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w wyniku tmmiswt samolotowej
TOKIO. Dwa samoloty, które przela
tywały na nieznacznej wysokości nad mia
steczkiem Omori w pobliżu Tokio, wpadły
na dach jednego z miejscowych zakładów
przemysłowych. Nastąpił wybuch zbiorni
ków benzyny, który wywołał pożar fabry
ki. Spośród stu, zatrudnionych w niej ro
botników, 10-ciu zostało zabitych a wielu
odniosło rany. Fabryka spłonęła całkowicie.
TOKIO. Według ostatnich wiadomości
liczba rannych i poparzonych w katastrofie
samolotowej w Omori sięga 190 osób. Ogó
łem 13 osób zginęło w katastrofie.
TOKIO. Przyczyną katastrofy samo
lotowej na przedmieściu Tokio, Omori by
ła gęsta mgła, która zmniejszyła do mini
mum widzialność. To było przyczyną zde
rzenia dwóch samolotów, które dokonywa
ły lotów ćwiczebnych. Rozmiary katastro
fy są większe, niż pierwotnie przypuszcza
no. Trzech z 8 członków załogi samolotu

zabiło się na miejscu. 5-ciu odniosło bar
dzo ciężkie rany. Jeden z lotników usiło
wał wyskoczyć ze spadochronem, ale spa
dochron nie otworzył się i lotnik roztrzas
kał sobie czaszkę, ginąc na miejscu. Jeden
z samolotów po zderzeniu spadł na podwó
rze fabryki, w której pracuje około 200 ro
botników. W chwili, gdy rzucili się oni na
pomoc załodze rozbitego samolotu, nastą
pił straszny wybuch rezerwuaru z benzyną.
9 osób zginęło od tego wybuchu, a przeszło
.150 odniosło rany. Fabryka stanęła w pło
mieniach. Prócz fabryki spłonęły dwa do
my mieszkalne. Drugi samolot spadł na
dach domu mieszkalnego ponad łazienką.

O BEATYFIKACJĘ KRÓLOWEJ
JADWIGI.
POZNAŃ. Komitet kobiet welkoPolskich przy
stani w najbliiższyim czasiie do Prac nad zbie
raniem dnbnmentów. dotyozacyioh beatyfikacji'
królowej Jadwigi W awiaztou z tymi pracami
Przyjeżdża do Poznania dr Maciejewska z
Warszawy .która łącznie z dir Oskarem Kawec
kim pr.nl Uri W-arsz zebrała dokumenty w
sprawie beatyfrikaoH królowej Jadwigi

SKUTECZNA INTERWENCJA POLSKA
W GDAŃSKU.
GDAŃSK. Policja gdańska aresztowała 2-ch
polskich urziedniików bolejo-wych rewidentów
Józefa Szulca i Grabowskiego pod zarzutem
rzekomego uprowadzenia kolejarzy Niemców
do Polski celem wydania ich policji polskiej w
związku z tragicznym wypadkiem (?). jakiemu
-uległ adiunkt kolejowy Tadeusz Winnicki z
Torunia na stacji w Ortłowe Na skutek natych
miastowej taterweneśi władz polskich Szulca i
Grabowskiego wypuszczono z aresz-tu

DŹWIĘKOWY FILM Z PORTU
GDYNI I GDAŃSKA.
GDAŃSK Zarządy Portowe Gdadsk-Gdynja
mapn-cz-dły w tych dniach nakręcanie repre
zentacyjnego dźwiękowego filmu Portowego
Bed-zi-e to film propagandowy przedstawiający
doskonałe urządzenia techniczne obu portów,
ich wyposażenie nowoczesne magazyny bale
składowe elewatory zbożowe i spichrze oraz
da obraz szvbkiei i sprawnej pracy i rozwom
.portów Film nara-zic cipraoowany zostanie w
wersji węgierskiej i wyświetlany be-dzie na
aorsanizn-wainai przez zarządy portowe wysta
wi* w Budapeszcie

TRAGICZNA ŚMIERĆ SŁYNNEGO
LOTNIKA.
AURORA (Stan N. Jork). Słynny lot
nik amerykański komandor Franke Flawks
zginął w katastrofie lotniczej. Flawks za
mierzał wypróbować nowy typ małego sa
molotu. Wkrótce po starcie samolot za
wadził skrzydłem o druty telefoniczne.
Spadł na ziemię i spłonął. Hawks' doznał
tak poważnych uszkodzeń, iż po kilku go
dzinach zmarł w szpitalu. Lotnik .towarzyszący Hawks‘owi walczy ze śmiercią.

Pogoda na czwartek
Pogoda o- zachmurzeniu dużym z większymi
rożbpie.ndzeniami w północno - wschodniej czę
ści fcrafu. Miejscami Przelotne deszcze obfit
sze W górach Temre-ratura w ciągu dinia od 15
stnnni na zachodzie do 25 st na wschodzie
krai-u Umiarkowanie wiatry z kierunków półno
cnych

Wylew rzek na Śląsku

PSZCZYNA. Stan wód w powiecie
TENDENCYJNY ,,LIST PASTERSKI'4 pszczyńskim w ciągu ub. środy gwałtownie
METROPOL, SZEPTYCKIEGO SKON wzrósł i wykazuje dalszą tendency przyboFISKOWANY.
ru. "Wisła pod Goczałkowicami wykazywała
WARSZAWA. Władze administracyjne we 2,50 m ponad stan normalny, w Wiśle Wiel
Lwowie zarządziły zaiccie czasoipisma ukraiń kiej 1,90 m, a w Górze aż 5,45. W tej

skiego . DSo“ z dnia 23 sierpnia rb. które zaitiieściiłn list pasterski metropolity lwowskie
go obrządku grecko - katolickiego fes Andrze
ja Szeptyckiego, naświetlający w sposób ten-'
demicyimy i niezgodny ze stanem faktycznym
sprawę flowwdaioiii zbędnych obiektów prawosła
wnych na terenie niektórych powiatów woje
wództwa lubelskiego

Cbaj lotnicy, którzy się w nim znajdowali,
zginęli.

Jawiszowicami. Most zwodzony na Wiśle
musiano podnieść. Gdzieniegdzie Wisła wy
lała na pola i łąki. W Jedlinie woda uszko
dziła śluzę na Wiśle, regulującą dopływ wo
dy przy młynie Berkowego. Na miejsce
przybył wicestarosta pszczyński dr Bro
chowski, który zarządził natychmiastową
naprawę śluzy. Zepsucie jej mogło bowiem
spowodować niebezpieczeństwo. dla .miesz
kańców wioski. Poziom wody w Jedlinie
wynosi obecnie 3,20 m ponad normalny.
Również rzeki Korzyniec, Gostyń i Mle
każdy kandydat będzie musiał przedstawić
czna
wezbrały znacznie, zalewając okolicz
d-okumenty, wykazujące, że nie jest żydem.
ne pola i łąki. Rzeka Pszczynka wystąpiła
Jeżeli chodzi o wyjątki, rozporządzenie
z brzegów pod Pszczyną i Jankowicami.
wiyjaśnia prowincjonalnym władzom oświato
Część
parku pszczyńskiego znajduje się pod
wym, że na stanowiskach oświatowych będą
mogli pozostać ci żydzi, którzy posiadają spe wodą. Fala powodziowa w Pszczynie za
cjalne zasługi narodowe, jak np. udział w czyna zagrażać domom, położonym nad
wielkiej wojnie, udział w partii faszystow rzeką. Zachodzi również niebezpieczeń
skiej przed marszem na Rzym, udział w kam stwo zerwania przez wodę niektórych mo
panii etiopskiej, służba ochotn'cza w Hiszpa stów w parku pszczyńskim. — Na razie je
nii, rany odniesione podczas wojny lub re dnak stan wód w powiecie nie budzi bez
wolucji faszystowskiej etc. etc.
pośrednich obaw o zalanie wiosek.
RYBNIK (teł. wł.) W Olzie pod Ryb
nikiem stan wody wynosi obecnie 3,70 m
ponad poziom normalny. Odra natomiast
przybrała o 4,35 m. | Zaznacza się stały
przybór wody, wynoszący około 15 cm na
godzinę. W Bukowie i Ligocie Tworkow
śmierć 13 ludzi oskarżonych o sabotaż na
skiej
woda zalała pola na przestrzeni 7 do 8
plantacjach bawełny. W mieście Troick na
km.
W Kamieniu nad Odrą, położonym
Syberii skazano na śmierć dwie nauczycielki
dzieci powierzonych ich opiece w obozie wa na wyżynie, około kilometra pól i łąk leży
kacyjnym. Nauczycielki te nie powiadomiły pod wodą. Niebezpieczeństwo powodzi i
się. do śmierci 15 ---------------------------------------zalania osiedli wzrasta z każdą,---------------chwilą. Straż
oskarżone o przyczynienie
----rzekomo w porę odnośnych władz o wybuchu ij gi
graniczna,
która z-uajuujc
znajduje się w
stałym pvrpoüiiioziici, łs.Lura
w »uaiym
epidemii cholery w obozie.
gotowiu alarmowym, nie jest w możności
obejść odcinków granicznych, gdyż więk
szość granicy zarówno od strony niemiec
GROŹBA ROZSZERZENIA STRAJKU kiej jak i czeskiej jest zalana wodą.
PORTOWEGO WE FRANCJI.
O ile deszcz nie przestanie padać w naj
MiAKSYUA. Robotnicy Portowi postanow> bliższych godzinach, należy się liczyć z ka®i rozszerzyć strajk marsylsiki połezaitacy na tostrofą powodziową. Ludność miejscowa
Powstrzymaniu sie od pracy w nrtediziełe oraz przygotowuje się już do ewakuacji domów
od pracy nm-cnen i w godzinach nadliczbowych : i mieszkań. Wszelkie zarządzenia zapobie*i “ÄiTtTSf äS« 'i” i ;-»CLC_ » «trony wWz mtdf wyd.ne i
" natychmiast przeprowadzone.
rnMco
miejscowości Wisła wystąpiła z normalne
go koryta. Szczególnie w miejscach, gdzie
Wisła jest nieuregulowana, a więc w Górze,
Woli, Jedlinie, woda wobec licznych ser
pentyn piętrzy się, co doprowadziło nawet
do przerwania komunikacji między Górą a
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RZYM. Na mocy ostatnich rozporządzeń
mi.n, oświaty Bottai, wszyscy kierownicy
szkół i nauczyciele żydzi będą musieli, po
cząwszy od października, r. b,, ustąpić ze
swych stanowisk. Dopuszczalne są jednak
wyjątki,, o których decydować będzie min.
oświaty.
Dla skontrolowania wykonania powyż
szych zarządzeń corocznie kierownicy i nau
czyciele szkolni będą musieli uzyskiwać za
twierdzenie ze strony ministra, przy czym

Prawiła o jaja” sowieckim
RYGA. Donoszą z Helsinki: znany pisarz
duński Link opisuje na łamach „Dusi Suomi“
swoje wrażenia z podróży po Sowietach, któ
rą odbył celem naocznego przekonania się o
doli przeciętnego człowieka. Link twierdzi, że
warunki bytu przeciętnego obywatela w So
wietach są nadal fatalne, nawet dla dzieci,
chociaż rząd sowiecki specjalnie rzekomo tro
szczy siię ich losem. Goprawda stworzono dla
dzieci po miastach i miasteczkach liczne par
ki dziecinne itp. urządzenia, dzieci jednak nie
mają w tych zakładach opieki, są w brudzie
i cierpią głód.
NOWA SERIA WYROKÓW ŚMIERCI
W SOWIETACH
RYGA. Donoszą z Helsinki. Specjalny ko
respondent „Uusi Suomi* donosi z Moskwy o
nowej serii wyroków śmierci w Sowietach. W
Sta.linog«ui-/M .(Azja Środkowa) skazani» na
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swych prelensyi wobec Matei Ententy
BUDAPESZT. Węgierska agencja telegrafiez«j* donosi, iż komunikat z Bied po zakończeniu
obrad rady Malej Ententy wywołał duże zaintere
sowanie w węgierskich kołach politycznych. Jest
on komentowany jako dowód pewnego ducha po
jednawczego w porównaniu z dotychczasowym
nieprzejednanym stanowiskiem.
Węgierskie koła polityczne uważają, iż decy
zja w sprawie równouprawnienia w dziedzinie
zbrojeń nie przynosi Węgrom żadnej specjalnej
korzyści, ponieważ, zdaniem ich, prawo to przy
sługuje im w sposób zupełnie naturalny.
Węgry od roku usiłują porozumieć się ze
swymi sąsiadami w sprawie polepszenia sytuacji
mniejszości. Normalizacja stosunków pomiędzy
Węgrami a sąsiadującymi z nimi państwami za
leży wyłącznie od poprawy tej sytuacji.
Nie ulega więc wątpliwości, iż los układów, o
Których wspomina komunikat wydany w Bied,
jest całkowicie związany z losem mniejszości wę
gierskiej w państwach sukcesyjnych.
Węgry zawsze służyły sprawie pokoju w do
linie Dunaju. Podobnie obecnie, dążąc do poro
zumienia oddzielnie z każdym z państw Małej
Ententy w siprawie mniejszości węgierskiej, dają
dowód cierpliwości i pokojowych wysiłków, by
osiągnąć uspokojenie we wszystkich dziedzinach.
Fakt, iż Węgry okazały niedawno i zamierza
ją w przyszłości w dalszym ciągu okazywać go
towość do rokowań z państwami Małej Ententy
dowodzi, że mylą się ci, którzy z podróżą ber
lińską łączą fantastyczne kombinacje, ponieważ
cały świat może obecnie obserwować stanowczość
dążeń pokojowych rządu węgierskiego w jego po
lityce zagranicznej.
OGLĘDNE KOMENTARZE W PRASIE WĘGIER
SKIEJ
BUDAPESZT. Wyniki konferencji państw Ma
łej Ententy w Biedzie przyjęła prasa węgierska
z zadowoleniem, ale nie potraktowała ich jako
wydarzenia szczególnie doniosłego. Świadczy o
tym niewielka ilość komentarzy, jakie się w dzień
nikach pojawiły.
„Bester Lloyd“ podkreśla, że Węgry już od
roku wykazywały skłonność do znormalizowania
stosunków z państwami Małej Ententy, pod wa
runkiem zupełnego równouprawnienia i przyzna
nia mniejszościom węgierskim należnych im praw
i nie jest winą Węgier, że rokowania tak długo
się przeciągały. Mówiąc o zgodzie państw Malej
Ententy hä. równouprawnienie Węgier w dziedzi
nie zbrojeń, dziennik przyjmuje to jako rzecz zu
pełnie naturalną, niewątpliwie jednak decyzja
państw Małej Ententy przyczyni się, zdaniem
dziennika, do wytworzenia odpowiedniej atmosfe
ry do dalszej normalizacji stosunków między ty
mi państwami i Węgrami.

Nowy napad na chłopca
polskiego w Gdańska
GDA&SK. Opinia polska jeszcze n.ie otrząsnęła się z oburzenia wobec pobicia
dwóch 14-letnich chłopców polskich przez od
dział 2i04u szturmowców gdańskich, za nie
oddanie pozdrowienia chorągwi hitlerowskiej
na ulicy Gdańska, oraz po pobiciu wycieczki
dziewcząt polskich przez Niemców, nad Moltawą, kiedy oto zdarzył się nowy wypadek
pobicia polskiego chłopca przez członka or
ganizacji hitlerowskiej.
We Wrzeszczu w stronę dworca kolejo
wego szedł ulicą. 15-letni polski chłopiec Bel
gian, aby udać się, jak codzień, do gimna
zjum polskiego m Gdańsku. W drodze spot
kał kolegę, z którym zaczął rozmawiać po
polsku. Tuż przed dworcem, w pobliżu re
stauracji „Kietihąmimerpark" rzucił się na
niego niespodziewanie dwudzieetoparoletni
hitlerowiec Klaffke i zaczął Bełgrana okła
dać pięściami, krzycząc:
„Już kilka razy zauważyłem, że bredzisz
po polsku. W Gdańsku mówi się tylko-po nie
miecku!".
Chłopcy wyrwali się z rąk oprawcy i ukryli się w jednym z wagonów pociągu, ale
w drodze do Gdańska bezczelny hitlerowiec 1
tam ich odszukał i próbował ponownie bić
Bełgrana.. Na krzyk napadniętego pośpie
szyli inni podróżni i to uratowało nieszczę
śliwego chłopca,.
Należy dodać, że Klaffke jest synem ko
lej ar aa, będącego na służbie Polskich Kolei
Państwowych. Wszyscy Polacy w Gdańsku
spodziewają się, że stary Klaffke natych
miast będzie wyrzucony bez odszkodowania
i bez emerytury ze służby w Polskich Kole
jach Państwowych. Z tolerancją wobec hi
tlerowców łobuzów w polskiej służbie pań
stwowej trzeba zerwać.

„Pester Hirlap“ wyraża nadzieję, że dalsze
rokowania między Węgrami i państwami Malej
Ententy przyniosą zadawalające wyniki a na
wiązanie normalnych sąsiedzkich stosunków bę-

dzie pierwszym krokiem do wyrównania nie
sprawiedliwości i nawiązania prawdziwej poko
jowej współpracy, tak koniecznej między państ
wami basenu naddunajskiego.

WARSZAWA. Wyprawa polskich alpinistów
w góry Korsyki nadsyła z obozu swego następu
jący kolejny komunikat:
W dniu 9 sierpnia alpiniści polscy Zofia i Ta
deusz Bernadzikiewiczowie opuścili obóz w do
linie Spasimata i po przetrawersowaniu szczytu
la Mufrella (2148 m) przedostali się do odległego
kotła górskiego Trinbolaecia, zakładając tam obóz wyjściowy na wysokości około 1400 m.
W dniu 10 sierpnia dokonali oni efektownego
wyjścia od północy na Gapo Rosso di Trinbolaccia (2475 m), pokonywująe zapewne po raz pier
wszy bardzo trudne urwisko pn.-zach. ściany te
go szczytu. Zejścia dokonano pn.-wsch. ścianą do
kotła Trinbolaecia.

W dniu 13 sierpnia alpiniści polscy osiągnęli
piękny sukces, zdobywając nietkniętą dotąd, dzi
ką i przepaścistą pn.-zaeh. ścianę najwyższego
szczytu Korsyki — Monte Cinto (2710 m), który
spada ku dolinom Wa-lgo i Trinbolaecia potężny
mi urwiskami, liczącymi do 600 m. wysokości.
Wspinaczka ścianą była częściowo nadzwyczaj
trudna, a przewieszone partie szczytowych ur
wisk wymagały wielokrotnego stosowania t. zw.
„żywej drabiny". W, ten sposób pokonany został
jeden z największych i najciekawszych proble
mów alpinistycznych, jakie pozostawały dotąd do
rozwiązania w górach Korsyki.
»-------C>--------
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LWÓW. Jacht szkolny lwowskiego akad.
Związku morsko-kolonialnego „Krzysztof Ar
ciszewski“, który w końcu lip ca powrócił
szczęśliwie z wielkiej wyprawy do Holandii
i Szkocji, po kilku dniach postoju w Gdyni
wyruszył w nową podróż dokoła Bałtyku.
Tym razem załogę jachtu stanowią źeglarki
lwowskie w liczbie 6 pod dowództwem stud,
politechniki Andrzeja Majewskiego. Poza tym
na pokładzie znajdują się Tadeusz Łempicki,
jako pierwszy sztorman i instruktor oraz art,
mal. Marian Jasielski.
„Krzysztof Arciszewski' jest pierwszym
polskim jachtem, który w podróży zakrojonej
na tak wielką skalę, płynie z żeńską załogą.
Dzielne lwowskie źeglarki wyruszyły z Gdyni
dnia 4 sierpnia i skierowując się na północ,
odwiedziły port Visby, dalej fiński port Marianhaminaa na wyspach alandzkich, ostat
nio zaś kilka dni spędziły w Sztokholmie 0becnie jacht znajduje się w drodze przez Kal
marsund do Kopenhagi, skąd w końcu sierp
nia, powróci do Gdyni. We wszystkich por
tach spotkało załogę gościnne i serdeczne przy
jęcie ze strony miejscowych władz i Polonii,
a prasa fińska i szwedzka zamieszcza obszer
ne reportaże o rejsie żegl-arek lwowskich.
Jak donosi kapitan jachtu do Lwowa, po
goda stale sprzyja podróży, a załoga czuje si%
doskonale i przesyła do kraju pozdrowienia.

ooo

KRAKÓW. Do Krakowa nadchodzą dalsze mel
dunki o sytuacji, jaka wytworzyła się w związku
ze znacznym przyborem wód, spowodowanych
obfitymi opadami atmosferycznymi.
I tak na rzece Sole w Żywcu o godz. 9.30 po
ziom wód opadł i wykazuje spadek o 50 cm, wy
nosząc w chwili obecnej 3,42 m. ponad stan nor
malny. Deszcz nie pada, pogoda jest jednak nie
pewna.
W Białej: w związku z opadami stan wody na
Sole pod Oświęcimem o godz. 7.30 rano wynosił
1.35 m ponad stan normalny.
Na Małej Wiśle pod Bieruniem stan wody o
godz. 7.30 był wyższy o 2.30 m ponad normalny.
Dotychczas wody nie wystąpiły z brzegów.
Stan wody na rzece Sole w Porąbce poniżej
zapory o godz. 8 wynosił 1.65 m ponad normalny.
Zbiornik został całkowicie wypełniony, w razie
dalszego przyboru wody nadwyżka będzie odpro
wadzona aż do wysokości 3 m ponad stan nor
malny poniżej zapory.
Na ogół 24 hm. rano zaznaczyła się lekka
------------ ——

poprawa w spadku poziomu wód, jednak drobny
deszcz pada dalej.
Nad ranem w Krakowie zanotowano dalszy
przybór wód, spowodowany spływem wielkiej
fali rzek górskich. Wisła pod Krakowem nie osią
gnęła jeszcze stanu alarmowego.
WARSZAWA. Ministerstwo komunikacji dono
si, że chociaż nastąpił przybór wody na rzekach
górskich, które częściowo wylały, nigdzie komu
nikacja kolejowa nie została przerwana. Pociągi
kursują normalnie. Spóźnień większych nie zano
towano.
Co się zaś tyczy komunikacji autobusowej, to
komunikacja ta na odcinku Zakopane — Bukowi
na została wstrzymana z powodu podmycia dro
gi, oraz komunikacja na odcinku Czarny Duna
jec — Nowy Targ wstrzymana z powodu zalania
drogi na; przestrzeni około 40 metrów i autobu
sy idące bezpośrednio z Krakowa do Szczawnicy,
dojeżdżają tylko do Czarnego Dunajca.
Poza tym na pozostałych liniach komunikacji
samochodowej P. K. P. ruch odbywa się nor
malnie
— ---------------------------

Jak Niemcy określają znaczenie
wIzyty regenta Węgier
BERLIN. Niemieckie kola kompetentne
zaprzeczają stanowczo pogłoskom jakoby pod
czas pobytu regenta Horthy'ego w Niemczech
było przewidywne zawarcie układu politycz
nego lub wojskowego, lub nawet gospodar
czego, Znaczenie tej wizyty polega, zdaniem
kół niemieckich na fakcie, że Węgry należy
cie oceniły zmianę, jaka zaszła po przyłącze
niu się Austrii do Rzeszy w układzie Euro
py środkowej 4 zrozumiały jakie płynąć dla
Węgier mogą korzyści przez ściślejszą współ
pracę z Rzeszą, dla której państwa naddunajstke i południowo-wschodnie stanowią natu
ralny obszar zainteresowania. Wizyta ta po
ciągnie, zdaniem tych kół, zacieśnienie się
współpracy Węgier z Rzeszą, współpracy,
która podyktowana jest ewolucją stosunków

i tym samym nie potrzebuje być określana
sztywnymi paragrafami układów. Zacieśnie
nie więzów Węgier % Rzeszą pociągnie, zda
niem tych kół, za sobą i pewną zmianę w układzie
stosunków Europy południowowschodniej, która też docenia już znaczenie
Rzeszy w tej części Europy.
Z konkretniejszych tematów, jakie mogą
być .poruszone podczas wizyty Horthy'e.go,
koła obserwatorów „agranicznych wymienia
ją sprawę równouprawnienia Węgier w dzie
dzinie zbrojeń, a ze spraw wewnętrznych
Węgier kwestię restauracji monarchii. Przy
stąpienie Węgier do ściśl -jszej współpracy z
Niemcami wyklucza, zdaniem niemieckich kół
politycznych, raz na zawsze możność restau
racji dynastii Habsburgów na Węgrzech.

