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lisnili oliliiie i Nilriile?
Grzesiński komendantem brygady cudzoziemskiej?

PARYŻ. Korespondenci wojenni donoszą,
iż na froncie madryckim panował przez całą
sobotę względny spokój.
Do poważniejszych walk doszło jedynie
na pograniczu dzielnicy uniwersyteckiej i
Cuatro Caminos. gdzie piechota marokań
ska. dowodzona przez płk. Telia, usiłowała
sforsować pozycje czerwonych. Gdy wszy
stkie ataki zostały odparte, rozpoczęło Się,
gwałtowne
bombardowanie
stanowisk
wojsk rządowych przez artylerie powstań"
cza.
W pobliżu dworca północnego grupa falangis uw podjęta szale.'.,zy atak na pozy
cje czerwonych, używa Mc jedynie grana
tów ręcznych. Szturm uwieńczony został
pełnym powodzeniem i w ręce powstańców
dostało się kilka dalszych domów, z któ
rych mogli już ostrzeliwać dworzec półno
cny.
PARYŻ. W zachodnich dzielnicach Ma"
dry tu doszło do
burzliwych demonstracyj

GŁODOWYCH.

’fCilkutysiecny tłum kobiet i dzieci prze
błagał pocohdem przez ufice miasta, doma
gając sie chleba i wydania miasta w ręce
Powstańców.
. Przeciwko demonstrantom nie wysłano
milicji, lecz oddział-" brygady cudzoziem
skiej. która demonstrujące kobiety rozpę"
dziła.
TENERIFA. Rozgłośnia powstańcza po
daje: Wojska narodowe odoarły atak wojsk
rządowych obleganych w Escorial. Wojska
rządowe straciły 50 poległych i dużo sprze
tu wojennego. Według nowego planu naro
dowców atakowania Madrytu, wojska rzą"
dowe mogą próbować nacierać na poszcze
gólnych odcinkach frontu, jak to zresztą
tuż dzieje sie.
PARYŻ Radiostacja powstańcza w Sewilli
dodała sensacyjna wiadomość donosząc że bvtv. orezvdent oolicii berlińskie!
GRZESIŃSKI. DYKTATOR BERLINA W CZ XSACH PRZEDHITLEROWSKICH, ZOSTAŁ
KOMENDANTEM BRYGADY CUDZOZIEM
SKIE.I.
którei powierzono obronę zbiorników wody w
t>óh.'ccnej dzielnicy Madrytu

0 Wznowienie wymiany
towarowej miądzy Francją
ą Polską
WARSZAWA (tel. wł.) Stały komitet współ
pracy polsko-francuskiej w wyniku przeprowa
dzonych , dotychczas badań przygotował uwagi,
które wykorzystane będą przy rokowaniach o
traktat olsko-francuski. Rokowania te rozpocz
ną się w styczniu przyszłego roku.
Obie sekcje komitetu francuska i polska —
«uchwaliły wystąpi ^o rządu francuskiego o po
czynienie pewnych zmian w zastosowaniu obo
wiązującego we Francji systemu reglamentacji
przywozu w kierunku zwiększenia udziału Pol
ski w dostawach do Francji. Równocześnie ko
mitet pracuje nad możliwość ami wzmożenia
wywozu z Francja do Polski, studiując zgłoszo
ne przez eksporterów francuskich postulaty. —
Wzmożenie wymiany towarowej pomiędzy Pol
ską a Francją będzie w stosunku do każdego ro
dzaju gospodarczo uzasadnione, aby nie przyno
siło szkodliwych następstw dla produkcji krajo
wej obu państw.

Grzesiński usunięty został ze stanowiska pre
zvdenta pol i cii w Berlinie jeszcze za rządów
von Papena Po rewolucji narodowo - socja'istvcznei iako socialista zbiegł z Niemiec.
Początkowo pogłoski mówiły że Grzesiński
udał sie do Chin gdzie miauo mu powierzyć
reorganizacje tamteiszei policji W rzeczywisto
ści iak donosi komunikat radiostacji sewiWej.
przebywał on na Dalekim Wschodzie i praco
wał w sztabie dowódcy sowieckich sit zbroj
nych na Dalekim Wschodzie, marszałka Blucchera
Przed 6 tygodniami Grzesiński przybył so
wieckim oktetem do Hiszpai.Hi i zatrzymał «'ę
w Barcelonie Tu współpracował z ko n su'em
generalnym Sowietów Antonowem Owsiejenk*.
crganiznjac fachowo oddziały milicji katalońskiei

W tych dniach przyleciał ot.' samolotem z
Barcelony do Madrytu Dowództwo obrony po
wierzyło mu körnende nad iedna z najbardziej
zagrożonych odcinków — dzielnica północną
Madrytu
RZĄD MADRYCKI OBRADUJE.
WALENCJA. Dnia 28 bm. odbyło się
pierwsze po opuszczeniu Madrytu plenarne
posiedzenie rady ministrów. Na posiedzę"
nie przybył niespodziewanie, witany owa
cyjnie. prezydent Azana. Rada ministrów
postanowiła uznać za nieważne banknoty,
emitowane przez powstańców, a następnie
wysłuchała ekspose min. spraw zagranfcz'
nych Delvayo, o stanowisku, jakie zajmie w
Genewie.

V V:-ł\v. -A.'

Dnia 29-go listopada 1936 r. zmarł kierownik komisariatu Policji Woje
wództwa Śląskiego w Mysłowicach podkomisarz
ś. p.

Jan litera

przeżywszy lat 50.

Wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarz ewan
gelicki w Mysłowicach odbędzie się we środę, dnia 2-go grudnia 1936 r. o godzi| * nie 14-tej z domu żałoby w Mysłowicach, Plac Marszałka Piłsudskiego.
O oddanie ostatniej przysługi prosi stroskana

żena i dzieci
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WIEDEŃ. Przed sądem okręgowym w
Bern e czeskim rozpoczyna się w poniedzia
łek jeden z najbardziej sensacyjnych proce»V w Europy ostatniej doby, o łapownictwo.
O rozmiarach tej olbrzymiej panamy świad
czą przygotowania do tego procesu, które
trwały półtora roku.
Skandal łapówkowy wyszedł na jaw
przed półtora rok em z okazji dostawy pro
gów dla dyrekcji czeskich kolei państwo
wych w Bernie.
K lku dostawców, którzy nic otrzymali
zamówienia na dostawę progów, wn.osło
donieś enie do prokuratury. Śledztwo pod
jęte natychmiast doprowadziło do ustalenia
winnych. Stwierdzono, iż są to ludzie na
najwyższych stanowiskach w centrali cze

skiego ministerstwa kolei, żelaznych. Na
jaw wyszły skandaliczne wprost szczegóły
afery, których władze nie zdołały zatuszo
wać.
Najwyżsi urzędnicy ministerstwa
brali łapówki dochodzące w kilku wypad
kach do 50.000 koron czeskich.
Śledztwo wykazało ponadto, iż urzęd
nicy ci pobierał, łapówki nie tylko od do
stawców progów kolejowych, ale od do
stawców wszelkich materiałów kolejowych.
Sumy pobrane przez urzędników tytu
łem łapówek idą w miliony. Proces trwać
będz.e trzy miesiące. Oskarżonych jest ogółem 74 osoby, wiele innych popełń łb w
międzyczasie samobójstwo w obawie przed
karą, oraz celem uniknięcia skandalu.

Liga
zaprosi
Niemcy
na sesje «hiszpańska1
LONDYN. W związku z niezwykle
trudną sytuacją, w jakej znalazła się obec
nie Liga Narodów, wskutek wręczenia ze
strony rządu premiera Caballero noty do
tyczącej operacyj wojskowych gen. Franco,
donoszą najświeższe wiadomości ze źródeł
szwajcarskich, iż sytuacja jest specjalnie zaw-kłana ze względu na N-emcy, nie będące
już członk-em L-gi Narodów,

Generalny sekretarz Avenol nawiązał
natychmiast kontakt z posłem repubLki
Chile w Londynie Edvardsem, mającym
pełnić funkcje prezydenta Rady Ligi Naro
dów. Edvards połączył się z Londynem i
Paryżem, aby zbadać wspólnie z rządem
angielskm i francuskim możliwość wysła
nia pod adresem Niemiec specjalnego za
proszenia na sesję Rady Ligi Narodów.

Pogoda na poniedziałek
■ W dalszym- ciągu pochmurno, miejscowe opady. Temperatura bez większych wahań.

Bi Sep W nie Frania
PARYŻ Pos. Mistier ogłosi!' w „Paris Soir*’
dłuższy artykuł, w którym wyszczególnia al:an
se, na które m-oże liczyć Francja, w razie, gdyby
pesymistyczne te zapowiedzi miały się spraw
dzić.
Jest on zdania, że Anglia stanie bezwzględnie
po stronie Francji. Polska związana jest z Fran
cją polityczną ugodą z 19 lutego 1921 r„ na któ
rej mocy rządy po'ski i francuski w razie nie.
wywołanej przez nie agresji zobowiązałyby się
porozumieć się między sobą w celu obrony ich
tererytorjów i ochrony ich interesów.
Ugoda ta, zaznaczył p. Mistier, która nie prze
stawała njgdy być w s"le, bez względu na mo
żl'we chwilowe rozbieżności polityki polskiej i
francusk:ei została niedawno potwierdzona z o.
kaz’i pobytu w Paryżu Marszalka ŚmigłegoRydza i stosunki polsko francuskie ożywiły się
znowu w atmosferze serdeczności J wzajemnego
zaufania. Podobne sojusze Francja posiada *
Czechosłowacją, Rumunią i Jugosławią. Zazna
czyć naieży. pisze p. Mistier, że Niemcy, które
zagrażają Czechosłowacji, usiłują" zaskarbić so
bie względy Jugostawji i Rumunii, lecz Mała En
ten ta. któraa powstała w celu przeciwstawienia
się rew zjonistycznym tendencjom Węgier, zdaje
so'b’e doskonale sprawę z niebezpieczeństwa,
któreby jej zagrażało, gdyby dopuściła do roz
luźnienia węzłów, łączących państwa w skład
i ej wchodzące.

KONSULOWIE AUSTRII I PARAGWA
JU ZAMORDOWANI W BILBAO.
PARYŻ. Korespondent Havasa z Talavery
donosi: Urząd prasowy kwatery głównej w Sa
łamańce komunikuje: . Konsolo wie Austrii i Pat
ragwaju zostali zamordowani w Bilbao. Aby u.
sorawiedliwić zbrodnie zarzuca sie zamordo
wanym akcie szpiegowska. Oświadczamy uro
czyście. że armia narodowa nie była w żadnym
kontakcie ze wspomnianymi dyplomatami “

W dniu 28-go listopada 1936 toku
zasnął w Bcgu, nieodżałowanej pa
mięci starszy posterunkowy policji

ś. p. Brunon Kubica
Komendant placówki Zw. Peowiaków
Świętochłowice i skarbnik placówki
Brzozo wice-Kamień. Były założyciel
i komendant P. O. W. na miejsco
wość Brzozowiec, wielce zasłużony
działacz na niwie niepodległościowej
narodowej i społecznej.
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia
2-go grudnia 1939 r. o godz. 8.39 ra
no w Brzozo wicach, przy ul. Żwirki
i Wigury nr 1.
Niech Mp ziemia, o którą tak wal
czył lekką będzie
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
Komenda Placówki Zw. Peowiaków
Brzozo wice-Kamień.

W kołach genewskich słychać, że zaprosze
nie to zostanie zredagowane w form e takiej
samej, jak swego czasu zaproszenie Niemiec
na konferencję łocarneńską.
W kołach Lig\ Narodów zdają sobie je
dnak dobrze sprawę, że ewentualna decyzja
Niemiec co do wzięcia udziału w sesji Rady
l.igi załeeżć będzie wyłącznie od stanowiska
Rzymu. Dotąd jeszcze me wiadomo, czy
Włochy będą reprezentowane na tej sesji.
Co się tyczy Londynu, to koła zbliżone
do Foreign Office stoją na stanow.sku, że
byłoby najlepiej zaniechać wszelkiej dys
kusja na temat Hiszpanii
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Bozdźwięki
w
bloku,
czy gra z podzielonymi rolami
W ostatnich przemówieniach Mussoli-1 miecko-włoskie może być czasowo zama- DLATEGO WIĘKSZE PRAWDOPODO
ponownie dał dobitny wyraz swoim | skowane, ale nie usunięte, lecz także Węgier BIEŃSTWO WEWNĘTRZNE PRZE
lympatjom dla dążeń do rewizji klauzul te i państw sukcesyjnych. Z tych ostatnich MAWIA ZA HIPOTEZĄ, ŻE RÓŻNICE
rytorialnych traktatów pokojowych, prze- Czechosłowacja z jej 3 i pół miłjonami Niem POGLĄDÓW NIEMIECKICH I WŁO
dewszystkiem zaś dla rcwiz/mizmu węgier ców jest najbliższym objektem rewizjoniz- SKICH NA REWIZJONIZM WĘGIER
skiego.
mu niemieckiego, natomiast niema żadnych SKI SĄ GRĄ TAKTYCZNĄ, OBLICZO
REWIZJONIZM I TO NIE SŁOWNY, bezpośrednich przyczyn do konfliktu po NĄ NA ROZBICIE MAŁEJ ENTENTY.
między nią a Włochami. Naodwrót Jugo
LECZ CZYNNY JEST TEŻ NAJISTOT
sławia jest naturalnym wrogiem Italii, ale
NIEJSZĄ TREŚCIĄ POLITYKI
(aż do Anschłussu Austrji) nie ma sama ża
NIEMIECKIEJ.
dnej płaszczyzny tarć z Rzeszą. Rumunja
Można zatem było przypuszczać, że ostat- wreszcie mogłaby żyć w dobrych stosun
**a wizyta hrabiego Ciano w Berlinie, przy kach zarówno z Niemcami, jak Włochami,
WARSZAWA. W db. aofcotę w sali Rady
pieczętowała współdziałanie w tej dziedzi ale jej stanowisko jest uzależnione od sto
nie pomiędzy Trzecią Rzeszą a Włochami. sunku tych mocarstw do Węgier, których Miejskiej w Warszawie, rozpoczął obrady zjazd
b. członków Związku Młodz. Polskiej („Zetu“),
Tymczasem ku zdumieniu powszech rewizjonizm stanowi dla niej śmiertelne z okazji 50-lecia powstania tej organizacji.
nieniu ukazał się przed dwoma tygodniami niebezpieczeństwo.
Na zjazd przybyli: reprezentanci Pana Prezy
denta Rzplitej i Marszałka Śmigłego-Rydza,
Sir ty kuł p. Rosenberga, czołowego publicy
sty narodowo-socjalistycznego i męża za W KWESTJI WĘGIERSKIEJ ZNOWU wicepremier Kwiatkowski, minister J. UIrych,
ROZCHODZĄ SIĘ INTERESY ITALJI minister prof. Świętosławski, minister Zynufania samego Führern.
dram-Kościałkowski, komendant główny Związ
I RZESZY.
ARTYKUŁ TEN WYPOWIEDZIAŁ SIĘ
ku Legionistów płk. Adam Koc, prezes Federa
WYRAŹNIE PRZECIW REWIZJONIZ- Ta ostatnia może popierać bez zastrzeżeń cji PZOO. gen. Górecki, ks. biskup Adamski,
MOWI — ALE TYLKO PRZECIW RE- tylko rewindykacje węgierskie przeciw prezes NTA. Hełczyński, przedstawiciele Za
Czechosłowacji, natomiast nie ma żadnego rządu Miejskiego z prezydentem miasta St.
WIZJONIZMOWI WĘGIERSKIEMU.
interesu w oddaniu Węgrom dawnych Starzyńskim oraz liczni zaproszeni goście.
Rzecz zrozumiała, że na Węgrzech głos
Obrady zjazdu zagaił p, Gustaw Zieliński,
z.em korony św. Stefana, które dziś należą
p. Rosenberga, zdający się zapowiadać
witając przybyłych na zjazd członków Rządni,
do Rumunji, Jugosławji i Austrji.
płk. Koca oraz przedstawicieli „Zarzewiaków“,
zmianę stanowiska Niemiec wobec rewrnDla Włoch natomiast Węgry są sojusz młodzieży rzemieślniczej im. Kilińkiego, Zw.
iykacyj madziarskich, wywołał ogromne
nikiem nie do zastąpienia na wypadek roz Harcerstwa Polskiego i Zw.. Polskiej Młodzieży
rozgoryczenie.
prawy zbrojnej z Jugosławią, ponadto sta Demokratycznej, po czym zaproponował powo
Przyjęcie regenta Horthy'ego w Rzymie
nowią niezbędne oparcie dla polityki prze łanie na przewodniczącego honorowego zjazdu
e honorami zgoła niezwykłymi było mani
ciwstawiającej
się pochłonięciu Austrji prezesa Stanisława Bukowieckiego. Na przewo
festacją na rzecz Węgier nadzwyczaj zna
przez Rzeszę. Stąd stałość kooperacji wło- dniczącego wybrano p. Zdzisława Lechnickiego,
a do prezydium weszfli m. m.: płk Kazimierz
mienną po wystąpieniu p. Rosenberga.
Duce dał wyraz woli do kontynuowania z sko-węgierskicj wobec okolicznościowych Glaibisz, prezes NTA, Bronisław Hełczyński,
fi.rtów Rzeszy z Rumunią i Jugosław ą. min. Konrad Lito ick i, płk. Tadeusz Pełczyński
całą cnergją dotychczasowej polityki proNie ulega też żadnej wątpliwości, że
i woj. Władysław Raezkiewicz
węgiet-skiej, nawet wbrew Berlinowi.
Po tikom s-ty litowaniu się prezydium zjazdu
NIEMCY, GDYBY MOGŁY SIĘ OBEJŚĆ
MAMY ZATEM UJAWNIONĄ BAR BEZ WSPÓŁDZIAŁANIA WŁOCH, WO przewodniczący odczytał następującą depeszę
od Marszałka Śmigłego Rydza.
DZO POWAŻNĄ ROZBIEŻNOŚĆ PO
LAŁYBY
SOJUSZ
Z
JUGOSŁAWJĄ
„Nie mogąc z powodów niezależnych ode
MIĘDZY OBU PARTNERAMI EURO
mnie
przybyć na zjazd, zasyłam uczestni
I RUMUNJĄ. NIŻ Z WĘGRAMI.
PEJSKIMI BLOKU NIEMIECKO-WŁOkom zjazdu gorące życzenia pomyślnych oto3KO-JAPONSKIEGO. ZACHODZI JE
Faktem jest atoli, że w obecnej kon
rad.
DNAK PYTANIE, CZY TA ROZBIEŻ iunkturze europejskiej Włochy są dla Nie
(—) śmigły-Uydz“.
NOŚĆ JEST RZECZYWISTA, CZY TEŻ miec niezbędne i dlatego nie należy prze
W dalszym ciągu p Lechnicki wezwał ze
PRZECIWNIE
JEST
REZULTATEM ceniać znaczenia rozdźwięków pomiędzy branych do złożenia hołdu pamięci Marszałka
GRY
UKARTOWANEJ
POMIĘDZY lymi państwami w kwestii węgierskiej, na- Piłsudskiego dwuminutową ciszą.
Następnie uczczono pamięć poległych na po
\
RZYMEM I BERLINEM.
' v/et jeżeli te rozbieżności mają realny cha*
lach walk o Niepodległość członków „Zetu“ oraz
: Na korzyść pierwszego przypuszczenia raktcr. Jeżeli narodowy socjalizm na ołta- i zmarłych członków komitetu organizacyjnego
przamawia fakt niewątpliwy, że inuresy rzu przyjaźni włoskej poświęci! doraźne , zjazdu: Kazimierza Wys-zyńsikiego, gen. Gusta
Włoch i Niemiec w basenie naddunajskim Anschluss austf acki, to tym bardz ej będze wa Orlicz-Dreszera i Edmunda Kłopotowskiego.
bynajmniej nie są zgodne. Dotyczy to nie- musiał poświęć ć ewentualną przyjaźń juW dalszym ciągu uroczystości wygłosili
przemówienia powitalne: w imieniu P. Prezy
tylko Austrji, gdzie przeciwieństwo nie- goslowiańską lub rumuńską.

