Rok XI. wyd.

Katowice, poniedziałek 16-go listopada 1936 roku

b.

Opłata pocztowa uiszczona gotówką.

Nr. 315

Cena egzemplarza

ff

groszy

ILUSTROWANY DZIENNIK ŚLĄSKI

POLSKA ZACHODNIA
Redaktor naez.: Edward Rumun, (tel. 350-85). Druk: Drukarnia śląska. Sp. z ogr. odp.. Kat.wice, Batorego 2 i Kościuszki 15. TeL 308-78 i 304-26.
Redakcja:
Katowice, ul. Batorego 4, parter.
Telefony: do godz. 18-tej 337-67 350-85
po godz. 18-tej 304-26 i 308-78
Rękopisów nie zwraca się.

Administracja:
Katowice, ul. Kościuszki 15, oFic. II p.
Telefon: 337-67, 350-85.
P. K. 0. Katowice 303.551.
Przyjmowanie abonamentu i ogłoszeń.

Red. odpow.: Wilhelm Cholewa.

Abonament z odnoszeniem do domu
lub z przesyłką pocztową

Reprezentacje:
Chorzów, Powstańców 21, tel. 411-33.
Bielsko: ixlad Niprem 2. Tel. 36-57.
Lubliniec, Kilińskiego 7, I. p.
Cieszyn: Stary Targ 4,11 p. Tel. 1485.
Rybnik, Al. 3 Maja 27, tel. 169.

mle*i«icsnle ÜI Śff S® 9F
Przyjmują: Administracja, Reprezentacje,
Poczta (listowi), Agęnei i Kioski.

CFHIIIH MłlflFI’-»

1 m/m (1 lam — 70 m/m) na strome .tytułowej ti 1.00, w tekście zł. 0,80, nekrologi do 100 m/m — zł. 40,00, 100—200 m/m za 1 m/m Jednołamowy zł. 0,60, porad 200 m/m za 1 m/m jednotomowy zł
•LHIIIII UUiUdtLil. 0.80. — Ogłoszenia w dziale, ogłoszeniowym za 1 m>m U łam — 58 m,m) zł 0.50. Drobne ogłoszenia w dziale ogłoszeniowym za słowo zł 0.20 (dla poszukujących pracy zł 0,10, matrymonialne zł 0,30).

„Trzeba
zrobić
wiecei
aniżeli to, co ogół dotychczas przyzwyczaił sią
uważać za normę obowiązków obywatelskich"
WYRZY"IC. Na wczorajszych uroczysto
ściach P. Marszałek Śmigły-Rydz wygłosił
następujące przemówienie:
Nie miałem zamiaru i nie było w progra
mie, ażebym przemówił, nie mniej jednak
uroczystość tak wyjątkowa wymogła na
mnie wypowiedzenie kilku słów. Dzień dzi
siejszy, który mimo tak spóźnionego sezonu
przybrał tak wielkie i uroczyste rozmiary,
sprowadził takie tłumy tutaj i doprowadził
do tego bardzo serdecznego zbliżenia szero
kich .as społeczeństwa do polskiego żołnie
rza— jest zakończeniem pewnego dzieła,
które trvaio ak-ższy okres czasu. Dzień dzi
siejszy, jak każay dzień, nie jest bez wezof&j i nie jest bez jutra.
CZYM BYŁO TO WCZORAJ?
N-m doszło do tej realizacji w postaci mate
rialnej tej ilości broni trzeba było rzucić
inicjatywę, trzeba było zejść się, porozma
wiać, trzeba było zachęcić nazwajem, zna
leźć odpowiednie słowa, ktoreby poderwały
do wysiłku do ofiary. O czymże mówiono.
Mówiono, rzecz prosta, o armii o żołnierzu,
którego szczęściem dla Polski, tak kocha spo
łeczeństwo polskie. Mówiono, że trzebaby,
aby ta armia była najsilniejsza, najlepiej
uzbrojona.
DLACZEGO?
Dlatego, aby Polska, aby, Ojczyzna nasza,
aby państwo polskie byłó jak najsilniejsze,
Dla tego państwa dla tej siły nas wszyst
kich trzeba zgłębić wysiłek ochotniczy. Trze
ba zrobić więcej, aniżeli to, co ogół dotychtZas przywyczaił się uważać za normę obo
wiązków obywatelskich.
To, co dziś widzimy jako materialny wy
raz, czymże jest i Nie jest czyimś nakazem,
obowiązknem, jak podatek, który trzeba pła
cić. Jest wolą ochotniczego czynu społeczeń
stwa tutejszego, t® znaczy, że wszystko je
dno czy kto bogaty, czy biedny, bez względu
na to, co kto posiada,
.tażdy dobrowolnie
chciał dać swój wysiłek dla tej właśnie ogól
nej sprawy, a nie swego osobistego dobra.
MÓWIĘ o TlM z NASTĘPUJĄCYCH
POWODÓW:
Oto gdyby trzeba było bronić naszej Ojczy
źnie, to nie tylko te karabiny maszynowe bro
niłyby jej, nie tyle pocisid z tych luf lecą
ce trafiłyby wioga, ale przeciwstawiłyby się
jemu także te siły moralne, które właśnie

Samochód
pod kolami pociągu
Wczoraj w godzinach popołudniowych
wydarzyła się na przejeździć kolejowym
Babia Ława kolo Gołonogu w pow. bę
dzińskim (na szlaku kolejowym Kielce —
Katowice) straszna katastrofa. Pod przejeż
dżający o godz. 16-ej poc. osobowy wpadł
samochód, prowadzony przez szofera Jana
Wolnego z Będzina. Szofer poniósł śmierć
na miejscu, a dwaj pasażerowie Herszkowicz i Rejzman odnieśli ciężkie rany. Herszkowicz zmarł w drodzt do szpitala, stan
Rejzmana jest groźny. Samochód został zu
pełnie zdruzgotany. Władze prowadzą do
chodzenia w tej sprawie

rodzą się i wyzwalają przy tego rodzaju
aktach, jak dzier dzisiejszy, jak te wszystkie
dni, które przygotowało się. tu wśród powia
tu wyrzyskiego. Dlatego. jako reprezentant
wojska i jako ten, który ze swego obowiązku
musi myśleć właśnie nie o dniu jednym, ode
rwanym ale na aalszą metę, o wczoraj i ju
tro, i nie o swoich sprawach, ale o sprawach
nas wszystkich — serdecznie dziękuję po
wiatowi wyrzyskiemu za inicjatywę i wysi
łek tak duży, który tę in.cjatywę uwień
czył.

WARSZAWA. Według inormacyj uzyska
nych przez PAT., — z okazji nominacji Mar
szałek Śmigły Rydz otrzymał około 30 000 tele
gramów oraz ponad 11 OOO listów z życzeniami
i wyrazami lipidu.
ŁAŃCUT. Rolnik z Kosiny. rodzinnej wsi śp.
płk Lisa Kuli. artysta ludowy Władysław Mi
chno wykonał pan^atkową buławę dla Marsza!
ka Śmigłego Rydza z drzewa pięknie inkrusto
wana z herbami miast Łańcuta ł Leżajska na
głowicy. Dar ten wręczony będzie Marszałko
wi przez delegacie harcerzy łańcuckich.

Ze wszystkich środowisk wychodźtwa pol
skiego ijapływaia pod adresem ministra spraw
zagranicznych liczne telegramy z wyrazami
hołdu i gratulacjami dla Marszałka ŚmigłegoRydza.
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Pogoda na poniedziałek
Rano naogół chmurno. Dniem przejaśni
nia, temperatura do 8 stopni. Umiarkowane w;&
try z kierunków zachodnich, nocą lekkie przy*,
mrozki.
——.OOO-

Palestyński „kombinator"
Z powodu panujących obecnie trudności
emigracyjnych, zjawił się w Warszawie
„kombinator“ palestyński A. Fiszman, i
jako posiadacz paszportu palestyńskiego
począł uprawiać oryginalny proceder: z kan
dydatkami na wyjazd do Palestyny zawierał
ślub fikcyjny w Pustelniku pod Warszawą,
u rabina Hersza Szwejdensona i na podsta
wie tak zdobytych zaświadczeń — wywoził do
Palestyny jako żony za grubą oczywiście opłatą. Proceder uprawiany był od dłuższego
czasu przy pomocy pośredników: Chaskiela
Sytyna i Mendla Szumie wieża.
Wszystkich procedurzystów osadzono w
Marszałek śmigły Rydz w momencie przyj areszcie.
mowania defilady w dniu Święta Niepodle
głości.
SAMOLOTEM — WSZĘDZIE BLISKO!
'

Powstańcy stracili w ciągu dwóch tygodni 100 samolotów?
MADRYT. Havas donosi, iż sytuacja na
froncie dookoła Madrytu od wielu godzin
nie uległa zmianie. Po wczorajszej ofensy
wie powstańcy wzmacniają swe nowe po
życie, przegrupowując siły. Ataki na most
francuski-i most Toledo, ponowione w dniu
wczorajszym, zostały odparte z ciężkimi
stratami. Wojska rządowe ze swej strony
również dokonały przegrupowania swoich
sił. Wydaje się, iż dowództwo wojsk rzą
dowych zamierza dokonać na południe od
stolicy pewnych posunięć, zmierzających do
zagrożenia tyłów przeciwnika, którego li
nie wysuwają się w niebezpieczny sposób
na południe i zachód od Madrytu. Fakt, iż
premier Largo Caballero mógł odwiedzić
Ciempozuelos, zdaje się świadczyć, że
WOJSKA RZĄDOWE ZDOŁAŁY OCZY
ŚCIĆ CZĘŚĆ ODCINKA DROGI, PROWA
DZĄCEJ DO ARANJUEZU I DO GETAFE.
Operacja ta świadczyłaby o dążeniu do
wództwa wojsk rządowych do uniemożli
wienia okrążenia Madrytu.

KOMITET NAWOŁUJE DO KONTYNUOWANIA OPORU.
TENERIFA. Komunikat kwatery głównej
powstańczej donosi o odparciu z ciężkimi
stratami ataku wojsk rządowych na lewe
skrzydło powstańców. Powstańcy zajęli
pierwszy szereg fortyfikacyj, broniących
bezpośrednio Madrytu i ostrzeliwali ogniem
armatnim stolice, wywołując liczne pożary.
Na froncie Gwadalajara wojska powstań
cze posuwała sie naprzód; •
T ALA VERA. Korespondent Havasa, to
warzyszący armji powstańczej, twierdzi,
iż po ostatnich gwałtownych walkach w
kołach powstańczych
ZASTANAWIAJĄ SIĘ NAD TYM, CZY KO
NIECZNE BĘDZIE ZNISZCZENIE MĄDRY
TU OGNIEM ARTYLERYJSKIM.
Dotychczas w myśl wyraźnego rozkazu
gen. Franca samnlntv oowstańcze i artyle
ria bombardowała wyłącznie pozycje woj
skowe na przedmieściach. W proklamacji,
zrzuconej przez samoloty, wódz naczelny
*
*
*
armji powstańczej wskazał całą północno
MADRYT. Jak donosi Havas, komitet wschodnią część Madrytu jako strefę neu
obrony stolicy wydał wczoraj wieczorem tralna, w której mogą znaleźć kobiety, dzie
komunikat, stwierdzający, iż sytuacja doo ci i osoby, nie biorące udziału w walce. W
koła Madrytu jest pomyślna.
ten sposób zostałaby również oszczędzona

od niszczenia znaczna część Madrytu. Obe
cnie jednak powstaje pytanie, czy możliwe
będzie zdobycie miasta, bronionego z taką
zaciekłością, bez zastosowania bombardo"
wania w większych rozmiarach, co po z wo
iiłoby przerwać łańcuch obronny, przygoowując atak kolumn powstańczych. Gdyby
naczelne dowództwo armji powstańczej nie
zdecydowało się jednak na zniszczenie mia‘
sta. walka o Madryt przeciągnęłaby się,
przybierając charakter oblężenia.
WYSOKA LICZBA.
MADRYT. Według agencji Havasa, dzien
nik „Mundo Obrero“ twierdzi, iż od dnia 2S
października zniszczono przeszło 100 samo
lotów powstańczych strącając je w powie'
trzu lub niszcząc na lotniskach i w hanga
rach.
WYWOŻĄ ZŁOTO.
PARYŻ. Według doniesień z Walencji,
przybyło tam z Madrytu 7 samochodów
ciężarowych, naładowanych sztabami zło'
ta, będącego całym zapasem kruszcu Ban
ku Hiszpańskiego w Madrycie. Transport
ten odbył się pod osłoną silnej eskorty mi
licjantów, poprzedzanych samochodami
pancernymi
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Sukces tez polskich w Londynie

