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mobilizuje nowe siły w Polsce
Jeszcze niedawno w prasie partyjnej roz
brzmiewały triumfalne okrzyki, szerokim
rzekomo frontem uszeregowała się „opinja“
w Polsce przeciwko nowej ordynacji wybor
nej.
Kogo tam niema na tym froncie negacji?
Narodowcy obok różowych pepeesów i czer
wonych komunistów międzynarodowych, na
oczni chadecy obok wojujących bezbożników,
ludowcy wszelakiego gatunku, wymyślający
sobie nazwajem, ale — zgodni w wymyśla
niu tym, którzy w udziale w wyborach par.amentarnych widzą nietylko wykonanie pra
wa, ale i obowiązku obywatelskiego, wreszcie
„enpeery", ukryte w podziemiach bytu nie
legalnego „oenery“ i ilu ich tam jest o roz
maitych nazwiskach, przezwiskach i wyzwi
skach partyjnych.
Wszyscy oni, w miarę zbliżania się końca
sesji sejmowej sposobili arsenał haseł i pro
gramów, z którymi mieli wystąpić w akcji
wyborczej, obmyślali, pod maską jakich „nu
merków" wystąpią wobec wyborców, pławili
się w rozkoszy pieszczonych w wyobraźni
wzajemnych układów, kompromisów, ma
tactw, podstępów i oszustw, które w rezulta
cie doprowadzić ich miało do upragnionego
celu — pięcioletniego, spokojnego i wygod
nego bytowania z mandatem poselskim lub
senatorskim w kieszeni.
Nowa ordynacja wyborcza położyła kres
tym marzeniom i nadziejom.
O mandatach senatorskich panowie z partyj marzyć nawet nie mogą. Tam, gdzie de
cyduje o wyborze zasługa obywatelska lub
cenzus wykształceniowy, tam agitatorzy par
tyjni nie mają nic „do gadama“.
Ale i z wyborcami do Sejmu — nie lepiej.
Podniesienie cenzusu wieku wyborców do
lat 24-cii pozbawia demagogów najcenniej
szego bodaj materjału — niedoświadczonej a
zapalnej młodzieży, która dotychczas, w każdej akcji wyborczej odgrywała rolę ślepego,
-tarzędzia w ręku sprytnych agitatorów. Z
tych właśnie gołowąsych młodzieniaszków
rekrutowały się bojówki partyjne, rozbij >
jące wiece i zgromadzenia przeciwników i ut-zymujące w niemej karności wiece włas
nych „zwolenników“.

Harcerstwo zagraniczne podkreśla
świetna organizacje Zlotu w Spalę

WARSZAWA. Naczelnictwo Z. H. P. I skautów zagranicznych, przybyłych na Zlot i tych warto wspomnieć ze względu na nie*
komunikuje: Pod adresem władz harcer- do Spały z wyrazami podziękowania za ser- prawdziwe i krzywdzące organizatorów tej
skich napływają stale pisma ze strony kie- j deczne przyjęcie ich w Polsce oraz świetną jedynej w swoim rodzaju imprezy wiado*
rowniczek i kierowników ekip skautek i i organizację Zlotu. O podziękowaniach I mości podawane przez kilka dzienników.

Harcerze piętnują niepowołanych krytyków

Węgrzy z entuzjazmem mówią
o Spalę
Wilno. Wśród rzesz harcerskich w Wil podane przez to pismo, mogą pochodzić je
nie powstało olbrzymie oburzenie z powo
du podania przez „Słowo Wileńskie“ kłam
liwych i szkodliwych informacyj o zlocie
harcerskim w Spalę. W związku z tern pow
stała myśl bojkotu tego dziennika. Zdaniem
harcerzy wileńskich wiadomości o zlocie.

dynie od tych osób, które na zlocie nie by
ły. Harcerstwo wileńskie, które w liczbie
ponad 1,000 osób wzięło udział w zlocie,
jest nietylko ze zlotu zadowolone, ale wyra
ża się entuzjastycznie o programie i orga
nizacji zlotu.

BUDAPESZT. Po powrocie ze Spały na
czelnik harcerstwa węgierskiego hr. Teleky
udzielił wywiadu, który został powtórzony
przez całą prasę węgierską. Były premjei
węgierski wyraził się bardzo serdecznie #
pobycie harcerzy węgierskich, którzy odczuli,
że zyskali sympatję i przyjaźń harcerzy pol
skich i spotkali się z powszechną sympatją
ludności. Przyjaźń ta wypływa z tradycyj
nych stosunków i jest rękojmią utrzymania
tych stosunków w przyszłości. Całe węgier
skie społeczeństwo jest wdzięczne, że naród
polski otoczył swoją sympatją i wykazał tak
MOSKWA. Przygotowania do gigan tu daje gwarancję, że lotu ponad biegunem gorące uczucia wobec synów narodu węgier
tycznego lotu na trasie Moskwa — Archan dokona szczęśliwie i bez żadnych niespo skiego.
gelsk — Biegun Północny — San Francisko dzianek.
Projekt paktu naódimajskfego
zostały całkowicie ukończone.
Wczoraj w godzinach popołudniowych
PARYŻ. W związku z pogłoskami jakie ro
Lotnik Z. Lewoniowski oraz dwaj jego opiekun wyprawy Lewoniewskiego prof.
towarzysze zostali zawiadomieni przez Ae O. Szmidt oświadczy! oficjalnie, że wszyst zeszły się zagranicą, iż Francja i Włochy przed*
stawić już miały państwom zainteresowanym
roklub W. Brytanji, iż rząd angielski udzie kie przygotowania są już ukończone, a dzień projekt paktu naddunajskiego. „La Deipeche de
lił pozwolenia na prezlot nad Kanadą.
startu zależy od warunków atmosferycz Toulouse“, powołując się na opluję czynników
v Po otrzymaniu wiadomości Lewoniow nych na trasie Moskwa — Archangelsk. miarodajnych wyjaśnia, iż rokowania w sp ą*
ski dokonał ostatecznych prób sprawności Warunki na tej trasie brane są pod uwagę wie paktu naddunajskiego toczą sie dalej mię'
kancelariami dyiplomatyczneimL
samolotu „SSSR-025“. W czasie szalejącej dlatego, że cała trudność lotu polega na dizyAgencja
Havasa donosi z Rzymu, że ze stro
wichury i ulewnego deszczu wystartował z przelocie przestrzeni morskiej między Ar- ny włoskiej potwierdza się, itż od pewnego cza
lotniska centralnego i dokonał kilkugodzin changielskiem a Grenlandją.
su prowadzone są rokowania celem ostatecz
nego lotu. Po szczęśliwem wylądowaniu
Według przypuszczeń meteorologów nego opracowania projektu paktu n addon aj skie'
go. Podstawa tai wymiany zdań są projekty;
Lewoniowski oświadczył, że sprawność mo start nastąpić może w pierwszych dniach przedstawione
przez Francję z uwzględnieniem
toru oraz wytrzymałość konstrukcji apara- i sierpnia.
punktów widzenia Malej Enten ty, Austrji, Wę
gier i Polski. Pakt ten miałby formę paktu kon*
sultatywnego, i będzie on przedstawiony posz
czególnym rządom zainteresowanym.

Przygotowania do lotu Moskwa
przez biegun do San Francisko

Krwawe rozruchy z powodu reform kapeluszowych

Odsunięcie od wyborów tego niedojrza
łego materjału, pozbawienie partyj młodocia
TEHERAN. W Neszego w Persji Wscho delegowana do meczetu dla kontroli spot
nych kadr, z których rekrutowały one swe
dniej
doszło do poważnych zaburzeń w kała sie z silnym oporem zgromadzonych.
gwardje przyboczne, musiało je zaboleć jako
głównym meczecie. Powodem rozruchów Policja strzelała. W starciu z bumem padło
bolesna „krzywda“.

Katastrofa autobusowa
ped Warszawą

WARSZAWA. Na szosie Kaszyńskiej
było rozporzadz. nakazujące noszenie kape 30 policjantów i wiele osób cywilnych. Are wydarzyła się katastrofa autobusowa.
Zmniejszenie liczby mandatów sejmowych
Szosą tą jechał w kierunku Warszawy,
i czapek europejskich, zamiast do sztowano 600 ludzi.
z 444-ch do 208-miu, zmniejszyło wogóle o luszy
autobus firmy Wertheim, prowadzony przez
tychczasowych
nakryć
głowy.
Policja
wy63% szanse zawodowych aspirantów do man
kierowcę Jana Matyjaka (Królewska 11). W
datów poselskich. Ale najbardziej zabolało
pobliżu wsi Załuski (gmina Skorosze, pow.
działaczy partyjnych wszelakich barw i od
warszawski), autobus wskutek obślizgłej po
cieni odjęcie stronnictwom i partjom poli
drogi wpadł na słup telegraficzny,
Albowiem
rzeczywistości rzeczywistej |
Członkowie Zgromadzeń Okręgowych nie deszczu
tycznym monopolu ustanawiania list kandy
łamiąc go i wpadając do przydrożnego rowu.
działo
się
inaczej.
Gdy
rozpoczęła
się
pierwj
będą
to
„mężowie
zaufania“
przez
part
je
mia
oierw1
Jęki rannych i krzyk przechodniów to
datów na posłów.
.
sza faza akcji wyborczej — wybory delega- ] nowani. Są to prawdziwi mężowie zaufania
Jakto? Zgromadzenia Okręgowe, złożone tow do Zgromadzeń Okręgowych — zaczął obywateli, obdarzeni już dawniej przez nich warzyszyły katastrofie. Spod strzaskanego
z przedstawicieli samorządów terytorialnego j się formować inny „szeroki front“. Nie po- mandatem pracy w gminach, powiatach, w autobusu wydobyto 16-cie osób lżej lub cię
i gospodarczego, związków zawodowych^- miewają nad nim barwne znaki partyjne ani związkach zawodowych, samorządzie gospo żej rannych, z których 3 ciężko ranne prze
wieziono do szpitala w Warszawie.
gamzacyj społecznych — te nigdy dotych-1 bunczuki nowoczesnych hetmanów. Nie bija darczym, w organizacjach społecznych.
Do czasu ustalenia przyczyny katastrofy
czas nieznane ciała mają ustanawiać kandy-, bębny reklamy, ani ogłaszające trąby haseł
Poza sobą czuć oni będą tysiące i miljony autobus zabezpieczono na miejscu.
datury na posłow? A coz robie będą komitety me rozdzierają uszu „szanownych wybór- współobywateli, którzy ich swem zaufaniem
i zarządy partyjne?
ców“'
obdarzyli. Zaufania tego zawieść nie chcą,
Rabunek w biały dxień
Nie, z taką sytuacją żadna partja pogo
Jest to front szary, jak szarą jest praca nie mogą.
dzić się nie mogła. Czy to endecy, czy kumu- realna, przy pługu, przy warsztacie, jak
W głębokim i sumiennym- namyśle
ważyć
,
NOWY JORK. Na Piątej Avenue, m
•tiści — wszyscy „ludzie partyj“ uznać mu- szarą jest chłopska siermięga i bluza robot
s-eu zgodnie i jednogłośnie, że taki przepis nicza. Na szerokim froncie tej polskiej rze
Wyborczy jest targnięciem się na ich „naj czywistości wystąpiły setki tysięcy radnych
I napadu bandyckiego w odległości kilku kro.
świętsze“, „dobrze nabyte" prawa i przywi- gminnych i powiatowych, przedstawicieli kandydatów na posłów.
Zaś dnia 8-go września wystąpi' na wii- kow od policjanta, kierującego ruchem uli
•^je, że pomnaża on nękające Polskę bezro związków zawodowych, samorządów gospo
downię front najszerszy — chłopców i ro cznym. Napad i kradzież dokonane były
bocie, gdyż wytrąca z rąk komitetów parfyj- darczych, organ izacyj społecznych.
botników, kupców i rzemieślników, inteli°>’ch „fachową“ robotę szacherek wybor
błyskawiczną szybkością. Setki przcchoSzeroki ten front ostatecznie sformuje gencji pracującej, by ostatecznie zdecydować, - zdniów
nych,
widziało, jak dwaj młodzi bandyci
szeregi w dniu 4-ym sierpnia, w termi
Tedy na całym szerokim froncie organiza- swe
kto ma być powołany, obdarzony mandatem zy^zali właściciela sklepu jubilerskiego i
nie
ustanowionym
w
kalendarzu
wyborczym
Dł-1 Partyjnych — od komunistów począwszy, na zakończenie wyborów delegatów do Zgro wybrańca do przedstawicielstwa narodowe-'
< pomocnika, zabierając 1 okna w^taa domorosłych hitlerowcach kończąc rozle madzeń Okręgowych.
g0'Zamiast frontu fikcyj, urojonych potęg' nowego i ze sklepu kosztowności. Pośród
gł
zgodne „veto“, poczem staropolskim i
Rozpocznie się wtedy najbardziej odpo i oszukańczych mamideł, występuje najszer- skradzionych drogocennych przedmiotów
lacheckim obyczajem rzekomi proletariusze i
. az z bracią szlachtą wycofali się na tam- wiedzialna praca Zgromadzeń OitręgoWych sz,- front polskiej rzeczywistości i twórczej znajduje się naszyjnik, który niegdyś należał
brzeg.., poza rzeczywistość.
t nad ustanowieniem kandydatur na T'-osłów. 1 państwowej oracv.
Asper. i do Marji Antoniny.
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od wolny?
PARYŻ. Rada ministrów żebrała się
wćZoraj celem ustalenia taktyki francuskiej
na sesję genewską. Do sesji tej Paryż przy
wiązuje wielkie znaczenie, gdyż w razie
niepomyślnego obrotu rzeczy można się
pbawiać wystąpienia Wioch z Ligi.
Francuskie koła polityczne i prasa fran
cuska gubią się w domysłach na temat moiliwego przebiegu sesji. W przeddzień jej
»rozpoczęcia nikt nie wie, co się w Genewie
Wydarzy i obok głosów optymistycznych
dają się słyszeć głosy pesymizmu.
Niepewność ta wywołana jest sprzecz
nemu wiadomościami o stanowisku Rzymu
i Londynu. Stanowisko to jest zresztą nie
ustalone, a jeśli chodzi o Anglję, co wiado
mo, że Eden otrzymał od swego rządu barjdzo dużą swobodę ruchów. Zapewne sam
jjeszcze nie wie, jakie stanowisko zajmie.
Wiadomo tylko, że p. Eden będzie mógł
śię zgodzić na odroczenie dyskusji do 25
ilierpnia i na niewysuwanie całokształtu
iprawy, „o ile wyniesie wrażenie, że Wło
chy nie wykorzystają tej zwłoki dla uzu
pełnienia swoich przygotowań wojennych“.
Ale co oznacza ten warunek? Oczywistem
Sest, że Włochy nie zgodą się na przyjęcie
zobowiązania wstrzymania dalszych trans
portów wojennych.
Nie wiadomo także, czy Włochy zajmą
stanowisko całkiem nieustępliwe. Gdy np.
otrzymano w Paryżu tekst odpowiedzi rząjdu abisyńskiego na notę włoską, wyrażono
jobawę, że rząd rzymski odmówi konsek
wentnie współudziału w sesji Rady. Negus
(odrzucił bowiem zasadniczy warunek wło
ski, polegający na ograniczeniu kompetencji
komisji arbitrażowej do lokalnego konfliktu
(W Ual-Ual z wyraźnem wyłączeniem pro
blemu granic. I rzeczywiście rząd wioski
poinformował Paryż, że odpowiedź abisyńska zrobiła na nim jaknajgorsze wrażenie,
kle jednocześnie zgłosił telegraficznie sekre
tarzowi generalnemu Ligi p. Avenolowi
twój udział w posiedzeniu Rady.
W przeciwieństwie do Anglji i Włoch
stanowisko Francji jest ściśle ustalone. Fran
cja domagać się będzie od Rady, by ogra
niczyła się do załatwienia sprawy incydentu
w Ual-Ual i odroczyła się do 25 sierpnia.
Dopiero wówczas, w razie niepowodzenia
kokowań, Rada zajęłaby się całokształtem
Sprawy. Zyskany w ten sposób czas został
by wykorzystany dla akcji pośredniczącej,
której celem byłoby uzyskanie od Abisynji
(dla "Włochów poważnych ustępstw, czynią
cych wojnę zbyteczną.
Zalecając tę metodę prasa francuska wi3zi w niej jedyną możliwość uniknięcia zer
kania Wioch z Ligą. Jednocześnie jednak,
Widząc piętrzące się trudności, prasa oświad
cza, że nje należy żywić zbyt wielkich
iluzyj.
Obawy i nadzieje Anglii.
LONDYN. Prasa angielska z widoczna troską
Oczekuje obrad Ligi Narodów.
Dyplomatyczny korespondent „Daily Tele
graph“ widzi jedyną możliwość skłonienia
Wioch do umiarkowania w ścisłej współpracy
tmgłelsko ' francuskiej.
Przyjaźń miedzy Włochami i Anglią jest da"
W na i wiele sie ona przyczyniła do stanowiska,
Jakie obecnie Włochy w Afryce zajmują, jadnak
ia ostatnia nieprzyjazna propaganda prasy wło
skiej przeciw Anglji wydała już swe owoce i
przyjaźń ta została nadwyrężona. Francja na"
jtomiast, znajduje sie w tern położeniu, że

wpływ jej na Włochy może przynieść pożądane
odprężenie.
Dziennik z zadowoleniem stwierdza, że Frań
■eja wyszła ostatnio ze stanu pozornej obojętno"
ci i coraz aktywniej zajmuje się sprawą konilik
bu włosko-abEyńsikiego.
Przyczyn tego szukać należy w fakcie, iż
zarówno Anglia jak i Francja opierają swą po
litykę na Lidze Narodów, a pozatem oba pań
stwa zdają sobie sprawę z gospodarczych i fi
nansowych powikłań, jakie pociągnęłaby za sobą
wojenna awantura Włoch .w Afryce.
:_____ .

WARSZAWA. Generalny Komisarz Wy
borczy zamianował przewodniczących 1
zastępców wojewódzkich kolegiów wybor
Samolotami zwozi Abisynia zwerbowa czych. W Województwie Śląskiem prze
wodniczącym zamianowany został dr. Dą
nych Europejczyków
browski Włodzimierz, notariusz w Kator
LONDYN. Reuter donosi z Capetown: Cesarz wicach, zastępcą dr. Kazimierz Nieć w Ka
Abisynii przesiał kablogram do przedstawiciela towicach.
dyplomatycznego Abisynii w Capetown, aby na
tychmiast skierował do Abisynii samolotami Eu
Z posiedzenia Komitetu
ropejczyków, którzy zaciągnęli się jako oficero'
rowie do armii abisynskiej. Cesarz zawiadomił Ekonomicznego Rady Ministrów
jednocześnie, że na ekwipunek każdego z tych
WARSZAWA. W poniedziałek 30 bm, od
oficerów Abisynia przeznacza po 200 funtów
było się pod przewodnictwem Premjera Wale
szterlingów.

'

Zmiana w udzielaniu zezwoleń na prowadzenie
biur pośrednictwa pracy
WARSZAWA (teł. wł.) W ostatnim' robkowego pośrednictwa pracy, aby
czasie stwierdzono szereg faktów, iż zapobiec wszelkim nadużyciom.
osoby nieuprawnione prowadziły agen
W Województwie Śląskiem, jak rów
dy pośrednictwa pracy. Stwierdzono nież w innych województwach zachod
dalej, iż zalegalizowani pośrednicy pra nich i południowych, gdzie dotychczas
cy przekraczali niejednokrotnie przepi wydawano pozwolenia dla zarobko
sy ustawowe- W ten sposób nastręcza wych biur pośrednictwa pracy na czas
ła się możliwość do wyzyskiwania osób, nieokreślony, nastąpi zasadnicza zmia
poszukujących pracy.
na w udzielaniu tych zezwoleń. Pozwo
Ostatnio Ministerstwo Pracy i Opie- lenia mianowicie na prowadzenie zarób
ki Społecznej zwróciło się do woje wo* j kowvch biur pośrednictwa pracy wydów o roztoczenie jaknajściślejszej kon- dawane będą odtąd na okres jednego
troll nad instytucjami społecznego 1 za-: roku, poczem będą musiały być odnoI wionę.

rego Sławka posiedzenie Komitetu Ekonomicz
nego Rady Ministrów, na którem rozpatrzono
sprawy związane z ulgami kredytowemi dla
eksporterów. Komitet Ekonomiczny uchwalił
zasady udzielania gwarancyj Skarbu Państwa
z poręki Państwowego Funduszu Eksporto
wego wobec banków, finansujących tranzakcje
eksportowe, jak również wobec poszczególnych
eksporterów. Zgodnie z temi zasadami stoso
wane będą wobec banków gwarancje generalne
za kredyty eksportowe do 100.000 zł. Przy kre
dytach poniżej 100.000 zł będą mogły być udzie
lane gwarancje indywidualne. Następnie Komi
tet Ekonomiczny Ministrów uchwalił wniosek w
sprawie zmiany opłat od pojazdów mechanicz
nych i pojazdów konnych na rzecz Państwowe
go Funduszu Drogowego. Uchwala Komitetu
Ekonomicznego idzie w kierunku obniżenia wy
sokości opłat od samochodów ciężarowych, uży
wanych do zarobkowego przewożenia ciężarów,
zniesienia opłat za rowery z przyczepionemi
motorkami, obniżenie opłat za samochody na
pół pneumatycznych oraz ustala opłaty od po
jazdów konnych zależnie od warunków lokalnych.

