Ponadto stworzono referat dla junjorów, zada KS. Concordia Knurów — KS. 23 Czerwlonkai
niach wyznaczonych przez Polski Związek Tenisowy, niem którego jest. wyłowienie na wszystkich kortach
3:2 (2:1)
niemniej jednak kap. związkowy ŚL. OZLT. ustalił już Śląska, talentów wśród grającej młodzieży nieetowaszereg spotkań międzyokręgowych, względnie między rzyszonej.
Gospodarze przez swe zwycięstwo, chociaż
miastowych, tak o charakterze reprezentacyjnym jak
W mistrzostwach tenisowych B-klasy wyłoniono już z trudem wywalczone wysunęli się na czoło
1 propagandowym.
we wszystkich trzech grupach mistrzów, którzy roze
Pierwse z cyklu meczy reprezentacyjnych będzie grają między sobą spotkania kwalifikacyjne o wejście tabeli A-klasy Podokręgu Rybnickiego.
spotkanie między Śląskiem Opolskim, a Śląskiem w do A-klasy. W tym roku, zgodnie z uchwałą ŚL. OZLT
Bytomiu. W spotkaniu tern, między innemi udział we do A-klasv wchodzą dwie drużyny, jak również do KS. Silesia Rybnik — KS. Naprzód Rydułtowy,
2:3 (0:2)
zmą: Tarłowski, Bratek, Volkmeröwna i Badowska, B-klasy spadają dwie drużyny. Mistrzostwa grup kla
ongiś czołowa tenisisł .a Warszawy.
sy B zdobyły: Siemniunowl.cki KT, Świętochłowicki KT
Dotychczasowy
leader poniósł niespodziana
W dniu 4 sierpnia rb. odbędzie się spotkanie mię oraz rezerwa Pogoni. P.-rwsze mecze kwalifikacyjne
ale zasłużoną porażkę i zmuszony został ustąpię
dzyokręgowe Śląsk — Lwów w Katowicach o puhar rozpoczynają się 4 sierpnia.
swego miejsca drużynie Concor dii z Knurowa,
która w identycznym stosunku pokonała na
swem boisku zespół KS. Czerwionka.
KS. Polonia Pszów — KS. I. Chwałowlce

Sport tenisowy na Śląsku

Dziś sensacyjna walka odwetowa Krausera z Kaiserem

W ubiegłą sobotę tegoroczny mistrz Europy,
i wicemistrz świata, Krauser napotkał w fina
le wyjątkowo groźnego przeciwnika — Niem
ca Kaisern Niestety pech prześladował Krau
Komunikat Nr. 18
sera. W 48 min Krauser schwycił swego prze
z posiedzenia Wydziału Gier i Dyscypliny
ciwnika w przedni pas i zakręciwszy młynka
z dnia 27 czerwca 1935 r.
1)
Prośbę KS. 09 Mysłowice o zniesienie wzgl. umorzucił na łopatki. Nim jednak 'sędzia zdążył odrzenie kary nałożonej na gracza Tomasa Józefa odrzu gwizdać
zwycięstwo, Kaiser zkolei zrulował
cono, jednak zezwala się na wstawienie gracza do za
przeciwnika i przytrzymał Krausera na łopat
wodów w dniach 29 i 30 czerwca oraz 7 lipca br.
kach. Krauser takim nieoczekiwanym wypad
2) Odrzucono prośbę KS. 22 M. Dąbrówka dot. zawie
szenia dyskwalifikacji gracza Kopecia Karola. Donie kiem był przygnębiony i tłómaczył się. iż rzu
sienie dot. gracza Piotrowskiego z KS. Kościuszko jest cając przeciwnika na łopatki, uważał siebie za
nieaktualne, powołując się na komunikat W GID Nr. 15 zwycięzcę, dlatego też zwolnił przeciwnika z
pkt." 12 lit. b z dnia 6. 6. b. r.
3) Wyznacza skq ponowne zawody o mistrzostwo B- uchwytu, który sytuację tę wykorzystał i zru
Ligi gr. III pomiędzy KS. Walka Wakoszowy a TS. Na lował go Protest Krausera odrzucili sędziowie,
przód II Lipiny na dzień 14 lipca br. godz. 17.30.
nie pozostało mu zatem nic więcej jak zażądać
4) Ukarano następujące kluby grzywną za niezgło- rewanżu Otóż sposobność nadarza się prędzej,
szenie zawodów do Śl, OKS.: KS. Słupna 3.00 zł., Ż. K.
S. Katowice 2.00 zł., TS. Naprzód Lipiny 6.00 zł., KS. niż się tego spodziewano. Krauser uważając, że
został pokrzywdzony zażądał wyznaczenia mu
Poniatowski Godula 4.00 zł.
walki rewanżowej.
5) Ukarano graczy dyskwalifikacją:
a) Barskiego Feliksa z KS. Roździeó - Szopienice 4
Otóż w dniu dzisiejszym odbędzie się sensa
tyg. za niesportowe zachowanie się i niebezpieczną grę cyjna ta walka rewanżowa pomiędzy Krause
na zawodach przyjacielskich w dniu 16. 6. br. c/a KS.
Spotkanie to jest
Warta Zawiercie, jak również za fałszywe podanie na rem a Niemcem Kaiserem.
zwiska sędziemu. Kara liczy się od 8. 7. do 8. 8. 35 r. największą atrakcją obecnego turnieju i jest ob) kapitana drużyny KS. Roździeń-Szopienice Emila czekiwane przez całe Katowice sportowe Wszy
biadaj a 6 tyg. za podanie fałszywego nazwiska gracza. scy doskoałe rozumieją, że walka Krausera z
Kara liczy się od 8. 7. do 23. 8. 1935 r.
c) Walczucha Rudolfa, kapitana druż. KS. 06 My Kaiserem wymagać będzie pełnego napięcia sił
słowice 2 tyg- za niepodanie na wezwanie sędziego na i umiejętności Krauser w ostatnich swych wal
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zwiska wykluczonego z zawodów pracza z zawodów w
dniu 22. 4. b. r. c/a KS. Fablok Chrzanów. Kara obo^ł^zuje od 8. 7. do 22. 7. .1035 r.
ci) gracza Ernesta Bienie z KS. Śląsk Kończyce 2
tyg. za słowną obrazę sędziego. Koniec kary 8. 7. 35 r.
e) Erma Eryka i Nalepę Jerzego z KS. Kresy Cho
mów 6 tyg. za umyślne kopnięcie przeciwnika. Koniec/
kary 5. 8. 1935 r
f) kapitana drużyny KS. Kresy Chorzów Gajdę Fran
ciszka 6 tyg- za podanie na wezwanie sędziego fałszy
wego nazwiska wystawionego gracza. Kara obowiązuje
Cd 8. 7. do 19. 8. 1935 r.
6) Za niepodanie kart tożsamości ukarano KS. Kresy
Chorzów grzywną 12.00 zł.
7) Odrzucono doniesienie KS. Strzelec Nakło do za
wodów o mistrzostwo z dnia 7. 4. br. c/a KS. Naprzód
Łagiewniki, gdyż nie wniesiono formalnego protestu.
Co do wstawienia przez KS. Naprzód Łagiewniki nie
uprawnionych graczy należało dostarczyć umotywowa
ny material dowodowy, albowiem według epiau druży
ny, wszyscy zawodnicy byli uprawnieni do zawodowana.
8) W związku z doniesieniem KS. Strzelec Nakło
ffzywa się tarnt, klub do ogrodzenia swoich bramek w
;erminie do 14 dni. O wykonaniu niniejszego wezwa
na należy tut. Okręg zawiadomić w pow. terminie,
9) XV związku z doniesieniem KS. Kościuszko Szo
pienice dot. zawodowania nieuprawnionego gracza na
zawodach o mistrzostwo w dniu 11. H. 1934 r. w druży
nie KS. 22 M. Dąbrówka postanowiono, podtrzymuje się
wynik uzyskony na boisku a to po przeprowadzonych

