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Zawodowcy partym nie będą kandydować.
Różne zarządy partyjne postanowiły
powstrzymać się od udziału w wyborach.
Podkreślmy to z całą dobitnością: uchwały
takie zapadły wśród matadorów partyj
nych, którym wciąż jeszcze się zdaje, że
mogą sobie pozwolić na przemawianie w
* «mieniu ludu, narodu, pewnych klas lub in
teresów, dawać jakieś zlecenia szerokim
rzeszom społeczeństwa. Zebrały się więc’
kolejno „centrale“ tych partyj — od ende
ków poprzez chadeków, lub znów od NPR
Popiela do socjalistów włącznie — i uchwa
liły: bojkotować wybory, nie stawiać kan
dydatur, nie głosować.
W tej całej „akcji“ trzeba rozróżnić
dwie rzeczy: co innego bowiem znaczy po
stanowienie niekandydowania — a co inne
go zgoła namawiania, aby wyborca nie szedł
do urny. Ponieważ decyzja większości
przywódców partyjnych, aby wogóle nie
zgłaszać swych kandydatur, jest wynikiem
trafnego zrozumienia, że społeczeństwo ma
doprawdy dość tych bonzów i dźwięk ich
nazwisk budzi słusznie w szerokich masach
ludności zrozumiałą awersję. Skłanianie na
tomiast tych rzesz do niegłosowania jest
czemś, co można skwitować wersetem bi
blijnym: „Głos wasz będzie jako cymbał
brzmiący, jako miedź brząkająca...“
Decyzje zatem tych partyj do bojkotu
wyborów są tern, co popularnie zwie się
.-.cnotą z potrzeby“. Pp. Stroński i Rybarjki, Niedziałkowski i Żuławski, Rataj i Mi
kołajczyk, Korfanty i Tempka chcą zacho
wać cnotę, bogobojnie zaszyć się w piele
sze domowe, nie dlatego, jakoby ich dusza
nie rwała się do raju mandatów i djet, ale
z konieczności, z tej samowiedzy, że sze
roki ogól, że masy wyborcze już dawno
wyemancypowały się z pod ich wpływu, że
pójście w lud zakończyć musiałoby się bar
dzo dla nich żałośnie... Ich własnemi partjami wstrząsają paroksyzmy rozłamowe,
powstało bez liku frakcyjek i secesyjnych
nowotworów, p. Trąmpczyński z przeraże
niem spoglądał na coraz to nowe odłamy
od pnia endeckiego. Zlepek partyj, two
rzących podczas ostatniej kadencji ludowy
klub parlamentarny, rozlatywał się w oczach; z chadecji odpryskiwały wciąż ró
żne organizacje, tak, iż ostatecznie chade
cka reprezentacja w ostatnim Sejmie stop
niała o przeszło 5 0%, a socjaliści z chwilą,
gdy chcieli okazać, że mają za sobą robot
nika i dla zaprotestowania przeciw nowej
ordynacji wyborczej postanowili urządzić
„strajk generalny“ i wyjść „na ulicę“ —
dowiedli tylko, że obracają się w próżni i
naprawdę w warstwach robotniczych roz
porządzają tak znikomym zasięgiem, iż ja
ko siła polityczna wogóle nie wchodzą w
rachubę.
Tak wygląda u nas naprawdę sytuacja
„góry“ partyjnej — i tern tylko tłumaczy
się decyzja stronnictw opozycyjnych, aby
wybory „zbojkotować“. Łapanie bowiem
ryb... przed niewodem jest rzeczą niemo
żliwą — i łapanie wyborców na wędki par
tyjne stało się u nas też zupełnie niemożli
we.
Wiedzą o tern doskonale matadorzy
Partyjnictwa i wysnuli tylko z tego logic*ne konsekwencje.
Całkiem jednak co innego jest niezgłas*anie kandydatur przez luminarzy „gasnącp£o świata“ — a całkiem co innego udział

„Ognisko“ harcerskie
poświęcone pamięci Patrona Z.H.P. Marszałka J. Piłsudskiego
SPAŁA. W poniedziałek o godz. 21-ej
odbyło się na stadjonie sportowym w Spalę
uroczyste „Ognisko“, poświęcone pamięci Pa
trona związku harcerstwa polskiego Marszał
ka Józefa Piłsudskiego oraz pamięci harce
rek i harcerzy, poległych w walkach o nie
podległość.
Stadjon otoczony potężnemi sosnami to
nął w mrokach pięknej nocy, rozjaśnionej
światłem księżyca, który wychylał się z poza
konarów drzew. Na placu ustawiły się har
cerki i harcerze, reprezentacje skautów za
granicznych oraz przedstawiciele byłych har
cerzy. Publiczność szczelnie wypełniła try
buny. Dokoła stad jonu zapłonęły łuczywa,

z któremi niosący je zbliżali się do środka
placu, gdzie ustawiono stos drzewa.
Początek uroczystości oznajmiły fanfary
oraz płomień zapalonych ognisk, poczem re
prezentacyjny chór harcerski odśpiewał pie
śni żałobne. Po chwili milczenia, Przewod
niczący ZHP. Wojewoda Grażyński wypo
wiedział następujące słowa:
„Marszałek Józef Piłsudski nie żyje“.
Następnie odbył się apel poległych harce
rek i harcerzy. Naczelnik harcerstwa Anto
ni Olbromski odczytał rozkaz Marszałka Pił
sudskiego do harcerzy, wydany z okazji 10lecia harcerstwa polskiego, poczem Przewod
niczący ZHP. Wojewoda Grażyński oraz w

Wybory do Sejmu Śląskiego 8 września
KATOWICE. Pan Prezydent Rzeczypospolitej! zarządzeniem z dnia 15 lioca
rb. wyznaczy! wybory do Sejmu Śląskiego na dzień 8 września 1935 r.
Do zarządzenia tego, ogłoszonego w „Śląskim Dzienniku Ustaw“, dołączo
no kalendarzyk wyborczy.

Święto narodowe Francji w dniu 14 lipca wbrew pesymistycznym przewidywaniom upłynęło spo
kojnie i bardzo poważnie. W związku ze świętem odbyła się olbrzymia rewja wojskowa, oraz
defilada powietrznej floty wojskowej Francji. Przy tej okazji prezydent Francji na Polach
Elizejskich wręczył dowódcom wojsk lotniczych nowe sztandary, co właśnie przedstawia po
wyższe zdjęcie.

szerokich rzesz ludności w wyborach. Pier
wsze należy powitać z uznaniem — o sku
teczności długiego hasła, rzucanego przez
partje, aby wyborca dlatego nie poszedł do
urny, bo pp. T ^mpczyński czy Korfanty
nie będą widnieli na listach kandydackich,
należy bardzo a bardzo powątpiewać...
■ Dziś bowiem miljony wyborców dosko
nale rozumieją, że ten pośrednik partyjny,
jaki się wciskał między wyborcę a parla
ment, był zupełnie niepotrzebny, ale wprost
szkodliwy. Miljony wyborców przez pięć
ostatnich lat obserwowały dobrze, co się
dzieje w raństwie i w parlamencie — i
zdają sobie świetnie sprawę, że jeśli Polska
narosła w powagę na świecie, jeśli prze

trwała kryzys gospodarczy, jeśli nasz pie
niądz nie drgnął, jeśli jest ład w kraju i bez
pieczeństwo — to stało się to mimo prze
szkód, stawianych w Sejmie przez garść
matadorów partyjnictwa; wszystkie pozy
tywne rezultaty zostały osiągnięte dlatego,
że gdy matadorzy ci gadali, inni tworzyli.
Oni krytykowali, a myśmy budowali...
I dlatego z ulgą przyjmie obywatel Pań
stwa wiadomość, że kilkudziesięciu polityków z central partyjnych wyrzeka się kan
dydowania. Przyszły parlament tylko na
tern zyska. Parlament stanie się odzwier
ciedleniem potrzeb społeczeństwa, a prze
stanie być zbiornikiem delegatów nartyjnych.

imieniu b. harcerzy gen. Norwid-Neugebauer wygłosili przemówienia.
Prezes kół b. harcerek i harcerzy Dr,
Bronisław Hełczyński wręczył Przewodni-,
czącemu ZHP. buńczuk, symbolizujący łącz
ność pomiędzy harcerstwem dawnem i obecnem.
Uroczystość zakończona została odśpie
waniem hymnu „wszystko, co nasze“.

Anglicy śpiewają polski hymn narodowy
w języku polskim.
SPAŁA. 15 bm. przyjechało do Spały 20
skautów angielskich. Wysiadając z pociągu
w Spalę, skauci angielscy odśpiewali hymn
narodowy polski w języka polskim.

Obozy b. harcerzy.
SPAŁA. Dzień onegdajszy na zlocie po
święcony . byl byłym harcerzom i harcer
kom. Po nabożeństwie byli harcerze i har
cerki zwiedzili zlot.
Obrady b. harcerzy rozpoczęły się o
godz. 15ej we własnym namiocie. Zebra
nie zagaił przewodniczący" komitetu orga
nizacyjnego, pierwszy prezes N. T. A. dr.
Bronisław Heiczyński, który w krótkich
słowach -nakreślił zadania i cele nowopo
wstającego zrzeszenia. Zebraniu przewo
dniczył gen. Norwid-Neugebauer. Po ukonstytuowaniu się prezydjum zjazdu
ppłk. Bagiński wygłosił referat o począt
kach powstania harcerstwa w Polsce. Po
dłuższej dyskusji zebrani przyjęli rezolu
cję, która m. in. postanowią zrzeszyć w
koła byłych harcerzy-uczestników walk o
niepodległość w celu współpracy z harcerz
stwem. Wieczorem byli harcerze i harcer
ki brali udział we wspólnym ognisku na
stadjonie.
/
Konferencja nauczycieli - harcerzy.
v SPAŁA. 15 bm. obradowała w Spalę
pierwsza konferencja nauczycieli-harcerzy.
Konferencję zagaił przewodniczący ZHP
Wojewoda Dr Grażyński. Główny referat
wygłosił p. Tadeusz Strumiłło, który m.
in. mówił o uwzględnieniu w pracy szkol
nej i społecznej czynnika harcerskiego. W
konferencji uczestniczyło około 60 nauczy
cieli-harcerzy.
'
Weterani 1863 roku gośćmi harcerzy.
SPAŁA. Jutro przyjeżdża do Spały na
zaproszenie ZHP delegacja weteranów
1863 r. Weterani będą gośćmi zlotu, zwie
dzą obozy wystawowe oraz będą uroczy
ście i serdecznie podejmowani przez har
cerzy.

Do Sejmu wejdą ludzie, których sobie
każdy z 104 okręgów wybierze w ten spo
sób, że dobierze najbardziej godnych i za
służonych. A że wpływ na ten dobór tra
cą centrale partyjne — z tern się szerokie
rzesze wyborcze nietylko dawno już pogo
dziły, ale wręcz uważają za znamienity i
korzystny postęp.
Historja nie zna wypadku, aby niemoc
mogła imponować szerokim rzeszom lud
ności. I dlatego ci, którzy z własnej nie
mocy chcą kręcić bicz, którymby odganiał)
wyborcę od urny, przekonają" się we wrze
śniu, iż bicz ten ukręcili... z piasku. M.
*------- A------- -

Środa, dnia 17-go llnca 10.15 r.

für. r/3

Laval obcina budżet o 10 procent

Sejmiki wojewódzkie
w Poznaniu i Toruniu rozwiązane
WARSZAWA. Zarządzeniem Rady Mini
strów z dnia 12 bm. rozwiązane zostały z
dniem 16 lipca 1935 r. sejmiki wojewódzkie
w Poznaniu i Toruniu.

Oszczędności mają sięgać 10 miliardów
PARYŻ. Po wietkiem podnieceniu dni
Ostatnich we Francji zapanował spokój. Za
kończone zostały tygodniowe obchody
święta narodowego i kraj wraca do życia
normalnego.
W chwili obecnej życie to stać będzie
£od znakiem wielkich oszczędności, które
rząd przeprowadzi, korzystając z przyzna
nych mu przez parlament pełnomocnictw.
'• W ciągu dnia wczorajszego odbyły się
pż trzy pasiedzenia Rady ministrów. Pier
wsze z nich rozpoczęło się już o 9-ej rano.
W toku tych posiedzeń Rada ministrów urhwaliła niemniej niż 23 dekrety, z tego 15
dekretów dotyczyć będzie oszczędności W
administracji, a 8 zmniejszenia kosztów ujtrzymania i ożywienia życia gospodarczego.
‘ ■ Wszystkie wydatki państwowe mają być
^redukowane o 10 %. Ponieważ budżet
Wynosi 47 miljardów, da to około 5 miljar
dów oszczędności. Dalszych kilka miljar
dów uzyskanych zostanie przez utworzenie
kasy emerytur i obciążenie kasy amortyza
cyjnej częścią długów. Przewiduje się, że
prawie cały deficyt zostanie usunięty, gdyż
oszczędności mają sięgać 10 miljardów, a
deficyt wynosi 11 miljardów.
' Jednocześnie rząd poweźmie zarządze
nia dla obniżki ceny gazu i elektryczności
i t. d. Jednem słowem Francja wkracza
■zdecydowanie na drogę deflacji.
^ Wedle powszechnego przekonania opo
zycja „Frontu Lewicowego“ przeciw poli
tyce deflacyjnej nie ujawnia się w sposób
bardzo energiczny, gdy Front ten nie wy
szedł bynajmniej wzmocniony z niedziel
nych amnifestacyj, wykazawszy brak orga
nizacji i zgrupowawszy znacznie mniej lu|dzi, niż zapowiadał

Generalny komisarz wyborczy
, . : objął urzędowanie
WARSZAWA (tel. wł,). Wczoraj
ianowany generalny komisarz wybor
czy sędzia Giżycki objął już urzędowainie i mianował 104 prezesów okręgo
wych komisyi wyborczych.

g

Pociąg wiozący Litwinowa
obrzucony przez pasterzy
kamieniami
WARSZAWA (teł. wł.). Pociąg po
śpieszny zdążający ze Stołpiec do War
Sszawy, którym jectiał komisarz Litwi
nów, udający się z Moskwy zagranice,
postał wczoraj na przedmieściach Bia
łegostoku obrzucony kamieniami. Jed
no okno wagonu sypialnego zostało roz
bite. Pociąg obrzucili kamieniami paste
rze, którzy paśli bydło przy torze.

Za moralnego zwycięzcę uważa się LaTen wzmocniony autorytet pozwala 10 tysięcy Chińczyków utonęło
va!a, który nie uląkł się ani prawicy ani le rządowi rozpocząć szeroką akcję oszczęd
SZANGHAJ. Ogółem wskutek powodzi
wicy. Największą owację i entuzjazm wy nościową, która z natury rzeczy popularną w dolinie rzeki Yang-Tse-Kiang utraciło ży
cie, według dotychczasowych danych, prze
wołała wszak defilada wojskowa — sym być nie może.
szło 10.000 osób.
bol potęgi państwa.
'■i’* &:

'

:

Marszałek Senatu Raczkiewicz wojew. krakowskim

Zajścia przeciwżytiowskie w Berlinie
BERLIN. Zajścia antyżydowskie na uli
cy Kurtuerstedamm rozpoczęły się od scy
sji ulicznej między pewnym hitlerowcem a
żydem. Wkrótce zebrał się tłum, który za
atakował kawiarnie. Padały okrzyki: „Precz
z żydami“, „Wynoście się stad“ it-d.
W kawiarni „Bristol“, do której uczę
szczają żydzi, awantury przybrały charak
ter groźny. Wybito szyby, zniszczono me
ble, kilka osób zostało rannych.
Oddziały policji zmuszone były inter
weniować. Pewien przechodzień, który usi
łował zrobić zdjęcia fotograficzne został
spostrzeżony i zaatakowany przez manife
stantów. Policja musiała go ochronić. Do
północy olbrzymie tłumy zalegały Kurfuerstendamm. Ruch kołowy wstrzymano.
BERLIN. W uzupełnieniu komunikatu o
zajściach na Kurförstedamm powstałych z

okazji wyświetlania filmu szwedzkiego, po
licja berlińska donosi co następuje: Zrozu
miałe demonstracje przeciwko wyzywają
cemu zachowaniu się młodzieży żydowskiej
zwabiło ciemne żywioły, którym wydaje
sie, że mogą przy takiej okazji bezkarnie
osiągnąć cele przeciw państwu i rzucają
cienie na państwo i ruch narodowo-socjalistyczny przez rozruchy i zamieszki. Orga
nizacja partyjna 1 szturmowcy oddali się
natychmiast do dyspozycji władz policyj
nych, aby przez jak najszybsze przeciw
działanie przywrócić porządek, wyrwać
grunt z pod nóg podziemnej roboty ciemnej
siły. Współpraca policji i organizacji par
tyjnej położą kres dalszym zaburzeniom.
Oczywiście państwo i organizacja partyjna
w dalszej współpracy zapobiegnie wszel
kiemu mąceniu porządku publicznego.

Zamach na cukiernika
warszawskiego
WARSZAWA (teł. wł.) Wczoraj wie
czór w Warszawie dokonany został zamach
na znanego w kołach warszawskich wła
ściciela cukierni Lardelli'ego. Pan Lardelli
wychodził z jednej cukierni, która do niegć
należy i zaczepiony został przez zaczajo
nego za rogiem mężczyznę, który uderzył
kilkakrotnie silnie w głowę p. Lardelli'ego.
P. Lardelli upadł na bruk, brocząc obficie
krwią. Z cukierni- wybiegli kelnerzy i kel
nerki na pomoc p. L. Napastnik, który od
szedł tymczasem o kilka kroków, wyjął z
zanadrza buteleczkę, z której napił się cze
goś i upadł również na chodnik. Jak się okazało, był to niejaki Henryk Słomski, kel
ner, zwolniony niedawno przez Lardelli'ego
Napadu dokonał on z zemsty za pozbawie
nie go posady. W butelczee, którą wychylił
znajdowała się esencja octowa, jednakże
flaszka była za mata, aby spowodować
śmierć i Siciński po odstawieniu d-o szpita
la i wypompowaniu żołądka odstawiony
został do komisariatu policji. Lardelli jest
ciężko chory naskutek odniesionych ran i
dużego upływu krwi.

W przededniu zaprowadzenia
monarchji w Grecji
BIAŁOGRÓD. Na temat rozmów premie
ra Stojadinowicza z wicepremierem greckim
geh. Kondylisem donoszą, że przedmiotem
rozmów była sprawa przywrócenia monarchji
w Grecji. Nastrój monarchistyczny został w
zasadzie przyjęty. Gen. Kondylis zorganizuje
i kierować będzie plebiscytem 15 listopad,
który zadecyduje o ustroju w Grecji.

. WARSZAWA. Stan bezrobocia na tere
nie całego państwa wynosił na dzień 13 bm.
B47.702 osób, co stanowi spadek bezrobocia
ciągu ostatniego tygodnia o 9.055 osób.

Włochy budują 10 łodzi
podwodnych

Akcja Ameryki na rzecz
Äbisynji

' LONDYN. Reuter donosi z Rzymu: Rząd
iWłoski zamówił 10 łodzi podwodnych najnow
szego typu z terminem wykończenia w pierw
szym kwartale 1936 r. Według informacyj
agencji jeszcze jedna dywizja ma być powo
łana do służby w kolonji we wschodniej
Afryce, inna dywizja zastąpić ma ją we
Włoszech.

Kto wysrał!
Zł. 10.000 na nry: 67709 79492 109595 174909
Zł. 1.000 na -nry: 70438 137877 137961 146144.
Zł. 500 na nry: 92088 150007 156629.
Zł. 400 na nry: 2060, 53906 65929 67024 73942
103191 135237 153030 157299.
Zł. 250 na nry: 13128 15161 16543 16683 23268
' 25843 40831 41920 53341 54706 61505 65049 78513
69278 94608 99227 101188 110435 120108 121726
821941 125566 137964 140724 141111 141513 145964
846692 147589 151623 160241 161349 169236 174525
875303 183602 184036 184612.
Zł. 200 na nry: 8093 21838 21925 28490 41322
*2758 48"105 58321 60461 65861 72177 79665 83058
115136 115505 116298 122673 127530 129621 134755
135550 148583 150915 1559979 160171 162016
876499 181374
' *
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LONDYN. Cała Wielka Brytania w Portsmouth a wyspa Whitte, gdzie o w asyście synów na jachcie królewskim
patrjotycznem uniesieniu kieruje swój godz. 14 rozpocznie się przegląd angiel „Wiktoria i Albert“ przyjmie defilade
wzrok na Spithaed, zatokę pomiędzy skiej floty wojennej przez króla, który 156 jednostek morskich, stojących już
obecnie w zatoce w szyku bojowym w
poczwórnej linii długości 15 km.
Podobnej rewii nie było od lipcai
1914 r., ale dzisiejsza, pomyślana jako
finał uroczystości jubileuszu koronacyj
Temsamem p. Raczkiewicz po pięcio- nego, przewyższać będzie ją pod wzglę,
WARSZAWA. Z wydarzeń, jakie nastą
pią w najbliższych już dniach, wymienić letmiem sprawowaniu stanowiska marszał dem rozmiarów i napięcia uczuć patrjo-^
należy przedewszystkiem sprawę obsadze ka Senatu wraca znów do służby admini tycznych.
, , ^ .
nia stanowiska wojewody krakowskiego, stracyjnej, w której pracował od roku 1919.
Na drogach wiodących do Ports-;
które to stanowisko wakuje od czasu prze Przed objęciem stanowiska marsz. Senatu mouth trwa już od soboty nieustanny!
niesienia z Krakowa wojewody Kwaśniew jak wiadomo, p. Raczkiewicz był wojewo wzmożony ruch samochodów, autobu.-^
skiego i powołania .go na stanoisko woje da wileńskim i na czas sprawowania man sów i wszelkich pojazdów motorowych^'
wody w Poznaniu. Stanowisko wojewody datu senatorskiego otrzymał urlop w mini
krakowskiego obejmie były marszałek Se sterstwie spraw wewnętrznych. Obecnie Wczoraj od godz. 6 rano opuściło sta
natu i były minister spraw wewnętrznych urlop ten skończył się i nasza administracja cję londyńska Waterloo 70 specjalnych
p. Władysław Raczkiewicz. Nominacja publiczna uzyskuje spowrotem administra pociągów. Z całej W. Brytanii tłumy,
marszałka Raczkiewicza nastąpić ma już w tora fachowego, znakomicie obeznanego ze Ściągała do Portsmouth, tak, iż miasto
wszystkiemi działami administracji we to, liczące niecałe 200.000 mieszkańców,
ciągu bieżącego tygodnia.
wnętrznej.
stało się miljonowem zbiorowiskiem
ludzkiem.

Stan bezrobocia

Źł. 50.000 na nr. 118373.
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Regent Jugosławji, książę Paweł, odwiedził ostatnio króla Rnmunji, Karola w jego letniej
rezydencji, w Sinaia. Na zdjęciu książę regent Paweł kroczy przed rumuńską kompanją hono
rową w towarzystwie króla Karola (na lewo). W tyle za nimi rumuński na-stępca tronu, Michał
SKHE1

Włochy zmobilizowały 180 tys. przeciwko Abisynii
RZYM. Manewry wojskowe, które nie
bawem rozpoczną się we Włoszech, będą największemi z dotychczas urządzanych. W re
jonie Bolzano wystąpi równocześnie 7 dywizyj. W manewrach w rejonie Udine wezmą
udział 4 dywizje, w rejonie Medjolan — 3
i w rejonie Neapol również trzy.
Ogólna liczba zmobilizowanych dywiz-yj
po ogłoszeniu wczorajszego dekretu wynosi

10, w*tem 5 dywizyj piechoty, wynoszącej
ogółem 65.000 żołnierzy i 5 milicji, stano
wiących 50.000 ludzi. Pozatem wojska kolonjalne w Afryce wschodniej liczą 35.000 żoł
nierzy. Pozatem jest w Afryce około 30.000
robotników do robót wojskowych. Ogółem
więc Włochy dysponują dla ekspedycji afry
kańskiej armją. złożoną z 180.000 ludzi.

