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przysporzyły Chińczykom baterie japońskich
okrętów wojennych w Szanghaju,
BURMISTRZ MIASTA POLECIŁ ZATOPIĆ

SZANGHAJ. Walka na ulicach Szanghaju
trwała przez cala. noc.
Wczoraj o świcie piechota chińska przypu
ściła desperacki szturm na okopy japońskie w
pobliżu Czapei i YukOfi Road. Atak popierany
byl silnym ogniem artyleryjskim. Mimo boha
terskich wysiłków wojsk chińskich, ataki zo

pierwszych bomb zapanowała niebywała pa
nika. Kilkanaście osób stratowano w popłochu.
Chińczycy zaczęli zamykać sklepy, chowając
się do piwnic.
Japończycy zajmują obecnie całą część kon
cesji międzynarodowej, położoną powyżej rze

stały odparte ogniem karabinów maszyno
wych i moździerzy.

Chińczycy nie zrezygnowali jednak i po
nawiają swe szturmy. Sytuacja wojsk japoń
skich na tym odcinku jest bardzo ciężka.
W dzielnicy Yang Tse-Pu słychać gwałto
wną strzelaninę z karabinów i dział. Dzielni
ca ta leży u krańca północnej części koncesji

W RZECE NOWĄ PARTIĘ DŹONEK,
lak, że żegluga została zamknięta. Kilka wo
jennych okrętów cudzoziemskich zostało uwię
na Yang Tse; wobec zatarasowania
czki Suczau. Wszystkie mosty, przerzucone zionych
koryta
rzeki
zatopionymi dżonki mi, okręty (e
przez rzekę, zostały zamknięte przez poste i statki nie mogą
wydostać się na pełne morza*
runki japońskie, co w chwili bombardowania
JAPOŃCZYCY OSTATECZNIE ZAJĘLI
dzielnicy przez samoloty chińskie, przyczyniło
się do jeszcze większej paniki. •
W NOCY NANKAU,
SZANGHAJ. Wobec poważnych strat, jakie wypierając broniących się zaciekle Chińezy
ków z cytadeli.
Japończycy posuwają się powoli do prze*
leczy, natrafiając na zdecydowany opór. W

trzech wąwozach, które stanowią przełęcz

Nankau, słychać nieustanną kanonadę. Pozy
cje wojsk chińskich, ukryte na zboczach gór#
są bardzo trudne do zdobycia.
PIEKŁO W SZANGHAJU.
SZANGHAJ. O godz. 21 ej czasu lokalne
go japońskie działa okrętowe rozpoczęły ostrze*
liwanie dworca północnego.
Samoloty japońskie bombardują północna
część dzielnicy Czapei, oraz lotnisko. Francu
zka i japońska koncesj ; stoją w płomieniach.
W dzielnicy chińskiej padło ponad 300 Chiń
czyków. Władzo koncesji francuskiej komuni

miodzy narodowej.

Od świtu tocz4 się mordercze walki w oko

licy toru wyścigowego, którego bronią silne
oddziały rza.du nankińskiego ora-z w okolicy
dworca północnego. Część dworca znajdowała
ę W nocy w rękach Japończyków, nad ranem
jednak cały dworzec został znów opanowany

przez wojska chińskie. . ...
Dzielnica Pao-Szan położona na północ od
dworca znajduje się pod nieustannym ogniem

kują, że na skutek wybuchu bomb, zrzuco

nych przez samoloty chińskie na Avenue Ed
warda 7-go padło ib'5 zabitych i 828 rannych. .
Ilość ofiar wybuchu bomby na Nankin Hoad
obliczają na 50 zabitych i 70 ciężko rannych.
W Szanghaju istnieje olbrzymia koncesja
francuska, licząca pół miliona ludności, obro

artylerii japońskiej.
TOKIO. Agencja. Domei donosi, że w wal
kach o Szanghaj wzięły po raz pierwszy udział
SAMOLOT : CHIŃSKIE I JAPOŃSKIE.

ty Szanghaju wynoszą zaś 60 proc. obrotu
handlowego Chin, co jest miarą zainteresowań
Eskadra bombowców chińskich pojawiła
i Chińczyków, którzy z walizkami w rękach wsiadają do pociągu Francji i innych mocarstw zagadnieniem
się wczoraj rano nad siedzibą głównej kwate Grupy Europejczyków
na dworcu w Pekinie, mającego ich.zawieść w bezpieczniejsze strony.
szanghajskim.
ry desantu japońskiego w Szanghaju i obrzu
ciła ją bombami.

Wojska japońskie otworzyły na eskadrę
chińską ogień z karabinów maszynowych i
dział przeciwlotniczych. Wkrótce pojawiły się

samoloty japońskio i stoczyły nad dzielnicą
japońską bitwę powietrzną z napastnikami.
W chwili ataku lotniczego ulice mi . i hv

ły przepełnione tłumem ludzi. Po wybuchu

Pogoda na niedzielę
WAE3ZAWA. Pogoda o zachmurzeniu zmien

nym, miejscami deszcze i skłonności do ba"z.
Chmury kłębiaste \ warstwowo-kłebiaste. Pod-'
stawa chmur rriskich od 300 do 6O0 m Rano
miejscami mgły. Ciepło, słabe chwilami umiar
kowane wiatry południowo-zachodnie Widzial
ność na ogół dość dobra. Wiatry górne połu
dniowo-zachodnie i zachodnie z szybkością 25
- ^40 km. godz. z oorywatni.

PARYŻ. Tarcia między poszczególnymi Anarchiści ogłosili w Albacete własną repu
stronnictwami w Hiszpanii przybierają coraz blikę, niezależną od Walencji. Żywot tej re
ostrzejsze formy. Anarchiści, prześladowani publiki nie trwał długo.
przez stojący pod wpływami komunistów
Z Walencji nadeszły nowe posiłki — od
rząd Negrina, buntują się i zbrojnie usiłują działy brygady międzynarodowej. Pod do
bronić swr ego stanowiska.
wództwem czerwonego komendanta Albacete
Największe rozmiary przybrała rewolta „generała" Mangada brygada międzynarodo
anarchistów w Albacete. Anarchistyczne mi wa urządziła krwawą masakrę anarchistów
licje zdołały opanować kilka budynków o zna w mieście. Gmach urzędu pocztowego został
czeniu strategicznym i uwięzić kilku dygni otoczony przez wyborowe oddziały karabinów
tarzy komunistycznych. Z Walencji wysłano maszynowych, które rozpoczęły wściekłą ka
do Albacete silne odziały policji, które jednak nonadę. Milicja anarchistyczna, widząc bez
zostały przez anarchistów wyparte z miasta. nadziejną sytuację, postanowiła się poddać.

Pozostawiwszy broń w lokalach poczty mili
cjanci z białym sztandarem wyszli z gmachu.
Międzynarodowa brygada nie uszanowała
jednak białego sztandaru. Gdy prawie wszy
cy obrońcy poczty znaleźli się na placu przed
gmachem puszczono w ruch karabiny maszy
nowe. Ze 150 milicjantów anarchistycznych
ani jeden nie wyszedł żywy z tej rzeźni. Po
tej masakrze reszta oddziałów anarchistycz
nych uciekła z miasta, bądź też złożyła broń,
oddając się na łaskę i niełaskę komunistów.
Do poważnych rewolt anarchistycznych
doszło również w Barbastro i Caspe w Ara
gonii. Anarchiści wypędzili milicje komuni
styczne, które okopały się pod miastami. Dla
stłumienia rewolty wysłano z Walencji w\>jsko
z samochodami pancernymi.

W Barcelonie, gdzie krwawy płk. Poza*

Brak wieści o samolocie Lewoniewskiego
FAIRBANKS (Alaska). Panuje tu za
niepokojenie co do losu Lewoniewskiego,
oci którego nie otrzymano żadnych wiado
rrości od chwili, gdy przeleciał biegun pół
nocny. W kołach lotniczych uważają, że
samolot jest opóźniony o 5 godzin. Możli
wym jest jednakże, że opóźnienie to zostało
powodowane
bardzo silnymi przeciwnymi
'

leciał ponad biegunem północnym, kieru
jąc się ku Alasce. Wiadomości, nadawane
z samolotu, były chwytane przez nadbrze
żne stacje sowieckie. O godz. 14 .32 Lewo
a.cwski nadał wiadomość, iż ostatni motor
po prawej stronie przestał funkcjonować
z powodu wadliwego dopływu oliwy. Sa
molot znajdował sią na wysokości 4.600
v. iatrami.
metrów. Lot odbywał się we mgle. Zwa
żywszy, iż w owym czasie motory samolo
MOSKWA. W ciągu pierwszej poło tu skonsumowały już znaczną część ben
wy piątku otrzymywano regularnie wiado zyny i oliwy, ciężar samolotu zmniejszył się
mości o locie Lewoniewskiego, który od tek znacznie, iż mógł on kontynuować lot,
bywał się pomyślnie i zupełnie normalnie. nie zmniejszając wysokości. Po godz. 14 .32
O godz. 13.40 (czas moskiewski) samolot regularne połączenie z samolotem uległo

przeprowadza masowe aresztowania przywód

ców niekomunistycznych, dochodzi do nie
ustannych demonstracyj i starć. Anarchiści

przerwie. O godz. 15.58 (czas moskiewski) ze swoich fortec na przedmieściach urządzają
stacja radiowa w Jakucku przyjęła depeszę, niespodziewane wypady do śródmieścia sto
Katalonii, i po utarczkach z oddziałami
nadaną z samolotu, następującej treści: licy
rządowymi wycofują się znów na przedmie

Wszystko dobrze, pole widzenia małe. O
godz. 17.53 samolot rzucił zapytanie: Czy

ścia.

Do rozruchów doszło nawet w samej Wa
lencji. Grupa anarchistów i trockistów usiło
wała wtargnąć do pałacu prezydenta Azany,
ażeby zaprotestowć przeciwko ciągłym aresz
towaniom przywódców organizacji anarchi
i trockistowskiej P. O . U . M.
sygnałów, nadanych przez samolot. Podo stycznych
Demonstranci dostali si^ jedynie na po

mnie słyszycie?
Wszystkie stacje radiowe, zarówno pań
stwowe, handlowe, jak i prywatne, w Ame
ryce Północnej — bez przerwy poszukują

bnie postępują wszystkie stacje sowieckie dwórze pałacu, skąd zostali wyparci przez
na Dalekim Wschodzie. Do godz. 2 .30 nie gwardię szturmową. Podczas starcia na po
zdołano jednak nawiązać łączności z samo dwórzu pałacowym zabity został jeden anar
chista, a kilkunastu odniosło rany. Pozosta
Ictem Lewoniewskiego.

o—I

łych aresztowano.
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Dworek, gdzie Marsz. Piłsudski

spędził swój ostatni urlop

przeciwko warszawskiej centrali Z. Z. Z.

WARSZAWA (UL \vł.) Senator Wojciech lalno^c " niektórych działaczy — wobec czego wspólnym wysiłku dla pożytku Polski i pol
Malinowski, jeden z- tw6rców ZZZ wystoso składa svyój mandat do Centralnego Wydziału skich mas pracujących" .
wał do preiydiiim Centralnego Wydziału ZZZ.
Ze słów tych wynika, źe sen. Malinowski
ZZZ w stolicy — z którym śląski ZZZ nie ma
Sen. Malinowski kończy swój list następu zamierza nadal pracować naa organizacją ru
jak wiadomo nic wspólnego — list, którego je ymi słowami: „Ustępując z Centralnego chu zawodowego — oczywiście zdała od ZZZ
treli zakomunikował również prasie. W Ji Wydziału ZZZ wierzę niezłomnie, iź z tymi z centralą w Warszawie.
icli
tym son. Malinowski oświadcza na wstę robotnikami, którzy wyżej stawiają interes
List ten wywołał specjalną satysfakcję w
:
p e, że sytuacja dla dalszego rozwoju ZZZ z państwa od interesów często tylko dla dema ZZZ z centralą w Katowicach, gdzie takie sa
centralą w Warszawie w myśl idei założenio gogii nazywanych klasowymi, źe z robotnika me przekonania wzięły górę i spowodowały
wej ZZZ — scalenia wszystkich robotników mi, którzy pragną złączyć się w wielkim zwią właśnie odseparowanie się od centrali war
polskich w jedną zawodówkę — jest bezna zku zawodowym — wkrótce spotka się we szawskiej.
dziejna. Senator Malinowski krytykuje dzia
łalność" kierowników centrali warszawskiej
ZZZ i zapowiada, że będą musieli zdać rachu
nek przed robotnikami za źle wykonaną pra
cy- Sen. Malinowski zarzuca kierownikom
ZZZ, że wprowadzając zasadę „jednolitego
frontu" WÓWCZAS, gdy komuniści również ha

sło to propagowali, w ten sposób osłabili za
łożenie ideowe ZZZ. Dalej sen. Malinowski
zarzuca kierownictwu ZZZ anarcho-eyndyka
lizm, którego skutki obserwować można na
wypadkach hiszpańskich. Cała robota na te
renie ZZZ przygotowała w ciągu ostatniego
półtora roku rozkład, jaki się obecnie dokonać

TUNIS Kapitan parowca francuskiego Pa leżności państwowe! Łódź ta tylko przez krót
ranie" kulrv przybył onesdai wieczorem do ka chwile pozostawała na powierzcluri morza.

Tunisu oświadczył, iż orzed statkiem iego, g4y »o czym ponownie zanurzyła sie i zniknęła.
zbliżał się do wybrzeża Afryki, wybuchła tor"
Zalojci okrętów handlowych, stojących w
peda Wkrótce PO eksplozji ukazała sje na pj aortach Tunisu, domagają sic eskorty okrętów
wierzchni łódź podwodna o jueznanej przyna wojennych.

sudskiego, doprowadzając je do takiego stanu,
w jakim znajdowały się podczas Jego w tym
dworku pobytu.
To ostatnie letnie mieszkanie Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego będzie udostępnione do zwie
dzania w okresie od 15—22 sierpnia br. w go
dzinach popołudniowych od godz. 14 —17-ej.

Wróciłem
DR NED. H . KOMPF
lekarz specjalista w chorobach uszu, nosa,
gardła i krtani
Chorzów I, ulica Wolności 3. telefon 400-33
8061

MIOIOUI sportowe.

Wyniki motocyklowego
"
„Tourist Trophy w Wiśle
„Tygodnia Gór" odbył sie w Wiśle motocyklo

wy "okrężny wyścig górski, 5-ty Tourist l>«

robotników w jedną wielką gromadę zawodo

wą — zaczęto burzyć to, co przez kilka lat

W dals?.ym ciągu zarzuca sen. Malinow
ski kierownikom warszawskiej centrali
ZZZ.
41

nek letni, zrekonstruowali ostatnio wnętrze
pokojów zajmowanych przez Marszałka Pił

WISŁA. W sobotę w przeddzień otwacla

musiał w ZZZ. Zamiast scalenia i łączenia
mozolną pracą zbudowano.