punkt. — V. Hakoah 264 punkt. —. VI. TPS1.41 punkt, — VII. BBSV. 111 punkt.
Mistrzostwa Śląska wykazały wzrost ilości
narybków wśród młodzieży polskiej Śląska, co
przy nieustannej i systematycznej pracy Pol
skich Klubów Sportowych przyczyni się nieuchybnie do przełamania dominującego od kilku
lat stanowiska EKS. w pZywactwie Śląska i
Polski.

kach znów zabłysnął świetna formą. Krausera
tak wałczącego nie łatwo jest położyć na łopat
ki, zdaje sobie z tego sprawę jego przeciwnik
— Kaiser, kroczący obecnie od zwycięstwa do
zwycięstwa.
Dzisiejsza wiec walka zapowiada się sensa
cyjnie i niezwykle ciekawie. Spodziewamy sie,
że ujrzymy nietylko zacięte spotkanie, ale też
walkę stojącą na poziomie godnych dwóch mi
strzów kunsztu zapaśniczega
.
W niedzielę Szyimkowski w walce amerykan
sklej uzyskał przewagę nad Grabowskim, przy
czepi obaj nie mają pojęcia o tym stylu Krau
ser w 4 mim pokonał w walce szwajcarskiej
Zaisiga.
Największe zainteresowanie budziła wa.ka
Szczerb i ński eg o z Kaiserem, Walka iskrzyła
się od klasycznych chwytów Zwyciężył w 18
min lepszy Kaiser Wreszcie Włoch Trawaglini zdusił nelsonem Kazimierczuka.
Dziś we wtorek, niewątpliwie tłumy wypeł
nią salę Powstańców. Gówna atrakcją oczywi
ście będzie odwetowa walka Krausera z Kaise
rem. Ponadto ciekawie zapowiada się walka
Tomowa z Szymkowskim i Grabowskiego z
Trawaglini-m Wszystkie walki dla ustalenia
kolejności nagród, decydujące

Sensacyjne zawody lekkoatletyczne w Katowicach
W najbliższy czwartek, 18 lipca, o godz.
18 odbędą si-ę na boisku Pogoni w Katowicach
niezwykle interesujące zawody lekkoatletyczne,
organizowane przez Sekcję lekkoatletyczną
KKS. JPogoń“. — W zawodach tych weźmie
udział szereg czołowych zawodników polskich
z Kucharskim Morończykiem i Schneiderem na
czele, którzy bezpośrednio potem wyjeżdżają do
Budapesztu z reprezentacyjną drużyną Polski

Festyn sportowy KS. Czarni Gorzyczki.