NOWY JORK. Komitet do spraw Abisynji przystąpił do zbierania podpisów pod
petycję, która domagać się będzie od prezy
denta Roosevelta interwencji w celu zapobie
żenia działaniom wojennym w Abisynji w
myśl paktu Kellogga. Jednocześnie stowa
rzyszenie panafrykańskie, którego siedziba
znajduje się w dzielnicy murzyńskiej N. Jor
ku Harlemie, opracowuje plan mobililizacji
ochotników pod hasłem „Arfyka dla Afrykańczyków“. .

Komuniści w Japonji
TOKIO. Policja przedsięwzięła nadzwy
czajne zarządzenia przeciwko komunistom,
którzy usiłowali wznowić organizację roz
wiązanej partji. Aresztowano 187 osób, w
tern 37 kobiet.

Nowy układ japońfko-mantiżurjki
TJOKIO. Podpisano układ mandżurskojapoński, który przewiduje stworzenie stałej
mieszanej komisji gospodarczej z siedzibą w
Sin-Ting. Komisji tej o charakterze do
radczym mają podlegać wszystkie sprawy go
spodarcze interesujące ob» nsądy,
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Grożący upadek białei rasy?

Pesymistyczne przewidywania autorów francuskich na temat przyszłości narodów białej rasy

Str/H

Tragedja w podziemiach kopalń
BUDAPESZT. Ofiarą wybuchu w ko
palni Tatabanya padło, jak stwierdzono do
tychczas, pięciu zabitych i siedmiu ranio
nych, w tern dwóch ciężko. „Pesti Kurier“
donosi, że straty, wyrządzone przez tę kata
strofę wynoszą około miljona złotych.
DORTMUND. W kopalni „Adolf von
Hansemann“ wydarzyła się z niewyjaśnio
nych przyczyn eksplozja, powodując pożar na
głębokości 740 metrów. Rozmiary katastro
fy dotychczas nie dadzą się ściśle ustalić.
Liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Dotych
czas zdołano wydobyć zwłoki 10 górników
oraz 38 rannych.

Innym niepokojącym objawem tego pro
Bezpośrednio po wojnie rozległy się
Jeżeli uzupełnimy ten obraz zjawiskiem
pierwsze głosy na temat zbliżającego się blemu jest fakt Postępującego skarłowace- zaniku ducha rodzinnego, bodącego podsta
upadku rasy białej. Rozebrzmiały one w nla rasy białej. Statystyki wykazują zastra wa każdej silnej cywilizacji, to musimy
Niemczech i nie ulega wątpliwości, że do szający wzrost liczby szaleńców i osobni przyznać, że perspektywy sa niewesołe. —
znana klęska wpłynęła w decydującej mie ków zwyrodniałych w krajach europejskich Najpiękniejsze rzeczy, z których ludzkość
rze na ten pesymistyczny światopogląd, Dlatego też sterylizacja wydaje się konie szczycić się może, zawdzięczamy geniuszo
każąc utożsamiać własny los z przezna cznym środkiem zaradczym, zważywszy, wi rasy białej. Jej klęska miałaby też nieo
czeniem całej Europy. Typowem pod tym że coraz większa ilość osobników anormal bliczalne konsekwencje dla naszego globu.
względem jest dzieło Oswalda Spenglera: nych wydaje na lwiąt anormalne potom
Set.
„Der_ Untergang des Abendlandes“ — stwo.
(„Zmierzch świata zachodniego“), które
: t-\.
. ,
■
- x-:
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W obyło sobie duży rozgłos.
Od Niemców, których hitleryzm natchnął
■tymczasem nowym duchem, przejęli obe
cnie nutę Kassandry Francuzi. Wydaje się,
że i w tym wypadku odgrywają dużą rolę
nastroje, jakim dziś ulega ten wielki naród.
Zaniepokojenie o przyszłość własnego-kra
W uzupełnieniu wczorajszych informacyj o cisza i nastrój leśnej kapliczki, po środku wiel dzie Grażyńskiemu popiersie Mickiewicza. Przy
ju, obawa utraty przez Francję prymatu zlocie harcerstwa polskiego w Spalę podajemy ki czarny krzyż, wokoło świeża leśna darnina. wręczaniu darów obecny był minister pełnomoc
cywilizacji zachodniej, kieruje myśl w stro poniżej następujące szczegóły:
Na tablicach widnieją nazwiska poległych w ny Beczkowicz, członek komitetu Mickiewiczow
nę pewnych procesów ludnościowych, so
bojach o niepodległość i zmarłych harcerzy. skiego.
Zwiedzanie obozu.
cjalnych, ekonomicznych i politycznych,
Odwiedzamy obóz starszych harcerzy. Przy
Obok —- pokój wojennych pamiątek harcerskich:
Po defiladzie stadjon opustoszał.
które rzeczywiście zachodzą, świadcząc o
Zwarte szeregi harcerzy rozprężyły się, roz sztandary bojowe, wizerunki drużyn harcerskich jechało ich na zlot 360. Mieszkają pod namio
pewnem cofaniu się Europy i narodów ra sypały marwną, ruchliwą, rozśpiewaną i roz i służby frontowej. Tuż obok stadjonu, domek tami w prymitywnych warunkach. Jest między
sy białej w stosunku do innych kontynen krzyczaną
masą. Publiczność schodzi z trybun, komitetu Mickiewiczowskiego, typowa chata li nimi gen. Norwid-Neugebąuer, prezes N. T. A.
tów i ras.
oblega kioski żywnościowe i bufety. Po posił tewska z brewien pod strzechą, przybrana we dr. H&łczyński, płk. Bagiński, mjr. Pomarański
W niedługich odstępach czasu ukazały ku kto żyw idzie zwiedzić obóz. Przedewszyst- wnątrz z prostotą w litewskim stylu ludowym. i inni. Komendę sprawuje kpt. Bemlach-Tukalsię ostatnio we Francji dwie książki, malu kiem więc świeżo otwartą wystawę. Stoisko
Chatę Mickiewiczowską odwiedził P. Prezy ski. Jest również obóz starszych harcerek w licz
jące w nader ciemnych barwach przyszłość wyobrażające życie i pracę harcerską w hasłach dent Rzplitej. Wicewojewoda Godlewski w imie bie 160 z Marją Wodzalewską, komendantką
ras białych. Jedna z nich to „Zmierzch na i obrazach. Hasła i barwne rysunki, symbole niu komitetu wręczył P. Prezydentowi komplet zlotu żeńskiego.
rodów białych“ Maurycego Muret, analizu wpadające łatwo w oko jaskrawemi kolorami. dzieł Mickiewicza, ministrowi Kościałkowskiemu
Przyjęcie u Prezydenta Rzplitej.
jąca przedwszystkiem wielkie prądy nacjo W środku pawilonu — pokój pamiątek zmarłych, plakietę z bronzu, zaś prezesowi ZHP. wojewonalistyczne i religijne naszej epoki, a drugą
W trzech hangarach w pobliżu rezydencji,
jest „Przeznaczenie ras białych“ Itenryka
odbyło się po skończonej części oficjalnej-Zlotu
Decugis, który poświecą uwagę głównie
przyjęcie u P. Prezydenta Rzplitej dla przedsta
problemom ekonomicznym i politycznym
wicieli harcerstwa zagranicznego. Gośćmi P,
na podstawie cyfr i danych zebranych przez
Prezydenta byli m. in. b. premjer Węgier, na
Ligę Narodów. Biurokraci parlamentu 'ge
czelny skaut węgierski prof. Tekely, przewodni
czący skautów węgierskich dr. Antoni Popp,
newskiego przynoszą przynajmniej te ko
delegat Austrji Toffer, wiceprezes skautów cze
rzyść, że gromadzą nieprawdopodobną
ilość przeróżnych statystyk, nieustannie
W Dzienniku Rozporządzeń ministra p. ministra Rzeszy i Prus jest bardzo chosłowackich, prof. Chorwat, gen. Goeppers,
pik. Lendis i kpt. dr. Stoddard Acott z Anglji,
uzupełnianych, które dają wierny obraz oświaty Rzeszy i Prus Rusta ukazało przejrzysta.
świata ze wszystkich dziedzin.
płk. Ulisses Sampoteanu z Eumunji i inspek
sie zarządzenie regulujące kwestie po
Chodzi naturalnie wyłącznie o to.
Obaj autorzy dochodzą do niezmiernie bierania nadobowiązkowej nauki języ aby młodzieży Śląska Opolskiego, będą tor skautingu rumuńskiego, prof. Nedelko i in.
Po przyjęciu P. Prezydent przyjął delegację
pesymistycznych wniosków. Europa jest ków obcych w szkołach niemieckich.
cej jak wiadomo, w większości pocho skautów rumuńskich i łotewskich, którzy wrę
zrujnowana ekonomicznie i pogrążona w
A więc zarządzenie to mówi, że w
finarchji. Czy chodzi o przemysł, rolnictwo, szkołach Niemiec północnych młodzież dzenia polskiego, nie dać możliwości czyli Mu dary od skautów swoich krajów.
kształcenia sie w języku narodu, z któ
wpływy polityczne i kulturalne Europy,
Pokaz snrawności harcerskiej
czy też potęgę finansowa i ludnościową, — może wybrać pomiędzy językami szwe rego pochodzi.
dzkim
i
duńskim,
w
Niemczech
pułud
Z
powodu ulewnego deszczu trzeba było, nie
cyfry wykazują cofanie się narodów bia
Tendencyjne zarządzenie, dotyczące
łych, podczas gdy siły żółtej Azji wzrasta niowych pozostawiono młodzieży szkol pozatem tylko Śląska Opolskiego świad stety, odwołać uroczystość „ogniska“. Zato wie
ją.
nej wolny wybór między językami cze czy o tern, że prowadzone niezwykle in czorem w krytej hali odbył się pokaz sprawno
Arka europejska zwolna tonie, a jej za skim i hiszpańskim, wreszcie na pogra tensywne prace nad wynaradawianiem ści techniki harcerskiej, zademonstrowany przez
łoga, miast ratować wspólnemi siłami za niczu wschodnlem wprowadzone zosta polskiej ludności, nie została zanie drużynę chorągwi bydgoskiej. Obecni na nim
byli minister Kościalkowski, wojewoda Grażyń
grożony statek, obraca swój wysiłek na ną jako języki nadobowiązkowe — pol
ski,
goście z zagranicy, starszyzna harcerska i
chana.
wzajemne tarcia, szykany i konflikty. Jak ski i rosyjski.
publiczność. Próby sprawności stały na wyso
Ponieważ
widocznie
wedle
wvobra
upadł świat rzymski, tak załamie się rówAle oto. co czytamy dalej. Na Śląsku
kim poziomie.
n.eż potęga cywilizacji zachodniej. Lawina
Opolskim,
wiec w bezpośrednim sąsie żenią p. minist.a Rusta dopuszczenie ję
Po pokazie minister Kościalkowski i wojewo*
bilansów deficytowych wskazywałaby na
zyka polskiego do programu nauczania da Grażyński dokonali przeglądu obozu.
dztwie
polskiego
Górnego
Śląska
p.
to, że termin ten jest już niedaleki.
nawet w formie zajęć nadobowiązko
Tymczasem Azja budzi się do nowego Rust nie pozostawia uznaniu młodzieży wych popsułoby cala koronkowa robotę
Wojewoda Grażyński o zlocie.
życia. Ekspansja militarna, polityczna, han wyboru języka nadobowiązkowego, tyl germanizacyjną, uznano więc, że wy
Prezes
Z. H. P., wojewoda Grażyński udzie
dlowa i ekonomiczna Japonji jest tego do ko wprost zastrzegł, że jako nadohowią starczy na tym terenie język rosyjski, lił pizedstawicielom prasy następującego ozkowy może być przyjęty wyłącznie
wodem.
Podobne zarządzenie wydaje mini świadczenia:
Istnieje co prawd a rozpowszecznione język .... rosyjski.
„Postawa harcerstwa była doskonała, ternWyłączność zastanawiająca, ale jed ster oświaty Rzeszy i Prus w czasie, bardziej, że warunki mieliśmy wyjątkowo cięż
zdanie, że Japończycy pozbawieni są geniu
szu twórczego i dlatego wystarczy zam nocześnie zupełnie jasna dla ludzi obez gdy w całej Polsce, a szczególnie na kie i przykre. Mimo niepogody stwierdziłem w
knąć im dostęp do naszych wynalazków, nanvch z linia polityki niemieckiej — Uórnym ŚJasku, język niemiecki w czasie wizytacji obozu, że nastroje są dobre.
odkryć i doświadczeń, by powstrzymać ich szczególnie w zakresie szkolnictwa — szkołach średnich zaliczony jest do
Zetknięcie się młodzieży w tak wielkiej ma<
ekspansje. Opinja to wszakże mylna. W na terenie Śląska Opolskiego. Intencja przedmiotów obowiązkowych.
sie na stadjonis, przed P. Prezydentem Rzplitej,
czasach, gdy nasi przodkowie żyli jeszcze
wpłynęło na nastrój ogólny b. dodatnio. Trzeba
w nędznych jaskiniach na terenie barba
zwrócić uwagę, że Zlot jest największą imprezą
rzyńskiej Europy, istniała już na Dalekim
młodzieżową, jaka odbyła się w Polsce, pierwWschodzie świetna cywilizacja. Cywiliza
szem doświadczeniem na odcinku naszej pracy
cja ta następnie podupadła, ale dziś rozwi
w tej formie. Praca organizacyjna tern większe
ła skrzydła do nowego lotu i jest rzeczą
go wymagała przygotowania, że cały Zlot wy
W nr. 48 „Dziennika Ustaw R. P." o- j dowych, zrzeszeń technicznych, oiganiza- pełniony jest programem zajęć, ułożonych we
absurdalną odmawiać Azjatom geniuszu
twórczego. Im zawdzięczamy tak kapitalny głoszone zostało rozporządzenie ministra cyj kobiecych, samorządu zawodowego i dług pewnego planu. Podział pracy jest tego ro
wynalazek jak koło, nie mówiąc już o licz spraw wewnętrznych z dnia 11. 7. 35 r.,; szkół akademickich.
dzaju, że ani jedna drużyna nie będzie w okre
Delegatem do zgromadzenia okręgowe sie zlotu bezczynna, każda ma swoje zadanie do
nych koncepcjach religijnych i filozoficznych ustalające regulamin w sprawie zgromadzeń
Wystarczy zresztą zajrzeć do statystyki okręgowych.
go może być każdy obywatel bez różnicy spełnienia. Koszty zlotu poniesione przez sarnę
młodzież wyniosły 600 tys. zł.“
patentów na wynalazki, przyznawanych rok
Rozdział pierwszy tego zarządzenia P^i, który:
rocznie w Japonii, by stwierdzić, te wyna traktuje, o zarządzeniu wyborów. Wybory I
a) przed dniem zarządzenia wyborów
Obrady dawnych harcerzy.
lazczość jest tam szeroko rozwinięta.
do
zgromadzenia
okręgowego
zarządza
wo-'
do
Sejmu
ukończył lat 24 i mieszkał conajNiemniej pesymistyczne wnioski nasu
15 bm. w godzinach rannych odbyła się mszą
wa statystyka ludnościowa. Wszystkie nie jewoda, a w Warszawie komisarz rządu, na mniej rok w okręgu wyborczym,
na intencję obrad zjazdu dawnych harcerzy 1
b) nie jest pozbawiony w myśl art. 3 harcerek, odprawiona przez naczelnego kapelana
mal narody białe dotknięte są spadkiem którego obszarze ma się odbyć zebranie
ordynacji wyborczej prawa wybierania do Związku Harcerstwa Polskiego, harcmistrza ks,
liczby urodzin, co stanowi prawdziwą re zgromadzenia.
Sejmu.
wolucję demograficzną. Tymczasem rasa
Luzara w kaplicy P. Prezydenta, poczem rozpo
Zarządzenie wojewody ma być wydane
Następne artykuły mówią o procedu częły się obrady w obozach dawnych harcerzy.
żółta nie przestaje powiększać się ilościo w ciągu 5 dni od zarządzenia wyborów do
rze zgłoszenia kandydatów i o glosowaniu. Wynikiem tych obrad ma być uchwalenie rezo
wo.
Sejmu izawierać będzie:
Przewodniczący
organów powołanych do lucji o jaknajściślejszej współpracy pokolenia
Przeszło dwa miljony dzieci rodzi się
a) oznaczenie organów mających wy wyboru delegatów wystawia wybranym harcerzy z okresu zdobywania niepodległości z
corocznie w Japonji, 14 miljonów w Chi
harcerstwem współczesnem Oraz o konieczności
nach i 11 miljonów w Indiach, razem 27 konać wybór delegatów do zgromadzenia delegatom poświadczenie o wyborze.
pi wołania specjalnej organizacji dawnych har
miljonów, podczas gdy narody rasy białej oraz termin zebrania się każdego z tych
Przepisy kom owe mówią że postano cerzy.
mają 14 do 15 milionów urodzin rocznie. — organów,
wienia regulaminu powyższego stosują się
Jest to różnica prawie o połowę na nieko
b) określenie liczby delegatów, przypa odpowiednio Jo Sejmu Śląskiego ze zmia
Konferencja prasy skautowej.
rzyść rasy białej i jeśli to zjawisko trwać dających na każdy organ. Liczbę miesz nami, wynikaiącerm z art. 55 ustawy ordy
1 bm. rozpoczęła się międzynarodowa konfe
pędzie nadal, zaznaczy się prędzej czy pó kańców obszaru administracyjnego określa
nacji wyborczej. Rozporządzenie wchodzi rencja prasy skautowej.
źniej zdecydowana przewaga rasy żółtej
ostatni poprzedni spis ludności.
w życie z dniem ogłoszenia.
Uczestnicy konferencji w dniu 18 bm. wyja
cod względem ludnościowym.
Organami powołanemi do wyboru de
W tymże samym Dzienniku Ustaw dą na wycieczkę po Polsce, w czasie której m,
^ Nielepiej przedstawia się sytuacja w
fanach Zjednoczonych, gdzie daje się od- legatów samorządu terytorjalnego są rady ukazało się ro cpurządzenie ministra spraw m. zwiedzą Kraków, gdzie złożą hołd u trumny
Czuć wzmożony napór rasy murzyńskiej i powiatowe, gminne i miejskie obszarów ad wewnętrznych o sukach wyborców do Sej Marszalka Piłsudskiego, poczem udadzą się na
tubylczych. Zwłaszcza w Ameryce po ministracyjnych, położonych w okręgu mu oraz o spisach wyborców do Senatu, Sowiniec.
daniowej negryfikacja poczyniła kolosalne wyborczym.
tudzież załączony został wykaz szkół woj
ŻAL PONIEWCZASIE. — Czy to prawda, że pan;
ostępy. Połowa Nowego Świata odpadła
Dalsze artykuły mówią o tych organach, skowych i cywilnych podpadających pod panie profesorze, zakochał się w swojej żonie od pier
pf" od wpływu i panowania rasy białej.
wszego wejrzenia?
edzej czy później przyjdzie także kolej które są powołane do wyboru delegaiów sa przepisy art. 2 ust. I pkc, 2 ordynacji wy — Tak, po raz pierwszy wtedy zapomniałem okuła»
borczej
do
Senatu,
morządu
gospodarczego,
orgąnizacyj
zaworów.
4 »tany Zjednoczone.

Wieści ze zlotu harcerskiego w Spalę

Wymowne zarządzenie w sprawie nadobowiązkowej
nauki języków obcych

ftegyJamia zgromadzeń wyborczych
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zadania Centralnego Związku
Śląskich Akademików

Wieści z całej Polski

Referat p. mgr. Jacka Koraszewskiego.
Jak o tem już donosiliśmy, powstał na
Śląsku Centralny Związek śląskich Aka
demików, którego zebranie konstytucyjne
odbyło się 12 bm. w Katowicach. Na ze
braniu tem cele i zadania nowopowstałej
centralnej organizacji akademickiej scha
rakteryzował w swym referacie p. mgr.
Jacek Koraszewski. Tekst tego referatu
przynosimy poniżej.
To, co powiem, choć nosi charakter powią
zanych w przemówieniu luźnych uwag, jest za
kazem w pewnej mierze deklaracją, albowiem
podstawowe myśli tego krótkiego referatu zo
stały uzgodnione i ustalone na wspólnych po
siedzeniach tych wszystkich, których ogół aka
demików — ślązaków przez wybór do reprezen
tacji i tymczasowego zarządu naszego związku,
szczególnem obdarzył zaufaniem.
Przystępujemy dziś do nadania form organi
zacyjnych związkowi, który wyłonił się w po
staci bezstatutowej na zwołanem na tej sali
przed kilku tygodniami zgromadzeniu akademic.kiem. A więc tymczasowy zarząd i zarazem re
prezentacja śląskiej młodzieży akademickiej wy
pełnia obowiązek, jaki na nią nałożyło I-%ze o
charakterze konstytucyjnym zebranie. Temsatnem przez powołanie do życia związku akade
mickiego, który skupi całą śląską społeczność
akademicką, czynimy zadość oddawna odczuwa
nej i palącej potrzebie. Tego ostatniego, to zna
czy potrzeby utworzenia w naszym duchu orga
nizacji akademickiej śląskiej, nie potrzebuję pod
kreślać, ani uzasadniać, wszyscy w duszy głębo
ko potrzebę tę odczuwamy i doceniamy, doku
mentujemy ją zaś obecnością swoją!
i W tak doniosłej chwili należy uświadomić
tobie obecny stan rzeczy spraw akademickich,
skonfrontować go z życiem, mieć odwagę słusz
nej oceny, ażeby z trafnych przesłanek skrysta
lizować kierunek naszej pracy i w oparciu o
słuszne wnioski i postulaty odrazu oprzeć rea
lizację programu na twardym gruncie rzeczywi
stości.
Nie jesteśmy w ścisłem tego słowa znaczeniu
pionierami. Niewdzięczne prace wstępne leżą w
poszczególnych etapach za nami. Jednym z ta
kich etapów i zapewne najdonioślejszych było
jto, co zdziałał Centralny Związek AkademikówiGómoślązaków. A wbrew jednostronnym i
krzywdzącym opimjom stwierdzamy, że działal
ność ta była niemała. Szczególnie zasłużył się
'długoletni prezes C. Z. A. G., p. -starosta Wyg-lenda, który okazał się Wypróbowanym przy
jacielem młodzieży akademickiej.
Druga organizacja na naszym terenie, ślą
ski Związek Akademicki, inne w samem zało
żeniu miała cele. Skupiając wyłącznie star
szych panów, wytknęła sobie działalność bar
dziej jednolitą i trzeba to podnieść, potrafiła
(tej działalności okresami nadać tempo żywe i
skuteczne. Któż nie zna chociażby wydawnictw
literackich, sumptem tego związku wydanych,
które pozostaną trwałym pomnikiem jego za
sług.
Tymczasem jednak obydwie organizacje, jak
by już ostatecznie dopięły swego celu, coraz luź
niejszy wykazywały kontakt z życiem.