ŻYWIEC. Staraniem Towarzystwa Przyja
ciół Ziemi Żywieckiej, pp. Kępińscy, właścicie
le dworku pod Żywcem, w którym Marszałek
Józef Piłsudski spędził swój ostatni wypoczy

Ks.
Kentu podobało się w Polsce
ŁAŃCUT. Księstwo Kentu są niezwy

phy Polski Organizacja wyścigu zajmował flę
Motocyklowy Klub Związku Strzeleckiego w

Cieszynie pod protektoratem P. Wojewody

Ślasksęgo dr Grażyńskiego.
Trasa Jest typowo Górska o długości 18,5 km.
scowości, przy czym w samym łańcucie 1 posiada
że przy pomocy ,,Frontu Robotniczego posta
na każdym okrążenia 133 zakretv ł
nowili pirowadzić pracę destruktywną i na in kle zadowoleni ze swego pobytu w Polsce. zamierzają zatrzymać się przez dwa tygo J5 serpentyn. Różnica wzniesienia wynosi o<f
"

nych polnch. a mianowicie pracując nad roz w* rozmowie z ordynatem Alfredem hr. dnie. Odjeżdżając z Łańcuta księstwo Ken 365nido884m.
biciem Związku Legionistów. Sen. Malinow
te traso utrudniał w znacznej mie
ski uzasadnia swe twierdzenie numerem Potockim podkreślili, że są zachwyceni tu zostawili list pochwalny dla orkiestry rzeCiężka
deszcz, który na krótko przed zawodami
Polską i jej krajobrazem i że w przyszłym zamkowej i jej dyrygenta, znanego kom
. .Frontu K^obotniczego", wydanego specjalnie
zamienił
sie
w ulewę.
na zjazd kolonistów w Krakowie. Również roku przyjadą na dłuższy pobyt do Polski pozytora i muzyka p. Marca.
Wyścig odbył sie w dwóch kategoriach,
zarzuca sen. Malinowsżi kierownikom centrali dl* zwiedzenia ciekawszych okolic i miej
sportowej I wyścigowej. Na starcie stanęło ogó
warszawskej ZZZ zbyt wielkie sympatie dla
łem około 40 maszyn Pod względem technicz
nym I sportowym uważać należv zawody za nie
rządu madryckiego w Hiszpanii i forsowanie
eidałe. Zaniotowano również szereg wypad
ma ni fes tacy j na jego rzecz.
1
ków. I tak Dąbrowski z Gdyni, któremu p„ *kł
Sen. Malinowski utrzymuje, źe na terenie
hamulec, przewrócił sie 1 odrósł poważne ob
flareso ZZZ robotnicy swoją zjednoczeniową
rażenia. Przewieziono go do szpitala w Cieszy
idee przebrali przez nieodpowiedni?!, lekko
nie. Wyjątkowy pech orześładował Lange/a z
myślna, a często złośliwie destrukcyjną, dzia
Warszawy, który miał 6 defektów 1 biegu niw
WARSZAWA (tel. wO Wyznaczo stochowie powołano 40 świadków ora* ukończył.
Poza tvm nje ukończyli biegu; Api

Pnes na tle MMI MM

INSPEKCJA URZĘDÓW SKARBO
WYCH
WARSZAWA. W dniach 12 i 13 bm wicemi

nister Skarbu Świtalski przeprowadził inwek
cta urzędów skarbowych w Jędrzejowie, Lima
nowej (dział katastr.). Gorlicach, Rzeszowa 1
Tomaszowie Lubelskim oraz przeprowadzi! kon
ferencie z naczeirrikiem urze&u skarbowego w
Nowym Sączu.

ny już został termin procesu karnego na szereg biegłych z naczelnikiem wydzia
tle katastrofy
kolejowej pociągu i»lux łu drogowego stołecznej dyrekcji kole
'4
torpeda na linii Katowice — Warsza jowej taft. Dyjakiewiczem na czele. O 
wa. W czasie katastrofy tej w dniu 25 bronę wnosić będzie warszawski adwo
marca br. poniosło śmierć pięciu kole kat mec. St Ułas. Obrona przedstawiła
jarzy a 12 pasażerów odniosło rany. Na szereg wniosków o załączenie do akt
rozprawę, która odbędzie się w dniu 23 sprawy wyników dochodzeń dyscypli
. .,
września w sadzie okręgowym w Czę narnych.

Celm inspekcii było m. in. stwierdzenie w

dach

W Jędrzejowie, wobec stwierdzenia o zo4z.
8.10 rairo nieobecności 4 urzędników, wicemini

ster zarządził przeprowadzenie dochodzeń ad
ministracyjnych.

W Krakowie wiceminister Świtalski prze
prowadzi? Inspekcie zach. mafop. fnspektorjiu

straży eramcznei. ir/teresujac sie kwestia współ
działania urzędów celnych, urzędników kootro>i
skiFbowej i ochrony skarbowe! ze strażą graaj 
czira

KARTEL WAPNA ROZWIĄZANY!
WARSZAWA. Jak donos! tm. JPoJska Go
spodarcza'4

km na godzinę.
Wyniki techniczne sa następujące:

Kategoria sportowa 100 cem — dwa okrą
żenia — 36 km Geyer Alfred (Cieszyli) na I),
K. W.
Kategoria sportowa 250 cem — 3 okrążenia
—
54 km. 1) Szydłowski (Grudziądz) na Rudge.

Kategoria sportowa 350 cem - 4 okrążenia

72 km. 1) BuJok (Cieszyn) na Puchu czas
1,11,54.2 .

fa-kj sposób urzędy s>karbowe sąsiadujących Izb

skarbowych kieleckiej, krakowskiej, lwowskiej
i lubelskiej przeprowadziły w praktyce wydaie
ostatnio zarządzenia Miti Skarbu w sprawie P
p.Mzadkownnia działów egzekucyjnych oraz
yymiarn podarku gruntowego na nowych zasa

syńczyk Sene Telia i Austriak Schoerg. Rekord
okrążenia osiągnął Runtsch wynikiem 103 5^

Kategoria sportowa do 1000 cem — 5 okrą
żeń — 90 km 1) Lemański (Poznań) na BMW.
Kategoria wyścigowa 250 cem — 6 okrążeń
108 km.:

1) Nowotny (Austria) na Puchu w czasie
MONTREAL. Jak juz pokrótce donosiły de nych wycieczek turystycznych z Kanady \ Sia
pesze jedna z Dieciu słynnych dziś na cały nów Zjednoczonych nawiedzane. Turyści rruei
świat sióstr. Dionne. Diecioraczków kanadyj do tej Dory możność osiadania słynnych dzieci
skich, sensacii i ciilu/bv ca>lej Ameryki, zachoro w jch niemniej słynnych szklanych pokojach
wała na lekka grypę.
dziecinnych. Teraz nie pozwala sie turystom na
Z choroby szybko sie wyleczyła ! dr Dafoe. zbliżanie sie do domu.
który piecioraczkami cnoiekuie sie od ich uro
Do dra Dafoe ze wszystkich stron Ameryki
dzin, pozwolił na to a.idbv mała Emilia powró na-dchodza listy i telegramy z wyrazami współ
ciła do swych siostrzyczek.
czucia Dr Dafoe za pośrednictwem radia zapo
Dziecko jednak dostało recydywy i zarazi wiedział, fż będzie podawał codziennie biule
ło grypa swe cztery siostrzyczki. Wobec te^o tyn o sta<rue zdrowia piecioraczków
W chwili, gdy siostryczki wyzdrowieją sa
dr Dafoe polecił, ażeby mecioracziki ułożono w
łóźikach i przerwano wszelkie odwiedziny.
me, za pośrednictwem radia podziejkuiia za wy
Miasteczko Calander jest ciągle celem ocz razy sympatii w czasie choroby.

1,20,04.4,

2) Geyer (Cieszyn) na DKW. 1 .22 .13 .6 .

3) Weyl (Poznań) na DKW. 1 .45.25,8.

Kategoria wyścigowa 350 cem. — 8 okrążeń
— 144 km. 1) Fiszer (Bielsko) na AJS. 2 .06.12 .

Kategoria wyścigowa 500 jjcin — 10 okrą

żeń — 180 km.:

1) Runtsch (Austria) na Nortonie, przecięt

na sj ^kość 92 km na godz.

2) Czerny (Austria) na AJS. 2.04 .43.6 prze
ciętna szybkość 91,8 km. na gojdz.
3) Mieloch (Poznań) ca Nortonie 2.13 .6 prze
cietna szybkość 81.5 km.

4) Werner (Niemcy) na Rudge
5) Bathelt na Rudge.

(zesz 33 z dnia 14 bm.) orzecze

niem ministra przemysłu i Handlu rozwiązano
w dirju 14 bm. Kartel producentów wapna w
Wjlnie. utworzony w kwietniu 1935.r. w formie
spółdzielni z ograniczona
odpowiedzialnością
4
1 f. ..Ceatrowa/pm> \

REKRUTACJA DO KOPALŃ BELGIJ
SKICH

Na półmetku

Marszu Powstańców nad Odrę

PQZNAft. Poznański urząd wojewódzki a
s tal ii kontyngent robotifHców. którzy zostaną
RYBNIK (tel. wł.) Do półmetka w
IĄrekrutowani w Jarocinie na wyjazd do ko
palń belgijskich w wysokości 651 robotników Rybniku przybyły wszystkie drużyny mar
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych. szowe w doskonalej kondycji. Najlepiej
Z tei liczby przydzielono powiatowi jarocińskie świadczy o tym fakt, że na trasie nie od
mu 150, kępińskiemu, ostrowskiemu \ krotoszytf
skienru po 100. śremskiemu i średzkiemu po SC; padł ani jeden zawodnik. Oczywiście na

oraz wrzesińskiemu 41 osób. Ilość zgłoszeń mttę w Rybniku — jak przystało — przy

przewyższa znaoznie ten kontyngent. Z sameKO szła jako pierwsza drużyna
pow. iarocińskijjo zulosiło sie 1.389 o«sób. wśród Śląskich pow. rybnickiego.
których 384 posiada wymagane kwalifikacje.

Powstańców

U wejścia na rynek ustawiono bramę
triumfalną, umajoną kwiatami i zielenią, a
ttiokoto zebrały isc tłumy rybniczan, któ
rzy entuzjastycznie witali wkraczające na
rynek drużyny. Sypały się kwiaty rzucane
pod nogi strudzonych marszem powstań

m. Weberem i nadkom. Niedzielą na czde.
W Rybniku drużyny marszowe pozostały
przez całą noc na zasłużonym spoczynku,
aby w niedzielę rano wyruszyć _w dalszą
drogę do Olzy.
Zaznaczyć trzeba, ze na całej trasie od
Katowic organizatorzy przygotowali punk
ty odpoczynku, a więc w Ligocie, w Miko
łowie, gdzie — jak każdego roku — funk
cje gospodarzy pełnili wiceburmistrz w nie

finiszu w Olzie, rośnie entuzjazm dla nich,
przyjmują ich wszędzie z sercem i życzli
wością. Nic dziwnego; marsz powstańców
nad Odrę ma za sobą wieloletnią tradycję

i każdego roku jest wydarzeniem dużej

miary dla mieszkańców miasteczek i wsi,
przez które prowadzi trasa.

Start z Rybnika do wielkiego etapu

Rybnik — Wodzisław — Olza nastąpi o

NAKRYCIE GNIAZDA KOMUNISTÓW
obecności burmistrza i p. burmistrzowa godz. 6 ej rano. W dwie godziny później
CZERNIOWCE. Prasa donosi o wykryc.u
w
Katowicach
o godz. 8 wystartują samo
Kojowa, podejmując wszystkich w leśni
organizacji komunistycznej w miejscowości ku
chody i motocykle do jadu Szlakiem Pow
czówce.
Równie
entuzjastycznie
powitanie
racyjnej Budachi Policja polityczna przy po
zgotowało maszerującym Orzesze, gdzie stańców z metą w Olzie.
mocy oddziału zandaurierii otoczyła wille ,$i
*ota" w Budachi* w któiei to wiM mieli swą ców i młodzieży powstańczej.
(Sprawozdanie z pierwszego odcinka
r rzygotowano dla nich skromny, ale poży
•icdzjibe komuniści. Ogółem aresztowam) 36
Przybywających na półmetek witali wny posiłek"i gdzie pozwolono im dłużej Marszu Powstańców nad Odrę znajduje się
osób. w tym wiele kobiet i młodzieży szkolne). [
— Trzeba zaznaczyć, że w mia w kronice dzisiejszego numeru „Polski Za*
Większość z pośród aresztowanych stairowja przedstawiciele władz z wicestarostą pow. oapocząć.
"
znaijjj w Rumunii pLzewódcy kojtninistocauL I lybaiddejto £. Łukowieckim, burmistrzem rę, jak maszerujące oddziały zbliżają si$ do chodniej . )
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INOWROCŁAW-ZDROJ

Polska bierze odział w targach w Królewca
BERLIN. W tegorocznych targach w Kró . udział ambasador R. P . Lipski oraz liczni
leweu weźmie również udział Polska, wysta przedstawiciele polskiej prasy w Niemczech,
wiając na własnym stoisku swą produkcję | Z Polski przybędzie oprócz szeregu przedsta
eksportową zwłaszcza rolniczą i rękodzielnd- wicieli ze świata gospodarczego, również kil
czą.. W uroczystości otwarcia targów weźmie |ka wycieczek.

Kuracje ryciałtowct całkowity pobyt
185, zł
»-tva.
III. seson od 1o VIII.