Hitleryzm ma w Rumunji i Jugosławji
sporo sympatyków, którzy najchętniej wi
dzieliby swą ojczyznę w sojuszu z Niemca
mi, o ile te nie będą popierały Węgier. Głos
p. Rosenberga był oczywiście niezmiernie
na rękę germanofllom rumuńskim i jugo
słowiańskim.
Gdyby się Rzeszy udało odciągnąć Rumunję i Jugosławję od sojuszu z Francją,
pozycja Niemiec w Europie wzmocniłaby
się niesłychanie, a blok rewolucyjny nie*
miecko-włosko-japoński miałby zdecydo
waną przewagę na naszym kontynencie.
DLATEGO W INTERESIE POLSKI LR
ŹY ŚLEDZIĆ BACZNIE MANEWRY
NIEMIECKIE NA TERENIE RUMUNJI
I JUGOSŁAWJI I PRZECIWDZIAŁAĆ
W MIARĘ MOŻNOŚCL

Z uroczystości 50-lecia „Zetu“

WITOLD POPRZĘCKL

•r-

Sta draga
POWIEŚĆ 'KRYMINALNA.

«)

— Znajomy — odpowiedział Kacprzakowi. —
Właściwie... więcej, niż znajomy. To moja wielka...
sympatia. Niech mu się pan przyjrzy i orzeknie, czy
taki mężczyzna n-e wart jest lepszej ode mnie?
Kacprzak odruchowo spojrzał, ale uśmiechnął się
i odpowiedział: *
— Nie należy pomniejszać swojej wartości. Mela
Żuber może n e w.ele była warta, ale Michał Żubr., po
zwolę sobie być .nnego zdan a. Zresztą umniejszanie
własnej wartości trzeba zostawić tak zwanym bliźnim.
Oni to zrobią lepiej.
Widząc, że Mela patrzy w młodego człow eka, jak
w tęczę, Kacprzak wstai.
— No. trzeba sę trochę przespać. Pani się nie
obrazy jeżeli parną zostawię samą?
Mela spojrzała na niego i zrozumiała, że on odcho
dź. głównie dlatego, że obok siedzi Grzędz ńsk.. Po
dziękowała mu uśm echem.
— A w związku z tym — Kacprzak wskazał ocza
mi na Grzędzińsk.ego — niech pani pomyśli o tym, co
pan- mow tent... Do widzenia!
Uścisnęła mu rękę. W tym człow eku czuła już
twojego przyjaccla...
Oczywiście zaraz po wyjściu Kacprzaka — przy
toliJr u Meli, a raczej Michała Żubra zjawił się Grzędzmski.
— Pozwolisz, że oę przywitam i przysądę się?
Tu jednak nie wiele b,rakowato, a byłby zupełnie
wyprowadził Melę z równowagi. Witając „Michała Żufrra“ scnylk się do jego ręku, aby-.

— Co robisz! — fuknęła na n ego Mela. — Jeżeli
chcesz, żebyśmy s ę widywali, musisz zawsze wedzieć,
kogo masz przed sobą. Michała Żubra — zakończyła
łagodniej — nie całuje sę w rękę...
— O mój Boże — westchnął ofuknięty — więc ja
dz ś nawet zatańczyć z tobą n-e będę mógł?
— Oczywiście, że ne...
Grzędzińsik usiadł , zamiast, jak przystało na tak
wzorowo wychowanego człow eka, zacząć rozmowę —
zamyślił się głęboko nad czemś, co chciał powiedz eć,
tak jakby dob erał słów...
— Nad czem tak medytujesz? Uważasz, że skoro
M chał Żubr nie jest damą — me masz obowiązku baw.ć go? — uśmiechnęła się Mela.
— Nie... ne to. Bardzo c ę przepraszam, ale... czy
z tobą dzisiaj można pomówić poważnie?
— N e. Jestem dziś w bardzo kiepskim humorze
i wolałabym resztę wieczoru spędzić, o le można... n epoważme.
Grzędziński spojrzał na nią i roześmiał się szczerze.
— O! w-dzisz! 1 to m, s ę u c-ebie ogromnie po
doba. Taka jakś niefrasobliwy stosunek do wszyst
kiego...
— Mylisz się...
— Nie! Nie mylę się. Ja tak ej, jak ty, szukałem
dość długo. W tob e jest coś tak ego, że ja nieraz mu*
ralem się zastanaw ać, czy ty jestes mężczyzną czy kob etą. N eraz myślałem, czy lepiej wyglądasz, jako męż
czyzna, czy też, jako kobieta...
— A wogóle — przerwała Mela — chcesz we mnie
wmów ć, że dużo o mnie myślałeś?
Grzędziński umilkł zaskoczony i niemile dotknięty
takim pytań. em. Nie zraziło go to jednak całkowicie,
bo po chwili milczenia podjął znowu:
— Myśl sobie o tym, co chcesz, a ja ci mogę tylko
tyle powiedzieć: przez trzydzieści lat obchodziłem się

denta Rzplitej, Marszałka Śmigłego-Rydza 1
Rządu — wicepremier Kwiatkowski, w imienia
władz miejskich prezydent miasta. St. Starzyń
ski, przedstawiciel „Zarzewia“, prezes Hełczyń
ski, przedstawiciele „Filaretów“, Stow, wałki «
szkołę polską, Stow. b. Klimczyków i N. Z. R,
Zw. Harcerstwa Polskiego i Zw. Polskiej Mło
dzieży Demokratycznej, po czym zjazd wysłał
depesze hołdownicze do P. Prezydenta Rzplitej,
Marszałka Śmigłego-Rydza i premiera SławojSkła.dko w&k; ego.
Po przemówieniach powitalnych prezes Sta
nisław Bukowiecki wygłosił przemówienie p. t.l
„Powstanie Związku Młodzieży Polskiej („Zetu“), a następnie prof. Bogdan Nawroczyńskl
— referat p. t.: „Zet“ — wychowawca“, a p,
Bolesław Srocki — p, t.: „Role ruchu Młodzie
ży Narodowej („Zetowego“) w Ubiegłym pół
wieczu życia Polski“.
Wieczorem w dalszym ciągu obrad wygłosi
referat St. Szwedówski p. t.: .flasze dążenia
społeczne i polityczne“, a następnie wybrano
komisję ideo wo - pro pagand ową. 0 gods. 19-tej,
w siali Dekierta, otwarto wystawę pamiątek I
druków.

policja gdańska bile
GDANSK. Dwaj socjaliści bracia Zellerowie, którzy w obronie koniecznej zabili w
czerwcu br. w miejscowości Isenthal na te
renie W, Miasta napadających na ich dom
członków narodowo-socjalistycznej sztafety
ochronnej, odpowiadali przed gdańską izbą
karną tylko pod zarzutem nielegalnego po
siadania broni. Sąd gdański skazał jednegt
na rok więzienia, a drugiego na dwa mie
siące więzienia. Ponadto sąd nakazał prze
prowadzenie rozprawy przy drzwiach zam
kniętych, nie dopuszczając nawet przedsta
wicieli prasy. Powodem tego był fakt, ii
oskarżeni, oraz ich adwokaci twierdzili, że
bracia Zellerowie byli bici w więzieniu przei
gdańską policję polityczną.

bez cieb e znakomicie. Teraz... me mogę się obejść bez
ciebie...
Tym razem Mela została zaskoczona zwrotem,
który przecież wyrażony innym, słowam. brzmiałby:
„N c jesteś m obojętna...“ Nie odpowiedziała mc. Dcr
pero po chwili rzuciła, jakby zła:
— Miel śmy me mówić poważnie...
Roman Grzędziński spojrzał na mą tak, jakby w
jej oczach chciał wyczytać, czy to życzenie jest szczere
W doczn e jednak przyszedł do innego przekonania, bo
zaczął znowu:
— Muszę mówić poważnie, bo nie zam ęczam puś
cić cię,z rąk.
Tu spojrzał na nią dobitnie i choć był uśmiechnię
ty, Mela zrozumiała, że... z Romanem Grzędzńsk.m
będze mata jeszcze ciężk orzech do zgryzienia. Posta
nowią jednak nie ustępować, choć to postanowienie...
kosztowało ją bardzo wiele wysiłku.
— Mój drogi — uśmechnęła się — mówisz jak
dziecko. Przecież ty nawet n e wiesz, jak sę nazywa
Michał Żubr, kiedy... nie jest M chałem Żubrem.
1 tu stało się coś, co Meli odjęło mowę na czas dłuż
szy, bo Roman Grzędziński-, patrząc jej w pozy, wy
skandował:
— Ja wem, kim jest Michał Żubr, gdy nie jest Mi
chałem Żubrem i wiem naw-t to... czem był. Jeśl my
ślisz, że masz do czynienia z dzieckiem — to sę mylisz.
Zebrałem o tob e informacje ze wszystk ch źródeł, de
jak ch mogłem dotrzeć i to, co mów ę — mówię zupcl
nie poważnie, na trzeźwo. A mów-ę krótko: kocham
cię....
Meli zdawało się, że bicie jej serca z pewność?
słychać na całej sali m-mo, iż muzyka gra, a n ektóray
gośc-e mówią bardzo podniesionym głosem. Zdawał?
się jej, że stolik chwieje się przed nią, a ziemia ucieka
gdzieś w dół.
(Ciąg dalszy ccstąpw)
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QazefhoL dla dzieci

Bajka I prawda
So wiecie m wściekliźnie
Wiadomo, że na świecie najwięcej jest doktorow.
t dzwć się temu nie należy, bo każdy przecież zdro
wiem musi s.ę .nteresować, każdy pow nen wiedzieć,
co jest dla niego zdrowe, a co jest szkodliwe. Niestety,
nie w.e, a najczęśc ej wie źle, bo nasze poglądy na zdrow.e i chorobę często są zupełnie błędne i więcej krąży
w tych sprawach bajek, niż wiadomości prawdziwych.
Weźmy taką wściekliznę. Od tylu już lat ludzie znali
wśeekłe psy, w.edz el, że od pokąsania przez takiego
psa choruje i człowiek, ale nie wiedzieli, skąd się wogóle
wśc.ekl zna bierze, ani jak się szerzy. O bakteriach
wtedy jeszcze nic nie wiedziano, powstało w ęc wiele
bajek, jak to choroba powstaje u psa, a jak u człowieka
i co w wypadku takiej choroby należy rob c.
Powadano między innymi, że psy się wściekają od
gorąca albo od bólu, szczególnie zębów. Mówi się jesz
cze dziś przecież, iż tak boli, że aż „wściec się można“.
Opowiadano też, że psy wściekają się, jak nie mają pod

Mała skrzynka
pocztowa
Lusia Lenartowska — Katowice (Zakopane): Zanim
otrzymałaś odpowiedź, sama powiastka odpowiedziała. Jeżel. pilnie czytasz Gazetkę, wiesz jaki jest powód opóźnie
nia odpowiedzi. — Bardzo to ładnie, że Twój miły braci
szek, mały Hubert nazywa „Dżoka“ „Nigrusiem“; to jest
znacznie ładniejsza nazwa, no i polska, a „Dżok“ obca, an
gielska. Więc i siostrzyczkom podobała się historia o
biednvm piesku? — Pytasz się, gdzie on leży? W Wito
wie wsi podhalańskiej, odległej od Zakopanego o 20 kilo
metrów. Do Witowa jedzie się drogą, na Kościeliska,
wzdłuż regli. — Ty, Lusiu, musisz mieć dobre serduszko,
skoro cieszysz się w liście z odejścia niedobrej Maryni.
„Gazetka“ najserdeczniej pozdrawia Ciebie i całą wesołą
gromadę. A kiedy przyjdzie liścik od Ciebie? Tylko na
pisz dużo!
Frydzia Galanka — Ruda: A Tobie, droga Frydziu,
najpilniejsza Czytelniczko Gazetki, należą się odpowie
dz' aa trzy listy i podziękowania za piękną fotografię,
która będzie miłą pamiątką za- pozdrowienia z obozu i za
wierszyk o lotnisku. Tylko napisz czyj to, by można wy
drukować. Gazetka przypuszczała, że właśnie ta książka
z tak pięknymi obrazkami sprawi Ci tyle radości i dlatego
wybrała ją na nagrodę. Opowiadanie o Ameryce napisał
Wuj „Sam“, a Gazetka cieszy się, że tak zainteresowało
Cie i tak Ci się podobało. Do miłego widzenia, Frydziu 2
(A co słychać z W. Stoszką?)
Erna Bobrowskai — Kończyce: Pewnie myślałaś, że
Gazetka zapomniała o Tobie. Nie! Chce Ci dziś odpowie
dzieć na ładny, ciekawy i długi list. Przede wszystkim
szkoda, że nie było w domu ani Tatusia, ani Ciebie. Wan
dzia mówiła prawdę, powiedz jej, że jest miłą i sprytną
dziewczynką. Gazetkę uradowała wiadomość o tym, że pra
cujesz i tak pożytecznie spędzasz czas. Twój tatuś już pe
wnie otrzymał drugą nagrodę za bardzo ciekawe wspom
nienia, Podziękuj mu za przesłane nam życzenia i pamię
taj o Gazetce.
Chłopcy otrzymają odpowiedzi w następnym numerze
Gazetki.

poniedziałek, 30. XI. 1936

Jłieśtt spod ziemi
Nas nie przeraża otchłań
czarnej jak noc kopalni,
codzień śpieszymy do pracy
śmiało i gwarnie.
Kilofy dzwonią dźwięcznie
ujęte w twarde dłonie
i spada węgiel pod nogi
złom po złomie.
A sznury wagonetek
suną i suną w górę,
jak pieśń górniczego trudu;
z głębi — pod lazury.
Stefan Durmaj.

Uśmiechnij s'ę
Wypracowanie domowe.