I nadeszła chwila, kiedy C. Z. A. G. przestał
istnieć. Z tą chwilą i całe życie akademickie or
ganizacyjne w szerszych ramach jakby całkowi
cie zamarło. Związki akademickie na Śląsku —
poza oczywiście kołami prowincjonalnemi i cie
szyńskim „Zniczem“ — albo nie istnieją, albo —
co się temu samemu równa — nie wykazują żad
nej żywotności.
Ta długa cisza na śląskim froncie akademic
kim byłaby zatrważająca, gdyby charakteryzo
wała sam typ akademika-ŚIązaka. Mijałoby się
poprostu z celem dzisiejsze nasze spotkanie. Na
szczęście tak nie jest! Kto zna w całym prze
kroju nasze życie społeczne, ten inaczej scha
rakteryzuje sytuację.
Ta cisza, o której
wspomniałem, jest poprostu zwykłem zja
wiskiem przejściowem, które towarzyszy
wewnętrznym przeobrażeniom, która towa
rzyszy brzemiennej w następstwa chwili,
kiedy zapadają się stare, przeżyte formy, żeby
dać życie nowym, szerokim kształtom, mogącym
objąć nową, żywą treść. A treść ta nie rodzi się
tylko z dojrzałej i trzeźwej myśli. Ożywia ją
Zapał i uczucie ze setek serc. Serca nasze rwą
się do ideału. Mamy zaś tyle woli, mocy i po
czucia rzeczywistości, żeby na ożywiających nas
ideałach zbudować naszą przyszłość.
Wywodzimy się wszyscy z tych, co w obronie
wolności Śląska przelewali dla Polski krew.
Ś’ "iadomość tej szczytnej tradycji i świadomość
dawnej solidarnej pracy narodowej w śląskich
związkach akademickich w Wrocławiu i w Cie
szynie od ostatnich dziesiątków lat ubiegłego
stulecia aż do wskrzeszenia Ojczyzny są dla nas
bodźcem do tem zgodniejszego i całkowitego sku
pienia się, żeby nasz solidarny wkład w budowę
gmachu państwowego był trwały i świadczył
wobec tych, co po nas przyjdą, żeśmy młodości
nie przetrwonili. Jesteśmy tem pokoleniem, któ
rego żywym nauczycielem był wódz narodu, Jó
zef Piłsudski. W tem nasza najistotniejsza ambi
cja, żeby zbiorowym wysiłkiem dowieść, iż godni
jesteśmy dziedzictwa, które po wielkim mężu obej muje cały naród. „Jako ziomek i wierny
przyjaciel młodzieży śląskiej — powiada prof.
Dyboski z Krakowa — mocno wierzę, że w jej
sercach nie brak tej iskry, co wielkim płomie
niem gorzała w sercu Marszałka i że ci synowie
kresów południowo-kaćłródnitih ochoczo i z zapalem -wezmą ma sWe ramiona część brzemienia
tych zadań, które nam w spadku wraz ze świe
tlanym przykładem ofiarnego ich pełnienia po
zostawił wielki syn kresów północno-wschod
nich“.
Jesteśmy nietylko świadomi drogocennego
spadku, ale i drogi, pO której idąc, nie uszczu
plimy go i w miarę ofiar osobistych, pomnoży
my! Albowiem nie chcemy, żeby w naszych sze
regach znalazł się choć jeden człowiek, co ~ie
będzie pełnił niepisanego naszego prawa, pra
wa, które mówi o twardej, bezinteresownej, nie
ustannej i ofiarnej służbie społecznej.
Związek nasz chce jednolitej . potężnej Pol
ski. Jest to nasz obowiązek, nadany nam przez

ADAM NASIELSKI.
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— Dlaczego pani tu przyszła.
Jej oczy pozostały suche.
.■— Znałam Johna Braga za życia.
— Rozumiem — rzekł staruszek, który nic nie
fożumiał. Nie słyszała nawet.
Poznała natychmiast ten garnitur. Ten sam, który
nosił na sobie wczoraj wieczorem, u pułkownika —
gdy ją pocałował. Czy to nie dziwne — myśleć tu o
ocałunku... Buty również te same, z bronzowego
oksu.
Zacisnęła szczęki.
Twarz... to nie była twarz a czarno-czerwona
krwawa masa galarety tkanek i chrząstek. Ale nie od
wróciła oczu.
z
Niewiadomo, czy pod wpływem niewyjaśnionej
dotąd kobiecej intuicji, czy podświadomej myśli, że je
dnak ten młody, zdrowy człowiek... "Wczoraj... Poca
łował ją... Umarł... Chaos myśli ogłuszył ją...
Jakby pod hypnozą nachyliła ją, aby jeszcze raz
ujrzeć tę małą szarawą bliznę za prawą muszlą uszną,
bliznę, która utkwiła w jej pamięci jako bezpośrednia
asocjacja pamiątkowej chwili jej pierwszego pocałunku.
Blizny nie było. Dla upewnienia się czy się nie
omyliła, obejrzała dokładnie drugie ucho. Nic. I do
piero teraz uświadomiła sobie, że te uszy, ta głowa ma
zupełnie inny kształt niż głowa jego. Nikt, absolutnie,
nie zapamięta tak kształtu głowy mężczyzny, jak za
kochana w nim kobieta.
Lecz — to ubranie, buty, koszula — wszystko,
nawet włosy, .Widziała wszystko, wyciągała nieświado

historję i przed historją będziemy zań odpowi rdzialni. Tę pracę trzeba realnie postawić i
dlatego zaczynamy ją od samych siebie. Niech
zniknie wreszcie ślad po zaborcach w formie ja
kiejś niewidzialnej granicy między Śląszakiem
stąd a z Cieszyńskiego. Odtąd ręka w rękę w
jednej będziemy pracowali organizacji, której
granice przestrzenne pokryją cały teren Woje
wództwa Śląskiego.
„Pionowo“ zaś, Związek nasz będzie skupiał
dwa pokolenia akademickie: starszych i mło
dych. Tych, co ukończyli studja i pracują na
Śląsku, oraz tych, co studjując w środowiskach
uniwersyteckich winni się do pracy społecznej
sposobić. Dla ludzi, bez względu na ich pocho
dzenie, których praca na Śląsku kończy się na
zarobkowaniu, miejsca w naszej organizacji nie
będzie! Młodym; którzy wszak bez wyjątku pra
wie są synami niezamożnego naszego ludu, bę
dziemy starali się dać środki na ukończenie studjów. Ale tylko tym spośród nich, co dowiodą,
iż swoje obowiązki uniwersyteckie pełnią z suk
cesem i co pracę nad sobą rozciągną na pole
systematycznego pogłębiania wiedzy o Śląsku.
Tylko tą drogą staniemy się pożytecznymi spo
łecznikami. Tylko ta droga zrealizuje nasz ideał
całkowitego zespolenia Śląska z Macierzą,
Zapewne znajdą się jednostki, którym nie bę
dzie odpowiadało to programowe pielęgnowanie
regionalizmu i paragraf statutu, według które
go może zostać członkiem naszego stowarzysze
nia tylko Ślązak lub osoba, dla Śląska zasłużo
na. Ci, co nie pojmą racji takiego postawienia
sprawy, nie będą tyle naszymi przeciwnikami,
ile przeciwnikami zdrowego i pożytecznego re
gionalizmu. A walkę ze zdrowym i pożytecz
nym regionalizmem, prowadzoną albo z nieświa
domości, albo celowo zapomoeą fałszów i fraze
sów, znakomicie scharakteryzował wybitny pu
blicysta, Skiwski, w jednym z ostatnich nume
rów „Tygodnika Ilustrowanego“.
„W Polsce —- pisze on — panuje atmosfera
dziwnej wstydliwości wobec wszelkich różnic
społecznych, klasowych, narodowych i dzielni
cowych. Jakby w samym fakcie istnienia tych
różnic tkwiło coś krzywdzącego, nieludzkiego,
niemal haniebnego. Widać to na przykładzie
dzielnieowości. Na użytek prywatny, codzienny
jesteśmy naładowani uprzedzeniami dzielnicowemŁ Nie zapominamy ludziom do • trzeciego
pokolenia ich niesympatycznego dla nas pocho
dzenia dzielnicowego. Ale niechby ktoś publicz
nie odważył się dla dobra sprawy oprzeć na rze
czywistych różnicach dzielnicowych przy rozwa
żaniu jakiegoś zagadnienia organizacyjnego,
społecznego, pedagogicznego — a zostanie okrzyczany warchołem, wstecznikiem, może i
zdrajcą.“
My takich zarzutów się nie boimy! Jesteśmy
tak szczerze i tak głęboko przeświadczeni o
ogólno-państwowym pożytku 'naszych zamierzeń
i tak sprawie wspólnej oddani, że nie słowami,
lecz czynami i owocami tych czynów odpowiemy
na tego rodzaju ataki. Władze zaś chcemy za
pewnić, że nietylko sami spełniać nadal będzie
my obowiązek każdego Polaka, tj. zachowamy
pozytywny stosunek wobec ich poczynań, ale za

mie narzucające się wnioski i z drugiej strony wiedzia
ła, była niemal pewna, że to nie był trup Johna Brag‘a.
Dziwiła się sama swemu spokojowi, swej nadludz
kiej obojętności na śmierć. Bo przecież przed nią, na
tym chropowatym i obrzydliwie czerwonawym stole
—leżał jednak trup ludzkiej istoty. Ale nie trup Johna
Braga. Nie jego ciało.
Więc! John Brag — musiał żyć.
W tej chwili nie chciała więcej myśleć. To było
za dużo dla jej kobiecych nerwów. Odwróciła się
szybko, rzuciła wystraszonemu wyglądem jej twarzy
staruszkowi jakąś monetę i wybiegła niemal z kostni
cy, jak opętana. Dopadła samochodu.
— Pat!
Poczciwa twarz rudego Irlandczyka odwróciła się
ku niej z wyrazem bezgranicznego zdumienia. Patrick
Macan jeszcze nigdy nie widział swej panienki w takim
stanie wzburzenia, a znał ją od dziecka, gdy bawił się
z nią razem w internacie w Lozannie.
— Miss... có...
— Jedź!
— Dokąd...
— Przed siebie. Byle jaknajdalej od tego miejsca
i nie do domu. Muszę się namyśleć — inaczej oszaleję.
— Ale...
— Jedź!!
Samochód posuwał się wolno wzdłuż Strand Road,
gdy Lora Ryan nareszcie zdecydowała się na usiłowa
nie skoncentrowania chaotycznych myśli: Najlepiej
pojechać do pułkownika i zapytać go wprost: Co się
stało z Johnem Brag? Ja go kocham i muszę wiedzieć
wszystko. Wszystko! Rozumiesz...
„Pan pułkownik Alderson wyjechał na inspekcję
— Na długo? — Tego nie wiem". Thomas Ałdersoin
nie przyjmie jej. Musi zatem pozostać W nieświado-

(x) „Wilk“, „Ryś“ i „Żbik“ płyną z wizytą do
Estonji.
Dywizjon łodzi podwodnych w składzie
„Wilk“, „Ryś“ i „żbik“ pod dowództwem ko
mandora Pławskiego opuścił w niedzielę wo
jenny port w Gdyni, udając się z wizytą do Tal
lina.
W programie pobytu naszej marynarki wo
jennej w Estonji m. im. jest przewidziane złoże
nie wieńca na grobie bojowników o niepodle
głość, zwiedzanie stolicy i jej okolic oraz szereg
przyjęć przez dygnitarzy wojskowych.
(x) Kary administracyjne.
Według ostatnich danych Głównego UrZędu
Statystycznego, w roku 1934-35 nałożono w Pol
sce ogółem 1.145.000 kar administracyjnych, z
tego w Warszawie 107.500, w woj. centralnych
402.800, we wschodnich 188.300, w zachodnich
188.500, oraz w województwach południowych
257.900 kar.
Za przekroczenie przepisów sanitarnych na
łożona w całej Polsce łącznie 107.800 kar admi
nistracyjnych, za przekroczenie przepisów dro
gowych 185.300, przepisów o posiadaniu broni
31.601, za przekroczenie ustawy przeciwalkoho
lowej 51.600, ustawy o powszechnej służbie woj
skowej 31.600, oraz z prawa o wykroczeniach
260.700.
Przeciętnie na 10.000 mieszkańców przypada
w Polsce 347 kar administracyjnych. Najwięk
szą stosunkowo liczbę kar nałożono w Warsza
wie, mianowicie przeciętnie 912 kar na 10.000
mieszkańców, najmniejszą zaś w wojewódz
twach południowych — 303 kary na 10.000
mieszkańców.
(x) Pod nieobecność żony, sprowadził w pace
kochankę.
Sąd grodzki w Łodzi rozpoznawał niezwykłą
sparwę.
Kazimierz Gałka po wyjeździć swej żony na
letnisko, sprowadził z Łęczycy przyjaciółkę, Bar
barę Więskównę..
Ały zapobiec plotkom, wpadł na niesamowi
ty pomysł: napisał do kolegi, aby Więskównę...
nadał w Łęczycy jako bagaż do Łodzi.
Kolega sporządził dużą skrzynię i ulokował
w niej Więskównę. Na skrzyni wypisano „ostroż
nie przetaczać!“. Podczas wyładowania na dwor
cu w Łodzi skrzynia spadła i rozbiła się i robot
nicy zamiast szkła, ujrzeli kobietę!
Ponieważ zachodziło podejrzenie handlu ży
wym towarem, sprawą zainteresowała się poli
cja. Gałka i towarzysz stanęli przed sądem
grodzkim, który skazał ich po 3 miesiące aresz
tu.
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razem wyrażamy pewność, że przez powołanie
do życia związku stosunek ten przerodzi się na
czynną i zorganizowaną współpracę dla dobra
Polski i Śląska.
Jeśli już na tem zamykam swoje krótkie roz
ważania, to robię to w przeświadczeniu, że zbytecznem jest szerokie omawianie poszczegól
nych punktów statutu, który za chwilę zostanie
z dodaniem potrzebnych wyjaśnień odczytany.
Samo wprowadzenie w życie haseł i postulatów
naszych, o ile idzie o stronę orgainzacyjną, za
leżeć będzie w pierwszym rzędzie od przyszłego
Zarządu, my zaś wszyscy będziemy ponosili
współodpowiedzialność za stronę realizacyjną,
to bowiem, co chcemy zbudować, wymaga zbio
rowego wysiłku.

mości na długo, może na zawsze? I ma nie wiedzieć, czy
on żyje? Czy to, tam, było jego trupem?
Nie! Nie! Tego nie przetrzyma. Musi wiedzieć..,
— Pat!
Zahamował tak gwałtownie, że omal nie pękły
opony. Przestraszył się jej okrzyku. Nie pozwoliła mu
tracić czasu na pytania.
— Do Gouvernement House.
Poleciła zameldować się oficerowi dyżurnemu.
Podporucznik Thorpe Kitton wstał na jej powi
tanie.
"— Jestem miss Florence Ryan — usiłowała zacho
wać wyniosłość i rozkazujący ton.
— Słucham pani. — Widział, jak mięła rękawicz
kę w palcach.
— Muszę widzieć się z pułkownikiem Aldersonem.
— W jakiej sprawie?
— Nie mogę tego powiedzieć nikomu, poza puł
kownikiem.
— Pani wybaczy, miss. Tu jest sztab główny. Mu
szę zanotować w jakiej sprawie pani przychodzi.
To była prawda. „Wybaczy pani, miss. Tu jest
sztab główny“. Zacisnęła szczęki aż do bólu. Wiedziała
dobrze, że nie poradzi tu ani prośbami, ani groźbami.
Córka gubernatora — lecz stała przed wysokim, nie
dostępnym, zimnym murem jakiejś wielkiej wojskowej
tajemnicy, która nakazała pułkownikowi Aldei sonowi
nie widywać się ani nie przyjmować telegramów jego
córki chrzestnej, którą kochał jak własną. Tajemnica
wojskowa. Pieczęć milczenia. Lora była zbyt inteli
gentną, aby pomimo wszystko nie zorjentować się w
sytuacji.,
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Zabójca Palarzówny sam sobie wymierzył

t I

Zamach samobójczy na cmentarzu

m

sprawiedliwość

Tydzień temu niespełna mieszkańców
Cz er widoki wstrząsnęła wiadomość o stra
sznej zbrodni, dokonanej w pobliżu stacji
kolejowej.
Do idącej w towarzystwie ojca i siostry
19-łetniej Charlotty Palarzówny przystąpił
29-letni Wacław Jellinek i odprowadził ją
kilka kroków w bok.
Ojciec i siostra słyszeli odgłosy prowa
dzonej półgłosem rozmowy. Jellinek robił
Palarzównej wyrzuty z tego powodu, że
posłuszna życzeniu swej rodziny, zerwała
z nim znajomość ze względu na to, iż był
żonaty. W pewnej chwili padły trzy po so
bie następujące strzały, po których dziew
czyna zbroczona krwią, padła martwa na
ziemię.
Zabójca po zbrodni uciekł do pobliskiego
lasu. Jeszcze stamtąd doszło echo strzału.
Świadkowie tragicznej sceny myśleli, że
Jellinek popełnił w lesie samobójstwo. 0kazało sie jednak, że strzelił on tylko dla
upozorowania samobójstwa, gdyż znale
ziono w lesie tylko jego garderobę. Jellinek
przepadł w lasach i chociaż policja wszczę
ła natychmiast poszukiwania, wszelki ślad
po nim zaginał.
Wczoraj odbył się rano pogrzeb Pala
rzówny w Czerwionce, a w dwie godziny
później w Rybniku został ujęty jej morder-

ca w okolicznościach niezwykle dramaty
cznych.
Grabarz Dzierżoń, zatrudniony na cmen
tarzu w Rybniku, natknął się w południe na
ukrywającego się wśród grobów osobnika
w stroju kąpielowym. Dzierżoń podszedł do
niego. Wtedy Jellinek, gdyż on to był, por
wał leżący na ziemi rewolwer i skierował
jego lufę we własna pierś. Rozległ się strzał
i Jellinek upadł między groby. Grabarz za
alarmował władze, a za chwile samobójcę
przewieziono do szpitala św Juliusza. Tam
lekarz stwierdził, że fana, jakkolwiek nie
bezpieczna, nie zagraża życiu. Kula przebi
ła płuco, nie naruszając serca, tak, że Jelli
nek wróci do zdrowia za kilka tygodni i
stanie przed sądem, aby odpowiedzieć za
zbrodnie.
W szpitalu zabójca i niedoszły samobój
ca odzyskał przytomność i można go było
przesłuchać. Zeznał on przedewszystkiem,
że czynu swego nie żałuje, a Palarzównę
zastrzelił z zazdrości. Kochał się w niej oddawna i oprócz nieprzychylnego stanowi
ska jej rodziny, stanął mu na drodze młod
szy rywal. Po zbrodni Jellinek w stroju ką
pielowym błąkał się po lasach; wreszcie onegdaj w nocy dotarł do Rybnika i schro
nił się na cmentarzu, gdzie znalazł go gra
barz. Zamach na własne życie tłumaczy
Jelinek obawa przed ujęciem go i posta

Se śląskich izcpczM i hul

Rozwój ochrony pracy w Polsce
Minister opieki społecznej wydał ostat
nio rozporządzenie, powołujące asystentów
inspekcyjnych przy inspekcji pracy. W
myśl tego rozporządzeenia — kandydat na
stanowisko asystenta inspekcyjnego winien
posiadać ukończoną szkołę powszechną, oraz znajomość zasad ochrony pracy i zadań
inspekcji pracy. O kwalifikacjach w tym
zakresie orzeka okręgowy inspektor pracy
po trzymiesięcznym okresie próbnym.
Powołanie asystentów inspekcyjnych jest
wydarzeniem pierwszorzędnego znaczenia
w rozwoju ochrony pracy w Polsce. Jest
to dalszy etap realizacji idei pociągnięcia
przedstawicieli świata pracy do współdzia
łania z urzędowani organami, sprawujące
mu służbę ochrony pracy. Zrozumienie po
trzeby tego współdziałania znalazło już wy
raz w rozporządzeniu Prezydenta Rzplitej
z 14 lipca 1927 r. o inspekcji pracy, które
przewidziało instytucję asystentów inspek
cyjnych, określiło ich kwalifikacje i zadania.
Asystentów inspekcyjnych powołuje mi
nister opieki spoi. spośród osób, które pra
cowały conajmniej przez 5 lat w charakte
rze robotnika, rzemieślnika, pracownika
technicznego lub handlowego w danej ga
JÓZEF CYWANOWSKI.

Na Harcerstwo spogiąda
dziś cała Polska
i.

Reprezentacja gości ze Śląska w drodze
do Spały.
W promieniach słonecznego, wczesnego po
ranku budzi się wycieczka reprezentacyjna go
ści śląskich, zdążających na inaugurację Jubi
leuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spalę.
Na ostatnim odcinku drogi, w Tomaszowie Ma
zowieckim pierwsze oznaki wielkiego zdarzenia.
Stacja., miasto przyozdobione flagami polskiemi
i międzynarodowymi, znakami orjentacyjnemi
1 afiszami. Po lewej stronie stacji rysują się
zdała olbrzymie kontury fabryki sztucznego je
dwabiu, zdolnej zatrudnić przy pełnej produk
cji 20 tysięcy pracowników. Niespełna 8 kilo
metrów dzieli nas jeszcze od celu podróży, od
Spały.

Spała — Spała.
Pociąg dużym lukiem omija Pilicę, wjeżdża
jąc w słynne bory spalskie. Po kilkunastu mi
nutach opuszczamy wagony. Na dworcu ruch
i gwar. Służba dworcowa sprawna. Zajeżdża
ją i odjeżdżają samochody ciężarowe, powozy
i motocykle. Długą asfaltową aleją mkną licz
ne auta do wnętrza obozowiska. Uwagę zwra
cają estetycznie wykonane znaki orientacyjne,
dyskretnie umieszczone na drzewach.
Na drogach, w obozach porządek i bezpie

łęzi pracy, a z tego conajmniej 2 lata w obrę
bie obszaru, na którym pełnić mają czyn
ności asystentów inspekcyjnych.
Zadaniem asystentów inspekcyjnych
jest współdziałanie z inspekcją pracy w
nadzorze nad przestrzeganiem przepisów
ochrony pracy. Asystent jest więc siłą po
mocniczą w zakresie czynności najbardziej
bodaj inspekcję pracy absorbujących. Na
tle rozlicznych obowiązków, jakie ustawo
dawstwo społeczne nakłada na inspektorów
pracy — powołanie w chwili obecnej asy
stentów inspekcyjnych nabiera szczególnie
żywotnego znaczenia.
-------- O

Huta „Piłsudski“ otrzymała
zamówienia
Huta „Piłsudski“ otrzymała zamówie
nia z Brazylji na 15.000 ton szyn wartości
około 5—6 miljn. zł.
Pozatem zarząd m. Warszawy zamówił
w fabryce wagonów huty „Piłsudski“ 9 wo
zów motorowych oraz 23 przyczepek dla
taboru tramwajowego. Wartość zamówie
nia wynosi około 1 milj. zł.
czeństwo. Na jezdni policja harcerska utrzy
muje karnie ruch. Na skrzyżowaniach dróg, na
dworcu, u bram, wszędzie harcerska służba bez
pieczeństwa. Policja państwowa została wy
łączoną z obozowiska, terem zlotu męskiego uznano za eksterytorialny.
Przed pałacem P. Prezydenta druh zdała
kieruje masą napływających harcerzy, powo
zów i aut.
Zbłąkany, pytając się o drogę informuję się
zarazem u dzielnego druha policjanta o organi
zację i pracę służby bezpieczeństwa.
— Ilu druhów zajętych jest w policji obo
zowej — rzucam pytanie.
— Około 300, przyczem część to prawdziwi
policjanci harcerze, często z podchorążówki.
— Jak długo trwa służba?
— Służbę pełni się dzień i noc na trzy zmia
ny, bez przerwy po 6 do 8 godzin. W każdej
chwili jest zajętych około 100 druhów. Oprócz
policji bezpieczeństwa jest straż pożarna, służ
ba informacyjna i biuro zaginionych rzeczy.
Kotłujący się ruch na skrzyżowaniu prze
rywa dorywczą pogawędkę.