126,

ił

240, Ił

Bezpośrednie prospekty wysyła
Zarząd
'
informuje .ORBIS

8112

Na święto żołnierza

Język polski posiada słowo jedno, ta
lvman cudowny rozkwitu narodowej po
tcgi Rzeczypospolitej, słowo, które jedno
czy wszystkie serca patriotyczne, niweluje
rćżnice, łączy przeciwstawne obozy poli

lub gnić, to cała konstrukcja grozi zawa ny jej otwartych granic, jeśli nie piersi żoł
laniem. Pilnujmy tego nowego nabytku nierskie..."

serca i rozumu polskiego. Trzeba, aby każ
cie polskie dziecko, ucząc się pierwszych
słów pacierza, równocześnie uczyło się ko
tyczne.
chać ideę żołnierstwa. Niechaj każda pol
Słowo to, mocne jak imię samej Polski, ska matka pamięta o tym, myśląc o szczę
/wie się — wojsko. Wojsko polskie, potęż ściu i honorze swego syna. Bo „Rzeczpo
ne, doskonale zaopatrzone i zorganizowane spolita nasza jest otworzysta", jak to po
I jeśli dzisiaj z prawdziwą dumą i ra wiedział jeden z kanclerzy polskich w
dością stwierdzamy, że w Polsce — której XVII wieku, — i cóż postawimy dla obro
historia pozostawiła w spadku doświadcze
nia antymilitarystyczne i testament nawo

Dzień 15 sierpnia jest narodowym świę
tom żołnierza polskiego. Nie jest to święto
historycznie wyrozumowane, nie wypływa
ani z żadnych przesłanek partykularnych,

politycznych, czy biurokratycznych, nie
jtst sztucznym przyczynkiem do żywej
tradycji, ale nią samą. Zrodziło się ono z
gfębokich uczuć całego narodu względem
własnego wojska, powstało z wierzeń spo
łeczeństwa, które w tej dacie upatrzyło wi
ać my znak największego zwycięstwa, zwy
cięstwa żołnierza polskiego nad wrogiem

łujący do tworzenia wielkich sił obron

nych, — nasi żołnierze, nasze wojsko jest
otoczone powszechną pełną szacuiku mi
łrścią, to dzięki temu, iż uczucie to nie po
wstało z dnia na dzień, nie zostało wzbu
dzone sztucznymi efektami pstrych mun
dirów i parad, lecz powstało z siewu znoj

odwiecznym.

Nie jest to dziełem przypadku, kcz ra
czej mocnego instynktu narodów., że świę

to żołnierza polskiego przypada w dniu
Matki Boskiej Zielnej. W Polsce bowiem
tradycja dziejowa przeplatała się zawsze z
tojęciami chrześcijańskimi, poczynając od
pieśni bojowej
rycerstwa polskiego „Boga
redzica " poprzez obronę Częstochowy i
ryngrafy żołnierskie z wizerunkim Matki

nego na polach bitewnych.

Gdy mowa w Polsce o wojnie, o bi
twach, o wojsku, rysują się one na tle oi
brzymiej postaci Twórcy naszej niepodle
głości, który ideę żołnierskiego rycerstwa
pedniósł
do wyżyn pojęć „Honor i Ojczy
zna" na sztandarach wojskowych wypisa

Eoskiej aż do ostatnich czasów.

Dzień 15 sierpnia jest dniem radości i
dumy każdego Polaka, manifestacją uczuć
wolnych obywateli dla własnego wojska.
W dniu tym tradycja nie toleruje żadnych
rozbieżności politycznych, żadnych zróż

nych. Gdyby więc zapytać historię, bv

orzekła, z czego się Rzeczpospolita zaczę
ła, na to tylko tę jedną krótka dałaby od
powiedź:

niczkowali; pod sztandarem wojska je

Z WOJSKA I WODZA!

dnoczą się uczucia wszystkich obywateli,
tak jak zjednoczyły się bez zastrzeżeń w
pamiętnych dniach sierpniowych 1920 ro

Wraz z wojskiem bowiem powstawała
Polska. Gdy wojsko niszczało w Polsce,
chyliła się Rzeczpospolita ku upadkowi,
gdy wojsko rosło w siłę — rozkwitała Rze

ku.

Dzień 15 sierpnia, to święto Wojsk
Polskich, najwyższego dobra Rzpli:Cj —

czypospolita. Wreszcie te dwa pojęcia:

Rzeczpospolita i Wojsko Polskie stały się W piętnastą rocznicę zwycięskiej bitwy pod Warszawą. — Zdjęcie nasze przedstawia
w micie naszego odrodzenia nierozłączna omawianie planu bitwy przez Marszałka Piłsudskiego z ówczesnym generałem śmigłym
wzajemnie się symbolizujące.
Nic więc dziwnego, że wojsko w Polsce

stało się kośćcem naszego życia państwo
wego, że bez pojęć obronnych, bez wzglę
du na potrzeby obrony narodowej nic wiel
k ego w Polsce dokonać nie można. Sięg
nijmy do dowolnej dziedziny: społecznej,
gospodarczej, politycznej — w każdej tkwi
Y/zgląd na obronę narodową, potrzeby woj 
skowe są jedynym właściwym drogowska
zem.

Fachowy robotnik uzupełniający swą
wiedzę praktycznie wiadomościami teore
tycznymi, pracujący w warunkach bezpie
cznych i higienicznych, żyjący w pomyśl
nych warunkach — to pozycja wielce do
datnia w rachunku obrony państwa. Ro
botnik, pracujący w warunkach grożących
inwalidztwem, źle płatny, borykający się z
nędzą, wydany na łup wrogiej demagogii
— to strata ogromna dla obrony narodo
wej. Rolnik, który nowocześnie prowadzi
swą gospodarkę, przemysłowiec, który dla
>swych jednostkowych interesów zakreśla
;sianicę pojęciem dobra państwa, urzędnik

Rydzcm.

ŚWIĘTO SKONSOLIDOWANEGO
POD ZNAKIEM OBRONY NARO
DU POLSKIEGO.

Łabędzi
śpiew
p.
Calondera
(Na marginesie „Zbioru urzędowego poglądów Prezydenta

lv |/

Komisji Nieszanei dla Górnego Śląska"!

jlku dniami ukazała się drukiem ob
szerna Ji-tomowa praca p. t. ,,Zbiór urzędowy
poglądów Prezydenta Komisji Mieszanej dla
Górnego Śląska z dziedziny praw mniejszościo
wych wydanych na podstawie przepisów czyści
'
III. polsko-niemieckiej Konwencji Genewskie z

dnia 15 maja 1922 — w czasie od 15 czerwca
1922 do 15 lipca 1937", objętości z góra 1200

stron (XXXI + 633 + 591 stron). Zbiór fcsi

kacji tendencyj agitacyjnych. Pracę p. Caloa autorów i redaktorów Kowencji Genewskie},
przez okres
dera uważamy za pewnego rodzaju bilans 15 Teoretycznie chodziło o stworzenie
"

letniej (świetnie zresztą opłaconej) działalności 15 lat ,,ustroju przejściowego .W praktyce wie
i rehabilitację jego roli, jako mediatora. Zdaje my, że rewizjonizm niemiecki (przynajmniej do
my sobie sprawę z tego, że sytuacja p. Calon paktu nieagresji) uważał polskie władztwo na
dera nie była łatwą. Był człowiekiem świato Górnym Śląsku za przejściowe, ale w zupełnia
poglądu liberalnego, który jak wiemy przecho Innym znaczeniu niż Konwencja Genewska,
dzi Poważny kryzys. P. Calonder — można to Stworzony przez Konwencję Urząd Spraw
sprawiedliwie przyznać — nie zajmował zdecy Mniejszości uważał p. Calonder tylko za stron*
dowanie wrogiej postawy wobec polskiej mniej procesowa. Jak wiadomo, koncepcja tego urzę
szości. Uważał tylko (niewątpliwie rzultat wy du nie wytrzymała również próby życia, po.
chowania, studiów, sympatyj dla kultury nie niważ przedłużała \ komplikowała procedurę, a
mieckiej), że misja jego jako arbitra ma przede jak wynika z przedmowy p. Calondera, w ma
wszystkim bronić istniejącego stanu posiadania. łym tylko stopniu przyczyniła się do załatwia
A właśnie wszyscy wiemy, że ten stan po nia spraw. Niezrozumiałą dla nas jest też uwa«
siadania utrwalony wiekową krzywdą był wy ga p. Calondera na stronie XVIII o tym, że za
bitnie niesprawiedliwy dla Polaków! Na <sm gwarantowane mniejszościom bezpieczeństwo

drukowany w języku polskim i niemieckim, w
których to językach były wydawane avis byłe
go Prezydenta Komisji Mieszanej. Zbiór zawie
ra 127 poglądów, w tym 30 poglądów wydanych
na rzecz Śląska Opolskiego, t, zn. załatwiają
skrzętnie wypełniający swe obowiązki i ro cych zażaleń Polaków na Śląsku Niemieckim a
zumiejący ducha prawa i przepisu — to do 97 poglądów na rzecz polskiego Śląska, załat
bro państwa i jego obywateli: oto funda wiających zażalenia Volksbundu. Już te dwie
ir-enty pod budowę potężnego gmachu cyfry 30 i 97 dobrze ilustrują nie tylko nasie też tle poglądy p. Calondera wydają się bar
nie agitacyjne mniejszości tu I tam, ale Ukto dziej ziozumiałe. P . Calonder bowiem zdiwał
obrony narodowej.

Kultura rzymska wytworzyła pojęcie i sytuacji? gospodarczo-kulturalnoprawną Po się nie rozumieć naturalnego procesu histone/.
nego,
który
ogarnął
Śląsk
polski
Po
złączaniu
najwyższego prawa w postaci dobra Rze laków Śląska Opolskiego j Niemców na polskie

i >ypospolitej: salus Rei publicae suprema Górnym Śląsku. Sam fakt, że bolączkom Volks z Macierzą i który to proces prowadzi do wy
tworzenia
polskiej
biurokracji,
polskiego
stanu
bundu,
90
proc.
tendencyjnie
wyolbrzymionym
lex esto,
poświęcono blisko 1000 stron, a natomiast tra średniego itd. Nie ulega wątpliwościf że orzecz
KULTURA ODRODZONEGO PAŃ

STWA POLSKIEGO DAŁA SYN gicznemu losowi KMtrotnie liczniejszej mniej" nictwo Komisji Mieszanej hamowało ten proces
z krzywdą dla sprawiedliwości dziejowej, ha
szości
polskiej
na
Śląsku
niemieckim
,,przyznał
TEZĘ NAJWYŻSZEGO DOBRA
p. Calonder zaledwie około 200 stron druku ma mowało, ale nie zdołało go zdusić. Nie zamie
KTÓRYM
RZECZYPOSPOLITEJ,
dostatecznie bolesną wymowę! Nie potrzebuje rzamy przeprowadzać na tym miejscu szcze
JEST — WOJSKO POLSKIE. ,
my podkreślać, że spora część poglądów, zwra gółowej analizy poglądów i wysnuwać dalszych
Ta synteza bije ze słów Naczelnego ca się oczywiście przeciwko władzom polskim. wniosków. Uczynią to zapewne fachów ;y.
Wodza Marszałka Śmigłego-Rydza wypo A są to (warto podkreślić) takie poglądy jak w Chcemy tylko dorzucić kilka słów do słowa
* ledzianych przed dwoma laty.
sprawie śpiewania Roty Konopnickiej, czy fjt wstępnego, jakim poprzedził p. Calonder urzę
„Pierwszą z tych wartości jest żołnierz, szowania wpisów szkolnych przez mniejszość dowy zbiór poglądów. Zaznaczamy odrazu, że
jako nieodzowny element bytu państwa, niemiecką (słynne egzaminy Maurerowskie) itd. słowo wstępne jest skreślone dość spokointe.
nie tylko w sensie fizycznego istnienia pe Kiedy przed kilku laty ukazała się praca Dra Zawiera bowiem pewnego rodzaju komentarz
wnego typu żołnierza, ale w sensie samej WarderhoJdta o poglądach P. Calondera, „Kat do niektórych postanowień Konwencji, Ł W
idei państwa. Komendant wbudował tę no towitzer Zeitung"
szczególności do działalności Komisji Miesza
powitała ją entuzjastycznie
" ! Da
wą wartość, jako najważniejszy element w
nej. Właśnie z tego komentarza najjaśniej wy
konstrukcji państwa, i nauczył naród rozu jako „zbiór dokumentów polskiego terroru
nika.
Jak złudne i nieżyciowe byty obliczenia
mieć, że jeśli ten element zaczyna murszeć lecy jesteśmy od przypisywania obecnej publi

życia i wolności, było zagrożone od czasu do
czasu powtarzającymi się falami terroru oraj
aktami gróźb czynnych znieważari J uszkodzeń*

własności (?). Gdy się tę ogólnikową uwagę
zestawi z zawartymi w zbiorze poglądami, ca
ła jednostronność tej aluzji wychodzi odrazu na
jaw. Również nie wiadomo, jak rozumieć nalety

porozumienie się Prezydenta o ściganiu przez
prokuratury obu państw niektórych skarg pry
watnych, rzekomo za jego interwencją. Ws:y
stkie te wątpliwości wyjaśnią niewątpliwie la
chowi komentatorzy. Sygnalizując narazle ukazi
nic się tego ciekawego zbioru urzędowego mo

żemy na zakończenie zaznaczyć, że nie zmie
nia on w niczym naszego poglądu na 15-letni*
działalność instancji międzynarodowej na $!ą«
sku i na fakt, że także 1 ta działalność (obo*
tendencji rewizjonistycznych same] mniejszości
niemieckiej) utrudnia w wysokim stopnŁi specyr
Hkowanle stosunków na pograniczu śląskim.

str.
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Z dnia
Echa likwidacji zjazdu
na Górze św. Anny

Wypadek na kopalni
„Prezydent Mościcki"

BŁYSKAWICZNA

SZYBKOŚĆ

Na kop. „PrcŁ Mościcki" zdarzył się w

1 niedościgniona precyzja
zdjęć -•- olo niezrównane

dniu wczorajszym o godz. 10  ciężki wypadek,
któremu uległ rębacz 31-letni Kobert Piwo
Rozwiązanie przez niemiecką policję po warczyk wśród ciekawych okoliczności. Gru
W1 Htyczną
\fRt
(„Gestapo") zjazdu Związku Pol pa złożona z 5 górników zatrudniona była
fhitj Młodzieży Katolickiej na Śląsku Opol przy usuwaniu drzewa ze starego szybu. Na
skim, zwołanego na dzień 8 sierpnia br. na gle zaczęły eic walić kamienie w starym szy
Córę Św. Anny, odbiło się głośnym echem bie z taką siłą, że powstał silny prąd powie
.

nie tylko wśród ludności polskiej w Niem
\cch, lecz równiei w szerokich kołach społe
cze\'*twa w kraju. Duże zdziwienie wywo
łała pfzede wszystkim gorliwość niemieckiej
policji ^litycznej w wyszukiwaniu powodów
dla upozorowania słuszności zarządzenia,

zalety miniaturowej kamery

trza, który z gwałtowną siłą odrzucił Piwo
warczyka na przeciwległą ścianę, powodując

ŁRNSTLEITZ-WETZLAR

złamanie nóg i ogólne potłuczenie. Ciężko
rannego odwieziono do szpitala Spółki Bra
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ckiej.

ruzwiązująctfo zjazd. Gdy te rachuby za
wiodły i powojów takich nie znaleziono, poli
cja przystąpiła /*«£ zupełnie bezceremonialnie
do likwidowanai zjazdu, mimo ie pod wzglę
dem formalnym nie można było zjazdowi nic
%a rzucić.