Zasypani górnicy

Spisy wyborców do Senatu będą
wyłożone do przeglądu
WARSZAWA, (teł. wł.) W dniach 7 do
14 sierpnia wyłożone zostaną do publiczne
go przeglądu spisy' wyborców do Senatu,
opracowane na podstawie przeprowadzo
nej ostatnio rejestracji. Spisy będą wyłożo
ne w tym celu. aby każdy obywatel, mają
cy prawo wybierania do Senatu mógł przej
rzeć i wnieść reklamacje na ręce przewodni
czącego obwodowego zebrania w wypad
ku. gdyby nazwisko jego na liście nie figu
rowało. W ten sposób Zostało umożliwione
wpisanie się do spisów wyborczych tym
osobom, które z jakichkolwiek bądź powo
dów nie mogły tego uczynić w uprzednim
terminie. Przewodniczący zebrań obwodo
wych załatwia wszelkie reklamacje w tych
sprawach. Od ich decyzji przysługuje re
klamującym odwołanie do przewodniczą
cych okręgowych komisyj wyborczych do
Senatu.
WARSZAWA. W związku z tern, że nie
które władze administracyjne, sporządza
jące spisy wyborców do Senatu, ustanowi
ły termin do zarejestrowania się obywateli,

mających prawo do uczestnictwa w wybo
rach do Senatu z tytułu zasług osobistych
lub z tytułu wykształcenia, Generalny ko
misarz wyborczy w instrukcji dla przewod
niczących zebrań obwodowych wyjaśnił, że
niezachowanie tych terminów nie ma żad
nego znaczenia prawnego, wobec tego, że
każdemu obywatelowi służy prawo rekla
macji w dniach od 7 do 14 sierpnia. Rekla
mujący, jeśli stwierdzi, że nie figuruje na
liście, może na nią zostać wciągnięty po
przedstawieniu odpowiednich dowodów. W
tejże samej instrukcji Generalny Komisarz
Wyborczy wyjaśnił, że prawo wybierania
do Senatu z tytułu zasług przywiązane jest
wyłącznie do orderów, wymienionych w
ustępie 1 art. 2 ordynacji wyborczej do Se
natu i że żadnej rozciągłej wykładni w tej
mierze być nie może. Jedynie uzupełnieniu
ulega Krz,vż Zasługi za dzielność, który,
chociaż nic jest wymieniony w ustawie, ale
jako stanowiący objawy tego samego Krzy
ża Zasługi, daje prawo wybierania do Se
natu.

Minister Jędrzejewlcz zwiedza szkoły bułgarskie
SOFJA. W poniedziałek minister W. R.
i O. P. Jedrzejewicz w towarzystwie mi
nistra Radewa zwiedzał wraz z małżonką
szkoły i zakłady naukowe w Sofji. M. in.
szkołę d!a dzieci niedorozwiniętych, szkołę
na świeżem powietrzu w parku Borysa,
gdzie znajduje się również obóz harcerski,
wreszcie 3-cie
progimnazjum sofijskie,
gdzie jedna z uczennic powitała go w języ
ku polskim.

SOFJA. Minister oświaty Bułgarji Radew wydał dziś wieczorem bankiet na
cześć bawiącego w Sofji polskiego mini
stra wyznań religijnych i oświecenia Jędrzejewicza i jego małżonki. Minister Radew wygłosił przy tej okazji przemówie
nie, wyrażając radość z powodu przybycia
polskiego ministra. Na przemówienie to od
powiadał min. Jędrzejewicz, kończąc toa
stem na cześć króla Borysa, królowej, mi
nistra i jego małżonki.

PrzeciwżydowsKie demonstracje
w Gdańsku

GDANSK. W Gdańsku odbyły się onegdaj manifestacje uliczne, związane z ogólno-niemiecka kampania propagandową na
rzecz pogłębienia światopoglądu narodowo
BERLIN. Sąd kamy w Akwizgranie socjalistycznego. Szturmowcy narodowoSkazał dziś dziś 3 żydów na łączną karę socjaiistyczni w 50 samochodach ciężaro
więzienia za oszustwo ubezpieczeniowe.
wych objeżdżali Gdańsk, Sopoty i inne miej
Policja w Brunświku aresztowała kilku scowości. Samochody udekorowane były
Żydów, którzy utrzymywali stosunki z a- transparentami z agitacyjnemi napisami
tyjkami. Jeden z nich po-pełnił samobój przeciwżydowskiemi. W kilku punktach
śródmieścia wzniesione były przez organi
stwo.
Nadburmistrz Quedlingburga wydał dla zatorów barykady na jezdni. Jedna z bary
kydów zakaz wstępu do tumu, zamku i mu kad znajdowała się przed domem gminy
zeum miejskiego. Motywując to zarządze- żydowskiej w Gdańsku, w pobliżu staro
B-e, nadburmistrz stwierdza, że żydzi nie miejskiego ratusza. W obecności dowódcy
raja żadnego zrozumienia dla zabytków szturmówek gdańskich Hackera, szturmów
kultur; niemieckiej.
cy, uzbrojeni w siekiery i młotki po za
W Magdeburgu policja aresztowała i o- trzymaniu samochodów rzucili się na przejkdziła w areszcie ochronnym 4 żydów za , szkody, składające się z części samochoi dów, lub starych mebli, rozbijając je i rzu
otrzymywanie stosunków z aryjkamir
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CHORZÓW. Wczoraj o godz. 10,20 aa
kop. „Hiilebrand“ w Nowej Wsi wskutek
oberwania się węgla, zasypanych zostało
na przestrzeni 12 metrów 4-ch górników
Roman Klusik, Franciszek Chraplak, Karol
Klima i Stefan Kościelny. Na miejsce wy
padku przybył naczelnik Okręg. Urzędu
Górniczego w Chorzowie. Akcja ratunko
wa trwa.

Przed rozmową
Eden

— Laval

PARYŻ. Havas donosi z Genewy: Oczy
wszystkich zwrócone są na Paryż, gdzie roz
mowa Edena z Lavalem nabiera szczególnej
wagi w obecnych warunkach. Przewidują tu,
że liczne narady pomiędzy delegacjami od
będą się przed otwarciem sesji Rady Ligi
Narodów. Przypuszczają, że niemal wszyst
kie posiedzenia Rady będą poufne, lub nie
publiczne.

Laval wyjechał do Genewy
PARYŻ. Havas donosi: W Pałacu Eli
zejskim odbyło się posiedzenie Rady Gabine
towej pod przewodnictwem prezydenta Lebruna. Laval przedstawił sytuację między
narodową i stanowisko, jakie zajmie Francja
na sesji Rady Ligi Narodów. Premjer po
twierdził, że wyjeżdża do Genewy.
PARYŻ. Havas donosi: W expose na ra
dzie gabinetowej Laval oświadczył, że dele
gacja francuska na Radzie Ligi Narodów
troszczyć się będzie o to, aby nie naruszać
przyjaźni Francji z Anglją i Włochami, uszanować zobowiązania wobec Ligi Narodów,
uniknąć ciężkiego przesilenia w Lidze i speł
nić rolę pojednawczą.

Dalszy spadek bezrobocia
WARSZAWA. Liczba bezrobotnych na
terenie całego państwa wynosiła w dniu 27
bm. 318.412 osób, co stanowi spadek w cią
gu ostatniego tygodnia o 14.781 osób.

Ambasador Waszyngtonu
u Baidwina

LONDYN. Reuter donosząc o wizycit
cając resztki do rzeki Raduni. Podczas prze
jazdu ulicami i szosami uczestnicy wzno ■ ambasadora St. Zjednoczonych u premjera
sili okrzyki antyżydowskie. W Sopotach Baidwina dodaje:_ Ambasador był z wizytą
samochody szturmówek
zatrzymywały u premjera Baidwina przed wyjazdem na up,
się przed kawiarnią .Tauding, do której u- lop do St. Zjednoczonych. Premjer przedsta
częszczają przeważnie żydzi. Siedzących wił mu stanowisko W. Brytanji w sprawie
na tarasie gości obrzucano antyżydowskie abisyńskiej.
mi wyzwiskami, a gdy niektórzy żydzi po
częli protestować, demonstranci grozili im
Polska delegacja na sesję
sztyletami, przed zjawieniem się pogoto
Rady Ligi Narodów
wia policyjnego samochody szturmowców
WARSZAWA.
Na rozpoczynającej się
odjechały.
W związku z temi napaściami w kołach 31 Iipca nadzwyczajnej sesji Rady Ligi Na
żydowskich w Gdańsku panuje wielkie za rodów, Polskę reprezentować będzie stały
niepokojenie. Organ narodowo-socjalisty- delegat R. P. przy Lidze Narodów minister
czny „Der Danziger Vorposten“ zamieszcza Tytus Komarnicki. W związku z obradami
o wspomnianej wyżej imprezie entuzjasty Rady Ligi Narodów wyjechał dziś do Gene
czne sprawozdanie, podając również, treść wy wicedyrektor departamentu politycznego
antyżydowskich napisów, które znajdowa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ta
deusz Gwiazdowski.
ły się na transparentach samochodów-
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Nic tak możt nie maluje głębi i siły roz■iźwięków w obozie niemieckim, jak stano
wisko mniejszości niemieckiej wobec wy
borów. Niemcy ida w rozsypce zupełnej. —
Najbardziej może jeszcze jednolita była
»cena przez prasę mniejszościowa działal
ności Sejmu Śląskiego. Wszystkie pisma
niemieckie, a więc zarówno volksbundowe
tak i „Der Deutsche in Polem1’, a wreszcie
również socjalistyczna „Volkszeitung" sta
rały się tu wywołać wrażenie zupełnej ja
koby obiektywności (!?) posłów niemiec
kich w Sejmie Śląskim. Piętnuje to stano
wisko jako obłudne rybnicka „Katholische
Volkszeitung", która oświadcza, że, przeci
wnie. Niemcy stale łączyli się z opozycją
i zaostrzali celowo ton dyskusyj.
Poza tern jednak panuje w obozie mniej
szości niemieckiej kompletna anarchia i o
jakiemś jednolite« wystąpieniu wyborcze«
w Polsce, a zwłaszcza na odcinku śląskim,
mowy niema. Trzeba tu uczynić przedewszystkiem następujący podział:
Dzieli sie mniejszość niemiecka na zwo
lenników pójścia do wyborów i na grupę
bojkotującą wybory. Ta ostatnia jest licze
bnie bardzo słaba, zaliczaja się bowiem do
mej jedynie tylko socjalni demokraci nie
mieccy, przedewszystkiem zaś organ ich
„Volkszeitung“, wychodzący w Łodzi. Pi
smo to najżywiej z pomiędzy całej falangi
gazet niemieckich zajmuje się wyborami,
codziennie niemal przynosząc ostre ataki
na resztę Niemców, t. zw. „bürgerliche“,
którym zarzuca „Jagd nach Mandaten“, po
goń za mandatami bez uwzględnienia rze
komych interesów niemieckich.
Pismo to zdradza też zamiary, niewia
domo czy rzeczywiste owych „bürgerli
che“, a wiec „narodowych socjalistów" naj
przeróżniejszej maści od „jungdeutschów"
począwszy, a na grupie „robotniczej“ p.
Jankowskiego kończąc. Oświadcza więc
„Volkszeitung“, że Niemcy, zgrupowani w
„Rat der Deutschen in Polen“ a więc Niem
cy wołyńscy, Rada Ludowa Niemców w
Małopolsce. Niemiecki Związek Ludowy w
Łodzi, Partia Niemiecka w Katowicach,
Niemiecki Blok Ludowy w Katowicach,
Niemiecki Związek w Poznaniu i na Pomo
rzu. liczą na uzyskanie albo 2 miejsc se
natorskich z nominacji, albo też na kilka
zapewnionych już zgóry mandatów posel
skich. W związku z temi rzeko me mi postu
latami mówi „Volkszeitung“ o audiencji udzielonej b. sen. Hassbachowi przez Pana
Premiera, inż. zaś Wiesnerowi przez Pana
Ministra Kościałkowskiego.
Jednakże grupa atakowana tak zażarcie
przez socjalistów niemieckich, bynajmniej
nie jest w sobie zwarta, jednolita. Zazna
czają się w niej aż trzy obozy, zwalczające
sie na noże. Osobno idzie przyznać należy
!
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najbardziej spokojnie i milkliwie — p. Pant, czonego jeszcze tylko więkezem zaostrze
którego organ poza cytowanym przez nas niem przeciwieństw i waild.
ongiś, zdaje sie w kwietniu — wypadkiem,
Jak się okazuje z ogłoszonej w prasie
z v,zaouw
czasów jvomvzvv
jeszcze ivuuoijr
konstytucyjnej
dyskusji,
“
lU'vj/uvj va
j onuoji, » mjiucjaz.Uo’vlU
W CJ wymiany
W y II
mniejszościowej
listów między
kiedy to oświadczył, że lojalna część mniej- partia młodomiemców a Radą Niemców w
szóści niemieckiej powinnaby uzyskać i Polsce — głównym kamieniem obrazy było
miejsce senatorskie z nominacji Pana Pre odrzucenie przez młodo-niemeów wniosku
zydent?. weAe odtąd postulatów nowych o zaprzestanie — przynajmniej na czas wy
me ». rsnwa. Druga grupa ,est część Niem- borów — walk międzypartyjnych Niemców
c i* wa;in<v'ch w Radzie Niemców w Pol- z Niemcami.
*.vi «;a Śląsku więc t. zw. volksbundowcy
Ida więc Niemcy nadal do wyborów w
z p. Lutzem na czele. Ci w prasie swojej, rozsypce, osobno- młodo nierncy, osobno u
nazywanej przez młodo-niemców „System nas na Śląsku volksbundowcy, niewiadomo
presse", oświadczają gotowość pójścia do z kim zwolennicy dra Panta, czyli Chrześci
wyborów, nie mówią jednak, kogoby wy jańsko Ludowa Partja Niemiecka, wcale
sunęli ewentualnie na posłów. Wyręcza ich zaś nie idą do wyborów najmniej, coprawprasa przeciwna, twierdząc, że kandydata •ća, liczni socjaliści niemieccy. Jeżeli nie
mi tego obozu byliby ewentualnie b. poseł wymieniamy osobno „Gewerkschaft Deut
Rosumek i dyrektor Sabas. Najruchliwszą scher Arbeiter“, czyli grupy p. Jankowskie
grupą sa młodo-niemcy, wykazujący wogó- go, to jedynie tylko dlatego, że zrobi ta
le najsilniejszego ducha „ofenzywmego" we grupa to, co jej nakażą w Volksbundzie —
wszelakich poczynaniach mniejszości nie względnie w „Arbeitsstelle Gleiwitz“.
mieckiej.
W ten właśnie punkt — zależności ujed
Między właśnie młodo-mierocami, a gru noliconej mniejszości od czynników zagra
pą, skupiona w Radzie Niemców w Polsce nicznych i pozostawienia na czele mniej
doszło też obecnie do bardzo poważnego szości, dziś „lojalnej“ — „wodzów“ z cza
starcia, o którem rozpisuje się szeroko cala sów, kiedy mniejszość ta bynajmniej „lojal
prasa mniejszościowa. Zwołali mianowicie na“ — nie była — uderza socjalistyczna
młodoniemcy na ob. piątek wielką konfe „Volkszeitung“, oświadczając, że w tych
rencję wodzów własnego stronnictwa oraz warunkach o zdobyciu zaufania „Wirtróżnych organizacyj niemieckich do Kato schaftsvO'iku“ — narodu gospodarzy przez
wic, celem wytyczenia wspólnej linii postę mniejszość ujednolicona mowy być nie mo
powania. Doszło tam do spotkania również że. bo o lojalności świadczą nie słowa, lecz
inż. Wlesnera z przywódcami Rady zakon- czynny.
b. c.
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Konserwatywny „Czas“ na tle jakiejś
nieznanej bliżej fanaberji wymyślił bujdy o
„głodzie“ na zlocie harcerskim w Spou-e.
Mało kto zwrócił uwagę na ten iście brukowy
wyskok pisma wymierającej „śmietanki“
staroszlacheckicj, „Czas“ bowiem nie należy
do pism poczytnych. Wiadomość o „gło
dzie“ w Spalę stała się drastyczna i bardzo
szkodliwa dopiero wówczas, gdy wziął ją na
swój warsztat alarmowy krakowski „Kocha
ny Kurjerek“.
Ten to dziennik, cieszący się znaczną poczytnością. we wszystkich dzielnicach Polski,
zrobił dopiero z bujdy „Czasu“ sensację „jak
się patrzy“. Trzyszpałtowo na czole stronicy,
wieikiemi na pół palca literami, bił w oczy
tytuł: „60 harcerek zemdlało z głodu na
zlocie w Spalę“. „Kochany Kurjerek“ nie
podał bynajmniej wiadomości „Czasu" z za
strzeżeniem. Przeciwnie potraktował ją nie<_
tylko na serjo, lecz zaopatrzył w swój tłu
sty, niesłychanie alarmowy komentarz. To
siało pokonać młode Państwo Polskie, gdy też wieść o „głodzie“ w Spalę i „skandalicz
obejmowało nowe terytorium: budowa no nych“ porządkach“ na zlocie harcerskim obie
wych gmachów urzędowych i szkół, obsa gła nietylko całą Polskę, lecz i zagranicę.
dzenie wielkiej Jości urzędów poiskim u- Tam też, zagranieą, długo ten kurjerkowy
rzędmikiem, odrabianie wiekowych zaległo alarm będzie się obijał po szpaltach rozmai
ści na polu kudurakiem i borykanie się z tych pism, zwłaszcza niechętnych Polsce i
wieikiemi trudnościami socjahiemi — oto będzie nam urabiał jaknajgorszą opinję w
w skrócie obraz trudności a zarazem i oP : święcie. Poczytność „Kurj erka“ zrobiła
olbrzymch wysiłków, dokonywanych przez swoje i to w sensie jaknajgorszym. Piękne
młoda administrację polską. To też Śląsk wyobrażenie o zlocie w Spalę i jego przebie
przoduje w Polsce. N.ema tu analfabetów, gu, jakie miało całe społeczeństwo, zostało
wysoko słoi tu szkolnictwo. Posiadamy przez alarm „Kurjerka“ brutalnie zaatako
Pierwszorzędne drogi, koionje robotnicze, wane. Szkodę, jaka stąd wynikła, długo za
uregulowane rzeki i potoki itd. a samorząd pewne trzeba będzie odrabiać. Do odrobie
nia zaś tej szkody zobowiązany był przede*
śląski może być wzorem samorządów.
W zakończeniu zlustrował kilku cyfra wseystkiem „Kochany Kurjerek“.
mi Pan Wojewoda znaczenie Śląska dra i
Tymczasem pierwsze miarodajne wyjaś
Polski. Przypomniał, że Ś.ąsk daje Polsce nienie, przesłane redakcji „Kurjerka“, zo
73% produkcji węgla. 72% żelaza i stali a stało w przeciwieństwie do alarmu o gło
blisko 100% cynku. Polski inżynier pracuje dzie ukryte w tekście i podane pod tytułem
w n.endeckich dawniej warsztatach, dowo w „cudzysłowie". Dopiero wczoraj zdobył się
dząc, że polska technika nie ustępuje w ni- „Kurjerek“ na odwołanie alarmu, przyczem
czem zachodnio-eurciejskiej. Serdecznym stawia sprawę w ten sposób, jakoby to tylko
apelem do serc gości, aby czuli sie jak u i Czas“ narobił bigosu, a „Kurjerek" jest
siebie i zadzierzgnęli jaknajbiiższe więzy z czysty jak baranek. „Kochany ILurjere¥\
Ziemia Siaską, zamknął Pan Wojewoda umywając ręce od alarmowego brudu wyraża
interesujące przemówienie.
łaskawie „radość, że wbrew alarmującym
informacjom zlot harcerstwa polskiego udoi
się całkowicie, wykazując wielką sprawność
organizacyjną naczelnych władz polskiego
harcerstwa“.
pięknie. O tern jednak, że zlot
do 1912 w wyniku wojny z Turcją przyłą się Bardzo
udał
pod
względem, to „Kurje
czył do Włoch Trypolitanję i Cyrenaikę, kła- rek“ wiedział każdym
dobrze już przed tem, czemu

Przemówienie P. Wojewody G.aż/fokiego
wobec wycieczki polsko-amerykańskiej
W ub. wtorek zwiedzili uczestnicy wy
cieczki polskiej młodzieży ze Stasiów Zjed
noczonych A. P. szyb „Fianciszka“, oraz
szyb „Walentyn“ w kopalni „Wolfgang —
Wawel“. Następnie zwiedzono Śląskie Te
chniczne Zakłady Naukowe w Katowicach,
a nadto gmach Urzędu Wojewódzkiego i
Muzeum.
Po zwiedzeniu gmachu Urzędu Woje
wódzkiego i Muzeum uczestnicy polskoamerykańskiej wycieczki wysłuchali w
sali Sejmu Śląskiego z dużezn zaintereso
waniem przemówienia, jakie wygłosił do
nich Pan Wojewoda dr. Grażyński. Powi
tawszy serdecznie miłych gości, dał Pan
Wojewoda w swem przemówieniu barwny
obraz przeszłości Śląska, »kreślił krótko
bohaterskie dzieje tej najstarszej polskiej
z emi i jej .udu, dzieje ukoronowane trzema
powstaniami, które chlubnie zamknęły cykl
walk o niepodległość masowym ruchem lu
dowym. Zilustrował kilku cyframi przy
gniatająca polskość Ziemi Śląskiej, posia
dającej do 94% Polaków i dzieci w polskich
szkołach. Skolei scharakteryzował gospo
darzący od 9 lat ta ziemia szef administra
cji śląskiej olbrzymie trudności, jakie mu-