— Mamusiu, dlaczego nie wydałaś się za takiege
męża, jak tatuś Leszka. On zawsze ze swego zadania do
mowego dostaje „bardzo dobrze“...

Odpowiedź Józia.
— Józiu, jak się nazywa człowiek, który mieszka
samotnie na pustyni?
— Dziwak!
-

dlatego, że mu było za gorąco albo za zimno, albo że
nie m ał dość wody.

Jednym z największych dobroczyńców ludzkości był
Ludwik Pasteur, lekarz francuski, który poświęcił się
bakteriologii (nauce o niewidzialnych gołym okiem mikrobcch) i wykrył szczepionkę przeciw wściekliźnie, naj
straszniejszej chorobie. Na obrazku widzicie pomnik Pa
steura (czyt. Postera)) i pierwszego wyleczonego pacienta, który cierpiał na wodowstręt (tak inaczej nazywa się
wścieklizna) — Józefa Meistera.

dostatkiem wody do picia. Ta baika powstała zapewne
*tąd, że pies wściekły nie może przełknąć wody. Dzś
wiemy, że to wszystko n eprawda. Wśc eklizna to zwy
kła choroba zakaźna, t. j. wywoływana przez bakterie,
dakteryj tych dotąd me znamy (nie w emy, jak wyglą
dają), ale wiemy z pewnością, że znajdują się w ślin e
wśc ekłych zwierząt, są też i w mózgu. Jest to choroba
psów, wlków. kotów. Ludzie chorują tylko wówezas, gdy są pokąsam przez te zw erzęta, to znaczy, je
żeli ślina tych zwierząt wściekłych dostanie się do krwi
człowieka. Zw erzęta zaś zarażają s ę jedne od drug ch
w ten sam sposób. Żaden p es nie wściekł, się nigdy
Hin»iinnmimiu mu-.

No dobrze, ale jeżeli pies się zaraża od psa, to skąd
się pierwszy pies zaraził, zapytać e pewno? To ja was
zapytam, skąd się zaraz ł pierwszy człowiek na szkarla
tynę, na dyfteryt, na odrę. Bo zawsze mów my, że Jan
s ę zaraz i od Piofra, Piotr od Stanisława, a ten znowu
od kogoś innego, ale skąd zaraził się p erwszy chory?
Od bakteri., która się dostała do jego organizmu. No
a pierwsza baktera skąd s.ę wz ęła? Stąd, skąd pocho
dzi i wszystko -yjące na świecie. Skąd się wz ęła żaba
w błocie, robak w z em , ptak w pow etrzu, ryba w wo
dzie, stąd i bakteria wścieklizny w psie. Myślę, że to
jest zrozumiałe.
Druga rzecz, wymagająca objaśn en a, dotyczy sa
mego wypadku pokąsan a. Jeżeli widzimy, że biegnie
wścekły pies, co mamy robić? Jedyna odpowedź —
uc ekać, chyba, że trzeba ratować małe, bezbronne
dziecko. Chwytanie psa wściekłego w najbardziej
przemyślny sposób, czy to z przodu, czy z tyłu i w ązan e go jest bardzo ryzykowne i rzadko możliwe.
Wśc ekiy p es rzuca się na wszystkich, bo jest wściekły
i walka z n m jest bardzo trudna. W książeczkach da
wnych opisywano, że jakiś Jakubek, ratując inne dzie
ci, z niezwykłą odwagą rzuc i s ę na wściekłego psa

'
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i rękę wtłoczywszy mu do gardła, udusił go. Napraw
dę ładna jest historia z tym jakubkiem, ale to musiało
być bardzo dawno. Dziś to chyba nikt z nas n.e chciał
by już okazać się takim bohaterem.
Rany po ukąszeniu przez psa wściekłego me należy
przypalać, bo to rtie pomaga, a pod żadnym pozorem
n e wysysać, bo to może być niebezpieczne. Po uką
szeń u, jeżeli przypuszczamy, że p es był wściekły, trze
ba się poddać szczepień u — to jedno może nas urato
wać od strasznej choroby. Najniebezpieczniejsze są
ukąszeń a w gołe ciało, szczególn e w twarz. Jeżeli me
wemy, czy pies był wściekły czy nie, a jest to pies nasz
lub sąsiadów (znaczy n.e bezpański, przelotny, którego
n.e można schwytać), to nie należy go zab jać, tylko
zamknąć w jakiejś komórce. Jeżeli jest wściekły, to po
kilku dn ach przestanie jeść i pić, będzie się na wszyst
ko rzucał, wszystko (słomę, drzewo, kam enie) gryzł,
dolna szczęka mu opadnie i będzie z pyska lec ala ślina,
późn ej zad stanie s ę bezwładny, wreszcie cały sparali
żowany padn e. Zabijan e psa, pcyłejrzanego o wście
kliznę i posyłanie odciętej głowy do analizy, ogromnie
utrudn a, a przynajmniej opóźn a rozpoznanie choroby
i szczepień e — podkreślam jeszcze raz — które jest
jedynie skuteczne w tej chorobie. Dlatego nie należy
tego robić.
Dr. M. Kacprzak.

IHMiimMifTTnriminTiim

Wesoła menażeria

Najmniejszy piesek, Ratlerek, siedzi na głowie króla psów, olbrzymiego Doga i obaj spoglądają na dziwne i nieznane sobie zwierzątko, na młodego lwa
który na razie nie zrobi nikomu nic złego; lwiątko urodziło się w ogrodzie zoologicznym i ponieważ ma dopiero trzy tygodnie, trzeba je karmić jak niemowl'
Ale patrzcie, z jakim zdumieniem i zazdrością spoglądają na przysmak małego lwa trzy śliczne kotki.
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Budżet Państwa na rok1937-38
Nieprzekraczalna ilość etatów urzędniczych

WARSZAWA (te! w?.) W sobotę w godzi" ten vfPlywa miesięcznie i stanowi poważne źró ma 60 000 zł. lasy państwowe 36 200 zł przed

#ach rannych wkrótce po doręczeniu azwiado- dło zabezpieczaiace równowagę budżetowa, któ siębiorstwa państwowe o kapitale wewnętrz

rego zamkniecie na kwartał przed końcem roku
budżetowego mogłoby uniemożliwić zrównowa
zenie preliminarza W wypadku gdyby rozwój
innych źródeł dochodowych zdołał zabezpie
czyć budżetowi konieczna równowagę, bez sie*
gania do tego środka wówczas pobór tego po
dochody na sumę 2,293,747,702 zl. datku
nie byłby Przedłużany
y>
* wydatki 2,293,429,624 zł. i zamyka, się

miei.'ia Fana Prezydenta RP. o otwarciu sesji
tzb Ustawodawczych złożony został do Sejmu
croiefct ustawy skarbowej z załączonym preli
minarzem budżetowym na rok 1937-38. Projekt
Preliminarza budżetowego przewiduje

nadwyżka w kwocie 318,078 złotych.
W porównaniu z budżetem wykonywanym o"
beeide nowy preliminarz wyższy iest po jednej
6 drugiej stronie o 72 miliony zł Wzrost ten s-po
"wodowany iest przede wszystkim konieczno
ścią podwyższenia obsługi długów z lat ubie
głych oraz pokrycia zobowiązań Skarbu Pań
stwa. wvnikaiacvoh z ukończenia akcji oddłu
żenia rolnictwa Projekt nowej ustawy ska>rbo-wej utrzymuje w mocy wszystkie ogranicze
nia które wprowadzone były do obecnie wy
konywanego budżetu w celu utrzymania rów
nowagi budżetowej. Ograniczenia w nowym
budżecie zostały leszcze rozszerzone a miano
wicie artykuł 7 ustawy skarbowej wprowadza
Przepis iż liczba funkcjonariuszy zatrudnio
nych w administracji cywilnej t,ie może być w
obrębię każdej części budżetu tak w liczbie
Ogólnej iak i w ooszczególnych grupach upo
sażeń przekroczona “ Ilość etatów osobowych
ostalcma iest w załączonym do ustawy skarbo
we! wykazie Wykaiz akt. obejmujący etaty
wszystkich urzędników państwowych wprowatizoi.w został po raz pierwszy do budżetu i znaj
dnie sie łąko załącznik do ustawy skarbowej.
IW wykazie

Pomniejszone wpłaty przedsiębiorstw.

Przedłożona Izbom Ustawodawczym ustawa
Aarbowa zawiera leszcze ieden nowy przepis,
a mianowicie dotyczący Przedłużenia o iedei.
kwartał specialnego podatku od uposażeń wy
płacanych z funduszów publicznych Podatek
ten preliminowany został i.a 170 milionów czyn
o 20 milionów wiec ej niż dotychczas Ponieważ
podatek ten obowiązywać ma tylko do końca
roku 1937 wygasa wiec na trzy miesiące przed
końcem roku budżetowego Projekt us.awv u
poważnia Ministra Skarbu do Przedłużenia jh>boru tego Dodatku do 31 marca 1938 o ile ku
mleczność utrzymania równowag budżetowe.
bedzie te-zo wymazała JaK wiadomo Dodatek

t d

Z ważniejszych dopłat do przedsiębiorstw
państwowych preliminowano dla Państwowych
Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku
250 000 zł. dla państwowych szpitali 1 250 000 zł
i Państwowych Zakładów Przemysłowo - Zbo
żowych 6 000 000 zł Wpłaty monopolów państ
wowych preliminowano: z solnego 44 milion'.,
tytoniowego 324 500 000 zł., spirytusowego okoko 227 260 000 zł. loteryjnego 22 250 000 zł. i za
pałczanego 13 260 000 zł

Inne pozycje budżetowe.
W budżetach poszczególnych resortów nie
zaszły specjalne zmiany Budżet Ministerstwa
Spraw Wojskowych który w preliminarzu bud
żetowym figuruje jedynie pod ogólna suma wy
datków bez żadnych pozycyj szczegółowych utrzymany iest na dotychczasowym poziomie 76S
milionów zł
Budżet Ministerstwa Oświaty zwiększony
został o sumę 13 milionów do 350 520 000 zł Nie
znacznie zwiększono budżet Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych o sumę 4 mil zł do 195 700 OOO
złotych Budżet Ministerstwa Opieki Społecznej
utrzymany został na dotychczasowym poziomie
43 244000 zł Zwiększony natomiast zostanie o
ponad 13 250 000 zł budżet Funduszu Pracy dla
którego preliminowano 108 766000 zł

Rozwój Śląskiego Instytutu Pedagogicznego

etatów sadowych i prokuratorskich oraz
Instytut Pedagogiczny rozwija sie nadal
16 358 etatów funkcjonariuszy
Domyślnie
niższych.

Specjalny podatek przedłużony
o kwartał.

i

W preliminarzu dochodowym uwzględniony
został szereg zmian zmierzających do możliwie
najbardziej realnego preliminowania wpływów
z dochodów skarbowych I tak: pomniejszone
zortały wpłaty z Przedsiębiorstwa Polskie Ko"
leje Państwowe o 51 500 000 zł Przedsiębior
Wyższe wpływy skarbowe.
stwo to wpłacać ma według plami finansowoZwiększony został dość znacznie preliminarz
gospodarczego iedynie 24 500 000 zł. Obniżono
również preliminowane wpłaty Poozty Polskiej dochodów Ministerstwa skarbu Dochody te fi"
Telegrafu i Telefonu o 16 milionów zł do 24 mi" giuraia w nowym preliminarzu budżetowym w
bonów zł Polska Agencja Telegraficzna płacić wysokości 1 349 279 822 zł. czyli sa 99 681 732 zł

W tych dniach odbyło się pod przewodnic
twem naczelnika W. O. P. p. dr T. Kopczyńskie
go posiedzenie Kuratori urn Instytutu Pedago
gicznego w Katowicach, na którym dyrektor In
stytutu wiz. E. Czernichowski »dał sprawę z
działalności Instytutu Pedagogicznego w roku
szkolnym 1935-36 oraz przedstawił plan pracy
przewidzianych iest 63,280 etatów, w Instytutu na bieżący rok szkolny.
tern 43,322 etatów urzędniczych, 3 590
Z refera+u tego wynika, że

W ten sposób ustalona została ścisła i nie prze
kraczalna liczba etatów w administracji cywil'
Ji=i z rozbiciem, na poszczególne grupy uposa
żeniowe. Obsada etatów w poszczególnych
trupach uposażeniowych ponad ilość w wyka"
tie może nastąpić tylko przy zmniejszeniu o te
sama ilość obsady etatów w wyższych gru
pach Ogólna zaś liczba etatów nie może być
w żadnvm razie przekroczona
W teu sposób ilość urzędników etatowych w
administracji cywiląei została ściśle w bud że"
cie określona

nym i wydzierżawione 2000000 zł. ..Fol min“
350 000 zł. Kopalnia Brzeszcze 100 000 ,zł. fa"
bryki w Mościcaeh i w Chorzowie 1 000 000 zł

wyższo aniżeli w obecnie wykonanym budże
cie Na zwiększenie tej sumy wpłynęło zwięk
szenie nreli minowanych wpływów ze wszyst
kich podatków zarówno pośrednich jak i bezpo
średnich lak również nadzwyczajnych danin pu
blicznych a to z uwagi na odbywaiaca sie po
prawę obrotów gospodarczych i koniunktury.
W ten sposób m in Dodatek przemysłowy pre
liminowany jest w wysokości 245 milionów
czyli o 14 mitionów wiecei aniżeli w obecnym
budżecie, a podatek dochodowy na 300 milionów
czyli, o 45 milionów wiecej.

i spełnia należycie swoje doniosłe zadanie, po
legając; na:
1) dalszym kształceniu czynnych nauczycieli
dla pogłębienia ich kultury pedagogicznej,
2) kultywowaniu i popieraniu naukowej pra
cy pedagogicznej,
3) przeprowadzeniu systematycznych badań
i doświadczeń pedagogicznych (pedagogiczna
stacja doświadczalna.
Cele te realizuje Instytut Pedagogiczny
przede wszystkim w 3-letnim studium pedago
gicznym, opartym na nowym statucie organiza
cyjnym. Wykładowcami w bieżącym roku szkol,
i.ym są profesorowie i docenci uniwersytetów,
wybito! fachowcy, m. in prof; Uniw. Jag. dr St.
Szuman, dyr. Pedagogium Państw, dr. Rowid,
doc. U! J K. dr M. Ziemnowicz, doc. U J. dr S.
Stołyhwowa, dec. U J dr St. Skowron, doc. U.
J dr E. Pasendoifer. prof. Akademii Góro czej
dr M. Jeżewski, doc U. J dr J Metallmann,
prof. U. J dr St. Kot, doc. U. J dr Kozłowska
Oprócz crzyletn ego studium pedagogiczwiz. Min. W R. : O P.. dr M. Falski i inni.
Oprócz trzyletniego studium pedagogiczne
go, który stanowi główny trzon Instytutu Pej dagegieznego, I. P organizuje dla szerszego o
*olu nauczycielstwa: _
i
1) lektoraty języków nowożytnych (atngi-el-

11 strasznego leśnego izlomilia
Bajka prawdziwa ze Śląska Cieszyńskiego.
------- ooo------

'
Stary Gałuszka z Gułdów był dziwak em, o któ
rym nie wartoby p.sać, gdyby me te jego dziwactwa,
które często stają się właściwością ludzi starych i samot
nych.
Gdy byłem małym chłopcem, a odtąd m nęło już
dobrych lat pięćdziesiąt, Gałuszka, a było to jegu prze
zwisko, gdyż właściwie nazywał s ę Paweł Zamarsk., li
czył już sobie przeszło lat s-edmdziesiąt i był raczę i cien em, chwiejącym sę za lada podmuchem wiatru, ani
żeli człowiekiem. Poznałem go razem ze starszym ro
dzeństwem, gdy miałem może dwa lata, gdyż wczesną
w osną chodzil.śiny do mego na „smrodyn e“ (czerem
chy), których miał cały rząd w swo m ogrodzie. Drze
wo to dostarcza niedużych, czarnych jagódek o smaku
gorzkawym i przyciąga do s ebie dz cci, które jak w adomo, wiek. przed uczonymi, pierwsze odkryły w ta- '
miny, to też wczesną w osną rzucają się na ten p erwezy owoc z pasją wróbli i chc wością głodomorów. Kie
dyś drzewo to gęsto rosło po naszych zagajn kach i nad
ootokam-. Dziś z rzadka w dać je tu i tam w ogrodzie.
Niesłusznie!
O czeremsze t o jej zapachu pisali dawn ej poeci
wiersze. Król śpiewaków, słow.k, odurzał się wiosenną
*on,ą jej kwiatów; był to pierwszy jego narkotyk po
powrocie z ciepłych krajów i w zamian dawał wspaniałe
konceity, opowadając po tęsknych nocach, czego się
napatrzył w krajach egzotycznych i podczas dorocznej
podróży. Gdy słów k swoje odśp cwał, przychodziły
wróble i szpaki i nieraz toczyły zabawne z sobą dys
kursy.