Nerwy obozowiska.
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wieniem przed sadem. Chciał sobie sam
wymierzyć sprawiedliwość.
Wiadomość o schwytaniu zabójcy Pala
rzówny błyskawicznie dotarła do Czerwionki, gdzie wywołała ogromna sensację.
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Pielgrzymka pracowników „Lignozy“
14 bm. udała się do Krakowa pielgrzymka
pracowników fabryk Lignozy Spółki Akcyjnej
w Katowicach. Pielgrzymkę organizowała naskutek życzenia pracowników dyrekcja, udzie
lając ze swej strony uczestnikom wydatnej po
mocy.
W pielgrzymce wzięło udział przeszło 900
pracowników; z Generalnej Dyrekcji, oddziałów
w Bieruniu Starym, w Krywaldzie i w Pniowcu. Po przybyciu do Krakowa specjalnym po
ciągiem turystycznym uczestnicy pielgrzymki
utworzyli pochód i w wzorowym porządku udali się z transparentami trasą pochodu pogrzebo
wego na Wawel, do katedry, gdzie wysłuchali
modłów i nabożeństwa, odprawionego przed oł
tarzem św. Stanisława przez ks. dr. Figlewicza
za spokój duszy śp. Marszałka Józefa Piłsud

skiego oraz wygłoszonego przez celebranta przj
ołtarzu kazania. Po nabożeństwie odśpiewane,
wspólnie hymn „Boże coś Polskę“, poczerni u>
dano się do krypty św. Leonarda, gdzie uczest>
nicy pielgrzymki z p. dyrektorem fabryk inż;
Januszem Barcikowskim i wyższemi urzędnika^
md złożyli hołd u trumny Marszałka Józefa Pil-*
sudskiego. Następnie udano się autobusami na
Sowiniec i gremialnie wzięto udział w sypa
niu Kopca, poczem uczestnicy wpisali się do ksi
gi pamiątkowej i powrócili do Krakowa, gdzie,
pod kierunkiem przewodników zwiedzili miasto,
jego zabytki i kościoły.
Organizacja wycieczki postawiona była nawysokim poziomie a uroczysty jej charakter po)
zostawił na uczestnikach niezatarte wrażenie. J

Zjazd Powstańców Śląskich w Lublińcu
Związek powstańców śląskich grupa Lubli
niec obchodził w niedzielę. 14 bm. 1 (Kecie po
święcenia sztandaru. Z tej okazji odbył się w
Lublińcu zjazd powstańcowi, w którym wzięto
udział 462 członków z 9 sztandarami ze sztan
darem miejscowym jako dziesiątym — na cze
le. Uczestnicy zjazdu zebrali się na boisku szko
ły powszechnej, skąd odmaszerowali
przy
dźwiękach orkiestry powstańczej — na nabo
żeństwo do kościoła parafialnego. Kazanie wy
głosił ks. wikary Sołtysiak, a Mszę św. cele
brował ks. proboszcz Dwucet, który przemówił
po mszy o znaczeniu sztandaru jako symbolu
zjednoczenia, poczem dokonał odnowienia po
święcenia sztandaru.
Po mszy św. odbyła się defilada uczestni
ków zjazdu i młodzieży powstańczej, poczem
odimaszerowano na cmentarz, gdzie złożono
hołd poległym powstańcom. Orkiestra powstań-

ców odegrała marsza żałobnego. Starosta dr.
Olszewski wygłosił nad grobami powstańców
przemówienie, w ktorem stawiając za wzór
wielkość czynu śp. Marszałka Piłsudskiego f
szlachetne pobudki poległych powstańców, kto-*
rzy poszli w bój dla odzyskania niepodległości;'
wezwał wszystkich do dalszej pracy dla utrwia-;
lenia dotychczas dokonanego dzieła i złożenia’
ślubowania, że „nieoddamy ani piędzi z wywal
czonej i wspólną pracą utrzymywanej ziemi“)
Po tern przemówieniu odśpiewano „Nie rzuctaf
ziemi“.
Z cmentarza odmaszerowano do parku grun
waldzkiego, gdzie odbył się wspólny obiad 1
festyn, podczas którego koncertowała orkiestra*,
powstańców.
"
W uroczystości wzięły udział delegacje orV
ganizacyj, władz i 74 pułk. piechoty,
—I■!! Mliii !■ I
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Łuna nad powiatem rybnickim
Rybnik, 17 7.
W ostatnich dwuch dniach wybu
chły pożary w kilku miejscowościach
pow. rybnickiego. W Mszanie, ogień zni
szczyt dach domu rolnika Walentego
Gardjana. Szkoda wynosi około 3000 zł.
Mała wioka Cisówka zaalarmowana zo
stała w nocy 15 bm. pożarem w stodole
rolnika Remisza Józefa. Ponieważ sto
doła była drewniane, paliła sie jak łu
czywo, razem z narzędziami gospodar

czemu Jeszcze ogień w Cisówce nie zo
stał ugaszony, kiedy przeraźliwy ryk
syren dawał znak o nowym pożarze;
To płonęło gospodarswo Norka Karola
w Jejkowicach. Zniszczeniu uległ dach
domu oraz przyległa stodoła. Dzięki wy
sitkom miejscowej straży pożarnej, po
żar nie przerzucił się.na następne gos
podarstwa. Ogień wyrządził szkodę na
sumę 2000 zł. Przyczyn pożaru we wszy
stkich wypadkach nie zdołano ustalić,.

W sąsiedztwie centrali telefonicznej znajduje
się stacja radjo-megafonowa, obsługująca 28
megafonów na terenie obozu, przez które płyną
melodje z płyt gramofonowych, komunikaty i
transmisje radjowe.
Cierpliwy druh jednej z głównych central,
wskutek chwilowej wadliwości aparatu, nie mo
że się połączyć i zasięgnąć wiadomości o moich
towarzyszach.
A propos połączeń telefonicznych na złocie
usłyszałem następującą pogawdękę.
Dwóch druhów wytrwale usiłuje połączyć się
telefonicznie, jednak po półgodzinnym darem
nym wysiłku jeden z nich, odrzucając słuchawkę
i składając dłonie w tubę, woła w przestrzeń:
— „Hallo! odłóż słuchawkę, tak słychać lepiej!"

Po drugiej stronie harcerskiego miasta skon
centrowane są warsztaty krawieckie, szewskie,
pralnie i t. d. I tutaj pracy wiele; krawcy z bra
ku miejsca wewnątrz rozsiedli się na polu zszy
wając w pośpiechu duże namioty.

W drodze do podobozu harcerzy
ze Śląską.

Obozy męskie skupiają się wzdłuż nowej dro
gi bitej przez harcerzy, drogi na docinku Spała
— Teofilów. Po tej głównej arterji suną dłu
gie szeregi karnych harcerzy i harcerek, gro
mady cywili., pędzą samochody ciężarowe, osobo
we i motocykle. I my posuwamy się w górę,
gdzie namioty swe, na krańcach lasów spi
skich rozbił męski podobóz śląski.
Chorągiew śląska 'zaciągnęła już warty dla
całego Zlotu w myśl swego hasła „Drużyny
„City“ obozu zlotowego.
kresowe czuwają na krańcach Polski".
Po przebyciu głównych arteryj reprezenta
Zdążamy szybko na reprezentacyjny obiad
cja gości śląskich ląduje w kasynie harcerskiem,
harcerski. Po drodze zwracają uwagę swą po
będącem wstępem do dzielnicy handlowej Zlotu.
Estetyczne budynki i kioski, odpowiadające ka mysłowością bramy wejściowe, płoty, ołtarze
nonom nowoczesnej architektury i urbanistyki, i t. d., których architektura często wskazuje na
napełnione są młodzieżą i starszą publicznością. wysoki poziom estetyki i praktycznoścL
Śląscy druhowie opasali swoje obozowisko
Rozmiarami wyróżnia się tutaj: urząd pocztowotelegraficzny, czynny od wczesnych godzin po płotem z symbolicznych młotów i oskardów gór
rannych, aż do późnego wieczoru. Kilka, restau- niczych. Namioty otoczone gęstem podszyciem
racyj, kioski z przyborami fotograficznemi, z doskonale harmonizują z otoczeniem. Wędru-i
gazetami, składnice harcerskie, kioski ze słody-" jąc po terenie obserwuję jak drużyna z Lubliń-.
ca kończy budowę swego szałasu, skonstruować
czarni Wedla i Fuchsa, zaopatrują we wszystko.
Rego według wszelkich zasad budownictwa gó
Wstępuję do „Wedla“ ciekaw, pod jakim zna ralskiego. Chłopcy z Chorzowa mozolą się na dl
kiem odbywają się transakcje handlowe.
dobieraniem kolorów malowanej bramy. Obol
Owszem, potwierdza panienka w bieli — po załoga Knurowa z niemą radością podziwia swr
pyt wzmożony szczególnie na lody i czekoladę dzieło w postaci pięknego ogrodzenia.

Nie mogąc odnaleźć towarzyszy wycieczki
w tym rozgardjaszu pędzę do centrali telefo
nicznej. Biały znak T na czerwonem tle za
powiada miejsce ośrodka łączności. Kilka bia
łych domków, z których we wszystkich kierun
kach wybiegają liczne przewody sieci telefo
nicznej o długości 4 kilometrów, — to owoc
pracy 180 harcerzy wykonujących zlecone im
zadanie pod kierownictwem 14 harcerzy pod
chorążych wojsk łączności.
harcerską. Obrót znaczny i wysoki.

C. d. n.
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Dom i szkoła

Śmierć Marszalka Polski śp. Józefa Pił
sudskiego wywołała nietylko powszechną
żałobę w kraju i zagranicą, ale i szerokie
zainteresowanie jego życiem tak bogatem
jw myśli i czyny. Wydaje nam się, że najlepsze-m uczczeniem pamięci Zmarłego jest
utrwalenie w pokoleniach młodych przewo
dnich myśli, które kierowały jego życiem.
Jako organ poświęcony wychowaniu, prag
niemy przypomnieć niektóre myśli śp. Mar
szalka, wyrażające Jego pogląd na wycho
wanie.
Oto jeszcze w r. 1903 w artykule pt.
ł,Jak stałem się socjalistą“, kreśląc swe
wspomnienia młodości pisał:
„Zaznaczyć dla ścisłości musze, że mat
ka od najwcześniejszych lat starała się roz
winąć u nas samodzielność myśli i podnie
cała uczucie godności osobistej, które w
moim umyśle formowało się w sposób na
stępujący: tylko ten człowiek wart nazwy
człowieka, który ma pewne przekonanie i
potrafi je, bez względu na skutki wyzna
wać czynem. Z takiem usposobieniem i po
glądami, o ile dziecinne myśli poglądami
nazwać można, wszedłem w progi szkolne.
Zostałem uczniem pierwszego gimnazjum
wileńskiego.
, Gospodarzyli tu — uczyli i wychowy
wali młodzież — pedagodzy carscy, którzy
Ido szkoły wnosili wszystkie namiętności
polityczne, a za system mieli możliwe zgnę
ł>ienie samodzielności i godności osobistej
swych wychowanków. Dla mnie epoka gim
hazjalna była swojego rodzaju katorgą...
Gniotła mnie atmosfera gimnazjalna obu
rzała niesprawiedliwość i polityka pedago
gów, nużył i nudził wykład nauk. Wołowej
skóry nie starczyłoby na opisanie bezustan
nych poniżających zaczepek ze strony nau
czycieli, hańbienie wszystkiego, com się
przyzwyczaił szanować i kochać. W takich
warunkach nienawiść moja do carskich urządzeń, do ucisku moskiewskiego wzra
stała z rokiem każdym. Lata mego poby
tu w gimnazjum zaliczam zawsze do nąjXirzykrzeiszych w swem życiu“.
O roli nauczyciela wychowawcy na zjeź
dzie nauczycielskim 10 września 1923 r. po
wiedział do nauczycieli:
„Odrodzić dusze ludzkie, zmienić czło
wieka, zrobić go lepszym, wyższym, potęż
niejszym i silniejszym — oto wasze zada
nie“.
W t. 1927 na pierwszem posiedzeniu Ra
My Naukowej Wychowania Fizycznego (15
lutego) o wychowaniu fizycznem w szko
le:
Tam (w szkole) jest mus pracy rządowej
która właściwie jest skierowana w in'Alfred Jeslonowskl.
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(Książki dla dzieci od 7 do 10 lat).

> rJeSli o wybór dobrej książki dla dzieci naj
młodszych i młodzieży starszej m nas jeszcze
stosunkowo łatwo — to dla dzieci w wieku od
i do 10 lat dość trudno znaleźć książkę napraw
dę wartościową, książkę interesującą, napisaną
zrozumiale, o pewnych wartościach estetycz
nych, poznawczych i wychowawczych. Poza
treścią odgrywa dla tego wieku dużą rolę stro
na graficzna i ilustracyjna, boć to okres, w któ
rym dziecko próbuje samodzielnej
lektury.
Druk więc musi być wyraźny, odstępy wier
szy dość duże, ilustracje, skomponowane wyra
ziście, muszą nawiązywać do zapasu wyobra
żeń przeciętnie inteligentnego dziecka w tym
iwieku. W treści zaś główną rolę odgrywa ży
wość akcji, niezbyt skomplikowanej ujętej sty
lem prostym i jasnym, nie zawierającej dużo
materiału poznawczego, by młody czytelnik nie
Natrafiał na zbyt dużo nieznanych sobie pojęć.
,Tu — jak w ogóle w powieściach dla młodzieży
'f— nie powinien autor zanadto moral-izować, mó
wić tonem mentorskim, podejrzewając w dziec
ku tysiące wad, jakich w rzeczywistości nie po
siada. Unikanie cukierkowatości i ckliwości ro
zumie się samo przez siebie.
Próbą stworzenia takiej biblioteki, serii
książek dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat, jest
.biblioteka Iskierek“ Książnicy Atlas. Strona
graficzna tych książek jest całkowicie odpowie
dnia — w treści nie wszystkie książki są udaŻe. Uderza przedewszystkiem całkowite niemal
pominięcie tematów z współczesności polskiej,
poza „Jankiem w Legionach“, któregośmy już
omówili i o którym powiedzieliśmy, że akcja
toiezbyt zajmująco jest ujęta. Opowiadania Hafcerkantówny pt. „Śmietnik“ są świetne dla. dzie
jci, które się interesują przyroda, ale przypu'czczam.jże przeciętnego młodego czytelnika
żrazii zanadto wyraźny dydaktyzm tych opo
wiadań; Żywa akcja, interesująca treść, dobre
^ilustracje wyróżniają w tej bibliotece trzy po
wieści Ferdynanda Ossendowskiego. Najbar
dziej zajmującą z nich jest powieść pt.:
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na1 dziedzinę, szuka bowiem wychowania
umysłowego, wychowania dzieci — po
wiedzmy moralnego — i gdzie wychowa
nie fizyczne wchodzi, jako część całej
funkcji pracy nad umysłem i nad ciałem
tych biednych dzieci. Ja oświadczam otwar
cie, jako wielki przyjaciel dzieci, a nie star
szego pokolenia, że współczuję mocno dzie
ciom, iż ich w ten sposób traktują, jak to
dotąd jest praktykowane w szkołach. Dla
tego w wychowaniu fizyeznem chętnie bę
dę współczuł dzieciom, które w dusznej
atmosferze szkolnej muszą z konieczności
■

__________ •

wyprostowywać swoje biedne nóżki, cho
ciażby zrobiwszy rzeczy, nie zawsze dopu
szczaine w szkole“.
W r. 1929 w referacie wygłoszonym na
posiedzeniu Rady Naukowej wychowania
Fizycznego (22 czerwca).
„Osobiście obawiam się dla szkoły dwóch
rzeczy, związanych z wychowaniem fizycz
nem — jednej to jest zbyt małej indywidu
alizacji przy zbyt strychulcowem prowa
dzeniu pracy, drugiej — braku norm i ce
lów, które się stawia wychowawcom do
osiągnięcia w ciągu jednego roku. Uwaga
-
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zaś moja skierowana jest przedewszystkiem w stosunku do młodszych dzieci, by,
nie stosować względem nich wymogów,
związanych raczej z intelektualnem wyk
ształceniem, a dokonywać natomiast więk
szych rezultatów przez umiejętne obchodzę
nie z dziećmi“.
W rozwijaniu tej zasadniczej tezy po
dał ciekawe obserwacje o własnych cór
kach.
Przyglądając się, naprzykład, moim pan
nom, widząc, jak szybko rosną dochodzę
do wniosku, że w ich rozwoju rok do roku
jest już tak niepodobny, że trudno dziś sto
sować do nich te metody, jakie się stoso
wało przed rokiem. Jeżeli więc wychowa
nie fizyczne nie będzie zwracać uwagi na
ten szybki rozój, jakiemu podlegają dzieci,
szczególniej w młodszym wieku, to stanie
się ono dla dzieci czemś nudnem, stanie się
wprost dla nich pewnym ciężarem.
_____________

■>

Nowe szkoły zawodowe
Gimnazja elektryczne.
W ramach realizacji szkolnictwa zawodowe
go minister wyznań religijnych i oświecenia pu
blicznego, p. Wacław Jędrzejewicz ustalił dla
powstających w najbliższym czasie gimnazjów
elektrycznych następujące wytyczne:
1. szkoły elektryczne stopnia gimnazjalnego
noszą nazwę: gimnazja elektryczne.
2. Zadaniem gimnazjów elektrycznych jest
kształcenie dla przemysłu elektrycznego i in
nych dziedzin życia gospodarczego pracowników,
którzyby byli usprawnieni w wykonywaniu robót
elektrycznych, oraz posiadali odpowiedni zasób
wiadomości teoretyczno-zawodowych i ogólnych.
3. Nauka w gimnazjach elektrycznych trwa
cztery lata.
4. Podbudową programową jest Il-gi szcze
bel programowy szkoły powszechnej.
5. Program pierwszych trzech klas gimna
zjum uwzględnia praktycznie i teoretycznie za
gadnienia, związane z elektrotechniką ogólną.
Program klasy IV-tej zaś wyodrębnia kierunki:
techniki prądów silnych, oraz tele i radljotechaiki. Gimnazja elektryczne mogą jednakże wyod
rębniać tylko jeden z wymienionych kierunków.
6. Ośrodkiem nauczania jest warsztat elek
trotechniczny i instalacje elektryczne. Podstawę
programową tworzą: praktyczna nauka elektromonterstwa w warsztacie elektrycznym i mecha
nicznym oraz pracowniach, podstawy elektro
techniki, instalacje elektryczne, materjałoznawstwo elektryczne i ogólne, oraz rysunek zawo
dowy. Program uwzględnia zasady organizacji
zakładu elektrotechnicznego pod względem tech
nicznym, handlowym i administracyjnym, oraz
wiadomości pomocnicze ściśle związane i bezpo
średnio niezwiązane z zawodem.
7. Przy szkołach tych istnieją zorganizo-

wane dla celów praktycznego szkolenia uczniów wpływ na ugrupowanie przedmiotów programu
szkolne warsztaty elektromechaniczne.
gimnazjum elektrotechnicznego.
8.
Do gimnazjów elektrycznych przyjmuje Materjał nauczania połączony jest w eatery
się kandydatów, którzy przedstawią świadectwo grupy zasadnicze.
. Grupa pierwsza obejmuje praktyczną naukę
ukończenia czterech klas szkoły powszechnej
lub inne świadectwo, uznane za równorzędne, zawodu, jak zajęcia warsztatowe i praktykę
kończą w danym roku kalendarzowym conaj- okresową.
Na grupę drugą składają się przedmioty za
mniej 14-cie, a nie przekroczą 17-tu lat ży
cia, oraz złożą egzamin wstępu) w zakresie wodowe, ściśle zespolone z praktyczną naukę
Ii-go szczebla programowego z przedmiotów o- zawodu, mające na celu wyjaśnienie, uzasadnie
nie i pogłębienie zdobytych sprawności i umie«,
kreślonych przez ministra oświaty.
Dalsze instrukcje, odnoszące się do gimna jętności zawodowych, oraz wyrobienie w absol
zjów elektrycznych wskazują, że gimnazja te wentach właściwego podejścia do zagadnień
mają za zadanie przygotować młodzież do pracy praktycznych w zawodzie montera-elektryka.
w obranym kierunku zawodu elektromonterskie- Grupa ta obejmuje 11 przedmiotów nauczania,
go, wykształcić inteligentnych pracowników, któ a mianowicie: podstawy elektrotechniki i mier
rzy swą wartością i przydatnością życiową będą nictwa, urządzenia elektryczne, materiałoznaw
mogli wpłynąć na podniesienie poziomu zawodu stwo i wiadomości z chemji i technologji, fizykę
montera-elektryka, oraz zapewnienie mu nale i maszynoznawstwo ogólne, maszyny elektrycz<
ne wraz z pracownią, tele- i radiotechnikę, tele
żytego stanowiska społecznego.
fonię, telegrafję, radiotechnikę, organizację za
Zadanie swe spełnia gimnazjum elektryczne kładu elektrycznego, oraz rysunek zawodowy.
przez program i organizację nauczania oraz pro
Grupa trzecia obejmuje przedmioty pomoc
gram i organizację wychowania.
nicze, związane ściśle z zawodem, które umożli
Ośrodkiem nauczania w gimnazjach elek wiają pogłębienie i uzupełnienie kształcenia za
trycznych jest warsztat elektryczny wraz z pra wodowego, a mianowicie: matematykę, geogracownią, oraz pracownią pozaszkolną okresową. fję gospodarczą, naukę o Polsce współczesnej
Około tego ośrodka skupiają się wszystkie przed i naukę o człowieku.
mioty nauczania, dzieląc się na zawodowe, ści
Grupa czwarta wreszcie obejmuje przedmio
śle związane i niezwiązane z zawodem. Treść ty pomocnicze niezwiązane bezpośrednio z za
nauczania, zawarta w poszczególnych grupach wodem, które służą do podniesienia poziomu kul
przedmiotów łączy się ze sobą, mając za punkt turalnego i wzbogacenia w treść duchową mło
centralny zajęcia praktyczne w warsztatach i dzieży, oraz tworzą łącznik pomiędzy naucza
pracowniach.
niem zawodu, a kulturą ogólną, są to: nauka
Praktyczny kierunek szkoły, charakter ma religji, języka polskiego i języka obcego. Do,
teriału nauczania, oraz wyraźna tendencja jak- tej grupy zaliczono również ćwiczenia cielesne*
największego zbliżenia nauki do potrzeb zawo mając na celu przyczynienie się do prawidło
du i życia społecznego absolwenta wywiera wego rozwoju fizycznego młodzieży. (Iskra.);

pansiczki Kaśki. W części pierwszej powieści
poznaje czytelnik ojczyznę Kaśki, jej rodzinę,
bliższych i dalszych krewnych przyjaciół i wro
sów, smutki, niedole i radości małp. Są tu sce
ny o niezwykłej plastyczności i dużej sile emo
cjonalnej, jak śmierć ojca i matki Kaśki, samo
dzielne wyprawy młodej małpki. Nie brak epizo
dów humorystycznych, dyskretnie rzuconych uwag wychowawczych, dużo ale doskonale daw
kowanego materiału poznawczego (życie dżun
gli i jej mieszkańców). Część pierwsza kończy
się niewolą Kaśki. W życiu małpki następuje
nowy rozdział. Kaśka poznaje ludzi, czarnych
i białych, ich dobroć i okrucieństwa, zalety i wa
dy cywilizacji. Życie Kaśki wśród ludzi pełne
jest przygód. Rozpoczyna się u dobrej i wyro
zumiałej Zo-Zo, gdzie Kaśka poznaje rozmaite
ludzkie urządzenia, gdzie się wiele różnych rze
czy uczy — gdzie jej dobrze. Zostaje jednak
przez ulicznika porwana, wydobywa się szczę
śliwie z niewoli u handlarza zwierząt i dostaje
się do wędrownego kuglarza, gdzie poznaje
głód, biedę, gdzie znosić musi dużo złego.
Szczęśliwy przypadek sprowadza ją znów do
Zo-Zo. Tęsknota jednak ciągnie ja do rodzinnej
dżungli. Pewnej nocy Kaśka ucieka. W krótkiem
streszczeniu nie podobna zmieścić bogactwa
materiału, jaki powieść zawiera. W miarę we
soła 1 rzewna, zabawna i pouczająca trzyma
czytelnika w napięciu aż do ostatniej stronnicy.
Powieść godna polecenia.
Historja pt.:

nich tylko takich trudów, jakie dzieci w tym
wieku istotnie ponieść mogą. W żywą i dosko
nale zmontowana akcję wplecione są opisy kraj
obrazowe, geograficzne i przyrodnicze, nawet
drobne ale instruktywne uwagi kulturoznawcze,
dzięki czemu powieść posiada nietylko swą war
tość rozrywkową, ale jest lekturą pożyteczną i
punktu widzenia naukowego, dydaktycznego.
Ossendowski ma dobre wyczucie jak daleko po
sunąć się może powieściopisarz w moralizowaniu i pouczaniu, rzadko kiedy przekracza gra
nicę pod tym względem. Duże znaczenie w tych
powieściach ma oczywiście i ten fakt, że opisy
kraju i ludzi nie są oparte na studium podręcz
ników ale przedewszystkiem na autopsji, wła
snych obserwacjach i doświadczeniach. Odręb
ny od obu omówionych powieści charakter no
si trzecia z rzędu powieść Ossendowskiego dlla
czytelników młodszych pi.:

Mali zwycięzcy

prowadzi czytelnika na pustynię Gobi. Inżynier
Broniewski wybiera! się z trojgiem swych dzie
ci z Tsientsien do Szanghaju, Ponieważ czasy
były niepewne i nie bezpieczne podróż odby
wała się samolotem. Nad pustynią Gobi zabrak
ło wskutek długiego błądzenia benzyny — trze
ba było lądować i jej poszukać. Broniewski zo
stawił swe dzieci przy samolocie — a razem
z pilotem wybrał się na poszukiwanie benzyny.
Niestety ojciec i pilot nie wrócili. Dzieci musia
ły sobie s.ame radzić. Większą część po w esc i
wypełnia więc autor barwnym i zajmującym
opisem, jak sobie dzieci urządziły życie na pu
styni w oczekiwaniu ojca. Jest to rodzaj nowo
czesnej Robin son ad y w ujęciu zupełnie naturalnem i prawdopodobnem. Ossendowski unika
wszelkiego rodzaju relacyj, któreby młody czy
Życie i przygody małpki Kaski. >
telnik przyjął z powątpiwaniem, stawia młodym
formę pamiętnika jwym Robinsonom tylko takie zadania, wymaga od

Miljoner „Y“.
W tamtych dwuch powieściach dominowała
przygoda na tle obcego krajobrazu, są to więc
powieści egzotyczno-awanturnicze. Trzecia po
wieść należy do rzędu obyczajowych. W tej po
wieści wszystko co egzotyczne, opisowe, awan
turnicze — a jest tego stosunkowo niewiele —
jest oddane świetnie, ze znawstwem przedmio
tu, z zrozumieniem pragnień młodego czytelni
ka. Słabszą, i to o wiele słabszą stroną, są dzie
je „dzielnego murzynka — sieroty“. Bohater jest
przeideal-izowany, rycerz bez zmazy, który nie
dopuszcza się najmniejszego przewinienia, naj
mniejszej słabości. Dzieje samego murzynka są
trochę zanadto niezwykłe. Coprawda dzieje się
to w Ameryce, owym kraju wszelkich możliwo
ści, kraju, w którym niejeden sprzedawca za
pałek czy gazet, niejeden pucybut — stał się
milionerem. Czemu więc nie miał nim zostać
„Y“ — dzielny murzynek? — Właśnie dlatego,
że był murzynem. Młodszy czytelnik nie pozna
się zapewne na tej nielogiczności sytuacji, dzie
je „Y“ są tak zajmujące i tak niezwykłe, że po
chłaniać je będzie bez filozofowania na temat:
prawda to — czy nie, możliwe czy niemożliwe?
Więc aby rzecz krótko streścić: „Y“ wraz z
gromada młodych murzynów musi opuścić swą
rodzinną wioskę, spowodu głodu. Dostaje się do
miasta portowego, gdzie murzyniątko, nie obe
znane z prawem białych ludzi, dostaje się do
więzienia. „Y“ ucieka wraz z przyjacielem, ukrywa się na okręcie — i aa nim jedzie do A-

meryki. Tu rozpoczyna swą karierę od otwie
racza ostryg, nabywa w tym fachu ogromnej
wprawy, zyskuje na konkursie na szybkie otwifl
ranie pierwszą nagrodę i usamodzielnia się. —>
Wynajduje z obcą pomocą maszynę do otwie
rania ostryg — karjera rozpoczęta. „Y“ staja
się coraz bogatszy, udoskonala swe przedsię
biorstwo — a kiedy zebra! odpowiedni kapitał
— wraca do kraju, by zużyć zebrany majątek
dla ulżenia smutnej doli murzynów. „Musimy
tam stworzyć nową spółkę, jakiej świat dotąd
nie widział. Spółkę czarnych łudzi dążących da
wolności i poszanowania ich praw.. Chcę być
milionerem którego skarby — nieprzebrane i
niezniszczalne — stanowią miłość, wdzięczność
i szczęście braci“.
Ideą przewodnia powieści, tendencją bardzo
widocznie przeprowadzona przez autora — jest
idea humanitarna, współżycie zgodne wszy
stkich ras, równa wartość wszystkich ludzi do
brej woli. Gdyby ta tendencja trochę mniej prze
świecala, gdyby bohater był mniej bohaterski
— powieść byłaby naturalniejsza, zyskałaby na
wartości etycznej i estetycznej.
Po tych trzech powieściach Ossendowskiego
wspomnę jeszcze o powieści spółki autorskiej
Bornsteinowia-Czaplińska pt.:

Przygoda Tomka w krainie karłów
afrykańskich.
Fabuła tej powieści jest bardzo niewymy
ślna i drugoplanowa. Tomek, chłopiec polski
pozostawiony przez ojca w Afryce pod opieką
angielskiego uczonego, bierze udział w jego wy
prawie w krainę pigme jeżyków. Przygoda je
dyna, jaka mu się przytrafia, to ta, że wsku
tek wypadku dostaje się przed profesorem do
pigmejczyków. Resztę książki zajmują opisy na
ukowe, tak że właściwie jest to praca popular
no-naukowa o pigmejczykach i dżungli afrykań
skiej. Sądzę, ża ten eksperyment nie wypadł
najszczęśliwiej, bo na powieść to zamato — stroi
na zaś naukowa zbyt obszerna i zbyt drobiaz
gowa. Nawet ilustracje służą tylko celom nau
kowym. Jako powieści nie polecałbym tej książ
ki — ale będzie to pożądana i miła lektura dla
chłopca czy dziewczynki, których bardzo inte
resuje geografia.
y
O innej kategorii książek dla dzieci od lat y
do 10 innym razem.
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Szajka oszukańczych grasantów
Zapowiedź sensacyjnej rozprawy w Katowicach
Dziś: Aleksego w.
Jutro: Szymona z L,
Wschód sf. g.: 3.50
Zachód sł. g.: 19,49

Na najbliższy piątek zapowiedziana jest
sensacyjna rozprawa przed Sądem Okręgo
wym w Katowicach. Na ławie oskarżonych
zasiędą: Zygmunt Leliciński z Mikołowa,
Mieczysław Tarnawski z Katowic, pseudodziennikarz, skazany przed dziesięciu laty
za zbrodnię stanu na 3 lata twierdzy, Józef
Oklejewlcz, Mikołaj Litwin, Alfred Brand
städter z Katowic i Jan Sikorski z Warsza
wy, wydawca dwutygodnika „Legun“ —
wszyscy oskarżeni o współudział w całym
szeregu oszustw, dokonanych na terenie
Śląska.
Oskarżeni akwirowali na rzecz czasopi
sma „Legun", posługując się faiszywemi le
gitymacjami, listami polecającemi i kwita
mi. Od wielu osób na Śląsku wyłudzili łą
cznie kilka tysięcy złotych, nadużywając
w tej oszukańczej akcji nazwiska gen. bryg.
Piskora. Na trop afery, zataczającej coraz
szersze kręgi wpadły Władze śledcze przy
okazji aresztowania niejakiego Juliana Re-

(—) Izba Przem. Handlowa a wybory.
W związku ze zbliżającym się okresem wy
borczym do ciał ustawodawczych podaje Izba
Przemysłowo-Handlowa w Katowicach, że w
myśl art. 31 ordynacji wyborczej do Sejmu w
skład zgromadzenia okręgowego, które ustalać
będą m. in. delegaci samorządu gospodarczego,
będzie listy kandydatów na postów, wchodzić
wybrani przez Izbę Przemysłowo-Handlowa. O
ile chodzi o Sejm RP„ Izba wybiera po jednym
delegacie na 500 wyborców do Izby, zamieszka
łych na obszarze okręgu, zaś do Sejmu Śląskie
go po jednym delegacie na 250 wyborców. W
myśl art. 35 tej ordynacji wybory do zgroma
dzenia okręgowego zarządza Wojewoda, ozna
czając jednocześnie terminy zebrania się orga
nów, mających dokonać wyboru delegatów (nie
później, niż 20 dnia po zarządzeniu wyborów do
Sąd Apelacyjny w Katowicach rozpatry
Sejmu. Prawo wyboru i wybieralności do Sena
tu mają m. in. obywatele, piastujący stanowiska wał w dniu wczorajszym sprawę oszustw
we władzach samorządu gospodarczego, a mia dokonanych przez międzynarodowego hoch
nowicie radcowie Izby Przemysłowo-Handlowej staplera, pseudo-lekarza i bigamistę Juana

dlicha, bohatera imej głośnej afery. Redlich
swego czasu zjawił się na Śląsku w charak
terze prezesa fikcyjnego „Związku Uczest
ników Powstań Narodowych", dla którego
we.bował członków, grasując przeważnie
wśród mniejszości żydowskiej i niemieckiej.
Do akcji tej wciągnął Redlich Tarnawskie
go i Oklejewicza, którzy doręczali człon
kom „Związku" bezwartościowe dyplomy
i odznaczenia. Dochody szły do podziału,
przyćzem Redlich zabierał lwią część.
I właśnie w czasie likwidowania afery
Redlicha władze śledcze zajęły się bliżej
osobami Tarnawskiego, Oklejewicza i to w.,
którzy w efekcie dochodzeń zostali areszto
wani w dniu 30 stycznia br, i dotychczas
przebywają w areszcie śledczym.
Na piątkowej rozprawie, na którą po
wołano 50 świadków, sąd będzie miał do
rozpatrzenia moc dokumentów i dowodów,
naświetlających oszukańcze machinacje
całej szajki.

Sąd Apelacyjny zaost rzył karę Chomskiena

(—) Dyrekcja poczt komunikuje:
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Ka
towicach podaje do wiadomości, że z dniem 1
sierpnia br. rozszerza się w urzędach pocztowotełegraficznych: Bieruń Stary i Brzezie k. Ry
bnika służbę telefoniczno-telegraficzne do ka
tegorii „C“ tj. w fecie od godz, 7-ej, w zimie od
8-ej do 21-ei bez przerwy.
(—) Zawiadomienie.
Pogrzeb śp. Anny Priebowej odbędzie się w
czwartek dnia'lS Lipca br. o godz. 8 rano z do
mu żałoby w Katowicach przy ul. Różanej 6.
<—) Złote gody.
W dniu 27 bm. obchodzą Państwo Józef i
Anna Handylowie z ulicy Krakowskiej 160 swój
jubileusz złotych gód. Jubilatom składamy naj
serdeczniejsze życzenia.
(—) Zebranie powstańcze w Zawodzili.
W czwartek, 18 bm. o godz. 19 odbędzie się
zebranie mieś. Związku Powstańców Si. Grupy
miejscowej w Zawodziu w świetlicy Szkoły
Handlowej.
(—) Mały Rocznik Statystyczny
"ha fok 1935 wyszedł już z druku. Celem wy
dawnictwa jest zobrazowanie tego, czem jest
Polska współczesna i jakie jest jej stanowisko
wśród innych państw. Na 278 stronicach małego
formatu kieszonkowego podano informacje licz
bowe o wszystkich przejawach życia gospodar
czego, społecznego i kulturalnego w zwięzły i
treściwy sposób oświetlając rzeczywistość pol
ską. Specjalny nacisk położono jednak na przed
stawienie sytuacji gospodarczej i społecznej. Dla
uwypuklenia roli Polski w życiu innych społecz
ności podano bogaty materiał liczbowy o- sto
sunkach zagranica ze specjalnem i tutaj oświe
tleniem światowej sytuacji gospodarczej. Szóste
zkolei wydanie Małego Rocznika Statystyczne
go, prócz zaktualizowania materiału liczbowego
przez umieszczenie najświeższych informacyj
statystycznych, zostało znacznie rozszerzone
przez dodanie szeregu nowych informacyj. Po
budką do tego było bardzo przychylne przyję
cie Małego Rocznika przez nasze społeczeństwo
Poprzedniei, piąte wydanie, rozeszło; się w trzech
kolejnych nakładach, w łącznej ilości ponad
24.000 egzemplarzy. Podobnie jak w poprzedniem wydaniu, umieszczono 1 w obecnem 22 stro
pice wykresów i kartogramów, uzupełniających
Informacje liczbowe i ułatwiających zrozumienie
niektórych zagadnień. Pomimo znacznego wzbogacenia objętości cena Małego Rocznika Staty*
stycznego została utrzymana i wynosi 1 złoty
za egzemplarz w trwałej okładce kartonowej.
(—) Przestrzeganie prawa przemysłowego.
Wobec często zachodzących wątpliwości co
do przestrzegania przepisów prawa przemysło
wego, podaje się niniejszem do publicznej wia
domości co następuje: Przemysłowiec ma pra
wo sposobem, okrężnym osobiście lub przez
swych pracowników (pełnomocników handlo
wych, komiwojażerów): 1. Zbierać zamówienia
na swe towary tylko u kupców i wytwórców, w
których przedsiębiorstwie towary odnośnego
rodzaju mają zastosowanie, 2 Skupywać dla
potrzeb swego przemysłu towary tytko 11Jkup
ców, wytwórców lub w miejscach publicznej
sprzedaży. Osoba zbierająca zamówienia lub
skupująca towary, powinna posiadać specjalną
w tym celu legitymację kortówojażerską, która
uprawnia do wykonywania odnośnych czynno
ści na całym obszarze Rzeczypospolitej. Obo
wiązek posiadania takiej legitymacji nie stosuje
się do przemysłowców, którzy wykonywają
czynności określone w powyższym ustępie dta
potrzeb swego przemysłu, o ile mogą udowod
nić okazaniem potwierdzenia odbioru zgłoszenia
przemysłu, okazaniem karty rzemieślniczej lub
koncesji posiadania prawa do samoistnego pro
wadzenia przemysłu. Legitymację komiwojaźerską wydaje władza przemysłowa I instancji,
właściwa dla miejsca siedziby przedsiębior
stwa, na wniosek właściciela tego przedsiębior
stwa i ma ważność na czas jednego rota, licząc
od daty jej wydania.
(—) 20 proc. rabatu otrzymają Czytelnicy P. Z.
w nowootwartym sklepie ■ zegarków i biżuterji
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Choińskiego, którego proces wzbudził w
marcu br, duże zainteresowanie. W pierw
szej instancji Chomski skazany został na
trzy łata aresztu za wyłudzenie pieniędzy
od naturalisty katowickiego Ziółkowskiego
i jego lokatorki Józefy Jasińskiej, od której
wyłudził sporą sumę pod obietnicą zawar
cia małżeństwa. Chomski ma bardzo boga
tą przeszłość kryminalną, a występy jego
zna wiele krajów Europy i Ameryki Połud
niowej.
Wczorajsza rozprawa przyniosła sensa
cyjny szczegół. Chomski został ostatecznie
zdemaskowany. Jak wiadomo, utrzymy
wał on dotychczas z wielkim tupetem, że
ukończył wydział medyczny na uniwersy
tecie w Tomsku, lecz w czasie wojny zgi-

nęły mu wszystkie dokumenty wraz z dy
plomem. Otóż, na życzenie sądu, konsulat
polski w Moskwie przeprowadził wywiad
i przysłał relację, z który wynika, że
Chomski nigdy nie studiował na uniwersy
tecie w Tomsku i dyplomu nie otrzymał.
Na rozprawę nie przybyli główni świad
kowie Ziółkowski i Jasińska. Pod ich adre
sem zostały wysłane wezwania, lecz nade
szła relacja, że wyprowadzili się oboje z
Katowic bez podania adresu, tak, że sad
ograniczył się tylko do odczytania ich po
przednich zeznań.
Chomski stracił na rozprawie apelacyj
nej dużo swego tupetu i pewności siebie,
przyznał się do winy i prosił o łagodny wy
miar kary. Sąd po naradzie wydał wyrok
zaostrzający karę, ponieważ karę aresztu
zamieniono mu na karę więzienia przez
trzy lata.
Rozprawie przewodniczył sędzia Błachut

Tragiczna śmierć kol ejarza Przybylskiego
będzie tematem rozprawy sadowej.
We wrześniu r, je. wielkie poruszenie wśród
kolejarzy wywołałafruj-agiczna śmierć kolejarza
Ludwika Przybylskiego.
Przybylski zginął w niezwykle ciekawych okolicznościach. Na terenie dworca towarowego
w Katowicach pomiędzy dwoma magazynami urządzomo strzelnicę Kolejowego Przysposobienia
Wojskowego. Już sam wybór miejsca na strzel
nicę był fatalny. W czasie ostrego strzelania
kule przebijały płot i siały panikę wśród miesz
kańców pobliskich domów. W polu obstrzału
znajdowały się również warsztaty kolejowe.
W dniu 21 września oddział kolejarzy z K.
P. W. strzelał o odznakę P. 0. S. W czasie gdy
do tarczy strzelał starszy magazynier Jan Ziora
z Siemianowic, Przybylski pełnił funkcję tarczo
wego. W pewnej chwili, po strzale Przybylski
zachwiał się i chwyciwszy się za serce, osunął się
na ziemię bez jęku.
Nikomu nie przyszło wtedy na myśl, że Przy
bylski został zastrzelony. Nawet lekarze, którzy
badali trupa, orzekli, że Przybylski zmarł na
anewryzm serca.

Zmarły kolejarz był już pochowany na cmen
tarzu przy ul. Francuskiej, gdy w sprawie za
szedł sensacyjny zwrot. Mianowicie żona jego
znalazła na koszuli męża dziurę, pochodzącą od
kuli i ślady krwi. Przeprowadzono teraz docho
dzenia, dokonano ekshumacji zwłok i stwierdzo
no wtedy ponad wszelką wątpliwość, że Przy
bylski został zastrzelony. Znaleziono w sercu
kulę.
Sprawa została oddana prokuraturze. Obec
nie, jak się dowiadujemy, dochodzenia zostały
zakończone i doręczono akty oskarżenia wszyst
kim winnym bezpośrednio i pośrednio, śmierci
Przybylskiego.
Na ławie oskarżonych zasiędą: Jan Ziora,
oskarżony o nieumyślne zabójstwo, Karol Pacwa,
asystent kolejowy z Imielina, kierownik strzel
nicy i Franciszek Greinert z Katowic, komen
dant K. P. W., który, wbrew opinji urzędnika
Baci, któremu podlegał teren dworca towaro
wego, polecił tam wybudować strzelnicę.
Zapowiedź rozprawy sądowej budzi ogromne
zainteresowanie w sferach kolejarzy i członków
Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.

Zbrodnia tyrana rodziny
Wielkie Hajduki w ubiegły poniedzia
tek były terenem wielkiej tragedii rodzin
nej, jaka wydarzyła się w domu dozor
cy kolejowego. Franciszka Króla, żarnie
szkałego przy ul. Kolejowej 30.
Krytycznego dnia o godz. 16.30 przy
był do mieszkania Króla jego zięć Paweł
Macioła, by interweniować w sprawie
tyranizowanej przez Króla rodziny. Bo
oto Franciszek Król, ojciec licznej rodzi
nv był jej tyranem; katował dzieci, za
chowywał się bezwzględnie wobec mę
żów swych córek, tak, że je*den z ni b,
właśnie Paweł Macioła, wobec brutal
ności postępowania teścia przeniósł się
wraz z żona do Kochio wic. Ostatnio
poczęły napływać skargi na Króla, wo-

bec czego Macioła przybył do W. Haj
duk, by zmitygować teścia.
Krótka ich rozmowa skończyła się
dla Macioły tragicznie: Król w trakcie
wymówek porwał siekierę i uderzył nia
zięcia trzechkrotnie w głowę.
Skutek tych ciosów był fatalny: Ma
cioła upadł zalany krwią i do tej chwili
nie odzyskał przytomności; przebywa
w szpitalu hutniczym w Siemianowi
cach, dokąd odwieziono go w stanie bez
nadziejnvm.
Dramat ten wywołał w Wielkich
Hajdukach olbrzymie poruszenie i wzbu
rżenie na bestialskiego i nieludzkiego
ojca rodziny. Króla natychmiast zatrzy
mano i niezawodnie po wstępnych do
chodzeniach zostanie oddany sadowi okresowemu.

(—) Pociąg kibiców i piwoszów
Liga Popierania Turystyki wespół z Ama
torskim Klubem Sportowym Chorzów i Krajoznawczem Towarzystwem Kolejowem urucha
mia w dniu 21 lipca pociąg popularny pod ha
słem: „Pociąg kibiców i piwoszów“ do Żywca
na zwiedzenie browaru, dobre piwo i rozgrywkę
o mistrzostwo Śląska pomiędzy Amatorskim
okazaniem niniejszego bonu. (o). Klubem Sportowym Chorzów a „Koszarawą"

Żywiec. Pociąg odjeżdża z Chorzowa o godz.
7,38 z Katowic o godz. 8,02. Cena karty uczest
nictwa tylko 5 zł od osoby. Uczestnicy otrzy
mają darmo pól litra piwa. W programie rano
nabożeństwo a popołudniu zabawa taneczna i
mecz. Wstęp na stadion za oddzielną opłatą.
Bilety sprzedaje biuro podróży „Orbis" w Cho
rzowie, Katowicach, Sosnowcu oraz Wagons
Lits Cook.