Wyniki wizyty P. Ministra Becka w zamiast kierować się racją stanu musiałaby wej pozycji, do bezpośredniego starcia wro
Uznanie tej tezy w Londynie, gdzie do
Londynie są pod każdym względem pozy nagiąć się do wymogów obcych przeważ gich sobie sil ideologicznych.
tychczas dość nieufnie odnoszono się do
tywne i pomyślne. Urzędowy komunikat o nie doktryn.
Wielka Brytania, która tradycyjnie spraw Europy środkowo-wschodniej, jest
rozmowach polsko-ang.elskiich wskazuje na
Niebezpieczeństwo takiego rozdarcia przeciwstawia się tworzeniu przeciwstaw faktem o dużej doniosłości politycznej.
„zgodność poglądów i zamierzeń obu rzą Europy oceniła trafnie i szybko Polska, nych sobie bloków w Europie, nie chcąc Nie trzeba zresztą zapominać, że rokowa
dów w kwestiach, które wspólnie interesu położona między Sowietami a Trzecią Rze między nimi wybierać, oceniła dziś, jak nia w sprawie nowego Locarna toczy się
ją oba kraje“. Zdanie to ustala zatem bez szą. Stanowisko nasze zdobyło sobie nie cennym czynnikiem staje się Polska, pro pod kierownictwem Anglii, odgrywające!
pośrednią współpracę między Wielką Bry tylko coraz powszechniejsze uznanie, ale wadząca analogiczną politykę.
w tych pertraktacjach rolę rozjemcy.
tanią a Polską, co jest
ponadto zdano sobie sprawę, jak wielkie
Zmysł realizmu kazał jednak politykom
Prasa światowa stwierdza, że rozmowy
usługi oddaje pokojowi nasz kraj, nie do brytyjskim wyciągnąć z tego faktu kon londyńskie, prowadzone na szerokiej pła
FAKTEM NOWYM i DONIOSŁYM
puszczając, dzięki swej niezależnej i kluczo- kretne wnioski:
w OGÓLNEJ KONSTELACJI EU
szczyźnie,
ROPEJSKIEJ.
JESZCZE BARDZIEJ WZMOCNIŁY
Nic też dziwnego, że we wszystkich ■
POZYCJĘ POLSKI, JAKO MOCAR
--------- J-------a- * -------|
^
w,..*,
Stolicach naszego kontynentu rozmowy lon
STWA.
dyńskie wywołały wielkie zainteresowanie nie może być pominięta przy układach, mających stanowić jedną Jest to rezultat konsekwentnej polityki połz podstaw pokoju
i dały sposobność do omówienia w glosach
sk.ej, opjierającej się na zmyśle rzeczywi
prasowych zasad polityki polskiej oraz bry Komunikat londyński stwierdza zatem, że raniu układu w Locamo, mającego zabez stości, na poczuciu własnej niezależności
tyjskiej. Stwierdzono przytym zgodnie, że w wyniku rozmów na temat aktualnych pieczać pokój na Zachodzie Europy, nie oraz równowagi wobec innych mocarstw
współdziałanie polsko-angielskie jest fak-1 prób zorganizowania nowego Locarna PP. uwzględniono równorzędnego z innymi na określonych sojuszach i zachowaniu do
tern, który nie pozostań e bez wpływu na! Fden i Beck uznali, że „należy znaleźć dro mocarstwami stanowiska Polski, zaskaku brych stosunków z sąsiadami.
układ ogólnych stosunków politycznych. gę dla uwzględnienia słusznych interesów jąc ją różnymi decyzjami, —"fuż się nie po
W czasie wizyty M nistra Becka w Lon
Istotnie, w okresie dużego naprężenia Polski w tej sprawie.”
wtórzy. Nie powtórzy się również próba dynie rząd i opinia Wielkiej Brytanii dały
międzynarodowego, gdy mnożą się objawy
wytwarzania różn'c między bezpieczeń wiele sympatycznych dowodów pełnego
Jest to niewątpliwie
niepokoju i zamętu, gdy zawodzą powo
stwem nad Renem a niebezpieczeństwem zrozumienia dla stanowiska Polski Opinia
NAJBARDZIEJ KONKRETNY i PO
jenne metody poi tyczne przybywa wresz
Polska jest tymi dowodami sympatii ze
nad Wisłą. Doświadczenia wykazały, że
ZYTYWNY WYNIK ROZMÓW
cie czynn'k zaufania, zrozumienia i konso
strony wielkiego narodu szczerze ujęta.
pokój, polegający na pacyfikowaniu
LONDYŃSKICH.
lidacji. Wielka Brytania oraz Polska, zestra
Pragnie też ona, by stosunki między Anglią
Renu kosztem Wisły, jest pokojem a Polską rozwijały się coraz pomyślniej w
ja jąc swe wysiłki polityczne, wnoszą do sto Jest to poza tym dalszy sukces polityki pol
sunków międzynarodowych tak
interesie obu krajów oraz pokoju ogólnego.
fałszywym
skiej. Sytuacja z r. 1925, kiedy przy zawier
_
BARDZO CENNY CZYNNIK
PACYFIKACJI.
W jakim kierunku zmierzać będzie
współdziałanie polsko-angielskie? Komuni
kat londyńsk" ustala to bardzo wyraźnie.
Stwierdza on zatem, że według obu rząIdów ,nic nie byłoby bardziej zgubnym dla
nadziei pacyfikacji Europy, jak podział
Europy widoczny i wyraźny na przeciw
stawne sobie bloki“. Wysunięcie tego poglą
du stanowi poważny sukces tezy polskiej.
Z polskiej strony bowiem po raz pierwszy
jeszcze bieżącego roku Minister Beck
wskazał na niebezpieczeństwo współcze
snych wojen oraz krucjat religijno-ideologicznych, oświadczając, że Polska do tego
rodzaju przedsięwzięć nie przyłączy się.
Dziś tezę polską, a nawet odnośne pol
skie sformułowanie przyjęło szereg innych
państw z Wielką Brytanią na czele. Już na
ostatnim Zgromadzeniu Ligi Narodów An
glia i Francja odrzuciły propozycję organi
zowania 'nterwencyjnej krucjaty w obro
nie jednej ż sił, walczących w Hiszpanii.
Onegdaj przeciw „wojnom religijnym“
łpow edzial się Premier Baldwin.
Rozbicie Europy na dwa obozy ideolo
giczne groziłoby nie tylko katastrofą wo
jenną, lecz również zapewne wewnętrznym
rozdarciem poszczególnych narodów i po W defiladzie potęgi zbrojnej Polski przed Marszalkiem śmigłym Rydzem w dniu święta Niepodległości powczechny entuzjazm
wśród publiczności budziły stalowe czołgi.
zbawieniem ich niezależnej polityki, która

Polska, odgrywająca taką rolą w Europie,

WITOLD POPRZĘCKL

Zia droga
r
iO)

POWIEŚĆ KRYMINALNA.
—°—

— Nie, proszę pana. Pan profesor Dakowski już
x>d czterech lat nie żyje... A... pan w jakiej sprawie?
— Ja... tak tylko... chciałem go odwiedzić. Zna
liśmy się kiedyś...
— A to proszę bardzo. Może pan pozwoli... Ja
także znałem profesora Dahowskiego. Byłem jego
uczniem. Proszę, niech pan wejdzie...
Mela niezdecydowanym krokiem przeszła do wnę
trza znanego sobie mieszkanka. Jednakże już na progu
uderzyła ją okoliczność, że... wszystko tu jest, jak było!
Te same meble, biblioteka, obrazy...
— Czy mi się zdaje, czy tu wszystko jest tak, jak
było? — zapytała młodego człowieka. — Te meble na
leżały kiedyś do profesora Dahowskiego? Nieprawda?
— Tak jest. Proszę, n.ech pan siada — odparł
«przejmie młody człowiek. — Bo to, widzi pan, było
tak: kiedy profesor umarł, ja, me wiedząc o tern, że on
ma rodzinę, zająłem się pogrzebem i wogóle wszystkiem. Ja go pierwszy znalazłem... No, a potem dowie
dz ałem się, że on ma rodzinę, więc zwróciłęm się do
brata, który pracuje w policji, że chcę nabyć książki
po profesorze. Wtedy dowiedziałem się, że cała rodzina
z nim zerwała i me chce nic o tym wszystkim słyszeć.
Dop ero na wiadomość o jego śmierci jakoś się udobru
chali... Ale ode mnie mc nie chcieli wziąć ani za te
książki, wśród których zresztą jest moc rzeczy warto
ściowych, ani za te meble, które są w stanie zupełn e
dobrym i tak zostałem . już cztery lata czekam, żeby się
ktoś z rodziny zgłosił z jakicmiś pretensjami materialoemi.

Mela zamyśl ła się. — Rodzina z nim zerwała. To
przeze nine. Ale też zawzięli się. Do samej śmierci nie
darowali mu tego...
Tu przypomniały się jej słowa Dahowskiego: „Gdy
by ludzie me przebaczał, sobie — świat zamienił by się
w jedną wielką mordownię“... — A jemu nikt nie prze
baczył... — pomyślała.
— A pan — odezwał się Micner — długo znał się
z profesorem? Bo, wie pan, skądś pana znam, ale me
mogę sobie przypomnieć, skąd?
Mela uśm echnęła się. — Oczywiście. Ten młody
człowiek widział Melę Żuber, ale trudno ją było po
znać w Michale Żubrze. Trzeba było na to oka takiego
policjanta, jak Kacprzak...
— Ja znałem profesora przez ostatni rok jego ży
da, ale bardzo go... kochałem... — odpowiedziała spo
kojnie. — Właściwie, pow.em panu... ja wiedziałem, że
umarł, ale tak chciałem przyjść i popatrzeć na jego mie
szkanko...
Micner uśmiechnął się do niej tak jakoś szczerze,
jak do bratniej duszy. Ujęło go to, że przecież iest ktoś,
co n.c złego nie mów. o tym świętym człow.eku, a
wręcz przeciwnie mówi, że znał go przez ostatni rok
jego życia i... kochał go.
Wstał i uścisnął Melę za rękę.
— Bardzo., bardzo się cieszę, że pan przyszedł.
Ludzie go nie rozum cli i takie rzeczy o nim mówili, że
mi włosy na głowie stawały... A to był złoty człowiek..«
Tu zaciął się, jakby mu coś w gardle utkwiło i przez
chwilę m leżał.
— Mówili, że ma u siebie kochankę... Ja wiem, co
to było — mówił dalej. — To była dz.ewczyna z ulicy,
którą on chciał na ludzi wyprowadzić... Rzucali mu
kameme pod nogi... Złoty, kochany, nieodżałowany
człowek...

Tu machnął ręką, wstał i przeszedł do kuchni. Ni?
chpiał, żeby ten obcy pan widział jego łzy...
Po chwili wródł. Podszedł do bibl.oteki, w której
szperał długo i wreszcie wydobył z niej jakąś książkę.
Stał i przez jakiś czas namyślał s ę, jakby był sam w po
koju, po tym wolno podszedł do Meli.,
— Niech pan sobie to weźmie — rzekł. — To jest
książka, którą profesor czytywał, kładąc się spać Tu
na „marginesach są wszędzie uwag. jego ręką zrobioie.
Niech pan sobie to weźmie na pamiątkę...
Mela wzięła książkę do ręki. Ten młody człowiek,
jakby przeczuł, że jakaś pamiątka po profesorze zrób.
jej wielką przyjemność... Przecież ona tu tylko po to
przyszła...
Od książki szedł ku niej jakiśjnagnetyczny prąd.
Zdawało się jej, że słyszy słowa konającego profesora:
„Ja... ci... przebaczam...'*
Długo hamowane łzy pokazały się jej w oczach
Widząc to. M cner również przestał ukrywać wzru
szenie'. Zbliżył się do niej i położył jej rękę na ramie
niu.
— To był złoty człowiek... — rzekł.
A po twarzy płynęły mu łzy, jak groch...
Z ulicy dochodził ten sam, co ongiś szum miasta,
zgiełk sygnałów samochodowych i buczenie tramwa
jów, z kuchni dochodziło monotonne cykanie tego sa
mego zegara...
Tak, jak cztery lata temu, kiedy Mela Żuber, wy
rwana z pod kół autobusu, zasiadła po raz pierwszy do
herbaty w kuchn. profesora i tak, jak wtedy, kiedy na
jej rękach konał człowiek, który przebaczył, ale... ser
ce pękło mu z wysiłku.
Bo miał serce ludzkie™

Rok II.
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Qazelha dla dzieci

Co piszą Czytelnicy Gazetki

TJluchomac
W lesie na trawie
§pią muchomory,
Jeden muchomor
Jest ciężko chory.

Aneczka Przybyszówna z Brześciec, dawna przy
jaciółka Gazetki pisze między innymi:

Biedny muchomor
Odczuwa skruchę
Struł dziś wieczorem
Dwudziestą muchę.

Łeb nakrapiany
Czerwi mu męka,
Na trawie czarnej
Po nocy klęka.

„Wskutek ulewnych deszczów rzeka Pszczynka i
kanał wylały. Pola i łąki stanęły pod wodą. Bardzo du
żo myszy i kretów zginęło w wodzie podczas tego wy
lewu. Obserwowałam jak rozpaczliwie broniły się te
małe zwierzątka. Parę kretów wyjęłam z wody grabia
mi na.brzeg, by wróciły do życia, lecz napróżno. Dużo
łudzi u nas jeszcze nie zasiało zboża, ponieważ mają
mokre pola. Wioska nasza leży na niewielkim wzniesie
niu, w odległości 8 km. od Pszczyny. Liczy przeszło
600 mieszkańców. Przed 25-ciu laty zbudowano u nas
piękny duży kościół ze strzelistą wieża. Poświęcony
jest Matce Boskiej Szkaplerznej. Obok kościoła stoi
szkoła zbudowana 1925 r. do której i ja chodzę. Przez
wioskę prowadzi piękna szosa, a na wiosnę zostanie za
prowadzone światło elektryczne. Będziemy się wszy
scy bardzo cieszyli.

I wiatr od sosen
Szumiał z wieczora.
Że dziś już pora
Na muchomora.

Zanim poranek
Zaświta w borze,
Będzie już może
Po muchomorze.
Jan Sztaudynger.
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Historia z prawdziwej 3
zdarzenia
Jak łatwo stracić przyjaźń zwierzęcia
Na wyspy Galapagos (gdzie to jest?) przybył młody
emigrant - rolnik, Romero, wraz z innymi ziomkami z
ßkw#uäoru. W głównym porcie wysp Galapagos, w Porto
Chico, wybór jego padł na jedną niezamieszkaną jeszcze
wysepkę, na której spodziewał się znaleźć znośne warun
ki bytu. Znalazł dużo lepsze, niż przypuszczał, bowiem
to wszystko, co do tej pory było znane ludziom tylko w
formie legendy z zamierzchłych czasów.
Niejednego odkrycia dokonał Romero, kiedy poraź
pierwszy zetknął się na wysepce z dzikiem! zwierzętami.
Te tak zwane „dzikie“ zwierzęta nie okazywały tutaj naj
mniejszego lęku przed człowiekiem. Drapieżne ptaki przy
latywały do zagrody Romera, gdzie zbierały okruchy, spa
dające ze stołu i siadywały nawet bez obawy na ramie
niu. Olbrzymie nietoperze, niebezpieczne i unikane z
przestrachem w innych okolicach, bawiły się niewinnie
z dziećmi osadnika. Wielkie żółwie, z których słyną wyrpy Galapagos, zaglądały z ciekawością do chaty Romera
i tak ją sobie upodobały, że pozostawały przez wiele dni,
przybiegały posłusznie na każde zawołanie, a w nocy słu
żyły za poduszkę. Nawet niezwykle płoche leguany, ol
brzymie jaszczurki o niesamowitym wyglądzie, ostatnie
zabytki dawno zaginionego świata zwierzęcego, bawiły
eię z dziećmi osadnika, nie robiąc im żadnej, krzywdy.
Zgoda. i przyjaźń między człowiekiem i zwierzęciem pa
lowała na wyspie.
Aż jeden wypadek zburzył całkowicie to szczęście
zgodnego współżycia. Pewnego dnia synek Romera bawił
eię z leguanem, który biegał w pobliżu zagrody. Chłopiec
drażnił zwierzę. W tern zniecierpliwiony leguan chwycił
go za rękę. Malec zaczął uciekać w stronę zagrody, ale
jaszczur pobiegł za nim i nie chciał odeń odstąpić nawet,
kiedy pojawił się ojciec. Romeo, sądząc, że leguan za
graża życiu dziecka, celnym strzałem w serce olbrzyma
jaszczurkę położył trupem. Ciało leguana tej samej nocy
zakopał w łosie. Wtem stało się coś zupełnie niepodziewanego. Nazajutrz wszystkie zwierzęta, które napotykał,
zmieniły swe zachowanie. Poczęły nagle ujawniać wrogie
wobec osadnika zamiary. Kilkakrotnie Romeo jedynie
przez szybką ucieczkę do domu zdołał uratować życie. Le
guany atakowały zaciekle także dzieci, których ani na
chwilę nie nie można było pozostawić bez opieki. Pozo
stało zagadką, w jaki sposób zwierzęta wogóle dowiedzia
ły się o zabiciu owego leguana, A jeszcze dziwniejszą
rzeczą wydawało się osadnikowi, że wszystkie bez wy-

poniedziałek, 16. XI. 1936

*

*

*

11-letni Piotruś Baterio z Londynu otrzymał w swym
mieście pierwszą nagrodę i tytuł mistrza na konkursie
gry na akordeonie, instrumencie bardzo zbliżonym do
ręcznej harmonii, zaopatrzonym w klawisze takie, jakie
widzieliście przy fortepianie. Powodzenie małego Pio
trusia jest godne pozazdroszczenia.

Gazetka odpowóe na liczne liściki w następnym
numerze. Równocześnie też poda wynik konkursu
„Czy znasz swój kraj“. Zobaczymy kto otrzymał na
grodę.

jątku zwierzęta ten pierwszy strzał przyjęły jako wy
zwanie do walki. Tygodnie mijały, a położenie nic się nie
zmieniło, przeciwnie stawało się coraz groźniejsze, tak,
że rodzina Romera nie czuła się bezpieczną nawet w czte
rech ścianach domu.

Kiedy przybył pierwszy statek pocztowy, Romero o*
puścJł wyspę, a gubernator w Porto Chico zabronił odwie
dzania wyspy na przeciąg roku. Sądzi on, że w tym cza
sie zwierzęta zapomną o nieszczęsnym wypadku i staną
się znowu zgodnymi towarzyszami człowieka.