Jeden z warszawskich dzienników, w
swym codziennym kąciku, zatytułowanym
„Co w trawie piszczy“ zamieszcza dykteryj
ki, opisuje dwuznaczne epizody polityczne,
Król włoski Wiktor Emanuel III obcho
towarzyskie i podaje dowcipy. Oto jeden z
dzi 35-letni jubileusz swojego panowania.
nich, z numeru 202:
„Kłopoty pedagoga. Pewien dygnitarz, zwie Okres ten równocześnie stanowi całą epokę
dzając szkołę dla głuchoniemych, spytał dyrek w historji odrodzonej i zjednoczonej Italji —
i z tego więc względu jest bardzo godny
tora:
— A czy posłuszni są pańscy wychowanko- uwagi.
Trzeci potomek królewskiej dynastji Sa
— Gdzież tam! — westchnął dyrektor. — baudzkiej (Savoya-Carignano) na tronie
włoskim, wnuk odnowiciela monarchji wło szła w okres ciężkiego kryzys-u ekonomiczne-! . Nie sposób tez zrozumieć, ze „Kupere
fVcale mnie nie chcą słuchać!“
Smutny ten dowcip polega na naruszeniu skiej Wiktora Emanuela II, zwanego „11 re
pewnika tożsamości, a z drugiej strony, na
berta I, zamordowanego przez anarchistę munistyczne. Zorganizowana przez Musso- wszystkiego na „uzas .
przekroczeniu granic delikatności.
Bresci, król Wiktor Emanuel 111 urodził się liniego rewolucja faszystowska położyła kres '
Bardzo sobie nieładnie „Kochany KurjePonura brednia.
11 listopada 1869 r. i wstąpił na tron w roku temu stanowi rzeczy i odtąd Włochy pod że- rek“ postąpił. Musiał pod_ presją oburzonej
Polskie pismo codzienne, wychodzące w 1900. Ożeniony ze starszą córką księcia Mi- laznemi rządami dyktatury faszystowskiej opinji publicznej zrejterowac, lecz me umiał
Cleveland, O. zamieściło w numerze z dnia kołaja Czarnogórskiego — księżniczką Hele-1 szybko posuwały się po drodze rozwoju mo- w tej rejteradzie zachować się z godnością.
7-go ub. m. nast. notatkę:
Niechże przynajmniej nie robi podobnych
ną — dochował się licznego potomstwa, prze- 1 carstwowego,
_ . stając się jedną z najwiękgłupst
na przyszłość, by nie przylgnęła do
ważnie
córek,
z
których
jedna
jest
obecnie
szych
potęg
współczesnej
Europy,
Obu zenie„Kurjerka“
na stałe opinja, która gotowa
królową
bułgarską,
a
najmłodszą
fama
prze-1
Król
—
uczony
historyk
i
numizmata,
Na Górnym Śląsku istnieje wielkie przed
właściciel bez- jest podważyć popularność i poczytność, jaką
siębiorstwo węglowe
robiące świetne inte znacza na małżonkę księcia Ottona Habsbur- autor wielu cennych dzieł
potrafił się dotychczas „Kochany Kurjerek“ szczyci.
resy i opłacające swego dyrektora po książę ga, pretendenta na tron austrjacki i węgier-; cennej kolekcji numizmatycznej
Starszy syn — książę Humbert — obec- dostosować się do nowego ustroju i żaden
■ooocemu. Żona owego dyrektora ma dwa rasowe ski.
______ _
. ,
• i
, !_____
iorrrt fthnsnnknw
zgrzyt4. nie zamącił jego
stosunków 7z Władza
władzą
pieski pokojowe, które co tyazień samochodem, ny następca tronu, niedawno pojął za mał wykonawczą. Monarcha „panuje, ale nie rzą
Tajemmeze porwanie Anglika
w towarzystwie lokaja, przywozi do balwierza. żonkę królewnę belgijską, córkę zmarłego dzi“ i rozwój potęgi kraju po tylu latach
króla
Alberta
I
i
siostrę
obecnie
panującego
Baiwierz ma obowiązek raz na tydzień pieski
i Niemca
gorzkich doświadczeń najzupełniej uspra
wykąpać, ostrzyc i skropić perfumami, za co króla Leopolda III.
wiedliwia zajęte przezeń stanowisko.
KAŁGAN. Przedstawiciel japońskich
Szczęśliwy w życiu rodzinnem i odzna
pobiera 20 złotych każdorazowo — bo panią
Obecnie sędziwy jubilat znowu widzi władz wojskowych oświadczył, że będzie
dyrektorową stać na to. Gdy pani dyrektorowa czający się zamiłowaniem do studjów histo chmury wojenne, zbierające się nad jego oj- wszczęte dochodzenie w sprawie porwania
wiezie swoje pieski samochodem do balwierza, rycznych i numizmatycznych, w których po czyzną. Będzie to więc już trzecia wojna za Niemca Mullera i Anglika Jonesa. O ile
nędzarze na ulicy coraz głośniej pomrukują z łożył wielkie zasługi, król Wiktor Emanuel czasów jego panowania, o ile zjednoczone rzeczywiście fakt ten miał miejsce na teryw ciągu swojego długiego panowania prze
oburzenia.“.
i wysiłki przyjaciół pokoju nie zdołają jej u- torjum okręgu Kolonor, władze japońskie
Możliwe, że „balwierz“ dostaje 20 zło żył niejedną ciężką chwilę. Związany so sunąć. Życzenia
życzenia więc przyjaciół Włoch po- wydadzą wszystkie konieczne zarządzeni*.
tych, ale autor tej notatki powinien dostać juszem z Niemcami i Austro-Węgrami był
z
20 kijów za kabotyńskie wypociny.
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Nic o nas bez nas
Poniższy artykuł otrzymujemy ze sfer
Centralnego Związku śląskich Akademików.
Żyjemy w przededniu wyborów. Cała
Polska szykuje się do współpracy z Rządem
celem wypełnienia ram nowych ustaw tętniącem i twórczem życiem. Ale tu i ówdzie
usiłuje się także tworzyć przeszkody w tej
pracy przez Odmawianie społeczeństwa od
wzięcia udziału w wyborach. Dwa te prądy
można najwyraźniej zaobserwować na Śląsku.
Z jednej strony zwarta masa zwłaszcza zor
ganizowanych pracowników fizycznych w do
brze zrozumianym interesie własnym popiera
wybory i bardzo żywo interesuje się ich wy
datkami, jakoteż ilością i wartością indywi
dualną wysuniętych na posłów kandydatów.
Po stronie czynnej współpracy wyborczej,
oczywiście znowu w interesie własnym, cho-.
ciąż już nie państwowotwórczym, stanęli
także Niemcy, którzy wszelkiemi sposobami
wykorzystują cały zakres uprawnień, zare
zerwowanych w konstytucji dla obywatela.
Z drugiej jednak strony pewne czynniki
Śląskie ogłosiły bojkot wyborów. Nie wcho
dzę w motywację tych uchwał i zakazów, bo
nie jestem politykiem-utopistą, jako samo
rządowiec muszę brać życie z jego praktycz
nej strony pod szkiełko obserwacji.
Nie mam zamiaru wdawać się w polemiTkę z opozycją i pouczać upartych o istot
nych walorach, tkwiących w nowoczesnych
poglądach na sposób doboru i pracy ciał uetawodawczych. Chcę tylko w krótkich sło
wach zwrócić uwagę inteligencji śląskiej na
gej w tern położeniu zadanie.
Przechodziliśmy w tych kilku latach Niepodległości szereg bardzo ciekawych momen
tów rozwojowych naszego życia połsko-śląekiego. Ta garstka inteligencji, która przed
wojną i podczas akcji plebiscytowej praco
wała i od biedy wystarczała, aby ruch polski
oa naszych ziemiach podtrzymać, po powro
cie Śląska na łono Ojczyzny gdzieś zniknęła,
•Nie było jej! Tymczasem aparat potrzebo
wał poważnej ilości łudzi z wykształceniem,
eby na tym terenie, który pod względem ad
ministracyjnym zupełnie nie dysponował ele
mentem polskim, zmontować wprost od pod
staw naszą maszynę państwową. Toteż każ
dy przyznać musi, że trudno się było oglądać
aa ślązakami, kiedy ich nie było, że trudno
byłe czekać. Praca musiała być wykonana
natychmiast. I poraź pierwszy nas nie było.
Przyszedł na Śląsk obecny nasz Pan Wo
jewoda, jako przedstawiciel nowego w Pol
ecę porządku rzeczy. Okazało się, że chcąc
rozpatrzeć słuszne czy niesłuszne — w to
oie wchodzę — zarzuty ślązaków odnośnie do
braci z innych dzielnic, pragnął rozmawiać
ze ślązakami, z inteligencją śląską. Ale nie
stety inteligencja śląska nie umiała skorzy
stać z tego zaproszenia. Złożyło się tak, że p.
Korfanty stanął w ostrej opozycji do nowych
ludzi, a ponieważ większość starszej genera
cji wśród inteligencji śląskiej była różnemi
więzami złączona z p. Korfantym, P. Woje
woda zdołał nawiązać wówczas kontakt tylko
g garstką ludzi, inteligencji miejscowej, za
miast z jej ogółem. Zwrócił się wówczas do
inas, inteligencja pozostała na uboczu.

Wieści z całej Polski

(X) Chciał powiesić 7-letniego chłopca za za
bicie gęsi.
Do władz policyjnych w Puławach zgłosił si;
Pamiętam: Przed 5 może laty mówiłem obecny nie ma słuszności. Poco więc te póź
Sadorski, który złożył sensacyjne
z jednym z wyższych urzędników wojewódz niejsze wymówki, zarzuty, wyzwiska itd., o Aleksander
doniesienie, że przedsiębiorca robót ziemnych
kich na temat inteligencji górnośląskiej. których nie chcę pisać, ale które nas stawiały Florjan ICuś usiłował powiesić w domu na dru
Wówczas na pewne zarzuty z mojej strony w bardzo trudnem położeniu, bo spowodo cie syna Sadorskiego, 7-letniego Edwarda za to,
zwrócił mi ów pan uwagę na Cieszyniaków, wały niechęć i brak zaufania do ślązaków że chłopiec zabił mu gęś.
którzy przez krótki czas tylko się wahali, a jako do separatystów! Poco więc to ciągłe (X) Koniec pomarańcz.
później niemal w stu procentach poszli na pogłębianie nieporozumienia pomiędzy ele
Wobec ukazania się owoców krajowych na
współpracę z Rządem, co jednej i drugiej mentem tubylczym i napływowym, kiedy tej rynku,
ustał prawie zupełnie import pomorańcz
stronie dało możliwość oparcia wzajemnych samej idei służymy i kiedy tylko z własnej z zagranicy. Do Gdyni nadchodzi obecnie do 2
stosunków na obustronnem zaufaniu.
winy stoimy na uboczu.
wagonów pomarańcz tygodniowo, chociaż ul
A my? Nas nie było, myśmy się dąsali,
gowe stawki celne obowiązują nadal.
Wniosek
mój
jest
jasny:
Znowu
Rząd
przyznając wprawdzie, że ten czy ów „nowy ogląda się za współpracownikami, znowu (X) Głowa bez tułowia na pasku.
człowiek“ to morowy chłop, że jednak ina sonduje się łudzi, organizuje masy, znowu
W nadleśnictwie Struga w miejscowości
czej wszystko się obraca niż dawniej itd., wyciąga się rękę do tego Ślązaka. Nie trze Słupno
gajowy obchodząc las, dokonał niesamo
lecz dziwne jakoś w tym wypadku pojęty ba być separatystą, aby wykrzyknąć na cały witego odkrycia. Zauważył, że na jednem z
nasz honor czy inny jakiś urojony stan psy
drzew wisi na rzemiennym pasku ludzka głowa.
chiczny nie pozwolił nam na stworzenie tego glos: nie możemy sobie pozwolić na zbytek, Tajemnica wiszącej ludzkiej głowy wyjaśniła
podłoża praktycznej i zaufanej współpracy, aby poraź trzeci stanowiono o nas bez nas. się. U podnóża drzewa leżał tułów. Trup wi
jak to miało miejsce u naszych braci z Cie Nie możemy, biorąc życie z praktycznej stro docznie bardzo długo wisiał na pasku, aż nastą
ny, iść po linji tego czy owego urażonego piło oderwanie się tułowia od głowy. Przy zwło
szyńskiego.
prywatnym egoizmie polityka i na kach znaleziono dokumenty, z których wynikało,
I pozostało po tej nieproduktywnej stro w swym
trwać w biernym oporze, bo przegramy, że tajemniczym wisielcem był 30-letni Włady
nie społecznej wielu naszych bojowników o dal
sław Tempa z gminy Skorosze.
polskość z czasów niewoli. Nie wzięli oni u- jakeśmy już dwa razy przegrali, a wiedzieć
trzeba,
że
ze
względu
na
polską
rację
stanu
(X) Ofiara nieludzkiego brutala.
działu w kształtowaniu się nowego Śląska
Obywatelka francuska, młoda wdowa Erne
na
Śląsku
więcej
razy
przegrać
już
nam
nie
i Ślązaka, nie tworzyli oni niczego, nie dokła
stine Varnny, zakochała się w 34-letnim Anto
wolno.
dali cegiełek do budującego się obok nich
nim Ranowskim, który bawił swego czasu na
Koledzy, do roboty! Nie czekajcie, aż się emigarcji i przybyła z nim do Polski, zabie
gmachu, którego kamienie węgielne oni sami
ongiś w najtrudniejszych bodaj warunkach ktoś do was zwróci, sami przychodźcie i pra rając ze sobą dwoje dzieci i sprowadzając się
cujcie bezinteresownie i jaknajintensywniej, do Grudziądza.
zakładali.
W Polsce, gdy już Francuzce zabrakło pie
Przegraliśmy, bo nas nie było. Zapom aby zarąiĄry Rządu dały jaknajlepsze wy
niędzy, brutal wyrzucił ją wraz z dziećmi na
Dr. Andrzej Michna.
niano u nas o odwiecznej prawdzie, że nie niki.
ulicę, zabierając jej resztę cenniejszych przed
miotów. Po dokonaniu tego czynu Ranowski
zbiegł. Policja ujęła jednak brutala i osadziła
trw areszcie. Biedną Francuzka pozostaje bei
środków do życia.
!
(X) Budowa gmachu Biblioteki Jagiellońskiej.
W urzędzie wojewódzkim odbyła się konfe
rencja w sprawie dalszej budowy gmachu Bi
blioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Obradom
przewodniczył naczelnik inż. Wąsowski, przy
współudziale delegata Min. Spraw Wewnętrz
nych, inż. Stankiewicza. Wobec przyznania
znacznych kredytów 'rządowych, niebawem już
f
rozpoczną się dalsze prace budowlane.
(X) 682.132 robotników pracuje na robotach
drogowych i wodno-komunikacyjnych.
Stan zatrudnienia w dniu 1 lipca 1935 r. wy
nosił: 682.132 robotników, w tern z tytułu
świadczeń 423.347, opłacanych gotówką i zbo
żem (mąką) 258.785 robotnków.
Z ostatniej ilości było zatrudnionych na dro
gach państwowych 112.763, samorządowych
134.868 i wodno-komunikacyjnych 11J.54 robot
ników.
(X) Ubezpieczeni w nbezpieczałniach społecz
nych.
Według ostatnich danych Głównego Urzędu
Statystycznego na 1 kwietnia rb., w uhezpieczalniach społecznych ubezpieczonych
było
ogółem 1.630.415 osób, z tego w województwach
| centralnych 842.545 (w Warszawie 283.874), wo
wschodnich 120.037, w zachodnich 268.548, oral
w południowych 389.285 osób.
Liczba robotników ubezpieczonych wynosiła
1.346.674 osób, z tego 1.326.488, podlegających
ubezpieczeniu na wypadek choroby, 1.346.674
bezpieczeniu od wypadków w zatrudnieniu,
oraz 1.284.052 ubezpieczeniu emerytalnemu.
Liczba ubezpieczonych pracowników umysło
wych wynosiła 283.741 osób, w tern 266.467 pod
Na zdjęciu mały wycinek z onegdajszei demonstracji .jaka odbyła się w Rzymie przy udziale legających ubezpieczeniu na wypadek choro
olbrzymich mas ludności opanowanej entuzjazmem wojennym i nawołującej na cześć Musso by, 271.401 od wypadków w zatrudnieniu, orał
' 249.979 . ubezpieczeniu emerytalnemu.
lini ego.
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(Ciąg dalszy).
— ...że musimy obstawić lokal Mallone‘a naszymi
ludźmi. Ja udam się tam oddzielnie, a ty z Hardym ukryjede się w jednej z lóż. Będę obserwował. Na dany
znak wkroczą nasi ludzie. Jestem gotów zatrzymać i
zrewidować wszystkich obecnych, celem natrafienia na
ślad „Numer 1“.
— Mam przeczude, że i tym razem uda mu się
•wymknąć.
— Nie wierzę w przeczucia. Przecież nie rezygnu
jesz z obławy. To jedyny skrawek śladu.
— Hu ludzi ci potrzeba? Reg.
— O tern zdecyduję, po zorjentowaniu się na
miejscu. Narazić wystarczy pięćdziesięciu — oczywi
ście tajnych. Wszyscy fordanserzy muszą być nasi. Ile
agentek jest wolnych — rozumiesz, muszą być młode
i ładne.
— Mogę wytelefonować dwie.
— Dobre i to.
— Ty ’idziesz sam, Reg.
- Tak.
— To może być niebezpieczne. Znają dę 1 mogą
ci bez litości wpakować nabój w łeb.
— Będę uzbrojony. Nic więcej nie mogę przedsię
wziąć. Muszę ryzykować. Wszyscy ryzykujemy w tej
sprawie. Pamiętasz urwaną skrzynię w fabryce Milto
na?
Pułkownik wzdrygnął się. Musiał podziwiać odwa
gę i energję Rega, choć nie wiedział, że zastrzykiem by
ła miłość do Lory i chęć jaknajszybszego zlikwidowania

sprawy centrali. Reginald pamiętał o rozmowie z puł
kownikiem o Lorze i wiedział, że zastosuje się do jego
wskazań w tej mierze. Agent wywiadu na służbie nie
może się żenić. Reg postanowił podać się do dymisji po
zlikwidowaniu centrali — wtedy już nic nie stanie na
przeszkodzie szczęściu jego i Florencji Ryan.
Gdyby przeczuwał jak wielkie grozi mu niebez
pieczeństwo, byłby może jednak — pomimo odwagi
i energji — już teraz odstąpił od sprawy centrali. Nie
można bowiem wymagać od człowieka inteligentnego
lekceważenia życia. Istnieją pewne granice odwagi
i ryzyka.
Teraz nie było jednak czasu na rozmyślania. Czar
ny Bentley zawiózł ich na Dharmtoln Street. Przez
czterdzieści minut telefony nie ustawały w ruchu. Eden
Garden, w którego głównej alei obok palmiarni mieścił
się dancing Mallone'a został otoczony ścisłym kordo
nem wywiadowców i agentów.
Reginald Clark przebrał się w strój wieczorowy
; to samo polecił uczynić Sladeowi.
— Weź ze sobą rewolwer, Slade. Może się przydać.
— Dokąd jedziemy.
— Na dancing.
Slade gwizdnął przeciągle.
— Chciałbym, żeby to się już skończyło, panie ma
jorze.
Fakt, że Reg nie zwrócił uwagi na zatytułowanie
go „majorem“ był najlepszym dowodem jego podniece
nia i napięcia nerwowego.
O jedenastej przed północą dwaj eleganccy panowie
w smokingach zajechali przed gmach wspaniałego dan
cingu. Reg wyglądał przystojnie i żałował, że nie było
tu z nim Lory.
Jedna z dam, w’pięknej wieczorowej sukni z ciem-

nej tafty spojrzała na niego uważnie. Gdy zagrano, po
prosił ją do tańca.
— Niech pan przełoży rewolwer do kieszeni od
kamizelki — uśmiechnęła się wyzywająco. — Kwadra
towa głownia wyraźnie odstaje.
— Uczynię to zaraz. Zauważyła pani coś?
— Nic, narazie. Nie otrzymałam żadnych wska
zówek. — Jak wygląda ten „Numer 1“ — stary, łysy,
brunet, szczupły?
— Nie wiem.
— Więc poco pan tu przyszedł. Przecież nic nic
wskóramy w ten sposób. Niech pan uważnie tańczy,
nastąpił mi pan na tren.
— Przepraszam.
— Kim jest ten oficer, który się nam ukłon.!.
— Kapitan dr. George Ryan.
— Jakie pan wydaje instrukcje?
— Proszę słuchać. Poleci pani naszym chłopcom
zorjentować się w sytuacji. Musimy wiedzieć, kto tu
jest, — zgrubsza. Pewne osoby można przecież odrazu
wyeliminować.
— Naprzykład tę grubą damę — tam przy komin
ku. Wyobraża pan ją sobie jako szefa centrali szpiegow
skiej?
— Niech mi pani nie przerywa, bo znów nastąpię
pani na nogę. Po eliminacji, pozostają osoby, które bę
dziemy obserwować. O północy „Nr. 23“ rzuci petardę
na sali, a jednocześnie Slade zgasi wszystkie światła. Na
si ludzie będą czekać przy wyjściach. Rozumie pani..
— Mniej więcej. Niech mi pan postawi oranżadę,
majorze. Pułkownik rozkazał mi natychmiast tu przy
być. Ledwie wyperswadowałam memu mężowi, że mu
szę iść. Wszyscy mężowie są głupi. Nie mam ani penny
przy duszy i ani chybił — jak umrę z głodu.
(Ciąg dalszy nastąpi).

flrr. zur

Broda, dnia 3! *ero lioca 1935 p.
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Be śląskich feo&alń i hut

Kie łeto mai Dłai n mnie miazgi i feto i iisiudnie
Orzeczenie Komisji Pojednawczo-Arbitraźowej

W ub. poniedziałek Komisja Pojednaw
cza i Arbitrażowa pod przewodnictwem
inż. Kossutha rozpatrywała sprawę wypo
wiedzenia taryfy płac dla robotników przez
dyrekcję fabryki miazgi i tektur w Kostuchnie, gdzie, jak wiadomo, firma zażądała

obniżenia płac od 16—26 °/o. Komisja po
parogodzinnych obradach wydała orzecze
nie, w którem żądanie obniżki płac odrzu
ca. Wobec tego dotychczasowe płace obo
wiązują do 30 września 1935 r. i mogą być
wypowiedziane na 14 dni przed tym termi
nem. Jeżeli to wypowiedzenie nie nastąpi,

to stawki te obowiązują na dalszy każdy
miesiąc. Jako ławnik z ramienia Zw. Zaw.
Metalowców ZZZ zasiadał w tej Komisji
sekretarz okręgowy Bajdur, zaś bronił robimików sekr. Sitek. Orzeczenie Komisji
Pojednawczej i Arbitrażowej załoga przy
jęła z zadowoleniem.