«kiego, francuskiego i niemieckiego), których
zadaniem jest danie uczestnikom takiego opa
nowania języków obcych, jakie jest niezbędne
do korzystania z literatury pedagogicznej za
granicznej.
2. Dwuletni kurs psychologii szkolnej w ceBu
wyszkolenia pewnej ilości nauczycieli o odpo
wiednim przygotowaniu teoretycznym w prak
tycznych badaniach i obserwacjach psycholo
gicznych na terenie szkół średnich i powszech
nych.
3. Ogniska metodyczne religii, języka pol
skiego, historii, geografii, biologii, fizyki i che
mii, zajęć praktycznych, gospodarstwa domo
wego i wychowania fizycznego.
Celem ognisk jest:
a) skupić pewną liczbę nauczycieli szkół po
wszechnych. okazujących żywsze zainteresowa
nie dydaktyczne i naukowe, ceiem stałego do
skonalenia się w dydaktyce wybrednego przed
miotu i ciągłego pogłębiania pracy dydaktycz
nej w szkole;
b) wykształcić zastęp nauczycieli debrze
przygotowanych w zakresie danego przedmiotu,
którzy w przyszłości będą mogli tworzyć do
okoła siebie' na terenie własnej szkoły ośrodek
metodyczny tego przedmiotu (pewnego rodzaju
seminariumjdla nauczycieli szkół ośrodkowych);
■e) przygotować kandydatów na Trzyletnie
Studium Instytutu Pedagogicznego;
d) kurs języka po 1st .ego i literatury pol
skiej dla nauczycieli szkół mniejszościowych
niem.eck.ch:
e) cykl Powszechnych Wykładów Pedago
gicznych z zakresu pedagogii i nauk pokrew
nych przeznaczonych dla nauczycieli i osób in
teresujących się zagada.en ami aktualnymi w
związku z :ch pracą w szkole i poza szkołą.
Przy Instytucie Pedagogicznym istnieje
również

— Nie jedz, nie jedz, złe, złe!
— Gorzk., gorzki, chce się p ć, chce s ę p ć! Czsr...
— 1-dzie, i-dzie, strze-li, strzeli, ucccz!...
Porwały sę wróble i szpaki za skrzydła i frrr od
leciały ku potokowi.
Rzeczy w ście z poza marnej, drewnianej chatki, do
ziemi wbitej', dawno już temu słomą poszytej, tak, że
rosły na poszyciu całe kępy mchu z clonego, a tu . tam
na kalen cy stała bezczelnie pokrzywa, obok komina
zupełnie zw etrzałego — wyszedł cicho jakiś kościan do
człow eka zaledw e podobny, wyszedł, ze strzelbą ukry
tą poza plecy ma i bacznie się rozglądał.
— Jużeśce przyszły, paskudy jedny, zachciywo sic
wóm mojich smrodym... jo wóm tu zaroś...
Tak sobie pod nosem mów ł, lecz stare wróble, co
to n ejednego kota w pole wywiodły i z niejednej sroki
s ę do syta nakpiły, w lot pozna, y jego krw ożerczy za
miar i uciekły wraz ze szpakami, tym bardziej, pon eważ smrodyn e dopiero s ę czerwień ły i był jeszcze ty
dzień co najmniej czasu do ich doścignięca.
Stary Gałuszka pomamrotał sob e dowoli, pogroził
odlatującej czeredzie ptaków swoją starą, jak wojna
trzydziestoletnia, strzelbą i zawrócił do zby. Staliśmy
chwilę bezradn. przed sień ą. Nie lubił dzięci, gdy mu
przychodziły do zby, gdyż jako dziwak i wielki sknera
zawsze się obaw ał złodzie.. Lepiej, gdy się go zastało
na ławce przed sienią, lub latem w ogrodź e, gdy wy
grzewał swe stare, sterane i reumatyczne kość:. Wtedy
był wprawdzie mrukliwy, ale bardzej przystępny. Ra
dziliśmy chwilę. Wysłał śmy sześcioletnią s-ostrę.
— A jidź, Marynko, jyny sue zapytaj, czy możymy
obiyrać. Powiydz mu, że tatulek zapłacóm...
Poszła nieśmiało, lecz zaraz biegiem wróciła, jakby
poparzona...
Za nią, jak niedźwiedź spłoszony z legowiska wy

Szkolna Poradnia Psychologiczna.
Do zakresu działania Poradni należy przepro
wadzenie badań psychologicznych szkół ślą
skich.
Jednym z ważnych warsztatów pracy Insty
tutu Pedagogicznego jest Biblioteka i czytelnia
pedagogiczna. Biblioteka obejmuje ogółem 6000
pozycyj inwentarzowych oraz 800 czasopism
krajowych i zagranicznych i spełnia obecnie
funkcje centralnej biblioteki <fia całego Woje
wództwa Śląskiego.
Organem Instytutu Pedagogicznego jest wy
chodzące już 7 rok czasopismo „Chowanna“,
poświęcone sprawom nauczania i wychowania
współczesnego w całym świecle kulturalnym, a
szczególnie w Polsce.

Badania naukowe
przeprowadzane obecnie przez Instytut Peda
gogiczny, dotyczą zagadnienia struktury psy
chicznej i antropologicznej dziecka śląskiego,
saga dnienia karności w szkołach śląskich, ob
serwacji psychologicznej dzieci szkolnych i Obioktywimeji ocen szkolnych.
Szczególniejszą uwagę poświęca Instytut
Pedagogiczny sprawie organizowania wycieczek
naukowych w kraju i zagranicą.
W ostatnim czasie urządzono wycieczkę pe
dagogiczną do Austrii, wycieczkę krajoznawczą
na Kresy Wschodnie, wycieczkę nauczycieli
szkół mniejszościowych niemieckich do Warsza
wy, wycieczkę geograficzną do Tatr.
Skuteczną działalność rozwija Koło absol
wentów I. P„ które zorganizowało w swoim ło
nie szereg sekcyj naukowych, mających za zadanie kontynuowanie pracy samokształceniowej
oraz podejmowanie pewnych prac badawczych
pod kierownictwem prelegentów instytutu Pe
dagogicznego.

szedł chwiejnym krokiem Gałuszka, oparł się o odrzwia
domu i bardzo brzydko powiedz ał, tak, żeśmy chył
kiem uc ckl. Gdyśmy już kawał odeszli, wołał jednak
za nam.:
— Za tydziyń, a każdy po dwa grajcary i kluke st
przynieść e.T.’
Kluka, to kawałek kija z hakiem do przyginana
gałęz . Nie pozwol 1 dziwak łamać gałęzi, choćby na
smrodyn . Za dwa grosze (grejcary) można było pół
godziny ob erać i jeść. Nie wolno było rwać do kie
szeń., lub do zaniadr (za pazuchę).
Te smrodyn e były istnym utrapen em Gałuszki.
Pasterze wiejscy zaprzysięgli się, że je wszystkie nocą
obiorą i w dodatku 5aięz..e połam ą. Jak też raz przy
łapał Unuckowego Jonka z rudą, jak ogień głową, te
jeszcze płakał. Bo też stary Gałuszka był człow .ek stra
sznie surowy i mśc wy, a jak się rozgniewał, to klął
wszystk m językami i to tak strasznie, że włosy na głow e stawały.
Prawa własności strzegł jak oka w głowie. N e daj.
Boże, kura od sąsiada, albo pies! Zabił, nogi połamał i
dwa tygodnie pomstował. A gdy s ę łudzę upom.nali
o swe krzywdy, wtedy ryczał po prostu:
— Utnym głowę, utnym głowę; możesz iść do cy
sarza i do Wiydma!
Kiedyś miał ciężki zatarg ze sąs adem o w eprza,
który n ebaczme przeleciał przez Gałuszki ogród. Ga
łuszka porwał strzelbę i w eprzow, wpakował cały ładu
nek siekańców, bo śrutu n<e używał, przez co przyśp.eszył podgardhnę. Sąs ad nie chciał się w mieśc-e proceso
wać i pozwał Gałuszkę przed prawo gminne. Gałuszka
się n-e stawd, w ęc prawo gm.une, trzech radców, po
szło do Gałuszki i na dwa reńskie kary go skazało. Czy
zapłacił, mc wiem.
(Palszy óąg za tydzień!)
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(—) Prolongowanie legitimacy; kolejowych.
Dyrekcja Okręg,1 Kolej Państw, w Katowi
each zawiadamia byłych pracowników kolejo
wych (emerytów), oraz wdowy i sieroty po pra
cownikach kolejowych, że prolongowanie do w o
dów tożsamości osoby na rok 1937 odbywać się
będzie w czasie od 14 grudnia br. Dowody te
należy w celu prolongowania złożyć w terminie
do dnia 12 grudnia br. w biurze stacji kolejowej,
leżącej najbliżej miejsca zamieszkania zaintere
sowanych W wypadku braku w obecnie posia
danym dowodzie tożsamości miejsca do uskute
czuleni a prolongaty, należy zamówić w najbliż
szej stacji kolejowej nowy dowód tożsamości
osoby w terminie do dnia 12 grudnia br. z dołą
czeniem fotografii i kwitu uiszczonej opłaty w
wysokości 50 groszy za każdy dowód tożsamo
ści osoby.
\—) Nowy samolot PLL. „LOT".
Onegdaj w warszawskim porcie lotniczym na
Okęciu odbył sie pokaz nowego samolotu „LO
TU“. Jest nim 3-silnikowy płatowiec typu Jun
kers Ju 52. mieszczący poza 3 osobami obsługi
15 pasażerów. Samolot ten pozyskał ,.LOT‘‘ wza
»lau za stare czteroosobowe samoloty teigo sa
mego typu, które kursowały w Polsce w latach
1922—28, a które nie nadawały się już więcej
do użytku, rozwijały bowiem szybkość przaloto
wa zaledwie 150 km/godz i wymagały gruntow
nego i bardzo kosztownego remontu, Nowy sa
molot ..LOTU“ zapatrzony jest w silniki typu
Bristol-Pegasus V po 750 KM. takie same, jakie
posiadała samoloty typu DUGLAS DC. 2, j roz
wijała szybkość maksymalna 315 km/godiz;.. prze
lotowa zaś około 270 km/godz.

W drugim dniu pobytu na Śląsku, członkowie Polskiej Akademii Literatury, któ
rzy przybyli w ub. sobotę na uroczyste po
siedzenie Akademii i wręczenie wawrzy
nów w Katowicach — wczoraj w godzi
nach przedpołudniowych udali się na wy
cieczkę po Śląsku. Znakomici goście w osobach Prezesa PAL-u "Wacława Sieroszew*

Tragiczny epilog drzemki
na szynach tramwajowych
Chebzie, 30 listopada.
Wczoraj po północy przy ul. Dworco
wej w Chebziu został przejechany przez
tramwaj 30-letni górnik Rudolf Berlik z
Lipin.
Jak wykazały dochodzenia policyjne,
Borlik po otrzymaniu^ wypłaty upił się do
tego stopnia, że w stanie zupełnego zamro
czenia usnął na ulicy obok toru tramwajo

będą konfiskowane w całości

Z Katowickiego

Z Chorzowa

tego rodzaju wypadkach. W wyjaśnieniu
podkreślono, że z prawa wywozu środków
płatniczych w granicach dozwolonych bez
specjalnego zezwolenia mogą korzystać po
dróżni m. in. pod warunkiem, że zgłoszą
organom kontrolnym całkowitą kwotę wy
wożonych środków płatniczych. Kto za
tem przy kontroli dewizowej zataja część
wywożonych pieniędzy, traci prawo do
wywozu środków płatniczych w ramach
kwot dozwolonych, a tym samym nie mo
że powoływać się na to prawo. Całkowita
kwota, wywożona przez podróżnego, sta
nowi wówczas przedmiot przestępstwa i
ulega zajęciu.

Półtora roku więzienia za osiemnaście włamań

Przed sądem okręgowym w Chorzowie
odpowiadał w dniu wczorajszym Jan Czyjłionka, siedemnastoletni przestępca oraz je
go kompan 24-letni Leon Siwek. Młodociany
przestępca i jego towarzysz odpowiadali za
dokonanie osiemnastu włamań i kradzieży w
Wielkich Hajdukach,' Wełnowcu, Mysłowi
cach, Katowicach, w Chorzowie i w innych
miejscowościach. Czypionka i Siwek szcze
JM) Nie ma werbunku robotników do Belgii
Według ostatnich inform a cyt polskich władz gólnie łasi byli na biżuterię. W jednym tylko
emigracyjnych. pogłoski o mającym nastąpić sklepie Feiwla Fuchsa zrabowali biżuterię
werbunku wiekszei liczby robotników do Belgi
ta naizuneln ei bezpodstawne. Dotychczas nie
wpłynęło żadne zapotrzeoowanie na robotników
>e strony władz belgijskich

Z Mysłowic

wego; Borlik ułożył się w ten sposób, że je
dna noga spoczęła na szynie tramwajowej.
Motorowy zauważył leżącego w odległości
n.ecałych dwóch metrów i w ostatniej
chwili me był w stanie zatrzymać tramwa
ju.- Koła wozu przeszły przez nogę poniżej
kostki, miażdżąc całą stopę.
W stanie ciężkim przewieziono Borlika
do szpitala św. Barbary w Chorzowie.

Zatajane Unitu gray iiltóie z Pałali

Warszawa, 30 lstopada.
Władze, przeprowadzające na stacjach
granicznych kontrolę dewizową, stosowały
dotychczas różnorodną praktykę w wy
padkach stwierdzenia, że podróżny wioząc
ogółem środki płatnicze w granicach do
zwolonych do wywozu, zatajał część ich
pizcd kontrolą. W szczególności dała się
zauważyć rozbieżność w konfiskowaniu
Hemoroidy. Wybitni interniści zalecają w wie' kwoty, będącej w posiadaniu podróżnego;
łu wypadkach codziennie picie rano i wieczorem
pól szklanki naturalnej wody gorzkiej „Francisz niektóre władze mianowicie stały na stano
wisku, że zająć należy całą kwotę, inne zaś,
ka Józefa, (o)
że tylko tę jej część, która została zatajona.
Ministerstwo skarbu wydało okólnik,
w którym wyjaśniło tryb postępowaniu w
(K) Włamanie w Dąbrówce Matei.
W nocy z ubiegłego czwartku na piątek nienieci dotąd złodzieje włamali sie do Koi.sum u
Alaskiego przy ul Woi Grażyńskiego 8 i za
Srali towarv kolonialne wartości 893 zl Wła
mywacze dostali sie do sklepu Przez wvciety w
żaluzji otwór Policia wszczęta poszukiwania i
test na tropie złoczyńców

skiego, Sekr. Kaden-Bandrowskiego, Prof.
Kleinera., PP. Staffa, Szaniawskiego, Irzy
kowskiego i Dra Boy-Żeleńskiego — zwie
dzili hutę „Florian“ („Falva“) w Święto
chłowicach.
Akademikom towarzyszył odznaczony
w ub. sobotę P. Wojewoda Dr. Grażyński,
który później podejmował gości obiadem.