W klasie był złodziej!

Nie znalazł s’ę. Stało się zupeln'e odwrotnie. Coraz
to chłopcy zauważyli, że coś ginie, śniadanie z teczM,
zeszyt, którego dopiero dwie kartki były zapisane, guma,
ołówek, czy przyniesione do klasy pocztówki z kopiami
obrazów Matejki. Dopiero co było — i niknęło nagle w
dziwny sposób. Stosunki w klasie stały się nieznośne.
Chłopcy spoglądali jeden na drugiego podejrzliwie, z pod
oka. „Może to on?“ — myśleli o każdym, o swoim sąsiedzie i przyjacielu nawet. Wychodząc z klasy zamykali na
kluczyki teczki i chowali wszystko z pulpitów. Czy moż
na się dziwić? W klasie jest złodziej!

Marian wstał z kolan i rozłożył ręce:
— Nie, napewno niema!...
— Ale czy patrzałeś dobrze pod ławkę? — a może
ci wsunął się pod pulpit?

-— Nie, patrzałem wszędzie.
— No to może poprostu nie zostawiłeś go tutaj?
— Ależ pamiętam przecież jak najlepiej. Pokazywa
łem go Józkowi, a potem położyłem tu, o — poprostu na
ławce, koło kałamarza. Potem wyszedłem na chwilę na
korytarz, a teraz go niema, Ty zresztą widziałeś, Władek,
że go tutaj kładłem.
— Tak. Nowiuteńki scyzoryk. — Ostry, jak brzytwa,
dął, jak anioł. A to pech! gdzie mógł się podziać?
— Ktoś go wziął. To jasne.
— Takby wyglądało, ale... — Władek umilkł i spoj

W końcu i profesorowie zauważyli, że w klasie dzieje
się coś dziwnego. Zaczęli nieznacznie obserwować chłop
ców, aż wreszcie cieszący się największym chłopców za
ufaniem przyrodnik — zapytał ich wprost: , co się stało?“
A chłopcy znowu znaleźli się w kłopocie, znowu spoj
rzeli na siebie z wahaniem. Ale Władek wstał nagle i po
wiedział stanowczo:
— Tak dalej być nie może. Widzicie, jak w tej klasie
teraz wygląda. — Sami nic nie poradzimy, a pan pro
fesor napewno nam pomoże. Powiemy, co?
— Powiemy! — zadecydowała klasa.
Więc Władek rzekł poprostu, głośno i wyraźnie:

rzał na kolegów. Wszyscy pomyśleli to samo. Ktoś ukradł. Złodziej w klasie — czy może być dla klasy coś
gorszego ?
W tej chwili zaterkotał dzwonek i chłopcy poszli na
miejsca. .Ale, pożal się Boże, co to była za przyroda! Pro
fesor niecierpliwił się coraz bardziej i zdumiewał nad
bezsensownymi odpowiedziami, a gdy wkońcu usłyszał, że
pod wpływem gorąca woda zamienia się w lód — załamał
ręce.
— Nie, to coś okropnego, co się dziś z wami zrobiło.
Przecież wy myślicie o wszystkim, tylko nie o tym, co
mówicie i co ja mówię! Czy stało się co? — i powiódł
bacznym spojrzeniem po klasie.
Chłopcy spojrzeli na siebie. Powiedzieć? — to taki
morowy chłop, może co poradzi... Ale nie, to jest sprawa
klasy i nikogo do niej nie można dopuszczać. A zresztą
może ten scyzoryk się jeszcze znajdzie.

— W Masie jest złodziej!
Wszyscy aż drgnęli. Bo nikt jakoś dotychczas nie wy
powiedział tego głośno. Wszyscy tylko myśleli tak, szep
tali sobie po kątach, rozprawiali głośno w grupkach po
kilku zbierających się w rogach dziedzińca — ale nigdy
nie powiedzieli tego głośno. Ale najwięcej zdumiał się
tym słowem pan profesor. Spoważniał odrazu, wstał z
krzesła, zeszedł z katedry i stanął przed ławkami.
— Złodziej w Masie — powtórzył. — Powiedzcie mi
o tym coś dokładniejszego.
I wtedy, rozwiązały się wszystkie języki i posypały
się opowiadania, żale, skargi. Pan profesor słuchał ich ze
(Ciąg dalszy na str. nasi.)
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Gry sportowe to nie zabawa dla niedołęgów. Trzeba
bowiem dużej zręczności, obrotności i szybkości, żeby ro
zegrać n. p. partię siatkówki. Co się dzieje, jeśli w ko-

szykówkę gra dwuch niedołęgów — ilustrują to obrazki,
Przeciwnicy nie umieją trafić w piłkę, natomiast okła-

i
I

dają się pięściami nawzajem. Cale jeanak szczęście, że
traktują te nieporozumienia na wesoło; wiedzą bowiem,
że każdy początek jest trudny.

sir 4,

Poniedziałek dnia 16-go listopada 1036 roku.

Chłopi „niemieccy“ nad Wisłą
i osady słowiańskie nad Hawelą
Mimo istnienia specjalnego porozumienia kraina ta zamieszkała była dawniej przez
prasowego polsko-niemieckiego, Niemcy Słowian, bo to przyznają sami Niemcy, ale
faz po raz po raz puszczają w świat swoje o to. kto kogo z tych ziem wydziedziczył:
pseudo naukowe atlasy i dzieła, w których Germanie Słowian, czy Słowianie Germa
nie liczą sie nie tylko z istnieniem owego PO" nów. Propaganda niemiecka twierdzi, że to
rozumienia, ale nawet z istnieniem niepo Słowianie wdarli się tak głęboko w ziemie
dległej Polski. Na manach niemieckich stale germańskie. Ale historia mówi co innego.
znajdujemy nazwy miast polskich w brzmię i Podczas wędrówek ludów Słowianie osie
niu niemieckim, a dzielnice, które wróciły dli na tych bezpańskich obszarach, zagospo
z pod zaboru pruskiego do Polski oznaczo darowali sie na nich i bronili ich przed nane są kreskami i objaśnione, jako „czasowo porem Germanów. Dolna Łaba była w tym
oderwane od Niemiec“. Spotyka się nawet czasie naturalna granicą między Słowiana
takie mapy, w których Poznańskie, Śląsk i mi i Germanami. Ale Weudowie poszli jesz
Pomorze wciąż jeszcze objęte są granica cze dalej, gdyż przy budowie autostrad od
mi Niemiec, jakby po wielkiej wojnie nic się krywa sie dziś ich osady w okolicach Han
noweru, zatem w dolnej Saksonii
w Europie nie zmieniło.
Ale szczytem wszystkiego jest chyba je
dno z wydawnictw niemieckich, w którym
zamieszczony był ostatnio artykuł, za ty tu
łowany: „Wisła płynie przez Polskę, ale na
jej brzegach mieszkają niemieccy chłopi“.
Autor twierdzi, że odbył Wisłą podróż od
Tczewa, aż po Dęblin I wszędzie widział
W Mysłowicach.
mieszkających nad brzegami rzeki chłopów
W
duiu
śwjęta
Niepodległości Mysłowice
niemieckich (?) prześladowanych gnębio
odświętny wygląd Dnia 10 bm wie
nych przez Polaków,1 którzy nietylko wy przybrały
czorem odbył się capstrzyk przy udziale orkie
dzierają im mowę i wiarę, ale zmieniają na" stry kopalnianej W środę o godjz. 9 w kościele
wet niemieckie nazwy prastarych grodów parafialnym odbyło sie uroczyste nabożeństwo
niemieckich na polskie.
•przy licznym udziale miejscowego obywatel
Kiedy jednak Niemcy wbrew wszelkiej stwa. organ! zacyi z pocztami sztandarowymi
rzeczywistości twierdzą, «że brzegi Wisły oraz przedstawicieli miejscowych władz i urzę
zamieszkałe są przez chłopów niemieckich, dów z burmistrzem p dr. Karzewskim na cze
to musimy im zwrócić uwagę na fakt inny, le W czasie Mszy św pieśni religijno wykonał
mianowicie, że brzegi Łaby, Haweli i Odry chór męski . Echo“ Podobne nabożeństwa od
przez wieki zamieszkałe były przez plemio były się również dla szkół średnich w kościele
na słowiańskie, których Niemcy do dnia dzi Mariackim i w świątyniach innych wyznań
Po nabożeństwach ulicami miasta przeszedł
siejszego w zupełności zniszczyć nie zdoła
na Rynek gdzie do zebranych przemó
IL Żyją przecież po dziś dzień i Łużyczanie pochód
wił dyr gimnazjum p tCwaśniewicz. po czym
nad Łaba i Polacy nad Odrą. Nad Hawelą odbyła się defilada organizacyj wojskowych i
pełno jest osiedli o takich nazwach, jak półwoiskowych. Wieczorem odbyły się na 3-ch
Glienicke, Teltow, Glindow, Jeserig, Wese salach poszczególnych dzielnic miasta uroczyste
ram, Roskow, Zachow, Ketzin itp. Konia z akademie przy bardzo licznym udziale obywa
rzędem temu kto udowodni germańskie po teli Na programy złożyły się przemówienia,
chodzenie tych nazw. Ich brzmienie jest występy orkiestr V Stów Miłośników Muzyki
czysto słowiańskie, bo słowiańska była ca Jaskółka“ orkiestry kopani an eń Tow śpiewa
la ta ziemia braniborska nad Hawelą i Szpre Echo“, Młodzieży Powstańczej oraz Młodzie
wa, na której wznosi się dzisiejszy Berlin. ży szkól średnich i powszechnych. Mówcy za
do ofiarności na rzecz zimowej pomocy
Słowiańskie brzmienie tych osad jest tro chęcali
dla bezrobotnych Tak przemówienia jak i po
chę twarde, bo siedzieli tu przecież twardzi szczególne występy przyjmowane były z entu
Wendowie słowiańscy. Ostatni ich bodaj zjazmem przez obecnych
władca, Przemysław, szczuty i nękany
przez Germanów, musiał się wreszcie uko
W Mikołowie.
rzyć przed cesarzem niemieckim Albręch
18*tą rocznice odzyskania Niepodległości ob
tern Niedźwiedziem, przyjął chrześcijań chodził Mikołów nader uroczyście 10 bm odpra
stwo i Pod słowiańska wsią Pardwin (dzi wiono nabożeństwo żałobne za dusze poległych
siaj Parduin) zbudował kaplice, wokół któ powstańców, zaś wieczór odbył się apel pole
rej powstała później niemiecka osada Bran głych powstańców po czym na grobach złożo
denburg. zwana przez Słowian Branibor. a no wieńce Nazajutrz wyruszył pochód przy
ochrzczona w wieku XVII przez czeskich dźwiękach orkiestry na nabożeństwo do kościo
Jezuitów Brennabor. I nie o to idzie, czy ła parafialnego W pochodzie wzięło obywatel-

Dla usunięcia wszelkich wątpliwości
przytoczymy tu jeszcze opinię uczonego
niemieckiego dra W. Hülle, który w swym
odczycie w Berlinie w roku uh. stwierdził,
że na 100 lat przed Narodzeniem Chrystusa
w czasie wielkich wędrówek plemion ger
mańskich, opuściły one ziemie na wschodzie
I zeszły aż w dolinę Renu. Ich miejsce za
jęli Słowianie. Dopiero w 10 wieków pó"
źniei Germanie opatrzyli się i ruszyli z po
wrotem na podbój ziem, które własnowo!nie opuścili. Więc według opinii uczonego
niemieckiego Słowianie siedzieli już na tych
zemiach z górą lat tysiąc, gdy Germanie
uderzyli oa nich, by im te ziemie odebrać.

Święto Niepodległości w miastach śląskich

u
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stwo mikotowskie i okolicznych wiosek bardzo
liczny udział Równocześnie odbyło sie nabo
żeństwo w kościele ewangelickim i synagodze.
Po nabożeństwie ruszył pochód głównymi uli
cami miasta na rvnek gdzie przemówił bur
mistrz p. poseł Koi Wieczór odbyła sie w sali
Domu Polskiego" uroczysta wieczornica przy
licznym udziale społeczeństwa Przemówienie
okolicznościowe wygłosił nauczyciel p. Jedrzejczyik..

W Pszczynie.
Uroczystość obchodu Święta Niepodległości
rozpoczęła sie w Pszczynie po południu dnia ł0
bm Zainstalowano na balkonie ratusza głośni
ki radiowe, transmitujące uroczystości wręcze
nia buławy marszałkowskiej Gen. SmigłemuRydz.owi Miasto przybrało odświętny wygląd.
Na wszystkich domach i gmachach powiewały
chorągwie państwowe witryny sklepów były
udekorowane obrazami Najwyższych Dostojni
ków i rzęsiście iluminowali Specjalna uwagę
zwracała iluminacja rynku z pomnikiem Mar
szałka Piłsudskiego i ratuszem, które po raz
pierwszy tym razem były bogato udekorowane
i wyposażone w szereg reflektorów ; setki lamp
Wieczorem odbył sie capstrzyk przy udziale
xvo:ska organizacyj półwojskowych z przedsta
wicielami władż z pp starostą dr Jaroszem,
mjr Brandtem i burm Żmfje.m na czele W
związku z odbywającym sie w tym di.au ..Swje
tern POW.“ odbył sie po przybyciu pochodu t.y
rynek przed pomnikiem Marsz Piłsudskiego u'
roczystv apel poległych Prezes powiat POW.
P Paszyna wygłosił okolicznościowe przemówenie a następnie pp Kałuża i Białas rozpoczę
li apel poległych Odczytano 100 nazwisk pole
głych
W dniu wielkiego święta po uroczystych na
bożeństwach w świątyniach wszystkich wyznań
przy udziale władz, organi.ęacyi i szerokich
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marszczonymi brwiami, a potem zaczął mówić cichym,
równym głosem.

0 tern — jak to źle jest być takim złym członkiem
społeczeństwa, działać na szkodę innych, wyrządzać krzyw
dę nietylko tym, którym zabiera się coś, ale i wszystkim.
Bo n,a każdego pada podejrzenie. I o tym, że kradzież —
to jeden z najbrzydszych uczynków i że to powinno być nie
do pomyślenia w szkole, w polskiej szkole... Klasa zamarła
w ciszy. Chłopcy bali się oddychać. Wbili oczy w usta
pana profesora i siedzieli nieruchomo, jak posągi.
1 nagle — rozległ się płacz. Zerwali się wszyscy i
rc zgrozą, z przerażeniem spojrzeli w tę stronę. To Józek
płakał. Wstał też później i z mokrą od łez twarzą krzyk
nął:
— To ja!...
Spojrzał na klasę i krzyczał dalej:
— To ja! ja jestem złodziejem! ja wpm zabierałem
śniadania i ołówki i zeszyty i scyzoryk Mariana! Bo co
wy wiecie o mnie? ja nie mam nic! nie mam nieraz paru
groszy na chleb, a chcę się uczyć! Muszę mieć ołówki i ze
szyty! — muszę jeść! nie mogę patrzeć jak wy jecie śnia
danie. Ja jestem głodny! Ja...
— Czekaj! — przerwał pan profesor. — Dlaczego
nie powiedziałeś kolegom, że ci tych rzeczy potrzeba, że
jesteś głodny?
— Próbowałem, Nieraz i dawali. — Ale śmiali się
co mnie. Nazywali „dziadem pod kościołem“... A ja nie
eniosę, żeby ktoś śmiał się ze mnie. Wolałem... kraść.
Profesor spojrzał po klasie. Chłopcy milczeli: wbili
»czy w ziemię. Przyznawali się.
— Tak! powiedział pan profesor — źle, bardzo źle
robił Józek, ale czy nie gorzej robiła klasa? Czy można
go potępić tak zupełnie, stanowczo? czy klasa rozumie,
jak ma postąpić?
— Tak! — zawołał Władek. Wyszedł z ławki i pod
szedł do Józka. Wyciągnął do niego rękę:
— Przepraszamy cię! — rzekł.
— To ja... to ja was przepraszam. Jut nigdy nie
— wyjąkał Józek.
I uściskali się.

f>I<z najmłodszych

Jak to Franus zrobił?
Nudziło sie Franusiowi. Deszcz padał, nie mógł
wyjść na dwór, nie mógł pobiegać. W końcu myśli.
Nie będę się djużej nudził. Wezmę gruby papier,
wezmę nożyczki. Coś sobie zmajstruję. Zrobił Fra
nus tak: najpierw wyrysował na papierze to. co
przedstawia pierwszy rysunek. Potem wyciął tak,
iak tu widzicie. Wreszcre przegiął wycięty kawa"
lek na linii przerywanej. No i postawił. Widzicie,
co to Franus zmajstrował? Kozołka! Ucieszył się
Franuś ze swojej roboty i zaśpiewał tę starą pio
senkę:
— Koziołeczek, Malusieńko
Biega po ogrodzie.
Nie będę go wyganiał, wyganiał
Bo mnie pobodzie.