Jeżeli chodzi o sam przebieg zjazdu, to

Realizm polityki żydowskiej
•

według relacji naocznych śioiadków miał on
Kongres syjonistyczny w Zurychu, po dłu
przebieg następujący:
Zjazd miał się rozpocząć w sobotę, dnia gich i burzliwych obradach uchwalił 300 gło
7. S . . tzw. ogniskiem, w którego ramach prze sami rezolucję upoważniającą .egzekutywę sy
widziane były różne imprezy kulturalne, jak: jonistyczną do prowadzenia rokowań z Anglią
przedstawienia teatralne, występy chórów, w sprawie państwa żydowskiego. Przebieg dy
jak i samo glosowanie rzuca charakte
popisy sportowe itp. Władic niemieckie nie skusji,
udzieliły jednak zezwolenia na odbycie tych rystyczne światło na stanowisko żydów wobec
imprez. Nie pozwolono dalej młodzieży roz projektu podziału Palestyny. Należy tu roz
bić namiotów, ani śpieicać pieśni polskich i różnić dwie rzeczy: pragnienie Żydów posia
przepędzano uczestników zebrania z miejsca dania własnego państwa i protest przeciw pro
na miejsce pod najrozmaitszymi pretekstami, jektowi stworzenia organizmu państwowego,
mimo, że wszyscy znajdowali się w budynku, któryby nie mógł spełnić nadziei, jakie pokła
należącym do Związku Polaków w Niemczech dają w nim syjoniści. Ścieranie się tych 2-ch
j na terenie przyległym do tego lokalu, a sta prądów omal, że nie doprowadziło do rozbicia
nowiącym również własność Związku. Na Kongresu. W rezultacie zwyciężył pogląd re
bożeństwo zjazdowe miało się odbyć pierwot prezentujący politykę realną, którego głów
nie W tzw. „Grocie". Okazało się jednak w nym szermierzem jest dr Weizman, prezes eg
ostatniej chwili, że Niemcy urządzili właśnie zekutywy syjonistycznej. Jednakże
tam nabożeiistwo dla głuche/niemych. Po na OPOZYCJA DO OSTATNIEJ CHWILI NIC
bożetistwie, odprawionym na tzw. „Rajskim
ZREZYGNOWAŁA ZE SWEGO STANO
Placu", policja niemiecka
wylegitymowała
WISKA.
ks. Kosyrczyka, zarzucając mu, że kazanie za
wierało rzekomo momenty polityczne. Wśród Wskazuje na to najlepiej głosowanie, w któ
uczestników zjazdu kręciło się mnóstwo u rym 158 delegatów oparło się wszelkiej akcji
rzędników Gestapo, fotografujących zalezie — mającej na celu współpracę z Anglią. Nale
cie wszystkie jednostki wybitniejsze.
ży dodać, że tak silna opozycja w niczym nie
Jak donosi to związku z powyższym prasa zaszkodzi usiłowaniom ugodowców. Wręcz
polska w Niemczech, wśród delegatów pano przeciwnie, pozwoli im ona wysunąć żądania,
wał duch nadzwyczajny i niezwykła karność, które w innym wypadku nie miałyby szans

tak że sprawy potoczyły się dalej bez żad urzeczywistnienia.
nych incydentów.

W każdym bądź razie, głosowanie środo
we oznacza, że Żydzi ustosunkowali się pozy
W związku z likwidacją zjazdu w przy tywnie do angielskich planów rozwiązania pa
krej sytuacji znalazła się za to prasa niemie lestyńskiego problemu. Rozwiązanie to jest
+

cka z obu stron granicy, która z wielkim ha
łasem rozpisywała się W dniach przedzjazdo

wych o zjeździe, jako wyrazie olbrzymich
swobód, jakimi Polacy w Niemczech cieszą stał się właśnie potwierdzeniem głosów pol
się nawet po upłynięciu Konwencji Genew skich o zaostrzonym ostatnio kursie antypol
skiej. Taka np. bytomska „Ostdeutsche Mor skim i akcjach, paraliżujących życie polskie
genpost" pisała dosłownie, że „zjazd mło po drugiej stroriie granicy.
dzieży jest niezbitym zaprzeczeniem twier
Gazety niemieckie powinny z powyższego
dzeń, wysuwanych właśnie w tych dniach wyciągnąć dla siebie nauczkę, że nigdy nie

przez całą polską prasę krajową, że mniej trzeba się zbyt mocno i "zawcześnie rozkoszo
szość polska na niemieckim Górnym śląsku wać „złotą wolnością Polaków w Niem
jest gnębiona, a prace jej organizacyj hamo czech, bo w tej materii o kompromitację nie
wane". Tymczasem okazało się, że zjazd trudno.

CIECZKAZRADU
AUTORYZOWANA ADAPTACJA JERZEGO PLEWIŃSKIEGO
10)

ROZDZIAŁ VII.
Alice ma nosa...

•

gwałtowne, przypomina raczej przecięcie węz nych po świecie. Znamienne są słowa wypo

ła gordyjskiego, niż powolne usuwanie trud
ności, ale też samo zagadnienie domagało się
coraz silniej stanowczej decyzji.
Zatargi arabsko-żydowskie przerodziły się
w walki zbrojne, pojedyncze akty sabotażu i
bojkotu w zorganizowaną walkę ekonomiczną
Władze angielskie musiały sprowadzać wciąż
nowe pułki na miejsce, a mimo tego spokoju
nie mogły utrzymać. Udzielenie pozwolenia
Żydom na utrzymywanie własnej zbrojnej mi
heji, byłoby doprowadziło do otwartej wojny
domowej, a zakaz posiadania broni wywołał
coraz większe rozgoryczenie. Wreszcie zosta
ła podważona sama zasada istnienia narodo

wiedziane przez dr Herzla w mowie inaugu
racyjnej na 1-szym kongresie syjonistycznym
w 1897 roku: „...kwestia żydowska w niektó
rych krajach stała się nieszczęściem rządów.
Gdy się występuje w obronie Żydów, ma się
masy przeciwko sobie. Gdy się rządy zacho
wują neutralnie, doprowadza się do tego, że
Żydzi przechodzą do pracy rewolucyjnej... Po
porozumieniu się z zainteresowanymi czynni
kami politycznymi, rozpocznie się żydowska
emigracja i będzie w każdym kraju trwała do
póty, dopóki kraj ten będzie chciał emigracji
Żydów. Emigracja ustanie wtedy, gdy zniknie
antysemityzm".
Cży szczupłe granice zakreślone w projek
cie pozwolą na wypełnienie tego zadania?
Nie należy zapominać, że jedynie okolice
KREM SZAMPON wTUBIE
położone w pobliżu morza Śródziemnego na

•rana

dają się do uprawy roli, a te w większości

znajdują się na obszarze państwa żydowskiego.

BEZ MYDUiALKALII.PiaCGNtt Rozwój swój jednak i zdolności wchłonięcia
^JE WtOSY. WSTRZYMUJE ICH mas żydowskich oprze ono przede wszystkim
WYPADANIE i USUWA ŁUPIEŻ na przemyśle — co jest głównie kwestią ka
pitału i na handlu, do czego predestynuje je
położenie geograficzne. Nie jest także wyklu
wej siedziby żydowskiej i znaczenie jej między czony — po uspokojeniu się antagonizmów
narodowe, przez ograniczenie imigracji do mi arabsko-żydowskich, w dużej mierze sztucz
nie rozdmuchanych — rozwój ekonomiczny
nimum.
Brytyjska Komisja Królewska, po zbadaniu nowego państwa na całą Palestynę, a nawet
całej sprawy na miejscu, wysunęła projekt po Transjordanie.
Oto powody, dla których stanowisko Kon
działu. Jak zwykle w takich razach projekt
ten nie zadowolił nikogo, jednakże jak widzi gresu należy uznać za objaw polityki realnej.
my Kongres syjonistyczny, choć odrzeka się Nie tylko ze względu na niemożność opierania
uroczyście od zgody na warunki proponowa się Anglii, ale ze względu na dobrze rozumia
ne przez komisję lorda Peela, jest gotów przy ny interes własny i na prądy nurtujące w roz*
jąć je za podstawę rokowań. Sprawą Anglii maitych krajach europejskich.
jest

SKŁONIENIE ARABÓW DO PODOBNE
GO STANOWISKA.

Jeśli sądzić z dotychczasowych wiadomości,
rzecz ta nie napotyka na większe trudności.
Ciekawszym $ia nas jest międzynarodowy
aspekt projektu brytyjskiego. Jednym z głów
nych zadań nowego państwa jest wchłonięcie
możliwie największej ilości Żydów rozproszo

pana to oprowadzanie rozmaitych panów,
zwłaszcza tak nieciekawych, jak na przy
kład mister Bell. Nie mam nic specjalnie
przeciwko niemu; jest to sobie taki gruba
sek, jak wielu innych, ale jego ociężałość
musi nieraz pana irytować. Czy naprawdę
on sam złapał tego wielkiego szczupaka?

PRIYPRZEZIEBIENIU

IGRYPIEIKATARZEI
dzi do głowy! — zaprotestował żywo, zbyt

żywo, by Alice nie pozbyła się ostatniej
wątpliwości, jeżeli je jeszcze miała.

Na tym rozmowa się urwała i młodzi
lndzi powrócili do towarzystwa, które już
zaczęło na swój sposób komentować ich
przedłużające się sam-na sam.

Alice wywietrzyła więc swym zgrab
Dereń nie wiedział na razie, co odpo
wiedzieć ciekawej pannie. Wtem przy nym noskiem tajemnicę, ale była zbyt ro
by się nią z kimkolwiek dzielić.
jąc się, czemu ma przypisać zaszczyt, że szło mu na myśl, że może ona.widziała jego ztmna,
A przede wszystkim czyniła wszelkie sta
— Ali right — odparł Jan, zastanawia

wieczorne przygotowania. Wprawdzie by
miss Alice sama się do niego zwróciła.
— Nie jest to wielka przyjemność opro łe już ciemno i od obozu dzieliły go gęste rania, by się Jan Dereń nie domyślił, że się
jej dał tak łatwo podejść. By rozwiać po
sztuką, a zwłaszcza, gdy się ma do czynie wadząc tak mało inteligentnych ludzi, krzewy, ale przecież mogła iść za nim tak, dejrzenia, jeżeli je miał, zaczepiła go znów
że tego nie zauważył... Bezpieczniej będzie
nia z panną tak sprytną, jak Alice Kirker. prawda?
zaniechać wykrętów. Odpowiedział więc: przy pierwszej sposobności:
Jan odpowiedział tylko uśmiechem.
Gdy zobaczyła powracających z połowu
— Pewnie sią pan obawia, Jack, by mi
— Zgadła pani; założyłem dziś w nocy
— Pan, zdaje się, jest amatorem space
Johna Bella i Jana Derenia, dostrzegła za
ster Bell nie wykrył -pańskiego małego
haczyk z gotową zdobyczą.
raz zmieniony wyraz twarzy Amerykani rów w gęstwinie, Jack?
— Jednym słowem zadrwił pan sobie oszustwa? Duma ze złowienia tak niezwy
On rzucił jej roztargnione spojrzenie i
na. Początkowo przypisała to zadowoleniu
kle wielkiej ryby ponosi go i rozsadza mu
z
niego...
z wyników połowu, ale zwróciła jej uwagę milczał uporczywie. A ona w dalszym cią
— No tak, trochę... Ale gdybym był niemal czaszkę... Co do mnie, to jeszcze
okoliczność, że Bell, zamiast opowiadać gu grała rolę współczującej, miłującej przy
tego nie zrobił, nie dałby mi spokoju. Spo !*2 zapewniam pana, że nie zdradzę jego
każdemu o szczegółach swego sukcesu, jak rodę przyjaciółki.
— Ja pana zupełnie dobrze rozumiem, dziewam się, że nie powtórzy mu pani te zaufania i nie puszczę pary z ust... Ale wła
to zwykł był czynić, tym razem usunął się
ściwie... dlaczego dąsaliśmy się dotychczas
do czego się przyznałem.
r* ubocze, wyjął notes i coś zaciekle obli Jack... Lasy, góry, potoki, strumienie, pta go, —
Nie powtórzę, może si^ pan nie r.a siebie? Przecież nic takiego nie zaszło...
czał.
ki, zwierzęta, kwiaty... Wszystko to moż
Zaintrygowało ją to, więc nie spuszcza na pokochać... My, mieszkańcy wielkich obawiać. Dziwi mnie tylko trochę jego za Ot lepiej zawrzyjmy przymierze... Pan jest
ła z oczu Jana, śledząc każdy jego ruch. miast, jesteśmy mniej na to wrażliwi, ale chowanie się; jest jakiś inny, niż zwykle... wcale miłym chłopcem, Jack... Może jest
On zaś też zachowywał się jakoś dziwnie; odczuwamy przecież piękno tego wszyst Zamyślony, a zarazem bardzo podniecony. pan przebranym księciem lub hrabią?
— Nie, jestem sobie zwykłym polskim
— Nie zauważyłem nic nadzwyczajne
mruszał coś pod nosem, a gdy przypuszczał, kiego, co nas otacza tutaj, w tej nowej Zie
włóczęgą, który ma wiele ambicji i pożą
że go nikt nie obserwuje, też coś notował mi Obiecanej, w tym raju wśród lodów... go — odparł Jan wymijająco.
Uderzyła w słabą stronę Jana. Stał się
i obliczał. Alice zwierzyłaby się chętnie ze
Ale sprytna Alice nie dała się zbyć by dań, a bardzo mato pieniędzy. I to jest naj
większa moja wada.
le czym.
swych podejrzeń Doris, ale nie miała już bardziej rozmowny.
— W takim razie nie jest pan zawodo
— Tak — odpowiedział, obrzucając ją
— Może odkryliście kopalnię^ złota, ja
do niej tego zaufania, co dawniej; przy
puszczała, że przyjaciółka odczuwa dla Ja przyjaznym, niemal koleżeńskim spojrze tó „placer" — rzuciła żartobliwie.
wym przewodnikiem turystów?
— Nigdy nim nie byłem. Mam za sobą
na coś więcej, niż wdzięczność za urato niem. — Można tu dużo poznać i wiele
Dereń nie potrafił ukryć wrażenia, Ja
wanie ze szponów grizly. Przy pierwszej sit nauczyć. Jestem przekonany, że będzie kie wywarły na nim jej słowa. Jej to wy egzaminy na uniwersytecie.
— Rozumiem, chciał pan zostać leka
sposobności zaczepiła bezpośrednio Jana. pani miała z tej wycieczki wiele miłych starczyło, by zrozumieć, że trafiła w samo
— Hallo, Jack — jak się powiodła dzi wspomnień.
rzem albo adwokatem?
sedno.
— Skąd pani coś podobnego przycho
— A poza tym musi być przykre dla
i
mm Cos* w tym rodzaju.*
iiiejsza poranna wycieczka?