Delegacja huty „Silesia”
u Pana Wojewody
P. Wojewoda dr. Grażyński przyjął
wczoraj delegację w osobach naczelnika
gminy Tomanka, sekretarza Zw. Metalow
ców ZZZ Bajdura oraz przewodniczącego
rady zakładowej huty „Silesia“ w Lipinach,
Rekusa. Delegacja prosiła P. Wojewodę o
niedopuszczenie do redukcji w hucie i otrzymała zapewnienie, że P. Wojewoda zaj-i
mie się tą sprawą. W czasie audjencji obes
cny był naczelnik wydziału przemysłu i han
dlu p. Rudowski.
.

Przysypani zwałami węgla
Na kop. „Pokój“ w Nowym Bytomiu
wydarzył się wczoraj rano ciężki wypadek,
któremu ulegli ładowacz Karol Kaczmar
czyk i Józef Gryc. Wskutek tąpnięcia wę
gla zostali obaj górnicy przysypani zwałami
węgla, przyczem Gryc doznał załamania
czaszki i w stanie beznadziejnym został od
wieziony do szpitala. Kaczmarczyk doznał
Złamania kilku żeber, zgniecenia klatki pier
siowej i ogólnych potłuczeń. W stanie
ciężkim przewieziono go również do szpi
tala.

Patriotyczna akcja
urzędników Syndykatu Polskich
Hut Żelaznych
W sobotę, 27 bm. odbyło sie plenarne ze
branie Stowarzyszenia Urzędników Polaków
pracujących w Syndykacie Polskich Hut Żelaz
nych w Katowicach pod przewodnictwem pre
zesa mgr. J. Wawrzyniaka. Zebranie to między
innemi
poświecono
sprawie
zorganizo
wania pomocy na rzecz Śląską Opolskiego na
terenie Syndykatu Polskich Htu Żelaznych. Po
wysłuchaniu referatu mgr. Mariana Wojnowskiego, który przedstawi! stan polskiej pracy na
terenie Śląska Opolskiego oraz rozmiary do tych
czasowej akcji czynników społecznych w kraju
na rzecz Polaków w Niemczech, zebrani jedno
myślnie postanowili przystąpić na członków Pol
Bk i ego Związku Zachodniego, a równocześnie o"
podatkowali sie dobrowolnie w kwocie 0.50 zł
miesięcznie od członka na rzecz Komitetu Nie
sienia Pomocy Kulturalnej dla Śląska Opol
skiego.
Akcja powyższa jest dalszym ciągiem akcji
podjętej przez Zarząd Główny Stowarzyszeń
Urzędników Polaków pracujących w ciężkim
przemyśle i prowadzonej energicznie przez pre
zesa Zarządu Głównego S. U. P. p, Edmunda
Piet-rygę z Wielkich Hajduk.
Jak nas informują, zrozumienie konieczności
organizowania jaknajwydatniejszej pomocy na
rzecz Polaków w Niemczech zatacza na terenie
śląskich warsztatów pracy coraz szersze kręgi,
Dotychczas akcja powyższa została przeprowa
dzona na terenie Wspólnoty Interesów, Żakładów Ks. Pszczyńskiego. Rudzkiego Gwarectwa
Węglowego i Huty „Pokój“ w Nowym Byto
miu.

„Niebezpieczny” człowiek wywołuje wypadki przy pracy
Wypadek przy pracy, śmierć, lub kalectwo,
rzadko jest dziełem czystego przypadku, zazwy
czaj składają się nań przyczyny, które można
w pewnym stopniu przewidzieć i zapobiec im.
Różne bywają przyczyny wypadków: złe urzą
dzenia techniczne maszyn i pomieszczeń do pra
cy, brak dozoru, nieporządek i t. p. Jedną z
przyczyn jest sam pracujący. W walce tedy z
wypadkami przy pracy należy szczególną uwa
gę zwrócić na opanowanie przyczyn, tkwiących
w t. zw. czynniku ludzkim.
Są ludzie, którzy wykazują wyraźną skłon
ność do wypadków. Możnaby to porównać ze
skłonnością do pewnych chorób, n. p. do gruź
licy. Jest to cecha psychologiczna niedostatecz
nie jeszcze wyjaśniona.
Niektórzy ludzie n. p. wykazują przy pracy
lekkomyślność, bagatelizując każde niebezpie
czeństwo. Takiemi n. p. są słynni w Ameryce
monterzy drapaczy nieba, zwani „stalowymi
ptakami“. Chodzą na zawrotnych wysokościach
bez żadnego zabezpieczenia. Większość z nich
kończy życie wskutek upadku. Podobnie lekko
myślnych ludzi spotyka się w każdem niemal
*

przedsiębiorstwie. Narażają oni życie cudze i
własne, powodują wypadki niszczące maszyny
i narzędzia.
Do tej samej grupy należą jednak także lu
dzie bardzo ostrożni i zrównoważeni. Mimo to
posiadają skłonność do wypadków. Badania tych
ludzi wykazują, że powodem wypadków bywają
różne cierpienia, na które normalnie nie zwraca
się uwagi. N. p. skłonność do utraty przytom
ności u epileptyka może spowodować wypadek.
Tak samo niektórzy ludzie ulegają w momen
tach niebezpiecznych paraliżowi woli wskutek
choroby serca. Często podlegają wypadkom na
tury niezdecydowane, niepewne, ludzie o bardzo
powolnej reakcji na bodźce zewnętrzne, albo też
o osłabionych zmysłach, zwłaszcza wzroku i
słuchu.
Pracodawcy winni zwracać zawsze baczną
uwagę na pracowników predysponowanych do
wypadków. Nie można ich stawiać na posterun
kach niebezpiecznych. W warunkach mniej nie
bezpiecznych mogą pracować z pożytkiem dla
siebie i przedsiębiorstwa.
A więc uwaga na „niebezpiecznych ludzi“ I

Henryk Barycz: Ślązacy na Uniwersy
tecie Jagiellońskim od XV — XVIII w.
Wydawnictwa Instytutu śląskiego, Seria?
„Polski Śląsk“, Katowice. 1935 r. Stron 27. Ce
na 1,20 zł. Skład główmy Kasa im. Mianowskie**
go w Warszawie, na Śląsk Księgarnia Tadeusza
Mikulskiego w Katowicach.
Autor podaje w powyższej rozprawie wynikł
badań archiwalnych w zakresie stosunków Ślą-j
ska z Polską w dawnych wiekach. Wyniki te?
Okazują, że mimo oddzielenia politycznego sto*i
sumki kulturalne Śląska z Krakowem były bark
dzo żywe. W latach 1400—1641 i 1722—1780“
■spisy studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
wykazują 4.200 nazwisk studentów śląskich. W.
pewnych okresach frekwencja młodzieży ślą*!
■skieo jest tak obfitą, że wynosi 17—20% ogół*
studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wychoi
wankowie Uniwersytetu dawali wyraz sw emus
przywiązaniu do Polski w licznych pismach. Po
byt ślązaków w Krakowie miał doniosłe znaczę
nie dla zachowania polskości na Śląsku.

Eugeniusz Górkiewicz: Postępy górnic^
twa węglowego na Śląsku za czasów*
polskich.
*

\

W dążeniu do nadania wyrazu swym uczuciom patriotycznym Amerykanie sięgają
po pomysły gigantyczne. Charakterystyczne
dla Ameryki utożsamienie ogromu z poję
ciem piękna odbiło się również w rzuconym
przed kilku laty pomyśle uczczenia pamięci
czterech wielkich wodzów i bohaterów naro
dowych: Waszyngtona, Jeffersona, Lincolna
i Roosevelta. Portrety ich wykute będą w
skałach góry Rushmore, znajdującej się w
samem sercu Czarnych Gór („Black Hills“)
w stanie Dakota, o kilkanaście mil od Rapid
City. Góra Rushmore, wysoka na 6000 stóp
dominuje swym potężnym grzbietem grani
towym nad najbardziej dziką, lecz i najpięk
niejszą okolicą Stanów Zjednoczonych. Po
mysł wykucia gigantycznych pomników
wprost w skale jest dziełem rzeźbiarza Gitaena Borgbluma, który już od roku 1927 pra-

Nowe wydawnictwa ' •
Instytutu Śląskiego

Wydawnictwa Instytutu Śląskiego. Seriali
„Zagadnienie gospodarcze Śląska“. Katowic*
1935 r. Stron 20 i 3 ryciny, Cena 1,20 zł. Skład
główny Kasa im, Mianowskiego w Wars zawiej
na Śląsk Księgarnia Tadeusza Mikulskiego w*,
Katowicach.
Nowa ta seria wydawnictw Instytutu Śląski
go ma na celu przedstawić najaktualniejsze z
gadnienia gospodarcze śląska. Autor niniejszej
rozprawy przedstawia, jakim postępom technH
cznym uległo górnictwo węglowe na Śląsku, coi
stanowi bezprzeczną zasługą inżynierów poi**
ski-ch. Za czasów polskich zastąpiono w kopal
niach śląskich przestarzałe systemy wydobyć
i odbudowy, oraz przewozu nowemi systemami!
bardziej udoskonalone-mi, co przyczyniło sie d»
wzrostu wydajności i wartości produkcji. Dzięki
tern nowym metodom górnictwo węglowe wyj
chodzi obronną ręką z obecnego kryzysu gospflj
darczego.

cuje nad jego realizacją. Każda z podobizn
czterech wodzów mierzyć będzie przeszło 60
metrów długości. W głębi doliny umieszczo
ne zostały kompresory powietrzne i genera
tory, potrzebne do wykonania prac technicz
nych, któremi zarządza inżynier, współpra
cujący z rzeźbiarzem. Do miejsca, gdzie
znajdują się właściwe warsztaty wchodzi się
przez wykute schody, a potem robotnicy do
stają się na szczyt niedostępnej góry kolejką
napowietrzną. Dotychczas wykończono już
podobiznę Jerzego Waszyngtona. O rozmia
rach jej świadczy to, iż od podbródka do
szczytu czaszki ma ona wysokość domu pię
ciopiętrowego.
Koszty tego kolosalnego
pomnika-góry pokryte być mają z subskryp
cji powszechnej, oraz z subsydjów rządo
wych. Według obliczeń wyniosą one około
Pamiętaj, że zmniejszysz bezrohoei®
miljona dolarów.
popierając wyroby krajowe I

==)
STANISŁAW KASZYCKI.

Ill nenii Mdi lii®
(Z cyklu: Gościniec ku szczęściu.)

Ciężkie, południowe godziny zawisły nad
wsią. Głęboka, nadwiślańska dolina zalana po
brzegi złotym żarem słońca. Tu, wśród rosłych
dębów drzemią w głębokim cieniu baraki juna
ków. Jest tak cicho, niemal dostojnie, że mimo
woli narzucają się barwne wspomnienia wszyst
kiego, co kiedykolwiek słyszeliśmy, czy czyta
liśmy o słowiańskich gontynach i świętych dę
bach. I nawet znajdujemy pewną nić, pewną
■wspólną cechę, która kładzie się mostem tę
czowym ponad przepaścistą otchłanią wieków
i łączy tamte miejsca ze wspomnień z tern, na
którem stoimy.
Tam, wśród świętych dębów umiejscowili
nasi praojcowie symboi swej wiary i arkę przy
mierza, która łączyła ich życie doczesne, każdy
ich czyn dokonany na ziemi ze światem ducha.
Wszak przed bitwą i po walce, przed każdem
ważniejszem przedsięwzięciem i po każdem waż
ne m wydarzeniu — składali na kamiennych oł
tarzach ofiarnych objaty błagalne, lub ofiary
— dziękczynienia.
1 tu, na masztach sosnowych furkoczą na
wietrze symbole-sztandary. 1 tu rankiem i wie
czorem po pobudce i przy apelu, przed pracą
i po pracy, oddaje ta rzesza junaków hołd Stwór
cy i cześć czerwonobiałemu znakowi. I tu o nic
innego nie idzie, jak tylko o umiejętne, wznio
słe powiązanie codziennego twardego życia ze
światem ducha. I tu przyświeca ten cel, aby
junacy, zgarnięci do obozów pracy z dość ob
szernego terytorjum, nabrali w siebie świado
mości i przekonania, że praca w nowej Polsce
nie może być uważana za jakieś konieczne zło,
za obowiązek, którego nie da się uniknąć, ale
musi. być dźwigniętą do należnego jej stano
wiska, gdzie owieje ją atmosfera dostojeństwa
zaszczytnej służby społecznej i państwowej.
Poprzez koronkę dębowych liści przesączają

chodzą tu, zmuszeni koniecznością. Nie mają
pracy i środków do życia. Tu jest ich ostatnia
ostoja. Tu przychodzą i po kilkunastu dniach
strząsają z ciał swoich i z serc przygnębienie,
jak strzepuje się pył z szat i albo nabierają
żywego stosunku do pracy i nowych warunków
bytu, albo zaczynają rozumieć, że nie tutaj dla
nich miejsce. Ciąży im unormowany tryb ży
cia, dokucza praca, od której już odwykli. Przy
każdej sposobności otwierają swoją walizkę,
czy kuferek, gdzie owinięte w chusty, spoczywają
na dnie mandolina, gitara, czy skrzypce. I nie
długo ważą w sobie decyzję. Pewnego wie
czoru meldują się u dowódcy i po załatwieniu
koniecznych formalności opuszczają obóz.
— Pieruna! Pójdą grać po podwórzach i
dobrze mi będzie. Nie musza ciężko robić.
Drużyny O. D. R. podobne są do morza.
W rannych i wieczornych godzinach obserwować
możemy niemal stały regularny odpływ i przy
pływ. Jeden odchodzi, dwóch przychodzi. Albo
na odwrót.
Są i tacy, którzy dwa razy tu już byli, ode
szli i wrócili po raz trzeci, aby już na stałe po
zostać, aż do skutku.» Ci często stanowią trzon
awangardy.
Ślaskie O. D. R. Jaworze.
Przychodzą chłopcy zewsząd. Przynoszą z
sobą zwyćzaje i nawyknienia przeróżne. PrzyI noszą nierzadko pewne złe skłonności, których
j nabyli czyto w złem towarzystwie, czy to w
niedość zdrowej atmosferze domowej. W O.D.R.
■ stosowany jest rygor tylko w pewnych, nie
licznych momentach i tylko wtedy, gdy tego
wymaga konieczność. Pozatem junak ma peł
ną swobodę i może cały wolny czas od zajęć
żyć swojem życiem. Jakiem! jego myśli cho
dzą szlakami — któż może dociec i zbadać?
Czasem tylko, gdy nazbiera się ich w junaczem sercu za dużo, lub gdy się je przypadkiem
podnieci — wybłysną.
W cieniu rosłego dębu omawiają junacy z
instruktorem oświatowym możliwość urządzenia
wspólnej wycieczki, na któryś z okolicznych
szczytów górskich. Instruktor rysuje w krót
kości
program, cel i korzyści takiej wycieczki.
Pogadanka oświatowa na wolnem powietrzu.

się złote ziarna słonecznego piasku i lśniąc to
czą się po czarnych papowych dachach baraków
migotliwymi kręgami.
I stąd właśnie spod tych dachów, z tych
drewnianych baraków mają wyjść ludzie krzep
cy ciałem i duchem, świadomi tego, że żadna
praca nie hańbi, skoro poczyna się w skorych
dłoniach, w cieniu czerwonobiałego sztandaru.
Wtedy wszystka praca, wszystek trud, każdy
obowiązek staje się zaszczytem. Staje się wy
razem zdecydowanej i upartej woli narodu lu
dzi wolnych, walczących o lepszą przyszłość.
Taki jest głęboki sens, taki jest niepisany
regulamin O. D. R.
Ale bylibyśmy krótkowzroczni i popełniali
byśmy wielki błąd, gdybyśmy nie mieli odwagi
stwierdzić, że narazie atmosfera w ośrodkach
O. D. R. daleka jest od tego ideału. Wiele róż
nych składa się na to przyczyn. Przedewszystkiem do obozów O. D. R. każdy ma otwartą
drogę. Przychodzą tu chłopcy ze wszystkich
powiatów Województwa Śląskiego, przenikają
nawet jednostki z województw sąsiednich, zwła
szcza z krakowskiego, z okolic Żywca. Przy-

Śląskie O.