RADZĘ JEDYNIE
RUDER
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W mc ambizącmą..
W noc andrzejową mglistą i ciemną
skradam się w sad drzemiący —
------ Myśli tęczowe, jak gwiazdy na demną
osrebrzy meteor świecący.
2mącę ciszę jesienną
łamiąc gałąskę wiśni —
Wrócę wtulona w płaszczyk nadziei
wkładając gałąskę do wody
.., może zakwitnie cichym uńeczorem
kiedy odprawiać będziemy gody —
w wigilię Bożego Narodzenia
------ i sen mój się ziści.
Przyjdziesz niezliczonych ścieżek ugorem.
A jeśli uschnie gałąska urwana
W noc andrzejową —
------ Omdlała w tęsknocie obręczy
i sny się rozwieją przed świtem ...
--------- Kto mnie zapewni, że zakwitnie
znowu
i wróci listopadowym skowytem?
Gdy wróci noc andrzejową
owiana welonem szronu;
Pójdę do sadu po gałązkę wiśni
i będę czekać od nowa.
------ A może wtedy mój sen się ziści?!

wartości około 1.500 zł. Obydwaj podsądmi
doprowadzeni zostali na rozprawę z aresz
tów, w których przebywali od dwuch miesię
cy t. zn. od chwili ujęcia ich przez policję.
W czasie rozprawy oskarżeni przyznali się
do winy. Sąd wydał wyrok skazujący Czypionkę na półtora roku, a Siwka na rok wię
zienia. Ponadto przed tym samym sądem od
powiadało trzynastu paserów, których sąd
skazał na grzywny po kilkadziesiąt złotych. A kiedy się ziści, — nie zdradzę nikomu.
Amalia Irena Hanzlóuma

Teatr szkolny na Śląsku

Nie zaznają w zimie głodu
bezrobotni

Zagadnieniem teatru szkolnego na Śląsku za | wa ks. dr St. Wilczewski wygłosił odczyt o
jęła
się konferencja nauczycielska, zorganizo umiejętności mowy.
fc=) Nieszczęśliwy wypadek bezdomnego.
wana staraniem Wydziału Oświecenia Publicz |
jeśli każdy złoży ofiarę
Samo zestawienie tematów wskazuje na ten
Straż pożarna Huty Piłsudski" powiadomi nego dnia 19, 20 i 21 bm. w Miejskim g.mmadencje
możliwie
pełnego
przedstawienia
cało
ła chorzowski komisariat PP że na hałdzie o- zjum męskim im. Kopernika w Katowicach
na POMOC ZIMOWĄ
bok cegielni leżv nieznany mężczyzna w stanie Przewodniczył na konferencji p. wizyt, dr Ste kształtu prac teatralnych w szkołę. Podkreślono
w
dużym
stopniu
fakt,
czym
jest
t.
zw.
tea
trał
inieprzytomnym Na wskazane mi e i see wysłano
posterunkowego, który stwierdził z dokumen fan Papce. Wzięło w niej udział nauczycielstwo zacja w nauczaniu, szczególnie w zakresie na
tów osobnika że nazywa sie on Antoni Górecki szkół średnich i powszechnych w liczbie ponad uczania języka ojczystego. Racjonalne postawie
urodzony w rototi 1917 bez stałego miejsca za- 180 osób ze wszystkich niemal większych ośrod nie sprawy teatru w szkole i konsekwencje w
m eszkania Bezdomny nocował na hałdzie i u- ków na Śląsku. Zaproszeni prelegenci w cieka tej pracy niewątpliwie spowoduje podniesienie
leg) zaczadzeniu gazami Góreckiego przewie wych i pouczających referatach omówili najistot poziomu przedstawień teatrów amatorskich naj (P) W Mikołowie następny targ na bydło i konie
ziono do szpitala mieiskiego w Chorzowie We niejsze sprawy teatru młodzieżowego. P. Jerzy rozmaitszych zrzeszeń młodzieży poza szkol
odbędzie sie w piątek 4 grudnia rb
dług orzeczenia lekarza staw lego zdrowia jest Zawiejski z Warszawy poruszył następujące te nej, jak również przygotuje należycie publicz
groźny
maty; „Podstawy psychologiczne teatru dzieci i ność do korzystania z przedstawień teatru za (P) Dbać o chodniki!
Miejski urząd policyjny w Mikołowie przy
młodzieży. Przegląd form teatru młodzieży i Me wodowego. Zyskiem bezsprzecznym będzie wzmo
to da pracy artystycznej z młodzieżą. P. Henryk żenie życia kulturalnego, równocześnie kult pię pomina, że każdy właściciel nieruchomości jest
Ładosz mówił o teatrze szkolnym Lucjana Ko- kna mowy polskiej stanie się czymś istotnym i obowiązany do czyszczenia chodników wzdłuż
<S) Bezpłatne seanse ilłmowe.
marnickiego, zapoznał z bibliografią w tym za żywym, bowiem szacunek dla języka polskiego całej swej posiadłości. Czyszczenie winno sią
codziennie najpóźniej do godziny 8-ej
Zarząd Związku Strzeleckiego Oddział Cho kresie, jak również z zagadnieniami repertuaru nie może być w wielu wypadkach iluzją. Pamię odbywać
ramo. Niezależnie od tego właściciele nierucho
/zów — Nowe Hajduki zapoczątkował po raz teatru szkolnego. W części praktycznej przed tać należy, że sprawy teatru w szkole i wo gołe mości winni dbać o czystość chodników w ciąg*
Pierwszy w Polsce dla celów eksperymentalnych stawił sposób inscenizacji pieśni oraz krót teatru amatorskiego nie są wcale nowością na unia i przeprowadzać dodatkowe czyszczenia w
wyśw.etlanie filmów we własnym domu w Cho szych utworów poetyckich, co wzbudziło spe Aąsi■ku, nie mniej jednak konferencja dała dużo 1 miarę potrzeby. W razie gołoledzi każdy wia.zowie IV przy ul. Bałtyckie! (to. szyto .Piast"). cjalne zainteresowanie i było ciekawą wska ciekawego materiału, praktycznego i teoretycz- ściciel musi posypać chodnik wzdłuż całej swej
Wvśw etlane sa tomy dźw.ękowe i nieme o cha zówką. P. dr Pobóg-Kielano-wski, reżyser Teatru nego. A chętnych ludzi do tej pracy w sferach posiadłości p:ask.em, przesiewanym popiołem
rakterze patrioty tycznym oraz treści naukowej, im. St. Wyspisńsk.ego w Katów.each, przedsta nauczycielskich nie brak. Spodziewać się moż- i -tP- , Przedtem jednak należy usunąć wszelki«
krajoznawczej, rozrywkowej, relis j-nej, wycho wił sprawę widowisk na wolnym powićtrzu,
wawczej. sportowej i wojskowej. Wyświetlanie
»• - rfr rrz; xsssi
tjlmów odtoywa sie co dwa tygodn e, bezpłatnie, podkreślając silnie reg.onalne realizowanie tej by niezbyt odlegtej, oparta na bardlz.ej zorgani- ^ 1 wszelkie inne chodniki, odgraniczone kasprawy.
P.
Zbyszewska,
artystka
i
reżyserka
zow-anej i planowej pracy oraz-doświadczeniu ^^iami od jezdni,
co dróg; wtorek w godzinach od 17.30—20. Przy
okazi seansów organizuje sie śpiew chóralny . teatru katowiok.ego, mówiła o teatrze dz.eeię- przyczyni się jako już wyższy stopień do podnie-1
p eśn. patriotycznych Do Domu Strzeleckiego • , cym. P. instruktor W. Pawłowski przedstawił sienią kuilbury mas społeczeństwa Śląsk.ego (P) Ukaranie niesumiennego rzezmka.
W dniu 17 bm. toczyła się przed Sądem
wyśw etianie filmów ma w step miodz eż przed praktycznie kilka recytacji zbiorowych. W zw.ą- poprzez wychowanie szkolne młodych pokoleń
Grodzkim w Pszczynie rozprawa przeciwko rzeźszko'na i szkolna członkowie Zwją.ku Strzelec zku z zagadnieniem teatru i kultem żywego słojd.
niko.m Bendlowi Robertowi z Goczałkowic ora*
k ego oraz bezrobotni dzielnicy IV oraz sąs.adu
_~~~
------- m——i iii i ii i'niM-rrrr"? nrrrgmw 1 t " g.t-n w, Jano-w-i z Góry. Lasek odpcw.adał Zł
jacych Wielkich Hajduk. — Najbl ższe pro-gramy
sprzedaż zepsutej kidłbasy, nie nadającej się
odbędą sie 1. 15. 29 grudnia, 12 i 26 styczn.a —
W dotychczasowych doświadczeniach zauważo (S) Dnj kolonialne w hucie „Florian“ w Święto wystawioną przez miejscowe Iow. „Sokół“ pod * już do użytku. Oskarżony tłumaczył się tern, że
uo znamienny obław .-zgłaszania się również chłowicach.
kierunkiem braci Pustelników Z kolei p. prof. kiełbasę nabył od rzeźnika Bendla, który jej u
uzieci z pochodzenia rodziców zniemczałych.
Celem obchodu „Dni kolonialnych“ utworzył L.genza wygłosi referat na temat: „Kolonie siebie nie mógł s-przedać. Rozprawa wykazała
które pociągane sa prsez dzieci polski*.
sie komitet lokalny, na którego czele stanęli pp. źródłem dobrobytu szerokich mas“. W związku jednak, że aczkolwiek Bendel faktycznie sprze
dvr. imż Sanetra, ini. Boidot prezes L. M. j K. z tem wysunięta przez p. imż. Bojdoła, przewod dał kiełbasę Laskowi, to uczynił bo jedynie dll a
<S) Czyi oies?
huty .Florian“ i insp. Dr on. a prezes L M. i K niczącego akademii, rezolucja przyjęta została tego, że kiełbasa była już mocno zepsuta, tak ż*
24 bm zgłoszono do okręgu urzędowego w Świętochłowice. W dniu 21. 11. br. o godz 19 hucznemi oklaskami. Podkreślić należy zrozm- obawiał się sprzedawać ją w swym miejscu ża
Rudz e przytoląkanego psa „szpica" maści białej odbyła sie na sali d. Preisnera uroczysta akade. rn enie idei kolonialnej i spraw związanych z L. mieszkania. Sąd uznał obu oskarżonych winWłaściciel może go odebrać w okręgu urżędo mia przy współudziale orkiestry hutniczej. Pro M i K przez wszystkich pracowników huty ; r.ymi zarzuconego im przestępstwa i skazał es
wyra w Radzie Si. pokój ar. 1A,
"
* karę grzywny.
gram zaczęto efektowna pantomina kolonialną. „Florian“.

Z Pszczyńskiego

Z Swiętochłow ckiego

Str. 6.
*****
(P) Niewłaściwe nrakłyki zarządcy dworu w
Mizerowie
Pomimo ustalenia przez sad czynsz« za dzier
<awe pola niektórzy właściciele maiatków w
dalszym ciągu pobierała od drobnych dzierżaw
ców wygórowane czynsze sprzeczne z ustawą.
Do rzędu tvch wypadków należy zaliczyć po
stępowanie zarządcy dworu w Mizerowie któ
ry za iedt/a morgę pola pobiera 12 zł dzierża
wy potracaiac należność ze zarobku robotni
ków dworskich, którzy dzierżawią grant z dwo
nu. Tego rodzaiu no stepowanie wywołuje wśród
dzierżawców zrozumiale oburzenie tym bar
dziej że w większości wypadków sa to robot
nicy dworscy obawiaiacy sie interweniować w
vdpowiedu sposób u zarzadcv dworu

Z Tarnogórskiego

na 5) powiesił się na drucie w podwórzu
huty. Powodem samobójstwa miała być
ch-oroba umysłowa denata.
W ub. sobotę mieszkańcy domu pod nr.
19 w Zaleskiej Hałdzie zawiadomili policję,
że jeden z lokatorów tego domu, SPletni
inwalida, Jan Peteja, mieszkający s_.no tnie
— od trzech dni nie opuszcza swej izby. —
Kiedy wyważono drzwi, okazało się, że Peteja nie żyje. Władze poleciły przewieść
zwłoki do kostnicy szpitala miejskiego w
Katowicach i zarządziły sekcję.

Ogrodnicy śląscy odbyli pierwszy walny zjazd

(T) „Czuły" adorator.
Bufetowa Walona Jabłońska z Radzionko
wa w czasie zdv szła na zabawę do Kozłowej
Góry została napadnięta i pobita przez swego
Wczoraj w Katowicach w sali Domu rz^wa Marsz. Grzesik i burm. Bielska dr.
byłego adoratora Franciszka Tomysa z Ra Oświatowego odbył się pierwszy Walny Przybyła.
dzionkowa Powodem pobicia była zazdrość.

w Katowicach

Z Bielskiego
(B) Odczyt G. Morcinka.
Z inicjatywy Koła T S L w Białej odbędzie
sie 3 grudnia o godz 18 w ‘hotelu . Pod Czar
nym Ortym“ w Białei odczyt znanego pisarza
Gustawa Morcinka na temat: . Górnik w litera
turze polskiej“ Bedzie to początek cyklu inte
resujących odczytów, iakie rokrocznie Koło T
5 L. urządzą w porze zimowej.

Z Cieszyńskiego
(C) Otwarcie domu gminnego w Czechowicach.
Dnia 13 grudnia br odbędzie sie uroczyste o"
twarcie Domu Gminnego w Czechowicach.
Budynek iest obszerny i okaz-ały. mieści sie w
Rynku Czechowice rozwijają sie w ostatnich
łatach bardzo intensywnie dzięki licznym za
kładom przemysłowym, które zatrudniała bli
sko 1500 robotników Kopalnia Silesia na Że
braczy — z centrala Elektrowni zaopatrująca
miasto Bielsko i ołoliczne wsie oraz Dziedzice
ipracuie przez pięć dni w tygodniu a zatrudnia
koło 600 górników; z dwóch rafinerii pracuje
tylko Vaccum Oil Comp . gdy .Schodi.ica“
dawno tuż iest nieczynna Dawnieisza gwoź"
. dziarnia zamieniła sie w Tow Apollo wyra
biając części do rowerów Przemysł Elektry
czny. wytwarzaiacy armatury do świtała i urĄ
dzenia ■ elektrycznego cieszy sie dobra marka
Jest ie-szcze fabryka kartonaży i chodników pa
pierowych ..Fala“ Życie towarzyskie i kultu
ralne iest bogato rozwinięte Obok . Macierzy“
i Strzelca rozwiia sie pomyślnie Robotniczy
Instytut im Żeromskiego
Robotnicy skupiają
sie w organizacjach ZZZ dzięki niezmordowa
nej pracy przeł gminy p Żeleźniaka który z aj
mnie sie bardzo intensywnie losem biednych i
bezrobotnych
(C) Walka z lichw a w Jaworzu - Jasienicy
Przy kontroli sklepów przez Komisie sta
rościńska w Jaworzu j Jasienicy, iaka miała
miejsce w ubiegłym tygodniu ukarano 9 osób6 za nie umieszczenie cennika 2 za lichwę 1 za
zły stan sanitarny sklepu
(Cl Pieknv odruch dzieci w Istebnej
Dla pomocy zimowe! urządzono w niedziele
?2 bm zbiórkę uliczna która przyniosła 144 zł.
Dzieci szkolne, należące do Czerwonego Krzy
ża, podieły sie wyrobu ciepłe i biei'znv dla bez.
robotnych Przykład godny , naśladowania zwła
szcza w gminach biednych które praca swą
motga sic przyczynić do uśmierzenia nędzy bli
źnich
(C) Uroczystość w małej wiosce
Mała i pieknie położona wioska Krasna ob
chodziła Święto Niepodległości uroczysta aka
demia dnia 15 bm Prócz przemówienia p kier.
szkoły Fiedora znalazły sie w programie de
klamacje śpiewy i inscenizacie pieśni poezem
bawiono sie w bardzo miłym nastroju

3ł

Tragiczny wypadek — samobójstwo radio
— zagadkowa śmierć
Katowice, 30 listopada. • zanotowano wypadek samobójstwa. Oto
W nocy z piątku na sobotę na terenie ce robotnik buty „Laury“ Jan Franclok, lat 41,
KATOWIC
gielni kopalni „Ferdynand“ w Katowicach żonaty i obarczony liczna rodzimą (Kościel

wydarzy! sie nieszczęśliwy wypadek, któ
remu uległ robotnik cegielni 33-ietni Jan
Rybicki, zam. w Katowicach przy ul. Ko
chanowskiego 14. Miano wizie Rybicki za
kładając koło zebate do maszyny ugniata
jącej glinę doznał złamania ręki i zgniece
nia miednicy. Ofiarę pracy przewieziono do
szpital" 00. Bonifratrów w Bogucicach. —
Winę wypadku ponosi jeden z towarzyszy
<T) Wypadek drogowy
pracy, który nie upewniwszy sie czy ma
27 bm po południu na ulicy Dworcowej w szyny nie -Hsługuje ktoś — puścił ją w ruch.
Nakle został naiechany furmanka naładowana
W Siemianowicach w piątek popołudniu

glina Antoni Dziuk lat 40 zamieszkały w Na
kle Dziuk doznał złamania lewei nogi w oko"
Vcv podudzia Nieszczęśliwego odstawiono do
szpitala powiatowego w Tarn Górach
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Zjazd Ogrodniczy zwołany przez Wojewó
dzki Polski Związek Ogrodników.
Zgromadzenie to było licznie obesłane,
gdyż przybyło ponad 350 ogrodników wo'
iewództwa śląskiego. Zjazd otworzył pre
zes organizacji, o. Jędrosz w asyście pp.
Witaszka i Mitzkego, witając reprezentan
tów władz, gości, prasę i członków. Po za
gajenia prez. Jędrosz przystąpił do uroczy
stego wręczania dyplomów honorowych.
Przede wszystkie dyplom, honorowego
Prezesa Związku, ogrodnicy śląscy postano
wili nadać P. Wojewodzie Grażyńskiemu
do którego uda się specjalna delegacja z
prośba o przyjęcie tej godności. Skolei dy"
p'omv honorowych członków Związku otrzymali gospodarze miast najbardziej dba
c'rch "o
- m an. prezydent
Katowic dr Kocur, burm. Rybnika Weber i
burm. Tarn. Gór — Antes. Nadto takie sa
me dyplomy w uznaniu zasług położonych
dla ogrodnictwa otrzymają prezydent Cho"
'

Poniedziałek 30 listopada

KATOWICE. Godz. 6.00 Pleśń poranna. 6.03 Płyty.
6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka. 7.15 Dziennik poranny.
7.25 Wiadomości bieżące. 7.30 Płyty. 8.00 i 11.30 Audy
cja dla szlcół. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 Koncert symfo
niczny. 12.40 „O zdrowie wsi'4 — pogadanka. 12.50
Dziennik południowy. 13.00 Koncert życzeń (płyty) 13.15
Muzyka popołudniowa (płyty). 15.00 Wiadomości gospo
darcze. 15.15 Koncert reklamowy. 15.35 Życie, kultural
ne Śląska. 15.40 Płyty, 16.15 „Staropolskie nazwy mie
sięcy'4 — odczyt. 16.30 Arie i pieśni. 17.00 „Powstania
Listopadowe“ — otfbzyt. 17.15 Koncert kameralny. 17.50
Pogadanka. 18.00 Pogadanka aktualna. 18.10 Wiadomo
ści sportowe. 18.20 , Schronisko turystyczne pod Krzywopłótami44 — felieton. 18.30 Pieśni polskie 18.50 Ką
cik młodzieży wiejskiej“. 19.00 Audycja strzelecka. 19.30
Koncert. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka ak
tualna. 21.03 „Andizejki“ — audycja Uteracko-muzyczna. 21.30 Piosenki w wyk. chóru. 22.00—23.00 Koncert
orkiestry symfonicznej.