Wielkie Hajduki, 17 7.
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Chcesz zdrowo i długo żyć,
musisz Joghurt Kalinowskiego pilnie pić'
MLECZARNIA — KATOWICE
ul. św. Jana 15 oraz Kościuszki 39. teł. 311 29.
(—) „Zorzą Bałtyku“ do Gdyni.
Pociąg wycieczkowy do Gdyni pod hasłem
„Zorza Bałtyku“ odjedzie z Katowic w dniu 29
lipca br. na pełne 5 dni pobytu na wybrzeżu.
Powrót rano 4 sierpnia. Ze względów organiza
cyjnych Liga Morska i Kolonialna prosi o jak
najwcześniejsze zgłoszenie się po zakup kart
uczestnictwa, bowiem przydział miejsc jest ograniczony i obdzielić niemi trzeba wszystkie
oddziały L. M. K. na terenie Śląska oraz Zagłę
bia Dąbrowskiego. Informacyj udzielają i zgło
szenia przyjmują wszystkie oddziały L. M. K.
oraz biura podróży „Orbis“.
(—) Zmiana godzin urzędowych w Okręgu Ślą
skiem Związku Rezerwistów.
Z dniem 15 bm. godziny urzędowe ob owi ążują od 9—15-ej.
/
(—) Płody obciążone rejestrowym zastawem
nie będą zajmowane.
Ministerstwo rolnictwa rozesłało do feti
skarbowych okólnik, zawierający instrukcję dla
urzędów skarbowych, aby zaniechały w tym
roku zajmowania przedmiotów, obciążonych re
jestrowym zastawem rolniczym, na pokrycie na
leżności z tytułu podatku majątkowego, grunto
wego i przemysłowego.
(—) Nagła śmierć staruszki.
15 bm. popołudniu na ul. Wilsona w Załężu,
zmarła nagle powracająca z pola do domu 71-letnia Cieślikowa Marja, zam. w Załężu, przy ul,
Wojciechowskiego 142. Według orzeczenia miej
scowego lekarza śmierć nastąpiła naskutek uda
ru serca.
(—) Przytrzymanie oszusta.
Pod zarzutem oszustwa i wyłudzenia pie
niędzy na szkodę Błachuta Walentego oraz Kar
kasa Sylwestra z Brynowa i Mojowej Marty z
Katowic, przytrzymano dnia 15 bm. Nitschkego
Emanuela, zam. w Chorzowie I, przy ul. Ligota
Górnicza 51. Oszust pod pozorem uregulowania
spraw podatkowych wyłudził od Błachuta 1200
zł, od Karkasa 45 zł, a Mojową poszkodował na
22 zł. Przytrzymanego Nitschkego odstawiono
wraz z doniesieniem do władz sądowych w Ka
towicach.

Z Katowickiego
(K) Chłopiec zaginął.
9 bm. przedpołudniem o godz. 9-ej wydalił
się z domu rodziców, zam. w Nowej Wsi przy
ul. Kochtowickiej 18 — Pieika Jerzy, lat 14 li
czący i dotychczas nie powrócił. Zaginiony jest
szczuplej budowy ciała, ma twarz podłużną, nad
prawem okiem posiada bliznę od cięcia nożem,
spodnie czarne, zieloną koszulę z wykładanym
kołnierzem, cyklistówkę, bez obuwia, włosy c.
blond. Mówi po polsku. Wiadomości, które mol
głyby się przyczynić do ustalenia miejsca po
bytu zaginionego, należy kierować do najbliżC
szego Urzędu Policyjnego.
'. ^

Z Chorzowa
(=) Komisja oświatowa Rady Zesp. Zrzesz. Pol
w Chorzowie.
Rada Zespołu Zrzeszeń Polskich na posiedź ei
niu pod przewodnictwem prezesa p. prezydenta
Grzesika, powołała do życia trzy komisje przy
Radzie Zespołu tj. Komisję oświatową, organH
zacyjną i gospodarczą. Przewodniczącymi po
szczególnych Komisy] są członkowie Rady $
członkami, przedstawiciele Stowarzyszeń nale
żących do Zespołu. Ustalony podział prac daje
zupełną rękojmię do osiągnięcia zamierzonych
przez Zespól celów. Zespół Zrzeszeń Polskich
w Chorzowie zwraca się tą drogą do pp. preze
sów polskich Stowarzyszeń, by przypomnieli
swym członkom, posiadających uprawnienie
głosowania do Senatu Rz. P. o obowiązku zgło
szenia się do Dyrekcji Policji w Chorzowie ce
lem rejestracji.
r

Z Swiętochłowickiego
(Ś) Z akcji Rady Powiatowej Rodziny Rezerwi
stów w pow. świętochłowickim.
Staraniem Rady Powiatowej Rodziny Rezer
wistów w Świętochłowicach wysłano na kolo
nie letnie P. Z. Z. w Poznańskie trzydzieści dzie
ci rezerwistów. 12 lipca wyjechali chłopcy a 18
lipca wyruszą dziewczynki — odprowadzane
przez referentkę powiatową opieki społecznej p.
W. Patlową.
W Goczałkowicach urządzono staraniem Ra
dy Powiatowej R. R. kolonię letnią dla dzieci
rezerwistów pod przewodnictwem p. Z. Stępiń
skiej prezeski kola R. R. w Brzezinach Śląskich.
Kolonia liczy pięćdziesiąt dzieci w wieku od lat
7—14, które umieszczone w budynku szkolnym
pod fachowa i troskliwą opieką korzystają z
świeżego powietrza i swobody i wypoczywają
po całonocnej pracy szkolnej.

Z Rybnickiego
(R) Zlot Młodzieży Powstańczej Okręgu Czerwionkowsjtiego.
Zarząd Okręgowy OMP. Okręgu Cżerwionkowskiego pow. rybnicki urządza z okazji I-ej
rocznicy założenia Okręgowy Zlot OMP. 21 bm.
w Czerwionce z następującym programem: o
godz. 8-ej zbiórka wszystkich oddziałów i gości
na boi siku Strzelca w Czerwionce — godz. 9,40
wymarsz na nabożeństwo, a po niem przemarsz
ulicami i defilada. Godz. 14,15 wyścigi rowerowe
godz. 15, 15—18,30 zawody sportowe, a nastę
pnie uroczysta akademia na sali P. Budnego; po
akademii zabawa*

Str. S
vR) Harcerze *w Wilczy
urządzili nad granica niemiecką 10-cio dnio
wy obóz hacerski. Młodzież ta w liczbie 25 po
kazała miejscowej publiczności w swej pracy
Obozowej owoc całorocznych wysiłków. Szcze
gólnie uroczyście wypadło ognisko obozowe
przy licznym udziale sympatyków z ks. prob.
Paneckim na czele, urządzonem z okazji „Świę
ta Morza“. Program obejmował m, in. referat
opiekuna obozu kier. szk. K, Reginka, oraz śpie
wy i występy humorystyczne. Za udzieloną har
cerzom pomoc materialną należy się gminom w
Wilczy Dolnej i Górnej, oraz zarządcy domeny
p, Grzonce za udzielenie terenu pod obóz pełne
Uznanie. Szczególne podziękowanie należy się
starostwu rybnickiemu za przydzieloną subwen
cję i przyjęcie.

Z Tarnogórskiego
(T) Projekt wznowienia święta górniczego w
Tarnogórskich Górach.
W pierwszą niedzielę, po 16 Lipca rokrocznie
Obchodziło górnictwo tarnogórskie historyczne
święto górnicze. Tradycję ta zaniechano od i912
r. Te piękne święta górnicze chce wskrzesić
Magistrat Tarnogórski. Już w przyszłym roku
W pierwszą niedzielę po 16 lip ca odbędzie się
pierwsze święto górnicze za czasów polskich.
Przebieg tego święta przedstawiałby się jak
następuje: W wjgilię capstrzyk orkiestry górni
czej w mundurach. W dzień samego święta rano
pobudka hejnał z Ratusza i ewentualnie w sta
rym historycznym dzwonem z byłej kopalni
Fryderyka. Zbiórka gości (byłych absolwentów
szkoły górniczej), umundurowanych górników,
władz górniczych i starych tarnogórskich bractw
cechowych na rynku do wymarszu na uroczy
ste nabożeństwo do kościoła parafialnego. Po
nabożeństwie obrady byłych absolwentów szko
ły górniczej zaś popołudniu zabawa ludowa na
łynku (tradycyjna). Zwiedzanie ewentualnej
wystawy górniczej lub starych historycznych
kopalń i sztolni. Magistrat już dziś zaprasza
wszystkich zainteresowanych do współpracy i
nawiązania korespondencji w tej sprawie.
(T) Akademia Sekcji Samorządowej NChZP. w
Górach.
W uh. niedzielę zorganizowała Sekcja Samo
rządowa NChZP. powiatu tarnogórskiego uro
czystą akademię powitalną ku czci nowego sta
rosty, p. Mierzwy. Akademia odbyła się w sali
Domu Ludowego w Tarnowskich Górach, a obecni byli na niej wszyscy ławnicy i radni na
czelnicy gmin z całego powiatu jak i burmistrz
Tarn. Gór Antes i wielu innych gości. Na pro
gram akademii złożyły się: marsz powitalny
Odegrany przez orkiestrę chóru męskiego „Przy
jaźń“ z Radzionkowa pod batutą p. Furmana i
deklamacja malej Szmanderówny z Radzionko
wa. Mowę powitalną wygotsił p. naczelnik gmi
ny Ziętek. Mówca zapewnił p. Starostę o goto
wości ścisłej współpracy dla dobra Państwa po
wiatu i gmin i wniósł okrzyk na cześć nowego
włodarza powiatu, który obecni gorąco pod
chwycili. Następnie zabrał głos były burmistrz
'Miasteczka pierwszy założyciel i prezes Koła
naczelników i członków Rat gminnych P. Bondkowski. witając p. starostę i zapewniając o naj
życzliwszej współpracy członków Sekcji i pro
sił odwzajemnić się dobrem sercem i sprawiedliwemi rządami. Odpowiedział p. starosta Mie
rzwa dziękując zebranym członkom Sekcji Sa
morządowej i wszystkim tym, którzy przyczy
nili się do uświetnienia akademii. Starosta omó
wił przyczyny i skutki kryzysu i mające być
przeprowadzone wybory do ciał ustawodaw
czych, wnosząc w końcu okrzyk na cześć Rze
czypospolitej Polskiej i Jej Prezydenta Prof.
I. Mościckiego, poczem orkiestra odegrała hymn
państwowy, który zebrani wysłuchali stojąco.

aa
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59 spraw przemysłowych w Jednym dniu sądowym
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Ka
towicach rozpatrywał 59 spraw o przemyt.
Były to naogół drobne wypadki przemytu,
którego przeważnie dopuszczali się biedni i bez
robotni, toteż sąd wziąwszy tę okoliczność na
uwagę, wymierzał stosunkowo łagodne kary

W szale zazdrości oblała męża kwasem siarkowym

Bielsko, 17 lipca.
W Szczyrku przebywał od dwucti tygo
dni student medycyny Uniwersytetu Jagieł
lońskiego w Krakowie 25-letni Mojżesz
Rosenzweig z Krakowa, Rosenzweig zaży
wał kąpieli w rzece Pilicy.
Onegdaj w czasie kąpieli Rosenzweig
w pewnej chwili krzyknął przeraźliwie i

(B) Repertuar kin:
Kino Apollo Bielsko: „Pojedynek kobiet“ i
„Drwisz z Wiednia“
Kino Rialto Bielsko: „Antek policmajster“
Kino Miejskie Biała: „Czar wiedeńskiego
walca“.
(B) Opuściła dom rodzicielski.
Przed kilku dniami wydaliła się z domu ro
dzicielskiego 22-letnia Franciszka Kowalczykóv,«a z Międzyrzecza Dolnego, zabierając ze sobą
bieliznę i ubrania i udała się prawdopodobnie w
kierunku Bielska, Powód ucieczki z domu nie
znany"7
i

zanim się ktokolwiek zorientował poszedł
na. dno. Nieszczęśliwemu pośpieszono z po
mocą, lecz wydobyto z wody trupa. Jak się
okazało. Rosenzweig utonął wskutek ataku
serca, który spowodował natychmiastową
śmierć. Po zbadaniu wypadku przez wła
dze, zwłoki tragicznie zmarłego wydano
rodzinie.

Csy lak
Katowice 17 lipca.
Wczoraj w godzinach popołudniowych zda
rzył się na ulicy 3 Maja nienotowany dotych
czas wypadek. Przechodzącym mężczyznom ulatniały się w niewytłumaczony sposób mary
narki. Kto zbliżał się ubrany w płaszcz lub ma
rynarkę do przystojnej blondynki, stojącej na
krawężniku, stracił odzież i dopiero kilka sekund
później zauważał, że skradziono mu w niewytłu
maczony sposób marynarkę. W przeciągu go
dziny znalazło się aż 67 poszkodowanych męż
czyzn, którzy zauważyli, że skradziono im

wierzchnie ubranie. Jak się okazało, tajemniczą
złodziejką była atrakcja cyrku Staniewskich
Miss Okuł ta, której wspaniałe triki zadziwiają
Katowice. Miss Okulta robi sobie właśnie taką
reklamę, że stojąc na chodniku w niewytłuma
czony sposób ściąga z przechodniów marynarki.
To samo czyni Miss Okułta na każdem przed
stawieniu cyrku Staniewskich, którego wspania
ły program stał się słusznie rewelacją całej Pol
ski, Czytelnicy nasi zaopatrzywszy się w kupon
poniżej zamieszczony, otrzymują po wykupieniu
jednego biletu drugi bezpłatnie.

Ważny w środę, 17 lipca na przedstawienie popołudn. «Wiäodz. 4.3D
i o godz. 8.30 wieczorem
V»
Okaziciel niniejszego kuponu, otrzyma po wy Kupieniu jednego biletu po normalnej, cenie drugi
analogiczny EHSiSfr&AtffcSSIiś

(B) Ważne dla organizacyj i stowarzyszeń spo
łecznych.
W celu ułatwienia a przedewszystkiem unik
nięcia dość poważnych kosztów przez rozsyłanie
zawiadomień o zebraniach dla swych członków,
powiadamiamy tą drogą wszystkie związki, or
ganizacje 1 stowarzyszenia społeczne, znajdują
ce się na terenie miasta Bielska, Białej, Cie
szyna i okolicy, że uruchomiliśmy w naszem Wy.
dawnietwie kalendarzyk zebrań, które będziemy
codziennie ogłaszać. Wszystkie organizacje i
stowarzyszenia winne w tym celu nadsyłać do
Reprezentacji Polski Zachodniej w Bielsku za
wiadomienia o mających się odbyć zebraniach i
podaniem szczegółowych bliższych danych, co do
terminu i miejsca zebrania. Zawiadomienia te
będziemy ogłaszać bezpłatnie, mając nadzieję, że
każda z organizacyj będzie wkrótce naszym abo
nentem, na terenie tych miast.
(B) Fałszywe dolary w obiegu.
Komisariat Policji w B;ąlei ostrzega banki
kasy i kantory wymiany z powodu ukazania się
w obiegu fałszywych banknotów studolarowycjj
i piećsetdoiarowych
(B) Oszuści grasują w Bielsku.
Magdalena Polok, krawcowa, doniosła pollcji w Bielsku, że została oszukana przez nie
znanych osobników, którzy nakłonili ją do kupna
pierścionka złotego, który, jak się później oka
zało, był bezwartościowy. Sprawcami zajęła sij
policja.

Z C eszyńskiego
(C) Clenie towarów zagranicznych w Cieszynie.
W związku z interwencją Izby PrzemysłowoHandlowej w Katowicach w sprawie unormowa
nia służby celnej w mieście Cieszynie w kie
runku usunięcia mających miejsce trudności
przy odprawie celnej towarów, Dyrekcja Ceł w
Mysłowicach upoważniła oddział urzędu celnego
w Cieszynie „Most główny“ do clenia na ogól
nych zasadach zagranicznych towarów, przywo
żonych drogą kołową pod warunkiem, że suma
cl a od przesyłki nie przekroczy 200 zł (dotych
czas suma cła wynosić mogła zł 100). Towary,
nastręczające przy odprawie celnej trudności ta
ryfikacyjne (n. p. towary chemiczne), należy
kierować do urzędu celnego na dworcu kolejo
wym. Odnosi się to też do towarów, nadchodzą,
cych do Cieszyna Czeskiego w ładunkach całowagonowych oraz do samochodów, oraz do pod
wozi samochodowych, przybywających o włas
nym napędzie z zagranicy na most główny.

II. Wystawę RzemieślniczoPrzemyslową w Cieszynie,
Która mieści się w SzKole
im. Konarskiego

Kmg»en wSgewy „Sielska Sashedn e*
a* ev mw STamswdKaeea

1371

j

Zbrodniczy syn stra szhwie poranił ojca

Z Ltiblinieckśego

Z Bielskiego

nie i zatrzymali kobietę. Przybyła p di
cja stwierdziła, że ofiarą zbrodnieczej
kobiety jest jej mąż Jan Wolny; okaza
ło się przytem, że Wolny od dłuższego
czasu zdradzał żonę, a krytycznego dnia
wybierał się na spotkanie z inna kobie
tą. Zrozpaczona i do szaleństwa zs-’dro
sna żona, chcąc uniemożliwić to spotka
nie obrała te fatalna drogę przeszkodzę
nia zbrodni.
---------------------------- ,---------------------------- -

Atak serca w czasie Kąpieli

Nowy Bytom, 17 7.
W ub, poniedziałek późnym wieczo
rem w Nowym Bytomiu przy ul. 3 Maja
19 w mieszkaniu niejakiego Leona Tkocza, doszło do krwawej awantury mie
dzy nim a jego synem 28 letnim Guntherem.
Ojciec czynił swemu synowi wvmó
(0*2e Zjazdu OMP. w Lublińcu.
14 tom. odbył się w Lublińcu drugi Walny wki za niemoralne prowadzenie sie, no
Zjazd Powiatowy OMP. paw. lublinieckiego. — toryczne uchylanie się od pracy i nad
Obrady w sali, p. Stryczkowej przy udziale 70 używanie alkoholu. Syn zniecierpliwio-

członków zagaił p. Owczarek, Z ramienia za
rządu głównego OMP. przybył mgr. W oj new
ski a z ramienia zarządu pow, Związku powstań
ców śl. pip. Mamok i Mzyk. Po złożeniu sprawo
zdań przez zarząd i udzieleniu absolutorium,
wybrano nowy zarząd, do którego weszli: PP.
Owczarek prezes, Opielka zast. prezesa, Hurny
sekr., Cupofc zast. sekr. i Furman skarbnik. Po
wyborach przemówił del, zarz, gł, mgr. Wojnowski. zwracając uwagę na ideologię i trady
cję powstańczą, którą młodzież powstańcza muwielkiego dzieła powstańców śląskich i życzył
si bezwzględnie pielęgnować jako spadkobierca
zarządowi owocnej pracy. Na zakończenie prze
mówił prezes Owczarek, zachęcając wszystkich
io dalszej pracy dla dobra Ojczyzny.
(L) Wszystko kradną.
Nieznany sprawca skradł wskaźnik ostrze
gawczy w rodzaju krzyża, z odcinka kolei. Lu
bliniec — Lisów, wskazujący przejazd dla fur
manek i pieszych przez tor kolei. Dyrekcja Ko
lei poniosła z tego powodu atratę około 40 zł.
Nieznany sprawca skradł na szkodę Wydziału
powiat, w Lublińcu, 30 siatek drucianych służą
cych do ochrony drzewek przydrożnych przed
zającami na szosie Lubliniec — Pawonków.

grzywny od 20 do 100 złotych. Sąd uwzględniał
wypadki, kiedy motorem przestępstwa była nę
dza czy bezrobocie i czynniki te traktował jako
okoliczność łagodzącą. Tylko w wypadkach re
cydywy, czy zawodowego przemytnictwa, uka
rano winnych dłuższym aresztem i grzywną.
JSSk

Wczoraj ulicą Gimnazjalna w Cho
rzowie była widownią gorszącego zajcia. Przed domem pod nr. 31. niejaka
Berta Wolna napadła przechodzącego
mężczyznę i zastąpiwszy mu drogę
chlusnęła w twarz większą dozę kwasu
siarkowego.
Okropnie
poparzony
mężczyzna
wszczął alarm i wijąc się w bólach, usu
nął się na ziemię. Zbiegli się przechod

Nr. M3

mz

nv term wyrzutami porwał noża i po
czął nim zadawać straszne ciosy swe
mu ojcu. W ich wyniku Leon 1 kocz do
znał bardzo groźnych ran" poprzecina
nia mięśni, żył i lewego Płuca, tak. że
w stanie bardzo ciężkim przewieziono
go do Szpitala hutniczego w Nowym
Bytomiu.
Zbrodniczym synem zajęła się poli
cja i z trudem zdołała go uchronić przed
samosądem zgorszonych sąsiadów.

Otwarcie Wystawy Rzennleślniczo-Przemysłowej
W Cle:szynie
Zgodirte z zapowiedzą otwarta została 14
bm. II. Wystawa Rzemieślntczo - Przemysłowa
w Cieszynie. Po uroczystych nabożeństwach
pochód cechów i związków ze sztandarami i
orkiestrą na czele ruszył pod gmach wystawy.
Tuż przy wejściu na wystawę prezes komitetu
p. Wiktor Satara wygłosił przemówienie, wita
jąc pp. starostę Plackowskiego, burmistrza dra
Michejdę, dr. Piekarskiego, del, Centr. Zw. Izby
Rzem. z Warszawy, prezesa Molińskiego repr.
Izby Rzem. z Krakowa, Piotra Łyszczaka pre
zesa Izby Rzem. z Katowic i dyr. Śmigielskie
go, kodera repr. Cechu szewskiego z G. Śląska,
— wystawców i licznych gości.
W imieniu P. Wojewody Dra Grażyńskiego
— przemówił p. starosta Plackowski. Mówca
przedsawił w treściwych słowach cele i zada
nia wystawy, przeczem podniósł role rzemio-

sta na Śląsku w życiu gospodarczem mocarst
wowego Państwa Polskiego. Kończąc przemó
wienie, mówca wskazał na potrzebę silnego
zorganizowania się rzemiosła i złożył życzenia,
aby wystawa spełniła zadanie jakie sobie wyt
knęła.
Dalej przemówił burmistrz miasta Cieszyna,
dr. Michejda, oświadczając, że wystawa urzą
dzona przez wystawców w Cieszynie, podnosi
fundament narodowy mocarstwowej Polski,
wskazuje na żywotność polskiego robotnika i
daje dowód, że Cieszyn jest miastem czysto
polskiem.
Skolei przemówił jeszcze dr. Piekarski, de
legat Cent. %w. Izb Rzem. z Warszawy, po
czem p. starosta Plackowski przeciął symbolicz
ną wstęgę, otwierając wystawę.

(B) Straszne skutki uszkodzenia hamulców sa
mochodu.
15 bm. w godzinach wieczornych, szofer sa
mochodu firmy Schubert z Bielska, Śleziński
Karol z Czechowic, najechał samochodem cięża
rowym na Luizę Eichornową, lat 60 z Bielska,
ul. Wyspiańskiego 10, która doznała złamania
prawej ręki i ogólnego, skaleczenia po calem
ciele. Nieszczęśliwą w stanie nieprzytomnym
przywiozło pogotowie ratunkowe do szpitala w

Bielsku. Samochód został zakwestionowany do
dyspozycji prokuratora S. O. w Cieszynie. Po
wód najechania kierowca Śleziński podaje, że uszkodzily mu się hamulce, wobec czego stracił
panowanie nad kierownicą, wjeżdżając tern sa
mem samochodem do okna wystawowego Fleissiga Herberta, przed którą to wystawą stała właś
nie poszkodowana Eichornowa. Szkoda przez
wybicie szyby, jak podaje Fleissig. powstała w
wys. 1500 zł.