Nr ais
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W ubiegłym roku‘z okazji Jubileuszowe
go Zlotu harcerstwa polskiego w Spalę od
była się za aprobata Międzynarodowego
Biura Skautowego w Londynie zwołaną z
inicjatywy Polski 1 międzynarodowa kon
ferencja prasy skautowej, która zgromadzi
ta wielu reprezentantów zagranicznych
Pism skautowych. Konferencja ta, przyjmuiac jednogłośnie wszystkie polskie wnioski
0 międzynarodowej współpracy pism skau
towych, powierzyła Związkowi Harcer
stwa Polskiego, w dowód uznania zą poży
teczna inicjatywę, opracowanie i wydanie
pierwszego katalogu prasy skautowej całe
go świata.
Jak się dowiadujemy, prace nad przygo
towaniem katalogu są w pełnym toku. Wie!e pism skautowych z najdalszych zakąt
ków świata, które nie były reprezentowane
na konferencji w Spalę nadsyła nietylko od
powiedzi na rozesłane przez Komisariat
Międzynarodowy harcerzy ankietę i nume
ry okazowe swych pism, ałs także specjał,
ne podziękowania dla harcerstwa polskiego
za podjęcie tak pożytecznej pracy o zna
czeniu ogólno światowym i życzenie rych
łego ukończenia prac nad katalogiem.
Dotąd nadeszło ponad sto odpowiedzi z
Argentyny. Austrii, Belgii, Brazylii, Chile,
Czechosłowacji, Danji, Estonii, Finlandią
Francji, Republiki Dominikańskiej, Kanady,
Indii. Transwału, Australii. Anglii. Rodezji,
Hong-'Kongu. Singapore, Południowej Afry
ki, Islandii, Gujany Brytyjskiej, Trynidad,
Sudanu, Siamu, Haiti. Grecji, Gwatemali,
Holandii, Węgier. Stanów Zjednoczonych.
Łotwy. Luksemburgu. Meksyku, Norwegią
Peru. Portugalji. Rumunii. Hiszpanii, Szwe
cji, Szwajcarii i Jugosławii.
Katalog ma być wydamy na najbliższy
światowy zlot skautów t. z—. Jamboree,
które odbędzie sie w lecie 1937 r. w Holan
dii. W czasie Jamboree odbędzie sie II mię
dzynarodowa konferencja prasy skautowej
1 wystawa wszystkich pism skautowych
zebranych przez Polskę Organizacja kon
ferencji i wystawy została powierzona
przez Międzynarodowe Biuro Skautowe w
Londynie — Polsce .
...WYJEŻDŻAM NA ŚWIĘTA
...SAMOLOTEM NATURALNIE,
warstw społeczeństwa odbyła sie na rynku defilada przed przedstawicielami władz
W szkołach miejrcowych odbyły sie poga
danki ta temat roli i zasług Marszałka Śmigłe
go Rydza Wieczorem przy wypełnionej po brze
Ki sali Polskiego Domy Ludowego odbyła sit
uroczysta akademia Na program jej złożyły się:
występ orkiestry symfonicznej przemówienia
okoliczne dra Dzięgla, występy chórów .Lutni“
i .Paderewskiego“ oraz deklamacje. Uzyskany
z wolnych datków dochód przeznaczono na po
moc zimowa dla bezrobotnych
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Front
pomocy
zimowej
Żywiołowa ofiarność społeczeństwa na rzecz pomocy zimowej dla bezrobotnych

Dziś: Edmunda b. w.
jutreo: Salomei, Grze
gorza.
Przebieg wczorajszej publicznej zbiórki
ulicznej na pomoc zimową dla bezrobot
Wschód słońca: 5.46
nych przybrał charakter powszechny i ży
listopada
Zachód słońca: 17,19
wiołowy. Przy stolikach kwestowały naj
wybitniejsze osobistości Śląska z Panem
--------o-------Wojewodą Dr. Grażyńskim na czele. Nie
było nikogo, ktoby uchylił się od złożeń a
ofiarnego datku. Każdy uważał za swój
święty obow.ązek złożyć choćby najskrom
niejszą ofiarę. Ludzie nie czekając na we
Inicjatywa Dyrekcji okręgu Poczt i Te zwanie, sami zgłaszali się do kwestarzy i
legrafów w Katowicach idzie stale w kie
runku stwarzania klientom coraz to no
wych udogodnień. Ostatnio rozszerzono
zakres działania istniejącego przy rejono
Tarn. Góry, 16. 11. 36.
wym Urzędzie Telefoniczno-Telegraficz
Dnia
13.
11.
36
r. odbyło się w sali Do
tiym w Katowicach Biura Zleceń — telefon
mu
Ludowego
inauguracyjne
zebranie Oby
nr. 07.
Biuro to podaje bez pobierania dodatko watelskiego Kom.tetu Pomocy Zimowej
wych opłat: program teatru w Chorzowie Bezrobotnym. Zebranie zagaił p. burmistrz
i w Katowicach, program kin w Katowicach Antes jako przewodniczący tego Komitetu,
oraz czas i kierunek odjazdu tramwajów, przedstawiając cel i kon eczność intensyw
kierunek, czas odjazdu z Katowic i ceny bj nej i solidarnej akcji pomocy zimowej ze
ietów pociągów popularnych, adresy dyżur strony całego społeczeństwa miejscowego.
nych lekarzy w niedziele i święta w Cho Kierownik Mejskiego Komitetu Lokalne
rzowie. Katowicach i Tarnowskich Górach.
Telefoniczne Biuro Zleceń w Katowicach — go Funduszu Pracy p. Baiaś przedstawił zetel. 07 — jest pierwszym w Polsce tego
rodzaju telefonlcznem biurem informacyj
cym i należy przypuszczać, że jego usługi
spotkają się z ogólnym uznaniem i popar
ciem.
Pod przewodnictwem burmistrza pana
(—) Akademia żałobna w Teatrze ku czci Igna
cego Daszyńskiego.
Skopa odbyło się wieczorem dnia 13 b. m.
W dniu wczorajszym odbyła się w katowic posiedzenie miejskiego kom.tetu pomocy
kim teatrze im Wyspiańskiego źatobi.a akade zimowej bezrobotnym.
mia ku czci niedawno zmąriigo Ignacego Da
Po odczytań u protokołu z ostatniego
szyńskiego Salę teatru wypełnili przedstawi
ciele robotników wszystkich odcieni zawodo posiedzenia i przyjęć u go, przewodniczą
wych i politycznych W uroczystości żałobnej cy podał wysokość kwoty ze zbiórki ulicz
wzięli udział ponadto przedstawiciele władz z nej, która wyniosła 206 zł 86 gr. Ze spra
OD tracz Ryczkowskim. Kostka i Dworzańskhr. wozdania dowiedz ano się również o szla
orezyd miasta Kocurem na czele oraz repiezcn chetnym czynie tut. harcerek, które z wła
ranci wojskowości, posłowie rtd Przybył rówsnej inicjatywy zebrały na bezrobotnych
n;eż svn śp Daszyńskiego p Stefan Dasiyńsk Nu program akademii złożyła się część odzież wartości 60 zł 80 gr. Dzień zbiórki
Poniedziałek
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Ponied latek, dnia 16-go listopada 1936 roku.

Jakich informacyj
udziela nr 07?

wrzucali pieniądze do puszek. Stolik, przy j p. Mamonton dyr. przędzalni w Lublińcu,
którym kwestował na rzecz pomocy dla wręczył przewodniczącemu uchwałę tarnt,
bezrobotnych Pan Wojewoda był w stałym rady zakładowej, na podstawie której pra
cownicy przędzalni opodatkowali się n*
oblężeniu.
Wczorajsza tak piękna i powszechna rzecz bezrobotnych na czas od listopada b.
manifestacja ofiarności publicznej na rzecz r do marca 1937 r. w następującej wyso
najbardziej potrzebujących pomocy uwa kości: przy zarobkach od 101—200 zł —
żać należy za pomyślny prognostyk na dal 0,25 proc., zaś od 204—400 zł — 0,50 proc,
sze dni i m esiące, w których społeczeń miesięcznie. Potrącenia nastąpią przy wy
stwo nieść będzie swymi ofiarami pienięż płacę zarobków. — Firma zaś sama płacić
nymi i mater-alnymi pomoc bezrobotnym. będzie w tym samym okresie pół procent
od wszystkich wypłacanych zarobków.
Czyny godne naśladownictwa.

Utworzenie Komitetu Akcji Zimowej w Tarn. Górach

bianym całokształt bezrobocia na terenie
tut. miasta, uwypuklając rozmiary i z nim
związane c.ężary utrzymania tak licznej
rzeszy bezrobotnych. Następnie podał do
wiadomości p. burmistrz Antes skład po
wołanego przez p. Starostę Komitetu Oby
watelskiego Pomocy Zimowej Bezrobot
nym, Wydziału Wykonawczego, którego
przewodniczącym został mianowany p. pro
fesor Knosała.

Z miejskiego komitetu pomocy zimowej bezrobotnych
w Lublińcu

wokalno ' muzyczna oraz przemówienia pp
mec źiótkiewicza Stańczyka i robotnika We
sołego ^;św cne działalności Zmarłego Poza tvm cześć dekłamacyina wykonał artysta Te
atru Polskjesr.o o Stefan Sródka Pieśni chóral
ne wykonał chór kolejowy z Tarn. Gór część
gaś muzyczna wykonała orkiestra pocztowców
z Katowic Akademia żałobna miała charakter
podniosły i poważny
(—) Zaszczytne wyróżnienie.
Okrąg Wojewódzki LOPP. w Katowicach
przyznał dyplomy za zasługi dla Ligi Obrony
Powietrznej i Przeciwgazowej następującym
osobom: naczelnikowi g-m. Gierałtowice Grachtołowi Franciszkowi, kier. szkoły w Łyskach,
Wajdzie Józefowi, komendantowi post. Pol. Woj.
w Godowie Nowakowi Józefowi., naczelnikowi
Straży Pożarnej w Brzezin Proskemu Maksym.,
kier. szkoły w Czerwiomce, Kwiatkowskiemu Sta
nisławowi, sekret, kop. „Hoym“ Łatce Pawłowi,
mierniczemu przys. Michalikowi Karolowi, urz.
kop. „Hoym“ Wenclowi Franciszkowi, nacz. Okr.
Urz. w Przyszowicach Motyce Franciszkowi,
cieśli Winklerowi Janowi z Knurowa oraz se
kretarzowi mag. Wodzisław Szalikowi Brunon.,

odz eży i bielizny ustalono dla Lublińca
na 26 bm. Poruszono sprawę datków zbie
ranych w mieście samym, które miałyby
pozostać dla bezrobotnych urasta. Rozwa
żano sprawę kilkakrotnego opodatkowania
na rzecz bezrobotnych.
Dokonano wyboru komisji rozdzielczej
i odbiorczej, do których weszli pp. bur
mistrz Skop, Rożniewska H., Grabowska,
Durski i Ochman. Dla dokonania zbiórki
odzieży, miasto podzielono na 4 rejony.
Obecny na zebraniu członek komitetu

(Si) Uniwersytet Powszechny.
będzie otwarty jutro tj. we wtorek 17 bm.
Wykłady odbywać się będą w gmachu zimnu
państw. Uniwersytetem kieruje p. prof, dr Be.
tł-ejau

Z Pszczyńskiego
(P) Targ na bydło w Mikołowie.
Następny targ na bydło i konie w mieścił
Mikołowie odbędzie się w czwartek, dnia 19 bm.

Z Tarnogórskiego
(T) Z uchwał Magistratu tarnogórskiego.
Na ostatnim posiedzeniu Magistratu wysłu
chano sprawozdania burmistrza p. Antesa w
w sprawie odebrania koncesji bekon jarskiej fir
mie Janoschka przez Ministersetwo Przemysłu
i Handlu oraz uchwalono czynić starania o prze
stawienie produkcji bekonów na produkcję in
nych przetworów mięsnych, wzgl. poczynić star
ramia o pozyskanie innej firmy bekonowej.. Na»
stępnie omawiano sprawę przydziału robót ziem
nych dla Mijeskich Zakładów Przemysłowych,
W dalszym ciągu posiedzenia uchwalił Magi
strat sprzedać parcele budowlane Janowi Mal
ko w i, Emilowi Kachlowi, Szczurkowi Robertowi
oraz Lesikowi Stefanowi. Wykonanie robót ma
larskich w Domu Ludowym powierzył Magistrat
firmie Jakób Nowak po cenie oferowanej oraz
wyraził swoją zgodę na przeniesienie całego
szeregu kredytów w ramach budżetu bieżącego

Z Lublinieckśego
(Si) święto Niepodległości w Siemianowicach.
W Rocznicę Niepodległość1 miasto nasze
przybrało szatę odświętną. W kościołach para
fialnych odJbyly aię nabożeństwa przy tłumnym
udziale wiernych, przedstawicieli władz, organizacyj i młodzieży szkolnej. Wieczorem od
była się piękna akademia w sali pod „Dwiema
Lipami“, rozpoczęta występem chóru „Chopin“
pod dyrekcją prof. Soloeha. Przemówienie oko
licznościowe wygłosił prof, dr Betleja. Od
czytano depeszę hołdowniczą do Marszałka
Śmigłego-Rydza.

Następnie ucgenica gimn. państw. Pacholska
wygłosiła deklamację. Atrakcją był występ
śpiewaczy p. Mathei, którego witała widownia
licznymi brawami. Orkiestra mandolinowa Zw.
Strzeleckiego pod dyrekcją p. Józefa ta Sosińskiego wykonała szereg utworów. Na zakończe
nie OMP. wystawił dobrze opracowaną insceni
zację piosenki „Wojenko, wojenko“— pod kie
rownictwem p. Góreckiego.
Piękne poranki odbyły się również w szko
łach, ponadto osobna akademia odbyła się w
świetlicy Z. S.

(L) Z życia Twa Polek w Koszęcinie.
Staraniem Twa Polek odegrano omegdaj %
Koszęcinie sztukę „Sąsi-edfci“ d „Pacjent nr 1“.
Dochód z przedstawienia przeznaczono na urzą
dzenie gwiazdki dla najbiedniejszych Koszę
cina.
(L) Zwalczanie drożyzny.
Przeciw rzeźnikowi Pawłowi Buli z Pawon
kowa wpłynęło do starostwa doniesienie poli
cji, ponieważ pomimo upomnienia nie wywiesił
w sklepie swym cennika.