Be ilia fraiislle Elu Bilaler a
Jedni go chwalą, drudzy gwałtownie atakuig

PARYŻ W ocenie ostatniego przemówienia
premiera baladier oraz rekonstrukcji gabinetu, opinia francuska podzieliła się wyraźnie na dwa
obozy: nowy program społeczno-gospodarczy za
warty w deklaracji premiera, jak równ.eż sposób
w jaki rozwiązał on kryzys- w łonie rządu, zna
lazł całkowite uznanie na łamach całej prasy pra
wicowej i umiarkowane], począwszy od dzienni
ków skrajnie prawicowych aż po prasę radykal
ną. Natomiast prasa skrajna lewicowa, jak socja
listyczny „Populaire“, komunistyczna „Humamte", oraz organ generalnej konfederacji pracy „Le
Peuple“ bezwzględnie atakują premiera, oskarża
jąc go o zmianę polityki społecznej rządu. Między
stanowiskiem „Populaire" a „Humań i te" i „Le
Peuple" istnieją wszakże dość poważne różnice.
O ile socjaliści ostrzegają premiera przed kon
sekwencjami parlamentarnymi jego kroku, to jest
Nikomu nie powinna bye obca — troska grożą przejściem, do opozycji, to komuniści i syn-

o los dzieci rodziców bez pracy«
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Czwartek, dnia 25-gc sierpnia 1935 roku.

dykaliści grożą rządowi otwarcie „mobilizacją i
bezpośrednią akcją mas robotniczych“.
Koła polityczne z zainteresowaniem oczekują
dalszych posunięć premiera Daladier. Szczegół
ne zainteresowanie budzi sprawa czy premier
zdecyduje się na zwołanie krótkiej sesji parlamen
tarnej, celem przeprowadzenia przez izby ustawy,
nowelizującej postanowienia o 40-godzmnym ty
godniu pracy i o umowach zbiorowych, czy też
przeprowadzi te reformy w drodze dekretów W
razie zwołania nadzwyczajnej sesji mogłoby dojść
na terenie parlamentarnym do wyraźnego przej
ścia socjalistów i komunistów do opozycji. W tym
wypadku premier Daladier uzyskałby większość
przez poparcie, jakiego udzieliłyby mu grupy
prawicowe i centrowe.
Ponadto, pomimo pewnego poruszenia wśród
mas robotniczych, wyraźnie podburzonych przez
skrajne czynniki, koła polityczne zachowują wy.5&źny optymizm, co do sytuacji prem. Daladier,

RIO DE JANEIRO. Prasa najbardziej
uprzemysłowionego stanu Brazylii, mianowi
cie Sao Paulo, wzywa rząd centralny do stwo
rzeń a ministerstwa immi-gra-cji w miejsca
istnejącego departamentu, gdyż uważa, że
zagadnienie zdobycia odpowiednich ilości rąk
roboczych jest w tej chwili -najważ
niejsze. Jako dowód braku rąk do pra
cy podaje prasa saopaulitańska cyfry-:
w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy roku
bież. przybyło do stanu Sao Paulo tylko 5.194
ludzi, podczas gdy potrzeba ponad 50.000.
Starano się zaradzić sprowadzeniem 32.110
robotników z nawiedzonych suszą północnych
stanów Brazylii, ale to nie załatwia sprawy,
gdyż robotnicy ci w olbrzymiej większości;
odpłyną, po-wiracaj^c do swych rodzinnych
strom, zostawiając plantację kawy, czy ba
wełny zn-ow-u bez potrzebnych rąk roboczych.
Prasa domaga s-ię energicznych zarządzeń 1
konsekwentnej, logicznej polityki immtgracyjnej, którą mo-ze prowadzić jedynie samo
dzielne, posiadające odpowiednie uprawnie
nia, ministerstwo..
POD ODPOWIEDNIMI WARUNKAMI
CHCE BRAZYLIA PRZYJĄĆ 10 TYS.
ŻYDÓW.
RIO DE JANEIRO. Dobrze poinformo
wany „Bari-o Popular“ donosi, że rząd bra
zylijską którego reprezentant brał udział w
konferencji w sprawie uchodźców w Ewian z
Niemiec 1 A-ustr”, jest gotów współpracować
pozytywnie w rozwiązań "u tej sprawy, jednak
jest zdania, że musi być prowadzona selekcja
i-mmigra-ntów tak pod względem etycznym,
jak społecznym i fizycznym. Brazylia może
wpuścić 1-0.000 żydów z Niemiec i dawnej
Au-strii w niewielkich grupach i pod w-a-runk em, że immigranci będą rozporządzali środ
kami, które im pozwolą zakupić posiadłości
r-olne i że poświęcą się wyłącznie uprawie
roli. Liczba ta (10 tys.) jest ważna na dwa
lata, -po czym mnisi być zawarty z rządem
Brazylii nowy układ. Część prasy, powtarza
jąc informacje „Dario Popular" wyraża pe
wne niedowierzanie, czy 10.000 żydów, emi
grujących przymusowo i przymusowo prze
rzucających się z handlu na rolnictwo, do
trzyma zobowiązania i nie opuści osad rek
nyćh,
—----OOO——

ARESZTOWANIA WŚRÓD SZOFE
RÓW BUDAPESZTEŃSKICH.
BUDAPESZT W związku z 10-m i nutowym
strajkiem kierowców aiukvb-usö'w miejskich aki miał tu mietisce o-rz-ed kilku dm-am-i c-elem
demonstracii przeciw rozipo-rzadzenru rządowe
mu zaib ranian' ac-erou nra-co-wniik-ntm lii-rrü ati-tnn li
sów voh wisteoowa-nia do partii nato-do-wo - soc6ałi,stycznej policia po Przeprowadz-e-niu oochodze«ia aresztowała 45 szoferów

PRZYWÓDCA WĘGIERSKICH HIT
LEROWCÓW SKAZANY NA 3 LATA
WIĘZIENIA.
BUDAPESZT Po przetprn w adz-onei przed
kilku draami rozprawie sad najwyższy lako syd
ostatniej instancji ogiln-sił wyrok w sprawie
Przewódcy węgierskich n-arodn-wych socia.istów Szałas i ego Sad utrzymał w mocy wyrok
d-rwiei i-nstancii s-kazuiincy Saail-asi-ago na 3 la
ta oieżkieao wiiewieitia
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"Wszyscy pamiętamy niesamowitą re
klamę, jaką rozpętała prasa narodowo-socialistyczna z okazji wprowadzenia w Niem
tzech t. zw. ustaw chłopskich, (o zagrodzie
dziedzicznej ltd.). Utartą metodą potępio
no wszystkie rządy poprzednie, jako złe i
niedoceniające znaczenia „jedynych żywi
cieli Rzeszy“ a zarazem
OBIECANO NIEMIECKIEMU KMIOT
KOWI TROSKLIWĄ OPIEKĘ PAŃ
STWA, PO PROSTU RAJ NA ZIEMI.
Ponieważ od zmiany reżimu upłynęło pięć
lat, a więc dość czasu, by wprowadzić w
życie wszystkie zapowiedziane „dobrodziej
stwa chłopskie“, warto.., na podstawie nie
mieckich oficjalnych cyfr, skonfrontować
bezkrytyczne hymny naszych „Katowicerek“ i „Aufbruchów“ z faktami. A więc
najpierw przyjrzyjmy się parcelacji: W po
tępianej „maksistowsko-żydowskiej“ repu
blice weimarskiej, w pięcioleciu od 1928—
1932, utworzono nowych zagród rolniczych
z górą 35.300, o obszarze prawie 400 tys.
hektarów. Tymczasem w złotej erze opieki
nad chłopem niemieckim, w latach 1933—
1937, utworzono nowych, gospodarstw za
ledwie 18.800, o obszarze obejmującym okolo 300 tys. hektarów. Jednym słowem re
publika weimarska zrobiła dla chłopa (na
tym odcinku)
PRAWIE DWA RAZY WIĘCEJ NIŻ
TAK SZUMNIE REKLAMOWANA
POLITYKA P. DARREGO.
A weźmy jeszcze pod uwagę, że parcela
cję za czasów republikańskich hamowały
potężne wpływy pruskich junkrów. Podo
bnie żałosny obraz daje porównanie likwi
dacji fideikomisów za republiki i obecnie.
Mianowicie już w pierwszych pięciu latach
rządów
republikańskich
zlikwidowano
pięćset większych fideikomisów na ogó'ną
liczbę 1.300. A warto to podkreślić, że li
kwidację fideikomisów zapowiedziała już
niemiecka konstytucja weimarska z 1919 r.
Otóż obecnie, mimo pięcioletniej troski o
małorolnego chłopa niemieckiego,
ISTNIEJE W NIEMCZECH DALEJ
Z GÓRĄ 900 FIDEIKOMISÓW,
% obszarem prawie półtora mil. hektarów.
I tu dochodzimy do ciekawego kruczka
prawniczego. Wydano mianowicie w Niem-

Po taktyce „totschwelgen”
prowokacyjne wścibstwo
Wszystkie ostatnie wiadomości, donoszą
ce o niesłychanych, brutalnych gwałtach an
typolskich w Gdańsku, zgleichszałtowana pra
sa niemiecka przemilczała. Taktykę „totsphweigen“ zastosowały tutejsze prasowe eks
pozytury Berlina nie tylko wobec wiadomo
ści urzędowo nie potwierdzonych, ale również
wobec ściśle stwierdzonego faktu bestialskie
go pobicia dwóch młodych chłopców polskich
przez hitlerowców gdańskich za to, że chłop
cy ci nie pozdrowili hitlerowskiego sztanda
ru. Fakt ten jak wiadomo był w stu pro
centach sprawdzony, spowodował bowiem w
swym następstwie interwencję Generalnego
Konsula Rzeczypospolitej u władz gdańskich,
które obiecały wykrycie i ukaranie sprawców
barbarzyńskiego napadu.
Tutejsze hitleryzująoe trąby prasowe, ani
0 wspomnianym pobiciu, ani o interwencji
nie pisnęły ani słówka. Ale o reakcji, jakie
właśnie antypolskie gwałty gdańskie wywo
łały na polskim Pomorzu, to „Katowicerki“
1 „Kuriery“ piszą i to dużo, wrzaskliwie i z
prowokacyjnymi komentarzami. Zglaichszaltowana prasa niemiecka na Śląsku przemil
czając przyczyny demonstracyj polskich, ja
kie odbyły się w miastach pomorskich, rzuca
się na te demonstracje w niewybrednych sło
wach, starając się przy tym odegrać rolę cen
zora polskiej lojalności w stosunku do nie
miecko-polskich paktów
W ten sposób więc ekspozytury prasowe
wojującego hitleryzmu _ w Polsce, tuszując
brutalne prowokacje Niemców gdańskich usiłują właśnie Polaków przedstawić jako
stronę zaczepną, nie respektującą umów.
Jest to perfidna taktyka odwracania rzerzyieństości, jest to metoda n&wskroś nie
uczciwa i jątrząca, wobec której cała polska
opinia publiczna musi zastrzec się jak naj
bardziej kategorycznie.

Czwartek, dnia 25 -go sierpnia 1938 roku.
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Rużomberk, 21 sierpnia 1938 r.
Wydłużony plac Rużomberku, obstawiony
z jednej strony kościołem parafialnym, bu
czech niedawno ustawę, znoszącą fideiko- który jest drugim, najważniejszym produk dynkiem magistratu i parafii oraz budyn
misy z dniem 1 stycznia 1939 r. Prasa bru tem niemieckiego rolnictwa. Mianowicie kiem szkoły katolickiej, z pozostałych stron
kowa wypisywała hymny na temat, jak to w pięcioleciu 1928—1932 obsiewano prze niskimi domami, ujpatrzonymi w zadumie w
radykalnie „załatwiono“ w Niemczech pro ciętnie trzy mhiony 150 tys. hektarów. —- górzyste, nad wyraz piękne otoczę miasta —
blem reformy agrarnej. Tymczasem ta re Tymczasem w roku ubiegłym obszar ten zaległy tłumy. Spozierają -z przejęciem w wi
klamowana wielka reforma rolna, znosząc zmalał do dwóch mil. 800 hektarów, a więc doczną spod oszkleń trumny twarz zmarłego
fideikomisy i ograniczając na przyszłość znowu o 10%. Wprawdzie produkcja psze przyioódcy. Myśli o osieroceniu narodu sło
wackiego przez Andrzeja Hlinkę w dobie
przepisy prawa publicznego do dziedzicze nicy i jęczmienia dźwignęła się o około 3%, ciężkich przejść politycznych — myśli o nie
nia fideikomisów, robi tym samym pełno sie ogólna przestrzeń uprawy czterech naj pewności i przejściowości wszystkiego co
prawnymi właścicielami dotychczasowych ważniejszych rodzajów zbóż spadła z 11,3 ziemskie, stwarzają nastrój rozpaczliwego
posiadaczy fideikomisów, którzy odtąd milionów hektarów (za republiki weimar smutku. Wszędzie na twarzach widzi się łzy,
mogą dysponować majątkiem swobodnie skiej) na 10,7 milionów hektarów w roku często nie dający się pohamować szloch wpija
się w głosy przemówień i śpiewów.
według przepisów prawa cywilnego. Być ubiegłym.
Pogrzeb Andrzeja Hlinki to dzień głębo
może, że w dalszym stadium zyska eoś na
SPADEK PRODUKCJI ZBOŻA SPO
kiego smutku ludu słowackiego. To co widzi
tym chłop niemiecki,
WODOWAŁ NIE TYLKO ZMNIEJ
się na placu przed kościołem, na ulicach i
SZENIE
KONSUMCJI
CHLEBA
NA RAZIE JEDNAK ODNIEŚLI
uliczkach w okół centralnego wzgórza miej
(ZNANE OGRANICZENIA ŻYW
KORZYŚĆ NIEMIECCY LATYskiego, w kościele i na cmentarzu — to pra
NOŚCIOWE), ALE I SPADEK IN
wie bez reszty lud wiejski i robotniczy. Ude
FUNDYŚCI.
rza wielka różnorodność i pozbawiona krzyWENTARZA.
Dużo się też ostatnimi czasy pisało o
kliwo&ci barwność strojów ludowych ze słyn
poważnym podniesieniu przyrostu ludności Mianowicie ilość świń spadla z 22 mil. na nymi ze sioej oryginalności strojami ludu z
w Niemczech, a tłumaczono ten wzrost m. 20 mil., a w niektórych prowincjach (jak Detvy. Jedna to, wielka, niezamierzona de
in. nową polityką rolną. Otóż ostatnie cy Eiannower, Schleswig-Holsztyn itd.) spadek monstracja ludu słowackiego dla swego Wo
fry wskazują na zahamowanie tego przy był jeszcze większy, bo dochodzi on do 18 dza, który przez lat czterdzieści był i przy
rostu, zwłaszcza na wsi. A zahamowała go •procent. Jes-t to spadek po prostu kata wódcą i pocieszycielem.
Pogrzeb A. Hlinki zdaje się dokumento
ni mniej ni więcej tylko ustawa o zagrodach strofalny, ponieważ ludność Niemiec w odziedzicznych. Skoro chłop niemiecki stra stanim pięcioleciu wzrosła o przeszło dwa wać prawdę nie tylko o kulturalnym i etno
cił swobodę w dysponowaniu ziemią i musi miliony, nie mówiąc o Austrii. Tak więc logicznym lecz też politycznym wyodrębnie
ją przekazać (za zgodą urzędów) jednemu już na podstawie tych kilku cyfr można się niu się Słowaków. W kondukcie wielkiego
jak dalece zbankrutowała Wodza ludu słowackiego widzi się przedsta
synowi, stracił od razu zainteresowanie... zorientować,
przereklamowana
polityka
„dźwigania wicieli kilku narodowości, nie widzi się je
w powiększaniu rodziny, zwłaszcza, że
chłopa niemieckiego“ i „stworzenia mu ra dnak przedstawicieli i grup społeczeństwa
czeskiego, którego nie mogło przecież zastą
BIUROKRACJA NIEMIECKA CO
ju na ziemi“, i jak nieuczciwe są głosy re pić parę oficjalnych osób. Czy nieobecność
RAZ PILNIEJ I NATARCZYWIEJ
klamy prasy niemieckiej w Polsce, przeciw ta jest zamierzona czy przypadkowa, trudno
ZAGLĄDA MU DO SPICHRZA,
stawiającej rzekomy raj chłopa Rzeszy, nie osądzić, dla obcego widza ma to jednak swą
KOMORY I OBORY.
doli naszego rolnika. Jeżelibyśmy do tego wymoioę, gdy widzi, że smutek jednego z
Prawdopodobnie ta socjalizacja niemieckie żałosnego obrazu niemieckiego rolnictwa dwóch, połączonych państwowością narodów
go chłopa jest też powodem, że spada tak dodali informacje o bardzo ciężkiej sytua i podyktowane tym żywiołowe wystąpienie
że w Niemczech produkcja z hektara, mi cji w przemyśle niemieckim (por. artykuł nie znalazło jakby wyrazu ni oddźwięku u
mo wzrastającego użycia nawozów sztucz „Kuriera Warszawskiego“ z 23 b. m. p. t. drugiego narodu. Kondukt pogrzebowy staje
nych. Oto w pięcioleciu 1928—1932 obszar , Upadek giełdy w Niemczech“), możnaby się jakby skróconym przeglądem społeczeń
stwa słowackiego: jest ono dziś zorganizo
zasiany żytem wynosił ponad cztery i pól zaryzykować pytanie, czy Niemcom nie wane, posiada swe instytucje i organizacje
miliona hektarów, gdy tymczasem w ubie grozi katastrofa gospadarcza i czy nie tutaj kulturalno-oświatowe, ma wszędzie rozsiane
głym roku obszar ten spadł do czterech — obok swoistej ideologii — leży główna liczne gniazda „Orła“ (odpowiednika czeskie
milionów 150 tys., a więc prawie o 10%. przyczyna ich imperialistycznej polityki go „Sokoła“) gromadzącego młódź słowacką.
Nikodem.
Podobny spadek nastąpił w produkcji owsa, zagranicznej?
Cechy odrębności narodowej, kiedyś uwi
daczniające się raczej w zagadnieniach so
cjalnych i religijnych, dziś pogłębiły się i okrzepły, tak że popełniałb% wielki błąd ten,
kto patrzałby na Słowaków jako na masę et
niczną, którą możnaby przerobią na inną niż
słowacką. Moment pogrzebu Andrzeja Hlin
ki, który był budzicielem świadomości naro
dowej swego ludu — podkreślił jeszcze po
trzeby i dążenia ludu słowackiego: w prze
mówieniach wszystkich mówców (prócz prze
mówienia premiera Hodży) podkreślano, że
domaganie się dla Słowaczyzny autonomii w
ramach republiki czechosłowackiej jest na
czelnym i bezwzględnym postulatem Słowa
ków.
W organizacji życia politycznego Słowa
ków jak zapewne wogóle państwa Gzeskosłoivackiego ubytek Andrzeja Hlinki głęboko
zapewne odczuje się. Nie brak tam coprawda
uczniów i współpracowników Zmarłego. Są
znani już i wpracowani tacy działacze jak Si
dor, Dr Tiso, Mederly i wielu inny eh — pre
destynowani na przywódców. Wesprze ich
zdyscyplinowany, wolny, od ekstrawagancji
politycznych lud słowacki. Nie trzeba jednak
Na zdjęciu regent Węgier admiral Horthy w towarzystwie kanclerza Rzeszy Niemiec zapominać, że nimb dookoła osoby A. Hlinki
kiej, Hitlera, w Kilonii, w drodze na uroczystość spuszczenia na wodę wielkiego krążow- powstał nie tylko dzięki płomiennym _ jego
wystąpieniom i wytrwałej pracy publicznej,
f
nika „Książę Eugeniusz“.
lecz też dzięki przejściom osobistym, zgoto
wanym mu tak przez Węgrów jak też po
przednie rządy praskie oraz dzięki wyjątko
wej roli, jaka mu przypadła w okresie tworze
nia państwowości czeskosłowackiej. Trzeba
■będzie wielkiego napięcia pracy patriotycz
nej, by w walce o utrzymanie niepodległości
Pan Wojewoda Grażyński w poniedziałek szenia Kupcó-w Polskich, Gminy Za,brzeg, i nienaruszalności państwowej oraz o autoarzyszema nomiczne prawa dla Słowaczyzny aktywność
dnia 22 tai. przeprowadził szczegółową lu Kola Przyjaciół Harcerstwa, Stowarzyszenia
strację miasta Bielska. W starostwie przyjął Rzemieślników Polskich i inne, Następnie ’ narodu słowackiego nie tylko utrzymać, lecz
delegację Towarzystwa Rolniczego, Stowarzy- odbył lustrację biur Inspektora Pracy Wy- j rozwijać. Gdy patrzymy na zdecydowanie,
dz'alu Dróg Powiatowych, oraz powiatowego zgodność i jasność wystąpień najbliższych
współpracowników Zmarłego oraz na podpo
Inspektora rolniczego. Z kolei w obecności
rządkowane
im szeregi zorganizowanej ludInspektora pracy, Wicestarosty Medweckiego dokonał lustracji dwuch fabryk włókien . ności słowackiej, nabieramy ufności W dobrą
niczych. Następn’© w towarzystwie naczel przyszłość Słowacji,
nika Dworzańskieigo odbył konferencję z
MOR. OSTRAWA. Onegdaj przeszła nad Mo burmistrzem miasta na tematy bieżących
rawami gwałtowna burza z silnymi wiatrami, u- spraw miejskich, oraz dokonał lustracji biur
lewnym deszczem i w wielu miejscowościach z Komunalnej Kasy Oszczędności.
ill sezon od 20 sierpnia — Pobyt i kuracja za po
gradem, która wyrządziła poważne szkody. W
pularnym ryczałtem sS IBS,—
kilku miejscach burza uszkodziła przewody wy WIZYTACJA P. WOJEWODY W ZAKŁA
DZIE KS. MARKIEFKI.
sokiego napięcia, wskutek czego znaczne obszary
Pan Wojewoda w towarzystwie Marszał
Moraw pozostawały przez dłuższy czas bez świa
tła elektrycznego. Huraganowy wiatr powywra ka Sejmu Śląskiego Grzesika oraz Prezyden NAJWYŻSZE ODZNACZENIE JAPON*
cał drzewa i zatrzymywał na szosach samochody, ta miasta Kocura w dniu 24 Łm. dokonał wi
SKIE DLA MUSSOLINIEGO.
które nie mogły przezwyciężyć siły wiatru. Wiele zytacji Zakładu opiekuńczo - wychowawczego
budynków mieszkalnych jest poważnie uszkodzo przy Fundacji ks. Markiefki w Bogucicach.
RZYM Mussolini przyjął ambasadora Japo
nych. W okolicach Moutnic, Zatcan i Mustopeea W Związku z projektowaną rozbudową tego nii Hot ta. który w imieniu cesarza japońskie
spadł grad, który w dużym zasięgu zniszczył do | zakładu, pan Wojewoda ustosunkował się po- go w ręczy j mu odznakę nai wyiższeso odizmav zytywnie do przedłożonych mu propozycji.
szczętnie pola zbożowe i winnice.
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Katastrofalna burza
na Morawach
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Czwartek, dala 25-go sierpnia 1938 roku.
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Przed kongresem karłów w Budapeszcie

W przyszłym miesiącu w Budapeszcie ma
się odbyć jeden z najoryginalniejszych kon
gresów: kongres liliputów. Z tej racji warto
poświęcić kilka słów tym najmniejszym lu
dziom, których dość często spotykamy w ży
ciu codziennym.
Władcy, magnaci na swych dworach za
wsze trzymali karłów. Natura dała tym ma
łym ludziom dowcip i ehytroeć, jakby chcąc
powetować krzywdę fizyczną, którą im wy
rządziła, Jeszcze w starożytnym Rzymie zna
ny" był karzeł cesarza Tyberiusza, odznacza
jący się równą jak i jego pan krwłożerczością.
WYJEDNAŁ ON PEWNEGO RAKU
ZBIOROWY WYROK ŚMIERCI DLA
SZEREGU OSÓB, KTÓRE SZYDZIŁY
Z JEGO MAŁEGO WZROSTU.
Historia wspomina również o dwóch brac'aeh karłach, których nazwano Marcus Tul
lius i Maximus (jakby na urągowisko), a
którzy się wywodzili z jednego ze świetniej
szych rodów'patrycjusaowskich. Za czasów
Cycerona żył pewien adwokat, imieniem
Cains Lic in ins Cahras, cieszący się opinią
doskonałego mówcy. Miał on zaledwie trzy
stopy wysokości, lecz ten „wzrost“ nie prze
szkadzał mu występować skutecznie przeciw
tak świetnemu retorykowi jak Cyceron.
Również w starożytności znany był filo
zof ze szkoły aleksandryjskiej, imieniem
Clypios, którego wzrost wynosił zaledwie
dwie stopy.
UCHODZIŁ ON ZA ZNAKOMITEGO
DSALEKTYKA.
Jeden z późniejszych kronikarzy cesarstwa
Wsehodnio-Rzymskiego, Nikephorus Calixtn«
wspomina o pewnym karle na dworze cesarza
Konstantyna, znakomitym, aktorze i śpiewa
ku, obdarzonym. pięknym głosem.
Szczególnie upodobały sobie karłów dwo
ry możnowładeów italskich w okresie Rene
sansu. Papież Aleksander VI, ojciec Cezara
i Lukrecji Bargłów, miał a* swym dworze
dwunastu karłów.' Kardynał Vital! wydał kie
dyś . przyjęcie na cafesć Św. 'Kółegium KaifdyAÄ śy;v.

Dwóch morderców ociekło
z wiezienia w Bukareszcie
- BUKARESZT 0®egidiafe®ąi nncy zbiegło z
wiezienia ceai+rateeiErt w Bukareszcie dwodi
morderców; skazanych na dożywotni© ciężki®
wieztemie Obaj mordercy Rmmutos Kutia i
Bela T,nfees pochodzą z SSeiditningrodju, Za mordowali mai przed kilku tygodniami w celach ra
bunkowych swego kntese GnMischileegera.

'VALENTINE WILLIAMS.

ti Mlpl Mani

- Przekład autoryzowany z angielskiego
Karoliny Czetwertyńskiej.
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ROZDZIAŁ XXIV.
Tajemnica Filipa Obłąkanego.