Przejechał rowerzystę i uciekł
Na drodze między Czarnym Lasem,
a Nowvm Bytomiem w ub. poniedziałek
nieznany szofer samochodu najechał w
pełnym pędzie na jadącego rowerem
Wawrzyńca Kopecia.
Skutek tego wypadku był tragiczny,
bowiem Kopeć doznał bardzo ciężkich
ran i głębokich obrażeń całego ciała i
głowy, lak, że w stanie nie rokującym
utrzymania go przy życiu, odwieziono
go do szpitala w Nowym Bytomiu.
Szofer po wypadku zbie~* lecz nie
długo udało mu się ukrywać; energiczne
dochodzenia policji wkrótce doprowa
dziły do ujawnienia jego nazwiska, jest
nim St. Kilka z Katowic, zam. prz\ u i.
Mariackiej 10.
--------ooo-------

ŻEGIESTÓW
pod znakiem przepięknej pogody.
Że. iestów-Zdrój, w lipcu 1935 r.
(WK). Jak to już donosiliśmy, sezon główny w Że
glestowie cieszy się bardzo poważną i niespotykaną w
latach poprzednich frekwencją kuracjuszów. W pier
wszych dniach lipea niemal wszystkie pociągi wyrzu
cały olbrzymie rzesze gości tak, że zachodziła obawa,
iż niewszyscy będą mogli znaleźć pomieszczenie. Oba
wy te okazały się 'przedwczesne, bowiem w powstałych
ostatnio, nowoczesnych pensjonatach nietrudno o wy
godne i komfortowe lokum.
Zapełniły się również liczne wille w pięknie położo
nej części uzdrowiska zwanej Żegiestowem - wsią i nl
„Polskiej Łopacie“, gdzie w pośpiesznem tempie budu
je Się wspaniały gmach, domu wypoczynkowego urzęd
ników koncernu na: owego „Małopolska". Przepiękny
w rozwiązaniu archltektomcznem budynek jest dziełem
znanego architekta inż. Zacharjewicza ze Lwowa. Jak
słychać otwarcie „Wiktora“ — bo taką nazwę otrzyma
dom wypoczynkowy — nastąpi w połowie grudnia r. b.
Piękna i utrzymująca się od dłuższego czasu słone
czna pogoda 1-zy średniej temperaturze 30 C. sprawia,
iż liczne kuracjuszki i kuracjusze spędzają mile go
dziny na plaży popradowej, która roi się od barwnych
lcostjumów, pyjam i pomysłowych strojów plażowych
licznie reprezentowanej pici pięknej.
Pobyt w Żegiestowie uprzyjemniają kuracjuszom
dancingi i zabawy towarzyskie, wycieczki w malowni
cze góry okoliczne 1 w Pieniny, codzienne koncerty or
kiestry zdrojowej pod dyrekcją kapelmistrza Antoniego
Wrońskiego i muzyki radjowej, istnieje wreszcie klub
bridżowy, w którego lokalu zbierają się zwolennicy
gry. W najbliższych dniach organizuje Komitet Im
prez występy artystów stołecznych z znakomitą pieś
niarką 1 resytatorką p. Jadwigą Bukojemską na czele,
bawiącą tu na kuracji.
Przy okazji nie można przemilczeć taktu, lż najle
piej pod względem frekwencji kuracjuszów dopisały
stolica i dzielnice zachodnie z Śląskiem i Wielkopolską
na czele. Silniejszy niż w latach ubiegłych okazuj«
się napływ gości z województw wschodnich ze szczegółnem podkreśleniem Wileńszczyzny 1 Lubelskiego. —
Świadczy to o coraz większem zainteresowaniu się pu
bliczności Żegiestowa jako uzdrowiskiem 1 przepięknie
położoną stacją klimatyczno-lotnlskową.

Środa, dtifa 17-jro llpca 1935 r.
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»FLIS« ~ MONIUSZKI

Zycie sportowe
Dziś FC. Ädmira w Bielsku.
Dziś, t. j. 17 bm., sensacyjne zawody piłkar
skie w Bielsku na boisku B. B. S. V. o godz.
18,15. Wielokrotny mistrz Austrji F. C. Admira gra z kombinowanym zespołem B. B. S. V.
i K. S. Hakoah. Zawody powyższe budzą wielkie
zainteresowanie ze względu na dobrą formę
drożyny wiedeńskiej, która osiągnęła następują
ce wyniki z Pogonią lwowską 2:2 i 6:0.
Drożyny komb. B. B. S. V. i Hakoah tworzą
dobry zespół, należy się zatem spodziewać, że
zawody będą interesujące, Przedsprzedaż bi
letów na zawody po znacznie zniżonych cenach
w firmie S. Goldman, Bielsko, ul. 3 Maaj.
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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 zbofcowo-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
eię świetnie'. 18.15 Cała Polska śpiewa“. 18.30 Szkic
literacki mgr. Pawła Musioła. 18 45 Skrzypce' i wio
lonczela (płyty). 19.15 Koncert reklamowy. 19.30 Po
kój dziecinny (Coin de enfants) OL Debusey'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
"Wiadomości meteorologiczne. 23.05 Dalszy ciąg koncertu.

Czwartek 18 lipca.
KATOWICE. Godz. 6.20 Audycja poranna, 8.25 Wska
zówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu; 12.00 Hejnał z
wieży Marjackiej. 12.03 Wiadomości meteorologiczne.
12.05 Dziennik południowy. 12.15 Mała orkiestrta P. R.
13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05 Płyty. 15.15 Ceduła
giełdy zbożowo-towarowej. 15.17 Wiadomości bieżące.
15.20 Życie artystyczne i kulturalne Śląska. 15.25 Wia
domości ó eksporcie Polski. 15.30 Koncert w wyk. ze
społu kameralnego. 16.00 Wesoła audycja dla dzieci pt.
„Kolon ja urwisów“ J. Tota. 16.15 Władysław Walen
tynowicz: Sonata fortepianowa Es-dur w wyk. kompo
zytora. 16.30 Płyty. 16.50 Codzienny odcinek prozy:
,.Wędrówka Joanny“ — powieść Ewy Szelburg-Zarembmy. 17.00 Dla naszych letnisk i uzdrowisk — koncert
y wyk. ork. P. R. i Heleny Werpeckowskiej — śpiew.
2- •!.) O książce Lepeckiego „Sowiecki Kaukaz“ — wygł.
Melchior Wańkowicz. 18.10 Minuta poezji. 18.15 Cała
Polska śpiewa. 18.30 Kukiełki śląskie. 18.45 Płyty. —
39.15 Koncert reklamowy. 19.30 Płyty. 19.50 Pogadanka
aktualna. 20.00 Dokąd jechać w święto? 20.10 GrandGala-Variete — pióra Fleisehera. 20.45 Dziennik wie
czorny. 20.55 Obrazki z dawnej i współczesnej Polski,
21.60 Koncert w wyk. ork. symf. P. R. i Sergjusza BeBoni‘ego — śpiew. 21.30 Teatr Wyobraźni nadaje słu
chowisko p. t. „Kryzys“. 22.00 Wiadomości sportowe.
22.10 Mała ork. P. R. pod dyr. Z. Górzyńskiego. W
przerwie o godz. 23.00 wiadomości meteorologiczne.

Kronika radiowa
„Świat się śmieje“.
Dnia 17 b. m. o godz. 19.50 w ramach tygodniowego
przeglądu humoru zagranicznego „Świat się śmieje“
zostaną przytoczone dowcipy aktualne, jakie znajdą się
teraz na łamach francuskiej prasy humorystycznej.
Spółka radjowych satyryków ukrywająca się pod pseu
donimem „Karmin“ gwarantuje świetną, dziesięciomihutową zabawę.

O obozach wypoczynkowych dla kobiet.
Sprawa obozów wypoczynkowych dla kobiet jest
sprawą bardzo jeszcze nową w Polsce. Jeszcze nie tak
dawno istniały cbozy tylko dla młodzieży męskiej, po
wstały dopiero teraz obozy dla młodzieży żeńskiej. O
tern, że kobieta pracująca potrzebuje wypoczynku, o
tem, że b. często w ramach swoich własnych możliwo
ści dla niej niedostępne, pomyślano dopiero niedawno.
0 organizacji takich obozów, o ich znaczeniu i o tera,
co dają kobiecie pracującej — będzie mówiła inspek
torka pracy Janina Miedzińska o godz. 16.

Dwa mecze ligowe.
W najbliższą niedzielę odbędą się w Polsce
dwa mecze o mistrzostwo Ligi.
W Krakowie walczy Cracovia z Legją.
W Wielkich Hajdukach JRuch spotka się z
Warszawianką.

Mecz koszykówki i siatkówki
„Pogoń“ — „KPW. Katowice“,
W piątek 19 bm. rozegra katowicka „Pogoń“
z K. p. W. Katowice mecz koszykówki pomiędzy
drużynami męskiemi, mecz siatkówki pań oraz
mecz siatkówki panów.
Zawody odbędą się na boisku O kr. Ośrodka
W. F. przy strzelnicy o godz. 17-tej.

Gry sportowe na Buglowiznie.

Ffr. 9 -

Teatr i estrada

Repertuar kinoteatrów w Katowicach
w świecie Krauserem. Włoch torował sobie dro
gę do Zwycięstwa pięściami, za co dostał porząd
od wtorku 16 lipca:
ną „nauczkę“ od Polaka. W 32 min., w chwili,
Kino CAPITOL: „Człowiek, który sprzedał głową“»
gdy Trawaglini pozornie był bliski zwycięstwa,
Kino CASINO: „Człowiek jest grzeszny“.
Kino COLOSSEUll: „Wielkie wydarzenie".
trzymał bowiem swego przeciwnika w dławią
Kino RIALTO: „Miłość dla początkujących1'.
cym nelsonie, Krauser nagłym młynkiem powa
Kino UNION: „Czy Lucyna, to dziewczyna“»
lił go na łopatki.
Jutro w czwartek zamknięcie turnieju i ogło REPERTUAR CYRKU STANIEWSKICH
szenie zwycięzców konkursu.
Katowice, ul. Andrzeja.

Ogień olimpijski z płynnego gazu.

Dziś w środę 17 lipca 2 przedstawienia. Popoł. ceny
dla wszystkich zniżone. O 4 30 pop. 1 8.30 wlecz.

Ogień, który zgodnie z międzynarodowemi przepi
sami olimpijsklemi płonąć musi w czasie trwania
igrzysk nad ctadjonem, zasilany będzie w Berlinie ga
zem, stężonym w stanie pł;nnym w stalowyłn zbior
niku. Amerykanie rozporządzali w Los Angeles do te
go celu bardzo tanim gazem naturalnym. W Berlinie
zdecydowano
> na podstawie szeregu prób i obli
czeń skorzystać z propanu, zdobywanego przez zakłady
Elweratb-Deurag w Hanowerze przy produkcji nafty, Eksport węgla zagranicę w czerwcu r. b.
jako najlepszego i najpraktyczniejszego paliwa. —
W czerwcu r. b. eksport Węgla kamiennego na rynki
Wspomniane zakłady zaofiarowały konieczne w tym
zagraniczne wzrósł ilościowo, natomiast w wartości
celu kilkaset butli propanu Komitetowi Organizacyj utrzymuje
się na poziomie miesiąca poprzedniego. —
nemu bezpłatnie.
Ogółem wywieźliśmy w czerwcu na rynki zagraniczna
Gaz ten daje jasno świecący, czerwono-żółty pło węgla 702.027 ton, wartości 10.025 tys. zł. Głównym
mień z lekkir. dymem, lecz bez kopcenia. Płomień rynkiem zbytu była Szwecja, dokąd wywieziono 179 tys.
wznosić cię będzie na kandelabrze u wschodniego wej ton, dalej Francja — 106 tys. ton, następnie idą: Wio
ścia stad jonu olimpijskiego, na wysokości prawie 30 chy — 84.340 ton, Austrja — 79.592 tony, Danja — 51.873
metrów ponad poziomem ziemi; płomień regulować ton 1 Norweg ja — 31.588 ton. Mniejsze transporty wę
można na y ysokość 3—7 metrów 1 szerokość 2 metrów.
Ogień zaczerpnięty zostanie na terenie kolebki kla gla były skierowane do Beigji, Czechosłowacji, Finlan
sycznych Olimp jad w Grecji, w „Świętym Gaju“ w dii, Holandji, Islandii, Jugoslawji, Łotwy, Niemiec,
Olimpji i przeniesiony wspaniałą sztafetą 3000 zmie Szwajcarii, Algieru, Egiptu 1 Argentyny. Na zaopatry
niających się biegaczy; poniosą oni pochodnię do Ber wanie statków morskich — cudzoziemskich poszło 43.237
ton, wartości 628 tys. zł.
lina przez 8000 kilometrów i poprzez 7 krajów.
Ponieważ stad jon olimpijrki znajduje się na tere KRONIKA Gospodarcza;
nie leZ^cym około 30 metrów ponad normalny poziom
Urzędowa ceduła giełdy zbożowej
Berlina, a płomień znajdować się będzie o dalcze 30
metrów ponad stad jonem, będzie on z. łatwością wi
i towarowej w Katowicach
doczny w całej okolicy.
z dnia 16 lipca.
Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet wagon Katowice
w handlu hurtowym, ładunkach wagonowych.
Kursy ustalone na podstawie cen transakcyjnych:
Żyto 14.25—24.30, Pszenica zbierana 16.60—16.80, Mąka
pszenna gat. IA 0—20 proc. 28.00, Mąka żytnia la. do
Komunikat nr. 19.
55 proc. 21.00, Ib. do 65 proc. 20.00—20.25, Otręby żytnie
z posiedzenia Wydziału Gier i Dyscypliny, z przem. stand. 8.50, śrut sojowy 18.50. Ceny orienta
cyjne niezmienione. Usposobienie spokojne.

iaisM «arian

20 ; 21 lipca rb. Sekcja Gier Sportowych
KKS
ogon" urządza na terenie Miejskich Za
kładów Kąpielowych (Buglowizna) turniej dwó
jek mieszanych w siatkówce o mistrzostwo
„Bugli“ o cenną nagrodę. Początek gier w so
bole. dnia 20 bm. o godz. 4 pp., w niedziele —
o godz 10 rano. Wpisowe wynosi gr 50 od
dwójki Zgłoszenia dwójek zarówno stowarzy
szonych jak i niestowarzyszonych przyjmuje
z dnia 4 7 1935 r.
kierownictwo sekcji w osobach pp. Liii Kaga1) W sprawie sporu finansowego KS Strze
Ceny nabiału w Katowicach.
tiow i Józefa Tatarczyka do dnia 18 bm, na bo lec Niklszowiec contra KS. Unia Kosztowy dot.
Na posiedzeniu Komisji Notowania Cen Nabiału przy
isku Okr, Ośrodka WF. przy parku Kościuszki niedotrzymanie umowy przez KS. Unia Koszto Izbie
Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, odbytem
w gadzinach popołudniowych.
wy, wzywa się KS. Unię do rozegrania zawo 16 b. m., ustalono następujące ceny nabiału: Ceny mle
ka w hurcie do 14 gr. za litr, w półhurcie 19—20 gr., w
dów w dniu 4 sierpnia 35 -r o godz. 17 na boi detalu 24 gr. Tendencja słaba. Ceny masła: I gat. w
Mecz siatkówki w Wielkich Hajdukach. sku w Nikiszowcu.
hurcie 2.50—2.60 zł. za 1 kg., w detalu 2.80—3.00* zł^ II
6 bm, rozegrany został mecz w siatkówkę
2) Udziela się I. drużynie KS. 24 Szopienice gat. w hurcie 2.30—2.40, w detalu 2.50 zł., kuchenne w
2.20, w detalu 2.40, wiejskie poznańskie w burpomiędzy drużyna Harcerskiego KS Rozdzień- ostrzeżenia
za
niesportowe
zachowanie hurcie
2.30 w detalu 2.50 zł. Tendencja mocna. Śmietana
Szopienice i sekcją sportową Mechanicznej Pie się na zawodach towarzyskich w dniu 29 6 35 cio
22—24 proc. za litr w hurcie zł. 1,20 a w detalu zł. 1.40.
karni Funduszu Pracy Z Wielkich Hajduk, który r przeciw KS. 20 Nikisz.
zakończył się zwycięstwem drużyny Szopienic
3) Ukarano następujących graczy dyskwali Notowania poznańskiej giełdy zbożowej
w stosunku 16:14 i 15:8.
fikaęją:
z dnia 16 lipca.
Mecz powyższy rozegrano na boisku HKS.
a) Lucygi Jana z KS Ligacianka Katowice
Ceny parytet Poznań.
w Szopienicach. Nadmienić jednak należy.' że Ligota 6 miesięcy za pobicie przeciwnika. Ko
Owies 13.25—13.75, Łubin niebieski 11.75—12.25, żółty
przegrana taka jest zaszczytna di a howozaiożo- niec kary 2 1 1936 r.
14.25— 14.75. Reszta notowań bez zmiany. Usposobienie
spokojne.
nej sekcji sportowej przy Mech. Piek. Fund,
b) Kuczery Karola z KS Naprzód Katowice
Tran z akcje na odmiennych warunkach: Żyta 820 toń,
Pracy. Zaproszenia na mecze uprasza sie kie Załęże 12 miesięcy za słowną obrazę sędziego pszenicy
245 ten , mąki żytniej 210,6 tony, mąki pszen
rować pod adresem szefa załogi Mechanicznej i niesportowe
zachowanie się na zawo nej 31 ton, otrąb żytnich 86 ton, otrąb pszennych 15 ton,
Piekarni p, Somalii Henryka w Wielkich Haj dach w dniu 29 czerwca br. contra Policyjnym:« owsa 15 ton, jęczmienia 45 ton, łubinu niebieskiego 6
dukach, ulica Florjana 1—5.
■ - f
KrS.-Kałowiec- w Katowicach- Ligocie Koniec ton, makuchu słonecznikowego 4 tony.
kary 30 7.1936 r.
Notowania warszawskiej giełdy pieniężnej
25'cio letni jubileusz „Marsu“ Wielkie
c) Weszki Pawia z KS. Zgoda Bielszowice
z dnia 16 lipca.
8 miesięcy za uderzenie przeciwnika Koniec
Hajduki.
WARSZAWA. PAT. Papiery państwowe: 5 proc.
kary
30
12
1935
r
poż. konwersyjna 68.00 6 proc. poż. dolarowa 83.50, 4
Z okazji 25-cioletniego istnienia towarzyst
d) Lukra Wilhelma z KS. 25 Wełnowiec 2 proc. poż. dolarowa 52.50, 7 proc. poż. stabilizacyjna
wa ciężkiej atletyki „Mars“ odbędą się dnia
67.25— 67.50, 67.50—67.75 drobne, 4,5 L. Z. Ziemskie Kred.
21 lipca bm w ogrodzie p. Brzeziny przy ul. miesiące za umyślne kopnięcie przeciwnika. 48.50. Tendencja dla pożyczek niejednolita, dla listów
Kara
obowiązuje
od
8
7
1935
r.
do
8
9
1935
r
Kalina, wielkie zawody jubileuszowe o puhar w
przeważnie utrzymana.
WARSZAWA. PAT. Akcje: Bank Polski 92.00—'
zapasach i podnoszeniu ciężarów.
Za Wydział Gier i Dyscypliny
92.25— 91.'i 5, Lilpop 9.99—1.00, Cukier 31.75—32.00 Stara
chowice 36.00—35.50.
(—) Cyganek
(—) Wybierski
Ze sportu OMP.
WARSZAWA. PAT. Dewizy: Amsterdam 259.90— }
sekretarz
przewodu.
360.80—359.00,
Berlin 213.15—214.15—212.15,
Bruksela
Na boisku OMP. w Jankowicach odbył się
89.25— 89.48—89.02,
Londyn 26.15—26.28—26.02, Madryt
turniej gier sportowych, w którym wzięły u72.53—72.89—72.17, Nowy Jork czek 5.27 5/8—5.30 5/8—5.24
dział okoliczne oddziały Wyniki turnieju są
5/8, Nowy Jork kabel 5.27.75—5.30,75—5.24,75, Praga 22.10
—22.15—22.05, Paryż 34.99—35.08—34.90, Zurych 173.05—
następujące. Koszykówka OMP. Jankowice —
Sztokholm 134.80—135.45—134.15, Włochy
PRZECHYTRZYŁ.
W restauracji powiesił gość 173.48—172,62,
OMP. Starawieś 15:18 OMP. Kobiór — OMP.
43.55—43.67—43.43.
Dolar pry w. 5.26,25—5.26,5. Tendencja
a na nim przypiął kartkę z napisem: „Ostro
Starawieś 16:13. W siatkówce OMP, Kobiór po płaszcz,
niejednolita.
należy do zaraźliwie chorego!“
konał OMP. Starawieś 15:7 i 15:13, OMP Jan żnie!
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: dolarowa 82.75,
— No, mruczy do siebie — teraz już mogę być spo
Dillonowska 95.50, stabilizacyjna 113.1/8, warszawpks
kowice — OMP. Łąka 15:10 i 15:9. OMP. Ko kojny, że mi go nikt nie ukradnie.
74.00,
Śląska 74.3/8.
Gdy po .dżinie chciał zabrać swój płaszcz, już go
biór — OMP. Jankowice 15:8 i 15:8.
nie było, tylko na ścianie zauważył karteczkę z napi
•------- OOO------- !
sem: „Płaszcz oddano do dezinfekcji“.

Bzial ®rs««3®w.

Ostatnie dni turnieju zapaśniczego.

ROZTARGNIONY.

Lekarz: — Czy często ma pan

Odpowiedzi redakcji.