D. R. Kiczyce.

Wyplata za dekadę.
Z licznego grona słuchających junaków odzyi
wają się głosy ironicznej krytyki.
— Wy jesteście innego zdania ? — rzuca py*
tanie instruktor.
— Ja, mieć ze sto złotych, to rozumia taka
wycieczka ?
— Bójcie się Boga! A pocóż wam 100 zło
tych?
— Ja, poco ? Popilibyśmy wódki i piwa...
A społeczeństwo nie chce sobie zdać sprawy
z tego, jak trudną jest rzeczą prowadzenie ta
kich ludzi. A jednak O. D. R. nie mogą się
ich pozbywać, bo minęłyby się ze swym celem;
który polega właśnie na dążeniu do przyzwy
czajenia tej rozchwianej moralnie młodzieży do
innych, ludzkich warunków życia. I społeczeń
stwo zamiast w tych zadaniach ciężkich poma
gać, utrudnia pracę często negatywną krytyką
i swym oziębłym, często nieprzyjaznym stosum
kiem do O. D. R. czy junaków.
,(C. d. n,).
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Uczmy sie szanować dusze dziecka
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względnie jej odrębność i rozsądnie ustosun
Ministerstwo Przemysłu i Handlu, pracuj*
Żądamy od młodzieży zewnętrznych ob
kować się do wszystkiego, co jest jej nieod obecne intensywnie nad zorganizowaniem t. zw.
jawów szacunku wobec nas, żądamy zaufa
łączną i swoistą cechą. W tem przejawi się przysposobienia gospodarczego. Przysposobie
nia i wiary w nasze doświadczenie, żądamy
nasz szacunek dla młodzieży.
nie to stanowić ma pomost pomiędzy szkołą za
posłuszeństwa. Dlaczego młodzież wyłamuje
Dzieci przeżywają swoje smutki i swoją wodową, a życiem praktycznemu Okazało się
się tak często z pod tego wszystkiego, co oradość o wiele głębiej, aniżeli ludzie doj bowiem, że nawet dzisiaj, w czasach wielkiej po
bejonujemy nazwą szacunku? Skąd pocho
rzali. I dzieci mają swoje „dramaty“, swoje daży rąk roboczych odczuwa się dotkliwy brak
dzi jej częsty opór wobec naszych rozka
kłopoty i zmartwienia. Nam wydają się te fachowców. Praca w przemyśle jest pracą ze
zów? Skąd konflikty i walki między mło
kłopoty błahe; dla dziecka zaś są one rów społową. Dotychczasowe przygotowanie przy
dzieżą a starszymi?
nie poważne, jak dla człowieka dorosłego szłych kierowników — techników nie uwzględ
Czy zawsze jest słuszna wola nasza, któ
jego zmartwienia.
niało wcale elementu ludzkiego, będącego waż
rą młodzież ma spełnić? Czy tylko dlatego,
Ze ktoś starszy, to już z tego tytułu ma pra
Dziecku trzeba ciepła, trzeba serca. Pod nym współczynnikiem w procesie wytwórczym.. .
wo do szacunku? Czy nie zdarza się, że star
wpływem brutalności dziecko psychicznie A przecież nieodzownem. jest, aby kandydaci na
si żądają nieraz tylko dla samego uporu,
chorzeje. Młodzież zahukana i źle trakto kierowników zapoznali się z tym materjąłem
ażeby młodzież spełniła ich rozkazy ? ■— Są
wana w domu, bez należytego szacunku dla ludzkim, który im będzie podlegać, celem racjo
nim gospodarki. Współczesny fachowiec
natury despotyczne: rozkazują, by rozkazy
jej właściwych cech staje się rozgoryczona, nalnej
poza
gruntowną
wiedzą zawodową musi posiąść
wać. A czy młodzież nie ma prawa przeciw
popędliwa, a nawet zuchwała! Ileż to razy
stawić temu uporowi starszych swej woli i należy ten szacunek rozumieć, co mamy w dziecko wydaje się złe i zepsute, mamy je również i naukę o człowieku — swoim przyszłym
młodzieży uszanować.
podwładnym i współpracowniku, aby móc ra
to nieraz rozsądnej woli?
Każdy wychowawca zna dzisiaj kardynal za stracone. A wtedy najczęściej okazuje cjonalnie wykorzystać jego siły i zdolności.
Bardzo często starsi wyzyskują swoje
się, że nie w dziecku była wina, lecz w oto
prawo do szacunku. Żądają dla siebie oznak ną zasadę psychologiczną, że na dziecko nie czeniu, w traktowaniu wychowanka: Brakło
Ponieważ owa „nauka o człowieku“ nie daje
należy
patrzeć
jak
na
minjaturę
człowieka
grzeczności, a sami nie przestrzegają nieraz
się ująć w ramy sztywnych szablonów, Mini
tam
zrozumienia
i
odczucia
dla
jego
psychiki,
najprostszych form grzeczności wobec mło dojrzałego. Gdyby bowiem dziecko było jak a nieraz serca i dobroci.
sterstwo poleciło przeprowadzić przysposobie
dzieży. Ileż to razy można spotkać się z by pomniejszoną odbitką człowieka dorosłe
nie gospodarcze metodą decentralistyczną. Kraj
Ileż
to
razy
właśnie
pod
wpływem
do
ezorstkiem, a nawet brutalnem traktowaniem go, to przecież byłoby czemś karykaturalnem,
podzielony został na rejony. Każda komisja re
młodzieży. — Czy przez to nie tracimy swe czemś niezgodnem z naturą, jakimś potwor broci dokonuje się w duszy dziecka zasad jonowa, w której grupują się czynniki admini
nicza
zmiana:
Dziecko
staje
się
dobre,
od
kiem, budzącym może nawet odrazę, czy
go prawa do szacunku ?
wzajemnia sercem i tkliwością okazaną mi stracyjne, samorządowe, gospodarcze i zawodo
Jak traktować należy młodzież, mogłaby grozę. Psychika dziecka jest inna, aniżeli łość, zrozumienie i szacunek dla odrębności we, ustala dla swojego okręgu plan akcji. Pozaczłowieka dojrzałego. Musimy
tem w miastach, o większych skupieniach mło
nas nauczyć Japonja, którą nazwano „Krainą psychologia
E. R-s.
zrozumieć
psychikę
młodzieży, musimy u- jego psychiki.
dzieży, stworzono komisje naukowe, które mają
dziecka“. Niema tam człowieka, któryby się
za zadanie ustalenie szczegółowych programów
poiuażył uderzyć dziecko. Tam nie straszy
■
. i
'
•••________ kursów,
przewidzianych ogólnym planem przy,
się dzieci krzykiem, ale i nie otacza się ich
sposobienia.
przeaadnemi pieszczotami, nie bije się ich,
Przysposobienie gospodarcze dzieli się na
nie karze dotkliwie, lecz przemawia się do
szereg działów. Przysposobienie fachowe — t&
godności ich dusz.
istotna praktyka zawodowa. Przysposobienie
Od najwcześniejszych lat nazywają dzie
łko „panem“ lub „panią“, żeby wiedziało,
Główny Urząd Statystyczny opublikował ce szkół specjalnych, ludowych szkół rolniczych socjalne, to wtajemniczanie przyszłych pracow
ników w politykę społeczną oraz przygotowy
że nie jest zabawką swego kraju, lecz oby dane tymczasowe dotyczące szkolnictwa w Pol i szkół wyższych.
watelem czy obywatelką państwa. W Ja- sce w roku szkolnym 1934-35. Jak wynika z tych
Do przedszkoli uczęszczało 97.200 uczniów, wanie ich do roli kierowników-pedagogów, zdol
pcnji obchodzi się uroczyście „Święto chłop danych, na terenie Polski istniało w ubiegłym do publicznych 38.700 i do prywatnych 38.500), nych do instruowania uczestników swego ze
ców“,, podczas którego pasuje się ich na roku szkolnym 1859 przedszkoli (565 publicz do szkół powszechnych 4654.800 (do publicznych społu pracy. Przysposobienie organizacyjna
obrońców sprawiedliwości; na wiosnę zaś ob- nych i 1294 prywatnych), 27.786 szkół po 4.514.700 i do prywatnych, 140.100), do szkół1 podsuwa racjonalne metody pracy. Przysposo*
Shodzi się „Święto lalek“, w czasie którego wszechnych (26.365 publicznych, z tego w mia ćwiczeń 20.800 (do publicznych 18.100 i do pry- | hienie ekonomiczne zaznajamia z ekonom ją prakpionierskie odbywa się
dziewczę dowiaduje się o swem przyszłem stach .2056 i na wsi 24.309, oraz 1421 prywat watnych 2700), do szkół średnich ogólnokształ- tyczną. Przysposobienie
”
posłannictwie.
nych, z tego w miastach 953 i na wsi 468), 106 cących 166.100 (do państwowych 90.800, do sa w licznych obozach przysposobienia przemysło
szkół ćwiczeń (87 publicznych i 19 prywatnych), morządowych 9400, do prywatnych 65.900), do wego.
Obozy te przyniosły juiż doskonałe wyniki
770 szkół średnich ogólnokształcących (301 pań seminarjów nauczycielskich 10.200 (do państwo
stwowych, 50 samorządowych i 419 prywat wych 7000, do samorządowych 500, do prywat (objęły one w roku 1933 około 600 uczestnikowi
nych), 156 seminarjów nauczycielskich (99 pań nych 2700), do pedagogjów 300 (do państwo w Bielsku, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Ka
stwowych, 9 samorządowych i 48 prywatnych), wych 300), do seminarjów ochroniarskich 1100 towicach itd.). Przy rozważaniu planu organi
3 pedagogja -państwowe, 21 seminariów ochro (do państwowych 700, do prywatnych 400), do zacyjnego dalszej pracy nad przysposobieniem
niarskich (8 państwowych i 13 prywatnych), 6 seminarjów nauczycieli rzemiosł 300 (do pań gospodarczem położono specjalny nacisk na roz
seminarjów nauczycieli rzemiosł (3 państwowe stwowych 200, do prywatn. 100), do szkół i na budowę tego typu obozów. Cyfra blisko 10.000
3 prywatne), 698 szkół i kursów zawodowych [kursy zawodowe 69.400 (do państwowych 23.900, zapotrzebowań na praktyki, zgłoszona przez
(117 państwowych, 27 samorządowych i 554 do samorządowych 4700 i do prywatnych 40.800), uczelnie, jest dostatecznie ważkim argumentem
prywatnych), 631 szkół zawodowych dokształ do szkół zawodowych dokształcających 83.500 za przeniesieneim punktu ciężkości na tego ro
cających (590 publicznych i 41 prywatnych). (do publicznych 78.500, do prywatnych 4900). dzaju organizację praktyk wakacyjnych.
Narazie, w roku bież., przysposobienie go
Nie zostały jeszcze opracowane dane dotycząspodarcze obejmuje około 3000 osób — uczniów
i absolwentów wyższych i średnich szkół tech
nicznych oraz wyższych szkół handlowych. Lecz
z każdym następnym rokiem liczba ta będzie
się powiększać, aż zaspokoi wszystkie istnieją
ce i przybywające zapotrzebowania na prak
Na łamach warsz. „Depeszy“ znajdujemy równocześnie korzystają z bezpłatnej pracy tyki.
M. P.
uwagi, którym nie można odmówić słuszności: ucznipw. O przeroście warsztatów świadczy
„Niektóre firmy przemysłowe zawiadomiły fakt przyjmowania przez nie zamówień na wy
izbę przemysłowo-handlową w Łodzi, że wsku konanie budowlanych robót żelazo-betonowych
tek konkurencji warsztatów szkolnych zmuszo i stawanie do przetargów.
1|
Uważając powyższe zjawisko za gospodar
ne są ograniczyć w sposób wydatny produkcję
niektórych artykułów bądź nawet całkowicie czo szkodliwe Izba Przemysłowo-Handlowa w
niż za cenę biletu Il-e- ES
jej zaniechać. Firmy podkreślają w memorja- Łodzi zwróciła się do Ministerstwa Wyznań Re
klasy możemy podróżo- EE
le, że niektóre warsztaty szkolne rozbudowano ligijnych i Ośw. Publ. o ograniczenie zakresu
wać
saüFi©S®j.ami EL
w spo-sób nadmierny i że oprócz uczniów zatrud działalności warsztatów szkolnych do ram na
kreślonych programem nauczania i o całkowite
niać mają również robotników płatnych.
Na „Święto Chłopca“ otrzymują dzieci japoń
W ten sposób warsztaty szkolne przekształ wyeliminowanie z nich tych cech, które prze
skie lalki. Karp i lampjon trzymane na drąż ciły się w przedsiębiorstwa zarobkowe, które nie kształcając warsztat szkolny w przedsiębior
kach, są symbolami mądrości i roztropności, opłacają podatków i nie ponoszą świadczeń, a stwo konkurujące z przemysłem prywatnym."

Dziecko ugania tam swobodnie i wesoło,
otoczone szacunkiem i pieczołowitą troskli
wością całego społeczeństwa. Ruch wielko
miejski wstrzymują, jeśli dzieciak zabłądzi
między tłum.
„Gdy się dziecko śmieje, niebo się uśmie
cha“ — tak mówi prastara mądrość Wschodu.
Szacunek jest podłożem miłości: tam,
gdzie niema szacunku, tam niema mowy, by
mógł się wytworzyć stosunek, oparty na mi
łości między dzieckiem, a rodzicami lub wy
chowawcami. Jeśli więc młodzież ma pra
wo do miłości swych rodziców i wychowaw
ców, to musi mieć także prawo do szacunku.
Jeśli mamy kochać naszą młodzież, to musi
my ją także szanować.
I tu nasuwa się zasadnicze pytanie, jak

Dane statystyczne

Konkurencja warsztatów szkolnych z przemysłem

II Taniej

II
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Złowroga mumja
egipskiej kapłanki
„John Ridley został przejechany“. To
dzanie jest największą sensacją Londynu w
tej chwil, a nawet wybiega poza miasto na
cala Anglję.
Kto taki ten John Ridley?
Był to służący staroegipskiego oddzia
łu British Museum. Pracował on dopiero
cztery dni na swojej nowej placówce, po
śmierci swego poprzednika, który uległ atakowi sercowemu. Gdy John Ridley pią
tego dnia swego urzędowania wyszedł ze
swego mieszkania do muzeum, został prze
jechany przez dorożkę samochodowa, przyczem zginał na miejscu.
To są suche fakty, które nie tłómaczą
wcale, dlaczego wywołały tak wielką sen
sację, gdyż chociaż sa tragiczne, jednakże
dość powszednie zwłaszcza w taki wielikiem mieście jak Londyn.
— Jednakże opinia publiczna odpowiada
na to z niezachwiana pewnością, że dwaj
woźni to dwie nowe ofiary Egipcjanki. Po
trafi ona wyliczyć szereg szczegółów, któ
re przewyższają famtastycznościa najsensacyjniejsze powieści. Dotychczas napróżno

starano się tłumaczyć te rzeczy chłodnym
rozumem. Wydarzenia te przypominają ży
wo wypadki, które nastąpiły po słynnem
otwarciu grobowca Tutenkamena i z niem
się podobno wiązały.

śliwyrn wypadku na polowaniu, w tym sa
mym roku, w którym mumie odkryto. Mr.
Williamson przewizói osobiście mumię do
Kairu i tu otrzymał fatalną depeszę, dono
sząca mu, że wskutek niefortunnych spekulacyj stracił cały majątek. Przejął się tern
tak, że zmarł wkrótce potem...

Przerażająca lista Egipcjanki.
W staroegipskim oddziale British Mu
Dziwna fotografia.
seum ustawiono mumię, która wedle kataio
gu jest powłoką cielesną pewnej Egipcjanki,
Mumia dostała się wreszcie do Anglji,
z królewskiego rodu. Za życia — była ona najpierw jako dar, potem przez dzidzictwo
wedle katalogu — kapłanką w świątyni stała się własnością zamężnej siostry mr.
Ammona Ra i żyła niespełna na 1600 lat Williamsoma. Od tego dnia prześladowało
przed narodzeniem Chrystusa. Badacz lon tę rodzinę nieszczęście za nieszczęściem.
dyński mr. Davis, odkrył tę mumję przed Niesamowita zagadka wyjaśniła Się, gdy
paru laty w czasie ekspedycji w Egipcie i siostra Williamsona przewiozła mumję do
on był tym, który zapoczątkował budzącą fotografa na Backerstreet, aby zrobić z niej
grozę listę Egipcjanki.
zdjęcie.
W momencie, gdy ekspedycja wraz. z
Po upływie tygodnia przybiegł do niej
mumja Egipcjanki przedsięwzięła podróż przerażony właściciel zakładu fotograficz
powrotną, rozpoczął się szereg nieszczęśli nego i zakomunikował jej, że jakkolwiek
wych wydarzeń. Mr. Davis utracił prawe sam sporządzał fotografię, wydarzyła się
ramię, ponieważ karabin, który w pewnej niezwykła historia z tern zdjęciem. Chociaż
chwili wręczał mu służący, eksplodował, fotograf może zaprzysiac, że nikt nie doty
gdy brał go do ręki. Ramię zostało strza kał negatywu oprócz niego, na kliszy niema
skane i trzeba je było amputować.
wcale zdjęcia mumji, lecz znajduje się
Człowiekiem, który ekspedycję finanso tam twarz żyjącej Egipcjanki, z niezwykle
wał, byt milioner mr. Williamson. Mumja złośliwie błyszczące#! oczyma... Fotograf
więc stała się jego własnością. Drugi czło- utonął w kilka tygodni potem, w czasie
nek tej wyprawy został zabity w pieszczę-1 kąpieli.

I!

W tym czasie dowiedział się o tych
wszystkich wypadkach mr, Davis, jednorę
ki teraz odkrywca mumji. Wraz z jej wła
ścicielka śmiertelnych członków złośliwej
kapłanki, postanowi! jakmajprędzej podaro
wać mumję British Museum. W tydzień po
tem umarł jeden z ludzi, którzy dopomagali
w transporcie mumii.
Przeklestwo się nie kończy.
Zaraz po zainstalowaniu Egipcjanki w
British Museum, polecił Zarząd tej instytu
cji sfotografować mumję. Na miejsce przy
był fotograf z pomocnikiem. Ponieważ usta
wienie mumji było dla fotografa niekorzy
stne, ustalono, że zdjęcie nastąpi po prze
niesieniu jej na inne miejsce. W drodze po
wrotnej fotograf zwichnął rękę, pomocnik
dowiedział się, że jedno z jego dzieci, wsku
tek upadku na szybę przecięło sobie tętnicę
i umarło, nim Łomoc nadeszła, z upływu
krwi.
Po tych wypadkach wydało się, że mu
mja kapłanki uspokoiła się, wobec towa
rzystwa wielu innych zasłużonych i spo
kojnych mumji. Dopiero ostatnie dwa zgo
ny wzbudziły sensację i trwogę, skłaniając
dziennikarzy angielskich do opublikowania
ponurej listy ofiar Egipcjanki,
i
—o------- -
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Zbrodnia wykryta po 13 latach
Äsr@sst©wa8s!@ mordercöTO Imlalaysa
Dziś: Ignacego Loj.
Jutro: Piotra Ap.
Wschód sL g-: 4.3
Zachód sl. g.: 19,30

(—) Wycieczka 76 pp. z Lidy na Śląsko.
Dnia 3 sierpnia przybywa na Śląsk wyciecz
ka 76 pp. z Lidy w liczbie 700 osób. Wycieczka
zwiedzi Górny Śląsk, a mianowicie kopalnie
..Mysłowice“, „Ferdynand“ i „Wujek“ oraz hu
ty „Piłsudski“, „Falva“ i „Pokój“.
i—) Życzenia o zmianę rozkładu jazdy.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w
Katowicach podaje do wiadomości, że prace
znad układaniem zimowego rozkładu jazdy, któ
ry wejdzie w życie z dniem 14 grudnia 1935 r.
rozpoczynają się w połowie sierpnia br. Życze
nia zakładów przemysłowych, szkół, kupiec twa
itp„ dotyczące ruchu lokalnego pociągów pasa
żerskich, należy kierować do Dyrekcji Kolejowej
Służba Ruchu, Dział Pasażerski do dnia 15 sier
pnia 1935 r. Po tym terminie Dyrekcja nie bę
dzie w możności uwzględnić żadnych zmian, a
w związku z tern ewentualne reklamacje po
wprowadzeniu zimowego rozkładu jazdy nie
osiągną celu. Zaznacza się przytem. że ze wzglę
dów oszczędnościowych liczba pociągów ruchu
lokalnego nie będzie mogła być powiększona i
żądania winny iść po linii zmian układu obecnej
ilości pociągów
(—) Pod uwagę Legionistom.
Wobec tego, że tegoroczny zjazd b. legioni
stów w Krakowie odbywać się będzie nie jak
dotychczas według przynależności do okręgów,
tęcz według przynależności pułkowej — zarząd
miejscowego Koła „Trzeciaków“ tj. b. żołnie
rzy 3 pp. Leg. Pol., wzywa wszystkich swo.ch
kolegów zamieszkałych w Katowicach. Mysło
wicach. Chorzowie, Tarnowskich Górach i Lu
blińcu, d przybycia w dniu 2 sierpnia rb, o godz.
18 do lokalu Związku Legionistów Katowice, ul.
Plebiscytowa 1, celem omówienia ważnych
spraw organizacyjnych i zjazdowych.

W maju 1922 r. został zamordowany
blokowy Emil Matlak, pełniący funkcje na
bloku kolejowym na linji Kalety—Koszęcin.
Matlak został zabity uderzeniem siekiery w
głowę, zadanem od tyłu. Przeprowadzone
śledztwo nie wykryło mordercy, a po kilku
latach o zbrodni zapomniano.

liMi i. Hin ia Kalia at Hela

Bielsko 31 lipca.
Budowa lotniska w Aleksandrowicach pod
Bielskiem postępuje szybko i naprzód ) pra
ce znajdują się w tym stanie, że w ciągu
najbliższych dwóch do trzech miesięcy roboty
zostaną ukończone i lotnisko oddane będzie
do użytku.
W dniu 29 hm. przybył na. lotnisko samo
lotem z Katowic p. Wojewoda Dr. Grażyński,
który w towarzystwie Sekretarza Śląskiego
Okręgu L. O. P. P. p .Stopczyńskiego i kie
rownika budowy p. Martynkowskiego zwie
dził teren lotniska, zapoznając się szczegó
łowo ze stanem robót i stwierdzając, że pro
wadzone są w należytem tempie i całkowi
tym porządku. Teren wzlotów jest już w zu

!Baendet

(—) Przeniesienie lokalu Polsk. Czerw. Krzyża
nastąpi dnia i-go sierpnia z ul. Piastowskiej
?1 na ul. Dąbrowskiego 13 (szkoła V).
(—) Nawet wozy kradną.
Z podwórza realności przy ul. Słowackiego w
Katowicach skradziono na szkodę firmy „Sib“
wóz roboczy obity blacha, wartości 400 zł.
(—) Złodziei w mieszkaniu.
W czasie nieobecności domowników wszedł
nieznany spraw ęa do mieszkania Hedeczyńsk.ej
Anny w Katowicach przy ui. Kopernika 9 i skradł
4 płaszcze męskie, piaszcz gumowy, kostium
damski, suknię oraz pelerynę, łącznej wartości
1000 zł.

Z Katowickiego
(KI Zderzenie się samochodów.
Untgdaj w południe w Dęb.e na skrzyżowa
niu ul. Chorzowskiej i Dębowej samochód pólcuężarowy Sl. 11159 kierowany przez szofera
Górala Franciszka z Łagiewnik zderzył się z
samochodem półciężarowym Sl 10250 firmy
„Pudiiszki“. skutkiem czego pierwszy samochód
został znacznie uszkodzony. Szkoda wynosi oio*o 800 zł. Skutkiem zderzenia samochodów
zatarasowany został tor tramwajowy, a ruch na
n1 Przestrzem odbywał się z przesiadaniem. —
ochodzenia celem ustalenia gto ponosi winę
^"Spadku w toku.

pełności gotów do użytku, natomiast prace
obecne obejmują wykończenie budynków ad
ministracyjnych dworca, hangaru, rampy,
benzyniarni, urządzeń centralnego ogrzewa
nia i urządzeń sanitarnych.
Budowę lotniska przeprowadza się wy
łącznie z funduszów Śląskiego Okręgu L. O.
P. P. i ofiar tutejszego społeczeństwa. Go
spodarczy sposób prowadzenia robót przy
niezwykle niskich kosztach budowy daje za
trudnienie niemal wszystkim bezrobotnym
Chcesz zdrowo i długo żyć,
powiatu bielskiego.
Lotnisko w Bielsku jest już drugiem lot musisz Joghurt Kalinowskiego pilnie pij
niskiem na Śląsku i służyć będzie dalszemu
MLECZARNIA — KATOWICE
rozwojowi lotnictwa sportowego i szkolenia ul. św. Jana 15 oraz Kościuszki 39. teł. 311 29.
nowych kadr pilotów.

Rybnik — Żory — Pszczyna

wysprzedaż posezonowa

(—) X Zjazd Delegatów Og. Związku Podofice
rów Rezerwy Okr. Śląskiego
odbędzie się w Siemianowicach dnia 4-go
sierpnia; równocześnie odbędą się uroczystości
jubileuszowe z okazji IO-ciolecia Koła Siemia
nowice Sl.

botnlkiem kopalnianym z Szarleja. Była to
pierwsza scysja między nimi, gdyż dotych
czasowa ich wieloletnia znajomość nie była
nigdy zakłócona kłótniami. Winkler i Słód.
czykowa uniesieni gniewem, w ferworze
sprzeczki, zaczęli sobie wyrzucać zamordo
wanie Emila Matlaka, obciążając się wzaje
mnie dokonaniem tej ohydnej zbrodni.
Podobno ściany mają uszy. Wszystkie
szczegóły kłótni słyszeli sąsiedzi, którzy
doskonale pamiętali skrytobójcze morder.
stwo, i uważali za swój obowiązek zawia
domić policję. Winkler i Słodczykowa zo
stali aresztowani i osadzeni w aresztach są
dowych. Tymczasem władze śledcze pro
wadzą drobiazgowe dochodzenia, które ustalą osobę mordercy i podżegacza. Wy
daje się, że Matlak stał obojgu na drodze,
to też uradzili razem usunąć go z tego
świata.

(—) Podziękowanie Kom. Funduszu Pracy.

Śląski Urząd Wojewódzki podjął w r.
1931 plan zrealizowania projektu budowy
linji kolejowej na przestrzeni Rybnik —
Pszczyna (36 km.). Już w roku następnym
1932 przystąpiono do robót ziemnych na
pierwszym, 14 km. liczącym odcinku Ryb
nik—Żory.
Przy pracach tych były do pokonania
duże trudności terenowe, jak wzniesienia,
. a»a
lasy, ootoki i t. p. Przy robotach niwela
cyjnych usunięto przeszło 200.000 mtr.3
już się rozpoczęta. Polecamy wykorzystać tą
ziemi. Między Rybnikiem a Żorami wznie
niebywałą okazję taniego zakupu.
siono 21 małych i 4 wielkie mosty. W dzisiejszem stadjum budowy tego odcinka to
ru, skończone są przygotowania do poło
żenia szyn kolejowych i założenia linji te
Atte-O Watce,
ifłajtt 3.
legraficznej. Przypuszczalnie otwarcie i uKonfekcja damska i dziecinna.
ruchomienie stałej komunikacji na odcinku
{—) Ze Związku Kaniowczyków i Żeligowczy- Rybnik—Żory nastąpi latem 1936 r.
Drugim etapem jest prowadzona równo
ków.
Na odbytem w Katowicach 16 bm. zebraniu cześnie, jakkolwiek później zaczęta (1934),
jzłonków Kaniowczyków i Zeligowczyków 0- budowa odcinka Żory—Pszczyna. Odcinek

kręgu Śląskiego z udziałem delegata Żarz. Głó
wnego w Warszawie, kpt. rez. Godniewskiego
— mconstytuowaJ się .Tymczasowy Zarząd 0kręgu. w składzie następującym: Prezes — mjr.
dypl "rez Adam Stebłowski. wiceprezes — dr.
Leopold Obierek, I sekretarz: kpt. Aleksander
Karłowicz, II sekr. kom. Straży Gran. Jerzy
Kaczanowski i skarbnik: prof. Kazimierz Stan
kiewicz. Postanowiono nadto utworzyć delega
tury organizacyjne w Częstochowie i Sosnow
cu. Ustalono program prac Okręgu, polegający
m. in. na ścisłem wspóldziaałniu z pokrewnemu
organizacjami spolecznemi i ni ep od 1 e g! oś ci owemi w dziedzinie wychowania obywatelskiego i
przysposobienia wojskowego,

Po pewnym czasie wdowa po Matlaku
wyszła zamąż za robotnika kolejowego
Słodczyka. Od czasu zbrodni minęło już
13 lat, gdy niespodziewanie zbrodniarze
zdradzili się sami.
Słodczykowa- pokłóciła się przed kilku
dniami z niejakim Pawiem Winklerem, ro-

ten liczy 22 km. Tu również były do po
konania niemniejsze trudności terenowe,
lecz wykonano już dotychczas roboty na
przestrzeni 11 km. Koniec prac na całym
odcinku przewidywany jest na rok 1937.
Równocześnie wzdłuż wytkniętej linji
kolejowej powstają budynki stacyjne, któ
rych część jest już wzniesiona, lecz znajduje
się jeszcze w surowym stanic.
Przy pracach dokoła budowy linji Ryb
nik—Pszczyna Śląski Urząd Wojewódzki
zatrudnia kilkuset bezrobotnych i junaków
z Ochotn. Drużyn Robotniczych.
Są jeszcze dalsze plany budowlane z tego
zakresu. Mianowicie Śląski Urząd Woje
wódzki zamierza przystąpić skolei do bu
dowy linji Tychy—Nowy Bieruń, tak, że
przypuszczalnie około roku 1938 powiaty
pszczyński i rybnicki będą pokryte siecią
kolejową, która ożywi wszystkie ośrodki
leżące w jej promieniu na terenie obu po
wiatów.