Alina chciała zatrzymać Dane‘a, ale nim
zdążyła go zawołać, już śladu po nim nie
było. Została jeszcze dłuższą chwilę naprze
ciw sędziowskiej łoży, w miejscu, gdszie za
kładano siatkę do gry, tak zatroskana i za
myślona, że nie usłyszała chrapliwych ude
rzeń wielkiego zegara o zardzewiałym me
chanizmie, który bił dwunastą. Patrzała
przed siebie na malowanego dobosza, nie
widząc go. Wzrok był jakby zaćmiony, pra
cowała tylko pamięć. Przed nią przesuwały
się jedna za drugą dobrze znane zżółkłe
kartki starego rękopisu. Zdanie tam wy
czytane, dotąd niezrozumiale dla niej, stało
się nagłe wytłumaczaine, gdy je skojarzyła
z przypuszczeniem wyjawionym przez Da
ne^: „Dla człowieka takiego, jakim był
Filip Obłąkany, ściganego przez wierzycie
li, jedynym ratunkiem mogło być sekretne
przejście z domu do innego budynku“.
Przewidując możłiwoć rozwiązania za
gadki wyrwała się dalszym medytacjom i
odważnie podeszła do skośnej barwnie ma
lowanej ściany obstukując ją na wszystkie

GDZIE USŁUGIWAŁO PRZY UCZCIE
84 KARŁÓW.
Książę Parmy miał karła, Jana d'Etrix, któ
ry mówił biegle trzema językami i był najulubieńszym partnerem zabaw swego pana.
Na ogół jednak społeczeństwo epoki Rene
sansu odnosiło się nieprzychylnie do tych
upośledzonych fizycznie istot, a okres inkwi
zycji stał się dla nich prawdziwą zmorą,
PONIEWAŻ KARŁÓW UWAŻANO ZA
WCIELENIE SZATANA I PALONO
ICH ŻYWCEM.
W wieku XVII posiadanie karła w domu
uchodziło za wyraz dobrego tonu. Szczegól
nie polskie dwory cieszyły się w tym wzglę
dzie sławą i karłów z rezydencji szlacheckich
w Polsce kupowano za wysoką cenę i wywo
żono za granią. Zwyczaj ten przetrwał je
szcze przeszło sto lat. W literaturze często
spotykamy się z postacią karła. Karzeł nale
żał zawsze do programu niespodzianek na
cześć znakomitych gości i wyskakiwał pod
czas uczty gdzieś z .jakiegoś olbrzymiego pa
sztetu, czy beczki.
Słynny był w XVII wi-eku w Anglii ka
rzeł Jeffery Hudson. Był ©n ulubieńcem., kró
la Anglii, Karola I, który nawet nadał mu
tytuł baroneta.
POWIERZANO ZAWSZE HUDSONO
WI N AJBARDZIEJ
DELIKATNE
MISJE.
Pewnego razu baron Crofts, który zaczął z
niego szydzić, został przezeń wyzwany: ba
ron przybył na plac z... procą i grochem, ale
te kpiny skończyły cię dlań tragicznie: Hud-

son celnym, strzałem a pistoletu zabił prze
ciwnika.

Obok Owena Farelła, karła rodem z Ir
landii, najpopularniejszym liliputem wieku
XIX był Charles S. Straiten, nazwany „TomPouce“ (Pchła). Był on przyjmowany przez
wszystkie prawie ukoronowane głowy ów
czesnej Europy: w Londynie — przyjmowa
ła go królowa Wiktoria, w Paryżu — Ludwik
Filip, w Brukseli —- Leopold I, O Tomie
Pouce istnieje cały szereg anegdot na temat
jego dowcipu i sprytu. Przez wiele lat był on
najpopularniejszym karłem całej Europy,
dzięki swemu managerowi, którym był wła
ściciel wielu przedsiębiorstw cyrkowych,
słynny Barmana.. Kiedy gwiazda Toma Pouce
zaczęła bledną, był on już właścicielem 20
.tysięcy funtów.
BARNUM WYNALAZŁ DLA NIEGO
KARLICĘ, LAYINIĘ WARREN,
z którą Tom Pouce wziął śłuJb w Bridgeport
i tara też ta oryginalna para najbogatszych
karłów zmarła około roku 1870.
Inny liPput angielski, John Worrenborough, który zjednał sobi© szeroką popular
ność w Anglii, zginął w nieszczęśliwy sposób.
M'ał on zwyczaj w czasie podróży zamykać
się w dużym kufrze. Pewnego razu, gdy tra
garz portowy niósł ten pakunek, poślizgnął
się, schodząc po wąskich schodkach z przy
stani i Worrenborough utopił się w porcie
Plymouth.
Najpopularniejszy zespół karłów wystę
pował we Francji w ubiegłym roku na Wy
stawie Paryskiej. Zespól ten miał własny
teatr na terenie Wystawy i występy jego
cieszyły się dużym powodzeniem.

Z walk na frontach hiszpańskich
SALAMANKĄ.
Komunikat oficjalny
głównej kwatery wojsk gen. Franco stwier
dza, iż na froncie rzeki Ebro trwa w dalszym
ciągu gwałtowne bombardowanie pozycyj
nieprzyjacielskich. Pod osłoną tego ognia
piechota wszczęła natarcie, łamiąc opór nie
przyjaciela i zajęła ticzne jego pozycje. Stra
ty nieprzyjaciela wynoszą 385 zabitych. Do
niewoli wzięto 600 jeńców, zdobywając obfi
ty materiał wojenny, m. m. 34 karabiny maiesynowe.
Na odcinku Castelon nieprzyjaciel usiło
wał przerwać fron* wojsk gen. Franco w poblau Toraxu. Ueftowanća te zakończyły się
niepowodzeniem. Nieprzyjaciel został odpar
ty z wielkimi stratami.
Na odcinku południowym frontu Estramadiury armia generała Queippo de Liano od-

parła również atak wojsk rządowych. Zdo
byto 3 czołg' produkcji sowieckiej.
, Wojaka gen. Franco kontynuowały natar
ci©, zajźnująe dalsze obszary na, froncie To
ledo, Zajęto: Campillo e-1 Puerto, San Vin
cente oraz uwolniły drogę pomiędzy Tal aver a
i Araofciepo od nieprzyjaciela. W ciągu ostaitnich trzech dni pomimo szalonych upałów, utrutoiającyćh działania wojenne, zdobyto ob
szar 758 Hm. kw., na którym znajduje się
około 10 miasteczek. Straty nieprzyjaciela
-wyniosły przeszło 500 zabitych. Do niewoli
wzięto 550 jeńców. Eskadry powietrzne gen.
^Franco w ciągu 4-ch starć strąciły 17 nie
przyjacielskich samolotów myśliwskich oraz
3 wielkie bombowce, Obrzucono bombami
port Arragony oraz fabryki broni w R-eus.

strony. Nic... żadnego tonu zdradzającego nięcia uchylających się drzwi, w których
pustkę, twardą gładką przestrzeń muru.
stanął Rodney. Na widok zwiniętej w kłę
dziewczyny na tapczanie, zdecydował
bek
Zciągnęła brwi, zasłoniła ręką oczy jak
się
wejść
i zawołał:
by chcąc bardziej skupić myśli:
—Nareszcie!
Szukałam cię po całym
—• Gdzie ja to czytałam? — pytała sa
ma siebie. Jak właściwie brzmiało owo zda domu.
nie.
— Hallo, Rod! — odpowiedziała, rzu
Nagle opuściły ją wszystkie wątpliwości. cając ku niemu przelotne spojrzenie, i znów
Prawie bez tchu przeleciała przez tenis na zatopiła się w czytaniu.
korytarz i schodami na górę do biblioteki.
On podszedł do tąpczana i przez ramię
Pustka i cisza, dobre warunki dla spokojne dziewczyny spoglądał na zżókłe rękopisy.
go czytania. — Zamknęła drzwi za sobą,
— Oho! listy Georges's! Radzę ci nie
chwyciła drabinkę opartą o kominek i chwalić się przed ojcem, żeś je czytała.
zwinnie dostała się do najwyższych półek,
Zasłoniła rękoma księgę i obracając się
gdzie stały obok siebie dwa wielkie bliźnia
cze tomy w czarnej oprawie, zatytułowa do niego rzekła:
ne: „Manuskrypty Frant House'u“.
— Cicho, Rod, nie przeszkadzaj mi,
Obarczona ciężkimi księgami, zeszła czytam coś bardzo interesującego.
Zaśmiał się, wyciągnął z kieszeni papie
ostrożnie, po czym rzuciła oba tomy po
między stos poduszek na tapczanie i pod rośnicę i usiadł koło niej na tapczanie.
ciągnąwszy pod siebie nogi, umieściła się
— Dziwię się, że podobne rzeczy intere
obok. Otworzyła pierwszą z brzegu książ sują cię. Ten świętoszkowaty szarlatan miał
kę, była to kolekcja listów na cienkim pa najprzewrotniejszy umysł, jaki znam. Czy
pierze, każdy autograf starannie oprawny nie uważasz?
pomiędzy dwoma arkuszami bibułki. Prze
Potarł zapałkę o podeszwę i zapalił nią
rzucała kartkę za kartką w największym papierosa. Alina zaczytana nie odpowie
pośpiechu, aż do ostatniej, bez rezultatu. działa nic. On w milczeniu powoli, wciąga
Nie zniechęcając się zabrała się równie jąc i wypuszczając dym, patrzy) z podzi
skwapliwie do drugiej księgi. Tu ,ednak w wem na ciemne fale błyszczących włosów
miarę jak przerzucała stronice zwalniała i foremny owal drobnej twarzyczki. Wtem
tempo, przy wzmożonym natężeniu uwagi.
Alina zwróciła się do niego z zapytaniem:
Nagle wydała tryumfalny okrzyk. Wpa
— Rod, czytałeś te listy?
trzona z nadzwyczajną intensywnością w
szereg gęsto zapijanych wierszy posuwała
— Tylko niektóre, najbardziej pieprz
po nich palcem jakby podkreślić je chciała. ne ustępy. Wybierałem się przeczytać
Zaprzątnięta tą pracą, nie słyszała skrzyp- wszystko, ale wiesz, jak to bywa z zamiara

Po ttiilB lalom znalazła
no lililo po pnipoiatóiiii ima iii
Przed dziewięciu laty pewna kobieta z
Trabson napisała do swego brata w Kon
stantynopolu, aby zaopiekował się na pe
wien czas jej trzyletnią córką. Gdy brat
szedł z dziewczyną przez dworzec, ku swe
mu przerażeniu spostrzegł, że dziecko zgi
nęło w tłumie. Wszelkie poszukiwania po
zostały bez skutku. Dopiero obecnie nie
spodziewanie matka spostrzegła na ulicach
miasta starszą kobietę z dwunastoletnią
dziewczyną, w której odr-azu rozpoznała
własną córkę. Zawołała ją po imieniu i
dziecko natychmiast odwróciło się ku niej.
Sprawa oparła się o władze. — Staruszka
twierdziła, że dziecko kupiła przed dzie
więciu łaty za 20 lirów od nieznanego czło
wieka. Przeprowadzono próbę krwi i na
tej podstawie dowiedziono, że dziecko
istotnie należy do matki.
-------- O------ *

SERIA NIESZCZĘŚĆ NA TERENIE
RUMUNIE
CZBRMOWCE W lassach wytmcMa d na
epidemia tvteu Ostatnio przewiezie»* dn fan?
tempKo szpitala 48 chorych
CZBRNIO WCE, Podczas robót polnych w
gammie Dridm w powiecie Ilfov. z Powodu wy
buchu kotła InkomobMi spłonęły całkowicie
zbiory ziboiża z 75 ha Dwóch wieśniaków zo
stało zabitych na mieips-ciu 4-ch zaś odniosła b
Poważne rwy Na skutek tego wypadku 40 ro
dzin zostało Pozbawionych środków do życia,
CZBRNtOWGE W miejscowości Brasad im
w pobliżu Bukaresztu jada-cy w szybkim tem
pie samochód najechał na wóz chłopski na któ
rymi znajdowało sie 5 osób Dwie kobiety hor
Stały na miejscu zabite pozostałe 3 o-soby od
wieziono w stanie beznadziejnym do szpitala,

WIELKA AKCJA KOLONIZÄCYJNO.
GOSPODARCZA NA WŁOSKICH WY
SPACH DODEKANESU.
STAMBUŁ. Władze włoskie na 12 wy
spach Do-dekanesa rozwijają energiczną ak
cję, zdążającą do zacieśnienia stosunków go-,
epodarczych -pomiędzy macierzą a a-rchiplagiepi. r Wynikiem tej akcji jest to, że w pierw]
szej połowie br. poważnie się zwiększyła wymi-aima pomiędzy wy-spami a właściwymi Wiocham:. Istotnie wywóz, z wysp wzrósł' do \
mTumów lirów, wobec 6 milionów w tym sa
mym -okresie roku bu. Przywóz zaś do 45 mik
li on ów lirów, zamiast poprzednich 36 milię-.
nów.
Jednocześnie władze Do-dekanesu przepro
wadzają liczne prace melioracyjne celem koloniizacji wysp i w esczególno-ści Rodosu wło
ścianami włoskimi. Na ten cel wydano ostatn o 3 miliomy Lirów. Prócz tego odbywa się
rozbudowa portów oraz budowa szos.
Tak kolonizacja, jak i roboty publiczne
ma Dodekane&ie posiadają przede wszystkim)
charakter strategiczny.

mi, które się odkłada. Nawet wątpię, aby,
ktokolwiek z nas je znał... Chyba Murchie*
— Murchie? — głos jej zadrgał.
— Tak. Murchie, najlepszy znawca
Frant House'u. Czy ci nie dał swojej bro
szurki o naszym domu?
— Naturalnie, zupełnie zapomniałam
— głos jej się załamał.
Rodney wziął ją opiekuńczo za rękę.
— Wydajesz mi się jakaś nieswoja. Co
znowu zaszło?
Zamiast odpowiedzi przerzuciła wstecz
kilka kart i podała księgę Rodney‘owi,
wskazując, gdzie ma czytać. Rodney zmar
szczył brwi i pochylił się nad manuskryp
tem.
— „Gdy wracałam z gry z sir Hy Dowe‘em i panem Hemingway, stary Marek,
który nas wpuścił opowiedział nam. że ko
mornik z policją przyszedł zaaresztować
wuja Filipa, który właśnie spożywał obiad.
Chodziło o dług pana Dobie. Stary Marek
z kilkoma wiernymi sługami zagadywali
urzędników tak długo, że gdy tamci prze
cisnęli się wreszcie do jadalni nie zastali już
wuja, który się ulotnił. Chcieli ze złości po
bić Marka. Ale ten wytłumaczył im żeby
przetrząsnęli cale mieszkanie, bo Filip nie
mógł wyjść z domu tak dobrze obstawione
go przez ich agentów. Zaczęli szukać. Przy
puszczając istnienie nieznanego im przej
ścia, obeszli wszystkie pokoje i naturalnie
nie znaleźli żadnego. Ani ja, ani nikt ze
służby o niczym podobnym nie słyszeliś
my. '

*Ciąg dalszy nastąpi)
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Złotowłosy detektyw Mm

chodzisz.

zdemaskował szajkę fałszerzy czeków

W barze luksusowego Grand Hotelu w
Tallinie wzbudzała ogólne zainteresowanie
Wysoka, dystyngowana, o prześlicznych
włosach, blondynka. Mężczyźni zachwycali
eię jej niezwykłą urodą, a w kobietach
wzbudzały ogólny podziw toalety niezna
jomej.
Śliczna blondynka intrygowała wszyst
kich swą samotnością. Nigdy z nikim nie
rozmawiała i zawsze posiłki spożywała bez
jakiegokolwiek towarzystwa. Kiedy jakiś
bardziej pewny siebie Don Juan chciał za
wrzeć z tajemniczą damą znajomość, mo
mentalnie stawał przed nim zarządzający
hotelem i słowami:
„PARDON MONSIEUR, HRABINA
X. PRAGNIE NADAL POZOSTAĆ
SAMĄ“,'
zrywał wszelką nadzieję zawiązania bliższe
go kontaktu. Jedyną więc nadzieją wszyst
kich panów był taniec, lecz wszelkie na
mowy pozostały bez rezultatu i dama nie
zaszczyciła nikogo z obecnych nawet je
dnym tańcem.
Naprawdę ta tajemnicza piękność, hra
bina X. nie przybyła do Tallina bynajmniej
dla zabawy, lecz w nadzwyczajnej, wyma
gającej dużo sprytu misji. Złotowłosa hra
bina była najlepszą agentką jednego z ban
ków paryskich, który został poszkodowa
ny na kilkaset tysięcy franków przez nie
uchwytną bandę międzynarodowych fał
szerzy czeków.
W tym samym prawie czasie, co hrabi
na X, przybył do Grand Hotelu nowy gość.
Był nim elegancki, szpakowaty pan, około
40-tki, typowy pożeracz serc niewieścich.
Ponieważ był dobrym tancerzem, sława o
nim rozeszła się szybko po całym hotelu.
Naturalnie, że i złotowłosa hrabina nie
oparła się urokowi przystojnego mężczyz
ny. Zaraz przed pierwszym tańcem przed
stawił się jej jako „Viscomte de Gervais“.
OLŚNIONY URODĄ I DYSTYNK
CJĄ, STAŁ SIĘ NIE TYLKO JEJ
PARTNEREM W TAŃCU, ALE I
TOWARZYSZEM W BARZE.
Złotowłosy detektyw na pierwszy rzut
oka ocenił towarzysza. Intuicyjnie zrozu
miała, że podane nazwisko jest fałszywe, a
rysy twarzy wykazywały uderzające podo
bieństwo do jednego z eleganckich cudzo
ziemców, należących do stałych klientów
banku paryskiego. I właśnie owego pana de
Gervais podejrzewano o współudział z
bandą fałszerzy czeków. Ponieważ banda
była dobrze zakonspirowaną, policja fran
cuska była wobec sprytu przestępców zu
pełnie bezradną. Do tej trudnej pracy za
angażowano złotowłosą, która znana była
ze zręcznego rozwiązywania skomplikowa
nych spraw.
Kiedy wśród tańczących na lustrzanym
parkiecie baru Grand Hotelu zwracała na
siebie powszechną uwagę wyjątkowo do
brana para, nagle torebka hrabiny padła na
parkiet, otwarła się i obok puderniczki i
pomad ki do ust wypadł
NAJNOWSZY MODEL NIEZWY
KLE PRECYZYJNIE WYKONANE
GO WYTRYCHA.
Viscomte de Gervais nachylił się, na twarzy
jego nie drgnął ani jeden muskuł, podniósł
torebkę i wyrzucone przedmioty i eleganc
kim ruchem podał partnerce.
Po tańcu głosem spokojnym, lecz nieco
despotycznym zapytał, czy hrabina nie
miałaby nic przeciwko temu, aby jej przed
stawił młodego, przystojnego dżentelmena,
który jest znacznie lepszym tancerzem. —
Złotowłosa pani nie miała naturalnie nic
przeciwko temu, chociażby z tej prostej
przyczyny, że ów nieznany jej „dżentel
men“ był zapewne filarem tropionej przez
nią bandy.
Pięknej kobiecie upłynął wieczór w to
warzystwie 2 wytwornych panów, jak w
bajce, zwłaszcza, że obaj prześcigali się
wzajemnie w prawieniu komplementów
tak niezwykle uroczej kobiecie.
Zgodnie z umówionym programem, na
stępnego dnia spozkali się wszyscy w gara
żu, w którym hrźbina X czekała już na go
ści we własnym, eleganckim aucie. W cza

sie szybkiej jazdy poprzez ulice miasta pa
dały nic,nie znaczące słowa, odrzucane w
lot jak piłki tenisowe. Dopiero poza obrę
bem Tallina, kiedy wyjechali na teryto
rium podmiejskie, dotychczasowa konwer
sja zmieniła się gwałtownie na konkretną i
wcale niedwuznaczną rozmowę.
Viscomte de Gervais zainteresował się
bliżej najnowszym modelem wytrycha hra
biny. I nim złotowłosa piękność zdążyła
ot jaśnie cokolwiek, młodszy, bardziej ob
cesowy towarzy, powiedział wprost:
„MADAME, NIE RÓBMY CERE
GIELI, GDYŻ WYTRYCH JEST
DOSTATECZNYM DOWODEM
BLISKIEGO
POKREWIEŃSTWA
NASZYCH ZAWODÓW.
Wszyscy wychodzimy z tego samego zało
żenia, że rzeczy wartościowe, rozprószone
po świecie, należą bezsprzecznie do nas. —
Reprezentujemy godnie tę klasę ludzi, któ-

rych pospólstwo nazywa ordynarnie oszu
stami. Zapytuję więc otwarcie, czy zechce
pani zgłosić się do nas w charakterze wspól
niczki? Z taką kobietą, jak pani, będzie
można dokonać rzeczy, o których żadna
policja jeszcze nie słyszała".
Po przyjemnej i dość długiej pogawęd
ce, wyjaśniającej dużo spraw „zawodo
wych“, towarzystwo postanowiło wrócić
do hotelu. 'Wszystko odbyłoby się zgodnie
z planem, gdyby nie małe przesunięcia, na
które pozwoliła sobie „wspólniczka“. Mia
nowicie, zamiast do Grand Hotelu, zaje
chała przed prefekturę policji, gdzie od
dwóch godzin oczekiwano z niecierpliwo
ścią powrotu kobiety z cenną zdobyczą.
Połów okazał się nadzwyczaj obfity,
gdyż tak samozwańczy Viscomte de Ger
vais jak i młodszy elegant o szumnym ty
tule, okazali się czołowymi asami bandy
fałszerzy czeków, którzy ostatnio z obawy
przed pościgiem, zmienili nieco fach, okra
dając największe hotele europejskie.
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WYJAŚNIENIE W SPRAWIE PODRĘ
CZNIKÓW SZKOLNYCH.
WARSZAWA. Wobec notatki, jaka się pojawiła
w prasie w sprawie, późnego ogłaszania przez
ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia pu
blicznego wykazów podręczników — zatwierdzo
nych do użytku w szkołach, otrzymujemy nastę
pujące wyjaśnienie.
Wykazy podręczników zatwierdzonych dla
szkół powszechnych i gimnazjów ogólno-kształcących do dnia 1 lutego br. ogłoszone są w oso
bnych broszurach, wydanych przez państwowe
wydawnictwo książek szkolnych we Lwowie. Uzupełnienie tych spisów ogłoszone jest w Dzien
niku Urzędowym ministerstwa, numer 7 z dnia
23 lipca br.
Komunikaty w sprawie podręczników zatwier
dzonych dla celów ogólnokształcących były ogła
szane w Dzienniku Urzędowym ministerstwa w
miarę zatwierdzania książek, opóźnienie w ogło
szeniu wykazów uzupełniających wynikło z przy
czyn od ministerstwa niezależnych.
W najbliższym numerze Dziennika Urzędowe
go ministerstwa ukaże się wykaz obejmujący pod
ręczniki dla klasy 1 liceów, natomiast dla klasy
2-giej wykaz obejmie te tylko podręczniki, któ
rych oceny ministerstwo dotychczas otrzymała

--------O--------

Z przebiega zawodów
lotniczytb
KRAKÓW. 24 bm. lotnicy, biorący udział w
krajowych zawodach lotniczych przebyli trzeci
etap, wiodący ze Lwowa do Krakowa.
O godz. 7.05 z lotniska lwowskiego w Skniłowie wystartowało 36 maszyn w kolejności według
losowania. Ze względu na trudne warunki atmos
feryczne odpadła trasa górska przez Krosno, No
wy Targ i samoloty skierowane zostały wprost
do Krakowa.
Poszczególne samoloty zaczęły lądować w
Krakowie o godz. 9.21 w kolejności maszyn: war
szawskie, poznańskie, krakowskie, śląskie i wi
leńskie. Do godz. 11 przybyło 18 maszyn, po
czym o godz. 11.30 zaczęły przybywać załogi wi
leńskie i lwowskie.
O godz. 11 nastąpiło otwarcie startu. Samoloty,
które przybyły wcześniej zaczęły odlatywać w
dalszą drogę przez Katowice, Częstochowę i Łódź
do Warszawy. Według komunikatu meteorologicz
nego na tym etapie ma nastąpić poprawa warun
ków atmosferycznych.
Z uwagi na niemożność odbycia we Lwowie
Na zdjęciu moment z inauguracji przez ministra gospodarki Rzeszy, Funka, Targów Kró próby lądowania w prostokącie ze stojącym śmi
lewieckich. Obok min. Funka stoi ambasador R. P. w Berlinie, Lipski.
głem z powodu złych warunków atmosferycznych
(niskiego pułapu), próba ta zostanie wykonana
w Warszawie dnia 26 bm., co pociągnie za sobą
przedłużenie zawodów o jeden dzień.
Do godziny 14 wszystkie 36 maszyn wylądo
wały i wystartowały w dalszą drogę z lotniska
w Czyznach pod Krakowem. Ostatnia przybyła
maszyna z aeroklubu łódzkiego i punktualnie e
GRUDZIĄDZ. Obwód Polskiego Związku podległości politycznej, że W. M. Gdańsk zo godz. 14 wystartowała do Katowic.
Zachodniego w Grudziądzu wydał ulotkę na stało utworzone w celu zapewnienia Rzeczy
--------O-------stępującej treści:
pospolitej swobodnego i bezpiecznego dostępu
„Obywatele — Polacy! Coraz częściej po do morza, że jest reprezentowane nazewnątrz PRZYGRYWKI DO ANTYCZESKIES
wtarzają się wypadki bicia, maltretowania i przez Polskę i stanowi w zasadzie terytorium
KAMPANII W AUSTRII.
szykanowania naszych rodaków na terenie polskie, że w wypadku, gdy władze gdańskie
WIEDEŃ. „Wiener Voellkischer Beobachter*
wolnego miasta Gdańska. Bije się już nie tyl nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa pu zamieszcza dalsze artykuły. które zdała sie tko dorosłych, ale bije się młodzież, bije się blicznego na terytorium W, M. Gdańska, Pol wyipuidać coraz bardzie: przyszły stosunek nadzieci polskie. Stosunkom takim musimy po sce przysługuje prawo wprowdzenia na ten te •rodiniwieso socjalizmu do mniejszości czeskiej w
łożyć kres! Domagamy się ładu, spokoju i po ren swoich sił zbrojnych.
Austrii1 a w szczególności w Wiedniu Oficjalny
rządku w Gdańsku i bezpieczeństwa dla Pola
Wnosząc z nieustannych antypolskich wy organ partyjny poruszył role. taka Czesi ode
stąpień i napaści, które ostatnio wyraziły się grali w monarchii austriacko - węgierskiej Pod
ków!
Jeżeli władze gdańskie tego bezpieczeńst pobiciem harcerzy polskich przez szturmow czas wolny zarówno na froncie jak i wewnątrz
wa zapewnić nie mogą, muszą to uczynić ców gdańskich, w obrzuceniu wycieczki dziew krain Dziennik powolnie sie na kalendarz cze
władze polskie.
cząt polskich z Torunia, zebrani stwierdzili, ski wydany w Wiedniu w 1930 r w którym
Domagamy się wprowadzenia na teren że władze gdańskie są niezdolne zapewnić na zamieszczony byt artykuł p t „Czesi w Wie
wolnego Gdańska dla zapewnienia ładu, spo terenie W. M. Gdańska podstawowych wa dniu podczas wolny światowej“. „Wiener Völ
kischer Beobachter“ uważa iż publikacje te
koju, porządku i bezpieczeństwa polskiej po runków bezpieczeństwa.
'Powinny być przestroga" i nazywa działal
Rezolucja kończy się protestem przeciw ność o które: fest mowa w kalendarzu czeskim
licji i polskiego wojska!
Obywatele! Przyjdźcie na wielkie zebranie stosunkom, panującym na terenie Gdańska i zdrada stanu Zdaniem dziennika Czesi w Au
apeluje o wyzyskanie wszelkich uprawnień, strii stanowią amtvni,endecka straż przednią“
manifestacyjne.“
Analogiczne zebrania odbyły się również jakie Polska posiada w stosunku do Gdańska, w march iii wschodniej
celem ukrócenia antypolskiej swawoli i przy
w Toruniu i w Gdyni.
---- —O------- W Gdyni w manifestacji wzięło udział 12 wrócenia w Gdańsku porządku.
W wielkiej manifestacji w Toruniu wzięło
tysięy osób. Zebrani uchwalili rezolucję, w
której stwierdzili, że od zarania dziejów z Pol udział 10.000 osób, które uchwaliły analo
ską związane miasto Gdańsk nie posiada nie- giczną rezolucję.