'

z dm tarn Manno zwo
Polskiego Związku Zachodniego obwodu katowickiego

t—) Zarząd Koła Lokalnego Organizacji Przy
sposobienia Wojskowego Kobiet (P. W. K.)
wzywa wszystkie członkinie do wzięcia udzia
W sali obrad Wydziału Powiatowego
łu w akcji pomocy zimowej i zgłoszenie się do
Naczelników Obwodów, w których zamieszku odbył się w dniu wczorajszym przy licznym
ją. celem podjęcia pracy.
udziale delegatów doroczny walny zjazd
obwodu
katowickiego Polskiego Związku
t—) Zaprzeczenie wiadomości o emigracji do
Zachodniego.
Belgii.
Kolportowana wiadomość o możliwościach
Obrady zagaił prezes zarządu powiato
emigracji do Belgii dila 4.000 robotników nie wego sędzia p. Gajkiewicz, witając w swym
jest zgdtaa ze stanem rzeczywistym. Możliwości
emigrowania takiej grupy robotniczej istnieją powitalnym przemówieniu przedstawicieli
jedynie w teorii. Gdyby nawet sprawa ta zreali władz oraz organizacyj w osobach pp. po
zowała się, to możliwość wyjazdu miałaby osoby sla dr I. Nowaka z Chorzowa, prezesa Za
o specjalnym fachu i odpowiadające specjalnym rządu Okręgu Śląskiego PZZ, dyr. M. Ko
warunkom.
rzeniewskiego, członka Rady Naczelnej P.
Podwyższone ciśnienie krwi. Doświadczenia
tebrane w klinikach dla chorób wewnętrznych
stwierdzają, że naturalna woda gorzka -Franci
szka Jozefa iest p.erwszorzędnie działającym
trodkiem przeczyszczającym.
(o)
(—)) Poszukiwanie.
Poszukuje sięAdama Pyzałskiego, ur. 17. 6.
X877 r„ który ostatnio przebywał w N.emczechi
pracując w firmie „Oton Gvuson' w Magdebur
gu. Pyzalski w lipcu 1918 r. rzekomo opuścił
pracę i wyjechał do Polski. Osoby, które wiedzą,
gdzie c'becn:e przebywa Adam Pyzalski, pro
szone są o przestanie wiadomość’ do Syndykatu
Emigracyjnego, Warszawa, ul. Króla Alberta
er 7.

Z. Z., wicestaroste Richtera, radcę Maciej,
czyka. iusp. Wieczorka i innych. W dalszym
swym przemówieniu p. sędzia Gajkiewicz
scharakteryzował pokrótce dotychczaso"
wa działalność oraz wytyczył wskazania
na najbliższą przyszłość. Z kolei powołano
do prezydium dyr. Korzeniewskiego (prze
wodniczący). p. Teodora Gołąbka (sekre
tarz) oraz ławników pp. Burka Antoniego
oraz red. Pronobisa. Po złożeniu sprawo
zdań ustępującego zarządu oraz dyskusji
nastąpił wybór nowych władz, do których
powołano pp: prezes — sędzia Gajkiewicz
oraz członkowie: Sołtys. Kinowski. Ciem
broniewicz, Rosada, Trembiński Stachówski. Wołoszyński. Smolka. Piec, Gołąbek
Wałoszek. Michelewski i Jopek.

W dalszej części obrad referat Polifycz
no programowy wygłosił kierownik Okrę
gu Śląskiego mgr. Józef Wojciechowski pt;
(Si) Nocna służba aptek.
Od poniedziałku 16 bm. pełni służbę nocną „Zadania Polskiego Związku Zachodniego
do sok.ly włącznie apteka św. Barbary przy ul. ■na tle stosunków polsko niemieckich ubie
Bytomskiej.
głej doby“.

Z Siemianowic

Jak wynika ze sprawozdania prezesa ob
wodu, na terenie Wielkich Katowic i po
wiatu — Polski Związek Zachodni liczy 35
kół z 5.300 członkami. Na kolonie letnie
wysłano w bieżącym roku 1700 dzieci. —
Wszędzie fam, gdzie istnieją koła PZZ. zor
ganizowane zostały lokalne komitety po
pierania polskiego kupiectwa i rzemiosła na
Śląsku. Również z inicjatywy kół rozwinie"
to w 1936 roku masową akcję propagando"
wą za odpuszczeniem zniemczonych na
zwisk. W powiecie i mieście Katowice dzię"
ki tei akcji zgłoszono ogółem 7.030 nazwisk.
Cyfra ta procentowo stanowi 5 proc. całe)
ludności Katowic i powiatu.
W wolnych głosach przemawiało szereg
mówców, domagających się, aby Polski
Związek Zachodni coraz szerzej ugrunto
wywał swa działalność w terenie.

firmacyi jest znikoma w stosunku do ilości pol«
skich członków zboru.
Wreszcie Zjazd zwjaca się do Dyrekcji Roz
głośni Radia Polskiego w Katowicach z apelem
o ogywzenie do minimum programu z muzyką
niemiecką a w szczególonśęj produkcji lekkiej
muzyki i zastąpienie j-ej muzyka polskich wzglę
dnie innych kompozytorów
Stwierdza m in. że Niemcy w Polsce na terenie
samego tylko Województwa Śląskiego mają 10
szkół średnich, gdy tymczasem Polacy w Niem
czech. dysponujący jedynym gimnazjum w By
tomiu. stalfi narażeni są ze strony władz nie
mieckich na liczne przeszkody ; utrudnienia
przy budowie i organizowaniu dwuch dalszych
szkół średnich, a to w Raciborzu i Kwjdzyniu.
Uważając takie postępowanie władz niemieckich
za celowe hamowanie swo-bcdy życia kultural
nego Polaków w Niemczech, zwracamy się do
polskich władz państwowych o stosowanie ta
kich samych metod względem nadmiernie roz
wiń ętego w Polsce niemieckiego szkolnictwa.
Dalej Zjazd z dużym ubolewaniem podnosi
znany powszechnie fakt. że od czasu przyłącze
nia Śląską do Macierzy ilość nabożeństw nie
miecklch po stronie polskiej nie tylko nie zraniej
szyła sie lecz przeciwnie, w niektórych miej
scowościach sie powiększyła. Biorąc pod uwa
gę okoliczność że nabożeństwa niemieckie ni
Śląsku byty wprowadzone nie ze względu na
potrzebę ludności, lecz dla celów german'zacyj*
nych. Zjazd wyraża gorącą prośbę, by Władze
Kościelne zechciały dokładnie zbadać i podda/
rewizji dotychczasowy stan rzeczy

Równocześnie Ziazd wyraża zdziwienie, że
Wiadomości Parafialne“ wydawane przez sze
reg parafii na O Śląsku drukowane są dwuję
zycznie
Z uwagi iednakże na niedawna przeszłość
Śląska i na dzisiejszy układ stosunków narodowościoych na Śląsku Zjazd uważa taki stan rze
czy za wysoce niekorzystny
Ponadto Zjazd wita z uznaniem wiadomość,
że w wyborach do rad kościelnych i zastępstw
zborowych w Kościele Unijnym na Śląsku Po
lacy zdobyli znaczna ilość mandatów Uzyskane
wyniki nie odpowiadała jednak leszcze sile liczę
bnej Polaków, należących do Kościoła Uniinego.
Ziazd piętnuję fakt. że na 30 księży pasto
rów w Kościele Unijnym na Górnym Śląsku nie WSZYSCY PAMIĘTAJMY, ZE FUNDUSZ
ma dotychczas ani jednego pastora narodowo OBRONY NARODOWEJ MA KONTO
P. K. O. NR. 370,000.
ści polskiej I te ilość polskich nabożeństw | kon
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Ideowy apel P. Wojewody Grażyńskiego do młodzieży powstańczej — Obrady walnego zjazdu delegatów OMP.
W dniu wczorajszym poraź pierwszy mło
dzież powstańcza zgrupowana w Oddziałach
Młodzieży Powstańczej, zebrała się na walny
zjazd delegatów w Katowicach. Obrady toczy"
iy sję w pięknie przystrojone! w chorągwie o
barwach narodowych i śląskich, w makaty i
kobierce sali Domu Oświatowego w Katowicach.
0 sympatii, jaką cieszy się ta najmłodsza orga
nizacja wśród społeczeństwa świadczyło liczne
grono gości i przedstawicieli różnych związków i
organizacyj, które przybyto na Zjazd. Zjazd za
szczycił swym przybyciem Pan Wojewoda Dr.
Grażyński, któremu młodzież powstańcza zgoto
wała niezwykle serdeczne przyjęcie, witając go
długotrwałymi oklaskam] i okrzykami na jego
cześć. Następnie chór powstańczy odśpiewał
hymn narodowy.
Przemówienie powitalne wygłosił p. poseł
Olszewski, oddając przewodnictwo obrad p. me
cenasowi Witczakowi, który z kolei zapropono
wał powołanie prezydium honorowego, w oso
bach pp. senatora Kornkego, starosty dr Seldlera i Mierzwy oraz wiceprezydenta miasta p.
Szkudlarza.
Po odśpiewaniu hymnu powstańczego prze
wodniczący Zjazdu składa deklarację, w której
m. ni. powiada, że młodzież powstańcza wyznaje
wiarę 1 zasadę, jżk Naród polski sięga tak daleko
Jak sięga język polski (oklaski). Piękne z kolej
przemówienie wygłosił członek Związku Mło
dzieży Powstańczej p. Kempny, który odzwier
ciedlił w słowach gorących pragnienia i dążenia
młodego pokolenia polskiego, a szczególnie zor
ganizowanej młodzieży w Związku.
Następuje zabrał głos Pan Wojewoda, które
mu ponownie młodzież powstańcza zgotowała
żywiołową długotrwałą owację.
Na wstępie swego przemówienia Pan Woje
woda podkreśla, że ilekroć bierze udział w wal
nych zjazdach Związków Powstańców Śląskich
1 kiedyś się spotyka z powstańcami przy róż
nych okolicznościach zawsze przeżywa uczucie
wielkiej radości, że znajduje się wśród przyja
ciół i że jest wśród tych, z którymi w swojm
czasie walczył z bronią w ręku, a obecnie z ni
mi pracuje nad realizacją ideałów narodowych
( państwowych na Śląsku.
Dzisiaj odbywa się walny zjazd młodzieży
powstańczej, która jak cała młodzież polska ma
poprowadzić dalej pracę w tym kierunku,
ABY POLSKA NIE BYŁA TYLKO HASŁAMI
I FRAZESAMI SILNA, ALE SILNA MOCĄ.
W dalszej części Pan Wojewoda nawiązując" do

Gist ze Słeizm

Dzień targowy we czwartki nadaje naszemu
prowincjonalnemu miasteczku charakter wiel
kiego jarmarku. Nieduży Rynek jest zapchany
furmankami. W zaprzęgach przeważają nierozłe krówki, należące do osadników i drobnych
chałupników, którzy tutaj przeważają. Niewiele
oni mają do zbycia: kopa, dwie kapusty, dwa,
trzy worki ziemniaków, lub zboża, oto całe ich
bogactwo, starczące na opędzenie najpilniej
szych wydatków. Obok, koło bóżnicy odbywa się
targ na nabiał, towary łokciowe i strzyżne, zio
ła lecznicze, garnki i różne drobiazgi. W po
bliżu dworca odbywa się targ na nierogacizmę.
Okolica Skoczowa jest słynna z hodowli świń.
Wszystko to kończy się koło godziny dziesiątej.
Gospodarze narzekają na niskie ceny. Ładne
prosię kosztuje 10 zł i zaledwie pokrywa koszta
hodowli, wyrostki od 20 zł, tuczne świnie koło
setki. Kupują przeważnie górale i ludzie biedni
i okolicy Caszyna; między nimi sporo koleja
rzy. Zawsze targ skoczowski jest tańszy od cie
szyńskiego.
Obok targowiska mieści się składnica rolni
cza. Wszystko jest tutaj na składzie, czego rol
nik potrzebuje. Ruch, jak na dzień targowy nie
szczególny. Jest właściwie po sezonie. Zakupno
nawozów sztucznych tej jesieni ucierpiało przez
długotrwałe słoty, które stały s:-ę klęską dla rol
nictwa. Zboże zasiane wygniło, trzeba we wielu
miejscach siać na nowo. Ten wydatek nieprze
widziany skrupił się na nawozach. Nie było cza
su na ich wysiew, teraz niema pieniędzy na ich
zakupno, bo zboże przeznaczone na sprzedaż
trzeba wysiać pv drugi raz. W budżecie drob
nego chłopa tak wydatek jest klęską.
Ruch w gospodach nikły. Ludzie załatwiają
sprawunki konieczne po sklepach i wyjeżdżają.
W kancelariach adwokackich sporo klientów,
lecz pieniędzy mało; urzęduje się prawie wy
łącznie na kredyt a grosz ciężko wydobyć.
W sieni sądowej jest ludno. Dziś jest dzień
licytacji nieruchomości. Reflektantów jest mało,
Ecytaeja ospała, ceny osiągane są przeważnie
niższe od szacunkowych. Tutaj odbywają się
prawdziwe tragedie, mimo różnych pomocy i
cddłożań stanu rolniczego. Jedni nie mogą płaeić, bo nie zarobkują, inni zaręczyli cudze weksle
i ponoszą konsekwencje.

granego w Teatrze katowickim ,,Wyzwolenia“
Wyspiańskiego podkreśla symboliczne znaczenie
postaci Konrada, który iest przedstawicielem
czynu i walki o niepodległość, kóry domaga się
państwa realnego, jak wszędzie indziej, z krwi
i kości. To pragnienie Konrada 1 głoszone przez
niego hasła udało się zrealizować dzięki temu,
iż znalazł się Człowiek, który pofraiił przekuć
słowa poetyckie w Czyn.
Dzisiaj znajdujemy się w warunkach ciężkich.
Toczy się bój, który trzeba wygrać. Zadania, któ
re stoją przed nami są olbrzymie. Jest rzeczą

niezmiernie doniosła, aby pokolenia młode li
6. Uznania pracy za najważniejszy czynnik
niały nie tylko przejąć dorobek społeczeństwa bogactwa narodowego,
7. Przebudowy i odbudowy gospodarczej.
starszego, ale aby stały się jeszcze silniejsze 1 j
wzniosły do tego dorobku nowe wartości.
, - / '
Dzisiejszy Wasz walny zjazd — mówił Pan ' . ,
Wj-ewoda — ma dokonać przeglądu tego dorob
ku realnego, jakj w ciągu ostatnich lat potrafili
ście własnym wysiłkiem stworzyć. Poza tym
Zjazd ten ma o tyle jeszcze doniosłe znaczenie,
że zostanie tu wygłoszona deklaracja ideowa, —
Pamiętajcie o tym, że