Sądowa Kłopoty grotesko wag o „wodza"
Katowice, 31 lipca.
Za czasów istnienia groteskowych, roz
wiązanych już dzisiaj organizacyj „Błyska
wica“ i R. R. U., realizująsych na terenie
Śląska swój mętny program narodowo-socjalistyczny, działy się różne rzeczy. Przedewszystkiem zdarzały się często wędrówki
z obozu do obozu.
B. redaktor odpowiedzialny „Błyskawi
cy“ Edward Chowański również uprzy
krzył sobie swoją partję, a oddał swe usługi
i pióro Kowalowi-Lipińskiemu, „wodzowi“
R. R. U.. Chowański napisał kilka „stylo
wych“ artykułów antysemickich do organu
R. R. U., „Frontu Polski Zbudzonej“, licząc
na honorarjum. Oczywiście przeliczył, a
wszystkie urgensy „wódz“ pomijał milcze
niem. Wreszcie przebrała się miarka cier
pliwości Chowańskiego, który przybrawszy
sobie kompanję złożoną z Jana Goslawskiego, Józefa Pakuły, Franciszka Czajora i Hen
ryka Rosy, poszedł upomnieć się w stanow

Z Mysłowic
(M) Szkółki doświadczalne młodzieży.
W Mysłowicach przy ui. Żwirki i Wigury,
stoi dom miejski oddany do użytku organizacji
miejscowych, które tam posiadają swoje siedzi
by. Zarząd Miejski budynek ten oddal beinteresownie, tak, że mieszczące się organizacje nie
ponoszą żadnych wydatków lokalowych, prócz
światła. W około tego budynku jest sporo wol
nego terenu, który Zarząd Miejski oddal mło
dzieży skupiającej się w organizacjach, tworząc
tern samem szkółki doświadczalne. Każdy z mło
dzieży posiada swoją działkę i otrzymuje bez
płatne od magistratu nasiona, poczerń już wa
rzywa wykorzystuje na swoje potrzeby. Szkółki
doświadczalne przynoszą dużo korzyści mło
dzieży organizacyjne!

czy sposób o pieniądze. Tym razem rów
nież nie dostał.
Było to w czerwcu ub. r. A w lipcu br.,
mianowicie onegdaj, Edward Chowański
wraz z kompanami stanął przed sądem w
Katowicach, oskarżony o niebezpieczne po
gróżki i usiiowane zabójstwo.
Takie zarzuty skierował przeciwko nie
mu akt oskarżenia na skutek doniesienia Kowała-Lipińskiego. Obie strony powołały
swiadk św. którzy skompromitowali dono
siciela, a sami byli wyznawcy jego „idei“
przypomnieli sobie, że Kowal wyraził się
w ich obecności, że robi tego rodzaju donie
sienia, aby łatwiej otrzymać pozwolenie na
broń.
Wobec takiego obrotu sprawy, wszyscy
oskarżeni zostali uniewinnieni, natomiast
miejsce na ławie oskarżonych zajmie Kowal
Lipiński, który będzie pociągnięty do odpo
wiedzialności sądowej za wprowadzenie
władzy w błąd i za oszczerstwo.

(M) Repertuar kin mysłowłckich:
Helios — „Król Areny".
Casino: „Uciekinierzy“
Odeon: „Madame Dubarry".

Z Chorzowa

„Towarzystwo Jednolitych Cen“, Sp. z ogr.
odp. w Chorzowie zobowiązało się od dnia 24
bm. wydawać tygodniowo1 (w każdy piątek) dla
300 bezrobotnych bezpłatnie paczki żywnościo
we zawierające 10 funtów mąki. albo 2 funty
mięsa i 1 funt masła. Za tę -ofiarność i zrozu
mienie nędzy bezrobotnych Komitet w imieniu
własnetn jak i bezrobotnych składa firmie TIC.
najserdeczniejsze podziękowanie.

(=) Skazanie bluźniercy.
W dniu wczorajszym odbyła się przed są
dem grodzkim w Chorzowie rozprawa przeciw
ko Juliuszowi Wei-nmanc-wi z Chropaczowa, oskarż-onemu- o bluźnierstwo. którego się dopuścił
w lokalu restauracyjnym. Wyrokiem sadu Wein
man skazany został na 9 miesięcy więzienia.

Z Świętochlowickiego
(S) Biura koinisyj wyborczych.
Wiceprezes Sądu Okręgowego Kieski Artur,
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
do Sejmu Rzeczy pospolitej Nr. 90 zawiadamia,
że biuro tejże Komisji mieści się w gmachu Sta
rostwa świętochlowickiego, pokój Nr. 23 (teł w
godzinach urzędowych 409-11 lub 402-53. poztj
godzinami urzędowemi 402-56 lub 311-83*).
Sędzia Sądu Okręgowego Dr. Stanisław Gro*
nows-ki przewodniczący Okręgowej Komisji Wy
borczej do Sejmu Śląskiego Nr. 6 zawiadamia,
że biuro Komisji znajduje się w gmachu Staro
stwa Świętochlowickiego. pokój Nr. 23. Telefo*
w godzinach urzędowych Nr. 4v9-ll", lub 337-58»
poza godzinami urzędowymi Nr. 351-21.

(S) Wycieczka Powstańców.
Związek Powst. Śląskich grupa Zabrska W.
Hajduki urządziła w dniu 24-go bm. wycieczkę
do W. Piekar celem sypania kopca Wyzwolenia
Po przybyciu na miejsce członkowie zabrali się
do pracy, wywożąc przeszło 100 wózków. Po
pracy przy wspólnym posiłku przybył prezes
Zarządu Głównego- poseł Korn-ke wraz z Wy
działem. P-o- zdaniu raportu przez prezesa Paso
nia przemówił prezes Zarządu Głównego.

(Ś) Katastrofa na ulicy.

Wczoraj rano samochód osobowy Fiedlera
Floriana ze Zgody — zderzyt się w Nowych Haj
dukach na ul. 3 Maja z tramwajem Nr. 328 —
wskutek czego sam-cohód został znacznie uszko
dzony. zaś -w tramwaju wybite zostały szyby.,
Wypadku w ludziach nie było. Kto w powyż
szym wypadku zawini! narazie nie ustalono. —
Dochodzenie prowadzi poster. Nowe Hajduki.

Z Pszczyńskiego
(P) Związek Strzelecki w Piotrowicach
wzywa członków Oddziału I-go, im. Żwirki
i Wigury do o-obwiązkowego wzięcia udziału w
zebraniu, we czwartek, 1. 8. o godz. 19 w świe
tlicy Związku.
(P) Motocykl wpadł na furmankę.
Na szosie pomiędzy Mikołowem a Wygodą
motocykl Sl. 679 zderzył się z wozem rolnika
| Piszczka Ludwika z Wyr, skutkiem czego moto: cykl został znacznie uszkodzony, a kierowca
Zdebei Władysław z Rudy Sl. doznał podwójne
go skomplikowanego złamania lewej nogi oraz
zlam-ah.a obojczyka. Rannego przewieziono do
szpitala Sp. Brackiej w Bielszowicach, gdzie
pozostaje pod opieką, lekarską. Dochodzenia wy
kazały. że wypadek spowodował Piszczek spowodu nieodpowiedniego oświetlenia furmanki.

(=) Morgała w rynsztoku.
Współpracownik osław.cnego Wiktora Rad1-icza, b. dyrektor biur w Wieik.ch Hajdukach —
Józef Morgała znalazł się, a właściwie został
znaleziony na ulicy Gimnazjalnej w Chorzowie (R) Wagon z płonącemi kośćmi
Personel dworca towarowego w Rybniku
w nader opłakanym stanie. Morgała do tego
stopnia przeholował w konsumeji alkoholu, że zauważył dym wydobywający się z zamkniętego
na ulicy straci! przytomność i o godzinie 1-szej wagonu kolejowego naładowanego kośćmi. Po
w południe leżał w rynsztoku. Rzecz jasna, te , otwarciu wagonu okazało się, że kości objęte
taki widok wywołał zbiegowisko. Dopiero poli i były płomieniami. Pożar ugasił personel stacyrcjanci usunęli pijanego z widoku publicznego. I ny Przyczyny pożaru narazić nie ustalono.

Z Rybnickiego

Str. S.

Środa, dnia dl-go Upca i*35 r.

Nr. 207

Slgska młodzież
gimnazjalna w Jugosławii

(R) Biuro wyborcze w Rybniku.
W ^prawach wyborów do senatu, Sejmu Rze
czypospolitej i Sejmu Śląsk ego udziela w Ry
bniku .nformacyj B.uro wyborcze w Magistra
cie pokój 25.

Niema epidemji dam brzusznego w Katowicach

(R) Kurs dla oficerów i podoficerów Straży Po
żarnej pow. rybnickiego.
Dzięki poparciu p. starosty Wygi end y i Za
rządu huty ..Silesji“, l rzeprowadził Zarząd Pow.
Związku Straży Poż, R. P. w Rybniku w lipcu
a. r. w Rybniku-Paruszowcu kilkodniowy kurs
pożarniczy di a oficerów i podoficerów Straży z
powiatu rybnickiego, Komendantem kursu byl
lustr, pow p. Władysław Skura. Wykłady mieli
pp, st, instr. J, Jaroszewski, lekarz pow. dr
Kosowski, Nacz, rej. L. Duda, Pr oskę Maksymi
lian i sierżant Marsze. Kurs ukończyło z wyni
kiem bardzo dobrym 2 kursistów. dobrym 15,
dostatecznym 20. Na otwarciu i zakończeniu kur
su byl obecny p. starosta Wygienda, zachęcając
uczestników do dalszej ofiarnej pracy w służbie
strażackiej. Po ogłoszeniu wyników egzaminu
kursiści rozjechali się w wesołym i pełnym mi
łych wspomnień nastroju do swoich placówek
strażackich.

Dnia 28 czerwca br. wyruszyła wycieczka
Onegdaj rozeszła się po Katowicach, po-123 chorych nie rozpoznano jeszcze duru
dana przez całą prasę wiadomość o wybu- I brzusznego, wobec czego niema mowy o młodzieży akademickiej z Warszawy i Krak.o,
,
•, ,
i
. . , wa na 4 tygodniowy pobyt do Jugosławii do
mji, ani tez
też o dalszem rozszerzeniu się której dołączyła sie grupa śląska w liczbie 20
chu groźnej epidemji auru brzusznego, kto- epidemji,
rego ognisko miało się znajdować w okolicy ,.j. Stan zdrowia chorych nie budzi żad- uczniów i uczennic gimnazjum żeńskiego z KÜ"
ułic Raciborskiej i Mikoiowskiej. Podaliś- nych obaw i nie było dotychczas żadnego to wic oraz 2 członków grona naucz.
wycieczki Wiedeń — Zagrzeb —
my m. m. wiadomość o stwierdzeniu duru śmiertelnego wypadku. Chorzy są nadal SplitTrasę
— Hvar — Dubrownik — Wenecja — Bu
brzusznego w 19 wypadkach, przyczem in pod obserwacją lekarzy na oddziale zakaź dapeszt, ustalono w ten sposób, by młodzież
formacje mówiły o przewiezieniu do szpi nym.
tanim kosztem za (185 zł łącznie z utrzymaniem
tala dalszych 65 chorych.
Wobec tero orzeczenia miarodajnego i przejazdem) poznała! możliwie najwięcej.
Wycieczka ta witano po drodze bardzo ser
Obecnie dowiadujemy się ze źródeł mia wszelkie pogłoski o epidemji należy uważać decznie a na wyspie Hvar — gdzie grupa ślą
rodajnych, że u przebywających w szpitalu za nieistotne.
ska była pomieszczona przez 4 tygodnie —

\R) Obchód święta organizacyjnego

Związku
Strzeleckiego.
Celem uczczenia historycznego momentu
wymarszu Pierwszej Kadrowej do walki o wy
swobodzenie Ojczyzny odbędzie się w Rybniku
5-go sierpnia uroczysty obchód z następującym
programem: O godz. 19.30 zbiórka oddziałów
Zw. Strzeleckiego, wojska, organizacyj i zaproproszonych gości na rynku przed starym ratu
szem. O godz. 20-ej wymarsz pochodem z or
kiestra na czele przez ulice miasta Rybnika na
targowisko, gdzie nastąpi zapalenie ogniska i
uroczyste wciągnięcie flagi na maszt. Na dalszy
program uroczystości złożą się: Odczytanie roz
kazu Komendanta Głównego Z S. Marsz Józefa
Piłsudskiego do Kompanii Kadrowej, odczytanie
rozkazu obecnego Komendanta głównego Z. S„
ipel Kompanii Kadrowej i miejscowych pole
głych, przemówienie okolicznościowe, ślubowa
nie, zakończenie ogniska. Po zakończeniu części
oficjalnej odbędą się występy oddziałów ZS.

Zaprzeczenie pogłosek.

Kto nie widział Bojków, ten Ich zobaczy
na „Święcie Gór” w Zakopanem
Zakopane 31 lipca.
Najmniej znaną dotąd grupą górali w Pol
sce są bezwątpienia Bojki. Zamieszkują oni po
wiaty: stryjski, skolski, Samborski, turczański
i doliniecki, ale chociaż ziemia Bojków leży w
samem centrum Polski, mało wiemy o ich oby
czajach, strojach i muzyce. To też z wielkiem
zainteresowaniem przyjąć należy wiadomość, że
w okresie „Święta Gór“ w Zakopanem przybę
dzie tam cała grupa Bojków.
Uczestnicy w liczbie około 100 osób odziani

w swoje miejscowe stroje ludowe, zamierzają w
okresie uroczystości zakopiańskich zademon
strować zupełnie w Polsce nieznane tańce ludo
we bojkowskie, odśpiewać pieśni ludowe regjonalne i odegrać szereg miejscowych utworów
muzycznych.
Występy grupy Bojków zapowiedziane są na
dzień 9 sierpnia w Zakopanem. Ponadto na
szczytach gór wszystkich powiatów, zamieszka
łych przez Bojków zapłoną w dniach 4 i 11
sierpnia tradycyjne sobótki.

Z Tarnogórskiego
fT) Tow. Polek w Lasowicach
urządza w niedzielę. 4 sierpnia w lesie trzo
nowym przy Lasowicach wielki festyn ludowy,
połączony z różnemi atrakcjami. Przygrywać
nędzie orkiestra. Wszystkich obywateli Lasowic
ii okolicy Towarzystwo Polek zaprasza na festyn
W razie niepogody festyn odbędzie się 11-go
sierpnia.

wręcz owacyjnie podkreślono przyjaźń jugosło
wiańsko - polska. Młodzieżą tą interesował się
także poseł jugosł. w Warszawie, minister La"
zarewicz, przebywający na wywczasach let
nich na Hvarze.
Młodzież śląską odbyta szereg bliższych i
dalszych wycieczek dla poznania kraju i ludzi.
Piękno otoczenia, cudowny błękit nieba połud
niowego i Jad ran u. codzienna kąpiel wpłynęła
dodatnia pa jej rozwój dachowy i cielesny.
Powrót wycieczki do Katowic nastąpi. 1 ster
prńa o godz, 18.28. Wycieczkę tą zorganizował
i częściowo mowadził p. Francić dyr. gim, pań
stwowego w Katowicach.

Ko]

BWa

, Na rozprawie, która ostatnio odbyła się w
Paryżu wypełniła salę sadowa bardzo miesza
na publiczność. Obok pań na których błyszcza
ły kosztowne branzolety i kolczyki, siedziały
na ławach publiczności „typy“, które lepiej wy
mijać nocą na niezbyt oświetlonych ulicach,
zwłaszcza w pewnych dzielnicach Paryża,
Wszyscy przybyli tu, aby uczestniczyć w ostał
nim akcie dziwnego wypadku kryminalnego, któ
ry rozstrzygał się przed jury paryskiego sądu
karnego. Na ławie oskarżonych siedziała cała
banda złodziei, włamywaczy i paserów. Na twa
rzach większości tych łudzi, alkohol i nocne
życie wyżłobiły wyraźne ślady. Wszyscy oni
byli obiektem zainteresowania publiczności, ale
główna osoba groteskowego dramatu był jeden
tylko oskarżony, przedwcześnie osiwiały czło
wiek.

Upadek.