Swawola w Gdańsko musi ustal

Propaganda przed mściwym
procesem

WARSZAWA (tel. wł.). 25 b. m. po połu
dniu odbędaie się w Warszawie walne zebra
nie akcjonariuszy Polskiego Radia. Na po
rządku obrad prócz zwykłych sprawozdań i
wyborowi rady nadzorczej figuruje wniosek o
powiększenie kapitału zakładowego Polskiego
Radia do 3 milionów złotych, czyli o miliom
s edem-set tysięcy złotych.
Po walnym zgromadzeniu! akcjonariuszy
odbędzie cię posiedzenie rady nadzorczej Pol
skiego Radiia, na którym ma zapaść decyzja,

WIEDEŃ. Cała prasa wiedeńska omawia
w dalszym ciągu powołanie do życia trybu
nału stanu., mającego sądzić b. władców Aąstr i,. zapowiadając, że nikogo się nie będzie
osaczęrzać, bez względu na stanowisko, lub
co do osoby nowego dyrektora naczelnego. nazwisko..
Sprawa ta jest żywo komentowana w Wie
Stanowisko to opróżnione zostało przez
śmierć ś. p. Romana Starzyńskiego. W War dniu. Koła poinformowane liczą się z możli
szawie utrzymuje się pogłoska o jedynej kan wością surowych wyroków, .podkreślając jed
dydaturze p. Konrada Libickiego, obecnego nak, że już samo pozbawienie praw obywatel
naczelnego redaktora P. A. T. Dyrekcję na skich, oraz wykluczenie ze społeczeństwa nie
czelną Pat‘a miałby objąć podobno p. Tadeusz mieckiego oznaczałoby wielką karę. Należy
Święcicki, wieloletni szef biura prasowego w s:ę liczyć z procesami na wielką skalę, tym
prezydium Rady Ministrów a obecnie kierow bardziej, że na lawie oskarżonych zasiądą
(dwie kategorie ludzi: ci Morzy ja winie rząnik oddziału Pat'a w Paryżu.
idzili Austerią oraz ei, którzy -’oh popierali.
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lak
córka
burmistrza
rybnickiego
uratowała miasto przed zagłada husycka
W roku 1433 zalały ziemię śląską dziła za najpiękniejszą dziewicę w mie
wolska Husa-Czecba, który wypowie ście. Tylko ona mogła wyjednać wzglę
dział wojnę religijną Stolicy Apostol dy dla miasta. W kościołach odprawio
skiej, głosząc swoją wiarę. Nowy ,»Pro no nabożeństwa błagalne do patrona
rok“ nie zadowolił się ogłoszeniem no- i miasta św. Antoniego. Pięknej Joannie
wej wiary, lecz stronnicy jego wyruszy-1 przydzielono asystę sierot w bieli. Li
ii z krucjatą do sąsiednich państw. Gdz»e czono, że serce krwawego wodza zmięktjlko ukazało sję godło wiary husyckiej %'e na widok dzieci. Procesja dziewcząt
■— kielich, tam zostawała pożoga i mor ruszyła do obo-zu nieprzyjacielskiego, że
dy. Bandy Husa przekroczyły także * gnana błogosławieństwem proboszcza i
granicę polską, zalały Śląsk; Książka biciem dzwonów. Mieszkańcy Rybnika
Karola Miarki p. t. „Hu,syci na Śląsku“ towarzyszyli tej smutnej procesji do po
opisuje bohaterską obronę Żor przed łowy drogi. Rozlegał się tylko cichy
wojskami busyćki-mi, które przez dłuż płacz drżących ze strachu dziewcząt.
szy czas przypuszczały szturm do mu Rybnicza-nie głośno odmawiali litanię do
rów tego miasteczka, jednak daremn'e- św. Antoniego, patrona miasta. Tymcza
Dzielni żorzanie pod dowództwem swego sem zwabieni ciekawością żołnierze Hu
burmistrza Frysztackiego dzielnie odpie sa utworzyli przechodzącej procesji'
rali ataki szturmujących H-usyt-ów, aż do- dziewcząt szpaler, wpatrując się cieka
nadejścia pomocy księcia raciborskiego, wie w ich zapłakane oczy. W namiocie
Mikołaja. Działo się to w roku 1433. Hu- hetmańskim starszyzna wojskowa spę
syci odparci od murów miasta, pocią dzała czas na graniu w kości i piciu zra
gnęli w stronę Wodzisławia. Tutaj do bowanego miodu. Dziewczęta w bieli
ścignęły “eh jednak wojska księcia Mi otoczyły namiot hetmana. Na twarzach
kołaja, pustosząc szeregi wroga. Do ich malował się lęk. Gdy w wyjściu na
dziś dnia istnieje jeszcze w okolicach miotu ukazała się groźna postać hetma
Wodzisławia pamiątka po tej bitwie. Na na, dziewczęta padły na. kolana, wzno
skosie Wodzisław -— Turza śl. znajdu sząc błagalnie -ręce i pr-o-sząc o łaskę dla
ję się po lewej stronie krzyż, pod któ miasta. Wódz po-został zimny ma te proś
rym pochowanych jest kilkudziesięciu by. Wystąpiła wtedy piękna Joanna z
zabitych Husytów. Podczas przekopy palmą pokoju w ręce. Wodza oczarowa
wania ziemi znaleziono na tym miejscu ła piękność dziewczęcia. Chwilę ciszy
kościotrupy oraz większe ilości zbroi przerwała Joanna, prosząc drżącym gło
Piszczele chciano pochować na cmenta sem wodza o 1-itość dla Rybnika, który
rzu katolickim w parafii Jedlowfflk, do nie jest w stanie złożyć tak wysokiego
której należy Turza, jednak miejscowy okupu, Dalej Joanna wskazała na ota
ik-s. proboszcz, po przestudiowaniu kro czające ją sieroty, które pozbawione by
nik stwierdził, że kościotrupy te, to po zostały swych o-piekunów. Hetman n'e
legli Husyci. Na pamiątkę postawiono słuchał jednak, lecz wbił pożądliwy
nad wspólną mogiłą wyznawców Husa wzrok w piękną postać córki burmistrza,
krzyż, który do dziś dnia stoi w tym a po chwili zażądał, by została jego żo
miejscu. Kroniki głoszą, że Husyci po ną. Zadrżała piękna Joanna, usłyszaw
przegranej bitwie pod Wodzisławiem szy taki warunek. Wódz dał jej dwa dni
ruszyli pod Rybnik, który miał być ostał do namysłu. O ile warunek jego został
am etapem ich rabunkowej wyprawy. by przyjęty, prosił by dała mu znać
Stąd chcieli już wrócić do swej ojczy -dzwonami kościelnymi. Wtedy przybę
zny — Czech. Wojska hetmana Husy dzie ze świtą do miasta, by wyprawić
tów podzieliły się na dwie części. Jed wesele, jakiego jeszcze Ryb-n-ik nie wi
na zajęła przed mura-mi Rybnika tak zw- dział. Gdyby jednak warunek jego me
„babią górkę“, druga zaś z hetmanem z-o-stał przyjęty, hetman ponowił groźby,
wyprawy rozbiła namioty na Kozich że miasto puści z dymem, a mieszkań
górach“, w miejscu, gdzie dziś znajdu ców w pień wytnie.
je się park miejski. Na mieszkańców
Rybnika padł strach. Wiedzieli oni, jak
i ■ - ': 'i''' ■ i .
bezwzględni są Husyci, łamiący każdy
opór mordem i ogniem. „Ojcowie“ mia
sta stojąc na morach daremnie wyglą
da® pomocy. Hetman Husytów do bur
mistrza miasta, Wawrzyńca, wysłał par
lamentarzystów, którzy oświadczyli w
imieniu swego wodza, że miasto może
się ocalić od spalenia, a mieszkańcy od
śmierci, o Se złożony zostanie ich wo
dzowi okup w wysokości 15.000 gulde
— Dzieci! macie tutaj po pięćdziesiąt
nów; ponadto miała zostać dostarczo groszy na kino — powiedziała ciocia Zosia
na wojsku żywność, a koniom pasza,. co Jadzi, Marysi, Kazia i Władka.
— Dziękujemy, dziękujemy cioci! —
Warunki podyktowane przez Husytów
wołały
uradowane dzieci.
dla ubogiego Rybnika były nie dosp-eł— A na jaki pójdziemy obraz? Może
menia, a okup miał być dostarczony w
na tygrysa w dżungli? — spytał Władek.
przeciągu kilkunastu godzin...
— O ja wolę na „Małego lorda“ — od
W mieście powstał lament. W ratu
powiedziała
Marysia.
szu zebrała się rada miejska pod prze
■—
I
ja
znam
„Małego lorda“ — powie
wodnictwem Wawrzyńca, debatując,
dział
Kazio.
jakbv wybrnąć z tej sytuacji. Liczono— A ja bym wam radziła zamiast iść do
na pomoc księcia raciborskiego Mikoła
kina
kupić książkę — odezwała się Jadzia.
ja, ale ta me nadchodziła. Jedni radzG
— Co znowu? Książkę! Przecież za
bronić miasta do ostatniej kropli krwi,
inni zaś zastosować taktykę zdobywa pięćdziesiąt groszy nie dostaniesz książki —
nia na czasie, żywiąc nadzieję, że spo zaśmiała się Marysia — ja wolę iść do kina.
— Tak, za pięćdziesiąt groszy nie dosta
dziewana pomoc nadejdzie.
nie — ale za dwa złote moglibyśmy razem
Burmistrz Wawrzyniec wpadł na kupić książkę.
myśl, by w sprawę tę wtajemniczyć tak
— O, chyba jakąś cieniutką — zauwa
że kobiety, oraz by jedna z najpiękniej żył Władzio.
szych dziewic miasta w charakterze par
— Nie, moglibyśmy kupić ' ciekawą
lamentarzystki poszła błagać wodza Hu książkę i dość dużą.
sytów o litość dla miasta. Wszyscy zgo
Jadzia jednak i Kazio nie chcieH słyszeć
dzili się na ten pomysł. Padł wybór na o kupieniu książki, tylko poszli do kina. A
eórke burmistrza, Joannę, która ucho Marysia i Władziu udali się do księgarni,

Od odpowiedzi więc pięknej Joanny
zależał los miasta i jej mieszkańców
Nowy warunek wodza wywołał jeszcze
większ-e zamieszanie w mieście. Tylko
proboszcz nie upadł na duchu i nie stra
cił nadziei, że pom-oc nadejdzie, nawo
ływał mieszczan do wytrwania i odwa
gi. W kościołach odprawiono błagalne
nabożeństwa. Husyci opasali miasto cia
snym pierścieniem, -nikogo me wpusz
czając ani nie wypuszczając. O skomu
nikowaniu się z raciborskim księciem
Mikołajem nie było m-owy. Tymczasem
termin wyznaczony przez wodza Husy
tów upłynął. Ponieważ p-om-o-c nłe nad
chodziła, córka burmistrza, piękna Joan
na oświadczyła, że zdecydowała się po
święcić dla miasta i zgadza się z-o-stać
żoną dzikiego Husyty.
Do ob-ozu -nieprzyjacielskiego wysła
no 12 młodzieńców w pięknych zbrojach
na koniach, którzy mieli zakomunikować
decyzję Joanny wodzowi. Przychylną
odpowiedź Joanny przyjął wódz Husy
tów z wielką radością i kazał Rybmczan-o-m ogłosić tę nowinę swym żołnierzom
w całym obozie.
Posłańcy chętnie skorzystali z tego
po-zwolenia. Nikt też w obozie nie zau
ważył, że do miasta wracało tylko dzie
więciu posłańców. Trzech zdołało zmy
lić czujność nieprzyjaciela i co koń wy
skoczy pognali do klasztoru mnichów w
pobliskich Rudach, którzy mieli z kolei
zawiadomić księcia Mikołaja o oblęże
niu Rybnika, Wódz Husytów nie domy
ślił się, że miał do czynienia z góry ob
myślonym planem wydostania się nie
postrzeżenie z otaczającego miasto pier
ścienia wojsk nieprzyjacielskich. Plan
się udał w całej pełni. Tymczasem w
mieście przygotowano wszystko do we
sela. Dzień weselny nastał wreszcie. Po
moc musiała nadejść wkrótce. Tymcza
sem wódz husytów w otoczeniu orszaku
wyruszył z obozu po swą wybrankę do
miasta. Za orszakiem ciągnęła piękna
karoca, która miała żonę wodza odwieźć
d-c je-go zamku w Czechach. Mieszkańcy
wylegli na u-hce miasta, patrząc z niena
wiścią na przeciągający orszak weselny
pana młodego, ze łzami w -oczach żegna

jąc swą ulubienicę. Akt weselny odbył
się z niebywałym przepychem na ryar
ku.
Pomoc jednak nie nadchodziła. Joan
na zalana łzami wsiadła do pięknej ka
rocy i odjechała do domu z znienawi
dzonym małżonkiem. Dzwony kościołów
rybnickich żegnały piękną Joannę, któ
rej bohaterskie poświęcenie uratowało
miasto od zagłady. Wódz husytów tro
chę niepewnie czuł s*ę w murach mia
sta; opuścił je natychmiast. Dopiero w
obozie rozpoczęły się orgie i hulatyki.
Wytoczono beczki skradzionego wina i
miodu, którym żołnierze Husa upijał' Sie
do nieprzytomności. Mieszkańcy Rybni
ka ze smutkiem przyglądali się temu z
murów miasta.
Tymczasem po mieście rozeszła się
wieść, że spodziewana pomoc nadcho
dzi. Ksi;ążę raciborski Mikołaj na czele
swych wojsk maszerował w kierunku
Rybnika. W nocy dobił do celu. Oczeku
jąc dogodnego momentu natarcia ukrył
swe wojska w lasach otaczających mia
sto. Od strony Rud nadciągali pod mia
sto uzbrojeni mnisi- Także dzielni Żor za
rte, którzy tak bohatersko bronili miasta
przed Husytami ciągnęli z odsieczą mia
stu pod dowództwem swego burmistrza
Frysztackiego. Mieszkańcy Rybnika na
wieść o nadchodzącej odsieczy uzbroili
się w co tylko kto mógł, by uderzyć na
nieprzyjaciela od strony miasta. Pijane
wojsko Husytów nie przeczuwało jak
wielkie grozi niebezpieczeństwo-. Oto
czono Husytów ze wszystkich stron i z
hukiem ruszyły wojska księcia Mikoła
ja do ataku. Zadrżała ziemia pod tysią
cem nóg ludzkich i kopyt końskich. Atak
wojsk księcia Mikołaja był znakiem dla
uzbrojonych mnichów i mieszczan żor
skich, którzy z północnej i południowe!
strony uderzyli na nieprzyjaciela. W obo
zie Husytów powstało ogromne zamie
szanie. Pijani żołnierze w bezładzie po
częli uciekać, mordując s'ę wzajemnie w
ciemnościach. Bitwa obróciła się w
prawdziwą rzeź. Mieszczanie rybniccy
powiadomili księcia, że w namiocie het
mańskim znajduje sń córka burmistrza
Joanna. Mikołaj przerzucił więc siły na
część obozu, w którym znajdowały s*e
T-yN-F .a :
namioty wodza Husytów. Małżonek
Joanny zbudzony wrzaskiem, skoczył
na równe nogi * zamroczony wódką, po
czął w pośpiechu przywdziewać zbroję.
Wtem błysnęła mu myśl, że to co sie
stało, jest dziełem Joanny. Nie namyśla
jąc się długo, wbił po rękojeść sztylet
w pierś żony. Następnie, kiedy rzucił się
do wyjścia namiotu, spotkał' tam już ry
cerza księcia, który straszliwym ciosem
Znaleźli tam ładną książkę, ale nie mogli je] miecza rozpłatał głowę wodzowi Husy
kupić bo kosztowała dwa złote. Zmartwie tów.
ni wrócili do domu.
O świcie pobojowisko przedstawiało
— Cóż to, nie poszliście do kina — za
okropny
widok:
pytała ciocia Zosia.
Pokotem
leżeli wymordowani Husy
— Nie, bo postanowiliśmy kupić książ
kę za te pieniądze, które nam ciocia dała, ci i tylko niewielka garstka zdołała pr eale...
drzeć się przez szeregi nieprzyjaciela 1
— Ale?
ujść z życiem. Uciekli do Czech, skąd
— Ale książka kosztuje aż dwa złote, a już więcej na Śląsk nie wrócili. Osta
mamy tylko złotego oboje z Władziem.
teczna klęska, zadana wojskom husyc— No, macie tu drugą złotówkę i kup
kim przez wojska księc'a Mikołaja pod
cie tę książkę — rzekła ciocia.
Rybnikiem miała miejsce, dnia 13 maja
I dzieci kupiły książkę.
1433 roku.
Na drugi dzień padał deszcz.
Tak więc bohaterskie poświęcenie
— Co będziemy robić? — spytał Kazio.
pięknej
córki burmistrza rybnickiego
— Czytać — odparła Marysia.
— Ee, kiedy ja znam wszystkie nasze Wawrzyńca, Joanny, uratowało miasto
książki niemal na pamięć — rzekł Kazio od zagłady. Nazwano ją też rybnicką
— Tak, ale my z Władziem mamy no Joanną D‘Arc. W uroczystym pochodzie
wą książkę i jeśli chcecie to możemy wszy przenieśli rybniczanie zwłoki Joanny z
scy ją czytać na głos, kolejno.
obozu Husytów do miasta, gdzie wśród
— Dobrze, dobrze — wykrzyknął Ka bida dzwonów pochowano ją z horro
zio i Jadzia. I dodali: — Widzę, że Mary rami. Jedynym pomnikiem głoszącym
sia miała rację, warto było książkę kupić,
bohaterstwo tej Rybnie z anki, to kromki.
bo to większa przyjemność i trwa dłużej j
W. Mikołajee.
niż film
i
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Czwartek

25
sierpnia

Dziś: Ludwika kr.
Jutro: NPM. CzęsL
Wschód słońca: 4,27
Zachód słońca: 18,24

Komunikaty
Podziękowanie powstańców.
(k) Zarząd grupy Zw. Powstańców 61., uchodź, pow.
bytomskiego w Orz ego wie, dziękuje wszystkim uczest
nikom uroczystości poświęcenia sztandaru, a przede
wszystkim nacz. Tomankowi, prez. Murkowi, dyrygen
towi Garusowi, rodzicom chrzestnym, komitetowi i brat
nim związkom.

Radio
Czwartek 25 sierpnia.
KATOWICE. — Godz. 5.15—7.15 Audycja poranna.
H.57 Sygnał czasu. 12.08 Audycja południowa. 13.50
Wiadomości bieżące. 14.00 Muzyka z płyt. 15.10 Giełda
zbożowa i towarowa w Katowicach. 15.15 „Wyprawa
po słarby" — audycja dla dzieci starszych. 15.30 Autor
czyta swoje utwory: Jan Baranowicz. 15.45 Wiadomości
gospodarcze. 16.00 „Melodie północy“ — w wyk. orkie
stry. 16.45 „Nowe zawody dla kobiet“ — pogadanka.
17.00 Pogadanka sportowa dla pracownic fizycznych
17.10 Polska muzyka operowa. 17.50 Wiadomości rol
nicze. 18.00 Dalszy ciąg koncertu polskiej muzyki ope
rowej. 18.20 „Łowca żmij“ — pogadanka. 18.30 Orygiń&;lny Teatr Wyobraźni: „Pełną parą na Hongkong'
i— słuchowisko. 18.53 Reportaż o wystawie radiowej
w Warszawie. 19.00 Zespół ludowy. 19.29 Pogadąnka
aktualna. 19.30 „Podróżujmy" — koncert rozrywkowy.
90.30 Dziennik wieczorny. 20.40 Pogadanka aktualna.
E0.45 „Naprawa struktury rolnej na Śląsku" — poga
danka. 21.00 Transmisja z Ii-go międzynarodowego
festiwalu muzyki kameralnej w Tręczyńskich Ciepli
cach. 21.55 Wiadomości sportowe. 22.05 „Za miedzą" —
audycja słowno-muzyczna. 23.00—23.15 Ostatnie wiado
mości dziennika wieczornego, komunikat meteorologi
czny i pogadanka aktualna w języku niemieckim.

Piątek 26 sierpnia.
KATOWICE. — Godz. 5.15—7.16 Audycja poranna.
81.57 Sygnał czasu. 12.03 Audycja południowa. 13.50
Wiadomości bieżące. 14.00 Muzyka z płyt. 15.10 Giełda
zbożowa i towarowa w Katowicach. 16.15 „Sianokosy
na Polesiu" — opowiadanie dla dzieci. 15.30 „Rozwią
zanie zagadki geograficznej z dnia 26 lipca p. t. „Ta
jemnicza podróż wuja Hilarego“. 15.35 Rozmowa z
chorymi ks. kapelana Michała Rękasa. 15.50 Wiadomo
ści gospodarcze. 16.00 Suity w wykonaniu orkiestry. —
1-6.46 „Zakątek Wielkopolski utkany tykami chmielarekimi" — pogadanka. 17.00 Jak spędzió święto? 17.10
Koncert rozrywkowy. 17.50 Wiadomości gospodarcze.
18.00 „Elektryczne oczy" — pogadanka. 18.10 Utwory
fortepianowe Jana Brahmsa. -18.45 Kronika literacka.
19.00 „Pieśni trubadurów i wagantów". 19.20 Pogadan
ka aktualna. 19:30 Koncert rozrywkowy. 20.45 Dziennik
Wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Fragment
iz niewy danej powieści „Uroki“. 21.10 Koncert rozryw
kowy. 21.50 Wiadomości sportowe. 22.06 Koncert rozryw
kowy. 28.00—23.15 Ostatnie wiadomości dziennika wie
czornego, komunikat meteorologiczny i pogadanka ak
tualna, w języku angielskim.