Młodość można zatrzymać, jeśli sią nie zatraca ukochania
pewnych ideałów, wiary we własne siły i zdolności realizowania
pewnych haseł
Chciałbym, aby wiara we własne siły zawsze IDŹCIE STWORZYĆ RADOŚĆ, PŁYNĄCĄ
Z TWÓRCZEJ PRACY NA ŚLĄSKU.
w Was tkwjła, żebyście mieli taką wolę, aby
wyczarowywała ona same zwycięstwa. Mocna
Przy ostatnich słowach przemówienia Pana
wola decyduje o powodzeniu haseł. Zdajemy so Wojewody zerwała się istna burza oklasków i
bie doskonale z tego sprawę, że zaległości w ■okrzyków, które wzniosła młodzież na cześć
Polsce są tak duże, że na ich usunięcie nie swego Patrona, dziękując Mu za światłe wska
wystarczy praca obecnego pokolenia.
zania w pracy organizacyjnej.
Z kolei nastąpiły przemówienia przedstawiDalej Pan Wojewoda wskazuje na istnienie
zasadniczych kierunków, które w pracy mło" cieli władz i organizacyj. M. in. witali zjazd
dzieży powstańczej powinny się zaznaczyć.
I Wiceprezydent P. Szkudlarz imieniem miasta,
Ogamzacja młodopowstańcza może »twwzyć^ TomaaWwoa Meoiem Młodych Polek, p.
„ ,
. , ,
,
.
,
. , nacz. Przybyła z ramienia Związku Rezerw ipodbudowę , byc przygotowaniem do zadań fców> mecenas Strzelczyk imieniem Związku
ważniejszych, które nas oczekują. Podstawy! Strzeleckiego, przemawiał również przedstawimoralne, na jakich się powinna oprzeć Wasza! ciel nauczycielstwa szkół powczechnych p.
organizacja, winny być jak najsilniejsze. Przede j Depowski, w imieniu Sokoła p.. Sławiński, w
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RADIO yy,
KATOWIC
Poniedziałek 16 listopada.
KATOWICS. Godz. 6.00 Pieśń poranna. 6.03 Płyty.
6 03 G'.mnastyna. 6.50 Muzyka z płyt. 7.15 Dziennik po
ranny. 7.25 Wiadomości bieżące. 7.30 Płyty. 8.00—8,10
Audycja dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół fdla dzieci
starszych. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Płyty. 12.40 „Nlo
b.ó“ — pogadanka. 12.50 Dziennik połudn.owy. 13.00
Płyty. 13.58 i 15.00 Wiadomości g -spodarcze. -5.1s Kon
cert reklamowy. IV25 Życi? I ulturaln.- <lą-k%
15.40
Płyty. 16.15 Skrzynki nożykowa. 16.30 Tance eolskie.
17.00 „Zdobycze »ol-kVt-o ustawę li w-twa * - »<•!
17.15 Koncert. 17.50 „Cezary Lombroso“ — (z okazji
setnej rocznicy urodzin). 18.00 Pogadanka aktualna,
18.10 Wiadomości sportowe. 18.20 Felieton sportowy -r
wygł. Stefan Kisieliński. 18.30 Płyty. 18.50 Kącik mło
dzieży wiejskiej. 19.00 Audycja Zw. Oficerów Rez. P.. P.
1J 20 Muzyka taneczna. 20.10 „Juliusz Cezar* — opera
w 3 aktach Jerzego Fr. Hatndia. w I. przerw e: Dzien
nik wieczorny i pogadanka aktualna.. W IX. przerwif
Recytacja prozy. 22 40—23.00 Płyty

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Poniedziałek 16 listopada.
Godz. 17.00 Budapeszt: Recital wioloncz. 17.00 Stras
burg: Koncert radioorkiestry. 17.30 Wiedeń: Pieśni i
arie. 17.35 Mor. Ostrawa: Rec.tal śpiewaczy. 18.00 Sztut
gart i Kolonia: Koncert rozrywkowy. Budapeszt: Mu
zyka cygańska. 18.15 Bukareszt: Koncert radioorkiestry. 13.00 Koenigswusterhausen: Audycja wieczorna.
19.15 Budapeszt i Anglia (Nat. Progr.): Muzyka. 20.10
Wroclaw. Wesoły w.eczór. 20.15 Budapeszt: Koncert
symf. 20.30 Praga 1 Berlin: Koncert. 20.40 Mediolan:
Operetka. Rzym: Koncert symf. 21.30 Hamburg: We
sołe pieśni. 22.15 Brno: Recital fort. 22.30 Wroclaw:
Koncert nocny. 23.00 Kolonia 1 Monachium: Muzyka
rozrywkowa. 23.10 Mediolan 1 23.10 Rzym: Muzyka ta
neczna. 24.00 Frankfurt: Dziś tańczymy.

wanie kraju i ojczyzny, zdolność do ofiarnej a wreszcie poseł Li goń i senator Kornke, Prezes
pracy dla całości Państwa.
Związku Powstańców śląskich.
W obradach wczorajszego Zjazdu brało
WAŻNĄ RZECZĄ JEST RÓWNIEŻ
udział
201 delegatów. W dalszej pierwszej czę
KWESTIA CHARAKTERU.
ści obrad uchwalono depesze hołdownicze, które
Chodzi o to, aby charaktery Wasze ujawniły. młodzież powstańcza wysłała do Pana Prezysię w pracy Waszej, żebyście mogli to, co gło- denta
Rzeczypospolitej, Marszałka Śmigłego
-ooo
sicie w rzeczywistości realizować. W wielkich I
Rydza, Premiera Składkowskiego, Prezesa
teatrów
starciach życiowych będzie Wam potrzebna Federacji Związku Polskich Obrońców Ojczyzny
także wiedza i wychowanie fizyczne. Na tych Generała Góreckiego, Ministra Kwiatkowskiego
i kin
m
strunach musi S'ię rozdźwięczeć Wasza praca, oraz Pana Wojewody Grażyńskiego.
W okresie swego początkowego rozwoju win
Po zarządzonej przerwie toczyły się dalsze
iliście kłaść przede wszystkim nacisk nie na obrady, w czasie których m. in. uchwalono za Teat! im. Stanisława Wyspiańskiego
ilość ale na jakość członków. Kiedy zaś zmon sady ideowe OMP.
w Katowicach.
tujecie fundamenty Waszej organizacji, będzie
Wtorek, dnia 17 listopada: Koncert Imre Ungar a, W ■
Zasady ideowe 0. M. P.
cie mogli pomyśleć wówczas o rozwoju ilościo
godz. 20.15.
wym. Faza, w której się obecnie znajdujecie,
Środa, dnia 18 listopada: „Matura“ o godz. 20.
O. M. P. jako organizacja młodego poko
-Czwartek, dnia 19 listopada: „Tessa“ o godz. 20.
jest fazą przygotowawczą. Jednym z istotnych lenia polskiego poczuwa się do odpowiedzialności
zagadnień jest sprawa kierowników pracy, bo za Isy Narodu i Państwa.
Koncert Imre Ungarn.
jeśli kierownik jest dobry, to i organizacja jest
O. M. P. jest świadom trudnego położenia
We wtorek o godz. 20.15 w Teatrze im. St. Wyspiań
dobrą i lepsze będą rezultaty pracy.
geo-politycznego Państwa Polskiego.
skiego wystąpi najwybitniejszy pianista wirtuoz nie- ,
Tutaj Pan Wojewoda oświadcza, że zagadnieZdając sobie sprawę z tych dwuch rzeczy, widomy Imre Ungar. W programie: Bach, BeethovenMozart, Bela Bartok i in. Szczegóły w prograA
nie wykształcenia odpowiedniej ilości kierowni- zasadniczy cel swój widzi O. M. P. w wychowa Chopin,
mach.
nków młodzieży powstańczej jest jego troską i j niu wyższego typu obywatela, który dzięki
zamierza powołać do życia szkołę instruktorów mu chrakterowi i przymiotom będzie w stanie
Teatr St. Wyspiańskiego na prowincji
młodzieży powstańczej. Pogłębienie ideowe — uniknąć błędów przeszłości i wykorzystać nasze
BIELSKO — poniedziałek, dnia 16 listopada: „Ter
mówił dalej P. Wojewoda — i solidarność w doświadczenie, historyczne do budowy Mocar ea* o godz. 19.30.
CHORZOW — wtorek, 17 listopada: „Królowa przed
pracy powinny być wytycznymi wszystkich Wa stwowej Polski.
mieścia“ o godz. 35.30 dla bezrobotnych.
CHORZÓW — wtorek. 17 listopada: „Tessa“ o godz.
szych wysiłków. Chciałbym, aby oddziały mło
Obok tego O. M. P. dąży do ukształtowania
dzieży powstańczej z punktu widzenia karności takiego ustroju społeczno-gospodarczego, który 20-tej.
(
KNURÓW — piątek, 20 listopada: „Matura" o go
i dyscypliny oraz wystąpień publicznych okazały j f>y był fundamentem do budowy Mocarstwowej dżinie 20.
się wzorowe, chciałbym Was zapewnić o mojej : Polski i wzmógł żywotne siły Narodu i gospoDom Ludowy w Chorzowie
życzliwości i trosce, chciałbym, aby tak jak darstwą narodowego.
REPERTUAR TEATRU;
dawniej, kiedy na tej ziemi prowadzona była ;
O. M. P uchyla czoła przed najszlachetniejWtorek 17 bm. ,Tessa“ o godz. 20.
wielka praca narodowa, a kiedy potrzeba było szymi ofiarami i wysiłkami, poniesionymi dla
ludzie umieli przekuć tę pracę narodową na czyn, Ojczyzny przez Powstańców Śląskich i wszystKinoteatry w Katowicach
na walkę zbrojną, kiedy z tego ludu śląskiego kich Bojowników o Niepodległość,
od dnia 13 listopada:
Wychodząc z takich założeń O. M. P. ustala
wyszły całe zastępy powstańców, którzy wal- j
CAPITOL: „Pod dwiema flagami".
czyli o ziem.ę, a obecnie prowadzą wielką rowytyczne ideowe na zasadach:
CASINO: „Alllotria“.
botę na odcinku pracy narodowej i państwowej
COLOSSEUM: „Tajemnica panny Brim , „Senorit*.
ł. Najwyższej ofiarności dla Narodu i Pań
w masce“.
abyście i Wy podjęli tę piacę ; kontynuowali stwa,
CAPITOL: „Toni z Wiednia".
w przyszłości. Chciałbym, aby‘ście maszero
STYLOWY: „Amojt", „Takie są dziewczęta ,
2. Duchowego zespolenia Narodu,
UNION: „Bohaterowie, Sybiru".
wali w przedniej straży ruchu młodzieżowego w
3. Dyscypliny narodowej, opartej na zasadach
DĘBINA Dąb: ,Pepl", „Całe miasto o tern mówi «
Polsce. (Huczne oklaski.)
demokratycznych,
4. Pierwszeństwa Polaków w Państwie,
Szanując tradycję powstańczą idźcie w nowy
Inne miasta
okres Waszej pracy z nowym zapałem, z nowym
5. Uznania możności pracy za prawo die
BIELSZOWICB — ŚLĄSKIE: , Bolek i Lolek“,
.Brodvay Bill“.
entuzjazmem, nową wiarą.
wszystkich,

Rspertaam

Uroczystość Towarzystwa Polek w Wełnowcn
Wełnowiec, 16 listopada.
W dniu 8 bm. gmina Wełnowiec żyła pod
wrażeniem uroczystości 30 lecia pracy społeczno
narodowej członkiń Tow. Polek Koła II, nad któ
rą protektorat objęli pp. b. senat orka B ramo w"
ska, dr. Kujawska oraz starosta dr. Seidler.
Piękną tą uroczystość poprzedzono „Weselem
Śląskim“, przy współudziale Tow. Młodych Po
lek z Katowic Dębu, OMP. z Katowic Dębu oraz
okolicznych Kól Tow. Polek. Na część oficjalną
przybyli pp. dr. Kujawska, Richternwa, dr. Gawlas w zastępstwie starosty katowickiego oraz
reprezent. Żarz. p. Rzymełka. Po produkcjach
Tow. Młodych Polek oraz Oddz. Młodz. Pow
stańczej z Katowic-Dębu, zabrała glos p. dr. Ku
jawska i przedstawiła genezę Tow. Polek na
Śląsku, podkreślając niezwykle trudne warunki
, pracy narodowej pod zaborem pruskim. Po prze

mówieniach gości oraz złożeniu życzeń Jubilat"
kom i Towarzystwu w imieniu Starostwa przez
p. dra Gawlasa oraz w imieniu nacz. gminy
przez ławnika Rzymetkę oraz po odczytaniu de
pesz gratulacyjnych, p. dr. Kujawska wręczyła
12 Jubilatkom — matronom ruchu narodowego
w gminie Wełnowiec dyplomy za 30 letnią pra
cę na polu sp o 1 e c z n o "ma ro dowym.
Po akcie tym przemówił kier. szkoły p. Fur
man podkreślając zasług; Jubilatek dla sprawy
polskiej i zaapelował do zebranych, by skupili
swą młodzież w szeregach Tow, Młodych Po
lek oraz w Oddziałach Młodzieży Powstańczej
organizacjach wyrosłych na tradycji powstań
czej.
Odśpiewaniem hymnu państwowego zakoń
czono tę piękną uroczystość, która na obecnych
wywarła niezatarte wirażenie.

CHORZÓW — APOLLO: „W blasku słońca“, . Nie
samowity dom“.
CHORZÓW — DELTA: „Sprzedany glos“, „Jasno
widz".
CHORZÓW — ROXY: „Katarzynka". „Pokój Nr.
309“.
CHORZÓW — RIALTO: „Nie odchodź odemnie" *
•Samochód nr 69“.
HAJDUKI W. — ŚLĄSKIE: „Panna Liii“,
.Serce
zo stali".
HAJDUKI W. — RIALTO: Max Schmeling contra
Joe Louis, „Człowiek który wiedział".
MIKOŁÓW — ADRIA: „Tarzan niezwyciężony", **'
Igrzyska olimoijskie.
MYSŁOWICE — CASINO: „Antoni Adversy .
NOWA WIEŚ — PIAST: „Szalony Wiedeń“.
NOWA WIEŚ — SIENKIEWICZ: „Róża“, „Poznali
sie w Monte Carlo.
PAWŁÓW — EDEN: „Mazur", , Sing-Sing .
PIOTROWICE — METROPOL: „Jego Wielka Mi
łość“.
,
RADZIONKÓW — CASINO: „Bohaterstwo krwi ,
„Robin Ilodd. Eldorado".
RYBNIK — APOLLO: „Allotria“ I Gorzka herbata.,
RYBNIK — BAŁTYK: „Rose - Marie“.
RYBNIK — HELIOS: „W cieniu samotnej sosny 1
„Mały buntownik“.
ŚWIĘTOCHŁOWICE — APOLLO: „Porwano kobie
to“ „Straszny dwór“.
ŚWIĘTOCHŁOWICE — COLOSSEUM: „Jej wyso
kość tańczy walca1. „Dzisiej-ze czasy'.
ŚWIĘTOCHŁOWICE — WAWEL: „Tyś mój cały
świat“, „Sprawa 444“.
SIEMIANOWICE — APOLLO: „W blasku słońca A
Od wtorku 17 bm. do piątku 20 bm. .Wacuś“ (Dymsza*
SZARLEJ — APOLLO; Czardas Tokaj miłość“.
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A. K. S. umie wygrywać...!
Garbarnia — A, K. S. 0:3 (0:0)