. W pewnej chwili przewodniczący zawołał:
„Marquis Dułresne ' Thoyot. Oskarżony pod
niósł się ciężko, przesunął rękami po ławie os
(L) Zebranie Stow, weteranów b. armii polskiej
karżonych i ruszył za woźnym do stołu sędziów
we Francji.
skiego. Teraz dopiero zauważyła publiczność,
Zebranie b. członków armii polskiej we Fran
że jest on zupełnie ślepy. — Głos jago brzmiał
cji. odbyło się w Lublińcu 28 tom. Z zarządu otak cicho, że było go zaledwie słychać w pierw
kręgówego przy byli pp. Za worka i Tumóika. —
szych rzędach.
Zebranie otworzył p. Jakobek. funkcj. z Herbów
Markiz Duifresne ’ Toyot liczy 53 lata. Kie
Si. Następnie delegat Zaworka skreślił historię
dyś należał do najlepszego towarzystwa. Wów
powstania armji polskiej we Franci! i powstania
czas przebywał stale w gronie pięknych i ka
stow, weter. Podkreślił, że stowarzyszenie jest
pryśnych kobiet. Potem wszedł na pochyłą dro
organizacją apolityczną, stojącą na gruncie ideo
gę. Ruletka pochłonęła cały majątek, a kilka
logii śp. Marsz. Piłsudskiego. Potem przystą
brzydkich afer z niepokrytemi czekami. i zna*
pi cno do ukonstytuowania zebrania założyciel Na lotnisku Heston, w Anglii wielkie zainteresowanie wzbudził nowy model małego „ludowego“ czonemi kartami, spowodowały, że rodzina wy
skiego, którego przew. wybrano p. Zaworkę, samolotu, który kosztuje 90 funtów szt. Na zdjęciu samolocik ten, obok nowoczesnego, rzekła się go całkowicie. Od tego czasu począł
angielskiego olbrzyma powietrznego, wygląda jak zabawka.
sekret, p. inż. Załuskę z Lisowa. Zebrani oświad
staczać się coraz niżej. Domem jego stały się
czyli się za założeniem. Delegat przypomniał,
spelunki
dzielnicy portowej, Pewnego dnia wdał
że każdy członek ma prawo do t zw. karty i
się w gwałtowna bójkę. Straszliwe uderzenie
krzyża kombatanckiego, które dają prawo do
pozbawiło go przytomności, a gdy się obudził
pobierania dożywotniej renty po 50 roku życia
w kilka dni później w szpitalu, panowała dooko
w Wyskości 500 fr. fr. rocznie wzrastającej sto
la niego ciemna noc. Upadły markiz stracił na
sownie do lat wieku. Wybrano tymczasowy za
Zarząd Główny Zw. Powst. Śl. komunikuje:] dżiny jadą tym samym pociągiem i płacą tytu- zawsze światło oczu.
rząd w osobach: inż. Załuska Lisów — prezes,
Z czasem stal się znaną w mieście postacią.
funkcj. kolej. Jakótoek Herby Si. — sekret, i Wzywa się wszystkich członków — kolejarzy j łem pokrycia kosztów kwotę zł 4. Udział w wyfunkcj. kolej, Skrzypczyk Lubliniec — skarbnik. Związku Powstańców Śląskich do zgłoszenia u- cieczce oraz podane ceny przejazdu dotyczą rów Elegancki arystokrata zmienił się w biednego,
Ustalono zebranie walne na dzień 25 sierpnia działu na wyjazd do Gdyni, na uroczystość po nież Oddziałów Młodzieży Powstańczej. Zgło godnego litości nędzarza. W ostatnich latach
nie był samotny. Chuda wstrętna, barbr. godz. 17, na którem ustalony będzie stały święcenia sztandaru grupy Zw. Powst. śl. w szenia należy kierować bezpośrednio do Zarządu jednak
%ij^bana kobieta* prowadziła go przez u"
zarząd.
Gdyni. Wyjazd nastąpi 14 sierpnia. Odjazd z Głownego Zw. Powst. Śu Katowice, Młyńska 47. ^
dwójkę Owiali sü aa podwórzach I
(L) Przytrzymanie pomocnika fałszerzy pienię Gdyni dnia 16 sierpnia. Na miejscu są przewi wraz z mszczeniem należności: członkowie me- 1 w akłeoach. gdzie biedakowi c litości wciskano
dziane, poza wzięciem udziału w poświęceniu kolejarze kwotę 21,50 zł, członkowie — kole- ! pp pare sous w rękę.
dzy.
Nikt nie wiedział, jak dziwną była ta przy
Policja przytrzymała Józefa Benę z Pawon sztandaru wycieczki na Hel oraz zwiedzanie jarze oraz rodziny kwotę 4 zł i to najpóźniej do j
kowa za nielegalne przekroczenie granicy. Bena połrtu motorówką. W wycieczce mogą brać u- dała 10 sierpnia 1935 r. Zarządy Powiatowe j jaźń, która połączyła tych dwoje. Dopiero kie*
był poszukiwany za puszczanie w obieg fałszy dział rodziny powstańców. Członkowie niekole- oraz Zarządy Grup Miejscowych uprasza się o dy ich aresztowano jako wspólników niebezwych pieniędzy.
jarze mogą również zgłosić swój udział w wy rozwinięcie szerokiej propagandy wśród człon bezipiecznaj bandy włamywaczy, stwierdzono
cieczce pociągiem popularnym, organizowanym ków Związku oraz Młodzieży Powst. w kierun cała prawdę.
(L) Nielegalne przekroczenie granicy.
Policja przytrzymała za nielegalne przekro przez Ligę popierania turystyki przy Dyr. Kol. ku masowego wzięcia udziału w wycieczce. Bliż
Żebrak i jego niewidzialne bóstwo.
czenie granicy obywateli niemieckich: Frydery w Katowicach, wyjeżdżającym w tym samym sze szczegóły odnośnie do zbiórki oraz umundnMarkiz poznał pewnej nocy mademoiselle
ka Rosenbacha z Fridrichstabl pow. Opole, Bu- dniu. Cena przejazdu pociągiem popularnym" rowania oraz pocztów sztandarowych zostaną
Hańskiego Fr. z.Oliwie i Juliusza Poppa z Żera.k , wraz z noclegiem i wycieczką na Hel, wynosi i podane osobnym rozkazem Komendy Głównej
^%powledziałf^1^copow. Gliwic. Wymienionych odstawiono do gra 21.0 zł. Członkowie — kolejarze oraz ich ro- i Zw. Powst. Śl.
wi. że rest dwudziestopięcioletni« dziewczyna
nicy i oddano w ręce władz niemieckich.
i że z powodu jei urody prześladują ja mężczy
źni. Dlatego uciekła z domu rodziców, szukając
(L) Groźny pożar.
przytułku u bezdomnych.
W Kolonii woźrtidtiej gm. Zielona wybuchł
W podupadłym markizie zagrała krew przód
cnegdaj w godzinach południowych pożar na
Zatrwde całe) rodzimy makaronom
ków, obudziła sie dawna rycerskość Chcąc być
strychu domu Wince. Potempy, który zniszczył
W Przyszowicach w pow rybnickim wyda- ] zakupiony w jednym ze sklepów w Przyszowi- jej obrońcą zaangażował ja równocześnie jako
dom mieszkalny z urządzeniem i około 500 kg
siana. Powody pożaru dotychczas nieustalone, rzył sie tajemniczy wypadek zatrucia całej ro- ■ each.
swą przewodniczkę. Wedle jego zeznań nie rr.ał
dżiny po spożyciu zupy.
I
Zatruciu uległa żona Pilnego Anna i dwie pojęcia o tern. że Lola wyzyskiwała te wspólSzkoda wynosi około 6000 zł
Rodzina Anzelma Pilnego bezpośrednio po córki 4 lenia Małgorzata i 3-letnla Krystyna; ne odwiedzania skie.pów. aby zbadać możliwo*
Obiadzie doznała silnych boleści i wszystkich stan ich jest bardzo cićżki.
i ci zaaranżowania włamań i kradzieży,
objawów towarzyszących zatruciu. Najprawdo* I
Zawiadomione o wypadku władze prowadzą
Ody sędzia wuzwai
v 1 ia. na zapytanie,
, musiała podać swój prawdziwy wiek. markiz
(B) Repertuar kin.
podobuiej przyczyną byl makaron fabryczny | energiczne dochodzenia.
I
zatrząsł
sie.
Potem
skoczył
i począł zachowy
Bielsko: „Rialto“: „Jego Ekscelencja Sub
wać 'sic jak szalony. Z trudem wyprowadzono
jekt“.
_________________________________________' go z sad. Podczas drugiego dnia rozprawy, zda
Biała: „Miejskie": „Piotruś“.
i wal o się. że się uspokoił. Szeptem zwrócił się
(B) Samobójstwo.
(B) Wybory de Sejmu R. P., Sejmu Śl. i Senatu. each miasta. Zaznacza się, że afisze koloru bia- do dozorcy więzionego:
Wczoraj o godz. 7-ej rano popełnił samobój
iego dotyczą obwodów i lokali wyborczych do j
— Czy Loła jest tutaj? — za/pytał.
Dyrekcja Policji w Bielsku podaje tą drogą Sejmu śląskiego, koloru niebieskiego do Sejmu!
stwo wystrzałem rewolwerowym przedstawi
Gdy dozorca potwierdził to pytanie, prosił
do
publicznej
wiadomości,
że
celem
przeprowa
ciel Bielsko-Bialskiego Browaru, 50-letni J.
Rzeczypospolitej, a koloru różowego do Senatu.1 o opisanie szczegółowe Loli, Strażnik sipełnił
Ostrowski. Przyczyna nieznana. Denat pozo dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej,
(B) Skutki jazdy motocyklem bez światła.
to Wanię. - Wysłuchawszy go. markiz poSejmu
Śląskiego
i
Senatu,
które
odbędą
się
w
stawił liczną rodzinę.
dniu S września br. do obydwóch Sejmów i w
Dnia 25 bm. na drodze w Zabrzegu moto-|Prog_^wo«.^
całą karafkę we
(B) Poczuł żyłkę myśliwską.
dniu 15 września br. do Senatu, obszar miasta' cyklista Śl. 5937, jadący porą nocną bez świa-I
Vczyn“y „Vi, u
- 5,1
Dnia 27 bm. z samochodu osobowego, stoją Bielska z-ostał podzielony na 9 obwodów dla tła, najechał na jednokonną furmankę Bernarda dy i pustą szklankę. Momentalnie skoczył mar
i
....
.
.
,
_______
n,nr7,Ml
i
nraxxrn
nnix/kairupityrye-s'
meszczęs
cego na rynku w Strumieniu bez dozoru, nie głosowania do Sejmów i na 5 obwodów dla glo- Grossa z Dziedzic, wskutek czego został uszko- kiz naprzód i prawą ręką dotykając n,
znany sprawca przez okno auta skradł z we- sowania do Senatu. Obwody głosowania, obej- dzony wóz, oraz poraniony koń, zaś Gross przy nej Loli i stwierdziwszy, że to ona, unerzył ją
wnątrz strzelbę myśliwską systemu „Hamer- mujące odnośne lokale wyborcze i lokale urzę- upadku z wózka doznał okaleczeń ręki i nogi. z całej siły karafką w głowę. Karafka rozbiła
les-Fergerone“ Nr. 34259, wartości około 800 zł, j dowe Obwodowej Komisji Wyborczej podane cą Za nieostrożnym motocyklistą policja wdrożyła się na drobne części. Stara upadła na ziemię
własność prof. Żagana z Cieszyna.
j szczegółowo na afiszach, rozlepionych na uli- dochodzenia.
*
i zalana krwią.

Z Lubiinieck!ego

Powstańcy za Śląska jada

Z Bielskiego

Powstańców w Gdyni

Nr. zm

Środa, tfri?a 31 *tro Doca 1935 r.

ytCTsfj©.

Usuwanie duchowieństwa od wpływu
na młodzież niemiecką

Sroda 31 lipca.
KATOWICE.
Godz. 6.30 Audycja poranna, 8.25
Wskazówki praktyczne. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejiicił z wieży M&rjackiej. 12.03 Wiadomości meteorolo
giczne. 12.05 Dziennik południowy. 12.15 „Dla naszych
letnisk i uzdrowisk“. 13.00 Chwilka dla kobiet. 13.05
Płyty. 13.30 Płyty. 15.15 Ceduła giełdy zbożowo-towarowej.
15.20 Chwilka społeczna. 15.25 Wiadomości o
eksporcie polskim. 15.30 Mała orkiestra P. R. pod dyr.
Zdzisława Górzyńskiego. 16.00 Pogodanka dla kobiet
p. t. „Młodzież na wakacjach“. 16.15 Płyty. 16.50 Co
dzienny odcinek prozy: „Dziewczę z kabaretu“ — humo
reska A. Czechowa.
17.00 Koncert kameralny. 17.20
Koncert orkiestry kameralnej Adama Hermana. 18.00
Wesoły skecz kajakowy pióra dr. K. Szczepańskiego p.
t. „Z fali na falę“. 18.15 „Cała Polska śpiewa“ — kon^ert chóru Strzeleckiego. 18.30 „O istocie talentu śpie
waczego" — odczyt prof. Bronisława Romaniszyna. 18.45
Puccini — wyjątki z oper (płyty). 19.15 Koncert rekla
mowy. 19.30 Lekkie piosenki i duety w wyk. Janiny
Godlewskiej i Andrzeja Boguckiego. 19.50 „Świat się
śmieje“ — przegląd humoru zagranicznego pod red.
Karmina. 20.00 ,Na drogach Polski“ — pogadanka kra
joznawcza prof. Alfreda Jeslonowskiego. 20.10 Płyty.
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z życia dawnej
i współczesnej Polski.
21.00 Koncert chopinowski w
wykonaniu Marji Wiłkomirskiej. 21.30 Ze wspomnień
0 Piłsudskim — „Komendant jako mówca i pisarz“ —
wygi. Juljusz Kaden-Bandrowskl. 21.40 Koncert pol
skich pi fei ! ludowych. 22.00 Wiadomości sportowe. 22.10
Skrzynka francusk.. 22.40 Mała orkietsra P. R. pod
dyr. Zdzisława Górzyńskiego. 23.00 Wiadomości meteo
rologiczne. 23.05 Dalszy ciąg koncertu.

Czwartek 1 sierpnia.
KATOWICE. Godz. 6.30 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 J. Brahms: Symfonja
c-moli op. 68 — pljty. 13.00 Chwilka dla kobiet, 13.05
Mala orkiestra P. R. 15.15 Ceduła giełdy zbożowo-towafowej. 15.17 Wiadomości bieżące. 15.20 Życie artystyczne
1 kulturalne Śląska. 15.25 Wiadomości o eksporcie polikim. 15.30 Koncert orkiestry kameralnej. 16.00 Opo
wiadanie dla dzieci młodszych p. t. „Samoloty dla dziec1^ • 16.15 Koncert solistów. 16.50 Codzienny odcinek
prozy. 17.00 Lla naszych letnisk 1 uzdrowisk — konp0rt- 18.00 Książka i wiedza. 18.10 Minuta poezji. 18.15
cała Polska śpiewa. 18.30 Jak powstaje piękna foto
graf ja — odczyt. 18.45 P. cital skrzypcowy Antoniego
“zafranka. 19.15 Koncert reklamowy. 19.30 Płyty. 19.50
pogadanka aktualna.
20.00 Dokąd jechać w święto?
Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z życia dawnej
, WsPółczesnej Polski. 21.30 Teatr Wyobraźni nadaje
słuchowisko P* t. „Fräulein Doktor“. 22.00 Wiadomości
aportowe. 22.10 Mała orkiestra P. R. pod. dyr. Zdzisła
wa Górzyńskiego. 23.00 Wiadomości meteorologiczne.

BERLIN. Premjer bawarski Sichert
wygłosił w miejscowości Wiessee w Bawa
rii z okazji otwarcia nowego gmachu szkol
nego przemówienie, w którem poruszył
zagadnienie walki ideologicznej, prowadzo
nej obecnie w Niemczech przeciwko wpły
wom żydowskim i wyznaniowym. Premjer
z oburzeniem wskazał, że zagranica mówi
0 prześladowaniach katolików, chrześcijan
1 żydów w Niemczech, podczas gdy wła
dze nie pozwalają jedynie „zakłócać jedno
ści narodu niemieckiego“. Kroczymy —
oświadczył Sichert, prostą drogą, wskazaną

nam przez Wodza. Wielkie trudności pię
trzą się przed nami. Nieliczni zwolennicy
marksizmu poczują jeszcze, gdy zajdzie
potrzeba, pięść nowego państwa. Rozdział
między polityką i kościołem musi być grun
townie przeprowadzony. Duchowieństwo
zrozumieć musi, że nie będzie miało już
nigdy wpływu na polityczne wychowanie
młodzieży niemieckiej. Narodowy socja
lizm stawia sobie jako zadanie wyższe od
wyznań zabezpieczenie jedności narodowej
przed zbytecznemi walkami.

Kronika radiowa

W początkach kwietnia zawarta została zi
mowa gospodarcza sowiecko-niemiecka, która
przewidywała m. in. udzielenie kredytu sowie
tom w wysokości 200 miljonów marek. Od tego
czas upłynęły już 3 miesiące, a w międzyczasie
żadne większe zamówienia sowieckie nie zosta
ły przemysłowi niemieckiemu udzielone.
Jak się okazuje artykuły, które Rosja miała
zamówić w Niemczech, są zbyt drogie i nie
mogą konkurować na rynku rosyjskim z wyro
bami czeskiemi, angieiskiemi i amerykańskie
mu Dotychczas zamówienia rosyjskie z tytułu
tego układu nie przekroczyły kilkunastu miljo
nów złotych. Pomimo energicznej akcji zainte
resowanych przemysłów niemieckich rząd Rze
szy nie zgodził się na udzielenie gwarancyj dla
eksportu sowieckiego. Rząd niemiecki stoi na
stanowisku, że ogólne gwarancje eksportowe w

wysokości 70 procent wraz z dodatkową gwa
rancją banków niemieckich w wysokości 22%
procent idą i tak już bardzo daleko w zakresie
pomocy państwa dla wywozu niemieckiego do
Rosji. Również i wpływy z nowych funduszów
eksportowych, uruchomionych na podstawie
planu Schachta, nie znajdują zastosowania w
tranzakcjach wywozowych do Z. S. S. R. Po
ważną trudność w rozwoju tych tranzakcyj sta
nowi również polityka Sowietów, które nie wy
stawiają żadnych weksli jako zaliczki przy udzielaniu zamówień, lecz chcą te należności po
krywać gotówką z pieniędzy uzyskanych z
kwoty 200 miljonów marek przyznanych im w
umowie kwietniowej. W ten sposób finanso
wanie eksportu niemieckiego <io Rosji natrafia
na olbrzymie trudności.

31 b. m. Juljusz Kaden-Bandrowskl wygłosi odczyt
Z cyklu „Wspomnienia o Piłsudskim" p. t. „Komendant
lako mówca i pisarz“. Odczyt nadany będzie o godz.

Z dniem 29 hm. weszło w Niemczech w ży
cie nowe rozporządzenie, zaostrzające dotych
11.80.
czasowe postanowienia o kontroli dewizowej,
Młodzi na wakacjach.
przewidziane w t. zw. „nowym pianie gospodar
Nie dość jest wysłać dzieci na wieś, nie dość pomy- czym“ z dnia 4 lutego rb. Mianowicie stosownie
o racjonalnem dożywianiu i wykorzystaniu wsi
z punktu widzenia zdrowotnego — trzeba pamiętać, że do przepisów dotychczas obowiązujących istnia
okves ren należycie wykorzystany może mieć .duże zna ła możność importu "do Niemiec towarów niezaczenie wychowawcze — zważywszy na to, że wieś jest
zepetnie no wem mecodziennem środowiskiem dla na- opatrzonych w świadectwa dewizowe. Tego ro
eł'.yci‘1 dzieci z miasta. O młodzieży na wakacjach mó- dzaju import nie gwarantował przydziału de
v. ic będzie Mar ja Niklewiczowa dziś o godz. 16.
wiz, dopuszczał jednak możliwość wprowadze
Lekkie piosenki w wykonaniu Boguckiego nia do Niemiec towarów zagranicznych, które
w ogólności powodowały wzrost zadłużenia Nie
i Godlewskiej.
miec wobec zagranicy. Aby temu przeciwdzia
Ulubieńcy radiowej publiczności Andrzej Bogucki
ł Janina Godlewska, weseli, dowcipni, nastrojowi, smęt łać, ogłoszono obecnie zarządzenie, nakazujące
ni, zależnie od interpretowanej piosenki, przypomną się przy imporcie określonych
towarów składać
zwolennikom ich lekkiej muzyki dnia 31 b. m o godz.
dewizowe bądź dokument równo
19.30. Nasi artyści wykonają szereg pieśni l" duetów, świadectwo
peiuych słów miłości i czułości bez zbędnych jednak znaczny z tern świadectwem.
tragizmów 1 problemów.

Aniela Szlemińska śpiewa pieśni ludowe.
Znakomita śpiewaczka 1 lnterpretatorka pleśni ludo
wych polskich, Aniela ozlemińska wystąpi przed mi
krofonom rozgłośni warszawskiej dziś o godz. 21.40 z
programem pieśni ludowych: Brzozowskiego, Sikorskie«5° i Szymanowskiego.

Kto chce choć raz widzieć panie domu
w doskonałym humorze?

śp. Jana Kędzierskiego 1
Pj

składamy ks. ks. Salezjanom, Przewielebnemu ks. Trosze za słowa poBa dechy. ipp. Przedstaw. Dyr, Poczt, i
H Telegraf., Naczelnikowi i pracowni'
Bgj kowi Urzędu Pocztowego Katowice I.
W Naczelnikowi i pracownikom Urzędu
gŚ| Pocztowego Mysłowice, Magistralowi, Orkiestrze, chórowi kościelnemu
||| oraz znaijornym — serdeczne
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Bóg zapłać!
,W smutku pogrążona RM
RODZINA.
fH

II

Repertuar kinoteatrów w Katowicach
Kino
Kino
Kino
Kino
Kino

od wtorku 30 lipca:
CAPITOL: „Wiedeńska krew".
CASINO: „Prawda o miłości“.
COLOSSEUM: „Weronika".
RIALTO: „Spełnione mci ,snia".
UNION: „Miraże szczęścia".

Repertuar kinoteatrów w Chorzowie.
Kino APOLLO: 1) „Kobieta szuka miłości". 2) „Gr<H
źne spotkanie“.
Kino KOXY: 1) „Pojedynek kobiet". 2) „Wisthe *
dolary“.
Kino COLOSSEUM: 1) „Cienie Brodway". 2) „Bal
w Suvoyu“.

lliioii sin
Tureckie ministerstwo gospodarki narodowej postać
nuwilo znormalizować wywóz jaj z Turcji. Jaja eks
portowe będą rozdzielane na dwie kategorje i podduna
ścisłej kontroli pod względerr standaryzacji, przyczem
jaja zakwalifikowane do wywozu będą posiadały stem
ple miejsca pochodzenia. Przewiduje się pozatem najn
większe nasilenie wywozu w jesieni i w zimie. W tym
celu projktowane jest założenie sieci spółdzielni wy
twórczych, które zajmą się jednocześnie wywozem
drobiu, a w portach ma być zorganizowana kontrola
przewozu jaj aż do miejsca przeznaczenia.
Należy dodać, że pod względem ilościowym wywó*

z dnia 30 llpca:
- %
Ceny rozumieją etę za 1U0 kg. parytet wagor^ł^atowicś
w handlu burtowym, ładunkach wagonowych.
Kursy ustalone na podstawie cen transakcyjnych^
Żyto 13.10—13.25, Pszenica jednolita 17.25», Mąka pszennaj
gat. IE 0—65 proc. 24.00, Mąka żytnia la. do »5 procj
19.75—20.00, Ib do 65 proc. 10.25—19.50, Otręby żytni«}
z przem. standatr. 8.50. Ceny orjentacyjne niezmienio-i
ne. Usposobienie spokojne.

HM

Notowania poznańskiej giełdy zbożowej
z dnia 30 llpca.
Ceny parytet Poznań!
Giełda bez zmiany. Usposobienie spokojne.
.
Transakcje na odmiennych warunkach: żyta lddu
pszenicy 372 tony, mąki żytniej 317,1 tony, mąki pszcm-i
, nei 53 ton, otrąb żytnich 150 ton, otrąb pszennych 85
ton, jęczmienia 283,75 tony, łubinu niebieskiego 15 ton,
żółtego 6 ton, płatków ziemniaczanych 30 ton, makuchu
słonecznikowego 15 ton, koniczyny białej 0,5 tony.

(o)

zeDran

Notowania warszawskiej giełdy pieniężnej

Czwartek 1 sierpnia.
o

Kalendarzyk zebrań N. Ch. Z. P.
Środa 31 lipca.

JyCHAŁKOWlĆE. O godz. lu-tej w lokalu p. Benzebranie wszystklcn organizacyj prorządowyeh.
MirliCi: P* red. Kopeć, p. prof. Wesołowski.
>d» .yAŁKUWICE. Zebranie koła N. Cb.
w lokalu p. Benkego.

wodni zgonu najukochańszego męża i Bi
nigdy niezapomnianego ojca

Urzędowa ceduła giełdy zbożowej
i towarowej w Katowicach

I

Katowice - Dab. Zebranie Polskiego ZW. Zach.
* 17 w sali p. Czupryny.

O
Bil

sic 234 funty. Mimo rozwoju stosunków handlowych,
jak o tern świadczą przytoczone wyżej cyfry, nie na
leży się spodziewać dalszego utrzymania w wymianie
towaiowej Polski z Unją. Poludnlowo-Afrykańsltą sald*
dla Polski dodatniego, gdyż, jak wiadomo, Unja Poiu-j
dniowo-Afrykatiska wprowadziła ostatnio szereg oboJ
strzeń w stosunku do przywozu z niektórych krajów
granicznych, a m. in. 1 z Polski, przez zastosowanie cet
maksymalnych do szeregu towarów, cet antydumpingoV
wych i t. p.
Pozatenfna rynku Unjl Południowo-Afrykańskiej za
uważyć się daje coraz wydatniej ekspansja gospodarcza!
Italii, a wymiana towarow pomiędzy Unją i Niemcami'
zaczyna się rozszerzać wydatnie po podpisaniu umowy.'
której przedmiot stanowią zakupy wełny południowoafrykańskiej wzamian za import przemysłowych towa
rów niemieckich.