B-li go w a drużyna KS. Czarni Gorzyczki urządziła onegdaj festyn sportowy przy udziale
kilku miejscowych drużyn oraz rezerwy mistrza
Polski KS. Ruch z Wielkich Hajduk. Spotkania
rozgrywane były o nagrody i dyplomy. Naj
większe jednak zainteresowanie wśród miejsco
wych zwolenników sportu futbolowego wzbu
dziło spotkanie gospodarzy KS Czarni Gorzyczki, którzy obecnie zajmują cz.olową pozycję w
B-ilidze rybnickiej z rezerwowa drużyną mi
strza Polski KS. Ruch, która pretenduje w br.
do tronu mistrza A-klasy.
W na POdeta- KS. Czarni Gorzyczki — KS. Ruch II Wielkie
Hajduki 1:6 (1:4)
Przed rozpoczęciem meczu nastąpiła wymia
na bukietów. Z gwizdkiem sędziego atak Ruchu
^°ZPN, ,
ruszył jak lawina na bramkę przeciwnika i już
w pierwszych sekundach gry zdobył dla swych
kowein (3*0)*
T o barw prowadzenie. Wykorzystawszy chwilową
konsternację gospodarzy umieszczają goście je
szcze dwa razy piłkę w siatce przeciwnika. —
Stało się to w przeciągu 5 minut. Teraz jednak
Xve1n ukavano gracza Śmietanę Ludwika z Ks"
„Czarni“ zaczynają sprawniej grać. Raz poraź
"’obeoWiec dożywotnią dyskwalifikacją za
udaje się im podejść pod bramkę „Ruchu“. Ho
p sędziego 1 za pobicie sędziego.
norowa bramka zdobyta1 przez kierownika ataku
t(1am^Vyłazyc*1 Staczy ukarano na podstawie sprawooraz * sędziowskiego i prze irowadzonych dochodzeń dodaje gospodarzom zapału do walki, to też
P«W0)„a Podstawie ciągle powtarzających się ekscesów, przez mały okres gra jest otwarta. Pierwsza
któfe ąc się na zarządzenie PZPN z dnia 28 marca br., połowa meczu kończy się przy stanie 4:1 dla
2 Pkt, 0S°szi>r.o w Komunikacie Zarządu SLOZPN Nr. Ruchu. Po przerwie gospodarze dążą za wszel
ką cenę do polepszenia wyniku, co im się jednak
(~ł c„za WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY
*‘('<inek, sekretarz.
(—) Wybieraki, przewodu. nie udaje. Lotny atak Ruchu przeważnie skrzy-

1:2 (1:1)

„Polonia“ z Pszowa po tej- porażce znalazła
się na ostatniem miejscu w tabeli i nie ulega
wątpliwości, że w następnym roku znajdzie się
w B-lidze.
)
KS. Szyby Jankowice — KS. Strzelec Cżerwionka 1:3 (1:2)

Z toru wyścigowego w Brynowie.
Onegdaj w 14 dniu sezonu wyścigów konnych z tota<
llzatorem w Katowicach na torze w Brynowie rozegrana
6 gonitw. Były one nadwyraz interesujące i dostarczyły
dużo emocji. Wypłaty w totalizatorze były dobre.
W gonitwie pierwszej płaskiej 1.800 mtr. Wygra*
Kombinator St. Królickiego pod ź. Tuchołką w 1*59“,
2) Traglast st. ,,Bończa‘\ 3) Irrtum M. Greka, 4) faJ
woryzowana na miejsce Stkunda W. Lewickiego. Tot<
zw. 14 zł., m. 11 i 12 zł. za 10 zł.
W drugiej z płotami 2.800 mtr. faworyci zawiedli,
wygrała natomiast Gazda J. Rościszewskiego pod chł.
Gryzą w 3‘25“, 2) Baby J. Boryckiego, 3) Fosgen IL
Pomernackiego, 4) Figaro II. J. Wcisłowicza. Tot. zw.
75 zł., m. 35 i 27 zł. za 10 zł.
W trzeciej płaskiej 1.600 mtr. ogólna faworytka
Sternblume zawiodła, podczas kiedy wygrała lekko
Etoile D'or M. Priski Mencel pod j. Wachowiakiem w
1*46“, 2) Sternblume Ign. hr. Mielźyńskiego, 3) Grisette
III. M. Greka, 4) Wag J. Temnickiego, 5) Goldella II.
K. Bogusławskiego. Tot. zw. 39 zł., m. 14 1 12 zł. za
10 zł.
W czwartej płaskiej sprzedażnej 1.600 mtr. wygrał
faworyt Beau J. Pawłowskiego pod chł. Koriczalem II.
w 1‘46“, 2) Belle Etoile J. Temnickiego, 3) Piosenka
Ign. hr. Mielźyńskiego, \ 4) Gironde st. „Zygmunt“, 5)
Nadobna St. Starzeckiego, 6) Ebony E, Wawrzynka.
Tot. zw. 18 zł., m. 16 i 24 zł. za 10 zł.
W piątej z płotami 2.400 mtr. wygrała Guldynka L.
J. bar. Kronenberga pod clił. Rutkowskim II. w 2*54“,
2) Gracz II. J. Rościszewskiego, 3) Dzwon M. Mrugaszewslciej, 4) Secunda IV. E. Wawrzynka, 5) Numer
11 St. Królickiego, 6) Comtesse II. J. Temnickiego. —<
Tot. zw. 29 zł., m. 16 i 29 zł. za 10 zł.
Ostatnią gonitwa dnia płaską 1.800 mtr. wygrał Gu
bernator St. Królickiego pod chł. Kowalczykiem w 2*01“,
2) Haiti st. „Boczą“, 3) Amore Canta M. Priska Men
cel, 4) Maestro W. Bobińskiego i J. Turno, 5) Alraune
J. Gerbowej. Tot. zw. 28 zł., m. 20 1 60 zł. za 10 zł.