Ostrzeżenie I
(_) w

ostatnich dniach zaszły na terenie
miasta Katowic i powiatu katowickiego wypad
ki oferowania kupcom przez nieznane oso.bg
wywieszek z godłem związkowym, stwierdzai a cym przynależność do Pofek. Związku Stow.
Kupieckich Wni. Ś1
W związku z tym Polski Związek Stowa
rzyszeń Kupieckich Woi Śl ostrzega kupiectwo polskie na terenie Województwa Śląskie
go przed nabywaniem godeł od osób postron
nych. zaznacizaiac. że odnośne godła są jedy
nie wydawane przez Sekretariat Związku i to
wyłącznie członkom Związku.
Przeciwko nielegalnym sprzedawcom godeł,
i nieuprawnionym ich posiadaczom. Zwią
zek poczynił odpowiednie kroki kierując spra
wę do Dyrekcji Policji.
DOROCZNA WYSTAWA RADIOWA
W WARSZAWIE.
(—) W dniach 26 sierpnia do to września
odbędzie sie w stolicy D,nroaz,na Wystawa Ra
diowa (Warszawa 1. ni Konopnickiej 6. gmach
pofefciei YMCA). W lokata wystawowym uruobomiinB'0- 22 hm na czas trwania D W R od
dział pncztnwn-teiekomiuinikaCFjwy Up War
szawa 1; oddział bedzie używał specjalnego
cfcinilicizmnŚ-ciOiW-eign datownika Bilety wstc-pu
na D W R zostały wykonane w formie kar
tek pocztowych (bez znaczka opłaty Poczto
wej}; c©ny biletów wstępu (kartek) ea nastę
pujące: 1 zł. 75 gr 40 gr i 20 gr Kartki — po
naklejeniu odipowiednich znaczków pocztowych
mogą być używane do korespondencji lub też
zostana tylko ostemplowanie datownikiem wy
stawowym (dla celów filatelistycznych) Pra
gnący otrzymać omawiana kartkę—bilet wraz
z odciskiem datownika wystawowego w tani
przesłać odpowiednia sromie na kupno biletu
o;raz ojhiegowydh -znaczków pocztowych do Up.
Warszawa 1 (dział fiłatełiisitycizny).

lilii 1'fiiili uziemiane
(—) W lesie w Giszio-wau nieznany osobnik
dopuści sic ohydnej zbrodni na osobie 10-letnid Anieli G z Nlfciazowca Dziewczynka wy
brali,a sie do lasu na grzyby Koło radiostacji
na t zw. . Mrówcie! Gó-rce“ spotkał ia jakiś 25letni mężczyzna i Pod Pozorem wisfoaizania m ejsca gdzie jest dużo grzybów wciągnął la w
zniewolił On
po czyim
czym zbiegi
zbiegł za
Za zwygfetib lasu i zntewołii
nodnialoeim wszczęto Doszukiwania. dzsiiewczwuha aroaflidtuiiie- swe ooid ornieką lekarską
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Zabójcy
i.
p.
Szymczyka
osadzeni w więzieniu w Chorzowie
Donieśliśmy przed kilku dniami o strasz
nej zemście, której dopuścił się Henryk
Schwanda z Rudy przy pomocy Edmunda Picha na osobie śp. Wilhelma Szymczyka z Ru
dy Śląskiej. Szymczyk zeznawał obciążające
przeciwko bratu Szwandy 19-letniemu Erne
stowi Szwandzie na rozprawie przed sądem
okręgowym w Chorzowie. Na podstawie ze
znań śp. Szymczyka i jego żony skazał sąd
Ernesta Szwandę za lżenie narodu polskiego
i bluźnierstwo na 9 miesięcy więzienia. Ro
dzina Szwandów zapowiedziała zemstę Szym
czykowi,, którą wprowadził w czyn brat ska
zanego Henryk Szwand-a przy pomocy kom
pana Pi-cha. Obaj, jak już pisaliśmy z de,mol o-

wali mieszkanie Szymczyka, a jego samego
pobili w bestialski sposób, zadając mu kilka
ciężkich ran bagnetem. Skatowany Szym
czyk zmarł tej samej nocy w szpitalu nie od
zyskawszy przytomności.
Zabójcy przytrzymani zostali przez poli
cję. Obu przewieziono do węizienia w Cho
rzowie, gdzie ich przesłuchano. Szwanda nie
okazuje skruchy. Po otrzymaniu wiadomości,
że Szymczyk zmarł, oświadczył, że odcierpi
karę, ale satysfakcję sprawia mu to, że pom
ścił skazanego brata Ernesta.
Wśród rodziny Szymczyków panuje za
niepokojenie, bowiem w ubiegły wtorek kole
ga Szwandów niejaki Augustyn Skrzypiec

wygrażał się bratu zamordowanej Tomaszo
wi Szymczykowi, że skończy tak samo jak je
go brat Wilhelm (!)
■ O pogróżkach Skrzypca zawiadomili Szyno
czykowie policję.

CENY NABIAŁU
(—) Na Posiedzeniu Knimisiii Notowań Cen
Nabiału przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w
Katowicach 23 bm ustał ono następujące ceny
nabiału: Ceny mleka (w litrach) w burcie 21 —
23 gr a w detalu 26 — 28 gr na miarę; w eółhuircie 24 gr a w detalu 28 gr w buu-tełkach
Tendencja utrzymairra dowozy niejednolite konsuimciia spokojna Ceny masła: (w kilogramach)
I gat (masło wyborowe) w rur de 3.15 — 3.25
ził w detalu 3.40 — 3.60; II gat (masło stoło
we) w hurcie 2.90 — 3 OO zł. w detalu 3.20 —
3 30 zł; III gat. (masło kuchenne) w hurcie —.
w detalu 2 60 — 2.70 zł; (masło wieioskie) po
znańskie w hurcie 2.50 — 2.60 zł w detalu 2.80
— 3 00 zł Tenderrcia słabsza dowozy dosta
Po odzyskaniu przytomności Schwarzowa teczne konsumcia normalna Śmietana kwaśna
zeznała, że do popełnienia samobójstwa namó 22 — 24 %: w hurcie 1.20 ził. a w detalu 1.40 zł
wił ją jej mąż, radząc jej także lizolu jako 1 litr
trucizny szybko działającej. Sensacyjnym ze
znaniem nieszczęśliwej kobiety zainteresowa
ła się miejscowa policja, która prowadzi dal
sze śledztwo.
We wtorek powróciła z Węgier harcerska
drożyna instruktorów, która w ramiach alk cdi
wymiennej — cały mies-iac spędziła na nbozre
na Węgrzech z komendantem Harcerzy Chorą
gwi Śląskiej z dr J. Beilcem na czele Powra
cających powitali na dworcu w Katowicach
członkowie Komendy Chorągwi i Hufca Śląskie
go oraz Harcerskiego Koła Polsko - Węgier
skiego Drużyna goszczona przez Skauting
Węgierski i. społeczeństwo, wróciła z bardzo
się go przytrzymać. Znaleziono przy nim 20 dobrymi wrażeniami Pomiędzy in harcerze
kg sacharyny w paczkach po pół kg, zapie zwiedzili: Szeikeesfehervar. Yeszprem. BsztorPecs Debrecen i Pusztę Węgierska Poza
czętowanych w fabryce Heiden wi Dreźnie. gom
tym wzięli udział w uroczystych obchodach ro
Po zbadaniu okazało się, że jest to pięćset cznicy narodowe« św Stecfana w Budapeszcie,
krotna sacharyna krystaliczna, Chepnera aMNOŻĄ SIE NOCNE KRADZIEŻE
resztowano i odstawiono do Katowic do dy
MIESZKANIOWE.
spozycji sędziego śledczego.
Równocześnie zarządzono aresztowania
(—) W nocy 23 bm po wycięciu szyby w
wśród odbiorców Chepnera, którymi są kupcy oknie na parterze weszli nieznani sprawcy do
żydowscy w Krakowie i we Lwowie. Ze mieszkania HiMeigardy Nicpoń w Siemianowi
względu na dobro śledztwa nazwiska dal cach skąd skradli zegarek złoty męski i dam
szych aresztowanych są na razie trzymane w ski. żelazko elektryczne 2 obrączki ślubne, ma
szynkę cło mielenia mięsa, parę bucików mę
w tajemnicy.
skich oraz inne drobiazgi, łączne? wartości 200
złotych — Tai samej nocy podczas snu domo
wników wszedł nieznany sprawca przez otwar
te okno na parterze dn mieszkania Wilhelma
Stawanskiegio w Mysłowicach przy ul. Boimy
nr 8 skąd skradł jedwabna suknie damska oraz
ciemno - siwa marynarkę łącznej wartości 50
złotych — Kupiec Juliusz Jadwiszczok z am w
Mianowicie odwiedzali oni składy rowerów w Katowicach III zgłosił że w nocy na 23 bm.
Katowicach, świerkot pokazywał wyciąg ka Dn oderwaniu krat i zamków u drzwi włamali
tastralny, że posiada gospodarstwo i brał ro sie nieznani sprawcy do lego składu, gdzie skra
wery na kredyt, a Dziubany, rzekomy właści dli większa ilość wyrobów tytoniowych, ogól
ciel warsztatu rzeźniekie,go, ręczył za wypła nej wartości 1 420 zł
calność swego kamrata. Rowerami tymi pła
cili następnie rachunki po knajpach. W ten
sposób spółka poszkodowała trzy firmy w
Katowicach. W toku rozprawy wyszło na
jaw, że interes rowerowy uprawiano również
w Chorzowie i Mikołowie. Sąd po przesłu
Już od szergu lat organizują Targi Wschod
chaniu świadków skazał obu amatorów moc
nie
w swych ramach pokaz maszyn i narzędzi
nych trunków na kary po roku więzienia.
rolniczych. W pokazie tym biorą udział fabryki
zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W roku bie
żącym dział maszyn i narzędzi rolniczych zapo
wiada się również interesująco, a odwiedzający
tę imprezę rolnicy będą mieli możność przypa
PROSIMY NIE ZAPOMNIEĆ
trzenia się najnowszym typom traktorów, moto
żądać w sklepie przed najbliższym praniem rowych garniturów młoca-rnianych, kieratów,
nie „mydła“, lecz wyraźnie mydła — „Kolłcn- siewników, młynków, wialni, sieczkarni, kultywatay z pralką". Opłaci się!
torów, kopaczek, żniwiarek, pługów, broni itp.
Jak wiadomo, braki naszego rolnictwa w inwen
KOŃCZY SIĘ OKRES PÓŁKOLONII.
(_) w czasie tegorocznych wakacji Miejski tarzu maszynowym i narzędziowym są bardzo
Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Ka duże, to też Targi idą w tym kierunki^ by z jed
towicach zorganizowali m terenie miasta 8 pól nej strony . zapoznać odwiedzających z1' najnow
kolonii które objęły 2 500 dzieci We czwartek szymi typami rolniczych narzędzi pracy, z dru
26 bm odbędzie sie zakończenie półkolonii O giej zaś ułatwić wytwórcy propagandę swych
godz 15 przed gmachem Sejmu Śląskiego odbę wyrobów wśród odbiorców. Wybór będzie boga
dzie sie defilada przed przedstawicielami władz ty i wszechstronny, a wierzyć chcemy, że rolni
oraz nastaPia przemówienia do młodzieży Po cy skorzystają w całej pełni z nadarzającej się
defiladzie dzieci udadiza sie na boisko .Pogo okazji. (o-)
ni“ gdzie edbeda sie poiPisy Miejski Komitet
Pomocy Dzieciom i Młodzieży Prosi społeczeń
ZA OBRAZĘ POLICJANTA W SŁUŻBIE.
stwo o wmiecie udziału w zabawie dzieci W
razie ulewnego deszczu przewidziane uroczy
(—) W lutym bież noku Prze,chodzącego ul.
stości oidipadna.
Plebiscytowa p. X. napastowały stojące w bru
mie piii-ame prostytutki P X.. by sie o,pędzić,
zawezwał Pomocy pełniącego służbę policjanta
Na terenie po,w świetochłowickiego odbyły Wówczas Jędrna z prostytutek Łucja Karkoszka
sie w miesiącach wakacyjnych półkolonie w zaczęła miotać obelgi pod adresem poili,elan ta.
12-tu gminach. w których brało udział 6 285 Wczoraj odpowiadała ona przed sadem okrę
dzieci Koszty utrzymania tych kolonii wynio gowym w Katowicach, który skazał ja n,a tr?S
sły 166 »00 zł
tygodnie bezwzgledncign aresztu
NABRAŁ BEZROBOTNEGO.
SIEKIERĄ W GŁOWĘ
(—) Stanisław Otremiba z Nowej Wsi wyłu
(—) Dnia 21 bm. wieczorem w sypialni w Nidził od bezrobotnego Franciszka Sidcfca 60 zł. kiszowcu na tle osobistych porachunków powsta
obieouiiac mu wystarać Sie o Prace w gazowni ła bójka pomiędzy Pilarskim Feliksem i Kneszem
w S letnia,no wicach Bezczelny oszust kazał na Leonem. W trakcie bójki uderzył Pilarski siekierą
wet naiwnemu robotnikowi zgłosić sie w dy w głowę Knesza. W stanie nieprzytomnym od
rekcji gazowni, gdzie ten ostatecznie Przeko stawiono Knesza do szpitala Spółki Brackiej w
Mysłowicach.
nał sie. iż padł ofiara oszustwa.

Mąż namówił żoną do samobójstwa
Piekary Śląskie, 24. 8.
Donosiliśmy wczoraj o usiłowanym sa
mobójstwie mężatki Rozalii Schwarzowej za
mieszkałej w Piekarach Śląskich przy ni.
Strzelców Bytomskich 43, która zażyła więk
szą dozę lizolu. Nieprzytomną kobietę odwie
ziono w stanie groźnym do szpitala.

Aresztowania w Katowicach, Krakowie i Lwowie
Juiż od dłuższego czasu inspektor at ochro
ny . skarbowej posiadał pewne poselski, iż w
Katowicach działa tajna centrala, zajmująca
się sprzedażą w Polsce przemycanej z Nie
miec sacharyny. Przeprowadzone obserwacje
wykazały, ;ż na czele szajki przemytniczej
sto" Szyja Chepner, zam. w Katowicach przy
ul. Mariackiej 5. Wczoraj zarządzono więc
rewizję w jego mieszkaniu. Tu okazało się,
że „ptaszek“, przeczuwając prawdopodobnie,
że policja depcze mu po piętach, zemknął w
kierunku Lwowa.
Jakoż w pociągu Kraków — Lwów udało

Skończyły się dobre czasy.
Pszczyna, 24. 8.
Franciszek Świerkot z Kołdnicy pow.
Pszczyna posiadał ongiś kilkuinastomorgowe
gospodarstwo rolne. Nadmierny jednak po
ciąg do kieliszka sprawił, że majątek prze
szedł w obce ręce, a Świerkot pozostał bez
grosza. Podobnemu losowi i z tych samych
względów uległ Paweł Dziubany, zbankruto
wany rzeźnik z Tych.
Pokrewieństwo duchowe i wspólne zami
łowanie do alkoholu skłoniło tych ludzi do
zawiązania spółk", nie odpowiadającej — co
prawda — przepisom prawa handlowego..

W sprawie p. Marmolowej
W związku z notatką, jaka w swoim cza
sie pojawiła się w „Polsce Zachodniej“ p. t.
„Znachor,ka Marmolowa osadzona w areszcie“
stwierdzamy, że p. Marmolowa, odwiedziwszy
nas w redakcji, przedstawiła dokumenty, upoważniające ją do lecznictwa ziołami, a po
nadto przedstawiła wiele listów, świadczą
cych o wdzięczności osób przez nią wyleczo
nych.
Z dokumentów tych wynika ponad wszel
ką wątpliwość, że p. Marmolowej nie można
uważać za znachorkę. Jest ona bowiem osobą
wykazującą się odpowiednim fachowym przy
gotowaniem z dziedziny lecznictwa ziołowego.
ZNIŻKI KOLEJOWE NA STUDIUM
katolickie.
(—) Ze wz@le.diu na przewidziana znaczna
frekwencje w Studium Katolickim w Katowi
cach w dniach od 5 — 9 września br Minister
stwo KoiminikaciH przyznało dla uczestników
50 % zniżki indywidualne. Po wykupieniu na
Podstawie karty uczestnictwa normalnego b'letu koileiioweigo do Katowic, przysługuje w dro
dze Powrotnej przejazd bezpłatny Zniżki odowiazuiia od 30 września do 12 października br,
na odległości powyżej 30 km Karty uczestnic
twa w cenie 40 gr sprzedane razem z kartami
wstępu na wszystkie sesje Studium (10.— zł —
akademickie po 5 — ził) Diec Instytut Akcji
|Ak<A KatoH-dkiei w Katowicach. ud. M. Piłsudskfeig# 20.

Maszyny rolnicze

na Targach Wschodnich
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Czwartek, dnia 25-go sierpnia 1938 roku.

z

Śmierć wybitnego
kapłana-Ślązaka

Teatr Im.u progu
SI. Wanshleoo
i
Haloiaili
nowego sezonu

W Krakowie zmarł zasłużony kapłan,
6. p, ks. opat Józef Górny, urodzony w Moikrem w r. 1867. Ks. Górny był przez długie
lata przeorem jedynego w Poleca klasztoru
Teatr im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
księży kanoników Laterańskich przy kościele
święcił ubiegłego roku 15~łecie istnienia i w
Boże,go Ciała w Krakowie.
ubiegłym sezonie 1937-38 ukoronował dzia
łalność swą wieloma niespotykanymi dotych
czas sukcesami. Wyszedłszy z słusznego za
łożenia wyłącznego wystawiania sztuk pol
skich autorów
NA 16 PREMIER WYSTAWIŁ 16 SZTUK
RODZIMYCH.
Jednocześnie
wbrew
tendencyjnym opiniom,
(—) W dniu 8 września ub. r w Dębie około
11-e.i w nocy stali przed brama domu Józef Ko które przepowiadały niepowodzenie finansowe
łodziej. Rudolf Głabica I ich żony. Rozmawia spowodowane wyłączną polskością repertuaru,
no wesoło i zabawiano sie żartami. W pew frekwencja nie tylko nie spadła, lecz wzrosła
nym momencie do towarzystwa podszedł zna do nieosiągniętych dotąd nigdy wysokości na
jomy — Paweł Adamski. Rozmawiano dalej i wet w porównaniu ze sezonami, kiedy teatr
Głabica — również z żartu — uderzył Adam miał trzy działy (operę, operetkę i dramat) a
skiego po plecach. Adamaski nie pozostał mu kraj, zwłaszcza Śląsk przeżywał okres szczy
dłużny, ni stad. ni z owad wywiązała sie bójka. towej koniunktury.
Jeden z uczestników przyjacielskiej zabawy
W ślad za frekwencją poszły i wpływy ka
wyrwał sztachetę z pobliskiego płotu. Sztache
ta Adamski oberwał“ kilkakrotnie Po głowie i sowe wykazując wzrost i pomimo znacznych
w piersi, co spowodowało tak ciężkie obraże wydatków pewien zdecydowany plus po stro
nia. iż musiał on 24 dni przeleżeć w szpitalu nie dochodów.
W nadchodzącym sezonie 1938-39 teatr im.
Na wczorajszej rozprawie Kołodziej i Głabica
tłumaczyli sie. że była to tylko zabawa i żarty. St. Wyspiańskiego zamierza dalej stać wiernie
Tego samego zdania był zresztą i Poszkodo przy swej idei repertuaru opartego o twórczość
wany Adamski. Mimo to sad uznał, że w żar rdzenną, polską. W planach repertuarowych
tach posunięto sie za daleko I skazał Kołodzie dyrekcji jest aż 21 pozycji autorów polskich,
ja i Głabice na kary po 6 miesięcy wiezienia bądź to klasyków naszej sceny, jak St. Wy
z zawieszeniem.
spiański, K. H. Rostworowski, Aleksander Fre
dro, Gabryela Zapolska, Tadeusz Rittner i Mi
Przy zaburzeniach żołądkowe-jelitowych, zwła chał Bałucki, bądź też wielu autorów, których
szcza, gdy przewód pokarmowy przeładowany nazwiska chiu-bnie znane są już z desek sce
jest jedzeniem i napojami, szklanka naturalnej nicznych jak Zofia Nałkowska („Dom Kobiet61)
wody gorzkiej Franciszka-Józefa jest prawdziwym K. Brończyka („Stefan Batory“) Jarosław Idobrodziejstwem. Zapytajcie waszego lekarza.
waszkiewiez („Lato w Nohaut“) Kisielewskie
go („Karykatury“) Nikorowicza („W gołębni
ku“) Feliksa Fłażka („Topór“) i Szaniawskie
go („Most“), wreszcie tak popularnych „Pola
ków w Ameryce“ G. Danielewskiego.
Na osobną wzmiankę zasługuje bodajże zu
pełnie zamierzony debiut tak cenionego pisa
rza jakim był Aleksander Świętochłowski, w
W dniu wczorajszym odbyła się przed są jego wspaniałej sztuce obyczajowej „Hultaj“
dem okręgowym w Chorzowie rozprawa prze
Plan repertuarowy przewiduje możliwości
ciwko Ukraińcowi Wasylów' Jakubowi, po wystawienia kilku prapremier młodych pol
chodzącemu z Małopolski Wschodniej i jego skich autorów jak: Walentyny Aleksandro
kompanowi Józefowi Kucyprze. Obaj często wicz (Jej syni) E. Folanda (Zbuntowane Pan
wchodzili w kolizję z kodeksem karnym za ny) Kazimierza Golby (Lompy) i Ludwika Ko
napady i kradzieże, których dopuszczali się bieli (Społecznica).
pa terenie Małopolski.
Nie chcąc zrywać kontaktu z najlepszymi
W ubiegłym roku obaj przestępcy wypły dziełami twórczości zachodnio-europejskiej,
nę!*1 na terenie Chorzowa, gdzie dokonali
wielu włamań do mieszkań, sklepów i chle
wików. Łupem ich padła większa ilość go
tówki, towaru i drób'u. Chorzowska policja
Śledcza po długotrwałych dochodzeniach zdo
łała obu przytrzymać > osadzić w więzieniu.
Sąd na podstawie zeznań św;adków skazał
Katowice, 24. 8.
miepoprawnyćh przestępców na karę po 2 lata
ij 6 miesięcy bezwzględnego więzienia.
Katowice stanowiły dalszy etap polskiego
ogólnokrajowego raidu lotniczego. Maszyny
przyleciały do stolicy Śląska od strony Kra
Świętochłowice"
kowa. Pierwsza maszyna wylądowała na lot
REJESTRACJA POBOROWYCH.
nisku katowickim o godz. 10.45. Lot maszyn
(Ś) W celach rejestracyjnych zgłosić powi ti był utrudniony ze względu na ciężkie warun
ns sie w czasie nd 5 — 16 września br w biu ki atmosferyczne na całej trasie. Kilku pilotów
rze WinfekfWMn (pintói 10) urzędu gminy Pie przez dłuższy czas błądziło nad terenem okrę
kary śląskie wszyscy mężczyźni urodzeni w ro gu przemysłowego Śląska próbując daremnie
ku 1920 zamieszkali ma terenie gminy.
znaleźć lotnisko. Dopiero zapalenie maszy ułatwiło lądowanie w gęstej mgle. Wskutek
mgły piloci musieli prowadzić maszyny bar
dzo nisko.

I iii mdiii§j iii
przeleżał 24 dni w szpitalu

Kara za złodziejskie
występy

teatr postanowił w pewnym skromnym procen
cie uwzględnić również repertuar obcy (fran
cuski, hiszpański i włoski). Na szczególne uwzględnienie zasługuje projekt wystawienia
Calderona („Tajemnica mszy świętej“), Molie
ra („Pana de Pourceaugnac") i Rostanda („Ro
mantycznych“).
Prócz powyższych wystawione będą dzieła
Benedetiego, Fleursa A La Lord a i D. Nicodemiego.
Bywalcy teatru zobaczą w bież. sezonie
WIELE NOWYCH TALENTÓW AKTOR
SKICH
pozyskanych z najwybitniejszych scen war
szawskich i prowincjonalnych. Zespół w bie
żącym sezonie został zmieniony, w dużej mie
rze, gdyż w miejsce ustępujących 12-tu sił
pozyskano nowe o bardzo ciekawej i rozległej
skali talentu.
SKŁAD ZESPOŁU
przedstawia się następująco: panie H. Bętkow
ska (T. K. K. T.) B. Bronowska (Łódź) Z. Grzęb
ska, E. Jarecka (T. K. K. T.) J. Kwiatkowska,
J. Martini (T. K. K. T.) H. Rozwadowska, W.
Siemaszkowa, W. Stanisławska, J. Szabelakówna (T. K. K. T.) M. Walterówna, oraz pa
nowie: W Biegański (reżyser teatru im. J. Sło
waekiego w Krakowie) K. Brandt, Wł. Broch
wicz (Łódź) M. Godlewski (reżyser) M. Ja
strzębski, E. Karasiński, Br. Kassowski (Łuck)
St. Kostrzewski, J. Nowicki (T. K. K. T.) W.
Przebiński, A. Rycharski (Kraków) J. Snay
(Łódź) K Tatarkiewicz (reżyser) J. Tatarkie
wicz, Z. Tokarski, J. Winiaszkiewicz, A. Żu
kowski (Kraków).
Dekoratorem teatru pozostał artysta-malarz
Józef Jarnutowski. Prócz tego w zespole arty
stycznym pracują K. Bończa Tomaszewski
(korepetytor) W. Wojtaszek (sufler) W. Stróżyńska (suflerka i bibliotekarka).
W obecnym sezonie zamierza dyrekcja tea
tru wzmóc jeszcze ilość przedstawień zwła
szcza na prowincji, ze szczególnym uwzględ
nieniem Śląska Opolskiego, gdzie dążyć będzie
do zasady równości w stosunku do analogicz
nych imprez niemieckich dla państwa polskie
go.
Obok więc stałego wysiłku i podnoszenia
wartości repertuaru jak i jego realizacji sceni
cznych, zwracać będzie teatr baczniejszą uwa

Samolotu ralliie ladiaali u Kaloiiliail
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(Ś)) Jak jluiż pisaliśmy, w Rudzie ślą
skiej w uib. sobotę został zamordowany przez
zgraję renegatów patriota śląski ś. p. Wil
helm Szymczyk, urodzony w Rudzie w roku
l'89'O. Mord ten wzburzył i przejął całe pol
skie społeczeństwo na Śląsku, wywarł wstrzą
sające wrażenie w całej Polsce.
Ś. p. W. Szymczyk był jednym z pionie
rów ruchu niepodległościowego na Śląsku i
brał udział we wszystkich powstaniach ślą
skich.
Stowarzyszenie Prezesów Towarzystw
Polskich w Radzie SI. apeluje do całego pol
skiego społeczeństwa oraz do wszystkich organizacyj polskich o oddanie ostatniej przy
sługi Zmarłemu i tłumny udział w pogrzebie,
który odbędzie się dziś, w czwartek o godz.
16 z domu żałoby przy ul. Gieltow/skiego 2,
w Rudzkiej Kuźnicy.
NOWE ZIELEŃCE W PIEKARACH ŚLĄSKICH.
(Ś) Mamo zibliżagiąceii sie jesieni prace in«nesferosSne m zwijała sie w Piekarach śliąsfecr
totowwaie Ostatnio ukończ nue zostały robo
ty nkoffln, dwóch nmwyioh zieleńców na ulicy
Powstańców u wyilr>ini uil Siedkiewiicza' i w
t. zw .Dndikiu“ pr zy nł Mariackiej Poza tern
itiß mziPmiczeily sie mlbotv reigmliacyjne przy ul.
Sobieskiego. Strzelców Bytomskich i Peowiafeów. mańce na celu całkowi ta Przebudo wę
iytótoże uic Taimże przeprowadzone zostaną ieSBOae w bieżącym sezonie prace przy regulacji
wodociągów. W tym samym czasie unormowa
ny zostanie ruch koltowy na skrzyżowaniu ulic
3. Mai® i Marszalka Piłsudskiego. gdzie zwła
szcza dla rowierzystów istniało duże mebeapie-

czeńist-wo. które obecnie zostanie usunięte przez
rozszerzenie jezdni naprzeciw Posesji p Gląbicy

Pszczyna
OSOBISTE.
(P) Wi-cestarosta Pszczyński dr Brnchodci
wrócił z urlopu i podli al urzędowanie
GDY WOJSKO POWRÓCI Z MANEWRÓW...
(iP) W uib pnmiieidiziiafck ndbyłn sie w ratu
szu pszczyńskim weto ranie przedstawiciel; władz
i nriKaiffizacyii mieiiiscnwych und przewodu Śctwem burmistrza Żmija, na którym ustalono
program powitania wracających oddziałów woj
ska i obrony narodowej z ćwiczeń letni'ch Wy
brano komitet wykonawczy, który zwKmzuie
te uroczystość
PSZOZYNIACY NA JASNEJ GÓRZE.
(P) Ub niedzieli bawiła w Częstochowie
'Pielgrzymka dek analna z dekanatu pszczyńsklei£n. w której wzięło udział przeszło 1000 osób.
Pielgrzymkę zorganizowat oddział K S. Mę
żów w Pszczynie
SAMOBÓJSTWO GŁUCHONIEMEGO
(P) Onegdaj rano popełnił samobójstwo
przez powieszenie się 25-letni głuchoniemy
Stefan Gorgoń z Kobióra. Policja przeprowa
dziła dochodzenia, które nie ustaliły przyczy
ny desperackiego kroku młodego człowieka,
Jak podaje rodzina samobójcy, Gorgoń targnął
się na życie pod wpływem depresji psychicz
nej na tle swego kalectwa.

gę na swą misję narodową na naszych Kre
sach zachodnich, na ziemiach piastowskiego
Śląska.