Solistką koncertu chopinowskiego 31 b. m. o godz. 21
będzie pianistka» która coraz większe zdobywa sobie
v :-uanie i rozgłos: Mar ja Wiłkomirska. Artystka ode
gra sonatę c-moll op. 4, młodzieńcze dzieło Chopina,
Wydane dopiero po śmierci mistrza i Tarantellę As-Dur
43.

kaienüa'rzyü

1 J

Lista towarów, których import uzależniony
jest w sposób powyższy od uzyskania pozwole
nia dewizowego, będzie usthlana przez centralę
dewiz w Berlinie. Jako dokumenty równoznaczul C znormalizowane Aportu preyXVs^niew
ne ZS świadectwem dewizowem są uznane: po- wątpliwie do wzmożenia konkurencyjności towaru tua
Zwolenia wystawiane przez urzędy nadzoru, po-) %%% n. rgkwh
Zwolenia władz dewizow., poświadczenia władz na rynku hiszpańskim.
dewizowych o zgodzie na przeprowadzenie pry
watnych tranzakcyj kompensacyjnych i inne. Wymiana towarowa Polski z krajami Afryki
Południowej.
Rozporządzenie przewiduje, że omówione prze
Jak wykazała sta.ystyka, wymiana towarowa Polski;
pisy stosowane będą do towarów pochodzących
z Unją Poludnlowo-Afrykańską wykazała w roku bie
z wszelkich krajów.
żącym znaczny wzrost przywozu z Polski i pojawienia
Centrala dewiz w Berlinie ustaliła już pierw ale po raz pierwszy dodatniego salda obrotów handlo
dla Polski. Tak więc w ciągu pierwszego kwar
szą listę towarów, których import wymaga bez wych
tału Import do Unji Poludnlowo-Afryltańsklej towarów;
względnego przedłożenia pozwoleń dewizowych polskich wyniósł, według obliczeń oficjalnych połudlub kompensacyjnych. Należy zaznaczyć, że bez niowo-afrykańskich, 47,0 tys. funtów, gdy w pierwszych
r. uh. przywóz z Polski wynosi! tylko 29 ty»4
tych pozwoleń nie będzie przeprowadzana od kwartale
funtów.
prawa celna importowanych towarów.
Saldo dodatnie dla pierwszego kwartału r. b. wynio-

Marja Wiłkomirska w koncercie
chopinowskim.

1v,e zanic banie naprawić,

Za okazane nam współczucie spo- Egl

Konkurencja jaj tureckich na rynkach
zagranicznych.

w Kleatzetti

„Komendant jako mówca I pisarz“.

i

Trudność eksportu niemieckiego do Rosji Teatr i estrada ;

Dalsze zaostrzenie przepisów dewizowych i importowych

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

Sfr. *

Z. r. o

^OüR-y interes. — Jak ci się powodzi?
__ j °brze! Odnoszą wszystko zpowrotem!
_ę, ty to nazywasz dobrym interesem?
hyba! Mam wypożyczalnię książek!
«tau,A32E DZIECI. Nauczyciel: — Jakie zęby wyra
ja najpierw?
- Mleczne!
,«««1.1: — A na ostatku?
ib&- - Sztuczne!

Start wozów do wyścigu o wielką nagrodę Niemiec, przeprowadzonego w ubiegłą niedzielę na
borze Nürburg — King. W rogu u góry zwycięzca wyścigu, Włoch Nuvohari, rozmawia z kie
rowcą niemieckim v. Brauchitschem.

Stolarnia w płomieniach
Rybnik, 31 7.

„tatn ora,Z

wszystkie meble OSłatlWO wykonane

z dnia 30 llpca,
WARSZAWA. PAT. Papiery państwowe: 3 proc.
pet. budowlana 42.75, 4 proc. pot. inwestycyjna zwykła
08.00, 6 proc. poż. dolarowa 83.60, 4 proc. poż. dolarowa
63.00, 7 proc. poż. stabilizacyjna 66.25—65.88, 4,5 proc.
L. Z. Ziemskie Kredyt. 49.00. Tendencja dla pożyczek
1 listów przeważnie mocniejsza.
WARSZAWA. PAT. Akcje: Bank Polski 94.00—01.50
—93.50, Warez. Tow. Fabryk Cukru 33.00—33.50—33.25,
Starachowice 34.75—34.50 .Haberbusch 36.00. Tendencja
niejednolita.
WARSZAWA. PAT. Dewizy: Belgja 89.55—89.78—
89.32, Berlin 212.75-213.75—211.75, Holandja 358.10—159.0»
. -357.20, Kopenhaga 117.15—117.70—110.00, Londyn 26.23—
26.36-26.10, Nowy Jork czek 5.28 7/6-5.31 7/8-5.25 7/8,

Onegdaj wioska Cisówka w pow. rybnickim TA, “ fu etrylv ‘łóżka 1 t D
zaalarmowana została groźnym pożarem, który 1 MbSÄey «* i *- «**» .ll'ÄÄS'“»“«'«"”
wybuchł w warsztacie stolarskim Antoniego »nad płonąca stolarnią uojowego były widoczno. 173.48—172.62, Sztokholm 135.25—moo—134.00, wiochy
(łojowego. Pomimo iż w akcji .ratunkowej brało z dużej odległości. Według pobieżnego ob'eze ! 43.43-43.55—43.31. Dolar prywatny 5.27. Tendencja nieudział kilka okolicznych straży pożarnych, roz nia szkoda sissa sumy IS.WOzł. PoSzkodoWa-^%'^ polskie w Nowym Jorku: dolarowa S2.00.
szalałego żywiołu nie zdołano ugasić. Nieszczy- ny był ubezpieczony na 18.W0 zł, Przyczyny pnionowska 95.00, stabilizacyjną 110.75, warszawska
i 72.00,
ciediskie płomienie strawiły całe urządzenie war pożaru uie zdołano dotychczas ustalić.

Str. 10

środa, dnia 31 sn Hi>ca 1938 r.

Nr. 207

Inman# znały leMtiyn i ititó

Życie sportowe.
Piłkarski pufar Europy środkowej.
Wiedeń. W niedzielę rozegrano w Wiedniu
rewanżowy mecz o puhar Europy środkowej po
między budapeszteńskim Ferencvaros . wiedeń
ską Austrią. Mecz zakończył się zwycięstwem
drużyny wiedeńskiej w stosunku 3:2 (1:1). W
finale Puharu walczyć będą Sparta z Pragi i
Ferencvaros.

Automobilowy rekord świata.
Paryż. Na słynnym torze automobilowym
Monthiery francuski kierowca Marchand na 31: rowym Citroenie ustanowił rekord świata,
przebywając w c.ągu -> dni dystans 10,478,407
kim., co daje średnią szybkość 145 klm. 533 cm
na godz.

Kieska ŁKS w Gdyni.
Gdynia. W Gdyni rozegrany został mecz pił
karski pomiędzy ligową drużyną ŁKS. a repre
zentacją Gdyni, w skład której weszli gracze:
KS. Gdynia, KKS. Bałtyk i Unionu. Mecz za
kończył się kompromitującą klęską ł KS. w sto
sunku 0:5 (0:3). Widzów bardzo dużo.

Przy małem zainteresowaniu publiczności
odbyły się onegdaj w Bielsku ciekawe propagan
dowe zawody lekkoatletyczne, urządzone przez
miejscowy Związek Strzelecki, w obecności p.
wicestarosty Medweckiego. Do zawodnków prze
mówił komendant pow. Z. S. ob. por. Kabaczka,
poczem rozpoczęły się zawody, które mimo nie
odpowiednich warunków dały dobre wyniki:
Bieg 800 mtr.: 1. Rakoczy, Pogoń Katowice
2.06,8, 2. Szkubina Z. S. Cieszyn 2.09,1, 3. Wukamanowicz Z. S. Bystra 2.11,3.
Bieg 100 mtr.: 1. Śliwa Z. S. Bystra 11,4,
2. Ropa Z. S. Aleksandrowie 11,4, 3. Lasek,
Aleksandrowice 12.
Bieg 3000 mtr.: 1. Stokłosiński St. Z. S.
Aleksandrowice 9,35, 2. Jurzak Józef Z. S. Ale
ksandrowice 9,36, 3. Piątkowski C. K. S. Strze
lec 9.51,3.
Skok wzwyż: 1. Chmiel, Pogoń Katowice 167,
2. Ropa Z. S. Aleksandrowice 162, 3. Mucha C.
K. S. Strzelec 162.

Okręgowe zawody K. P. W. Katowice».
Zarząd Okręgowy KPW. przeprowadza w
dam 4 sierpnia zawody Okręgowe z następują
cym programem: zawody lekkoatletyczne, za
wody gier spoitowyeh, trójbój drużynowy: tj.
strzelanie, marsz i budowa toru (przęsła), bieg
kolarski 50 km.
Poza tern odbędą się zawody piłki nożnej o
godz. ló-ej pomiędzy drużynami KPW. Katowice
— KS. Naprzód.

Bieg 1500 mtr.: 1. Rakoczy, Pogoń Katowi
ce 4.22,3, 2. Stokłosiński Z. S. Aleksandrowice
4.27, 3. Jurzak Z. S. Aleksandrowice 4.27,4.
Rzut oszczepem: 1. Famy, Turnverein Biel
sko 46.61, 2. Mucha C. K. S. Czeladź 46.47, 3.
Feiks Z. S. Bystra 46.
Sztafeta 4X100: 1. Z. S. Aleksandrowice
Wstęp na powyższe zawody wolny. Szcze
48.9, 2. Z. S. Bystra 49.4, 3. Turnverein Bielsko
gółowy program na aiiszach.
50.
Sztafeta olimpijska: 1. Z. S. Bystra 3.51,2,
-------OOO------2. Z. S. Aleksandrowice 3.51,2.
Pchnięcie kulą: 1. Famy Turnverein Bielsko
12.50, 2. Sękowski Tadeusz, Z. S. Bystra 11,86,
WDZIĘCZNOŚĆ. — Wczoraj po koncercie wszyscy
3. Szymanek Józef, Z. S. Bystra 10.87.
dziadka śpiewaczki i winszowali mu.
Skok o tyczce: 1. Mucha Walerjan C. K. D. obstąpili
— Z jakiej racji dziadka?
Czeladź 3,20, 2. Merak Turnverein Bielsko 2.80,
— A bo jest głuchy!
3. Wojnar Hans, Turnverein Bielsko 2.70.
AMERYKAŃSKIE DZIECI.
Dziesięcioletni Smith
Poza konkursem: mistrz Polski Sznajder W. zwraca
się pewnego dnia do ojca z prośbą:
uzyskał w skoku o tyczce wysokość 3.70.
— l/aj mi óOu doiaruw.
— Pocoż ci tyle pieutędzy?
Sędziowali p. Piątkowski, por. Danel, sierż.
— Chcę kupie sobie coś za to.
Biernat, Chrapkiewicz, Brobnk, Kaczmarczyk”,
Ale że ojciec marudzi i namyśla się, dodaje sprytni
Ubstender, Hess.
pociecha:
— Kadzę c:, papciu, daj tul pieniądze, albo dam się
porwać przez kium pperow i będziesz musiał wykupić
mnie za 1U.0U0 dolarów.
\
DOBRY SEN. — Ma pan Jednak dobry sen. pomimo
tylu długów.
— Nic dziwnego. Wierzyciele odwiedzają mnie tyl
ko we dnie.

„Wawel“ Nowa Wieś w Wodzisławiu. czyfc. Rzeźnóczek, Fortun. Cyganek,

Kompromitującą porażka polskich
tenisistów na Węgrzech.
Budapeszt. W poniedziałek zakończył się na
Węgrzech w Balaton Almadi międzypaństwowy
mecz tenisowy Polska — W;gry.
Ostatniego dnia Węgrzy odnieśli dalsze dwa
zwycięstwa. Szigeti wygrał z Hebdą 5:7, 7:5,
6:1, 6:2. Gabrovitz pokonał Wittmana 6:3, 7:5,
5:2.
Ogólny wynik meczu brzmi 5:0 na korzyść
Węgier. Jest to pierwsza przegrana Polski w
tak wysokim stosunku z Węgrami.

Lipich,
•Pietruszka, iładas.k, Rzepuś.
Drużyna U MR. Wodzisław wystąpi w peł
nym składzie i dążyć będz.e do uzyska, u nie
mniej zaszczytnego wyn.ku niż z Ruchem, który
z trudem zwyciężył 3:2. Początek powyższego
interesującego spotkania o godz. 18,15.

Sekcja piłki nożnej przy OMP. Wodzisław,
jedna z najruchliwszych w powiec.e, sprowadza
po występie mistrza Polski Ruchu, jedną z czo
łowych drużyn Ligi Śląskiej „Wawel“ Nowa
Wieś. z która rozegra spotkanie towarzyskie
w najbliższy czwartek 1 sierpnia 1935 r. na boi
sku Grobla w Wodzisławiu.
Drużyna Wawelu znana jest ze zwycięstw KS. „Śląsk 1915“ Siemianowice Śląskie.
3 lipca 1935 br. o godz, 19 (7-ej) odbędz.e się
nad najlepszymi drużynami Śląska, Wiednia i
Pragi i przyjeżdża do Wodzisławia w nast. miesięczne zebrani» u p. Patasa przy ul By
składzie: Herisz, Warzywoda, Kandziora, Bon- tomskiej.

POCIECHA. Lekarz: — Płuca w złym stanie, wy
żyje pan z niemi najwyżej pól roku. Serce o wiele lep
sze. będzie pan z mem żył parę lat.
KRYTYKA. Poeta: — Napisałem pięcioaktowy dra
mat!
Krytyk: — Oh, posuwa pan żarty za daleko!
POTWIERDZENIE. Ona*: — Ależ ty robisz wszyst
ko nadowrut!
On: — Marsz rację, droga najpierw się z tobą oże
niłem, a potem cię poznałem.

W góry
w góry
miły bracie!

jislepem
tees

Lecz idąc w góry lub na wycieczkę
nie zapomnij zabrać ze sobą bu
teleczki Amelu« gdyż może Ci
się w drodze przydać.
Praktyczne kieszonkowe opakowa
nie Amelii jest do nabycia
w każdej aptece lub drogerji.
1626
115555

i

est przedsiębiorstwo, które
me ogiasza się za pośrednict
wem uzienników i czasopism.
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Zarząd miasta rozpisuje ninieiszetn
Ruchania rutynowana i samotte-edna

przeiari nieograniczony
na wykonanie robót
dla budowy

putrzeuua od 1 sierpnia zgłuszenia:
uuurzuw, ul. Stawowa nr. Z, Kasyno
Ur.cerskie 75 p,
od Iz — 14.

ziemnych i betonowych

1) akwaduktu nad Bobrówką w Cieszynie,
2) akawaduktu nad Schodnicą w Gnidach
(przy Cieszynie),
3) trzech studzień żelbetonowych w gminie
Pogórz,
•
Zupełny i autentyczny tekst jest ogłoszony
w Gazecie Urzędowej Woje w. Śl.
Formularze ofertowe są do nabycia w Kie"
rownictwie budowy wodociągu. Cieszyn, ulica
Srebrna- nr. 1.
Wadium wynosi 5% od kwoty ofertowej.
Termin wnoszenia ofert: 11 8. 1935 r. godzi
na 11-ta.'
Cieszyn, dnia 29 li.pca 1935 r.
Wiceburmistrz:
Rudolf fialiar.
(1805)

W ostatnich zawodach w Long Beach (Ameryka) wzięła poraź pierwszy udział łódź, kształ
tami swemi łudząco przypominająca Zeppelin.

mmmmm
Pensjonat

„ŚLĄZAC/.KA“

WISŁA
(Śląsk Cieszyński)
Telefon Nr. 66.
Otwarty przez cały
rok.
Budynek położony
wśród lasu. Wszy
stkie pokoje sło
neczne z • balko
nami i leżakami.
Kilka metrów od
wody. — Ceny
przystępne.

Zapowiedź.

“"--uazEEm na u?

*wJP

PUE3 M5GK9ŁOUW fflOŚOU
pUacZxk&Iat-w focsnU l odf^uuniam.
6ay

śbsS

w posiadaniu rodowodu WwoScle
^s-^osbaow^lf"? O ile nie —
żądaj bezpiatnej informacji: Kato
wice, skrytka pocztowa 355.
IV. Km. 2906, 4055, 4283/35.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że w sobotę dnia 3. VIII. 1935
o goaz. 8.30 snrceduin puolicznie w Chorzo
wie I. przy ul. Katowickiej nr. 1 następu
jące ruchomości:
3 stoły sklepowe, 1 regał sklepowy, 1 re
gał sklepowy na stołach — za szkłem, 2
sluzynki, większą ilość mydła różnego,
16 talerzy, 4 kłódki, 2 korkociągi, 16 pa
czek gwoździ tapicerskich, 40 naczyń
blaszanych, 1 funt kakao łuski, 110 rolek
cykorji, 1 skrzynka apteczka, 7 form do
pieczywa, 5 blaszanek do kary, 1 piec
żelazny, 11 paczek krochmalu, 64 paczek
kawy, 5 ręcznych śmiatków, 30 paczek
proszku Persil, 20 paczek kawy słodo
wej, 9 patelni, 1 młynek do kawy, 12 sittek blaszanych, 10 tarłów, 80 rygli my
dła Oral. 1 garnitur, 1 ławka, 2 fotele
wyścielane, 2 stojaki z figurami, 1 sza
fa orzechowa, 1 stolik okrągły, 1 lustro
z podstawką oraz wielo innych przed
miotów,
oszacowane na łączną sumę zł. 759,20.
Ruchomości powyższe oglądać można, na
miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacji.

(1701)

WISTUBA, Komornik.

Podaje się do ogu.nej wiadomości, że
1. Alojzy Franciszek Maksiś tMaksysch),
górnik, kawaler, zamieszkały w ŁSzarlejuWtelkich Piekarach, ul. Kanałowa 12, syn
ślusarza Franciszka Maksisia oraz jego
tony Marjt z Losków, oboje zmarłych i oStatnio zamieszkałycn w tizarleju,
2. Elż Dieta ..mołka (Smolka), służąca,
j nna, zamieszkała w Bytomiu, ui. Dwor
cowa 35,36, córka zmarłego górnika Fran
ciszka Smółki, ostatnio zamieszkałego w
Starem Ubeckie oraz jego żony All-eriyay
z Szigałów, zamieszkałej w Świerklańcu
pow. tarnogórski,
chcą zawrzeć zw.ązek małżeński.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić win
no w Urzędzie gminnym w Szarieju-W. Pie
karach I w czasopiśmie „Polska Zachod
nia".
Ewentualne przeszkody co do zawarcia
tego małżeństwa należy zgłosić w przecią
gu ’ t godni u niżej podpisanego.
Szarlej-W. Piekary, dnia 30 lipca 1935 r.
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Polska Deiegacja Rudy Portu w
Udanskiu Neugarteu z9 poszukuje
aswr^hia tecnmczuego.
Warunki:
świadectwo Sreamej szkoły budowmd
tv. podziemnego wzgl. maszynowego
lub pui-dy płoni wyższej uczelni lech"
tucznej, oupuwieduia przewidz.ana
praktyka, wiek do lat 3d; znajomość
n;ein»eckiego języka w słowie i na
p.śniie; narodowość polska. Wynagro
dzeme 2UU gid. miesięcznie
h Ut’IVA

CHORZOW I., Pi. Marsz. Piłsudskiego IG (Rynek)
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Restauracja — Śniadalnia — Bufet

Kupię maty (tomek w Panewmku lub
Ligocie. Oferty do „Polski Zacho"
dniej" pod „M 5".

poleca się Sz. Publiczności z Chorzowa okolicy i przyjezdnym.
Wyśmienita kuchnia — ciepły i zimny hufet, pierwszorzędne
wyroby likierów I koniaków z fabryki „Zagłoba“ Chorzow II.
Wódki monopolowe. Uobrze pielęgn. piwo lys-ueiPilzneńskie.
O łaskawe poparcie i liczne odwiedzenie uprasza
DYSkeKCłA.

Ogłaszajcie się
w „Polsce Zachodniej“

HUMOR
Przestroga.
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Ch:.esz sprzedawać

Obetge rzucona przeciw p. Izydor c *y*
kont Franciszka i Marj. odwołują
V#gsiwich Wilhelm i Jadwiga Ruda,

musisz mówić jaknaiurzędnik poszukuje pi
częsciej u zaietacu Emerytowany
sady biurowej za skromnem wynag
swyui

(1806)

SPUZLUAŻE
i
Betoniarka A B G o 201) i 150 li rów
pojemności, dobrze utrzymana oka ył
nie do sprzedania Sprzedam również
prawie nowe wózki na beton, zgło
szenia pod „Rifii" do Reprezen.acji
„Polski Zachodniej“ w Bielsku. (1803)

to w ar o.v

za

posreumctwem

dżemem. Oferty do Adm. Pol Zac
pod „Emeryt“.
(180

II. Km. 1923/34 I 1486/35.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszana, że w czwartek dnia 1 sierp
nia b. r. o godz. 10-tej przed południem
sprzedam w Katowicach II. przy ul. Kra
kowskiej nr. 5 następujące ruchomości:
1 samochód półciężarowy „Chevr.elot“,
oszacowany na sumę zł. 1500.—.
0 godz. 11-tej przed połudn. w Katowi
cach-Bogucicach przy ul. Stefana nr. 10:
1 karteta kryta cała za szkłem, 1 kare
ta póikryta, 1 s^nie czerwone, 1 lekka
powözka, 1 rolwaga platfo/ma, 1 wóz ro
boczy oraz 1 gramafon szafkowy,
oszacowane na łączną sumę zł. 2.340,—.
Ruchomości powyższe oglądać można na
miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacji.
FRANCISZEK ŻERTKA
Kc ornik Sądu Grodzkiego w Katowicach

rewiru II.

(1704)
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