— Dwa pojedynki: w biegu na 800 m miedzy
Kucharskim, mistrzem Polski, Drozdowskim —
wicemistrzem i Rakoczym, mistrzem Śląską, a
następnie w skoku o tyczce między rekordzi
stami Polski Morończykiem i Schhneidereim,
stanowić będą; prawdziwą sensację, które wi
dowiskowo dają najwięcej emocji
Zawody strzeleckie o mistrzostwo kola
A więc w czwartek o godz. 18 spotykamy
Podchorążych Rez.
się na boisku Pogoni, obok parku Kościuszki.
Zarząd kata organizmie w lipca br. II Do
roczne Zawody Strzeleckie o „Mistrzostwo Ko
ta“. Zawody te obejmować będą konkurencja
dł-ami dochodzi coraz częściej do głosu i wzma indywidualne .podchorążych rez zrzeszonych
cnia swój stan posiadania jeszcze dwoma dal- oraz b. członków Koła, obecnie ppor. rez. Doszeml godami. Wynik meczu nie odpowiada cen tając wagę n a jgrun t ow n tejs z-ego t powszech
przebiegowi gry, gospodarze bowiem zasłużyli nego przygotowania strzeleckiego organizacji nł
na cyfrowo niższą przegraną
terenie tak wysuniętym — i chcąc zachęcić do
uprawiania tego sportu — jako sportu obrony
KS. Panewniki — Polskie Radio
narodowej — najszersze rzesze członków orga
0:2 (0:0).
nizacji, wydawane będą nagrody strzeleckie
Rewanżowe to spotkanie rozegrane one zdaj oraz dyplomy dla tych wszystkich zawodników,
na gorącym gruncie w Panewnikach przynio którzy uzyskają najlepsze wyniki w konkuren
sło powtórne i zasłużone zwycięstwo drużynie cji przez siebie wskazanej.
Zgłoszenia dokonać należy do dnia 15 lipca
Polskiego Radia
.....
Mecz ten ze strony KS. Panewniki był prze br. w sekretariacie Koła Podchor, Rez w Ka
prowadzony brutalnie Sędzia z KS. Panewniki towicach ulica Plebiscytowa nr. 1 II piętro (oso
tolerował kopaninę i swemi meudołnemi roz biście względnie na piśmie).
strzygnięciami doprowadził do bójki. I tak w
Załatwienie sprawy zorganizowania pow.
drugiej połowie meczu jeden z graczy KS Pa zawodów
strzeleckich Zarząd kola poruczył PP'
newniki czynnie znieważył gracza Polskiego
Wiceprezesowi pchor Brodniewiczowi Janów ii
Radia.
W takich to warunkach został rozegrany oraz Refer. PW„ i WF. ppor. rez. Stołowskie
„mecz przyjacielski“ na boisku w Panewnikach. mu Romanowi,

Asy lekkoatletyki Śląska w Bielsku.

Turniej gier sportowych w Chybiu.

Projektowane przez Zw Strzel. Bielsko wiel
kie zawody lekkoatletyczne 27 bm zapowiada
ją się nader interesująco. W zawodach tych
wezmą udział znani nietylko na Śląsku ale w ca
łej Polsce lekkoatleci jak: Schneider. Nowosiel
ski. Chmiel, Praski, Mucha, Zajusz i cały sze
reg miejscowych najlepszych zawodników. Za
wody te będą atrakcją dla miłośników lekkiejatletyki na tut. terenie.

Staraniem ZS. odbył się onegdaj w Chybiu
turniej gier sportowych, który zgromadził na
starcie 6 drużyn męskich, 5 żeńskich i 2 dru
żyny orląt W ogólnej punktacji I. miejsce w
drużynie męskiej zajął ZS. Bystra $1. zdobywa
jąc temsamem puhar przechodni ufundowany
przez prezesa Babisza. W grupie żeńskiej l
miejsce zajęła ZR .Walcownia Metali. Dziedzi
ce, w grupie orląt I. miejsce zajął ZS. Bystra,
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Wiadomości gospodarcze
Polska spłaca długi zagraniczne.
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Wtorek 16 lipca.
KATOWICE. Gcdz. 6.30 Audycja poranna.
8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hej
nał z wieży Marjackiej w Krakowie. 12.03 Wiadomości
meteorologiczne.
12.05 Dziennik południowy.
12.15
Muzyka lekka 1 taneczna.
13.00 Chwilka dla kobiet.
13.05 Zespół salonowy.
13.30 „Z rynku pracy“. 15.15
Ceduła giełdy zbożowortowarowej.
15.17 Wiadomości
tieżące. 15.20 Życie artystyczne i kulturalne Śląska.
15.25 Wiadomości o wywozie polskim. 15.30 Transmisja
z Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spalę:
Wędrówka po obozach. 1G.00 Skrzynka P. K. O. 16.15
Recital fortepianowy. 16.35 Harmonijka, cytra i akor
deon (płyty).
16.50 Codzienny odcinek prozy. 17.00
„Dla naszych letnisk i uzdrowisk“ — koncert. 18.00
Pogadanka przyrodnicza. 18.10 „Cała Polska śpiewa“.
18.30 Transmisja z Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa
Polskiego w Spalę: Reportaż z wystawy harcerskiej.
18.45 Melodje polskie (płyty). 19.15 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 Rew ja radjowa (płyty)
23.0CWiadomości meteorologiczne. 23.05 Dalszy ciąg rewji radiowej.

Środa 17 lipca.
KATOWICE. Godz. 6.30 Audycja poranna.
8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hej
nał z- wieży Marjackiej w Krakowie. 12.03 Wiadomości
meteorologiczne.
12.05 Dziennik południowy.
12.15
Koncert dla naszych letnisk i uzdrowisk. 13.00 Chwilka
dla kobiet 13.05 Muzyka popularna — płyty. 13.30 Mu
zyka lekka i taneczna (płyty). 15.15 Ceduła giełdy zbofowo-towarowej. 15.20 Chwilka społeczna. 15.25 Wia
domości o wywozie polskim. 15.30 Utwory fortepianowe
I. J Paderewskiego. 16.00 „Obozy wypoczynkowe dla
kobiet“. 16.15 Suity liryczne. 16.50 Codzienny odcinek
prozy. 17.00 Chór Dana (płyty). 17.20 Recital śpiewa
czy. 17.35 Cezar Franek: Sonata A-dur na skrzypce
i fortepian. 18.00 Wesoły skecz p. t. „Wakacje zaczęły
eią świetnie*. 18.15 Cała Polska śpiewa“. 18.30 Szkic
literacki mgr. Pawła Musioła. 18 45 Skrzypce 1 wio
lonczela (płyty). 19.15 Koncert reklamowy. 19.30 Po
kój dziecinny (Coin de enfants) Ol. Debusgy‘ego. 19.50
Przegląd humoru zagranicznego (polityczny humor
francuski). 20.00 Pogadanka.
20.10 Koncert muzyki
lekkiej (płyty). 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 „Obrazki z życia dawnej i współczesnej Polski“.
21.00
„Flis“ — opera Stanisława Moniuszki. 22.00 „Józef
Piłsudski w roku 1920“ — odczyt. 22.50 Utwory Eme
ryka Kalmana w wyk. małej orkiestry P. R.
23.00
.W iadomości meteorologiczne. 23.05 Dalszy ciąg koncertu.