A. K. S., beniaminek Ligi Państwowej,
stanął na boisku po dwutygodniowej prze
rwie, aby rozegrać spotkanie ze swym przy
szłym rywalem ligowym — krakowską
Garbarnią. Obserwatorzy meczów ligo
wych n.e wróżyli chorzowianom powodze
nia, a że z drugiej strony zaciekli kib ce
AKS-u w zwyc.ęstwo to nie wątpili, — nie
trzeba się dziwić; tym bardziej, że — jak się*
okazało — mieli słuszność. Garbarń,a prze
grała nawet zbyt wysoko...
Wobec szczelnie wypełnionej widowni
stanęły drużyny nieco zdekompletowane.
W Garbarni zebrakło Joksza i Skóry, a w
A. K. S.-ie Marszela, wskutek czego linia
ataku przedstaw.ała się następująco: Pytel
Nagrał na- skrzydle, a na jego pozycji wy
stąpił Urbański; poza tym nie brakło niko
go.
.
Po pierwszych minutach wzajetimego
b dania się, Garbarnia przypuściła szereg
ataków, z których każdy był groźny, a
szczególnie te, kończące się na Pazurku.
Mrugała był w stałym pogotowiu, wiedząc,
żt ma przed sobą polsk ego reprezentanta.
Atak A. K. S.-u, nie mając należytego oparc.,a w pomocy, która — jak zwykle — nie
dop sala — odgrywał się od czasu do cza
su, ale nie tak skutecznie. W 13-ej minuc e
prawoskrzydłowy Garbarni nie trafia do
bramk z idealnej wprost pozycji. W odpowiedzi na to Pytel spóźnia s.ę o ułampk se
kundy do pięknej centry Marcinka. — Sy
ty uac je zmieniają się co chwila, a Garbar
nia coraz wyraźniej opanowuje bosko i ma
więcej z gry. — Mimo to w 20-ej minucie
omal nie pada bramka, kiedy Włodek od
bierał podanie własnego obrońcy. W pięć
m nut późn ej Stolarczyk ratuje w ostatniej
chwili wykopem z linii bramkowej
Mrugała w. tej częśu gry zdradza dużą
tuepewność w chwytaniu piłek i w wyb.egach. Atak choizowski gra nieskładnie i
w.ele akcyj załamuje się na Urbańskim,
który nie był jednak dużo gorszy od Wo
rała, czy P.ątka, którzy nie mogli się jakoś
Odnaleźć. Raziło u nich przede wszystk.m
złe ustawienie się, a następnie rzucająca się
w oczy powolność, co wpłynę/, na osłabie
ni tempa. Duża w tym oczywiśc e w.na
pomocy. Obrońcy Stolarczyk i Knas mieli
c'o przerwy dużo zatrudnień.a i ratowali
w welu — zdawało się straconych — sy
tuacjach.
Wynik bezbramkowy utrzymał się do
przerwy, przy czym, sądząc z przebiegu
0ry i możliwości obu drużyn, Garbarń a
zasłużyła na prowadzeń.e w stosunku conajmniej 2:0. Aie też atak krakowski, jak
kolwiek bardzo często był przy piłce, du
żo k ksowal przy strzałach i nie umiał soVe wyrobić dogodnej pozycji.
Przewaga Garbarni utrzymała się jesz
cze przez cały pierwszy kwadrans drugiej
połowy, ściślej mówiąc do 16-ej minuty,
kiedy zupełnie me oczekiwanie A. K. S.
zdobył p erwszą bramkę z plasowanego
strzału Wostala. Interwencja Włodka była
spóźn ona. Sukces ten wprowadził więcej
ładu do drużyny gospodarzy, którzy uwie-

Kraków, (tej. wł.) Półfinałowy mecz
o puchar Pana Prezydenta RP. pomię
dzy reprezentacja Ljgi Państwowej a re
prezentacja Krakowa, oparta na druży
nie ..Cracovii“, zakończy] się zupełnie
nieoczekiwanie kieska ligowców 3:5 po
dwuch dogrywkach. W normalnym bo
wiem czasie 90 minut, wynik brznrał
1:2. Krakowanie zdobyli prowadzenie
z rzutu karnego egzekwowanego przez
Górę. Wyn'k ten utrzyma! sie do przerjvv. jakkolwiek miejscowi, wskutek me
nadzwyczajnej gry ligowców mieli kilka
dvgodnvch okazvi do podniesienia wvni
icu. Po przerwie Korbas w 12 minucie

rzyli widać w możliwość zwycięstwa, bo
zaczęli grać pewniej i skuteczniej. Włodek
coraz częściej bywał w opresji i niebawem
musiał poraź drugi skapitulować przed
ostrym strzałem Wostala. Był to owoc pię
knej kombinacji całego ataku. Garbarnia,
speszona powodzeniem przeciwnika, któ
ry ze skutecznej defenzywy przeszedł do
równie skutecznej ofenzywy, — nie jest
już tak groźna. Tylko Pazurek I. prze do
przodu i prowadzi niezmordowanie ataki
pod bramkę Mrugały. Na tego jednak rów
nież dodatnio podziałało powodzeń e dru
żyny, bo wkracza teraz odważnie i w porę,
b-oniąc wielu ostrych strzałów.

Gra jest wyrównana, pozbawiona ciążą
cego na niej piętna przewagi Garbarni. —
Obrońcy krakowscy mają dużo zatrudnie
nia i nie wysuwają się tak daleko do przo
du. jak to czynili w pierwszej połowie. Mi
mo to jednak atak A. K. S.-u popisujący się
płynnością akcyj podchodzi jeszcze raz na
linię poła karnego, z której Piątek ostrym
strzałem posyła piłkę po raz trzeci do
bramki Włodka. Nie zdały się na nic wysiłk Pazurka — wynik pozostał bez zmiany.
Garbarnia, która zasłużyła przynajmniej
na wynik remisowy, — nie zdobyła nawet
honorowego punktu i zeszła z boiska po.konana. Zgubiły ją typowe ligowe hyper-

kombinacje. Sędziował zupełnie poprawnie
p. Gerblich. Publiczności ponad 3.000.
*

.

*

A. K. S. wchodzi do L:gi z wiarą w swe
siły. Nie wolno mu jednak zapominać o
wielu lukach w drużynie, w szczególności w
linii pomocy, którą trzeba wzmocnić i na
uczyć ścisłej współpracy z atakiem. — Gar
barnia bowiem pokazała, jak trzeba grać,
podczas gdy A. K. S. zademonstrował sztu
kę wygrywania przy użyciu jak naprost*
szych, ale skutecznych środków.
,
-------- O--------

Sensacyjne potkniecie sie „Śląską"
na progu ligi śląskiej
Miniona niedziela kończących się rozgrywek
w lidze śląskiej, upłynęła pod znakiem sensa
cyjnej porażki Śląską świętochłowlckiego w
spotkaniu ze Siowianem z Katowic II, który do
wiódł w meczu tym. że 3 miejsce, jakie zajmo
wał w Hdze śląskiej to nie przypadek lecz wy
nik dobrej formy, w jakiej obecnie sję znajduje.

Dwie gry dzieła la od leadera, po wygraniu któ
rych może nawet objąć prowadzenie, o ile wy
gra swe spotkania w wysokim stosunku Takie
same szanse iak widzimy, posiada Concordia,
Po uwzględnieniu wczorajszych wyników,
tabela przedstawiać sie będzie następująco:
Stosunek
gier bramek pkt.
1,2
30:15
1 Naprzód Ltpiny
. 8
9
19:14
8
2. Słowian Kał
16:17
9
8
3. Czarni Chropacz.
8
15:9
6
4. Koszarawa
Poniatowski Godula — Ruch Ib 3:1 (2:0).
8
6
15:14
5 Concordia Knurów
Nieoczekiwane zwycięstwo drużyny Poma- 6. Wawel N. Wieś
18:17
5
7
lo'wSK'cgo nad rezerwa ni strza Polski Bramki 7. KS 06 Katowice
2
7
17:19
zdobyli Ruda 1 Śliwka i Wójcik po jednej
5
7
11:17
8. Policyjny KS
Strzelec Piekary — Naprzód Ruda 7:2 (3:0). 9 Zgoda Biejszow.
1
4
5:20
1:5
0
10 Śla-sk ŚwiętooM
1
20 Mltiśzówlec *4- Naprzód Katowice 2:2 (ltl)
Zgoda - Czarni Chropaczów 2:3 (1:3).
B-amk; dla karowtezar uzyskali bricla Woj
laibwie Jak m:«i; koniu#uje KS. Naprzód, gra
Bielszowice. Spotkanie to należało, dg.^kai.
b'vfä n-ezwykie brutalna ze strony Nikiszu » wytii i stało- na dość wysokim poziomie Zgo
sędzia zmuszony był wytciuczyć z gry 2 ich da mimo własnego boiska, g-us-afa uznać wyż
graczy Publiczność wtargnęła na bojsko i do szość gości, którzy górowali nad gospodarzami
piero inter wetem policji położyła kres zajściom zgraniem i rutyna, co w zupełności wystarczy
które miały n t tv> zwłaszcza po zawodach
ło do odniesienia zwycięstwa Bramki dla go
Kościuszko Szopienice — Stadion Mikołów 0:0 spodarzy uzyskali Michla i Pordzik po jfidnei
Śjask Tarn. Góry — 27 Orzegów 1:3.
Sędziował obiektywnie p Lebioda
Ż. KS. Katowice — Makkabi Chorzów 5:2 (0:1)
Słowian — Śląsk Świętochłowice 5:1 (1:0).
Występ eksligqwcöw wywołał
Mistrzostwa Podokreeu Bielsko - Biała. dośćKatowice.
znaczne zainteresowanie spowodowane o.
Wczorajsza niedziela przyniosła w rtizgryw statnimi znanymi aferami Do spotkania tego
kach o mistrzostwo klasy następujące wyniki: zmuszeni byli eksligow-cy wystąpić bez Coda
grającego w reprezentacji Ligi oraz Mrożka za
Biała Lipnik — RKS. Czechowice 3:3 (2:3).
Hakoach Bielsko — Leszczyński KS. 1:1 (0:0). wieszonego iak wiadomo przez Ligę na skutek
B3TS. Bielsko — Grażyna Dziedzice 2:0 (0:0) ostatnie! afery Śląsk trzymał sie lako tako tyj
ko do przerwy. Po przerwie natomiast pozwolił
Kopalnia Brzeszcze — BKS. Biała 3:0 (0:0).
opanować boisko gospodarzom wałczącym b,
Soła Żywiec — Czarni Żywiec 2:0 (0:0).
ambi-tnie Do przerwy bramkę dla Słowiatru
zdobył Chlebek Po przerwie gospodarze uzy
skują dalsze bramki ze strzałów' Christa Otrer»
by. Chlebka i Szolca Jedyna bramka dla Ślą
ska była dziejom obrońcy Slowianu. który sanj
skierował piłkę do własnej bramki. Ta klęska
to kiebski horoskop dla Śląska na najbliższą
cy o 18 min. wyrównują ze strzału Sifflin- przy sił ość
ga. Krótko przed przerwą Siffling uzysku
Naprzód — Policyjny KS. 2:1 (2:1),
je drugą bramkę i prowadzeń e. Po prze
Ljpiny. Nieznaczne lecz zasłużone zwycię
rwie w 23 min. Italia zdołała wyrównać. Sę- stwo drużyny Naprzodu która tym samym u.
dz ował Szwed Eckloeff wobec 100 tysięcz- mocniła swą pozycję leadera Lj.gi Śląskiej PoIjcyji.y KS stawił niespodziewanie dzielny opór
gospodarzom a będąc w lepszej kondycji fizyczne.i“dorównvwaJ im utrzymując Sie, zupełnie
otwarta Lepsza dyspozycja strzałowa ataku go
spodarzy zapewniła im zwycięstwo ze strzałów
Pieca I i Książką. Dla Policyjnego honorowe
go go a-l a zdobył Kli-mza Sędziował p. KI osek
niezivt pewnie, tolerując ostra grę gości
Zwycięstwo wczorajsze kwalifikuje Słowian na
2 miejsce w tabeli
Na uwagę zasługuje nikłe zwycięstwo Na
przodu nad Policyjnym KS który jest w nie
najlepszej formie Jak podana niżej tabelka wska
żuje. to Koszarawa CQjvoli zaczyna odzyskiwać
teren i powiększać swój dorobek punktowy.

Wyniki z boisk A-klasy
KS. Ljgocianka — HKS. Szopienice 6:2 (1:2).
Drużyna HKS z odmłodzonym składzie po
trafiła tylko do przerwy skutecznie stawić opór
gospodarzom którzy po przerwie mieli zupełną
przewagę, a bramki dla nich zdobył cały atak,
PPW Katowice — KS. Chorzów 2:1 (0:1),
Nieoczekiwana porażkę ponieśli azotowcy
w spotkaniu z PPW Porażka ta. chociaż nie
pozbawia ich leszcze czołowego miejsca w ta
beli może jednak mieć znaczenie w później
szych rozgrywkach Bramki dla pocztowców
zdobyli Sak w er da dla gości prawy łącznik.
07 Siemianowice — Ruch Radzionków 1:0 (1:0)
Drużyna 07 wystąpiła z odmłodzoną druży
ną i odniosła nieznaczne lecz zasłużone zwy
cięstwo orzy czym zwycięską bramkę zdobył
Kasprzyk
Pogoń Katowice — 24 Szopienice 5:1 (2:0).
Pogoń która ostatnio znajduje się w dobrej
formie pokonała pewnie drużynę szopienicką.
Slavłą Ruda — KPW Katowice 3:2 (0:1).
Zacięty opór stawili kolejarze katow-ecy
leaderowi grapy la i po wyrównanej grze ule
gli mu nirzna zme

Niemcy — Italia 2:2 (2:1)
Berlin. — Rozegrane na stadionie olim
pijskim w Beri nie spotkanie reprezentacji
państwowych Niem ec i Italii zakończyło
się po nadzwyczaj ciekawej i emocjonującej
grze wynikiem rem sowym. Przeb eg gry
był nadzwyczaj ciekawy, bowiem już w 4
min. Italia uzyskuje prowadzenie, a Niem-

pud wyższy) wynik do 2:0, lecz repre
zentacja ekstraklasy wyrównała ze
strzałów Skóry (30 min.) i Maty asa (36
minut).
Wobec remisowego wyn'ku zarzadzo
no dogrywkę 2X15 min. Dogrywka ca
skończyła sie fatalnie dla ligowców, ktć
rzv pozbawieni Matvasa wydalonego z
boiska za n'esoortowe zachowanie się
wobec sędziego, utraciła dalsze 3 bram
ki oedezas gdy Wilimowski z przeboju
ustali] wvn'k na 3:5.
Ligowcy grali slabie, niż oczekiwur;.‘. podczas gdv przeć.wnik ich zask-c>vł grą ambitną, a orzede wszystkim

Koszarawa — 06 Katowice 4:2 (2:1),
Żywiec. Spotkanie to upłynęło bardzo spo
kojnie i było naogół ciekawe Koszarawa miała
do przerwy znaczna przewagę której jednak hit
potrafiła uwydatnić cyfrowo na skutek dobrej
grv obrony katowiczan' Mimo to zdołali gospo
darze uzyskać prowadzenie do przerwy a po
przerwie przy wyrównanej grze. dalsze dwie
bramki co zadecydowało o ich zwycięstwie.
Bramki dla gospodarzy uzyskali Ostrowski 2.
Stępień i Biręka po jednej Dla katowiczan La"
moizi-k i Osiecki
""
•

akr.ieczną, Duża w tern zasłuo AlbańókieKO. że spoUan-e v nic „eku-czyto
s,'ę katastrofalną kieską. — W r^prezcntzłCi5 Ligi najlepiej zaciai1 Al'od.'ak . Gum i
za, Wodarz i Dytko. - - Zawiódł przedev.'zvstkiem atak.
Niedość zachwycać się lotnictwem,
Sędziował d. Gruszka. Pub.iozności
trzeba z mego korzystać i po
3 COO osób.
dróżować samolotami, wysy
łać niemi listy i paczki! Polskia
samoloty komunikacyjne szyb
Poznań. Drugi mecz półffinałowy o
kie — bezpieczne — wygodni
puchar przyn osi łatwe zwycięstwo re
kursują codziennie! Tanie ceny
prezentacji Poznania, która spotka się
biletów!
w finale z Krakowem w dniu 21 bm.