teatr ów

m
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Po tej uroczystości części Zjazdu roz
poczęły sie przemówienia. Na tematy zwią Teatr im. Stanisława Wyspiańskiego
zane z zagadnieniami zawodu ogrodniczego
w Katowicach.
przemawiali -pp. Witaszek i Miszke, a po
Wtorek,
dnia
1
grudnia „Żydówka44 o godz. 20.
nich życzenia złożyli: imieniem P. Woje
Środa, dnia 2 grudnia „Ligia44 dla K. P. W. o gods*
wody dca woj. dr Ruebelbauer, w imieniu 20-tej.
Czwartek, dnia 3 grudnia „Koncert A. Rubinstein**
miasta Katowic prez Kocur, następnie dyr.
Gierdwoń z Po!sk. Zw. Zrzeszeń Ogrodni o godz. 20.
czych dyr. Zarzycki ze Śl. Izby Rolniczej,
Trzecie przedstawienie operowe —
dyr Mazurkiewicz z Warszawy imieniem
„Żydówka“
Centr. Zw. Ogrodników Polskich, mgr. Pyr
We wtorek, dnia 1 grudnia o godz. 20 odbędzie się
kosz z „Funduszu Pracy“ i wielu innych trzecie z cyklu przedstawiek operowych. Dana będzie
opera Halevy'ego „Żydówka" z gościnnym występem
gości z poza obrębu Woj. Śląskiego.
Liliany Zamo.sklei w roli Racheli, Antoniego Gołę
Po przerwie grodmicy rozpoczęli obra biowskiego
w roli Eleazara. Księcia Leopolda śpiewa
dy, z których sprawozdanie jak i postulaty Antoni Wroński, doskonały tenor opery warszawskiej.
Eudoksję
Olga
huggiera B. Fo1ut.1i KardyZwiązku przyniesiemy w jednym z najbliż na.a St. Kruzer.Olglna,
Dyryguje znakomity kapelmistrz W
szych numerów.
Berdlajew.
Narazie warto zaznaczyć, że pierwszy
Artur Rubinstein
Walny Zjazd rokuje nadzieje poprawy bytu
najwybitniejszy p.anista-wirtuoz wystąpi tylko je
i sytuacji bardzo pożytecznego i osaczanego
raz w teatrze im. St. Wyspiańskiego w czwarte*
wyjątkowo sympatią społeczeństwa śląskie den
3 grudnia o godz. 20-tej.
go — zawodu ogrodniczego.
Teatr rewii i operetki lwowskiej na Śląsku.
Po dłuższym pobycie w Poznaniu, gdzie Teatr Lwow
ski występował z wielkim powodzeniem, zawita i na

V:.

wna“, któr-ej grzechem pierworodnym była dwu Śląsk, aby regionalnym lwowskim humorem rozweselić
TEATR i ESTRADA.
Grane będzie wesołe widowisko pióra Hen
torowość i n i e sh-ar mo-n i zo w a n: e planu realisty publiczność.
ryka Zb.erzchowsklego p. t. „Choć goło, lecz wesoło“.
cznego z nadbudową metapsychiczmą, ani tym Na czele zespołu niezrównany komik Antoni Kf*czomniej „Południca“ Staffa, gdzie legenda kłóci rowski oraz J. Bohuszówua, G. Popielowska, A. Łozińsku, F. Kidawska, M. Popławski, M? Nowicki St. Krza
się z ludowością stylu Anzengrabera: żadne z nowski, M. Jez.erski i G. Orło vski. Cała prasa po
dremató-w wymienionych nie dało nam takiej znańska uznała, iż to jest jeden z najlepszych zespo
Prawdziwe zdarzenie w 4-ech aktach. rzeczywistej wsi polskiej jak właśnie ta praw łów rewlowych. Kiedy i w jakiej sali Teatr Lwows#
wystąpi w Katowicach, podamy niebawem.
Tragedia Karola Huberta Rostworow dziwie niespodziana „Niespodzianka“. Mówiond,
skiego. — Reżyseria: Stanisława Zby- że to oskarżenie zbyt niemiłosierne, że może tak Teatr St. Wyspiańskiego na prowincji.
Poniedziałek, dnia 30 listopada „Niespodzianka“ #
szewska, dekoracja art. mal. J. Jartiu- bywa, (a bywa na pewno, skoro się zdarzyło
naprawdę) ale na ogół chłdp nie jest zdolny godz. 19.30
towski.
TARNOWSKIE GÓRY, — czwartek, dnia 3 grudni*
do takich czynów. A z drugiej strony byli tacy,
Podtytuł ów „prawdziwe zdarzenie“ mógłby którzy statystycznie chcieli wykazywać, że oj- „Matura“ o godz. 20.
raczej zdezorientować, gdybyśmy nie wiedz.el. co-bójstwo, czy matkobójstwo, morderstwa na
Miejski Dom Ludowy w Chorzowie
z jakiego formatu artystą mamy do czyn.ema. tle majątkowym zwłaszcza spadkowym stano
Poniedziałek, dnia 30 listopada o godz. 20. Występ
Bo przecież z góry wiemy, że Rostworowski wią tu odsetek przerażająco w porównaniu z za Chóru Haralda. Dochód z imprezy przeznaczony na po
nie powtórzył raz jeszcze przebrzmiałych już granicą wysoki. Łatwo to mów- ć, gdy się siedzi moc z.mową bezrobotnym.
Wtorek, dnia 1 grudnia „Niespodzianka“ o godz. 20.
eksperymentów z epoki naturalizmu, gdzie w ciepłym pokoju przy biurku oświetlonym
Środa, dnia 2 grudnia o godz. 20 „Żydówka“. Opera
prawdz.we zdarzenie bywało legitymacją do lampą elektryczną Z pe-wnością na wsi polskiej Halevy'ego w wykonaniu zespołu operowego z War«
skonałości, Rostworowski największy współcze moralność święcić będzie „szwedzkie" triumfy szawy z udziałem pp. Zamorskiej, Olgi Olginy Gołę
Wrońskiego i Kruzera. Dyryguje p. W.
sny dramaturg polski nie ogran.czy się do fo gdy zapanuje tam skandynawski dobrobyt... biowskiego,
Bierdiajew.
tografowana, „plagiatu“ życia, gromadzenia
Od pierwszej sceny wiemy, że w tej nędznej
Kinoteatry w Katowicach
jak największej ilości .faktów“ magazynowa chacie, gdzie dziecko kradnie z głodu, gdzie
nia ich a raczej :ch odpadków by je wreszcie z kolei matka kradnie, by nakarmić nadzieję ro
od dnia 27. U. 1936 r.
cementować tanim sentymentem i fałszem uczu dziny, studiującego syna, gdz.e ojc.ec przepił
CAPITOL: „Maria Stuart“.
CASINO: „Upiór :ia sprzedaż*
ciowym.
cały prawie nędzny jak na stosunki europej
COLOSSEUM: „Śmiertelny skok",
Nie jest też Niespodzianka li tylko repro skie „majątek“ że dokona s.ę tam tragedia.
RIALTO: „Dwa dni w raju“.
STYLOWY: „Czarny anioł“ oraz
or
„Zuzanna Idzie t
dukcją jakiegoś choćby najprawdziwszego zda Gdy zaś w drugiej odsłonie zastajemy w tej no
świat“.
rzenia. Jest dziełem sztuki wielkiej miary, je rze śpiącego dobrze ubranego, rzucającego do
UNION: .Braterstwo krwi44.
DĘBINA: „Tajemnica panny Blinx" oraz „Piekło".
dną z najlepszych tragedij literatury polskiej. larami cudzoziemca, wiemy już kędy , jak skra
Jest utworem czystego marzenia i poezji opar da się zbrodnia. Że to był rodzony syn, tym go
tym o potężną obserwację, przeżytą wstrząsa rzej ale też tym kiasyczniej. Krąg jest zamknię
jąco, dogłębnie, twórczo. Jest rewelacją o pol ty. Najważniejsze to, jak to Rostworowski przeskiej wsi ale przepuszczoną przez pryzmat naj prowadził, jak m.strzowsko postawił wszystkie gj0nie. P. Jastrzębski zadziwiająco wszedł w
głębszego artyzmu. Podziwiamy w tym dziele postacie dramatu, jak ich krukami naeomyimie sk6r ojca- Zrozumiał go całego, wydobył
me tylko prawdę w znaczeniu temitycznym, ale ■kieruje. Tu jest w.elk.e mistrzostwo, tu naj- WSZyStk,ie jego znamiona, wszelkie załamania
przede wszystkim nie - zlomną logikę wewnętrz lepsze dzieło Rostworowskiego lepsze nawet
w fi.0ak, uwypukKĆ tragizm z imponującą si
ną tragedii, fatalne następstwo przyczyn i skut ed „Kaligułi“ .. „Judasza", lepsze od dalszych , p gt^fatl,a grudkę poznaliśmy na kilku wie..TT,! n nr i i
P e n tir o /I .V •ł* :i „U
TT Mety1
IVTob-sr**
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i_____•
ków, nieskazitelną budowę, która od pierwszej członów t-trylogii
„Przeprowadzki“
ozorach
jako
artystę
obiecującego. W
roli. Fran
aż do ostatniej sceny zdąża do jednego celu bez
Dzieło znalazło właściwe uplastycznienie na ka pełen jest wyrazu dramatycznego, szczerości,
odchyleń bez niepotrzebnych akeesor.ów .jak w naszej scenie katowickiej. Reżyseria była czuj ogrzewającej gorącym uczuciem. Dobra rola.
najlepszych dramatach literatury wszechświa na i precyzyjna. Świetnie podkreślono powagę Do zostali artyści stanowili raczej, jak to w dra
towej. A choć treść sama w s-obie jest okropna, i głębokość ideową tragedii. Wydobyto chłopski matach Rostworowskiego byw członków chóru
Jak wiadomo z wczorajszego naszego azieje przedstawionych łudzi straszliwe, to je char--"..'er, chłopski nastrój, uwypuklono okrop niż odrębne «ndywiduatoości. Jeden chyba p.
sprawozdania, w Katowicach odnył się Ogól dnak na końcu sztuki musimy powiedzieć: stało ność środowiska unikając przy tym łatwych wy Martyka miał jako Abramek samodziełn.ejszą
nopolski Zjazd w sprawach szkół technicz I s-ię jak się stać musiało i opuszczamy teatr nie jaskrawi eń, utrzymując rzecz raczej w półto rolę. Zdołał zindywidualizować typową już figu
nych. Uczestnicy tego bardzo licznego i ak 1 przygnębieni, ale: wyzwoleni. I to jest najwięk nach. Niczego nie obniżono w poziomie. Przy rę staro-zakonnego karczmarza. Pozostali pa
dział ról był najtrafniejszy, zespołowe sceny nowie, a więc pp. Brandt, Wasilewski, Przeibińtualnego zjezdu w uh. niedzielę odbyli obra szy triumf Niespodzianki,
dy nad referatami wygłoszonymi w dniu in
Utwór ten zaskoczył poniekąd. Znaliśmy aż zwłaszcza końcowa były świetne. Reżyserowała siki, Tomaszewski, Karasiński- i Andrzejewski,
auguracji. Po obradach odbyły się posiedze do chw.il' ukazan a się Niespodzianki Rostwo p. Stanisława Zbyszewska. Wnętrza p. Jarnu- jako parobczaki dali sylwetki plastyczne w
nia komisyj redakcyjnych uchwalonych rowskiego jako mrocznego jakiegoś mnicha śre towskiego były znakomite. Izioa przemaw.ała miarę rubaszne, „ludziów wsiowych“ końco-wego
wniosków, po czym uczestnicy i goście zwie dniowiecznego, lubującego się w apokaliptycz do naszego przekonania każdym szczegółem, a -obrazu zagrali w świetnej zespołowej scenie M.
dzili śląskie Techniczne Zakłady Naukowe nych wizjach, jako piewcę aseezy, w którego u- również karczma była bez zarzutu.
Krzewska, L dia Kownacka, Łucja Zubrzycka.
Czołową rolę Matki powierzono p„ Wandzie
w Katowicach.
tw-orach pobrzmiewały echa stąpań koturnów
Przepełniony teatr, (może do tego przyczyni
W godzinach wieczornych odbyło się u- .dziejów, aiegorystę nie raz ciemnego, który, Siemaszkoweij. Nie widziałem wszystkich jej ród,
roczyste zamknięcie Zjazdu i uchwalenie re- bywało, stawiał nas w obliczu łamigłówek trudno mi więc orzec, czy ta była najlepsza. ła się początkowo wiadomość o obecności na
zolucyj.
(Straszne dzieci), który nie raz stawał przed Jest niezapomniana. P. Siemaszkowa dała cha przedstawieniu członków PAL‘a) reagował na
W dniu dzisiejszym odbędą się wycieczki nami jako nauczyciel (Zmartwychwstanie). rakter całej figury, nie zbudowała jej według Niespodziankę gorąco a w ich miarę posuwania
alternatywne do kopalni „Szyb Mościcki“, i Tu stanął nieoczekiwanie w samym środku pol- oderwanego teoretycznego planu, ale wszystkie ! się akcji; coraz entuzjastycznie^. Dawno już
huty „Piłsudski“; zapory wodnej w Porąb ' sklej rzeczywistości. I okazał się od razu mi szczegóły opracowała równomiernie. Postać było tyłu oklasków, co podczas wrączama kwia.
strzem jej największym. Ani Orkana „Pomsta“, Matki wolna była od łatwego efekciarstwa tea-1 tów głównym odtworcom i,po ostatniej odsłonie,
ce i do -zkoły przemysłowej w Bielsku.
gdzie
niestety naturałistyezna zasada kopiowa tr-alne-go niezrównana - w odtwarzaniu namiętno- gdy publiczność długo nie opuszczała miejsc, JJJ
Zjazd został zwołany z inicjatywy Główwnej Sekcji Technicznej i Okręgu śl. Sto nia rzeczywistości i nie przetrawiony folklor ści, mistrzowska w wydobywaniu prawdy uczuć.! -rekicja teatru może hyc dumna z go pnze s
warzyszenia Nauczycieli Szkół Zawodowych. zabiły dramat, ani Zegadłowicza „Lampka oli Dreszcz zgrozy szedł od sceny w ostatniej od-1 wi-emk
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Wie um rule: ill aural: lenia
A. K. S. - Ruch 2:1 <»lO>