W ministerstwie skarbu odbyło się posiedzenie ko
misji długów Państwa Polskiego pod przewodnictwem
senatora Augusta Popławskiego. Sprawozdanie ze sta
nu długów wewnętrznych złożył sen. Laurysitw-icz, długi
zagraniczne omówił poseł Hołyftski, a gwarancje skar
bu państwa — sen. Popławski.
Według danych komisji długów, całkowite zadłuże
nie Państwa Polskiego na 1 lipca r. b. wyniosło 4.641.847
tys. zł. wobec 4.691.647 tys. zł. na 1 stycznia 1935 r.,
czyli w ciągu ubiegłego półrocza zadłużenie to spadło
0 49.800 tys. zł.
Na spadek ogólnego zadłużenia wpłynęła giównle
splata długów zagranicznych przez Skarb Państwa Pol
skiego, które zmniejszyły się o 184.689 tys. zł. do wyso
kości 3.160.725 tys. zł. wobec 3.315.414 tys. zł. na 1 sty
cznia r. b.
W przeciwieństwie do długów zagranicznych, zadłu
żenie wewnętrzne wzrosło o 134.889 tys. zl. i na dzień
1 lipca r. b. wyniosło 1.481.121 tys. zł. wobec 1.346.233
tys. zł. $ia 1 stycznia r. Ł.

Eksport z Polski do Egiptu.
Wyniki polskiego eksportu do Egiptu za rok 1934
wykazują przy wzroście zainteresowania się rynku
egipskiego towarem polskim, zwiększenie się wartości
eksportu o około 100 proc. w porównaniu z r. 1933, oraz
zróżniczkowanie się eksportu, obejmującego według
statystyki egipskiej 43 pozycyj towarowych w 1934 r.,
wobec 20 pozycyj w r. 1933. Eksport rozszerzył się za
równo w zakresie surowców (30—35 proc.), jak i półfa
brykatów, oraz wyrobów gotowych (65—70 proc.).
Oceniając osiągnięte wyniki, należy mieć na uwadze
trudności, wynikające z dalszego spadku funta w roku
1934. jako też wzmożoną konkurencję innych krajów,
zabiegającą intensywniej o rynek, który stosuje jeszcze
liberalizm w dziedzinie wymiany handlowej. Dostoso
wywanie się eksportu polskiego do wymagań jakościo
wych i cen rynku egipskiego wpłynęło na więcej realne
opracowywanie tegoż rynku, systematyczniejsze i konkietniejsze. aczkolwiek liczne są jeszcze wypadki wy
cofywania się eksporterów polskich z rynku przy ze
tknięciu się z pierwszemi trudnościami.
Eksport egipski do Polski obejmował w r. 1934 oprócz bawełny nieznaczną ilość nasienia sezamowego.

Wzrost obrotów handlowych pomiędzy
Polską i Palestyną.

Izba Handlowa Polsko-Palestyńska w sprawozdaniu
swem za rok 1934 podkreśla poważny wzrost objętościo
wy wzajemnego importu i eksportu między Polską a
Palestyną, przyczem saldo dodatnie na korzyść Polski
wykazuje stale tendencję zwyżkową. I tak w latach
od 1931 do 1934 wynosił przywóz z Palestyny do Polski
kolejno: 626 cys., 618 tys., 578 tys. i 1058 tys. zł. Wywóz
zaś z Polski do Palestyny wynosił w odpowiednich la
tach: 1634 tys., 3207 tys., 5752 tys. 1 9067 tys. zł. Jak z
-»■--■OOO ' ... ...
powyższego wynika, saldo dodatnie na korzyść Polski
wzrosło z 5 miljn. w r. 1933 do 8 miljn. w r. 1934.
Statystyka rządu palestyńskiego wykazuje o wiele
większą nadwyżkę na korzyść Polski, a mianowicie:
przywieziono i Polski do Palestyny towarów w r. 1933
Koncert „Wesołej Piątki“.
za 290 tys. funtów palestyńskich t. j. mniej więcej za
Zespól lwowski rewellersów „Wesoła Piątka", cho 10 miljn. zł., w r. 1934 ta sama statystyka podaje wy
sokość
impprtu z Polski na 475 tys. funtów palestyń
ciaż stosunkowo miody, powstał bowiem przed rokiem,
ma Już za. sobą 50 audycyj radiowych. Chór ten wy skich, co stanowi mniej więcej 13 miljn. zł.
Należy podkreślić, że eksport polski do Palestyny
stępował w „Wesołej Fali“, w koncertach orkiestralnowokalnych Rozgłośni Lwowskiej, oraz dał szereg włas
nych koncertów. We wtorek o godz. 22 usłyszymy w
wykonaniu „Wesołej Piątki" pod dyrekcją Zb. LtpCzyhsliiego starą piosenkę „Upływa szybko życie" w
przeróbce na chór rewellersów i czereg innych, melo
v "Wielkość gwiazd.
dyjnych utworów.
Gwiazdy są tak bardzo od nas oddalone — setki ty
sięcy kilometrów dzieli je od nas, a jednak astronom
Robert Soetens w Polskiem Radjo.
mówi nam o ich wielkości, temperaturze, masie. Jakim1
16 b. m. o gcdz. 21 przed mikrofonem rozgłośni war sposobem badacz zgłębia te i jeszcze wiele innych ta
szawskiej wystąpi Robert Soetens. Skrzypek ten, Szwaj jemnic, z jakiem! przeszkodami walczy, aby wiadomości
car, cieszy się dużem wzięciem i popularnością krajów te zdobyć — będzie mówił dr. Stanisław Szeligowski w
europejskich. Odegra on efektowny III koncert skrzyp piątym skolei odczycie z cyklu astronomicznego p. t.
cowy Saint-Saensa z towarzyszeniem orkiestry Polskie „Wielkość gwiazd“. Odczyt będzie nadany 16 b. m. o
godz. 18 z Wilna.
go Radja pod dyrekcją Józefa Ozimióskiego.