Poznań — Pomorze 5:0
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Noji drugi w Berlinie
Piękny bieg na 3000 metrów

Berlin. W sobotę wieczorem odbyła się
w Deutschland Halle wielka impreza nie
mieckiej prasy sportowej.
Popularne to święto sportowe 15-te z
kolei w Berlinie ściągnęło tłumy widzów
bilety rozsprzedane były już od tygodnia.
Największą atrakcją był bieg na 3.000 m.
z udziałem kilku słynnych długodystan
sowców, wśród nich Polaka Noji.
Największe zainteresowanie wzbudził
bieg na 3.000 m., w którym wzięli udział:
iso-HoIo, Noji, Szabo i Schaumburg. 5-ty
kandydat do tego biegu Syring nie wziął
udziału z powodu skaleczenia się podczas
trenigu. Wyścig między tymi zawodnikami
oddawna pasjonował najszersze warstwy
miłośników sportu. Od szeregu dni rozwa
żano szanse poszczególnych biegaczy. Po
lacy berlińscy interesowali się oczywiście
najwięcej wyczynami Noji. Stwierdzić na
leży, że wyszedł on z biegu nie najgorzej,
'.'zyskując bardzo zaszczytną drugą lokatę.
Należy uwzględnić, iż bieg odbywał się w
krytej sali, do której Noji nie jest przyzwy
czajony.
Przez cały czas biegu publiczność wy
kazywała ogromne podn.ecenie.
W pierwszym okrążeniu po starcie do

3 000 m. zawodnicy trzymają się w grupie,
zmieniając się w prowadzeniu. Na 2.000 m.
Noji jakoby zmęczony, zaczyna odpadać i
usuwa się na kon ec grupy. Prowadzenie
obejmuje Niemiec Schaumburg przed Szabo. Na trzecim miejscu w biegu znajdujący
się w słabej formie Iso-Hollo. W ostatnim
okrążeniu Noji w ostrym zrywie mija IsoHolo, aby natychm ast zaatakować Szabo,
po czym na ostatniej krzywiźnie zagraża
prowadzącemu bieg Sćhaumburgowi. —
Na ostatnich 30 m. Szabo mija Niemca

Schaumburga i odpiera ataki Noji. IsoHollo odpada już po przeszło 25 metrach.
Pomiędzy p.erwszą trójką wywiązuje się na
finiszu zaciekła walka. Na metę wpada Wę
gier Szabo. Tuż za nim na drugim miejscu
Noji, który na ostatnich metrach zaatako
wał skutecznie Schaumburga. Czwarte m:ejsce zajmuje Iso-Hollo.
Czas zwyc ęzcy 8:04,2 jest, jak na dy
stans 3.000 m. zbyt dobry, to też należy
przypuszczać, że trasa została odmierzona
niezbyt ściśle.
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Porażka PKS=u w Łodzi
I. K. P. —P. K. S. 12:4.
Łódź. (teł. wł). Ósemka bokserska Policyjnego KS. Katowice rozegrała wczoraj towarzyski
mecz bokserski z mistrzem m. Łodzi IKP. prze
grywając w stosunku 4:12.
Policjanci śląscy, mimo że walczyli bardzo
dzielnie, chociaż zaprezentowali sie z najlepszej
strony, wygrali tylko 2 walki, przegrywając pozostało
W wadze muszej Pawlica przegrał z Popiela'
tym. w koguciej Nowakowski wypunktował
Bartniaka. w piórkowej Morawiec przegrał z
Czeslawskim. w lekkie! Wiecbula uległ Kowale
wskiemu, w pólśredniei Kolonko mosiat uznać
wyższość Ozorkjewicza, . w średniej Rębalskj
pozwolił się wypunktować W i ó rk o wsk i emu, w
półciężkiej Przybyciu został znokautowany przez
Pietrzaka, wreszcie w wadze ciężkiej Piłat jejnyim uderzeniem oszołomił swego przeciwnika
Kuibiaka, a sędzia Milcz przerwał walkę, przy
znając zwycięstwo katowiczaninowi przez tech,
k. o.

Otwarcie sezonu hokejowego w Katowicach
Warszawianka — K. S. Dąb 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Warszawianki. Obydwie linie napadu zagrały
beznadziejnie i nie potrafiły zdobyć się na prze
prowadzenie chociażby jednej obmyślanej i
wspólnej akcji. Dąb nie wniósł pozatem do gry
oczekiwanej zaciętości i ofiarności, atutów, któ
re dotąd cechowały śląskie zespoły, czyniąc z
nich groźnych przeciwników. W tych warun
kach oczywiście musieli gospodarze uznać wyż
szość gości.
Pierwsza tercja rozpoczęła się w ostrym
tempie j ledwie publiczność zorientowała się w
sile obydwu zespołów, Tarłówski przepuścił o"
stry strzał Głowackiego, oddany z najbliższej
odległości. Dąb zerwał się do kontrataku, lecz
n;e skoordynowane akcje rozbijały się o obronę
W niedzielnym spotkaniu o drużynowe mi
Warszawianki,
strzostwo Śląską w klasie B“ pomiędzy dru
W drugiej i trzeciej tercji Dąb zagrał nieco
żynami Policyjnego KS. II Katowice i KS Zw
!ep:ej, ale to nie starczyło do odniesienia zwy
Strzeleckiego Katowice odbyły się następujące
Z otwarciem sztucznego lodowiska w Kato było zaproszenie ich na popisy podczas olim cięstwa.
walki: (zawodnicy Policyjnego KS na pierw*
Obydwa zespoły m;ały'jeszcze kilka sytuacyi
wicach, przystąpili do pracy łyżwiarze śląscy, piady.
szem miejscu):
Grobert na mistrzostwach świata w Buda podbramkowych, nie zdołały ich jednak wyko
Waga musza: Kotas — Strzoda; zwycięża by pod okiem byłego mistrza Polski a obecnie
Kota?' walkowerem wskutek nadwagi przeciwni zawodowego trenera Śl. T. Ł p. Staniszewskie peszcie zwrócił na siebie uwagę znawców łyż rzystać.
Sędziował sprawnie p. Ludwjczak,
ka. W”spotkaniu towarzyskim: zwycięża Kotas go, pracować nad poprawieniem swej formy i wiarstwa, którzy przepowiadali mu wielką ka
rierę.
na punkty — Waga jcogucja: Sal — Chmiel: klasy w nowym sezonie.
Składy drużyn: Warszawianka: Schneider,
zwycięża Chmiel na punkty — Waga piórko
Sojka studiuje w Wiedniu, gdzie trenuje Me ernich, Jędruszak, Werner, Staniszewski,
Tegoroczny sezon łyżwiarski zapowiada się
wa: Lewandowski — Krajewski orzeczono z wy
pod
okiem doskonałych trenerów, mając za Przedpełski (I atak), Głowacki, Michalski, Gaj
des two Krajewskiego sędziowie sprostowali i bogato. Czołowi zawodnicy zabrali się do inten partnerów najlepszych łyżwiarzy europejskich.
kowski (atak).
sywnej
pracy,
a
nasi
najlepsi
już
w
najbliższym
przyznali zwycięstwo Lewandowskiemu z po.
...
.
Kwestia wprowadzenia łyżwiarzy naszych na
KS. Dąb — Tarłowski. Kasprzycki, Brodow
wodu dyskwalifikacji przeciwnika za nieprze- I czasie udadzą się do Wiednia, by na najdoskonal- tory całej Europy jest na czasie i należy ocze
■ -Pis-owe uderzenie — Waga lekka:
Różański — 1*szych wzorach krystalizować swe umiejętno kiwana od P. Z. Ł. energicznego zajęcia się ski, (Arit), Krzyciński, Kucer, Jarosz (I atak),
Rżeźgiczsk; z\vycieża Różański na punkty — ści.
Ogórek, Balia, Szypa (II atak).
losami łyżwiarstwa figurowego.
Wa-ga pó-lśrednia: Musiał — Gburski; zwycięża
Polski Związek Łyżwiarski ustalił urozmai
Śląskie łyżwiarstwo w osobie p. Staniszew
W czasie przerw popisywali się w ieździe
Gbu-rsk; na punkty — Waga średnia: Gruszka cony program zawodów i jeżeli go zrealizuje, to skiego
zyskało pełnowartościowego nauczy sztucznej młody Osadnik, były mistrz Polski
— Wieczorek: zwycięża Wieczorek na punkty. niewątpliwie łyżwiarstwo polskie wypłynie wre
Wa-ga półciężka: Kubę — Rosik; zwycięża Ro szcie na horyzont europejski, tym bardziej, że ciela. Już w ubiegłym sezonie Staniszewski dał Staniszewski i rodzeństwo Kałusowie. Popisy te
się poznać jako wyborny pedagog.
Istnieje wypadły bez arzi tu a ich wykonawców nagro
sik przez k- o w 2 starciu — Waga ciężka: ma ku temu wszelkie dane.
zatem uzasadniona ndzieja, iż praca jego przy dzono burzą oklasków.. Na szczególne wyróżnie
Kociuba wygrał v o. wskutek niestawienia się
UUJ.U^U
II X v już
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Kałusowie
zeszłym
sezonie ÄJzaprezensię VXdoVI podniesienia
poziomu, tak młodych nie zasługuje U letni Osadnik, który sądząc 2
przeciwnika.
Ogólny wyrik 8:8. Sędziowali: w ringu p. towali się z najlepszej strony na mistrzostwach zawodników jak i szerokich rzesz miłośników umiejętności, jakie obecnie posiada, — powinien
Europy w Berlinie, a najlepszym tego dowodem I łyżwairstwa.
wyróść na mistrza sztucznej jazdy. Rodzeństwo
Wyipusz na punkty p Cynka
Kałusowie wkraczają w sezon z dużym w.do
kiem powodzenia ze względu na bogaty reper
tuar jazdy.
Meczem Warszawianka — KS. Dąb, rozegra
nym w sobotę na naszym sztucznym lodowisku,
nastąpiło oficjalne otwarcie, tegorocznego sezo*
nu hokejowego w Katowicach.
. Mecz, mimo niepewnej pogody wzbudzi! dość
duże zainteresowanie, — niestety pod wzglę
dem sportowym, pozostawił dużo do życzenia.
Poziom meczu niski, obydwie drużyny wyka
zały brak zgrania i zrozumienia dla planowej
gry. Warszawianka, chociaż pierwszy raz na
lodzie, zaprezentowała się daleko lepiej, niż ze*
spól KS. Dąb, który m qąc do dyspozycji sztu.cz"

Policyjny K. S. II —
KS.Zw. Strzelecki 8:8

-tle lodowisko, już od pierwszych dni przygoto
wywał się do sobotniego meczu.
Goście mieli zespół bardziej wyrównany, w
którym wybijali się: olimpijczyk Głowacki, Sta
niszewski i Przedpełski. Szwankowała u nich
technika, prowadzenia krążka, za to byli szybsi i
grali skuteczniej.
Drużyna Dębu wykazała duże braki. Na wy
sokości zadania stanęli jedynie Tarłowskj w
bramce, Arl-t i Kasprzycki w obronie, Po-dmeść
należy, że Kasprzycki był wyjątkowo niedyspo
nowany i jego wypady stale likwidowała obron..

Sezon łyżwiarski rozpoczęty
Staniszewski ponownie trenerem Śl. T. Ł.

Pogrom bokserskiego mistrza Śląska

ZA PÓŹNO. — Mógłby pan przestać pić, bo to nie
zdrowo. Gdyby pan porzucił ten zgubny nałóg, dożył
by pan może nawet do sześćdziesięciu lat.
— Niestety, za późno pan ml to mówi.
— O, nie, proszę pana. Nigdy nie jest za późno.
— Ależ, ja już mam sześćdziesiąt pięć lat.

Ruch —I. K. 3.1115

Piękne to było spotkanie, aczkolwiek
pozbawione dopingu w postaci punktów
mistrzowskich. Mimo to walki były zacię
te jak gdyby o punkty chodziło. N e dziw
nego; wszak spotkanie to miało zadecydo
wać o tym, która z drużyn ma prawo do
miana najlepszej na Śląsku. Stawka jak wi
dzimy więc była dość wielka. Mimo to nie
potrafiła ona wyprowadzić z równowagi
zawodników, którzy walczyli fair.
Drużynie Ruchu zwycięstwo przypadło
zasłużenie, legitymowała się bowiem więcej
W) równaną drużyną aniżeli przeciwnik, u
którego Jarząbek i Nawa tworzyli jaśniej
sze punkty. Świerk nie przypomina nawet
tak dobrego zawodnika jakim był niegdyś
1 nie ulega wątpl.wości, że jest to nie jego
w.na, lecz zasługa przeciwników, którzy
oswoili się z jego systemem walki.
Przebieg walk był następujący: (Za
wodnicy Ruchu na perwszym miejscu):
Spotkanie Jasińskiego z Przewdzingiem
w wadze muszej należało do najpiękniej
szych spotkań całego wieczoru. Przewdzing okazał się twardym przeciwnikiem.
Nie dorównał jednakże Jasińskiemu tech
nicznie i w rezultacie czego przegrał na
punkty.

W wadze koguciej Hanf, występując po
raz pierwszy w barwach Ruchu, uległ wy
raźne Jarząbkowi, który nie wys iał się
zbytnio, utrzymując swego przeciwnika na
dystans i mądrze punktując lewym pro
stym.
W wadze piórkowej Filip uległ Pincie
na punkty Tempo tej walki było do końca
ostre. P.nta dążył stale do zwarcia, gdzie
czuł się dobrze i tam obrabiał swego prze
ciwnika odnosząc wysokie zwycięstwo
punktowe.
W wadze lekkiej Manecki nokautuje na
początku II rundy Marka. W /tej samej
wadze walczyk Korzeniec i Nawa. Była to
n ezwykle zacięta walka. W ferworze tej
walki zawodnicy zagalopowali się tak dale
ce, że znaleźli się obaj po za ringiem na sto
liku sędziowskim. Walka zakończyła się
słusznym rem.sem,
Waga półśrednia, która miała być osią
spotkania wypadła blado Spotkał się Bie
rek ze Świerkiem. Zwyciężył na punkty
Bienek, który walczył z prawej pozycji,
dezorientując tym zupełn e Świrka tak da
lece, że ten nie potrafił zadać poważniej
szego ciosu. Bienek też nie walczył lepiej.

ale okazał więcej odwagi i ciągle atakował.
Przyznano mu zwycięstwo na punkty.
W.edeman załatwił się krotko z Piechąposyłając go już w pierwszej rundzie na de
ski. Walka ta odbyła się w wadze średniej.
Kolonko, mając za przeciwnika o głowę
wyższego od siebie Langera, odważnie szedł
do ataku, zadając szereg soczystych cosów.
langer też nie pozostał dłużnym, ale że
był mniej agresywnym
przegrał na
punkty.
Podkreślić należy, że w zawodach tych
zastosowano po raz pierwszy zmieniony
system sędziowania, który przewiduje tyl
ko jednego sędziego punktowego oraz sę-.
dziego w ringu bez prawa głosu. Okazuje
się, że system ten iest bardzo dobry, wyklu
cza bowiem „pomyłki“ sędziowskie i jest
rrejako jawnym sposobem sędziowania.
W powyższym spotkaniu sędziował na
punkty p. Sadłowski, którego orzeczenia Z tytułu ostatnich burz i orkanów duże obs
północnej Belgii zostały nawiedzone po*
były sprawiedliwe, na co w pewnej mierze \ żary
wódzią. Akcją pomocy dla powodzian w du
wpłynął także sposób sędziowania w ringu źej mierze kieruje sam król Leopold, którego
p. Wendego, który okazał się energ cznym. [widzimy w mundurze wojskowym na jednym
i
z terenów, dotkniętych klęską.
Zainteresowanie zawodami duże.