Wielki pożar w Mohrem
(iP) W ub poniedziałek wieczorem powstał
pożar w stodołę murowanej rolnika Piotra Broż
ka w Minkrem który zniszczył budynek stodo
ły oraz tegoroczne zbiory w Postaci 18 fur
żyta niemłóconego 5 fur owsa. 10 furmanek
siana i sieczkarnie Szkoda wynosi około 7.000
zł Brożek był ubezpieczony, lecz na minimal
na kwotę Go było przyczyna pożaru nie zdo
łano dotąd ustalić
WPISY DO SZKOŁY MUZYCZNEJ W RYBNIKI?.
(R) Wpisy już się rozpoczęły. Szkoła udziela
lekcyj gry na fortepianie, instrumentach smycz
kowych, dętych i jazzowych. Uczniowie pozamiej
scow: otrzymują 76 proc. zniżkę kolejową. Bliż
szych informacyj udziela szkoła przy Al. 3 Ma
ja 15 w godzinach od 10—12 i 15—17.
S. S. URSZULANKI KOŃCZĄ BUDOWĄ
GIMNAZJUM
(R) Budowa nowoczesnego gmachu liceum
Sióstr Urszulanek jest na ukończeniu. Budynek
wyposażony będzie w najnowsze urządzenia hi
gieniczno-sanitarne i szkolne. Koszta budowy wy
noszą około 300.000 zł.
NIE BYŁO DEFRAUDACJI W GMINIE
BUKÓW.
CR) Na wokandzie sadu ciikr. w Rybniku zna
lazła sic głośna w swoim czasie sprawa b se
kretarza gminy Buków Wilhelma Jęezmionki,
oskarżonego n sprzeniewierzenie 2.165 zł am
szkodę gminy i 2.118 złotych na szkodę komi
tetu budowy kościoła Rozprawa nie ujawn:ła.
przywłaszczenia natomiast ustalono, że Jeczminnika rzekomo z polecenia naczelnika gnijiy
Jama Szvm'iczka podpisywał ieg.o nazwisKjem
różne pisma urzędowe Ten ostatni czyn uzna
no za karygodny i Jeczmiomka został skazany
na 6 miesięcy wiezienia ze zniesieniem wyroku
na skutek amnestii

Tarnowskie Gśry
POŻAR W TARNOWSKICH GÓRACH.
(T) W poniedziałek około Sndz 10-tej wie
czór Powstał pożar na strychu stajni w Tarrr.
Górach przy ul Marszałka Piłsudskiego 11. —
dzierżą wioń ei Przez Jana Śmieszko!® Chlewy
i zapasy słomy, siana, zboża spaliły sie do
szczętnie Szkodę pokryte ubezpieczenie. Szko*
da wynosi około 7.000 złotych. ■

NIE CHCIAŁA ŻYĆ.
(T) Oneadai w Lasowicach usiłowała pozbatrat -..„i, wić sie życia 34-Ietaia Małgorzata Karaś z RybJako pierwsza wylądowała w jyatowicacn ■- ng. DeStDeira,{jica zażyła większa ilość esentii oc
awionetka Aeroklubu Warszawskiego piloto towej Powodem msiłowamegn samobójstwa by
wana przez Urbana. Następnie lądowali: A- ła podobno zawiedziona miłość Niedoszła, sa
brämski (Aeroklub Warszawski), Kasprowski mobójczynie odwieziono do szpitala
i Ofierski (Aeroklub Śląski), Mateus (Aeroklub
Gdański) i Murłowski (Aeroklub Śląski). Do Bielsko
błądzących długo nad Katowicami należała
NOWY ROK SZKOLNY W INSTYTUCIE MU
również mieszana załoga Wojtulanisówna —
ZYCZNYM
Anczutin.
(B) W roku bieżącym Instytutu Muzycznegt
Maszyny z Katowic wystartowały do dal
szej drogi na Częstochowę. Lądowanie w Ka w Bielsku rozpoczyna 8 rok pracy. Otwarte w
towicach przewidziane była dla nabrania za ostatnich latach klasy śpiewu solowego, wiolon
pasów paliwa. Wszyscy piloci przebyli trasę czeli, kontrabasu i organów rozwijają się pomyśl
nie o czym świadczy wzrastająca liczba uczniów.
bez punktów karnych.
Znane siły pedagogiczne gwarantują uczniom na
leżytą naukę. 75 proc. zniżki kolejowe umożli
wiają dojazd uczniom zamiejscowym. W bieżą
cym roku szkolnym Instytut rozpoczyna naukę
w dniu 2 września.
Rybnik
NA UDAR SERCA
(B) Dnia 22 bm. na cegielni „Brzeszcze“ w
Z WYBORÓW DO OGÓLNO-MIEJSCOWEJ
Bielsku przy ul. Min. Pierackiego zmarł na udar
KASY CHORYCH W RYBNIKU.
CR) W uib wtorek odbyły sie w Rybniku serca 37-letni Otton Nędza kelner, bez stałego
zamieszkania, który ostatnio jako bezdom*
wybory do Ogól n omi-eiiscoweii Kasy Chorych, miejsca
ny najczęściej przebywał w cegielni.
które miały przebieg spoikoimy Wobec uzgod
nienia list wyborczych i kompromisowego za
PODRZUCONE DZIECKO
łatwienia sprawy nie glosowali robotnicy fa
(B) W poniedziałek po południu nieznana ko
bryczni i budowlani. oraz leśnicy i Pracodaw bieta podrzuciła w „Żłóbku dla niemowląt“ w
cy. Czynny udział w wyborach wzięli nato Bielsku przy ul. Sobieskiego 7-miesięczną dziew
miast wszyscy toffi ubezpieczeni, jak: pracow czynkę. Za matką wdrożono poszukiwania.
nicy handlowi rzemiosło i t p. którzy razem
oddali 540 głosów Dokładny wynik wyborów
FABRYKA ZAGROŻONA PRZEZ BIAŁKĘ
podany zostanie do wiadomości dopiero w
(B) Dnia 23 bm. w godz. popołudniowych na
Przyszły poniedziałek po odbyciu specjalnego terenie Kamienicy wezbrane wody Białki zerwa
posiedzenia komitetu wyborczego, który do ły część przybrzeżnej łąki pomiędzy fabryką a
kona szczegółowych obliczeń
magazynem fabryki Krzyżanowskiego. Istniała
niebezpieczeństwo podmycia objektu fabrycznego.
GROM PODPALACZEM.
(R) W czasie burzy przechodzącej nad gminą
Pstrążna, uderzył piorun w dom mieszkalny Pa Cieszyn
wła Mielimąki. Wskutek pożaru został zniszczony
WPISY DO SZKOŁY ZAWODOWEJ.
częściowo dach oraz obelkowanie strychu. Natych
miastowa akcja lokalizacyjna, przeprowadzona
(C) Kierownictwo Puibil. Szkoły Dokształca
przez domowników przyczyniła się do stłumienia jącej Zawodowe! w Cieszynie zawiadamia że
ognia w zarodku, nim przybrał groźniejsze roz w czasie nd 22 dn 27 bm odbędą sie wpisy no
miary.
wo przyjętych uczniów rzemieślniczych oraz
młodocianych pracowników (czek) przemysło
ZNÓW 2 ZŁOTOWE FALSYFIKATY.
wych handlowych którzy do tai pory nie za
(R) Urzędnik pocztowy z Żor, zakwestionował pisali sie do szkoły i na naukę szkolna nie uczę
fałszywą 2 złotówkę, którą zamierzała wpłacić u- szczali Wpisy odbywaj,a sie codziennie w ka*
rzędniczka hurtowni Monopolu Spirytusowego. calami,i szkoły Dl. Wolności 1 Przy wpisach nsv
Wobec tego, że w ostatnim czasie, częściej zda leży przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły
rzają się wypadki puszczania w obieg falsyfika i wpłacić zł 4— na pomoce naukowe Za zgło
tów monet 2 zlotowych zalecamy baczną uwagę szenie młodzieży odpowiedzialni są prąc,odąwprzy ich przyjmowaniu.
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Czwartek, dnia 25-go sierpnia 1938 roku.

S lopeli i Ukrnt

Robotnicy kruszcu żądają skrócenia czasu pracy

sir« y

Po raz drani zanalH ile
liii i kępami „lilii”

W tych dniach Dn raz drugi już w «kres«®
ostatnich dwu miesięcy nastaoito na kopalni
„Ludwik“ w Radwanicach na Śląsku Zaoizańskim gwałtowne zawalenie czwartego poziomu
kopalni. przv czym osypujący sie gruz zasypał
Pięciu pracujących góralków. Dzięki natych
górnictwie i rozpoczęcie akcji ma terenie Sej-Jszcu. Odnośnie umowyp zbiorowej upowaź- miast zorganizowanej akcji ratunkowej, zdoła
mu Warszawskiego i Rządu w celu uchwale-1 niono związki zawodowe do wypowiedzenia no wydobyć zasypanych Czterech poważniej
ni a takiej noweli. Bez niej bowiem nie ma mo-1 jej i rozpoczęcia akcji o zawarcie nowej,, ko- kontuzjowanych odstawiono do szpitala w
wy o skróceniu czasu pracy w kopalniach kru- j rzystniejszej dla robotników.
Petrkowicach.

i wypswiedienia aiac

W poniedziałek odbyła się w Brzezinach
Śląskich konferencja Rady Zakładowej kopal
ni kruszczu „Orzeł Biały" z przedstawicielami
związków zawodowych, na którą za Polski
Związek Zawodowy Górników przybył gen.
sekretarz p. Ryszkowski. Na porządku dzien
nym stała sprawa skrócenia czasu pracy w
kopalniach kruszczu analogicznie do kopalń
węgla, oraz sprawa wypowiedzenia dotych
czasowej umowy zbiorowej. W rezultacie na
rad polecono p. Ryszkowskiemu opracowanie
projektu noweli do ustawy o czasie pracy w

Redukcja podczas urlopu
Ogłoszono zasadnicze orzeczenie Sadu Naj
wyższego iateroretniacei przepisy o urlopach
pracowniczych.
Orzeczenie to ścieśnia Pniecie urlopu, wpro
wadzając niekorzystna zmianę dla pracownika
w porównaniu z dotychczasowa praktyka Art.
29 rozporządzenia Prezydenta R. P. o umowie
0 prace pracowników umysłowych, przewiduje,
jak wiadomo, iż w okresie urlopu nie może na
stąpić wypowiedzenie w stosunku najmu pracy.
Wynikły kwestie czy pod pojecie ..urlopu“
Podpada nie tylko urlop wypoczynkowy, ale
1 lasse urlopy, np : zdrowotny dla poratowania
zdrowia, okolicznościowy — dla załatwienia
spraw rodzinnych i t. p. Sąd Najwyższy stanął
na stanowisku, iż przez Poiecia urlopu o iakim
mowa w wyżej wymienionym przepisie, rozumeć należy jedynie urlop wypoczynkowy, na
leżny pracownikowi w myśl ustawy o urlopach.
W ten sposób w razie zwolnienia od pracy
z innych powodów może nasątpid w okresie ur
lopu wymówienie najmu pracy

O Kasę Emerytalną
dla robotników huty „Kunegunda”
Swego czasu na zebraniu załogowym ro
botników huty „Kunegunda“ w Zawodziu za
padła uchwała zwrócenia się do Dyrekcji o
założenie na terenie przedsiębiorstwa Kasy
Emerytalnej, której robotnicy ci dotychczas
nie posiadają. Dyrekcja sprzeciwiła się temu
projektowi. Dlatego też wczoraj odbyła się kon
ferencja Rady Zakładowej z przedstawiciela

mi Zw. Zawodowych, ma której był obecny
sekretarz gen. pi Bajdur za PZZM. Postano
wiono jeszcze raz zwrócić się do Dyrekcji z
propozycją założenia tej Kasy. Przy tej spo
sobności omówiono również sprawę zarobków
prażalników. Gdyby akcja ta nie odniosła po
żądanego skutku, wówczas związki zawodowe
są upoważnione do dalszych kroków.

6 unit nm ilititj s Joliet"
Robotnicy, pracujący w „Dolomitolomle“
w Bobrownikach, należącego do hnty „Pokój“
nie posiadają dotychczas ogólnej umowy zbio
rowej, któraby regulowała całokształt stosun
ków pracy i płacy. To też Polski Związek Za
wodowy Górników ZPZZ. czynił starania, by
wreszcie doszło do podpisania takiej umowy

ramowej. Zdaje się, że sprawa będzie ostatecz
nie uregulowana. Onegdaj bowiem odbyła się
konferencja robotników z przedstawicielami
huty „Pokój“. Podpisano na niej idealną część
umowy. Do dalszego omówienia pozostała je
szcze sprawa stawek płac i deputatów. Zw.
Górników ZPZZ. zastępował p. sekr. Lebioda.

Zatarg zarobkowy
w cegielni w Żorach
Inspektorat Pracy w Rybniku rozpatry
wał sprawę zażalenia wniesionego przez ro
botników przeciw zarządowi cegielni w Żo
rach.. . Dotychczasowy: dzierżawca Rudolf
Grzela zmarł przed niedawnym czasem i obec
nie zarządzają cegielnią sami właściciele
Broimy i Polok, którzy nie starają się zbyt
nio o los kilkudziesięciu robotników i od cza
su do czasu zarządzają kilkudniowe przerwy
w produkcji. Inspektor pracy zwrócił się w
tej sprawie do policji celem ustalenia rzeczy
wistego stanu prawnego.

'f

Większa wydobywczość
na kopalni „Ema”
W związku z budową urządzenia skipo
wego na kopalni „Emma“ w Radlinie mon
tuje się na tej kopalni nowe urządzenia trans
portowe w postaci taśm gumowych, na któ
rych węgiel przenoszony będzie wprost z fi
laru do podszybia, zastępując wózki, które
dotychczas częnność tę wykonywały. Urzą
dzenie to zwiększy możności wydobywcze ko
palni

Wycieczka pracownicza
do Wisły
W ub. niedzielę z inicjatywy Wydziału
Rady Robotniczej i funkcjonariuszy, zorgani
zowanych w Polskim Związku Zawodowym
Pracowników Samorządowych i Użyteczności
Publicznej Z. P. Z. Z. odbyła się wycieczka do
Wisły, którą finansował Zarząd miasta Kato
wic z p. Prezydentem dr Kocurem na czele
pod hasłem „Wycieczka Krajoznawcza Magi
stratu miasta Katowic do Wisły". W wyciecz
ce wzięło udział około 1000 ludzi. Po przyby
ciu do Wisły udano się z p. prezydentem dr
Kocurem przewodniczącym Rady Miejskiej
p. Piechnikiem i orkiestrą góralską przed po
mnik źródeł Wisły, gdzie w serdecznych i mi
łych słowach wycieczkę powitał komisarz Wi
sły p. profesor Miedniak. Pan prezydent dr
Kocur dziękując za serdeczne przyjęcie wniósł
okrzyk na pomyślność rozwoju Wisły. Następ
nie uczestników podzielono na kilka grap,
które pod fachowym kierownictwem udały się
na zwiedzanie Równicy, Czantorii, Stożka,
Baraniej Góry, Kubalonki i Zameczka p. Pre
zydenta R. P.
Impreza udała się wspaniale i wszyscy o*
czestnicy są nadzwyczaj zadowoleni, składa
jąc p. dr Kocurowi tą drogą szczere i serdecz
ne podziękowanie.
,
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Śmierć młodego górnika

Ponieważ od dłuższego czasu istnieje spór
o płace robotnicze na terenie Zakładów Elek
W ubiegły wtorek popołudniu zdarzył się
trolitycznych, którego Dyrekcja nie chce za
na kopalni „Boże Dary“ w Kost uch nej nie
łatwić, więc onegdaj odbyła się w zakładzie
szczęśliwy wypadek, którego ofiarą padł
konferencja celem ruszenia sprawy z mar
młody górnik.
Mianowicie 19-letni wozak
twego punktu. Z ramienia PZZM obecny był
Józef Polok z Podlesia został przyciśnięty
na konferencji gen. sekretarz p. Bajd nr, Uwózkiem i odniósł tak ciężkie obrażenia, że
chwalono zwrócić się do Dyrekcji o wyznacze
w drodze do szpitala zmarł. Władze górni Na zdjęciu fragment z życia obozowego na obozach wyszkoleniowych Legii Akademic ni konferencji z Radą Zakładową i przed
kiej w Lidzbarku.
cze prowadzą dochodzenia.
stawicielami Zw. Zawodowych.

Szlakiem Pana „Balcera w Brazylii“
O życiu, rozwoju i roli książki pisze się
dziś i mówi częściej, niż dawniej. Książka
w dzisiejszych czasach przestała służyć wy
łącznie „zabijaniu czasu“. Ma ona do speł
nienia inne, daleko ważniejsze zadania. Ma
nie tylko kształcić, rozwijać, podnosić czytel
nika — dostarczać mu ważnych i ciekawych
wiadomości, lecz — co najważniejsze — ma
spełniać służbę społeczną. Oczywistą jest rze
czą, że sprostać temu zadaniu może tylko
książka wartościowa, której autor nie ma na
celu zadowolenia poszukiwaczy sensacyj, żąd
nych niezdrowego podniecania fantazji opi
sami niesamowitych przygód, lecz który do
brze rozumie cel, jakiemu książka ma służyć.
Jedną z takich książek jest książka zna
nego pisarza i podróżnika Bohdana Pawłowi
cza, składająca się z dwóch tomów, pierwszy
z nich nosi tytuł: „Wojciech Mierzwa w Pa
ranie“, drugi: „Wyspa Świętej Katarzyny“
(wydanie Książnicy-Atlas, Lwów-Warszawa
1938).
KREŚLI ona barwny I ŻYWY
OBRAZ ŻYCIA POLSKIEJ EMIORACJI W BRAZYLII,
na< które autor patrzył własnymi oczyma by
strego i wnikliwego obserwatora. Dlatego też
jego powieść daje prawdziwy i pełny prze
krój życia naszych wychodźców na tle wspa
niałej i bogatej przyrody brazylijskiej, w co
dziennych troskach, doli i niedoli, żmudnym

zmaganiu się z dziewiczą puszczą naszych
pionierów kultury.
Autor kreśli nadzwyczaj plastycznie po
stać
GŁÓWNEGO BOHATERA PIERW
SZEGO TOMU KSIĄŻKI, WOJCIECHA
MIERZWY,

MARZĄ O ZOBACZENIU CHOĆBY
NA CHWILĘ STAREGO KRAJU.
Przyświeca, im ten cel, jak daleka gwiazda.
Dlatego też dbają, by dzieci uczyły się o ro
dzinnym kraju, w ojczystym języku, nie ża
łują milów na budowę polskiej szkoły i opła
cenie polslrego nauczyciela. Gromada zgod
który wraz a czterema synami boryka się z nie opodatkowuje się na potrzeby szkoły i
niebezpieczeństwami zdradzieckiej puszczy, nie zdarza się, aby się ktoś sprzeciwiał.
To też osadnictwo polskie w Paranie sta
kryjącej w sobie najróżnorodniejsze jado
wite gady, owady, siejącej dusznym oparem nowi zwarty bastion polskości, broniący się
bagnisk, klimatem wymagającym niezwykłej wytrwale dotychczas przeciwko wszelkim
wprost odporności na bakterie malarii j fe próbom wynarodowienia i utrzymuje żywą
bry. Siłacz ten trzyma w żelaznej karności łączność z Macierzą. Niestety wiadomości,
czterech swoich „.budrysów“ i pędzi ich do jak e od szeregu tygodni nadchodzą z Bra
pracy od świtu do późnej nocy, harując na zylii, budzą poważne zaniepokojenie opinii
równi z nimi. To też przybywa coraz akrów polskiej i troskę o los naszych „Mierzwów“.
ziemi urodzajnej, powiększa się gospodar Ustawy, ogłoszone niedawno przez rząd bra
stwo, skrzyń a zaś pęcznieje od „milów“ zylijski, znane powszechnie z prasy codzien
(milrejs, brazylijska jednostka monetarna) nej,
i do-bytku.
POWAŻNIE ZAGRAŻAJĄ NASZEMU
Ma Wojciech Mierzą jeszcze córkę, Ankę, STANOWI POSIADANIA W BRAZYLII,
oczko w głowie, którą chowa na „coś lepsze
go“. Za namową doktora Bielskiego, przyja dążą bowiem do zu szczenią elementu pol
ciela Mierzwów jeszcze ze „starokrajakich skiego i jego kulturalnego dorobku.
Brazylia, republika bardzo liberalna, po
czasów“ oddaje ją do internatu w Kurytybie,
celem wykształcenia. Dzieje An czy ne go ser dobnie jak wszystkie państwa amerykańskie,
ca przewijają się przez obydwa tomy książki. jest zbiorowiskiem różnych narodowości i
Zdobywanie ziemi i pieniędzy nie wyczer dotychczas nikt nie. myślały o wydziedziczeniu
puje dążeń Mierzwy ; jego towarzyszy. Wszy pewnych grup narodowościowych, na rzecz
stkie te Grzelak1, Gołki, Gwoździe
«innych, bardziej uprzywilejowanych. Grupy

te żyły obok siebie w . najlepszej zgodzie I
żadnych tarć pomiędzy nimi nie było. „Wy
spa Świętej Katarzyny“ daje obraz współ
życia Polaków z Niemcami, gdzie zdarzają
się wprawdzie konflikty, a nawet ma miej
sce „zajazd“ lecz podłożem tego są sprawy
rodzinne. Ojciec uroczej Berty, bogaty Nie
miec, nie chce zezwolić na małżeństwo jej
z ubogim chłopem Polakiem. Mimo to mał
żeństw mieszanych jest tam sporo.
Ostro wystąpiły różnice narodowościową
dopiero po dojściu do władzy w Rzeszy na
rodowego socjalizmu, w związku z czym gru
pa Niemców, licząca około miliona łudzi, zor
ganizowana najsilniej,
USIŁOWAŁA WYWIERAĆ DECYDU
JĄCY WPŁYW NA WEWNĘTRZNESTOSUNKI W BRAZYLII.
Z kolei wywołało to silną reakcję rządiu bra
zylijskiego, który widzi najlepszą i jedyną
drogę utrzymania republiki brazylijskiej W
jak najszybszej asymilacji grup narodowo
ściowych i to drogą represyj, w stosunku do
wszyetikch cudzoziemców. Skrupiło się to
najbardziej na Polakach, dlatego też coraz
częściej rozlegają się zza Oceanu głosy, wo
łające o pomoc potężnej Macierzy. Czytelnik,
który przeczyta ks-ążkę Pawłowicza, musi
nabrać przekonania, że ci mocni ludzie nie
ulegną fali represyj politycznych, ale prze
trwają i wygrają dla dobra sprawy, której
służą. Młodzież z kart tej książki uczyć się
będzie miłości Ojczyzny, a w nieugiętych po
staciach tych prostych ludz'" dostrzeże wzory
godne naśladowania