lira Aa radiowa

Km. 841/35
wierzyciel: Firma S. K. F.

Licytacja
Urząd Skarbowy w Wielkich Haj
dukach ogłasza sprzedaż licytacyj
ną następujących przedmiotów:
w Brzezinach, dnia 18 7 1935 r. o
godz 9.30 przy ul. 3 Maja 79
urządzenie restauracyjne
w Lipinach, dnia 24 7 1935 roku o
godz. 11,30 przy ulicy Chorzow
skiej nr. 22 urządzenie restaura
cyjne, umywalkę, aparat radiowy,
zegar, fortepian.
Urząd Skarbowy.
Wielkie Hajduki
(1554)
———————
Km. 64/35.
Wierzyciel: K. K. O. Cieszyn.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Cieszynie
Gustaw Siwy, mający kancelarię w Cieszy
nie, ul. Lenaua Nb. 9, na podstawie art.
602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomo
ści, że dnia 26 lipca 1935 r. o godz. 9-tej w
Bobrku nr. 73 odbędzie się 1-sza licytacja
ruchomości, należących do J an a Brannego,
składających się z:
1 konia gniadego, 1 wozu deskowego,
1 świni, 1 mióckarni,
oszacowanych na łączną sumę zi 780.—.
Ruchomości można oglądać w dniu licy
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia U lipca 1935 r.
(1500)
GUSTAW SIWY, Komornik.

g

Komunikaty

ooo

Kalendarzyk zebrań

Notowania poznańskiej giełdy zbożowej

Środa 24 lipca.

z dnia 15 lipca.
SZARLEJ.
Kwartalne zebranie członków Cechu
Ceny parytet Poznań.
Wolnego Rzeźnictwa — Wędlin. Szarleja i okolicy od
będzie
się
o
godz.
17 w lokalu p. Luppy w Piekarach.
Żyto zeszłoroczne 11.00—11.25, Żyto suche nowe 10.00—
10.50, cena tranzakcyjna tranz. 15 ton 10.45, tranz. 30 Pół godziny przed posiedzeniem kwartalnem odbędzie
ton 10.50, tranz. 30 ton 10.55, Owies 13.50—14.00, Jęczmień się posiedzenie zarządu.
zimowy 12.00—12.75.
Mąka pszenna — wszystkie ga
------- OOO --------tunki o 25 groszy wyżej 'notowane.
Mąka żytnia —
wszystkie gatunl o 25 groszy niżej notowane. Reszta
notowań bez zmiany. Usposobienie spokojne.
Tranzakoje na odmiennych warunkach: Żyta 1.180,5
tony, pszenicy 342,5 tony. mąki żytniej 275,5 tony, mąki
Hubertus. Można zwrócić się z zażaleniem do Try
pszennej 39,5 tony, otrąb żytnich 85 ton, otrąb pszen bunatu Rozjemczego dla Górnego śląska pod adresem:
nych 20 ton, owsa 1 tona, jęczmienia 165 ton, grochu Schiedsgericht für Oberschlesien in Beuthen O/S., Gar
Wiktor ja 135 ton, łubinu niebieskiego 5,5 tony, płatków tenstrasse “20. W zażaleniu należy się powołać na od
ziemniaczonych 15 ton.
powiedź Finanzamtu.
K T. S$0. Zwrócić się po Informacje do Głównego
Notowania warszawskiej giełdy pieniężnej Zarządu Powstańców śląskich w Katowicach przy ul.
Młyńskiej 47 lub do Głównego Zarządu P. O. W. w Ka
z dnia 15 lipca.
towicach przy ul. Plebiscytowej 1. Na odpowiedź trze
WARSZAWA. PAT.
Papiery państwowe: 3 proc. ba załączyć znaczek pocztowy za 25 gr.
poż. budowlana 43,25, 5 proc. poź. kolejowa 68.00, 6
—------OOO
1"
proc. poż. dolarowa 83.50—83.75, 4 proc. poź. dolarowa
52.75,
7 proc. poż. stabilizacyjna 67.13—67.25—67.13,
67.38—67.25 drobne,
4,5 proc. L. Z. Ziemskie Kredyt.
48.50,
INSPEKCJA. Do więzienia przyjechał na inspekcję
WARSZAW7A. PAT. Akcje: Bank Polski 90.90, Wę
giel 11.75, Starachowice 35.00—35.75—35.50. Tendencja wyższy urzędnik.
przeważnie mocniejsza.
Inspektor: — Co robią więźniowie, skazani na ciem
WARSZAWA. PAT. Dewizy: Amsterdam 360.20— nice?
Dyrektor: — Fi: panie inspektorze.
361.10—359.30, Berlin 213.10—214.10—212.10, Bruksela 89.45
Inspektor: — Ładne porządki! Od dziś dnia będą
—89.58—89.22, Kopenhaga 117.00—117.55—116.45, Londyn
wywoływać
klisze fotograficzne!
26.20—26.33-26.d7, Nowy Jork czek 5.28 3/8—5.31 3/8—5.25
3/8. Nowy Jork kabel 5.28 5/8—5.31 5/8—5.25 5/8,
Praga
SZKOCI. U lekarza.
22.30—22.15—22.05, Osia 131.65—132.30—131.00, Paryż 34.98
— To trudno, musi pan wyjechać do Szwajcarjl,
1/2-35.07—34.90, Zurych 173.15—173.58—134.60, Sztokholm inaczej nie ręczę za nic.
135.25—135 90—134.60, Włochy 43.55-43.67-43.43.
Dolar
— A Ile to będzie kosztowało?
prywatny 5.26,5. Tendencja niejednolita.
— Około 50 funtów.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku* dolarowa 82.75,
— Za drogo. Mam znacznie tańszą ofertę od kre
stabilizacyjna 112.7/8, warszawska 73.25, ślącka 74.7/8. matorium.