Ukryć coś przed kobietą jest wielką

Mr. S.

rfitcmeia. oma rs  co sierpnia rot r.

co to ból zębów

Polskiego Związku Zachodniego
(gr) Wśród wszechstronnej działalności nacisk na naukę Śpiewu, pogadanki s historii
Polskiego Związku Zachodniego na jedno z ojciystej, geografii, prsyrody itd Pogadanki te
pierwszych miejsc wybija się akcja koloni) let urządza się na wolnym powietrzu i w czasie
nich dla dzieci polskich i Niemiec oraa równo wycieczek, tak, że dzieci mają równocześnie
legle i nią prowadzona akcja kolonijna dla poglądowe lekcje z danego przedmiotu. Pozna
dsieci s Górnego Śląska i Pomorsa.
nie i ukochanie ziemi ojczystej lepsze opano
Akcja kolonijna Polskiego Związku Zacho wanie języka polskiego, oto efekty pracy wy
dniego rozpoczęta w skromnych rozmiarach w chowawczej, na którą kładzie się specjalny
1H24 r. osiągnęła swój punkt kulminacyjny w nacisk. Kolonie letnie PZZ. są rozsiane na te

W odpowiednim czasie zrozumiał
jakie niebezpieczeństwo przedsta
wia kamień nozębny: częste bóle
i groźba wypadania zębów. I w od*
powiednim czasie przedsięwziął to,
co należy: zaczął regularnie czy*
scić zęby Kalodontem.

roku 1928, kiedy lo w koloniach letnich, orga renie całej Rzeczypospolitej. W roku ubiegłym
nizowanych przez Polski Związek Zachodni naprzyklad, dzieci z Województwa Śląskiego

~

r

Kalodont jest jedyna w Polsce pa
słq zawieraiaca Sulłoricinoleat pg.
dr. Braeunlicha. Dzięki temu zwal*
cza ona skutecznie kamień nazęb
ny, przyczynę chorób zębów, i za
pobiega jego ponownemu tworze
niu sie.

r—

ALODONT
PRZECIW KAMIENIOWI NAZĘBNEMU
czuą rodziną. Czym jest dla takiego dzieciaka
Dopiero kiedy bodaj kilka godzin spędzi sie,
własne, czyste łóżko, porządna strawa, regu wśród roześmianych, uszczęśliwionych d/.ie
larne i obfite odżywianie — nie trzeba tłu ciaków — dopiero wtedy można zdać sobie
maczyć. Dowodem, jak sic powodzi chłopcom sprawę z dobrodziejstwa, jakim >ą kolonie wa
na kolonii komorowickiej. jak przybywają na kacyjne Polskiego Związku Zachodniego. A
wadze jest 10-letni uczeń II klasy szkoły pow pamiętać trzeba że skupiają one 5.300 dzieci"
Ćmach nowej szkoły w Komorowicach k. Bielska, w którym mieści Hf kolonia P. Z . ź? . szechnej z Goduli Jan Blaszczyk. Oto Hanys Śląskich! Wracają one na „Czarny Śląsk
ma sobie apetyt
wcale niczego: na pierwszy zdrowe i szczęśliwe!
. śmadunek " poradzi zje>ć ni mniej ni więcej,
wzięło udział 13.000 dzieci. Od lego roku ilość umieszczone były w województwach: śląskim, tylku 10 (słownie
bulek i wypić litr
dzieci umieszczanych na koloniach wskutek krakowskim, kieleckim, lubelskim, lwowskim, (!) mlecznej kawy.dziesięć;
W przeciągu trzech tygo
pogorszenia warunków gospodarczych i zmniej łódzkim, białostockim, warssawskim, pomor dni nasz bohater przybrał 4 i pół kilogramy!
szenia się ofiarności uległa stosunkowemu ob skim, poznańskim, stanisławowskim i tarno Przeciętny przyrost kolonistów na wadze wy 

niżeniu. W ostatnich czasach jednak liczba polskim.
nosi2do3kg.
Ilość dzieci wysyłanych przez Okręg ślą
dzieci wyjeżdżająca na kolonie znowu się
zajrzeć do księgi gospodarczej kolo
ski PZZ. w ostatnich latach waha się w gra nii,Warto
zwiększa, podobnie jak i ilość kolonij.
podać niektóre cyfry: okazuje się, że 104
nicach
5
000
dzieci.
I
tak
w
roku
1933
wysiano
Nie trzeba podkreślać, jak doniosłą jest ro
ośmio czy czternastoletnich panów koloni
la kolonij letnich PZZ. w walce o zachowanie na kolonie letnie 5.260 dzieci, w roku 1934 tow zjada dziennie m. jn.: 28 kg. chleba, 225
5.209,
w
roku
1986
—
5
.125.
w
roku
1986
—
narodowego stanu posiadania Polaków w
bułek, 20 kg. mięsa, 10 kg. jabłek, 4 kg. cukru,
Niemczech. Dziecko, które kilka razy spędziło 5.083 . W roku bieżącym PZZ. przekroczył wypija 85 litrów mleka!
przeciętną
za
ostatnie
cztery
lata.
umieścił
bo
wakacje w Polsce, poznało ziemię ojczystą,
Jak wygląda tuk zwany jadłospis? Więc
przeszło przez system wychowawczy kolonij wiem na koloniach przeszło 5.300 dzieci. Licz jednego dnia dzieci dostają kawę z mlekiem
ba
dzieci
polskich
ze
Śląska
opolskiego,
prze
letnich PZZ., nie tak łatwo ulegnie niesłycha
i cukrem oraz bulki, — zupę z ryżem, pieczeń
nie silnemu naciskowi germanizacyjnemu bywających na koloniach letnich PZZ w ostat wołową z ziemniakami i sosem, kompot —
Niemiec hitlerowskich. Wysyłanie na kolonie nich latach, wahała się około 700 — 600 d/.io mleko i chleb z miodem — grysik na mleku,
letnie dzieci polskich z Górnego Śląska ma ci. Jeśli chodzi o dzieci polskie z Niemiec, na chleb z kiełbasą; nazajutrz jest naturalnie co
fcens nietylko społeczny w postaci pomocy dla leży nadmienić, że sprowadza je do Polski innego, zawsze jednak w codziennym ..menu"
dziatwy najbiedniejszej ludności śląskiej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży znajdzie się przez wszystkich pożądane niię>o.
umożliwienie jej spędzenia wakacyj w zdrowej Polskiej w Niemczech i umieszcza je na kolo
Kolonia mieści się w nowej, w ubiegłym
okolicy na wsi, ale i narodowy. Akcja kolonij niach, organizowanych przez PZZ.
roku zbudowanej komfortowej szkole powszech
letnich PZZ. spełniała i spełnia bardzo powa
Okręg Slą$ki PZZ. nietylko wysyła tysią nej, która z inicjatywy jej kierownika kładzie
żną rolę w walce o szkołę polską na Śląsku. ce dzieci śląskich na kolonie letnie, rozmie duży nacisk na przysposobienie ogrodniczo
Dzieci wysłane na kolonie letnie w przeważnej szczone w całej Polsce, lecz również w wła hodowlane, posiada wzorowo zaprowadzony
mierze stanowią ten element, o który toczyła snym zakresie prowadzi szereg ośrodków ko duży ogród. Dzieci na kolonii Polskiego Związ
się walka przy corocznych wpisach szkolnych. lonijnych. Wśród nich wymienić należy ko ku Zachodniego korzystają z całego gmachu,
Ten szczególny charakter kolonij letnich lonie w Rabce, znanym uzdrowisku, gdzie 0 nie są krępowane, czują się znakomicie pod o
Polskiego Związku Zachodniego odróżnia je od kręg śląski
PZZ. posiada własną wilę „Kre pieką swego powszechnie lubianego wycho
wszelkich innych podobnych akcyj tego typu sówkę" . W Sromowcach, w malowniczej oko wawcy i jego czterech pomocników.
w Polsce. W koloniach letnich PZZ., nasta licy nad Dunajcem u stóp Trzech Koron, w
wionych przede wszystkim na cele narodowe Rudzie (woj. Krakowskie), w pięknej okolicy
zwrócono szczególną uwagę na stronę wycho opodal Tenczynka oraz w T Beskidzie Śląskim
wawczą dzieci. W tym celu w programie ko miejscowości: Jasienica, Komorowice, Konia

Pensjonarka ratuje
trzy osoby

W miejscowości Thormery we Francji
lS-lctnia pensjonarka, Monika Juliotte, ura
towała życie trzem osobom kąpiącym się
W Sekwanie. Fakt ten miał miejsce w pier

wszych dniach sierpnia podczas kąpieli

przedpołudniowej. Panna Juliotte Jak zwy
kle odbywała swe samotne treningi do wy
śc gu pływackiego przez kanał La Manche.
\7 pewnym momencie zauważyła jak prze
chylił się kajak, wiozący dwoje dzieci pod
opieką matki. W błyskawicznym ułamku
sekundy panna Juliotte podpłynęła do to
nących osób i splotła się z ich dłońmi, po
ci ym z tak znacznym balastem powróciła
ns wybrzeże. Zebrana publiczność, która
w niemym podziwie przyglądała się czy
nowi panny Juliotte, wyraziła głośno swe

uznanie dzielnej uczennicy. Szczególnie
srrdeczny przebieg miało podziękowanie,
ziożone przez matkę 7 i 8-letnich córedek.

lonij, pod kierownictwem dobranych i wyszko ków.
lonych w ychowawców kładzie się specjalny
Tak szeroko rozbudowana akcja kolonijna
wymaga znacznych kosztów. To też Polskiemu
Związkowi Zachodniemu z wydatną pomocą

przychodzą Urząd Wojewódzki Śląski, Wy
działy Powiatowe, Samorządy Gminne oraz
społeczeństwo, biorące udział w zbiórce na
rzecz Polskiego Związku Zachodniego oraz
po przez Komitety Obywatelskie, organizujące
liczne kolonie. Ponadto Ministerstwo Komuni
kacji przyznaje znaczne ulgi przy przejazdach
kolejowych.

Duży rozmach akcji kolonijnej, poważne
jej wyniki i trzynastoletnie konsekwentne jej
trwanie pozwalają, określić akcję kolonijną
Polskiego Związku Zachodniego jako jedną z
najpoważniejszych rozmiarami i znaczeniem
akcje społeczną w Polsce.
•
•
•
(ers) Kilka dni temu, dziennikarze śląscy,
dzięki uprzejmości dyrektora Polskiego Zwiąż
ku Zachodniego p. Józefa Wojciechowskiego
oraz wicedyrektora Zw. p . Stanisława Orzą

dzielewskiego — zwiedzili kolonie najbied
niejszych dzieci śląskich.
Pierwszym etapem objazdu były Komoro
wice, wieś położona w pobliżu Bielska, a więc

niemal u stóp Beskidu. Kolonia komorowie
ka jest duża: stu i czterech chłopców, pod kie
runkiem opiekuna p. nauczyciela Kocura za
żywa wszelkiego dobra, jakie daje racjonalnie
zorganizowana letnisko. Trzeba pamiętać, że
na wycieczce w Ojcowie^
££j
'
na kolonia jadą niedożywione dzieci bezrobot Grupa obozowiczów z kolonii robotniczej w Czatkowicach
t
ę,rtyky*H — mCztęr#a£cie beztroskiej dm L^~f$*J?&nievMeJ L*^
Hanys Błaszczyk — rekordzista śniadaniowy. nych, lub małozarabiających, obarczonych U
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Niedziela, dnia 18-go sierpnia 1937 r.,

Literatura I nauka
Kazimier*

romantykiem, a świeżo wydano cała książkę na

Czachowski

Arcydzieło Bolesława Prusa
W 90 rocznicę urodzin i 25 rocznicę śmierci pisarza
"

W „pamiętniku starego subiektu Rzecki ta gacje literackie i Dickensem i innymi powieścio /sobą, ta sama walka, co jeszcze raz powtórny
ką zapisał nawiasową uwagę o bitwie grun pjsarzami obcymi. Twórczość Prusa rozwinęła ' się w twórczości Wyspiańskiego. Dla dzisiej
waldzkiej Matejki: „duży to obraz i okazały, się bezpośrednio z ugruntowanej już tradycji szego czytelnika „Lalki" łatwiej są uchwytne

tylko nie trzeba go pokazywać żołnierzom,
któ rodzimej i stała się jej tylko udoskonaloną kon
"
rzy przyjmowali udział w bitwach . W tej oee tynuacją. W jakiej zaś mierze dokonał się w
n <\ przypisanej przez Prusa jednej z jego naj  niej rozrost widnokręgów myślowych i postęp
p okmiejszych postaci powieściowych, mieści się techniki artystycznej^ najlepiej to widać na ze
podstawowe założenie twórcze pisarza, który stał stawieniu Wokulskiego s „Lalki" z jego litera
sę wielkim realistą nie z teorii, lecz z obserwa ckim i ideowym przodkiem, jakim był „Ostatni
cji życia i z myśJą o życiu. W pierwszym swym z SiekierzyńskiełT* z powieści Kraszewskiego.
szerzej zakrojcnym dziele literackim, którym W mniejszym już stopniu od swych polskich po.
jest „Placówka*, Prus podjął nawet próbę przedników wyróżnia się Prus
sposobem przed
przyswojenia sobie metody naturalistyczinej, w stawienia „Iw^cy salonowej " igrającej sercem
tychże właśnie latach 1880-tych sformułowanej męskim. Jego Izabela Łęcka z „Lalki" przypo"
we Francji przez Zolę i wprowadzonej do Polski mina i Dorotę Bulską z „Bożej Czeladki" i „Adę
przez Sygietyńskiego i innych współpracowni Kiaszewskiego, tudzież Klotyldę z powieści
ków „Wędrowca" , gdzie takża „Placówka " Orzeszkowej: „W klatce ".
była drukowana. Teoria na tura lis tyczna, której ŻYWY STOSUNEK PRUSA DO POLSKICH
celem miało być oparcie twórczości powieściowej
TRADYCJI LITERACKICH.
ra podstawach eksperymentalnych, czyli na za
sadach naukowo przyrodniczego badana zjawisk przejawia się zresztą i w jego walce z roman
życiowych, musiała przecież pociągnąć tego fa tyzmem, która stanowi jeden z ważnych moty
natyka naukowego poglądu na świata jakim był wów „Lalki". Jest to walka pisarza z 6amym
Prus. Pociągnęła go, ale nie zadowoliła. Bo je
dnostronność patalogicznych przekrojów spo
łecznych nie mogła zadowolić pisarza, poszuku