Pr Fr. KaU'tiś,sM.
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teatrów

KINOTEATRY w KATOWICACH
Teatralny ruch ludowy na Śląsku zapocząt
kowany został w pierwszej połowie 19 wieku i
wiąże się ściśle z nazwiskami dwuch działa
czy śląskich tj. Karola Maiki i Juliusza Ligo
nia.
Potęgująca się w owych czasach z dnia na
dzień działalność teatru niemieckiego na Ślą
sku i konieczność przeciwstawienia się tej ak
cji ze strony społeczeństwa polskiego oraz nie
bywałe zainteresowanie jakie wywołała na Ślą
sku w r. 1869 gościna Krakowskiego. Towarzy
stwa Dramatycznego w Mysłowicach, skłoniły
oI>u działaczy do zużytkowania teatru, jako ka
pitalnego czynnika, propagującego polskość na
Śląsku.
Powody te pobudziły
KAROLA MIARKĘ
do pisania sztuk teatralnych i odtwarzania ich
na scenie. W roku 1870 pisze Miarka i wydaje
2 sztuki t. j. „Żuawów“ i „Moska spekulanta“,
którego odegrało po raz pierwszy w roku 1870
istniejące w Królewskiej Hucie Towarzystwo
„Kasyno Polskie“, założone przez Karola
Miarkę, dr. Chłapowskiego i Juliusza Ligonia
w r. 1868. Przedstawienie to było zarazem
pierwszym polskim przedstawieniem w Kró
lewskiej Hucie. W niedługim czasie Kółko
Teatralne wymienionego Towarzystwa liczyło
600 członków i odznaczało .się w pracy nie
zwykłą aktywnością.
JULIUSZ LIGO*,
podobnie jak Miarka pisze sztuki przystępne
dla ludu, o tematach związanych z jego ży
ciem i obyczajami. Choć określa je jako korne
dyjki, treść ich jest jednak poważna i um-oralntająca. Muzykę do sztuki Juliusza Ligo
nia dorabiał Franciszek Zaremba, organista i
nauczyciel muzyki w Środzie, który wydawał
również katalogi sztuk teatralnych. Przez
wprowadzenie muzyki, sztuki Ligonia nabra
ły charakteru wodewilu ludowego. Sztuki te
drukowane były w Gazecie Górnośląskiej, na
skutek czego były zaraz rozpowszechniane i
grywane przez różne kółka teatralne.
Trzecim bardzo płodnym autorem, piszą
cym dla teatru ludowego na Śląsku był
PIOTR KOŁODZIEJ.
Ważną pozycją w repertuarze teatru lu
dowego na Śląsku były widowiska pasyjne.
Głośne było na całym Śląsku widowisko pa
syjne, skonstruowane tamże siłami amator
skimi młodzieży Towarzystwa pod opieką św.
Alojzego, założonego przez ks. Miczka w Ry
bniku w roku 1892. Widowisko to stało na
wysokim poziomie i było porównywane ze
słynnym widowiskiem pasyjnym w Oberammergau. Widowiska pasyjne przeniosły się
również do innych miast śląskich, jak Pieka
ry i Lipiny Śląskie, gdzie urządzane były pod
epicką ks. Michalskiego.
Do jakiego rozwoju doszedł teatr ludowy
aa Śląsku pod koniec 19 wieku, niech świad
czą słowa Karola Estreichera, który żaląc się
na bardzo słaby stan teatru ludowegb w Ga
licji, tak pisał w roku ■ 1900 w' krakowskim

„Czasie“ nr. 250 i 251 o teatrze ludowym na
Śląsku:
„Lud dopiero kształci się, lecz mu jeszcze
daleko do tego wykształcenia, do którego do
szedł na Śląsku, lub w Poznańskim. Że kie
dyś teatr ludowy w Galicji udać się może, do
wodem tego jest Górny Śląsk, który ma pol
skie teatry amatorskie ludowe. Grają w nim
rzemieślnicy i włościanie i eiż sami są zara
zem autorami sztuk, których jest obfitość w
rękopisach“.
W okresie niepodległości narastające w
tej dziedzinie potrzeby miała na żądanie za
spokoić powołana do życia przez Wojewodę
Dra Michała Grażyńskiego w roku 1928- Sek
cja Teatrów Ludowych, a kierowana przez
Stanisława Ligonia, bratanka Juliusza Ligo
nia, jednego z twórców teatru ludowego na
Śląsku. W Sekcj" tej rejestrowały się zespoły
teatralne na zasadzie specjalnego statutu, roz
poczynając przyszłą formę organizacyjną Ślą
skiego Związku Teatrów Ludowych, który zo
stał powołany do życia przez najwyższe czyn
nifci na Śląsku przed niespełna rokiem. Trzy
letnia działalność Oddziału Oświaty Poza
szkolnej na niwie teatralnej dostatecznie
przeorała teren, to też grunt pod tego rodzaju
organizację jest już przygotowany.
Organizacja przyszłego Związku jest tak
pomyślana, aby komórki jego mogły dotrzeć

do najdalszych . zakątków na terenie woje
wództwa śląskiego. Obok Zarządu z siedzibą
w Katowicach, działać będą w poszczegól
nych powiatach Zarządy Okręgów. W skład
Okręgów wchodzić będą koła t. j. zespoły tea
tralne.
Zadaniem Śląskiego Związku Teatrów Lu
dowych będzie podnieść poziom wykonania
przedstawień amatorskich przez dostarczenie
zespołom pomocy technicznych w postaci ko
Inne miejscowości t
stiumów, rekwizytów i w miarę możności po
BIAŁA — MIEJSKIE: „Przeklęty skarb“.
mocy instruktorskiej. Rozwijający się z dnia
BIELSKO — RIALTO: „Błękitna załoga“. — APOL:
„Jak wam się podoba“.
na dzień teatr małych form w świetlicy, jak Lo:CHORZÓW
— APOLLO: „Nie zapomnij o mnie“ i
również teatr szkolny, znajdzie troskliwą
„Groźny Bill“. — COLOSSEUM: „Zew dżungli“ oraz
„Moja Panna Mama“. — ROXY: „Nie chcę wiedzieć
OPIEKĘ I POMOC W ŚLĄSKIM ZWIĄZ
kim jesteś“ oraz „Nieznośna dziewczyna“. — DELTA:
„Pod Twoją Obronę“ oraz „Droga w nieznane“. —
KU TEATRÓW LUDOWYCH.
RAILTO: „Wieczna droga“ oraz „Ziemia błogosła
Związek ten planuje znowu powołać do ży wiona“.
CHROPACZÓW — ŚLĄSK: „Władczyni dżcngli" i
cia teatr kukiełek. Zajmie się również popu
geniusze".
laryzacją poezji przez teatr małych form w „Mali
HAJDUKI — ŚLĄSKIE: „Nicpoń“, „Atak o świ
cie"
oraz
„Joe Louis c/a Max Sehmeling“.
świetlicach, oraz uruchomi akcję wydawni
JANÓW — SŁOŃCE: „Postrach dzikiego Zachodu" I
czą. Obok biuletynu o charakterze poradni „Wiedeń
szaleje“.
czym, opracowań inscenizacyjnych tekstów
LIPINY — COLOSSEUM: „Alarm na morzu“ 1 „Jej
obrocy“.
literackich, Związek zamierza wydać kilka
MIKOŁÓW — ADRIA: „Kurier Carski“ i nadprogr.
sztuk ludowych regionalnych oraz w miarę
MYSŁOWICE — ADRIA: „Burgtheater“ oraz „Joe
środków, pragnie przypomnieć przez wzno Louis — Maks Sehmeling“. — ODEON: „Lekarz pięk
nych
kobiet" oraz „Dzisiaj i zawsze“. — HELIOS:
wienie wydawnictw teatralnych, działalność „Postrach
Mongolii" oraz „Całe miasto o tym mówi".
literacką zmarłych pisarzy, śląskich, mają
NOWY BYTOM — PATRIA: „Droga w nieznane" i
„Panna
Piotruś“.
cych dla kultury teatralnej na Śląsku nie
NOWA WIEŚ — PIAST: „Trafalgar“ i „Zwycięstwo
pomierne zasługi.
, białej kobry“. — SIENKIEWICZ: „Dydy" i „Nieustra
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Z CENTRALNEJ TARGOWICY
W MYSŁOWICACH.

Ze sfer czytelników w Maknsmwach ntrzyNa Centralną Targowicę w Mysłowicach spędzono
od 17 do 22 hm. 1852 sztuk zwierząt i płacono za 1 kg
m-ailiśmy naistepukee uwagi:
wagi za: Woły pęłnomięsiste, wytoczone 90 gr,
..W naszej miejscowości nie można sic skar żywej
młode mięsiste, niewytuczone i starsze wytoczone 71—80,
żyć by nie budo wann dróg. owszem buduje miernie odżywione, młode, dobrze odżywione starsze
sie obecnie m in drnige do pola by n.sadir'cy 64—70; Stadniki pełnomięsiste, wyrosłe najwyższej war
mieli wygodny przejazd Jednak zapomniane tości rzeźnej 70—77, pełnomięsiste młodsze 61—69, mier
odżywione młodsze i dobrze odżywione starsze 54—60;
n natolezibediriejBze.i' drodze to tost przejściu nie
pełnomięsiste, wytoczone krowy i jałówki najwyższej
z ulicy Sobieskiego na ulice 3 Mato. pomimo, wartości rzeźnej do 7 lat 73—80, starsze wytoczone kro
że w plamie budowlanym sa aż trzy ndc-nki wy i mniej dobre młodsze krowy i jałówki 66—72, mier
odżywione krowy i jałówki 57—8-5, licho odżywione
Obecnie dwa odcinki titówwch ulic sa zam nie
krowy i jałówki 47—56; najprzedniejsze cielęta tuczone
knięte a chcąc przejść do drugie» ulicy, trzeba 88—100, średnie tuczone cielęta i najprzedniejsze ssald
nałożyć % tom drogi. Groźnie więc przedsta 75—87, mniej tuczone cielęta i dobre ssaki 61—74, liche
50—60; Świnie tuczone ponad 150 kg żywej wag,
wia sie sytuacja w razie pożaru albo innych ssaki
od 120—150 kg 106—112, od 100—120 kg 95—105
wyrodków Zaznaczyć należy że do niedawna 133—120,
groszy. Przebieg targu: tendencja u bydła mocna, u
były przejścia, ale zostały zatarasowane i mi świń utrzymana.
mo interwenci« obywateli przejść tych nie ot
warto Niezawodnie miarodajne władze zbada URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻOWEJ
ją te niedomagania i usuną zło
I TOWAROWEJ W KATOWICACH
Obywatele.
z dnia 24 sierpnia.
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Wypadek na dworcu
w Wielkich Haldukach

W obrębie dworca kolejowego w Wielkich
Hajdukach wydarzył się w ubiegły wtorek około godz. 16 wypadek. Jeden wagon pociągu
towarowego, zdążającego z Poznania do Ka
towic z przyczyn dotychczas nieustalonych na
dworcu w Wielkich Hajdukach wyskoczył z
szyn i zarył się w ziemię. W wagonie znaj
dowała się trzoda przeznaczona na ubój. Na
skutek katastrofy zabite zostały znajdujące
się w wagonie świenie, 5 cieląt oraz krowa.
Wysokości szkody nie ustalono. Na miejsce
(P) W ub. poniedziałek, iadacy ul Pszczyń wypadku przybyła komisja śledcza.
ska w Mikołowie samochód półejężarowy k|ernwany przez Huberta Sodomana z Mikołowa
Potracił w czasie jazdy 5-letnia Aniele Brzóskówne z Mikołowa, która usiłowała przebiec
przez iezdłil u. Brzósko wita upadła na bruk i
przez tria przejechał sasiochód. nie wyrządza
jąc iei na szczęście żadnej szkody, prócz lekkiekn odarcia naskórka na nogach 5 głowie. Po
udzieleniu Brzóskówmie pcwtcy lekarskiej
nrzez dr. Więcka, odstawiono ja pod dozór ro
dziców.

Samochód przejechał
przez dziecko

od dnia 23 sierpnia:
CAPITOR: „Tajemnica nocnego lokalu“.
CASINO: „Wielka miłość Beethovena“.
COLOSSEUM: „Postrach dzikiego Zachodu" oraz
„Szopen piewcą wolności“.
SŁONCE dawn. Rialto: „Symfonia młodości“.
STYLOWY: „Wiosna nad Sekwaną“ oraz „Grzech
młodości“.
UNION: „Wiosna zakochanych“.
ZAŁĘŻE — RAJ: „Królowa Wiktoria" 1 „Zdra
dziecki wąwóz“,
ZAWODZIE — ATLANTYK: „Zemsta Tarzana“ oraz
kolorowy dodatek.
BOGUCICE — BAJKA: „Kią — Galahad“,

Geny rozumieją sie za towar standartowy, wzgl. śre
dniej jakości za 100 kg u? handlu hurtowym, parytet
wagon Katowice, przy dostawie bieżącej.
Ceny orientacyjne: Pszenica czerwona twarda 24—
24.50, jednolita 22.50—23, zbierana 22—22.50, Ż.yto 17—
17.50, Jęczmień przemiałowy 17—17.50, pastewny 16—
16.50, Owies jednolity 16.50—17, zbierany 15.50—16, Ku
kurydza 24.25—24.75, Mąka pszenna gat. I wyciąg, i)—30
pioc. 40.50—42.50, gat. I 0—50 proc. 38—39, gat. I-A 0—65
proc. 35—36, gat. II 30—65 proc. 2.50—21.50. gat. II-A
50—65 proc. 20.50—21.50, gat. III 65—70 proc. 17.75—18.75,
pastewna 12—16, razowa 0—95 proc. 29—30, Mąka żytnia
gat. I 0—50 proc. 28—28.50, gat. I 0—65 proc. 27—27.50,
gato. II 50—65 proc. 15.50—16, razowa 0—95 proc. 22—23,
Mąka ziemniaczana superior 32.50—33.50. Otręby pszen
ne grube przem, stand. 12.50—13, średnie 10.75—11.25,
miałkie 10—10.50, żytnie 10—10.50, Hreczka 18—19. —
Groch polny 27.50—28.50, Wiktoria 30.50—31.50, Fasola
biała 27.5—28.50, krasa 23—25, Wyka 21—22.. Kuchy lnia
ne 19.75—20.25, rzepakowe 13—13.50, Śrut sojowy 24—24.50
z pestek palmowych 14.50—15, słonecznikowy 16—17, lnia
ny 19—19.50, Słoma prasowana 4—4.50, Siano łąkowe 6.50
—7.50, Siano koniczyna 7.50—8.50. Tendencja spokojna
Ogólny obrót 1716 ton.

szony jeździec".
PIOTROWICE — PIAST: „Ty co w Ostrej Swlecie®
Bramie" i „Zdradziecki wąwóz“.
PIEKARY SL. — APOLLO: „Bohater naszych cza
sów" oraz „Zdobywca serc“.
RADZIONKÓW — CASINO: „Robert i Bertrand“ i
„Dziewczę z temperamentem“.
RUDA — BAŁTYK: „Patrol na pustyni“. „Przy ko
minku" 1 „Mecz Iw'uis — Sehmeling.“
RYBNIK — APuLLO: „Rewia gwiazd z Warszawy"
oraz „Od wtorku do czwartku“. — HELIOS: „Mał
żeństwo z pozoru" oraz „Dżentelmen kocha inaczej".
SIEMIANOWICE — KAMERALNE:
„Maskarada"
i „Za kulisami sławy“.
ŚWIĘTOCHŁOWICE — APOLLO: „Saratoga" I
„Strzał w nocy“. - COLOSSEUM: „Dziewczę z Prateru" (Marta Eggerth) i „Na bezdrożach“.
TARN. GÓRY — ŚWIATOWID: „Romana w Buda
peszcie",

-------- COC——-

Odpowiedzi redakcji
H. K. Katowice. — Falsyfikatów jest bardzo dużo,
a autentyczność może stwierdzić tylko fachowiec. Ra
dzimy zwrócić się po wakacjach do Konserwatorium
Muzycznego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej —
(stary gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Nr 26, G. — Tylko za zezwoleniem Finanzamtu we
Wrocławiu można otrzymać ratami swoje pieniądze z
Niemiec.
W wyjątkowych wypadkach
Finanzamt
udzieli zezwolenia tylko takim osobom, które nie ma
ją żadnych środków utrzymania, co musi być urzędo
wo stwierdzone.
K. F. S. — Pszczyna. — Podwyższeniu czynszu mie
szkaniowego można się sprzeciwić i nie płacić tego
podwyższenia, lecz lokator na takim sprzeciwieniu się
może źle wyjść, jeżeli mały czynsz płaci. Gospodarz
może w tym wypadku zwrócić się do magistratu lub
sądu grodzkiego o ustalenie nowego komornego, który
pioże być wyższy od dotychczas płaconego. Ponieważ
Fan nie podał wysokości czynszu mieszkaniowego, to
nie możemy poradzić, czy może się Pan zgodzić na
podwyżkę. — 2. Na nam podany numer dolarówki nie
padła jeszcze wygrana.
Stary Czytelnik Z. S. — 1) Sąd Najwyższy w War
szawie, Plac Krasińskich nr 5. — Najwyższy Trybunał
Administracyjny w Warszawie, ulica Miodowa 22. —
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej — Oppeln, Eich
strasse 1. — 2) Na nam podane numery obligacji po
życzki inwestycyjnej I i II emisji nie padła jeszcze
wygrana.

WSZYSCY PAMIĘTAJMY, ŻE FUNDUSZ
OBRONY NARODOWE., MA KONTO
P K. O. NR. 370.000.
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SamfMfsIwo weterynarza
Brnie 38 bm. n Sndiz 14.25 w.mieszkami« wła
snymi przy ul Paderewskiego w Zawierciu vyystnsaleim z rewolweru hidebrail sobie życie le
karz weterynarii Jerzy Wołoszyn siki. Przyczy
na desperackiego łor.nta była depresja duchowa.

Przed groźbą powodzi
W skutek trwających od kilku dni ulew
nych deszczów, powiat rybnicki znajduje się
w obliczu niebezpieczeństwa katastrofalnej
powodzi. W gminach Godów, Nieboczowy i
Ligota Tworkowska wystąpiły z brzegów oko
liczne stawy i stara Odra. Zalane zostały pa
stwiska na przestrzeni przeszło 2 kilometry.
0 äe w najbliższych godzinach deszcze nie
przestanie padać, powódź może przybrać ka
tastrofalne rozmiary i ogarnąć masami wód
większe osiedla gminne. Narazie stwierdzono,
że woda na Odrze i Olzie z każdą chwilą się
potteesi

Z lewej — rzut oka na kolejkę górską w
Krynicy, z widokiem na taras oraz restau
rację na szczycie góry Parkowej.
Z prawej —■ stacja górna kolei górskiej
w Krynicy,
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Marskie atislraostoa śelata m Zakopanem
Znaczenie mistrzostw, skala przygotowań, olbrzymie inwestycje

.Jak już podaliśmy w Zakopanem odbyła klasycznych, to jest biegach płaskich (18 i 50 rządowych. Pomoc ta wyraża się przede wszy
się konferencja prasowa, zwołana przez Polski km, sztafeta 4x10 km) skoków na skoczni o- stfcim w poparciu i zrealizowaniu szeregu in
Związek. Narciarski i Ligę Popierania Tury- raz t. zw. kombinacji alpejskiej obejmującej westycji, które dotyczą zarówno poszczegól
styki, celem zapoznania przybyłych z całej bieg zjazdowy i t. zw. slalom polegający na nych punktów związanych ściśle z zawodami
"Polski dziennikarzy z przygotowaniami do najzręczniejszym przejechaniu trasy wytyczo- — jak i całego Zakopanego, jako właściwej
widowni tej olbrzymiej imprezy.
narciarskich mistrzostw świata, które się od- nej szeregiem bramek i chorągiewek.
Każda z tych konkurencji wymaga inne
Znaczenie ściśle sportowe mają inwesty
będą w lutym 1939 roku w Zakopanem. Na
tej konferencji zasadniczy referat o znaczeniu go terenu, a pewne z nich jak skoki i slalom, cje czynione na bezpośrednim terenie przy
szłych zawodów, które będą rozegrane:
tej największej u nas w ostatnich 10 latach specjalnych urządzeń.
Skoki oraz biegi płaskie (start i meta) na,
Niezwykle urozmaicone tereny narciar
imprezy wygłosił sekretarz generalny komite
tu organizacyjnego mistrzostw red. Faecher. skie Zakopanego umożliwiają rozegranie wszy wzgl. u stóp skoczni narciarskiej ną Krokwi,
bieg zjazdowy na stokach Kasprowego
stkich konkurencji zawodów F. I. S. na miej
Referat ten podajemy poniżej:
Wierchu, jako najlepszego terenu narciarskie
scu,
co
jest
nie
zawsze
osiągalne.
Pamiętaj
ZNACZENIE ZAWODÓW F. I. S.
my, że ostatnie zawody F. I. S. w roku bie go Tatr, na szczyt którego możliwy jest niePośród wielkich zawodów sportowych cie żącym rozegrane w konkurencji klasycznej w męczący wyjazd zawodników kolejką linową,
kawiących co roku powszechną opinę sporto Lahti w Finlandii, zaś w konkurencji alpej
slalom w t. zw. Suchym Żlebie, opadają
wego świata — zajęły doroczne tradycyjne skiej w Engelberg w Szwajcarii. Łagodnie cym ze zboczy Giewontu na polanę Kalatów
spotkania Międzynarodowej Federacji Nar sfalowane tereny doliny zakopiańskiej i za ki,
ciarskiej (F. I. S.) — miejsce szczególne. Za mykającej ją od północy Gubałówki nadają
Umiejscowieniem zawodów w tych właś
wody te bowiem od dłuższego już czasu sły się doskonale na rozgrywanie biegów klasy nie punktach tłumaczy się szereg prac, któnące pod nazwą „Narciarskich Mistrzostw cznych, podczas gdy alpejskie tereny w głębi tych szczegóły zostały podane.
Świata“ łączą w sobie charakter wyjątkowo Tatr umożliwiają wytyczanie pierwszorzęd
Obok nich jednak prowadzone są i inne
interesującej imprezy sportowej z czynnikiem nych tras zjazdowych i slalomowych.
prace, zmierzające do ogólnego podniesienia
turystycznej atrakcji.
Połączenie momentu czysto sportowego za poziomu Zakopanego, stworzenia ułatwień ko
Wszystkie też państwa, którym przypadło
wodów
z ich momentem widowiskowym na munilcacyjnych i dostarczenia przybyłym tu
w udziale organizowanie tych zawodów, do
kłada
na
organizatorów szczególne obowiąz rystom dodatkowych rozrywek i udogodnień.
kładały zawsze wielkich starań aby — obok
ki.
Nie
wystarczy
bowiem wytyczyć trasy — KOMITET ORGANIZACYJNY MISTRZOSTW.
jaknajsprawniejszego urządzenia sportowo-tetrzeba
je
jeszcze
założyć
tak, by były dostęp
W obecnej porze zagadnienia inwestycyj
chnicznej strony zawodów — wyzyskać je
ne dla szerokiej publiczności, by publiczność
przede wszystkim na rzecz propagandy swej ta miała możność najlepszego ich obserwowa ne koncentrują na sobie główną, uwagę.
Równocześnie nader żywo posuwają się
turystyki. Zawody F. I. S. zatem są nietylko
spotkaniem elity narciarstwa światowego, ale nia, wygodnego dopływu i odpływu, posiłku i naprzód wszystkie inne prace przygotowaw
także bodźcem rozwoju ruchu turystycznego ogrzania etc. Również ważnym momentem cze Komitetu Organizacyjnego. Komitet ten
jest sprawa odpowiedniego odgrodzenia tere podzielony na dwanaście Komisyj fachowych,
na wielą skalę.
nów zawodów, co łączy się ściśle z proble kierowanych przez Prezydium, Sekretariat Ge
TURYSTYCZNA ATRAKCJA MISTRZOSTW. mem wstępów i sprawami finansowymi. Spo noralny i Wydział Ogólno-Organizacyjny —
Jest to w pełni zrozumiałe wobec faktu, dziewany, a raczej pewny olbrzymi dopływ absorbuje dziś przeszło 200 wytrawnych dzia
że zawody te odbywają się zawsze w świato publiczności żądnej oglądania zawodów, nie łaczy.
wych stacjach sportu zimowego, które do tego licząc idących w setki uczestników ścisłych,
Jeszcze przed rokiem ułożony został plan
delegatów etc., przygotowań i przebiegu wielkiej imprezy.
celu specjalnie się przygotowuje. Dzięki temu sędziów, sprawozdawców,
też zwraca się na te miejscowości powszech stwarza problemy komunikacyjne i kwaterun Na jego podstawie utworzony został w maju
ną uwagę. Nietylko w okresie rozgrywania sa kowe, które wybiegają daleko poza kompeten br. wielki Komitet, a jego komisje przystąpiły
mych zawodów F. I. S., ale przez wiele lat na cję, zasięg pracy i możliwości finansowe or natychmiast do robót wykonawczych. W
stępnych — działa efekt propagandowy takiej ganizatorów zawodów w ścisłym tego słowa szczególności są to komisje sportowo-technicz
wielkiej imprezy. Wszędzie obserwuje się po’ znaczeniu.
na, kwaterunko-wa, Zjazdu Masowego i Wer
tych zawodach zwiększony zjazd turystów tak ę
Pomyślne rozwiązanie tych właśnie pro- bunku, Komunikacyjna, Propagandy i Prasy,
z kraju, jak i zagranicy do .tej miejscowość:, • Kemów decyduje o propagandowym powodze- Reprezentacjna, Artystyczna, Skarbowa, Prze
która była widownią tego wielkiego zdarzę-, niu imprezy, które jak powiedzieliśmy jest w biegu Imprezy, Inwestycyjna i t, d. W zależ
ni a sportowego.
.
dużym stopniu właściwą racją czynionych ności od zakresu pracy powołane zostały tak
Nic dziwnego więc, że około sprawnej or-: wysiłków. Licząc się z szerokim echem nie- że, dalsze organy, a ponadto utworzono lokal
ganizacji zawodów F. I. S. rozwija się zawsze i tylko w kraju, lecz zwłaszcza zagranicą, ko- ny Komitet Zakopiański. Sekretariat General
tak dużo starań i wysiłków. Organizacja taka nieczne jest należyte dopilnowanie tej właś ny jest ośrodkiem planującym i stworzył dla
nacechowana jest troskliwością daleko więk nie strony organizacji, gdyż chodzi tu nie o wszystkich komisyj biura wykonawcze „na
szą, niż przy przygotowaniu innych spotkań prestiż komitetu organizacyjnego lub samej osi organizayjnej“: Warszawa — Kraków —
sportowych podobnej skali. Korzyści bowiem miejscowości, lecz wprost o prestiż państwo Zakopane. Koordynacją robót zajmuje się Wy
związane z imprezą zawodów F. I. S. są tak wy i narodowy. .
dział Ogólno-Organizacyjny, który kontroluje
ważne, że organizatorzy pragną nie pominąć
Na tym tle staje się zrozumiałym rzeczy tok postępu prac i uzgadnia je.
niczego, co mogłoby przyczynić się do pełne wiste, szczere i pełne gotowości poparcie, z
Nad całością czuwa Prezydium Komitetu,
go sukcesu.
jakim spotkał się Polski Związek Narciarski na którego czele stoi Prezes Polskiego Związ
PAMIĘTAJMY ZAWODY F. 1 S. W POLSCE j jako organizator zawodów ze strony zaintere- ku Narciarskiego p. Wiceminister inź. Alek
PRZED 10 LATY.
j suwanych Ministerstw oraz czynników samo- sander Bobkowski.
Jak wiadomo — Polski Związek Narciar
ski byt już raz organizatorem zawodów F. I.
,:'c
S. w Polsce, w roku 1929. Pamiętne one sta
ły się w dziejach Federacji nietylko jaltc
pierwsze tego rodzaju spotkanie światowego
narciarstwa, ale także jako impreza urządzo
na. wyjątkowo sprawnie. Efekt-ówczesnego wy
sitku organizacyjnego objawił się zarówno we
wzroście zainteresowania polskimi terenami
Polski Touring Klub organizuje w czasie hotele, utrzymanie I-ej klasy, garażowanie
narciarskimi ze strony zagranicy, jak też w
szybkim upowszechnieniu się narciarstwa w od 14 do 18 września br. pierwszą wycieczkę wozu, koszty zwiedzania miejscowości top. Od
samochodową z Poliski na Litwę. W wyciecz nośnych dokumentów samochodowych i pasz
kraju.
Śmiało też można powiedzieć, że pierwsze ce mogą wziąć udział członkowie Polskiego portów po cenach ulgowych dostarczy dla tu
zawody F. I. S. w Polsce w roku 1929, stano Touring Klubu, jak również niezrzeszem po rystów Polski Touring Klub. Bliższych infor
macji udziela Delegatura Polskiego Touring
wiły moment zwrotny w rozwoju turystyki siadacze samochodów.
Koszt wycieczki wynosi, zł 125 i obejmuje: Klubu. Katowice, ul. Stawowa 14, teł. 300-71.
krajowej, która od czasu tej wielkiej impre
zy, coraz szybciej zaczęła przybierać charak
mmmmm
ter ruchu masowego. Zapominać też nie moż
na o poważnym znaczeniu ówczesnych zawo
dów dla Zakopanego, któremu impreza ta ot
warła nowe możliwości gospodarcze, jako dla
światowej stacji sportu zimowego i turysty
ki.
Z Ameryki donoszą, że Chmielewski wal-, to drugi występ Chmielewskiego na grancie
INWESTYCJE MA TERENIE PRZYSZŁYCH czyć będzie w dniu 29 hm. z amerykaniinem amerykańskim.
Hughescm w Buffalo. Jak wiadomo będzie |
ZAWODÓW.
Zawody F. I. S., obejmują, konkurencje w
mmm amm;
dwu zasadniczych działach narciarstwa spor
towego, a mianowicie t. zw. konkurencjach