Mecz A. K. S. — Ruch ściągnął na
Stadion chorzowski około 5 000 widzów,
a wiec dużo, jak na „martwy sezon“.
Spotkanie to należało do rzędu atrakcyj
nvch ze względu na możność przepro
wadzenia próby klasyfikacji A. K. S'U,
który w przyszłym sezonie zagra w Li'
dze Państwowej. Próba ta wypadła do
skonale. Drużyna chorzowska wykaza
ła sie wszystkimi walorami, jakie winna
mieć w Lidze, aby sobie zapewnić punk
ty i usadowić sie na dobre w elicie pol
skiego oiłkarstwa.
Ruch wystąpił w pełnym składzie.
Jedynie na mieiscu Zorzyckiego wystą
pił Panhyrsz, a Kubisza zastąpił Maj
cherek. A. K. S. wystawił do tego me
czu drużynę, która wywalczyła mu wej
ście do Ligi.
Pierwsze minuty meczu upłynęły na
wzajemnym badaniu się przeciwników,
ßoczem Ruch przeprowadził kilka ata
ków. nie zakończonych jednak strzała
mi. Pierwszy spróbował swych sił Peterek, oddając ostry strzał na bramkę.
Po chwili A. K. S. otrząsnął sie z prze
wagi mistrza Polski i kilkakrotnie pod"
ciągnął skrzydłami na pole bramkowe
Ruchu, Gra się wyrównała, przyczem
miejscowi okazali więcej zapału i lepszy
ciąg na bramkę. Szczególnie skrzydła
dobrze współpracowały z atakiem, a
Marsze! sprawiał dużo kłopotu Dziwiszowi i Gemzie. Brakowało jednak cią
gle tempa i widać było, że toczy się
mecz towarzyski, pozbawiony cech wal
ki o punkty. Szczególnie Ruch w linii
napadu grał bez zbytniego zapału. Pe
terek, Wil mowskj i Wodarz spacero
wali po boisku, a jedynie Górka wysilał
Sie bardziej i stwarzał groźne sytuacje,
niepokojące Mrugałę. Do przerwy utrzy
mai się wynik bezbramkowy.
Po przerwie w 5-ej minucie Marsze!
zupełnie me oczekiwanie zdobył bram
kę, nie bez winy obrony Ruchu, a w 9-ej
minucie ten sam gracz oodwyższył wy
nik do 2:0 z rzutu rożnego. Te dw e
bramki zdopingowały Ruch. któremu /a
groziła kieska. Linia napadu zaczęła
działać składniej i za chwile obraz gry
zm.enił sie gruntownie. Ruch zaczął na
ciskać. Efektu nie trzeba było długo oczekiwać. W dwie minuty później Peterek strzelił głową bramkę. Przewaga
mistrzowskiej drużyny rosła z każdą
chwilą. Obrona AKS. miała w tym okre
sie sporo zatrudnienia, lecz wyważała
fie ze swego zadania bez zarzutu. Sto
larczyk i Knast wkraczali energicznie w
groźnych momentach i często odbierali
piłki Wilanowskiemu, gotującemu sie do
strzału. Ruch grał w tym okresie na po
ziomie ligowym i miał przygniatającą
przewagę, której iednak me umiał wvko
rzystać wskutek opieszałości napastnr
ków. Pomoc mistrza Polski pracowała
doskonale i wspierała napad piłkami, od
ciążając obrońców, którzy wysunęli się
daleko do przodu. Dużo czasu minęło,
zanim AKS. zdołał Sie przebić do raz
pierwszy przez pomoc Ruchu i podejść

pod bramkę. Kiedy wysiłki całego ataku stety,

szły na marne, Ruch — jak sie wyda
wało
zrezygnował z zamiarów wy"
grania meczu i dopuścił znowu do gry
otwartej. Sądząc jednak po okresie du
żej przewagi, można przypuszczać, że
gdyby się Ruch zabrał w ten sposób do
roboty od początku meczu, wynik mógł
by wyglądać zupełnie odmiennie. Nie-

zabrakło ochoty i inicjatywy, a
wreszcie celu. A szkoda, że drużyny Ii'
gowe, kiedy nie chodzi o punktowa staw
kę, tak łatwo rezygnują ze zwycięstwa
i że wynik w meczu towarzyskim jest
im obojętny, W A. K. S-ie była inna
sprawa. Drużyna ta postawiła sobie
zwycięstwo nad mistrzem Polski jako
cel niedzielnego meczu i celu tego do

Śląsk ciągle przegrywa...
W tabeli ligi śląskiej po ostatniej niedzieli nie
zaszły żadne zmiany. Kolejność drużyn pozosta
ta ta sama Podkreślić może należałoby fakt, że
Naprzód nie musi Sie obawiać rywali bowiem tej
ilości punktów, która posiada nie może Już nikt
osiągnąć. Z wyników wczorajszej niedzieli za
sługuje na uwagę zwycięstwo Policyjnego KS.
nad Qoncordia z Knurowa, które przekreśliło Jej
szanse na problematyczne zresztą mistrzostwo
Jesienne. Porażka, ta może przyczynić się nawet
do utraty wicemistrzostwa. Śląsk od czasu spad
ku z ligi nie może dojść do siebie 1 ponosi jedną
porażkę za druga.
Policyjny KS. — Concordia Knurów 4:3 (3:0)
Katowice. Policyjny KS jest dla czołowych
drożyn ligi śląskiej niewygodnym przeciwni
kiem. zwłaszcza na swym własnym boisku. Po
tykają sie o niego drużyny, które dążą do czoła
tabeli. Doznała tego na własnej skórze drużyna
Czarnych będącą na czele tabeli, a obecnie Con
cordia, mająca wszelkie dane by zrównać się
1 ością punktów r obecnym jesiennym mistrzem.

Niestety planom tym przeszkodził znów Policy!
ny Ks., zadając Conc o rdjlxporażkę. Wynik spot
kania nie jest wykładnikiem sił, bowiem gospo
darze mieli o wiele większą przewagę niż wynik
wskazuje Prowadzili już 4:0. Kontuzja bramka
rza Polic. KS.. który musiał opuścić boisko,
spowodowała, że Concordia zdołała częściowo
nadrobić utracony teren; niestety, nie starczyło
iuź czasu na uzyskanie przynajmniej 1 punktu.
Zdobywcami bramek byli: dla Policyjnego KS,
Zajac 2. Buchalik j Palucha po jednej, dla Concordii Bytner 2 i Hajduk 1. Sędziował p. Qryc.

Osim mim SM fl-Masy

Naprzód Katowice — 1FC Katowice 4:1 (2:1)
Drużyna niemiecka chyb sie już ku upadko
wi i obecnie nie pzedstawia większej watości.
ponosząc ci głe porażki. W spotkaniu tym IPC
musiał uznać wyższość Naprzodu,-który domino
wał przez cały mecz, a zwycięstwo jego jest w
pełni zasłużone. Bramkami podzielili sie Szato»,
Kuchta. Pohl i Kawka. Zawody prowadzał p
Notman dobrze.
Ligocianka — Stadion Mikołów 5:4 (3:3)
Gra była ładna i interesującą, a zwycięstwo
przypadło Lgociance, dzięki dobrei grze swego
ataku Bramki zwycięskie zdobyli Matysiak 2 i
bracia Pastuszkowie 3. Sędziował p. Nierada.
Orzeł Wełno wie — Śląsk Siemianowice 5:1 (2:0)
Bezapelacyjne zwycięstwo odniósł Grzej po
pięknei i ciekawej naogól grze. Wyn.k ten mógł
być o wiele wyższy, gdyby nie pechowa gra
ataku, który zaprzepaścił leszcze szereg dogod
nych sytnący.i Zwycięstwo swe uzyskał Orzeł
ze strzałów braci Beitkopfów. którzy zdobyli 4
bramk Piata bramkę uzyskał Koppe. Sędziował
bez zarzutu p Dreinert z Szopienic.

Zgoda — Koszarawa Żywiec 5:4 (2:2)
Bielszowice. Nareszcie zdołała Zgoda osią
gnąć zwycięstwo w rozgrywkach o mistrzow
stwo ligi Śląskiej. Odniosła je nad drużyna, która
na skutek braku swych czołowych graczy me
p..odstawia normalnej swoi wartości. Przjbi.g
zawodów wykazał równorzędność sił. a zwycię
stwo przypadło drożynie, która więcej szczę
ści.. Zwycięskie bramki dla gospodarzy uzyska
li Michla. Por dzjk. Hal en a.
*

*

*

Po wczorajszej niedzieli tabela przedstawia
06 Katowice — Śląsk Świętochłowice 1:0 (0:0) sie następująco:
Stosunek
Katowice. Śląsk świętochtowicki nie zdołał i
gier bramek pkt.
tym razem przerwać swej zje) pasy. Mimo, że
9
33:17
14
gra jego wypadła już o wiele lepiej, aniżeli w 1. Naprzód Lipiny
10
8
22:19
poprzednich spotkaniach, musiał zjeść z boiska 2. Concordia Knurów
8
9
19:14
pokonany, gdyż atak jego, be% Coda. nie przed 3 Słowian Katowice
4. Czarni Chropaczów
8
9
17:16
stawiał żadnej wartości. Natomiast dobrze za
8
17:16
7
prezentowały sie formacje obronne. Jedyną zwy 5. Koszarawa Żywiec
8
25:17
7
cięska bramkę dnia zdobył dla katowiczan La. 6. Wawel Nowa Wieś
7. 06 Katowice
8
18:19
7
mozik Zawody prowadził p. Linke.
8. Policyjny KS
8
8
15:20
9. Zgoda BielszO'Wicc
6
5
10:27
10. Śląsk Świętochłowice
3
3:9
0

mata licznie zgromadzoną publiczność w napięciu
Śliwka i Wójcik byli strzel tmC"damek, które
zadecydowały o zwycięscy
żyny Goduli.

-lisa
Diana Katowice — Strzelec Szopienice
4:2 (3:1).
Zasłużone zwycięstwo Diany, dla której
bramki zdobyli Szuas i Kafka, dla gość; śro
dek ataku. Sędz owal dobrze p. Pietruszka.

Kościuszko Szopienice — ir-ra Szopienice 0:0
Lokalne derby starych rywali odbyjy się na
boisku KS. Kościuszko i zakończyły się one tym
razem wynikiem bezbramkowym. Jest to wynik
nieudolnej gry ataków a popisu formacyj obron
Kresy Chorzów — IKS Tara. Góry
nych obu drużyn, z których Kladziwa w bramce
H K S. stanowił przeszkodę nie do zwyciężenia
7:2 (4:1).
Jemu też zawdzięcza H. K S. zdobycie cennego
Bramki
zdobyli
Szmidt 4, Wiecek 2
punktu. Spotkanie to wzbudziło specjalne zain
teresowanie i zgromadziło blisko 1XMO osób — Weis L
było ono bowiem pierwszym po 2 tatach, w któ
rych drużyny te nie spotykały się z sobą.

i

SiiimiM ima m

27 Orzegów — Śląsk 1 b Świętochłowice
4:0 (2:0)
Rezerwa eksligowego Śląska taksamo jak jej
starsza drużyna ponoś, ostatnio same porażki.
W spotkaniu tym musiała uznać wyższość beBeniaminek Masy A — KS. Bytków zna
niamjnka klasy A, który odniósł bezapelacyjne ny jako drużyna nie do pokonania na wła
zwycięstwo Bramki zdobyli Tworek 2. Mencel snym boisku rozegrał wczoraj towarzyskie
i Dudek no jednej.
spotkanie z drużyną Dębu Ib. W drużynie
Ponłaowski Godula — Pogoń Nowy Bytom
Naprzód Ruda — KPW Katowice 7:1 (3:0)
tej wystąpili gracze zawieszonej I-szej dru
2:1 (1:0)
Drużyna katowicka doznała sromotnej poraź żyny. Nie na wiele pomógł udział tych gra
Sensacyjne zwyc.ęstwo odniosła drużyna Po ki w Rudzie od tamtejszego Naprzodu, który
czy, bowiem drużyna Dębu przegrała w sto
niatowskiego nad Pogonią,, która kandydowała meczu tym był panem sytuacji, a bramki dla nie sunku 4:3 mimo, że prowadziła już 2:0.
do czołowego miejsca w grupie III. Porażka ta go uzyskał cały atak.
zmn.ejsza szanse Pogoni na jesienne mistrzo
stwo grupy, które może iedynie zdobyć wy gry Strzelec Szarlei — Śląsk Tarn. Góry 6:1 (3:0)
waiac ostatni swoi mecz przy jednoczesnej po
Niespodziewanie wysoko uległ Śląsk Strzel
rażce Slavjj, co jednakże wydaje sie mało praw cowi. dla którego bramki zdobył cały atak. Za
W piątek wieczorem rozegrany został
dopodobne. Gra była bardzo interesująca i trzy wody prowadził o. Kalinowski sjaibo.

w Bytkowie

Francia=Niemcy w kolarstwie

Naprzód Lipiny gromi C.K.S. Czeladź 8:1 (5:0)
Lipiny.
Pierwszy występ jesiennego
mistrza ligi śląskiej w towarzyskim spotka*
n u zakończył snę pięknym sukcesem. Roz
grom.! on czołową drużynę Zagięb a Dą
browskiego w imponującym stosunku. Za

wody stały cały czas pod stałą przewagą go
spodarzy i sprawiały wrażenie meczu tre
ningowego. Łupem bramkowym podzielili
się: Stanowski 3, Kalus 2 oraz Piec I i U
oraz Bochn a po jednej.

Berlin—Kraków 5:4 (2:2>
lił Krawczyk. Po przerwie zaznaczyła się
znaczna przewaga Krakowa, który zdobył
dwie dalsze bramki ze strzałów Pazurka i
Korbasa. Pod koniec jednak, Niemcy stos
jacy w obliczu grożącej im kieski przypu
ścili serję ataków, które przyniosły im wy"
równanie, a na kilka minut przed końcem
Berndt strzelił zwycięska bramkę, ustalając
wynik zawodów.
Publiczność z uznaniem przyjęła piękną
i fair grę reprezentacji Krakowa, która zo
stawiła Po sobie doskonałe wrażenie. —

W Berlinie międzypaństwowy mecz kolar
ski Francja — N.emcy. Wygrali Niemcy
2 1. W biegu długodystansowym wygrał.
Nięmcy Lohman i Stach przed Francuzami
Lemione i Terreau. W sprincie zawodow
ców również wygrali Niemcy Richter i
Merkens przed Francuzami Michard i Gć
rardin.
Jedyne zwycięstwo odnieśli Francuzi w
biegu sprinterów amatorskich przez Goergeta i Mattona przed Lorenzem i Hasselber
giem.

PIŁKARZE BIELSKA GRALI NA
RZECZ POMOCY ZIMOWEJ.
W niedz.elę rozegrano w podokręgu
Bielsko-Bała szereg spotkań, z których
pochód przeznaczony został na rzecz akcji
pomocy zimowej bezrobotnym. Ważniej
Szczególnie dobrze grała linia napadu, sze wynik, były następujące:
gdzie dysponowana była strzaiowo szcze BBTS Bielsko — Hakoah Bielsko 5:0 (2:0;
golnie środkowa trójka. Pomoc siabsza. niż BKS Biała — DEC Sturm Bielsko 1:5 (0:3)
należało oczekiwać. Obrońcy Lasota i Pa Leszczyński K. S. — Biała Lipnik 2:1 (1:1)
jąk na wysokości zadania. WWek w bram"
SZCZYPIÓRNIAK.
ce ols zbyt pewny, powinien był uniknąć
niebezpiecznych wybiegów
Yorwaerts Katowice — St. Maria Katowice
Mecz ten był trzecim z rzędu pomiędzy
5:8 (2:2).
oboma miastami. Pierwszy zakończył się
Niespodziewana
porażka drużyny Vor
zwycięstwem Krakowa 1:0. w drugim, re
wanżowym spotkaniu, zwyciężyli berliń" waertsu, która uchodzi za najlepszą z me
mieck-ch drużyn szczypiórniaka.
czycy 2 iß

Wspaniała gra — 20 tysięcy widzów

BERLIN, w ubiegła niedzielę wobec 20
tysięcy widzów rozegrany został na sta
dionie pocztowym międzymiastowy mecz
pom-ędzy reprezentacjami Krakowa i Ber
bł
ótc^z
_ o pięknej ciekawej walce
skończył sie nieznaczna i niezasłużona pojsizika drużyny polskiej w stosunku 4:5 (2:2).
krótkim okresie przewagi Berlina uwi"
-^Miznionej zdobyciem prowadzenia ze strza
In Kerna. Polacy doszli d0 głosu i wyró
wnali ze strzału Korbasa, a kiedy Berlin
odzyskał prowadzenie, druga bramkę strze

pięła, przyczem — trzeba to stwierdzić
zupełnie obiektywnie na zwycięstwo za
służyła. Inna rzecz, że Ruch nie potrak
tował sprawy serio, wyrządzając tein
krzywdę beniaminkowi Ligi.
Pod koniec meczu AKS. przeprowa
dził jeszcze kilka groźnych akcyj celem
podwyższenia wyniku. Wynik pozostał
jednak nie zmieniony.

Str. 8.