Śląska żmiwiawhu

nie był to program nowy. Sformułował go już
wcześniej i wybitnie realizował Kraszewski, sta

nowczo przeciwstawiający się bezpłodnemu,
czczemu marzyc i els twoi, ale zarazem zwalczają

cy materializm i świadomie dążący do syntezy
realizmu z idealizmem. Na syntetyczny charak
ter psychiki Prusa nieraz zwracano już uwagę,

ale i to zaznaczyć warto, że Prus dosłownie

mógłby powtórzyć za Kraszewskim, że „będąc
za czerwonym
dla białych, a za białym dla czer
"
wonych , był „człowiekiem przekonań" umiarko
wanych, szukającym szczerze prawdy . Z Kra
szewskim dzielił też Prus tężyznę duchową, po
stulaty woli i pracy, siłę przekonań demokra
tycznych, wrogi stosunek do a rys tok racjf, kry 
tyczny pogląd na polską rzeczywistość społecz
ną, gorące współczucie ze sprawą ludową, wre

tzcie głęboką miłość bliźniego. Wraz z Kra
szewskim należał Prus do twórców realizmu o
celach moraJnych. I jak Kraszewski, za zadanie
wziął sobie Prus powieściową obiektywizację ży

wych przekrojów społecznych, w których u obu
mąko mi tych pisarzy występuje jednak

NA PIERWSZYM PLANIE CZŁOWIEK i
I JEGO CIERPIENIE.
Porównanie to dałoby się jeszcze rozszerzyć i

szczegółowo uzasadnić. Wskazane podobieństwa:
dostatecznie już ujawniają ścisły związek Prusa
z polską tradycją literacką, związek istotniejszy
i głębiej sięgający, niż jego mniej wyraźne koli-1

"

BŁĘKIT JENO SIĘ UŚMIECHA,
TA DZIEWECZKA — TO UCIECHA! —
PROMYK SŁOftCA ROZMARZONY,
ZALECA SIĘ Z KAŻDEJ STRONY...
„ZŁOTOWŁOSA ANDULECZKO

PÓDZI KU MNIE NA SŁÓWECZKO!
ROZTOMIŁ A GOŁĘBICZ KO
DAJ MI SPOJRZEĆ W BIAŁE LICZKO!"
A ANDULKA GOSPODARNA
SMYKA W POLE JAK TA SARNA.

I GRABIAMI JENO MACHA:
„WIDZISZ NO GO! — PATRZAJ GACHA!
CHOĆBYŚ MI BYŁ WOJEWODA,
TO MI ZBOŻA W POLU SZKODA!
ZA NIC MI TU PANICZ ZŁOTY,
KIEDY TYLE MAM ROBOTY!
PRZYJDŹ PUSTAKU O WIECZORZE,
KIEDY ZGRABIĘ, SNOPKI ZŁOŻĘ...
SKONFUDOWAŁ SIĘ PROMYCZEK,
POSZEDŁ GRZAĆ SIĘ NA WIERSZYCZEK...
A GDY PRZYSZEDŁ WIE CZÓR BOŻY,

JUŻ SIĘ DAWNO SPAĆ POŁOŻYŁ...
ZAŚ ANDULKA Z SWYM CHŁOPAKIEM,

GWARZĄ W SADZIE — JAK DWA SZPAKI!

"

Od „Trojoka do „Kokotka
Aktywność kulturalna Śląska jest zjawi
skiem, które zasługuje na specjalną uwagę.
Jest w tym oczywiście dużo zasługi Instytutu
Śląskiego, który przez rozwijanie żywej i in
tensywnej działalności naukowej i wydawni

Górny Śląsk do żywszego życia kulturalnego.
Niemniej ciekawym zjawiskiem jest, że nie
liczni mecenasi sztuki i literatury są właśnie

temat romantyzmu Prusa. Tkwi w tym jednak
pewna nieporozumienie, wynikające z nieuza
sadnionego podstawiania pisarza pod jego po
staci powieściowe. Chodzi tu przede wszystkim
o Wokul s-ki ego, o którym wyraził snę doktór

Szuman, że jest on „czystej krwi polski
romantyk, co to wiecznie szuka
czegoś poza rzeczywistości ą". W
tych słowach mieści się dosadna krytyka ma

rzycielskiego idealizmu, ale Prus pokazuje także
inny aspekt tej sprawy w zdaniu Ochockiego o
Wokulsikim: „Ghipi Szuman ze swoim żydow
skim klasycyzmem!... On nawet nie dcmyśla się,
że cywilizacji nie stworzyli ani filistrowie, ani
geszefciarze, lecz właśnie tacy wariaci... Gdyby
rczonm polegał na myśleniu o dochodach,
ludzie
"
do dzisiejszego dnia byl by małpami... Jest to
zrozumienie żywej potrzeby idealizmu dla roz
woju ludzkości, równie mocne, jak i zmysł rze
czywistości, który każe liczyć się z konieczno
ścią wykonywania pracy codziennej, aby nie dać

nici porozumienia, łączące Prusa a jego polskim
następcę, to też wystarczy tylko przypomnieć te
epizody, w których Wokulski ciska tomem poezji
Mickiewicza, albo od wyniesionych z własnej li
teratury „złudzeń,
które zakończyły się rozkła
"
dem jego duszy , ucieka po ukojenie i spokój do
literatur obcych, ale obok tego ataku na poezjęi,
aa- tak niespodzianie
rzuca pomost od „Lalki" do się wysadź ć przez SzJangbaumów. Jak się te
"
„Wyzwolenia , również zgubiona blaszka od dwie równorzędne siły społeczne układały w pol
Geista ma w swej symbolicznej wymowie zasta skiej rzeczywistości drugiej połowy XIX stu
nawiające zbieżności z późniejszym złotym ro lecia, tego obiektywizacją powieściową jest wła
giemz„Wese1a ". W tych paralelach między ście „Lalka ". O" realizmie zaś Prusa najoczywi
Prusem a Kraszewskim i między Prusem a Wy ściej świadczy ta sympatia, jaką on wzbudza w
spiańskim, mimo skąd inąd poważne różnice in czytelniku nie tylko dla Rzeckiego i Wokulskie
dywidualna, przejawia się najoczywiściej to iro go, ale także dla Szumana i dla licznych postaci
śnięcie korzeniami z glebą narodową, co stano z mieszczańskiego świata pracy.
wi o na wskroś polskim nurcie twórczości tego\
W „LALCE" STWORZYŁ PRUS SWOJE
jakim był autor „Lalki", najbardziej europej  ARCYDZIEŁO
I JEDNO Z WIELKICH
skiego z naszych wielkich pisarzy.
ARCYDZIEŁ REALIZMU POWIEŚCIO
Dawniej już nazywano Prusa zakapturzonym
WEGO.

jącego w sztuce jedności i ceki. Do charakte ZYGMUNT LUBERTOWICZ.
rystyki Prusa rzecz to nie obojętna, że jego ulu
bioną wiedzą ścisłą była matematyka, czyli na
uka najdokładniej logiczna i zarazem najideal
niej syntetyczna. Dążenia uczonego kojarzyły
aię jednak u Prusa z praktycznym zmysłem rze
ZAPATRZONA W RANNĄ ZORZĘ
czywistości. Na takim podłożu psychicznym u
świadomił sobie pisarz własne zadania sztuki
WYSZŁA W POLE GRABIĆ ZBOŻE...
realistycznej, która „nie odrywa nas od rzeczy
POKRAŚNIAŁA ZORZA CAŁA,
wistego świata, ale raczej w nim
" samym uczy
KIEDY W OCZY JEJ SPOJRZAŁA...
Has wyszukiwać stron pięknych .
W dziejach polskiej twórczości powieściowej
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Artyzm „Lalki" polega nie tylko na pogłębieniu
charakterów ludzkich i konfliktów osobistych^
lecz w równej mierze na rozmachu malowidła
społecznego, pokazanego w wielowarstwowych
przekrojach, a jednak stanowiącego jednolitą i
mocno związaną całość. Piękno realizmu Prusa
w „Lalce " opiera się przede wszystkim na osią
gniętym w dziele stanowisku pojednawczym, w
którym jednostka i społeczeństwo, człowiek i
świat, materia i duch, tradycja i postęp otrzy
mały swój pełny wyraz z zachowaniem jednak
właściwych proporcji i wzajemnego umiaru. Na

wet istniejący w utworze nacisk ciśnienia powie
ściowego na sprawę miłosną Wokulskiego nigdy

nie przesłania głównej idei „Lalki", którą jest
sprawa ogólna i związane z nią życiowe zagad
nienie idealizmu wobec ówczesnej
rzeczywistości
"

polskiej Dzięki temu „Lalka i dzisiaj, po la
tach pięćdziesięciu, nie straciła mocno aktualne*
go a głęboko wziętego wydźwięku.

Konkurs na afisz
propagandowy Śląska
Związek Propagandy Turystyki Wojewódz
twa Śląskiego ogłosił ostatnio konkurs na pro
jekt afisza propagującego Śląsk przemysłowy

jako teren turystyki. Treść afisza ma malar
sko oddawać charakter regionu przemysłowe
go i działać zachęcająco na turystów krajo
wych i zagranicznych w dowolnej ilości barw.
Forma afisza 62x100 cm. W konkursie mogą

brać udział wszyscy artyści polscy. Na kon
kurs zostały wyznaczone 3 nagrody w wyso
kości: 1-sza 500 zł, 2-ga 300 zł i 3-cia 100 zł.
za najlepsze prace. Termin nadsyłania prac
do 15-go grudnia br.
Wszelkich informacyj o konkursie udziela
Związek Propagandy Turystyki Województwa
Śląskiego, Katowice, ul. Pocztowa 2, pokój bł
Tel. 309-41 wen. 13.

i „Gąsiora " mamy tu Spacyr-Polkę, Siedmio nymi tańcami. Jak popularne stały się już
kroczka albo Rechtora, Nie chcę cię znać, niektóre tańce śląskie, o tym świadczy wiel
Koziorajkę, Błogosławionego, Kaczora i Gro kie powodzenie,
" jakim się powszechnie cieszy

zika. Zbiór ma następujący układ: wpierw śląski „Trojok , stemplowany niemal na ślą
melodie w opracowaniu fortepianowym. Dru ski taniec narodowy. Gdziekolwiek śląskie
ga część — to opis danego tańca wraz z foto zespoły taneczne ludowe występowały ze
grafią charakterystycznego momentu tańca, swymi produkcjami — wszędzie przyjęto je
wreszcie szczegółowe plany sytuacyjne naj bardzo serdecznie, nierzadko entuzjastycznie.
ważniejszych ruchów trudniejszych. Takie Przypuszczać więc należy, że i pozostałe, tak
opracowanie zbioru umożliwia każdemu wy  charakterystyczne dla ludu śląskiego i tak

cieszyniakami. Przypomnę dobrze znanego
Poznaniowi Jana Kuglina, a ostatnio „cegla
czej w tym ruchu przoduje, —
Ale nie brak rza " Jana Białonia. Znalazłoby się jeszcze
i ta, jako sporo innych.
także inicjatywy prywatnej
studiowanie poszczególnych tańców.
spontaniczna i samorodna jest cenniejsza,
Inicjatywie prywatnej zawdzięczamy
Znacznie obszerniej, dokładniej i syste
gdyż świadczy o zainteresowaniu się szersze
DWA PIĘKNE ZBIORY TAŃCÓW
matyczniej opracowany jest zbiór drugi.
go społeczeństwa sprawami ducha, o jego
ŚLĄSKICH,
Wpierw mamy na osobnej kartce (stylizowa
zmyśle i miłości piękna, świadczy także o am
ny trochę a la Stryjeńska) ładny rysunek
bicjach regionalnych, które przecież niepo jakie się niedawno temu ukazały. Pierwszy charakterystycznego
momentu tańca. Na od
ślednią odgrywają rolę w pobudzaniu i krze powstał dzię/ki wydatnej "finansowej pomocy wrocie karty znajduje
— o ile ist
wieniu ruchu artystycznego. Jeśli idzie o wspomnianego „ceglarza Jana Białonia, o nieje — potem melodiasięw tekst
takim opracowa
inicjatywę prywatną — to znacznie częściej pracowany został przez Jerzego Drozda i niu, aby łatwo było na tej podstawie
spotykamy ją na Śląsku Cieszyńskim nit ślicznie, jakże pięknie, wydany przez Jana opracowanie dla orkiestry (wiejskiej zrobić
szcze
Górnym. Nic dziwnego — tam cała przyroda Kuglina. Przedmowę napisał Gustaw Mor
gólnie), wreszcie podany jest bardzo drobiaz
przyczynia się do rozbudzania piękna, tam cinek. Wszyscy współtwórcy — to cieszy gowy
opis samego tańca wraz z schematami
przyroda tworzy inne charaktery i umysły, niacy.* ) Drugi zbiór jest wydawnictwem niektórych
ruchów. Zbiór za
bardziej skłonne do bezinteresownej twórczo Instytutu Śląskiego, ale powstał także przy wiera także podstawowych
tańców, przeważnie tańczonych
ści. Ze Śląska cieszyńskiego pochodzą dwaj wydatnej pomocy prywatnej, tym razem wy na Górnym10
Śląsku. Prócz znajdującego się
najwybitniejsi plastycy śląscy: Steller i Wa działu powiatowego w Rybniku. Zbiór opra
poprzednim zbiorie Trojoka i Dlobełka
"
łach, śląsk cieszyński także wydał najciekaw cowali Augustyn Musioł i FeliJcs Sachse — w
oraz Groźonego (w cieszyńskim: „Grozika )
szych twórców w dziedzinie literackiej: Afor a rysunki wykonał znany artysta grafik znajdujemy
tu
stary
polski
taniec
ludowy
"
cinek, Krząszcz, Grim, Fierla, Musiol Paweł Paweł Steller. Przedmowę napisał prof. Dr
„ Lipka , nadto Gołąbka, Druciorza, Merzo
i Ludwik, Kubisz i in. Najwybitniejszymi Józef Reiss.
winę,
Owczarka,
Chłopoka i ma końcu Ko
"
krzewicielami rozumnie pojętego regionali
Zbiór „Tańców Śląskich Drozda ukazał kotka.
zmu śląskiego są takie cieszyniacy: Dyrektor się w wspaniałej szacie graficznej, w forma
Popiołek, Paweł Bocek, Paweł Musiol, Lud cie albumowym i obejmuje 10 najpopular
Oba zbiory wypełniają dotkliwą lukę, u
wik Brożek, dr Galicz, Franciszek Czapla i niejszych (głównie na Śląsku c ^szyńskim) moźliwiają nie tylko różny *n Urtotem ŚJą
w<e!u innych. Działalność* wszystkich wymie tańców ludowych. Nazwy tych tańców są tuk skim prawidłowe wyćwiczenie starych^ po
nionych jest działalnością wybitni* samorod osobliwe i zabawne, że warto je wymienić. pularnych tańców ludowych, ale zaznajamia^
ną i spontaniczną - — ona fco tei pobudziła Wiec prócz znanego „Trojoka ", „Dćobełka" ją ogół polski • tymi mało gdzieindziej zna

żywiołowe tańce, z czasem uzyskają podobną

popularność jak kujawiaki, krakowia-ki i

oberki. Znaczenie tych zbiorów jest jednak
że jeszcze inne, głębsze. Jest przecież fak
tem — smutnym ale prawdziwym, że tańce

ludowe coraz bardziej wypierane są przet
tańce modne. Zachowanie i pielęgnowanie
tańca ludowego jest więc ważnym momentem

dla zachowania tradycyj i kultury ludowej,
szczególnie artyzmu ludowego, który się w
tańcu szczególnie silnie, plastycznie i suge
stywnie przejawia. Polska kultura narodowa
dużo straciłaby na zaniechaniu tańców ludo

wych. Z tych i innych przyczyn szczerą

wdzięczność winniśmy zarówno Instytutowi

Śląskiemu jak i zacnej czwórce Cieszynia

ków, że zebrano najpiękniejsze tańce śląskie
w zbiory, że je w ten sposób ocalono od za

głady i udostępniono szerokim kołom. Po

siadanie tych zbiorów będzie nie t#ko pożyt
kiem dla tych, którzy z nich praktycznie ko
rzystać zamierzają — ale ozdobą każdej bi

blioteczki, w której jest miejsce na piękną
książkę.