Odpowiedzi redakcji.

VII Km. 714/35.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości.

Obwieszczenie o licytacji
. ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Cieszynie
Gustaw Siwy; ina^ący kancelarie w Cieszy
nie, ul. Lenau a Nr. 9, na podstawie art.
602 k. p. c. podaje do publicznej wiadomo
ści, że dnia 24 lipca 1935 r. o godz. 17-tej w
Cieszynie, ul. Schodowa odbędzie się 1-sza
licytacja ruchomości, należących do firmy
Wilhelm Virag i Syn „Herkules" fabryka
szczotek do zębów, składających się z ma
szyny do pisania, szafy amerykańskiej,
stołu dębowego, stolika małego, biurka,
wieszaka, 90 kg ?vt celuloidowych, maszy
ny do wybijania firmy, maszyny dó szlifo
wania, do obcinania szczecin 1 czyszczenia
szczotek, oszacowanych na łączną sumę zł.
3.065,—.
Ruchomości można oglądać w dniu licy
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym
Dnia U lipca 1935 r.
(1589)
GUSTAW SIWY, Komornik.

Komornik Sądu Grodzkiego w Katowi
cach rewiru VII. Józef Bortel, mający kan
celarie w Katowicach, ul. Sobieskiego Nr.
15, na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 19 lipca
1935 r. o gośA. 14-tej w Kłodnicy restaura
cja odbędzie się J-sza licytacja ruchomości,
składających się z pianina starego marki
Th. Cieplik, centryfuga, magiel dębowa, 3
stoły w pokoju gościnnym, bufet w wyszyn
ku, stoły w pokoju restauracyjnym, krze
sła w pokoju restauracyjnym, stoły w sali,
waga stołowa, maszyna do krajania chleba,
kanapa pluszowa, 2 fotele i stolik z zieloną
narzutką, bieliźniarka z nadstawką bez
lustra, lustro szlif., szafa na ubrania, osza
cowanych na łączną sumę zł. 787,—.
Ruchomości można oglądać w dniu licy
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 25 czerwca 1935 r.
(1596)
J. BORTEL, Komornik.

Poszukuje się od zaraz
Słowo wvnowiedziane lest lotne ale słowo w dro
bnych
oelosze
niach Polski Za
jhodniej*' utrwaia
sie w pamięci dz,c
siatek tysięcy hu
dzi.

SPRZEDAŻE

Panienka potrzebna od zaraz na po
sadę zaufaną Zgłoszenia pod Nr, 1717
do Adimin Polski Zachodniej.

Maszyny do pisania okazyjnie sprze
daje oraz naprawia „Remont“. Kato.
wice. Stawowa 3.
(390)

U1
IAP0NSKI PROSZEK

Obwieszczenie o licytacji

ZABIJA

Ogłaszam, że w środę dnia 17 lipca 1935
o godz. 10 sprzedam publicznie w Katowi
cach na składnicy Fy. śl. Lloyd przy ul.
Jagiellońskiej nr. 5 następujące ruchomo
ści:
100 skrzyń smalcu wieprzowego,
oszacowane na łączną sumę zł. 1.000,—.
Ruchomości powyższe oglądać można na
miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacji.
DEJA, Komornik.

'Wypełnić! Wyciąć i przesłać do Urzędu poczt.!

OSAKA

Ogłaszajcie się
w „Polsce Zachodniej“

Wypełnić!

ratsmewei steimSypisttei
znającej stenograf ę. i język miemiecki z prak
tyką conajmmej dwuletnią, możliwie bankową.
Zgłaszać zechcą się tylko kandydatki z pełnemi kwalifikacjami na urzędniczkę bankową.
Zgłoszenia z podaniem wysokości pensji,
do których dołączyć należy życiorys i odpisy
świadectw, uprasza się nadesłać pod ,1707“.

WOLNE POSADY

V. Km. 1145/35.

(1507)