Poniedziałek, dnia 30-go listopada 1936 rosn.
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Puchar Europy środkowej
W sobotę rozpoczęły się gimnastyczne
mistrzostwa Polski, do których stanęli wy
łącznie zawodnicy Sokoła. Nie zjawili się
natomiast zawodnicy niemieccy. Zawody otrzymały piękną oprawę. Rozpoczęły się od
powitania prezesa Związku Sokoła płk. Ar
ciszewskiego oraz wciągnięcia sztandaru na
maszt przv odegraniu Hymnu Narodowego.
Pierwszy dzień mistrzostw przewidywał
obowiązkowe ćwiczenia: u panów na drążku,
poręczach, koniu, kółkach i ćwiczeniach wol
nych; u pań zaś na poręczach, równoważni,
koniu i w ćwiczeniach wolnych.
W ogólnej punktacji po pierwszym dniu
zawodów prowadził u panów Dołowy (War
szawa) z 40,50 punktami, przed B regułą
(Śląsk) 38,65 pkt. oraz drugim ślązakiem
Gryszką, który osiągnął 37,40 pkt. Ślązak
Breguła przewyższał Dołowego aż w 3 kon
kurencjach, a jedynie gorsza punktacja za
ćwiczenia na poręczach i koniu zadecydowa
ły o jego 2 miejscu.
Wśród pań prowadziła o ułamek punktu
Ekirlińska (Kraków) przed Sierońską (SI.).
Skirlińska po pierwszym dniu prowadzi z

O TYTUŁ MISTRZA ŚWIATA.
Amerykański mistrz świata w wadze śr**d"
t.‘iei Barney Ross. rozegrał mecz o tytuł z arae
rykańskim Włochem Jannazzo Wygrał na punk
ty Ross Kandydat do tytułu mistrza świata w
wadze lekki ei Włoch. Venturi, wypunktował v
6 rundach Grahmana

PUCHAR KRÓLA SZWECJI.
W Kopenhadze rozpoczął sie mecz tenisowy
o puchar króla Szwecji w półfinale pomiędzy
Dania i Niemcami Po pierwszym dniu stan me
czu brzmi 1:1 Dla Niemiec punkt zdobył Dittmer biiac Plouzmana 2:6 6:2 6:1 1:6. 6:2
Punkt dla Danii zdobył Koemer biiac Dar
kera 6:0. 6:3 6:3

STRZELECKIE MISTRZOSTWA
ŚWIATA W FINLANDII.
Obradująca przed paroma dniami w Paryżu
Międzynarodowa Unia Strzelecka postanów.tapowierzyć Finlandii organizacje strzeleckich
mistrzostw świata w roku 1937 Mistrzostwa e
odbędą sie przeto w Helsmgforsie w dniach 30
lipca do 8 sierpnia.
Na konkurencie z broni wojskowe! i maiokalibrowei poświecone beda po dwa dni Po
nadto odbędą sie zawody strzelania z Pistole"
tćw dó tarczy i do gołębi (rzutków)

PIŁKARSKIE MISTRZOSTWA
ŚWIATA W PARYŻU.
W paryskich kołach spotrowych panuje za
niepokojenie z racji braku przygotowań do za
powiedzianej budowy wielkego sportowego sta
d.onu na którym miano rozegrać w roku 1938
piłkarskie mistrzostwa świata
Zachodzi obawa, że gdyby budowa ta nie
byia podjęta wkrótce Franeia musiałaby zrezy"
cnować z organizacji lei największej piłkarskiej
xnprezv świata

O MECZ TENISOWY POLSKA —
FRANCJA.
Inż. Eiger, doniósł Zarządowi PZLT., że
przeprowadził starania o sfinalizowanie me
czu tenisowego Polska — Francja w War
szawie.
W pertraktacjach wydatną pomoc okazał
ambasador polski w Paryżu, który przyrzekł
dopilnować, aby francuski Związek Teniso
wy dopełnił swej obietnicy rozegrania
wzmiankowanego meczu.

37,40 pkt. na 36,70 pkt. Kierońskiej. O pier
wszym miejscu zadecydował skok przez ko
nia, za który Skirlińska otrzymała 9,25 pkt.
a Kierońska 8,.75 pkt. mimo, że wykonanie
tego ćwiczenia przez Kierońską było lepsze.
Ćwiczenia dowolne w wymienionych konku
rencjach zadecydowały o pierwszeństwie.
W ostateczności w ogólnej punktacji mi

strzostwo Polski panów zdobył Dołowy
(Warszawa) 101,75 przed Bregułą (Śląsk),
67,15 pkt. i Gryszką (Śląsk) 95,20 pkt. Mi
strzostwo Polski pań zdobyła nieoczekiwa
nie Majewska (Śląsk) 64,55 pkt. przed do
tychczasową mistrzynią Kkirlińską (Kra
ków) 64,15 i Kierońską (Śląsk) 63 pkt.
Publiczności około 500 osób.

W Budapeszcie odbyła się w sobotę kon
ferencja
związków
tenisowych
Polski,
Włoch, Czechosłowacji, Jugosławii, Węgier
i Austrii w sprawie zorganizowania turnie
ju tenisowego o puchar Europy środkowej.
Konferencja jednogłośnie zaaprobowała
regulamin przedstawiony przez tenisowy
związek węgierski. Honorowym prezesem
komisji tenisowej wybrano ks. Esterhazego.
W skład komitetu wykonawczego wszedł ró
wnież delegat polski p. Eiger.

ü tafli lodowe/

Z ellfiski w doskonałe! forma®
Drugi mecz hokeistów poznańskiego A.
Z. S-u w Katowicach zakończył się również
zwycięstwem akademików w stosunku 2:0.
W sobotę przeciwnikiem wicemistrza Polski
była drużyna Dębu, wzmocniona Królem,
który po otrzymaniu zwolnienia z Ł. K. S-u
zagrał już w tym meczu. A. Z. S. wykazał
się wcale zadowalającą formą i zagrał do
skonale szczególnie w linii obrony, gdzie
dwójka Kasprzak—Ludwiczak, mająca opar
cie w Stogewskim, jest bardzo trudna do
przeforsowania. W ataku wybijał się olim
pijczyk Zieliński, który jest w formie na
prawdę w; :okiej. Jego zasługą były dwie
bramki, które przyniosły zwycięstwo. A. Z.
S., sądząc z przebiegu gry, .zasłużył nawet
na wyższą wygraną. Z drugiej jednak strony
Dąb również napracował się sporo i zasłużył

na jedną przynajmniej bramkę; niestety, obydwa ataki Dębu są tak rażąco nie zaradne
pod bramką, że wprost marzyć nie można o
mośliwości sukcesu, jeżeli tak dalej będzie.
Jedyna silna pozycja Dębu to obrona, gdzie
Kasprzycki skutecznie rozbija ataki przeci
wników, wspomagany przez Artia. Tarłowski w bramce dobry. W atakach Dębu trudno
kogoś wyróżnić; chyba Kutzera, który jest
dobrym przebojowcem. Poza tym nie widać
w nich żadnej skłonności do gry kombina
cyjnej, cała trójka chodzi „kupą“, a Anzelm
zapomina Zbyt często, że gra na prawym
skrzydle. Król robił co mógł, a dużo nie
mógł, jeśli się zważy, że w so notę był pierw
szy raz na lodzie w tym sezonie.
Dąb był dla A. Z. S-u groźnym przeciw
nikiem tylko w drugiej tercji, kiedy Kas-

Crania—11 s. 1:0 (o:o 1:0 a)

• Jak było do przewidzenia, Gracovia na
trafiła na griaśaeaa przeciwnika. A. Z. S.,
silny w obron ^
- powinąć grę otwartą,
bez obawy o niESTR.ęwaną utratę bramki.
Mecz zakończył Tię- nikłym zwycięstwem
Cracovii w stosunku 1:0 przy czym równie
dobrze mecz mógł się zakończyć zwycięst
wem poznańczyków. Nie mniej jednak Cracovia zasłużyła na zwycięstwo, mając dużą
przewagę w drugiej tercji. W pierwszej ter
cji utrzymała się gra wyrównana, a w trze
ciej Gracovia przypuściła szereg ataków, dą
żąc do podwyższenia wyniku. Nie powiodło
się to jednak wskutek doskonałej gry obroń
ców Kasprzaka i Ludwiczaka oraz 8togowskiego.
W renomowanej trójce olimpijskiej naj
lepiej grał Kowalski, a obok niego Mar
che w czy k. Wołkowski jest zupełnie bez for
my i gra zupełnie przeciętnie. Drugi atak
Cracovii jest bardzo równy. Zabrakło wczoyj nowego kanady jeżyka Pietraszki, który
nie mógł przyjechać do Katowic. Obrona
Trytko—Czarnik nie zbyt pewna. Natomiast
słowa uznania należą się bramkarzowi Ma
ciejce, który zadziwia spokojem i pewnym
ustawianiem się. Kto wie, czy Gracovia umiaiaby wygrać, mając innego bramkarza...
W A. Z. S-ie znowu najlepszy Zieliński,
który z pewnością znajdzie miejsce w repre
zentacji Polski. Jak narazie, jest on najlep
szym hokeistą, jakiego w tym sezonie wi
działy Katowice. Tu podnieść trzeba, że A.
Z. S., pozbawiony drugiego kompletu ataku

korzystał z usług Zielińskiego przez trzy
pełne mecze, zastępując go bardzo rzadko
rezerwowym napastnikiem. Atak poznańczy
ków doskonale gra zespołowo i pod tym
względem nie wiele ustępuje trójce pierw
szej trójce Cracovii. Zwycięska bramka pa
dła w drugiej tercji, kiedy" ca lodzie był dru
gi atak. Strzelił ją Toni z trzech metrów,
mimo parady Stogowskiego.
Sędziował wzorowo p. Sachs, wyłapując
wszystkie faule i temperując nie dozwolony
zapał zawodników. Publiczności nie wiele,
ale więcej niż na poprzednich dwuch me
czach.

przycki kilkoma niebezpiecznymi wyjazdami
poważnie zagroził Stogowskiemu.
Sędziował dr Skulicz, dopuszczając do o»
strej gry ze strony A. Z. S-u. w której celo
wał przede wszystkim Kasprzak, remplujący
bezwzględnie i niebezpiecznie dla przeciwni
ka.

Czy wiecie ie...
Jak donoszą 7. Nowego Jorku, słynny lekko,
atleta amerykański Jack Torrance został zawo
dowym bokserem. Pierwszy jego występ na rio
gu nastąpi 7 grudnia w Nowym Jorku. Przeciw,
mik om jego będzie Owen Flynn.
_ _
Bokserski mistrz Europy w wadze lekkiej, —Włoch Tam again i. walczyć będzie 3 .grudnia w
Paryżu, z Francuzem Numery o swój tytuł mi
strzowski.
.
Helsingfors. Strzeleckie mistrzostwa świata
1937 roku rozegrane zostaną w Hels ngforsie —
Z tei racji parlament fiński przyznał subwencję
52 mili. fiask, marek aa budowę standów strze
leckich.
.
Praga. W obecności 3,500 widzów hokejowa
reprezentacja Pragi pokonała na swoim boisku
drużynę German .Kanadians 3:2 (0:1, 2:1, 1:0).
Londyn. Zagrze'bska drużyna piłkarska Gra"
diansky odbyła tournee 00 Aglji. wywożąc w
bilansie rozegranych spotkań 4 porażki i 1 remis
PARYŻ .W dniu 2 grudnia odbyć sję ma
sensacyjny mecz tenisowy pomiędzy amatorem
Boro trą i zawodowcem Plaa. W myśl przepi
sów amatorskich Międzynarodowej Federacji
Tenisowej mecz będzie mieć charakter wyłącz
nie prywatny“
wobec zakazu rozgrywana
spotkań amatorów z zawodowcami o charak
terze publicznym

P. S. M'inaby mieć pretensje do organiza
torów wszystkich meczów hokejowych na Sztu UWAGA! PŁYWACY KKS „POGOŃ*
We wtorek, 1 grudnia odbędzie się o gocznym Torze, że nie rezerwują miejsc dla pra I
sy. Jest więc tak, że jeśli się sprawozdawca 1 dżinie 19 w kawiarni p. Gogołoka przy ulicy
„spóźni“ i przyjdzie punktualnie o 8, nie ma dla Kościuszki 53 w Katowicach zebranie człon
niego miejsca. Była kiedyś ławka dla prasy na ków sekcji pływackiej K. K. S. „Pogoń“ dla
Sztucznym Torze, ale teraz siadują na nich kre i omówienia obecnej sytuacji sekcji. Na ze
wni, koledzy i przyjaciele wszystkich graczy, braniu będzie obecny prezes Klubu dr Obie
_
.
rozmaici wątpliwi „członkowie zarządu“ i — rek.
Treningi sekcji pływackiej odbywają są
czy ja wiem kto jeszcze... A przecież sprawoz
w poniedziałki i środy w Miejskiej Pływalń?
dawców prasowych jest znacznie mniej.

od godz. 19—20.

Nie korzystając
ZAPAŚNICZE MISTRZOSTWA
z naszej świetnie zorganizowa
POLSKI 1 EUROPY.
nej komunikacji powietrznej do
W pierwsze! Polowie kwietnia 1937 rózegn
browoinie zrzekamy się korzy ne zostaną zapaśnicze mistrzostwa Polski x
Warszawie
ści, jakie codziennie możemy
Mistrzostwa Europy odbędą sie również w
’.•kwietniu Na zawody te zarzad PZA wydele
osiągnąć.
! gnie zawodników z erupv mistrzowskiej ćwy
I czacei pod kierunkiem trenera Ostrowskiego.
2 lamy.

Zamierzenia Polskiego Związku Łyżwiarskiego

Humor.
UMIE LICZYĆ.
Bankier: — Zanim zgodzę się nv
małżeństwo pana z moja córką, radbym się dow.edziećj
jakie pen ma dochody.
Konkurent: — Tak około 20.000 zl rocznie.
Bankier: — No, toby było nieźle przy 20-tu tysią
cach, które będę córce wypłacaj rocznie...
Konkurent: — Tak, ale ja je juź wliczyłem.«

W piątek wieczorem odbyła się w War-j ningi za granicę, związek ukończył już wszy stycznia, a klasa B i C — w dniach 1 i 2 lu
ezawie Konferencja prasowa, zwołana przez stkie przygotowania.
Paszporty zostały tego. Po raz pierwszy wprowadzone zostaną
Polski Związek Łyżwiarski, na której wice-1 związkowi przyznane. Wyjazd do Wiednia oficjalnie w programie mistrzostw konku
prezes związku kpt. Theuer informował ze będzie jednak mógł dojść do skutku, jedynie rencje 10.000 m pań i bieg godzinny panów.
ZŁOŚLIWY. Na przyjęciu sąsiadka zwraca się do
siedzącego obok pana:
branych o. zamierzeniach związku na bieżący w wypadku otrzymania subwencyj, gdyż
Mistrzostwa
Polski
w
jeździe
figurowej
— Panie Józefie, dlaczego nie przyszła także pański
sezon zimowy.
związek nie rozporządza odpowiednimi fun w klasie A odbędą się w Cieszynie w dniach żona?
— Wyciągaliśmy węzełki, kto z nas ma pójść ną
Główną przeszkodą przy pracach związ duszami. W razie przyznania subwencji, po 30 i 31 stycznia, w klasie B 1 i 2 lutego w przyjęcie.
ku jest brak sztucznego lodowiska. Kilka jechali by do Wiednia: rodzeństwo Kałuso Budgoszczy, w klasie C — 1 i 2 lutego w
— I pan wygrał...
— Nie, przegrałem.
naście dni prawdziwej zimy w roku, to oczy wie, Grobert Paweł i Artur Breslauer oraz Łodzi.
, ,
wiście za mało, aby ustalić jakiś program Ziajówna. Preisówna z powodu choroby nie X Z międzynarodowych spotkań istnieje
KOŁYSANKA. Tato - bandyta usypia synka, którf
woli słuchać opowiadań ojca, niż spać.
działania, zwłaszcza, że nigdy 'nie wiadomo pojadzie, Kalbarczyk i Lisiecki, nie czekając projekt rozegrania meczu Polska — Niemcy jednak
— Słuchaj bąku, jeszcze opowiem c; tylko o wielkim
z gory, kiedy pogoda będzie odpowiednia. na wyjazd za granicę, udają się tymczasem w jeździe szybkiej w dniach 1—3 stycznia włamaniu do jubilera 1 potem musisz już usnąć, bo bę
dzie bicie!
Kwestia budowy w Warszawie sztucznego lutro do Suwałk, aby, korzystając z odpo w Warszawie.
lodowiska jest jednak na dobrej drodze. Mo wiedniej pogody, potrenować namiejscowym
W SALONIE. — Panna Malwlna wciąż daje do zro
W Zakopanem na nowy rok projektowa
zumienia, że jakaś tajemnica otacza jej urodzenie.
żliwe, że starania p. Nehringa o wybudowa jeziorze.
ne są 6-te międzynarodowe zawody w jeź
— Tak, pewnie ta, która dotyczy daty.
Program sezonu sportowego został już dzie figurowej z udziałem Niemców, Au
nie tego lodowiska zostaną już w tych dniach
NA LETNISKU. Gospodyni przyniosła kawę. Let.
również
ułożony.
Dotychczas
zorganizowano
sfinalizowane. W Warszawie ma być wybu
striaków i Węgrów.
nlk wącha. Gospodyni zagaja rozmowę:
dowane .największe w Europie sztuczne lo dwa kursy (czy te w Katowicach, które się
— Wygląda na deszcz.
Poza tymi nasi zawodnicy prawdopodo
_Rzeczywiście. Tylko dziwne. Ze cośkolwiek zala
dowisko. Koncern utworzony w tym celu ze już odbyły?). Przewidziane są w najbliż bnie wezmą udział w mistrzostwach łyżwiar
tuje kawą.
brał już odpowiednią sumę w wysokości 3 szym czasie dalsze kursy.
skich świata.
W POCIĄGU. Pasażer wyciąga papierosa.
milionów złotych. Otwarta jest jeszcze na
Inowacją tegorocznych mistrzostw PolTroską związku jest także sprawa mło_ Przepraszam pana, tu jest przedział dla niepalą
tazie kwestia terenu. M. in. brany jest pod ski będzie utworzenie trzech klas A. B. i C. dzieży. W tej sprawie związek nawiązał kon- cych — odzywa się towarzysz podróży. — Zapłaci paa
za palenie,
uwagę park im. Sobieskiego.
Jazda szybka odbędzie się w Warszawie, takt z harcerstwem oraz Światowym Związ- karę
— Niech pan się nie mjesza w moje sprawy oeobistf
W sprawie wysłania łyżwiarzy aa tre Kiasa A rozegra zawody w dniach 30 i Sllkiem Poiaków z Zagranicy.
Czy paa zapłaci czy ja?
-