Dziś w przedostatnim dniu turnieju odbędzie duszności?
Pacjent: — Ile razy zapomnę oddychać.
się walka, na którą dawno już oczekują liczni
Spółka Bracka. Spółka Bracka daje bezpłatną opie
miłośnicy emocjonujących walk zapaśniczych.
NARZECZONA — PROFESORKA. — Jak się ma kę lekarską, natomiast pobiera połowę kosztów za le
karstwa i drobniejsze środki lecznicze, niezbędne do
Do decydującej rozgrywki o pierwszeństwo w twoja narzi3zona?
— Już nie jest moją narzeczoną.
leczenia osób z rodziny członka. Jeżeli jednak dziecko
tabeli konkursweoj stają dwaj wspaniali techni
— Nie? Dlaczego?
było w szpitalu ponad miesiąc, natenczas członek Spółki
cy i klasyczni zapaśnicy. Polak Tornow walczy
— Raz nie przyszedłem na schadzkę i zażądała od Brackiej musi płacić także za opiekę lekarską (§ 2t
aż do rezultatu z Niemcem Kaiserem. Ze wzglę moich rodziców pisemnego usprawiedliwienia.
statutu Spółki Brackiej).
du na formę obu zapaśników należy spodziewać
wielkich emocyj.
»»His“ Opera Moniuszki w Polakiem Radjo. się Drugą
sensacją jest walka bez nelsona po
Kok 1858 złotem! zgłoskami zapisał się w dziejach między „nelson is ta mi“ Grabowskim i Szymkowpolskiej kultury muzycznej. Był to bowiem rok wy
stawienia „Halki“ na scenie warszawskiej. Jeszcze w skim. Kilku sportsmenów zaofiarowało 100 zł
tym samym roku komponuje Moniuszko operę do słów jako premję dla zwycięzcy, stawiając jednak
Stanisława Bogusławskiego „Flis“. Podobno skompo warunek, iż obu przeciwnikom nie wolno stoso
nował ją Moniuszko w Paryżu podczas najgorszych wać podwójnego nelsona.
upałów. .Szczelnie pozamykał okiennice i przy świetle
W końcu odbędzie się bardzo ciekawa walka
świec w czterech dniach napisał partyturę. We wrze
śniu 1858 odbyło si^ pierwsze przedstawienie „Flisa“. decydująca — odwetowa naskutek protestu Wło
1 tutaj także wstępuje Moniuszko między lud: miesz cha Trawagliniego z wicemistrzem świata,
kańcy wsi nad brzegami Wisły położonej, dziękują po Krauserem. Włoch za wszelką .cenę chce wy
gwałtownej burzy Panu Bogu za uratowanie ich włości równać swą poprzednią porażkę, "e względu na
przed klęską powodzi. Tylko Zosię, córkę Antoniego,
trapi niepokój o los ukochanego Franka, flisaka, który fenomenalną formę Krausera, wątpliwem jest,
ha galarze wyjechał na rzekę. Niedługo jednak trwa czy mu się to uda, W każdym bądź razie nale
zmartwienie. Franek wraca zdrów i wesół. Nowy je ży spodziewać się walki zaciętej i ostrej.
dnak cios spada na młodą parę. Otóż ojciec Zosi
W poniedziałek sala Powstać eów ściągnęła
Antoni — oświadcza, że nie odda córki biednemu flisa tłumy wdizów. Nic wszak dziwnego, wszyscy
kowi, lecz przeznaczył jjj, zamożnemu fryzjerowi z
Miasta. Franek zrozpaczony chce odjechać na zawsze, chcą być świadkami ostatnich posunięć na rin
^ ostatniej jednak chwili pożegnania wspomina utra- gu. Kto wysunie się na czoło, trudno jest w tej
®°nego brata. Wówczas okazuje się, że bratem tym chwili powiedzieć. Największe jednak szanse
•est właśnie fryzjer, który naturalnie chętnie rezygnu- mają Tornow, Kaiser i Krauser.
t6 z Zosi na rzecz odnalezionego brata. Ogólna radość
W pierwszej parze, znajdujący się w dosko
kończy operę.
. Sztuka ta, przypominająca nieco „Operę Buffa“, wy- nałej formie Tornow, po żywej walce, pokonał
^%uje talent Moniuszki wnikania w styl opery ko- w 28 min, nagłym przerzutem Grabowskiego.
jMznej. Dużo tu ślicznych, melodyjnych pomysłów i W ten sposób Tornow wysunął się zdecydowanie
r, ^Wdziwej ludowości.
Figury komiczne, jak flisak, na czoło turnieju.
*c'stak i fryzjer Jakób, oddane są z werwą i zacięWalka Szymkowskiego z Kaiserem wywołała
Nie brak także śpiewanych tańców ludowych,
wiaka 1 krakowiaka. To też opera spotkała się z żywe zainteresowanie na widowni. Było to spot
i ldc-cznem przyjęciem ze strony prasy i publiczności kanie eliminacyjne, które jako ostateczne miałó
ą Mcizawodnie równie serdecznie przyjmie ją publicz- zadecyńdować o pierwszeństwie. Zwyciężył lep
koh? radjowa 17 b. m. o godz. 21, tembardziej, że wy- szy technicznie i więcej rutynowany Kaiser —
\ MUa jej podjęli się artyści pierwszorzędnej miary:
B*i , arwowska, J. Czaplicki, T. Łuczaj, E. Mossakow- zresztą dzięki przypadkowi. Szymkowski, który
walczy zaledwie rok, niewątpliwie po dłuższym
. 1 St, Sas-Jaworski.
treningu, będzie jednym z najgroźniejszych za W Stanach Zjednoczonych w Puget-Sund! koło Seattle zbudowano olbrzymi prom przewozowy
o linjach opływowych. Na promie tym może się zmieścić 3 tysiące pasażerów. Prom ten może
paśników świata.
Emocje i roznamiętnienie przyniosła walka również przewozić największe wozy i autom o bile oraz inne ciężkie ładunki. Zdjęcie przed
Sty<v°8acisz kraj 1 siebie, zostawiając
stawia prom podczas pierwszej jego podróży przewozowej.
ognistego Włocha Trawagliniego z słynnym już
°i grosz u polskiego kupcaj +*
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Ogłoszenie przetargu

Patentowane pompy „SIHI“
samossące—wolnobieżne
dla domów mieszkalnych, zakładów prze
mysłowych, gospodarstw wiejskich, ogrod
nictw, zakładów rzemieślniczych itp.
Pompy wirowe, samossące dla płynów
łatwopalnych, kondesatu i powietrza.

Herzfeld 6 Victories 5. A.

Magistrat miasta Rybnika ogłasza ninici
sz em publiczny przetarg na wykonanie masyw
nego parkanu przy budynku nowej szkoły po
wszechnej w Rybniku oraz umocnienie terenu
szkolnego
Termin wnoszenia ofert w kopertach zam
kniętych z odpowiednim napisem, złożonych w
tut. Magistracie - - skrzynka przetargowa, uptywa w dniu 22 lipca 1935 r. o godz. 10-te-L
• Do oferty należy dołączyć kwit tutejszej
Kasy Miejskiej na złożone wadium w wysokoś
ci 5% oferowanej sumy Weksli nie przyjmuje
się.
Blankiety kosztorysowe nabywać można w
Miejskim Urzędzie Budowlanym — pokój nr.
29. za opłatą 3 zł.
Co do dalszych szczegółów — patrz skrzyń
ka ogłoszeń w Magistracie.
(1722)

Odlewnia Żelaza i bmaijernie Żeliwa
Crntfiiqdi
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Gdy wrócisz
zmęczony z boiska

Kamieniołomy wStraconce
pow. Biała, współwłaściciele inż. O. i H.
Walczok, Bielsko, Śląsk, ulica Sien
kiewicza 9, telefon 1339

W Norymberdze (Niemcy) otwarto w ub. niedzielę wystawę pod nazwą „sto lat koleji nie
mieckiej“. Na zdjęciu generalny dyrektor koleji niemieckich, dr. Dorpmüller (na lewo) na
lokomotywie „Adler“, będącej wierną reprodukcją pierwszego parowozu w Niemczech — pod
czas jazdy po terenie wystawy.

II
Obwieszczenie o licytacji
nieruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Cieszynie
«1. Lenau a nr. 9 na podstawie art. 676 i
679 k. p. c. podaje do publicznej wiadomo
ści, że dnia 27 września 1935 r. w Sądzie
Grodzkim w Cieszynie sala nr. 56 odbędą
się sprzedaże w drodze publicznego prze
targu następujących nieruchomości:
1) o godz. 9-tej — realność Iwh 144 gm.
kat. Goleszów dłużnika Antoniego Szweblika, rolnika w Goleszowie nr. 147 włas
nej, składającej się z parć. bud. 197 z do
mem mieszkalnym nr. 144 i stodołą, prac.
grunt. 1135 rola, 1136 rola, 1137/1 rola,
1137/2 rola, 1139 pastwisko, 1140 rola, 1141
rola, 1144 pastwisko, 1145 rola, 1146 rola,
1147, rola, 1148 rola, 1149 rola.
Wartość szacunkowa zł. 20.980,—, cena
wywołania zł. 15.735,—, rękojmia zł. 2.098,—
(Km. 787/34);
2) o godz. 9.30 — realność Iwh 151 gm.
kat. Cieszyn, Górne Przedmieście, dłużnlczki Adeli Kówalikowej w Cieszynie, ul.
Kaehlera własnej, składającej się z parć.
bud. 195 z domem mieszkalnym nr. 392.
Wartość szacunkowa zł. 40.000,—, cena
wywołania zł. 30.000,—, rękcfjmia zł. 4.000,—
(Km. 2229/34).
3) o godz. 10-tej — realność Iwh 19 gm.
kat. Cieszyn, Frysztackie Przedm. dłużni
ka Jana Michalika ml. w 3/8 częściach
własnej, składającej się z parć. bud. 188/1
z domem mieszkalnym nr. 20, warsztatem
stolarskim, parć. grunt. 547/1 rola, 549/2
rola.
Wartość szacunkowa zł. 15.000,—, cena
wywołania zł. 11.250,—, rękojmia zł. 1.500,—
(Km. 141/34).
4) o godz. 11.30 — realność Iwh 175 gm.
kat. Cisownica dłużnika Józefa Sikory wł.
tartaku w Cisownicy własnej, składającej
się z parć. grunt. 29/2 łąka, parć. bud. 190
tartak.
Wartość szacunkowa zł. 18.749,—, cena
wywołania zł. 14.061,75, rękojmia zł. 1.874
gr. 90 (Km. 1351/34).
5) o godz. 12-tej — realność Iwh 69 gm.
kat. Boguszowice dłużników Józefa i Erailji- Tomiczków własnej, składającej się z
parć. grunt. 158 rola z domem mieszkalnym
nr. 48.
Wartość szacunkowa zł. 14.500,—, cena
wywołania zł. 10.875,—, rękojmia zł. 1.405,—
(Km. 290/35).
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al
bo w takich papierach wartościowych bądź
książeczkach wkładkowych Instytucyj. których wolno umieszczać fundusze mało
letnich. Papiery wartościwe przyjęte będą
w wartości trzech czwartych części ceny
giełdowej.
P-zy licytacji będą zachowane ustawo
we warunki licytacyjne, o lie dodatkowem
publicznem obwieszczeniem nie będą podape do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich ule będą przeezko
dą do licytacji 1 przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby
te przed rozpoczęciem przetargu ule złoża
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie
nie nieruchomości lub jej części od egze
kucji 1 że uzyskały postanowienie właści
wego sądu, nakazujące zawieszenie egze
kucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed
licytacją wolno oglądać nieruchomość w
dni powszednie od godziny 8-ej do 18-ej
akta zaś postępowania egzekucyjnego mo
żna przeglądać w Sądzie Grodzkim sala
nr. 40.
Dnia 12 lipca 1935 r.
(1592)
Komornik Sądu Grodzkiego w Cieszynie
GUSTAW .SIWY.

Obwieszczenie.
Komornik Sądu Grodzkiego w Skoczowie
obwieszcza, że w dniu 1 sierpnia 1935 r. o
godz. 13.30 odbędzie się w Ustroniu Nr;
193 licytacja publiczna następujących ru
chomości:
2 sypialnie, 2 szafy, 1 kanapa, 2 obrazy,
1 fotel, 2 krzesła, 1 zegar, 1 lustro, 2
nocne szafki, 40 książek, 4 warsztaty
stolarskie,
oszacowane na łączną sumę 840,— zł.
Ruchomości powyższe oglądać można w
miejscu 1 czasie wyżej oznaczonym.
JAN JASZOWSKI
Komornik Sądu Grodzkiego w Skoczowie.
,(1601)

lub wycieczki, natrzyj całe
ciało ameiem, a zaraz
Ci będzie lepiej! ÄasiSsB
usuwa zmęczenie i orzeźwiał
Do nabycia w każdej aptce
i drogerji.

polecają: specjalnie na działania atmo
sferyczne odporny, twardy piaskowiec,
jednolitej struktury i barwy, od dziesiąt
ków lat stosowany i wypróbowany, co
stwierdzają pierwszorzędne referencje.
Dostarczają: materjały drogowo - budo
wlane, obłożenia elewacyj, schody, płyty,
gzymsy, nagrobki, grobowce 1 83 seraMlltl w każdym wynonaniu, także
i rzeźby.

IX. Km. 748/35 i 819/35.

t Km. 1122/35.

Obwieszczenie o licytacji
nieruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Tarnow
skich Górach rewiru 1. Fr. Imiela, mający
kancelarję w Tärn. Górach, ul. Styczyń
skiego Nr. 14, na podstawie art. 676 i 679
podaje do publicznej wiadomości, że dnia
31 sierpnia 1935 r. o godz. 11.45 w Sądzie
Grodzkim sala Nr. 88 odbędzie się sprzedaż
w drodze publicznego przetargu należącej
do dłużnika Ryszarda Domogały w Nakle
81. nieruchomości: Budynek mieszkalny z
zabudowanem podwórzem w Nakle 81. Księ
ga wieczysta przy Sądzie Grodzkim w Tar
nowskich Górach wykaz L. 149.
Nieruchomość oszacowana została na su
mę zł. 11.000,—, cena zaś wywołania wy
nosi zł. 8.250,—.
Przystępujący do przetargu obowiązany
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 1.100.
Km 904/35.
Dnia 31 sierpnia 1935 r. o godz. 12.15 w
Sądzie Grodzkim sala Nr. 38 odbędzie się
sprzedaż w drodze publicznego przetargu
należącej do dłużników Franciszka i Marji
Muszalik w Kozłowej Górze nieruchomości:
Budynąk mieszkalno-gospodarczy z zabu
dowanem podwórzem. Księga wieczysta
przy Sądzie Grodzkim w Tarnowskich Gó
rach wykaz L. 227.
Nieruchomość oszacowana została na
sumę zł. 10.700,—, cena zaś wywołania
wynosi zł. 8.025,—.
Przystępujący do przetargu obowiązany
jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 1.070.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie ai
bo w takich papierach wartościowych bądź
książeczkach wkładkowych instytu ,y j. w
których wolno umieszczać fundo ze mało
letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą
w wartości trzech czwartych części ceny
giełdowej.
Przy licytacji będą zachowane ustawo
we warunki licytacyjne, o Ile dodatkowem
publicznem obwieszczeniem nie bedf poda
ne do wiadomości warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą pr^eszko
dą do licytacji I przysądzenia własności na
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, leżeli osoby
te przeć? rozpoczęciem przetargu nie złoża
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnie
nie nieruc. cmości lub jej części od egze
kucjl 1 że uzyskały postanowienie właści
wego sądu, nakazujące zawieszenie egze
kucji.
W ciągu ostatnich dwóch tygodni ->rzed
licytacją wolno oglądać nieruchomość w
dnie powszednie od godziny 8-ej do 18-ei
akta zaś postępowania egzekucyjnego mo
żna przeglądać w Sądzie Grodzkim w Tar
nowskich Górach, ul. Opolska Nr. 17 sala
Nr. 64.
Tarnowskie Góry, dnia 9 lipca 1935 r.
(1591)
IMIELA, Komornik.

KUPNA
Kupię w obrębie Katowic ca do
30.000 ził objekt. dom z parcelą, ets.
nadaiace się do rozbudowy. Oferty
z opisem i ceną do „Par“ Katowice,
pod „1/3 got.“
(1613)
Pianina i fortepiany pierwszorzędnej
jakości poleca po cenach najniższych
i na dogodnych warunkach spłaty
B. Sommerfeld, Skład Fabryczny Ka
towice, ul. Kościuszki 16. Eksport na
cały świat.

Pokói z kuchnia lub 2 pokoje poszu
kuje sie od zaraz w Katów,each lub
okolicy. Zgłoszenia do Administracji
Polski Zachodniej pod „F. A 3“

Okazja! Dom ze składami i mieszka Zgubiono książeczkę wojskową wraz
niami, położony przy głównej ulicy z dokumentem pełnomocnictwa spad
w Chorzowie, utrzymany w dobrym kowego Zgłoszenia za wynagrodze
stanie iest do sprzedania- na dogod niem. Jan Minkota, Siemianowice, ul.
nych warunkach Pożądana gotówka Damrota 5. m 6,____________ (1720)
zł 80.000. Oferty skierować należy
do Administracji ,,Polski Zachodniej“ Za długi mojej żony Anny z domu
pod nr 1725.
(1726) Szypka, nie odpowiadam.
Józef Opieika, Bytków.
UZDROWISKA
.ledyna w Polsce Kolonia Campingo
wa 1 pensjonat „Dohrotów“
Łonczyn nad Prutem pod Delatynem
Urocze letnisko podgórskie, cepły
klimat, silne nasłonecznienie Ideal
ne warunki wypoczynku. Kao:e!e i
solanka jodo-gromowa Przepiękne
wycieczki do Huculsczyzny. Ceny po
kołu z wyk wint nem utrzymaniem od
5 zł. W domach Campingowych od
2 osób. od 3 50 zł. Komun1 kacia kole
jowa i autobusowa na miejscu_____
Zwardoń — Pensjonat — Schronisko
— P T. T z widokiem ną Baranią
i góry czeskie, poleca kompletnie ur<.ądzone pokoje z pościelą. Kuchnia
warszawska, telefon, woda bieżąca,
łazienki, natryski, basen kąpielowy
na miejscu. Tarasy do kąpieli słone
cznych i leżakowania
(1693)

Przetarg
Urząd Gminny Bierunia Nowego ogłasza pu
bliczny i nieograniczony -przetarg na roboty wy
kończeniowe tj, murarskie, ciesielskie, blachar
skie, posadzkowe, izolacyjne, instalacji świetl
nej, malarskie, zduńskie, ślusarskie i szklarskie
przy budowie szkoły powszechnej w Bieruniu
Nowym
Podkładki wydaje Urząd Gminny za zwro
tem kosztów własnych. Wadium w wysokości
5% od sumy oferowanej należy wpłacić w myśl
§ 7 dołączonych do oferty warunków przetar
gowych do depozytu Kasy Urzędu Gminnego.
Weksli jako< wadium nie przyjmuje sie O dosta
wy mogą ubiegać sie tylko firmy odpowiada
jące warunkom nowego prawa przemysłowego.
Do oferty należy dołączyć wyciąg z rejestru
handlowego oraz dyplom Pożyczki Narodowej.
Komisyjne otwarcie ofert w obecności dele
gata Wojewódzkiego Urzędu Budownictwa w
Katowicach odbędzie się w dniu 25 lipca 1935 r.
o godz 9 w Urzędzie Gminnym w Nowym
Bieruniu.
(—) Lamik

Naczelnik Gminy.

Mieszkanie 3 pokojowe i kuchnia z
peinem komfortem. 8 minut od mia
sta, 25 minut od stacji kolejowej. Mie
szkanie nadaje się dla emerytów lu
biących ciszę, okolica bardzo zdro
wotna, do wynajęcia Oferty do Adm
Polski Zach, pod 1733.____________

Pamiętaj i
Znać rodowód Twoich przod
ków, jesä Twoją przyszłością
VII. Co 68/35.

Wywalanie

Augustyn Florian Murarz i jego
żona Anna z domu Kasperczyk żarnie
szkali w Kochłowicach wnieśli o wy
wołanie listu hipotecznego wydanego
dal hipoteki w kwocie 2000 Mk z 5%
odsetkami zapisanej w księdze wie
czystej Kochio wice Tom XI. wykaz
liczba 1219 w Dziale III. Pod pozy
cją 1 na rzecz Zygmunt^ Juliusburge
ra z Bytomia dnia 3 września 1919 r.
Posiadacza zaginionego dokumen
tu wzywa się, by najpóźniej w termi
nie wywoławczym w dniu
Pensjonat
11 grudnia 1935 r. o godz. 12
„ŚLĄZACZKA“ w pokoju 69 tutejszego Sądu zgłosił
K. Mączyńskiej swoje prawa i przedłożył dokument,
który w przeciwnym razie pozbawię
W isła
ny zostanie mocy prawnej.
Telefon Mr 66
Katowice, dnia 3 lipca 1935 r
Ceny przystępne,
Sad Grodzki w Katowicach
tnformacyj udziela
•___________________
(1611)
się w Katowicach,
telefon Nr. 338-13
w godzinach po
między 12 — 14.

Ogłaszajcie się
w „Polsce Zachodniej“

MUP ElMiBlMfl

od 16 VII. 35.

Człowiek, który sprzedał głowę,
KINO CAPITOL
ul. Plebiscytowa 3 Claude Rains i 3 letma Baby Jane
Poprzeczna 17/19

Charles Boye.r w filmie
Człowiek jest grzeszny.

KINO COLOSEUM
3 Maja 7

WIELKIE WYDARZENIE
Phillips Holmes

KINO RIALTO

Miłość dla początkujących
Mirjam Hopkins ___
Czy Lucyna, to dziewczyna
Smosarska — Bodo

KINO CASINO

św Jana 24
KINO UNION
3 Mata 25

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości.
OgiaBzam, że w czwartek dnia 18 lipca
1935 r o godz. 9 w Katowicach przy ul.
Picruckiego nr. 17/19 sprzedam publicznie
następujące ruchomości:
pokój jadalny: 1 bufet z lustrem, 1 kre
dens. 1 witryna, 1 stół rozsuwany I 12
krzeseł obite trzciną,
oszacowane na łączną sumą 1.000 zł.
Od godz. 12-tej przy ul. Mielęckiego
nr. 10:
urządzenie biurowe, jak: biurka, szafy,
fotele, lampy elektryczne, piec kaflowy,
zegar i t. p. oraz 200 klg. gumy surowej
do wulkanizacji,
oszacowane na łączną sumą 1.440 zł.
Ruchomości powyższe oglądać można na
miejscu sprzedaży przed rozpoczęciem li
cytacji.
ST. TASAREK
Komornik Sądu Grodzkiego w Katowlcacrewiru IX.
(1008)
VIII. Km. 1048/35.

Obwieszczenie o licytacji.
W czwartek dnia 18 lipca 1935 r. o god£.
12.30 sprzedam publicznie następujące ru
chomości w Katowicach przy ul, M. Pił
sudskiego 35:
zegarek męski „International Watch
Schal'fhausen“ zloty z dewizką złotą,
pierścionek złoty z ciemnym kamieniem
w środku i dwoma brylancikami z boku,
4 foteliki białe, stolik okrągły biały,
wieszak gięty biały, szafa biała, garni
tur ciemno-zielony marynarkowy, apa
rat - gramofon walizkowy z 15 płytami,
aparat fotograficzny „Roleiflex“, pa
pierośnica srebrna z inicjałem S. R.,
100 pudełek pasty (krem biały),
oszacowanych na łączną sumę 752 zł.
Ruchomości powyższe oglądać można
1/4 godz. przed licytacją.
HEJDUCKI
Komornik Sądu Grodzkiego w Katowicach
rewiru VIII.
(1609)
III. Km. 1055/35.

Obwieszczenie o licytacji
% ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Rybniku
III. rewiru Edward Nardelli, mający kan
celarią w Rybniku, ul. Kościuszki Nr. 11,
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do pu
blicznej wiadomości, że dnia 24 lipca 1935
o godz. 10-teT w Rybniku, ul. M. Piłsud
skiego Nr. 16 odbędzie się licytacja rucho
mości składających się z:
1 motor popędowy (na 3 konie), 1 ma
szyna do kutrowania mięsa, 1 maszyna
do mielenia mięsa, 1 maszyna do na
dziewania mięsa, 1 waga dziesiętna ma
ła, 1 waga stołowa marki „Berkel",
Ruchomości można oglądać w dniu li
cytacji w miejscu i czasie wyże) oznaczo
nym.
Dnia 15 lipca 1935 r.
(1602)
NARDELLI, Komornik.

VII. Co 63/35.

Wywołanie

Wiktoria Pifko z domu Loska z
Mikołowa ul 3 Maja 21 wniosła o
wywołanie listu hipotecznego wyda
nego dla hipoteki w kwocie 3000 Mk
z 5% odsetkami z tytułu pożyczki za
pisanej w księdze wieczystej Ligota
Tom VIII wykaz liczba 223 w Dzia
le III. pod pozycją 4 na rzecz Anny
Bar-tosch z domu Kirstein z Katowic
w dniu 7 grudnia 1920 r.
Posiadacza zaginionego dokumentu
wzywa się, by najpóźniej w terminie
wywoławczym w dniu
11 grudnia 1935 r. o godz. 12
w pokoju 69 tutejszego Sądu zgłosił
swoje prawa i przedłożył dokument,
który w przeciwnym razie pozbawię
ny zostanie mocy prawnej
Katowice, dnia 3 lipca 1935 r.
• Sad Grodzki w Katowicach.