Alfred Jcaionowsku
Por. „ Polskę Zachodnią" * da. 8 aderpoda.
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CoWynato?
II
u•
Prymityw
naszego czytelnictwa
9

Ile i co czytamy, jaki jest poziom i zasięg
alowa drukowanego, jako produkcja i konsuimcja
n e tylko pism codziennych, ale również i czaso

pism* broszur, książek: naukowych, popular
nych, literackich — to wszystko stanowi bez
sprzecznie jeden z ważnych przyczynków do zre

alizowanie postulatu, który Marszałek Śmigły
"

Bydz określa słowami: ..wyjście z prymitywu "i
^podniebienie życia Polski na wyższy szczebel .
Otóż musimy przede wszystkim stwierdzić:
flość czytelników jest u nas mniejsza, niż w pań

stwach zachodnich, z tej prostej przyczyny, że
mamy jeszcze zbyt dużo analfabetów... Jest to

fatalna spuścizna po wieku niewoli. I jest to
zadaniem szkolnictwa, byśmy z tego stanu jak
najprędzej wyszli.

Ale jeśli wyłączymy z rozważań warstwę
analfabetów i ograniczymy
się do tych, co już
"
wyszli z „prymitywu analfabetyzmu — to po
czynić możemy bardzo charakterystyczne spo

strzeżenia.
Oczywiście — jeśli chodzi o porównanie z in

nymi krajami — jesteśmy wciąż daleko w tyle.
Ale chłonność słowa drukowanego wzmaga
hią u nas. A świadczy to o zrozumieniu pokole
n a, które wchodzi w żye:e, dla samokształcenia,
dla oparcie swej pracy zawodowej na fachowym
p śmienniotwie, wreszcie o potrzebie duchowej
bt-rawy jako okrasy ciężkiego żywota i rozrywki
po pracy.
I tu dochodzimy do zjawiska, które trzeba z
cała otwartością poruszyć i wyświetlić, gdyż"
dz:ała ono hamująco na „wyjście z prymitywu

WITOLD ZECHENTER.

Zaprosienie do kina
Smutno jest w takiej chwili, w której nic więcej niema
tylko zamknięte ramv usychających godzin —
iJeź milionów ludzi obraca z sobą ziemia
i iluż z nich jest smutnych codzień.
Chodźmy na film radosny, fjlm przymrużonych oczu,
rąk pieszczot pełnych, film słonecznej pieśni —
na mroki sali wsnute serca się nam rozmroczą
sen szczęścia prześnić.
I będzie mówić do nas film słowami,
które przyniosą z sobą odległych krajów barwę
! w jego rytm wpatrzeni, w melodię zasłuchani
o słowach zapoinnjmy szarych.
Tyle jest smutku w świecie, tylu jest smutnych codzień
przez strefę smutku świata płynie ziemia —
ten jeden jasny film przez rnuę krótkich godzin
jest właśnie tym uśmiechem, którego niema.

Tuvysłyha

rozpoczyna 21 sierpnia III. sezon jesienny po

leca ryczałtowy pobyt z kuracją 3 tygodnie
zł 133. — Żądajcie prospektów
(8165).
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

Tatry oczarowały
T. H. Sommervella
Pięknych słów uznania i cennych ze wzglę
du na jednostkę, która je wypowiedziała, do
czekały się Tatry ze strony T. H . Somervella,
bohatera bojów o najwyższą górę świata, za
wołanego alpinisty i sławnego podróżnika.
Soraenrall odbył przed rokiem podróż do Tatr
i opisał ją niedawno w czasopiśmie „Alpine
Journal** , Zachętę do podróży w Tatry zaczer
pnął Somersell w Colombo na Cejlonie, z ulot
ki reklamowej. W Tatrach odbył szereg ład
nych, choć niezbyt trudnych wycieczek, ale
wrócił z nich zachwycony i oczarowany uro
kiem przyrody Tatrzańskiej. I wrażenia swoje
zamknął w słowach, że lak wspaniałego wido
ku j;łk z Rysów na Morskie Oko nie widział ani
w Alpach, ani wśród olbrzymów himalajskich*
(jaszcz).

„Himalajski" zeszyt Taternika

Polacy w górach Jugosławii

Prócz treningowej wyprawy Klubu Wyso wii i Albanii. Góry te, wraz z t. zw . Alpami
kogórskiego PTT. w Alpy wyjechało w tym se Albańskimi ^Tuo m) vą dzi^ najmniej zbada
zonie jeszcze dwoje członków Klubu zagrani ryini górami w Europie, wystarczy powie
co a to pp. Orla i dr Ludwik Górscy (dr Gór dzieć, że na mapach Alp Albańskich znajduje
ski był w 1934 r. uczestnikiem wyprawy w .- ic jł\-zcze biała plama, a wysokość Koraba
Wysoki Atlas) w masyw Durmitoru w Jugo  Tli m) jako drugiego szczytu Jugosławii u
sławii na obszarze dawnej Czarnogóry. Dur .-talono dopiero w 1921 r. Pp. Górscy zamierza
ni itor (2900 m.) jest pięknym gniazdem wa ją się zorientować w najważniejszych proble
i na podniesienie naszej kultury na „wyższy piennym, kryjącym w sobie jeszcze wiele nie mu h tych gór i przygotować w ten sposób
•tyl".
poznanych urwisk. Dwójka polska ma nadep  grunt pod większą wyprawę polską, projekto
Chodzi o tzw. literaturę rozrywkową, o te nie zamiar zajrzeć do ogromnych łańcuchów waną na ruk przyszły.
twory literackie — zwłaszcza beletrystyczne — Korab i Szar Pianina na pograniczu Jugosła
k-óre w ilości około 1500 rocznie ukazują się w
druku. FachoHcy z dziedziny wydawniczej u
trzymuja, że istnieje rażąca dysproporcja zarów
no między ilością jak i wielkością nakładów
książek o typie dodatnim
i książek, będących
"
typową „literaturą suteryn i wagonów, „litera
turą" zaśmiecającą umysły w naszych nizinach
Dużą satysfakcję dla polskiego alpinizmu zepchnęli alpinizm niemiecki na plan drugi.
społecznych koszmarnie wręcz niskim poziomem jest uznanie, jakiem się ono cieszy wśród in Zarówno Cze.- i, jak .lugo. -łowianie nawołują do

tematów i formy artystycznej, żerującą na naj nych narodów slow iań>k ich. Zarówno Czesi zorganizowania własnych wypraw egzotycz
niższych instynktach, deprawującą
" i wpędzającą jak Jugo>łowianie uznają w pełni przodownic nych i stale podkreślają, że chcą się wzorować
właśnie czytelnika w „prymityw . Ta właśnie two polskie w alpinizmie, objaw szczególnie Da wyprawach pol>kich. Również nasze czaso
,J teratura" — zeszytowa, jarmarczaia. kolporto sympatyczny u Jugosłowian,
uprawiających piśmiennictwo górskie cenione jest przez nich
wana przez suterynowe schody, apoteozująca wy  d dawna tury.^tykę wysokogórską w Alpach wysoko i uważane za najlepsze w krajach sło
stępek, podniecająca przede wszystkim instynk Słowieńskich i Julijskich, gdzie nawet obecnie wiańskich.
ty erotyczne, a poza tym przeważnie aspołeczna
— ma największe nakłady i wypiera twórczość
prawdziwych, rzetelnych. posadająeych zarówno
zmysł estetyczny jak i poczucie odpowiedzialno
ści za drukowane słowo pisarzy.
Ludziom, interesującym się problemami W głąb dżungli biazylijskiej wyruszyła w
Dlaczegóż
tak skwapliwie do tej właśnie „li eksploracji nieznanych krain świata wiadome bież. roku nowa wyprawa naukowa, a naj
"
teratury sięgają jej masowi spożywcy? Po było, że największe tereny nieznane na kuli wyższe góry na Nowej Gwinei zdobyła nieda
prostu dlatego, ż.e wśród
tych 1500 dzieł z dzia ziemskiej znajdują się dziś w głębi puszcz bra wno wyprawa dr A. H . Colijna, znanego ho
"
łu „literatury piękniej trudno im wybrać odpo zylijskich i na Nowej Gwinei. Ale i te kraje lenderskiego alpinisty i podróżnika. Jest rze
wiednią dla ich poz;omu umysłowego i żywot zwolna dostają się w orbitę wypraw i badań. czą charakterystyczną, że Holendrzy dostali
się i\o st »p gór aeroplanami, uniknęli w ten
nych zanreres-. \vań książkę... U nas jest albo
sposób długiego, uciążliwego i niebezpieczne
książka na najwyższym poziomie, albo na naj
go przebijania się przez tropikalną dżunglę,
niższym. Nasi twórcy literaccy piszą i ciężko i
górnie, stylem skomplikowanym i zawartością rozrywkę umysłową — osiągaliby nakłady wielo jaka wypełnia, wnętrze Nowej Gwinei. Wypra
treści przeważnie niedostępnej dla szerokich mas tysięczne, a co najważniejsze: skutecznie rywa wę prześladowała niepogoda: codziennie przed
odbiorców rozrywkowej lektury. A potem dzi lizować mogliby z fabrykantami kiczów litera południem deszcze lub śniegi uniemożliwiały
wują się i gorszą, że nakłady ich książek wyno ckich, producentami ogłupiającej i szkodliwej szybsze posuwanie się naprzód. Pomimo tego
tzą kilka set egzemplarzy... Gdyby — nie ro „literatury".
zdobyto główny szczyt Pik Carstens 5010m.,
niąc nic z ideowej czy społecznej, artystycznej
Pęd do wiedzy i do duchowej rozrywki, ist opracowano też szkic topograficzny zwiedzo
czy estetycznej wartości swego tworzywa — pi niejący u nas i coraz bardziej się wymagający, nego terenu i poczyniła sporo obserwacyj nad
sali z myślą o szerokiej masie odbiorców, uła musi być skierowany w łożysko, ułatwiające dzikimi plemionami Papuasów, zamieszkują
twiali prostotą i łatwością lektury czytelnikowi „podniesienie naszej kultury na wyższy styl".
cych podnóże gór.

Polskie wyprawy egzotyczne
wzorem dla Czechów i Jugosłowian

Wszystkim osobom, Interesującym tlą za
gadnieniami himalajskimi" można polecić naj*
nowszy zeszyt ,,Taternika , pokaźną broszurę
poświęconą

w całości problemom himalaj

skim. Zeszyt ogłasza m. in.: opis topograficz
ny gór Azji środkowej, dzieje zdobywania K
verestu i najnowszej
katastrofy niemieckiej
na Nanga 1 ' arbat. tabele chronologiczne, biblio
giafia. mapy i fotografie. Nie brak w nim też
artykułu, poświęconego sprawom wyekwipo
wania himalajskiego, składu osobistego wypra
wy w Himalaje itp. Zeszyt ten został wydany
jako wstęp do polskiej ekspedycji Himalajów,
jak wiadomo bowiem alpiniści polscy projek
tują, już na lata najbliższe wielką akcję hima*
lajsk*.

Czwartą wyprawę na Nanga Parbat
przygotowują Niemcy
Szerokim echem roznosiła siej po świecie
wieść o straszliwych katastrofach wypraw me
mieckich na Nanga Parbat, 81 IG m.. w Zacho

dnich Himalajach. Ogółem 30 ludzi, alpini
stów i tragarzy, padło ich ofiarą, a jednak
Niemcy nie zrezygnowali ze swego celu i już
obecnie przystąpili do przygotowania nowej,
czwartej z kolei, wyprawy na tę prawdziwą
górę grozy.