Teatr i estrada

nosi charakter wybitnie zarobkowy, w żadnym zaś wy
Repertuar kinoteatrów w Katowicach
padku nie dumoingowy. Wobec niezaprzeczonego faktu,
od piątku 12 Tpca:
że konjunktura obecna napotyka na dobre widoki trwa
Kino CAPITOL. , Algo * (człowiek dwuch światów).
nia i dalszego utrwalenia się, należy liczyć się z tern,
Kino CASINO: „Mężc. yźni w niebezpiecznym wie
że Polska zajmie o wiele wybitniejsze miejsce w han
ku“.
dlu zagranicznym Palestyny.
Kino COLOSSEUM: „Żona z ogłoszenia'*.
Kino RIALTO: „Rumba“.
Urzędowa ceduła giełdy zbożowej
Kino UNION: „Pat 1 Fatachon — Jako jazzbańdzlści“.
i towarowej w Katowicach
Kino DĄB — Dębina: 1) „Ty moje marzenie'* 1 2)
z dnia 15 lipca.
„Bez honoru''.
Ceny rozumieją się za 1U0 kg. parytet wagon Katowice
w handlu nurtowym, ładunkach wagonowych.
repertuar cyrku staniewskich
(Ceny transakcyjne podajemy w nawiasach).
Katowice, ul. Andrzeja.
Żyto (14.25—14.50) 14.25—14.50, Pszenica jednolita'
Dziś wtorek 16 lipca 2 prz .dstawlenia. Popoł. ceny
(17.50) 17.25—17.75, Pszenica zbierana 16.75—17.25, Owies
jednolity 17.25—17.75, Owies zbierany (17.00) 16.75—17.25, dla wszystkich zniżone. O 4 30 pop. 1 8.30 wlecz.
Jęczmień na kaszę 17.50—18, Jęczmień pastewny 16—17,
Fasola biała 24.50—15.50, Fasola krasa 22—23, Łubin
żółty (15.50) 15—16, Łubin niebieski 12—13, Groch Wik
tor ja 31—33, Groch polny 24—26, Mąka ziemniaczana
superior 28—29, Mak 44—46, Kukurydza (25.50) 25.50—
26.50, Mąka pszenna gat. IA 0—20 proc. (28—29) 28—29,
gat. IB 0—45 proc. 27—28, gal. IG 0—55 proc. 26—27, gat.
Komunikat Kola Podchorążych Rez.
ID 0—60 proc. (251—25.25) 25—25.50, gat. IE 0—65 proc.
w Katowicach.
(24) 24—24.50, gat. IID 45-65 proc. 18-19, gat. IIIA
65—70 proc. 17—18, gat. IIIB 70—75 proc. 16—17, Mąka
Zarząd Koła Podchorążych Rez. przy z. O. R. w Ka
żytnia la. do 55 proc. (21—21.25) 21—22, Ib. do 65 proc. towlcach organizuje zbiorowy wyjazd podchorążych
(20.25) 20.25—21, II. 55—70 proc. „sitkowa“ 16.50—17.50, rez. i ich rodzin — do Krakowa d’a oddania hołdu Wo
II. 60—70 proc. „sitkowa“ 15.50—16, III. razowa do 95 dzowi Narodu, oraz w celu sypania kopca na Sowińcu
proc. 17.50—18.50, IV. poślednia ponad 70 proc. wymiął Wyjazd planowany jest w lipcu wzgl. sierpniu rb. Za12.50—13, Otręby pszenne grube z przem. ctand. 9.50—10, inteersowani winni niezwłocznie zgłosić swój udział w
średnie (9.00) 9—9.25, żytnie (9.75—9) 8.75—9, Kuchy wyjeździe najdajej do 17 b. m. w sekretarjacie (osobi
lniane (17.10) 17—17.50, rzepakowe 12—12.50, słoneczni ście wzgl. na piśmie). Załatwienie sprawy zorganizo
kowe 43—44 proc. 17.50—18.50, śrut słonecznikowy 34—36 wania pow. wyjazdu Zarząd Koła poruczył sterż. pchor.
proc. 14.50—15.50, eojowy 18.25—18.75, z pestek palmo rez. Bonifacemu Rakowskiemu. II wiceprezesowi Koła.
wych 19—21 proc. 15—16,
Słoma prasowana 4.75—5.25,
-----------------------------•
Siano łąkowe 7—8, Siano koniczyna 8—9. Nasiona: Se
radela 15—16, Wyka 30—32, ciuszka 30—32. Ogólny obrót 1.124 ten. Usposobienie spokojne.
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TANIO. NA RATY. Rowery,
maszyny do pisania, liczenia, szycianowe okazyjne, warsztaty reparacyj
m, lakiernia, niklownia. Przepisywa
nie na maszynach, tłumaczenia, po
wielania. ćwiczenia na różnych ma
szynach według najnowszei metody
„Śląski Dom Maszyn“. Katowice Ko
ściuszki 3. teł 350.36.
(1247)
Zegarki oraz części rowerowe naj
taniej kupisz ul. Krakowska 7.

Wyciąć i przesłać do Urzędu poczt.!
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Wypełnić! Wyciąć

UZDROWISKA

Pensjonat „ŚLĄZACZKA“ K. Mączyńskiej, Wisła (Śląsk Cieszyński)
5 minut od przystanku kolejowego
Dziechcinka. Pensjonat położony w
przepięknem
zalesieniu
posiada
wszystkie pokoje słoneczne z balko
nami, znajduje się o 50 m. od wody
— radjo. Telefon. Ceny przystępne.
Informacyj udziela się w Katowicach,
telefon Nr. 338-13 w godzinach po
między 12—14.

i

przesłać do Urzędu poczt.!
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u. - Niniejszem zamawiam przez P. T. Urząd

Niniejszem zamawiam przez P. T. Urząd

Niniejszem zamawiam przez P. X. Urząd

fj

pocztowy, na miesiąc . . . i............ 193 5 r.
.wychodzący w Katowicach dziennik

pocztowy, na miesiąc ...»............ 1935 r.
wychodzący w Katowicach dziennik

pocztowy, na miesiąc .#*.*»* 19$5 r*
wychodzący w Katowicach dziennik

„Polska Zachodnia"

„Polska Zachodnia"

„Polska Zachodnia"

Imię

i

nazwisko^-i-A« •-»

KWIT

POCZTOWY.

Należność 2,50 zł. zapłacono.
Pieczęć

Podpis urzędnika

»

i

Adres ................................. ..

i

Należność

KWIT POCZTOWY,
2,50 zł. zapłacono.

Pieczęć

Podpis urzędnika

KWIT

POCZTOWY.

Należność 2,60 zł. zapłacono.
Pieczęć

Podpis urzędnika