Pierwsza wycieczka samochodowa
z Polski na Litwę

Dragi występ Chmielewskiego w Ameryce
Tegoroczni przeciwnicy naszych piłkarzy

2AE0&-G2EME TURNIEJU TENISOWEGO W
W bieżącym roku' plkarska reprezentacja j
25 września z Jugosławią w Warszawie
JASTRZĘBIU-ZDROJU,
Polski rozegra jeszcze następujące mecze]i z Łotwą w Rydze,
W niedzielę dnia 28 bm. zakończony zo .międzypaństwowe: _
i
23 października a Norwegią w Waorszastanie turniej .tenisowy o mistrzostwo Jastrzę
18 września z Niemcami w Kamienicy, j wie,
bia Zdroju. Do półfinału zakwalifikowali się
I
18 listopada, z Irlandią w Dublinie.
ptp. Bratek, Buc hal ik, Chytrowski i Kop czak.
Finał gry pojedynczej panów, w którym we
dług wszelkiego prawdopodobieństwa spotka
ją się Bratek i Kończak, oczekiwany jest z
wielkim zainteresowaniem gdyż będzie to
pierwsze oficjalne ich spotkanie w tym sezo
nie. Z okazji zakończenia turnieju uiruchomio
W pierwszym dniu rozgrywek tenisowych. grze podwójnej pań łącznie z francuską Many zostanie pociąg popularny z Katowic do Ja
strzębiia. Cena biletu za przejazd w obie stro o mistrzostwo Ameryki, które odbywają się thieu, pokonały amerykanki Burri-tt—Seager
Bostonie, Jadwiga Jędrzejowska, grając w 16:0 6:1,
ny wynosi zł 2.80.
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Młodzież z pobliskich szkół powszechnych
wesołym gwarem i śmiechem zapełnia boiska
i sale Instytutu, bawiąc się i ucząe gi-mnci'
styki.
MEG2 LEKKOATLETYCZNY NIEMCY —
SZWECJA.
W sobotę i niedzielę odbędzie się na sta
dionie olimpijskim w Sztokholmie sensacyjny
mecz lekkoatletyczny Niemcy — Szwecja. 0bie drużyny wystąpią w najlepszych składach.
MECZ PIŁKARSKI ANGLIA — NORWEGIA.
Angielski Związek piłkarski postanowił
rozegrać zakontraktowany mecz z Norwegią
dnia 21 listopada w Liverpools Po raz pierw
szy międzypaństwowy mecz z drużyną kon
tynentu europejskiego odbywa się poza Lon
dynem.
SPŁYW KAJAKOWY DNIESTREM DO
ZALESZCZYK.
Lwowski okręg Polskiego Związku Kajako
wego organizuje drugi spływ kajakowy Dnie
strem z Kalisza do Zaleszczyk w czasie mię
dzy 18 a 25 września w związku z obchodem
winobrania w Zaleszczykach. Trasa spływu
wynosi 175 kim. i prowadzić będzie przez naj
piękniejszą część Dniestru. W spływie mogą
wziąć udział członkowie Polskiego Związku
Kajakowego. Uczestnicy muszą posiadać wła
sne kajaki, namioty i wyżywienie na 4 dni,
Uczestnikom przyznane będą 66 proc. zniżki
kolejowe z miejsca zamieszkania do Halisza
i z Zaleszczyk z powrotem do miejsca zamie
szkania.
NIE BĘDZIE POJEDYNKU WOODORSONA Z
HARBIGIEM.
Syndney Woodorson oświadczył, że na mi
strzostwach lekkoatletycznych Europy w Pa
ryżu startować będzie jedynie na 1500 m. W
ten sposób nie dojdzie do sensacyjnego poje
dynku na 800 m. pomiędzy Woodorsonem i
Harbigiem. Możliwe jednak, że organizatorom
uda się skłonić Woodorsona do zmiany swej
decyzji.
REPREZENTACJA ŚRODKOWYCH NIEMIEC
W POZNANIU.
Reprezentacja piłkarska okręgu poznań
skiego walczyć będzie w dniu 18 września z
reprezentacją okręgu łódzkiego w Łodzi, a w
dniu 25 września z reprezentacją środkowych'
Niemiec w Poznaniu.
NIEMCY POKONAŁY HOLANDIĘ, A HOLAN
DIA BELGIĘ.
W Rotterdamie rozegrane zostały równo*»
cześnie dwa międzypaństwowe mecze lekko
atletyczne: Niemcy — Holandia i Holandia —*
Belgia. Niemcy wygrały z Holandią 85:66 pkt.
a Holandia odniosła zwycięstwo nad Belgią
93:58 pkt. Zawody zgromadziły około 10.00$
widzów.
WAŻNE DLA CZŁONKÓW POGONI
Sekcja piłki ręcznej KKS. Pogoń, zawia
damia swoich członków, że schadzki odby
wać się będą począwszy od czwartku 25 bm.
znowu w lokalu „Pogoni“ przy vL Kilińskie
go o godz. 20.
Treningi nadal odbywają się we wtorki i
czwartki od godz. 16, na boisku Miejskiego
Komitetu WF. i PW. w Katowicach pod kie
rownictwem p. Szymańskiego.
SPORT W HISZPANII.
W Hiszpanii na terenach zajętych przez
wojska gen. Franco .przystąpiono, jak już do
nosiliśmy, do zorganizowania oddzielnych'
związków sportowych, niezależnych od związ
ków bareelońskich. Niektóre z tych związków
zostały już uznane przez międzynarodowe fe
deracje. M. in. międzynarodowa federacja pił
karska zgodziła się przyjąć chwilowo jako
członków dwa związki hiszpańskie z Salaman
ki i Barcelony. Związek barceloński należał
od dawna do federacji a przyjęcie związku z
Salamanki umożliwia temu ostatniemu roz
grywanie międzynarodowych spotkań piłkar
skich Ostatnio w Bilbao założony został hii
szpański związek kolarski. Związek ten zwró
ci się do międzynarodowej federacji kolarskiej
— która obradować będzie niebawem w Am
sterdamie o przyjęcie do federacji.
W ub. niedzielę w Bilbao rozegrane zo
stały pierwsze szosowe mistrzostwa kolarskie
Hiszpanii. Mistrzostwa zdobył słynny kolarz
hiszpański Trae-ba-
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Czwartek, dnia 25-go sierpnia 1938 roku.
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Zjawiska astronomiczne w sierpniu
Noce sierpniowe obfitują bardziej niż
mne w ..gwiazdy spadające“. Zwłaszcza
licznie zwykły się one ukazywać około
11 sierpnia. Lud zwie je pięknie „łzami
św. Wawrzyńca“.
Zjawisko to znamy wszyscy dobrze.
Ileż to razy każdy z nas widział, jak na
gle przecięła niebo jasna smuga, jakby
gwiazda szybko pędząca, i zgasła, czę
sto rozpalając się „pod koniec swej drogi
na.podobieństwo wspaniałej rakiety. Nie
kiedy meteory — tak nauka nazywa
gwiazdy spadające — pojawiają się gro
madnie, sprawiając efektowne, czasem
nawet imponująco piękne zjawisko „de
szczu gwiazd“.
Nauka wyjaśniła już istotę tego pięk
nego zjawiska. Są to mianowicie nie
wielkie na ogół grudki materii porusza
jące się w przestrzeni międzyplanetar
nej. Z chwilą, gdy na swej drodze grud
ka taka natrafi na ziemię, dostaje się w
obręb jej atmosfery, rozgrzewa bardzo
silnie i spala się najczęściej niemal zu
pełnie.

Stwierdzono istnienie Ucznych t. zw
,-rojów meteorycznych“, które obiegają
słońce po orbitach eliptycznych, podob
nych do torów niektórych komet, przy
czym odłamki materii rozproszone są
zwykle wzdłuż całego niemal toru, z
większym zagęszczeniem w jednym
miejscu. Gdy ziemia, raz do roku, prze
cina drogę takiego roju. obserwujemy
większe nasilenie gwiazd spadających.
O ile na drodze ziemi znajduje się owo
zagęszczenie roju, jesteśmy świadkami
bardzo obfitego przelotu meteorów. Zda
ją się one wówczas promieniować z jed
nej okolicy sklepienia niebieskiego; miej
sce takie nazywamy radiantem, czyli
punktem promieniowania roju (z łac ra
dius — promień). Podobnie rzecz ma się
z rojem sierpniowym. Ponieważ promie
niuje on z gwiazdozbiorem Perseusza.
meteory sierpniowe noszą nazwę Perseid.
Szkoda, iż w roku bież. na okres naj
większego nasilenia Perseid (10 — 12)
wypadła pełnia księżyca w dniu 11.

Blask naszego satalHy przygasił słabsze
gwiazdki spadające a jaśniejsze z n'ch
uczynił znacznie mniej efektownymi.
Oprócz meteorów możemy w sierp
niu rb. obserwować dwie piękne plane
ty. Jowisza i Saturna. Jowisz świeci
wspaniałym blaskiem w południowej
stronie nieba; jest to właśnie okres je
go przeciwstawienia do słońca (data
opozycji 21 VIII), który zawsze najlepiej
sprzyja obserwacjom. Blaskiem swym
przewyższa obecnie Jowisz wielokrotnie
najjaśniejsze gwiazdy nieba.
Saturn wschodzi około godz. 21. Je
go piękny pierścień jest obecnie dosko
nal widoczny w lunecie. Dzięki ukośne
mu oświetleniu planety widać również
dobrze cień, jaki rzuca olbrzymi glob na
płaszczyznę swego pierścienia. Pierścień
ten, unikat swego rodzaju w systemie
planetarnym, składa się z bardzo wiel
kiej liczby drobnych ciał, jakgdyby roju
meteory czn ego, opasującego planetę.
Grubość pierścienia wynosi zaledwie
kilkadziesiąt kilometrów.

FiranM nowoczesna iaMeracje okien
MEMCZEL, Katowic®, pl. M. Piłsudskiego 2
NaMeknieiszy se zon w Wiśle spro
wadza wrzesień
Jedźcie dn Wisty po słońce, oddech
zdrowym górskim powietrzem i orze
źwiająca kąpiel w basenie wiśisńskim
Rozirywfei —dancingi — wycieczki
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KINO „APOLLO" Chorzów I
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MAGDA SCHNIEDER — BENJAMINO
GIGLI oraz 3-ietni PIOTR BOSSE.
Drugi film:

Groźny Bill

HARRY PIEL — GERDA MAURUS
w sensacyjnym dramacie filmowym p. L

z WALLACE BEERY. .

DŻUNGLI.
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Zabawna komedia filmowa p. t.
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przetarg publiczny
na wyk omanie budowy Urzędów Cel
nych:
1 w Rudzie Śląskie!
2 w Rasizezyoaełi
z terminem wnoszenia ofert do dnia
2 września 1938 r godz 11-ta
Bliższe ze szczegóły w Gazecie
Urzędowej Województwa Śląskiego
oraz na tablicy urzędowej Wydzia
łu Komunikacyjno - Budowlanego
w Urzędzie Wojewódzkim
(1864)

sprzeda Państwowa Kopalnia Węgla Brze
szcze, wojew. Krakowskie w ilości 300 ton;
gatunku: żelazo handlowy, blachy, otocz
ki, żeliwo maszynowe i przepalone. Sprze
daż odbędzie się w całości, przy czym na
leży oferować ceny ża żeliwo oddzielnie a
resztę szmelcu przeciętną cenę.
Sprzedaż odbędzie się na podstawie pi
semnych ofert, które należy składać pod
adresem Dyrekcji Kopalni do 16 września
b r. włącznie.
Zaplata gotówką z góry.
(2477)
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MAGISTRAT MIASTA KATOWIC — URZĄD
BUDOWNICTWA NAZIEMNEGO
ftjjłasza

w rolach głównych ulubiona para ekranu polskiego

M. BOGDA — A. BRODZISZ.
W uzupełnieniu film wykonany całkowicie w kolorach
naturalnych p. t.

przetarg publiczny
I na wykonanie robót budowl-aitych przy budiniwiie stodoły Polnej w Gorzycach.
2. na wykonanie robót śiusairsfcich.
3. m wyik-cirainie okładziny ścian sztucznym
marmiurem i marmurem maturalnym w gtnaohitt kasyna oficerskicigO' w Katowicach przy
nil Raciborskicii
Btóżisae ^szczegóły: patrz skrzynka na Pr ze
tami w dioimu biurowym przy ul. Młyńskiej
nr 4.
•
(2482)
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Od czw artie u dnia 26 sierpnia:

GUSTAW FROEHLICH — LILIAN \
HAID — SZOEKE SZAKALE
w czarującej operetce filmowej p. t.

Nie chcę wiedzieć kim iesteś
Drugi film:

Wesoła komedia p. t.

Nieznośna dziewczyna
z DANIELLĄ DARRIEUX.
Od

29 — 31.

8.:

.

Gigantyczne

arcydzieło

Ben Hur

Bpega w mSeamame

(1188)
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Poszukujemy zdol
nego

zastępcy
do zbierania za
mówi eń na wed';ny i wyroby mreTT^M sne Zgłosz skjemwać do firmy
Jan Gliwicki i Ska
Eksportowa fabry
ka wyrobów mię
snych. Rydułtowy
Stask
(2480)

Technik
handlowiec do pro
wadzenia oddziała
śląskiego poważ
nego bimpa sprze
daży obrabiarek i
narzędzi poszuk: w any Zgłoszenia
Pod .Gwarancja“
do ..Par“ Warsza
wa. Bracka 17.
(1853)

Szukasz pracy?

z RAMON NOVARRO.
Drugi film:

Dziewczęta w ismndurkach
(1189)

chorzów i.

Od czwartku dnia 25 sierpnia: Wznowienie najlepszego filmu produkcji polskiej p. t.

znajdziesz i a za
pomocą drobnych
ogłoszeń w Pols
ce Zachodniej" sło
wo tylko 0.10 er

z kilkuletnia Prak
tyka obznaiomioria
z
prowadzeniem
buchalterii i kasy
poszukuje posady
Wynagrodzenie —
skromne Oferty do
A dm . P Z “ uod

Maszyny do wyro
bu żarówek z 10
silnik firmy Awa
do sprzedania w
durni 29 o godz 11
Wielkie Hajduki;
Chorzowska 11.
(2479)

Przetarg
Dyrekcja Okręgowa Kniei Państ
wowych w Katowicach ogłasza pu
bliczny przetarg pisemny na spawa
nie około 370 sztuk styków szyn
metoda acetylennwo - tlenowa wg.
konstrukcji styku taż Tułacza Wy
mienione styki szyn położone sa na
mostach wiaduktach itö w obrębię
DOKP Katowice Warunki przetar
gowe oraz kosztorysy sa do naby
cia w Pokoju nr 310 głównego bu
dynku Dyrekcji Okresowe! Kolei
Państwowych przy ml Dworcowej
nr 1 za opłata 3.— zł Wadium obowiązuje w wysokości 2 proc od
oferowanej sumy.
(1863)
Otwarcie ofert nastani w dniu 8
września 1938 r o godz 12.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości
PENSJONAT
K. Mąezyńskiej
WISŁA
Dziechcinka
Telefon nr 66.
Ceny przystępne.
Otwarty
przez cały rok.
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ZA WOJEWODĘ:
(—) Dr Kaufmati
Naczelnik Wydziału Komunikacyjno'
Budów lanego

Dyrekcja Okręgowa Kniei Państw,
w Katowicach.

I. Km. 1160/38, 1282/38.

„ŚLAZĄCZKA"
Okazja I

Poraje się do ogólnej wiadomości, że
1. profesor gimnazjalny Bolesław Ci
chocki, rozwiedziony, zamieszkały w Ka
towicach I., ul. Kościuszki 45, syn Jakóba
Cichockiego i Konstancji z domu Wplezynska,
2. rozwiedziona Jadwiga Maria Chyliń
ska z domu Nawratil, zamieszkała w Kra
kowie, ul. Józefitów 21, córka Włodzimie
rza Nawratila i Emilii z domu Wójciechowska,
chcą zawrzeć związek małżeński.
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić win
no w Katowicach i w ,,I. K. C.“.
Ewentualne przeszkody co do zawarcia
tego małżeństwa należy natychmiast podać
do wiadomości niżej podpisanemu urzędni
kowi Stanu Cywilnego.
Katowice, dnia 24 sierpnia 1538 r.
URZĘDNIK STANU CYWILNEGO
w zastępstwie (podpis nieczytelny). (2481)

Buchalter#»

URZĄD WOJEWÓDZKI ŚLĄSKI
ogłasza

Polki, urodzonej na Górnym Śląsku,
ze znajomością perfekt stenografii
polskiej i niemieckiej. Oferty skła
dać należy pod „Górnoślązaczka “.

ZAPOWIEDŹ

DARRIEUX.
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Najistotniejszą formą udzielania pomocy
bezrobotnym — to praca.

P@SSMfcMle sie

MOJA PANNA MAMA
w roli głównej:

V Braila w Rumunii pewien żołnierz,
będąc w wesołej kompanii pijackiej, chwa
lił się, że potrafi wypić litr benzyny i na
stępnie włożyć zapałkę płonącą w usta. —
Istotnie też wypił wymienioną ilość benzy
ny i do ust przyłożył zapałkę. Nastąpiła je
dnak straszna katastrofa. Gazy wydobywa
jące się z żołądka zapaliły się i wkrótce
lekkomyślny 'człowiek stanął formalnie w
płomieniach. W kilka chwil zmarł on w
strasznych cierpieniach.

ŻYCZEŃ

Nie zapomni) o mnie

WOLNOŚCI 48.

ZEW

Szaleńczy zakład nijacki
przypłacił życiem

powtarzamy najpiękniejszy firn wszystkich czasów pt.i

KINO »COLOSSEUM", CHORZÓW I

2 Film:

-------ooo---- —

Od czwartku dnia 25 sierpnia:

NA

W rolach głównych:

Dziś:

WARSZAWA. W dniu 4 września odbędzie się
w Wielkiej Wsi uroczystość poświęcenia i odda
nia do użytku miejscowej ludności dużego 2-piętrowego „Domu Rybaka“ im. Gen. Orlicz-Dresze■ra,. który został ufundowany przez Ligę Morską
i Kolonialną.
Dom ten posiada ośrodek zdrowia, bibliotekę,
świetlicę, czytelnię, dużą salę teatralną oraz sze
reg innych urządzeń. Na uroczystość otwarcia
„Domu Rybaka“ przybędzie szereg delegacy] z
Gdańska, Gdyni, Torunia i innych miast

Drobne

ümefotowaihy. ład ogłoszenia orzyiny słoneczny w
centrum Katowic muiiemy co dzień
tanio . do wynaję nie do eod-z 16
cia Oferty do Atim
Administrada
P Z pod .Jani po
kój“..
iimimmjimmiiii

We wtorek dnia 30 sierpnia 1938 r, o
godz. 11.30 .w Bielsku, ul. Kolejowa 18
sprzedam następujące ruchomości:
5 koszul nocnych, 70 koszul popelinowych różnych, 118 koszul męskich różnych,
4 pary bielizny kolorowe, 5 pyjamy flane
lowe, 2 pyjamy jedwabne, 2 bonjurki, 1
płaszcz nocny, 5 kalesonów, 14 pulowerów
męskich wełnianych, 5 damskich, 6 fartu
chów damskich, 4 polo koszule, 50 koszul
różnych, 14 koszulek gimnast., 11 szalików
jedwabnych damskich, 15 portmonetek skó
rzanych, 7 fartuchów gu-mowych, 9 rocznia
ków 3 koszule siatkowe, 5 paski podwiązki
kobiece, 1 garnitur damski, 32 berety dam
skie, 50 reformy, 50 szali różnych, 4 matki
kąpielowe, 1 para kale,son. dług., 191 poń
czoch różnych domsk. i dziecin., 168 husteczelc różnych, 93 par skarpetek, 71 pasków,
U centymetrów, 6 skórkowe, rękawiczki, 20
pasków plecionych, 22 grzebyki damskie,
32 podpinki do włosów, 6 kawałków gumy
dł. 24,50 m, 26 pasków do spodni, 118 par
rękawiczek różnych, 15 grzebieni, 45 skar
petek dziecinnych, 283 krawatów różnych,
34 kołnierzyków męskich, 104 pudełek koł
nierzyków, 9 kołnierzy, 2 pijamy, 2 pary
kalesonów,
oszacowanych na łączną, kwotę 3055,15 zł.
Ruchomości można oglądać w dniu licy
tacji w miejscu 1 czasie wyżej oznaczo
nym.
KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO
w Bielsku. .
<JS65)
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różnego za->
wodu łatwo
znajdziesz dając drobne ogło
szenie w największym orga
nie ogłoszeniowym
Górnego Śląska

Polsce Zachodniej
Słowo tylko 0,10 gr
’ T , T