Holendrzy w nieznanych górach Nowej Gwinei

X>R STANISŁAW KLPTA
•

Jako odzew na hasła Orkanowe padają moc
ne słowa wojewody Grażyńskiego wypowiedzia
ne do powstańców śląskich w 1929 r.
„Ja mam ambicję większą, aniżeli ci co gło

as

(Parę uwag z okazji Tygodnia Gór w Wiśle)
Zapalono już w sobotę ognie na szczytach

szą politykę zaścianka śląskiego. Ja pragnę,
aby w burzy polskiej kultury doniosłe brzmiał
śląski piorun. My musimy dorzucać wartości
kulturalne do ogólnej kultury polskiej,
z której
"

Do Helsinek przybyła" wycieczka polskich roi
ników na MS. „Batory

,

celem zapoznania

się

rolną Finlandii. Polską u-ycieczką
minister
się serdecznie fiński
zaopiekował

z kulturą

rolnictwa

Hcikki)ii)i.

przemysł ludowy. Istnieje niezwykle barwna
mozaika zadań obieranych przez poszczególne
ogniska do realizacji Sądecczyzna obraca s:ę w
szybkim tempie w jeden wielki sad. Towarzy 
stwo Przyjaciół HuouJszczyzny wykazuje nie
zwykle piękne wyniki. Widzieliśmy je już na
Targach Katowickich na kilimach, które znów
po handełesowskiej epoce uoadku, nabierają
•krasy i piękna, zniewalającego do kupna. Ży

„Dumę przeszłości Podhala wydżwignąć z pełną powinniśmy czerpać dłonią.
gór polskich, począwszy od Cz«arnohory do Bara poniżenia i uczynić ją własną dumą"—czy
Początek Związku Ziem istnieje w Związku wiecczyzna swą energią prześciga tempem Pod.
niej Góry i granicznych wierchów Beskidów ślą . .Jeśli Podhale ma się wyrazić w historii przy  Ziem Górskich, który na „Tygodniu Gór " w Wi hale Skalne.
skich. Ognie te dają znak, że w Wiśle u źródeł
królowej rzek polskich zaczyna się jakiś nowy
sejm ziem górskich Rzeczypospolitej, p0 to by
radzić o lepszym jutrze swych okolic, pokazać
swą krasę i dorobek w świętalnym i radosnym
naslrojoi, poznać sąsiadów bliższych i dalszych
i nabrać sił do górnej rywalizacji.
Przyjeżdża na Śląsk specjalny
typ człowieka,
:
regionalisty miłośnika sw ej bliższej ojczyzny —
regionu.
Jeśli gdziekolwiek w Polsce mowa o regiona
lizmie, nie można zapomnieć o ewangeliście tego

ruchu śp. Władysławie Orkanie, który swe wy 

znanie wiary
" złożył w małej książeczce pt.

szłej, to musi się stać odrębnym, jak było — śle jest gospodarzem. Gdy obserwujemy z da
O podnoszeniu się ziemi górskich myślą juz
podniesionym o cały ton czasu.
leka ruch regionalny na terenie ziem górskich w zorganizowany sposób uczeni, muzycy, etno
Na X Zjeździe Podhalan wychodzi już Orkan i w całej Polsce, to rośnie serce.

.
lące ich społeczne poglądy — pospólnie
jak my,
"
Odbył ten pceta w swej twórczości dziwną tu nad odrodzeniem swoich radzili.
drogę. Najpierw był piewcą swej własnej wsi,
Marzy się Orkanowi nowa organizacja Związ
echowanej".pośród gór w „Drzewiej 4*—w„Ko
ku Ziem, która by wszystko co najlepsze z po
"
mornikach czy „Skąpanym świecie . Orkan szczególnych ziem gromadziła, z gruntu rdzen
nie wychodzi po za najbliższy swój świat, swą nego kulturę narodu i wartości nowe wynosiła.
Porębę. Dopiero gdy wyjdzie na szczyt Turba
Hasło Orkanowe poszło przed laty w polski
cza, czy Trzech Koron zaczyna
wytyczać gra świat.
' w nim wówczas
nice swej ziemi. Rodzi się
Szczególnie
młodzież wiejska u<m iłowała
"
wódz regionu.
„Wskazania . Uniwersytety ludowe przybrały
Na III. Zjeździe Podhalan w 1913 r. woła: sobie Orkana za patrona.

„Wskazania

grafowie, artyści, rolnicy i przemysłowcy, spół*

po za granice swej ziemi, żal mu się robi in
Stary obyczaj, strój, pieśni, muzyka i taniec, dzielcy i literaci, samorządowcy i turyści.
nych ziem Rzeczypospolitej które zatracały ginące już nabierają ceny. Jesteśmy świadkami
Śląskie prace regionalne są już tak znane, że
swój charakter. Zwraca się przeto z hasłem: prawdziwego renesansu stroju ludowego. W zbędnym jest już wykazywać je na nowo.
„Przywróćcie włssne
fiziognomie ziemiom przez Rabce strój ludowy wrócił do chat góralskich
Każdy ma w regionalnym programie miejsce
"
niwelujący „postęp zeszarzałym. Wzbudzić ich z muzeów. Tak samo się ma rzecz na Orawie. na prace, wyzyskania swych energij. Regiona
dumę rasową, pchnąć do górnej rywalizacji. Po Dzięki Zjazdom i Tygodniom Gór zwrócono uwa lizm jest podobny do pracy żołnierza, który
zwać inteligencję przede wszystkim synów gę Polsce na olbrzymie wprost kapitały kultu chcąc zwyciężyć musi w pierwszym rzędzie po
chłopskich z danych ziem wyrosłych, aby kon ralne, tkwiące w masie ludowej. Rośnie litera znać plac walki, przystosować się do terenu i
takt zerwany z macierzą-ziemią podjęli, aby raz tura. Wieś sama zaczyna cenić swą przeszłość wyzyskać go jak najbardziej odpowiednio W
w rok przynajmniej, w czasie feryj w kąty oj  i odrębność.
boju.
czyste przyjeżdżali', aby bez względu na dzie
Regionalizm ma wydobyć ze swego regionu
Duma rodowa jest czynnikiem twórczym.
Następuje też dźwiganie odrębności naszej o
cały ton czasu.
Czytamy co chwila w prasie o organizacjach
regionalnych wchodzących w skład Związku
Ziem Górskich i najrozmaitszych gałęziach ich
działalności.

wszystkie najlepsze pierwiastki ziemi, by w ma
sie wnieść je do ogólnego gmachu narodowego.

Wtedy ten gmach będzie najbardziej bogaty I
barwny.
Związkowi Ziem Górskich z okazji Tygodnia

Gór życzyć należy pogłębień a prac. udoskona

Ogniska Związku Podhalan budują domy lenia metod pracy i pomnożenia wysiłków W
ludowe, organizują mleczanie, handlują nawo podnoszeniu całego pasa górskiego o cały ton

zami sztucznymi, wydają książki literatów pod czasu.
halańskich, przygotowują scalenie gruntów\ me
Duch Orkana będzie się tą pracą radował |
lioracje, budują wzorowe bacówki, organizują jej błogosławił.
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siadała. Żadne z jej marzeń nie posunę tał, a to z dwuch powodówj naprzód wszystkie jego nadzieje znikały jedna
ło się było aż do mężczyzny. Nigdy nie parter i ogród koszlpwały trzysta fran za drugą, pozostał pogodny, trochę dzie
/ Nie pojmował, Jak Judzie mogli zaj sięgnęła dalej nad swego kota. Miała ków,
a on nie mógł wydawać na czynsz cinnie, lecz głęboko. Jego przyzwyczaję
mować się nienawidzeniem się wzajem

jak i pn wąsy. Chlubę jej stanrjwiły Ciep
nym dJa takich głuj>stw\ jak karta kon ce, zawsze białe. W niedzielę po nabo
stytucyjna, demokracja, legitynjizm, mo żeństwie przepędzała czas na rachowa
narchia, rzeczpospolita itd., kiedy mo niu swojei bielizny w kuferku i na roz
gli na tym śwjede przypatrywać s\» kładaniu
na łóżku materiałów na suknie,
. w s zelkiego rodzaju mchom, irawom i w sztukach, które kupowała i nie dawi
krzakom i przesiadać stosy ksiąg in fo ła nigdy do uszycia. Umiała czytać.
lio a nawetjn 32. Wystrzega! się rno: Pan Mabeuf przezwał ią matką Plutar
no tego, by nie być bezużytecznym; po chem.

siadanie książek nie przeszkadzała mu
ich czytać, zajęcia botaniczne nie prze
szkadzały mu być4 ogrodnikiem. Kiedy
poznał Pontmercy ego. pomiędzy purk>
snikiem a nim istniała tfigo rodzaju sym

Pan Mabeuf przyjmował Marjusza
dobrze dlatego, że Marjusz, będąc mło
dy i łagodny, agrzewał jego starość, nie
wystraszając jęgo nieśmiałości. Młodość

z łagodnością, wywiera na
patja, że to, co robiJ pułkownik dla połączona
starca wrażenie słońca bez wiatru

kwiatów, on robił dla ow.pców. Pan Ma
beuf doszedł do tego, że przez szczepie Kjedv Marjusz, nasyciwszy się sławą

wojenną, prochem, marszami i kontr
nie wyhodował gruszki tak smaczne i marszami,
oraz wszystkimi tymi nad
jak gruszki Saint - German; skutkiem zwyczajnymi
bitwami, w których jego
jednej z tych kombinacyj — jak się zd x ojciec
zadawał i otrzymywał tak sPne
Je— powstała mirabela październiko

więcej nad dwieście; po wtóre, będąc w
sąsiedztwie Fatou, słyszał strzały pisto
letowe — była to rzecz dla niego nie do
zniesienia.
"
Zabrał ze sobą „Florę tafle miedzio
rytowe, zielniki, teki i książki i zamie
szkał niedaleko Salpetriere w pewnym
rodzaju chałupki w wiosce Austerlitz:

fałdami kołdry. Ułożył i ogłosił dru

tia ulicy Mezieres. Miał z tego prze
szło dwa tysiące franków rocznie; t>ył-i
to prawie cała jego fortuna. Chociaż u
bogi, miał ten talent, że, przy cierpliwo
ści i oszczędności, zebrał z czasem ko

sztowny zbiór rzadkich egzemplarzy
wszelkiego rodzaju. Wychodził zawsze
iz książka pod pachą, a wracał często z

dwiema. Jedynym upiększeniem jego
czterech pokoiów parterowych, które
wraz z ogródkiem stanowiły jego mie
szkanie, były zielniki oprawione w ra
my i sztychy starych mistrzów. Widok
szpady lub strzelby przejmował go zim
nym dreszczem. W życiu swojem nigdv
miie zbliżał się do działa, nawet u Inwa
lidów. Miał żołądek znośny, brata księ
dza, włosy zupełnie białe, brak zębów
zarówno w ustach, jak w umyśle, trząsł
się cały, mówił akcentem pikardyjskim.'

śmiał się jak dziecko. Przestrach łat
ktyy i wyraz twarzy starego barana. /

tym ws7ystkin% żadnej innej przyjaźni. I
eni też żadnej innej zaż,v?oJci z żywymi
osobami, oprócz starego księgarza u brrJ

my Saint - Jacąucs, nazywającego się
Royol Marzeniem jego było zaaklima
tyzować indygo we Francji. Służąca je
go była także odmianą niewinności.
Biedna
staruszka była dziewicą. „Suł
tan ", jej kot, wypełniał jej serce l wy
starczał dla tej ilości uczuci które po

jak wahadło zegara. Pobudzone raz

Drzez złudzenie, odbywały bieg bardzo
długo, nawet kiedy złudzenie zniknęło.
Zegar nie zatrzymuje się w tej chwili,
kiedy się gubi klucz od niego.
4
Pjn Mabeuf miewał niewinne przy
tam miał za pięćdziesiąt rocznie jemności. Przyjemności te były nieko-*
. sztowne i niespodziewane — sprowa
trzy pokoje i ogród oparkaniony ze stu dzał je najmniejszy przypadek. Pewne
dnią. Skorzystał ze zmiany mięszkaira go dnia matka Plutarch czytała jakąś
i srjrzj?dał prawie wszystkie meble. Te nowieść, siedząc w rogu pokoju. Czyta
go dnia, kiedy wprowadził się do nowe ła głośno, znajdując, że tak lepiej rozu
go mieszkania, był bardzo wesoły i sam mie. Czytać głośno jest to potwierdzać
przybijał gwoździe do zawieszania szty samemu sobie to, co się czyta. Są lu
chów i zielników; przez resztę dnia kq dzie, co czytają głośno, jak gdyby da
Dał w ogrodzie, ą wieczorem, widząc,
sobie słowo honoru na to, co czy
że matka Plutarch miała minę smutną i wali
tają. Matka Plutarch czytała właśnie x
była zamyślona, uderzył ją po ramieniu taką energją pow-eść. którą trzymała w
i z tiśmiecjiem powiedział do niej: •— ręku. Pan Mabeuf słyszał, nie słucha
Mamy jeszcze ijjdygo!
jąc. Czytając, matka Plutarch doszła

szedł do pana Mabeufa. ten opo
wa, słynna dzisiaj a niemniej wonna od cięcia,
mu o bohaterze z punktu widze
W chałupce w Austerlitz, która to
inirjibeli letniej. Oiodził na mszę. ra wiadał
szumna nazwa, jeśli mamy prawdę po
czej z powodu swego łagodnego uspo nia jego stosunku do kwiatów.
Około roku 1830 brat jego ksiądz u wiedzieć, była mu dość ptzykra, przyj
sobienia, aniżeli przez naboieństwc,
i dlatego także, że lubiąc twarze ludzkie marł i prawie nagle, jakby noc zapadła, mował tylko dwuoh gości, księgarza z
a nienawidząc hałasu, znajdował w ko cały widnokrąg sposępniał dla pana Ma pod bramy Saint - Jacques i Mariusza.
—
ściele ludzi zgromadzonych i milczą beufa* Bankructwo notariusza pozba Zresztą — jak to juź zaznaczyliśmy
5
głowy
zatopione
w
w
edzy
luj)
w
sza
wiło
go
sumy
dziesięciu
tysięcy
fran
cych. Czując, że trzeba być czymś w
państwie, wybrał obowiązek skarbnika ków, wszystkiego^ co posiadał po ojcu. leństwie, albo też — co często się zda
parafji. Wreszcie nigdy nie udawało Rewolucja lipcowa sprowadziła przesi rza — w jednym i w drugim naraz, są
mu się pokochać żadnej kobiety tak, jak lenie w handlu księgarskim, W chwi tylko ledwie przystępne dla spraw co
kochał cebulkę tulipanu, ani też pokochać lach niedostatku
" pierwsza rzecz, co nie dziennego życia. .Własny los jest daleki
jakiego mężczyznę, tak, jak kochał else idzie, to *Flora
" , Sprzedaż „Flory oko od ich myśli. Ze skupienia wynika pe
.wiry. Oddawna już przekroczył sześć lic Qauteretz wstrzymała się. Upły wna bierność, która, gdyby była wyro
dziesiątkę, kiedy pewnego dnia zapyta wały tygodnie, a kupujących nie było. zumowana, byłaby podobną do filozofii.
wstrząsał się na Człowiek pochyla się, stacza, rujnuje
no go: — Czy pan nigdy nie był żona Czasami pan Mabeuf
odgłos dzwonka. — Panie — powiadała się, upada, niebardzo to spostrzegając.
ty?
—
Zapomniałem
—
odpowiedział.
'
Plutarch — przynie Wprawdzie kończy się to zawsze prze
Jeżeli zdarzało mu się niekiedy — a ko mu smutnie matka
— Krótko mówiąc, pewne budzeniem, lecz za późna Tymczasem
tnuż to się nie zdarza? — powiedzieć: siono wodę.
— Och! Gdybym był bogaty! — nie spo go dnia pan Mabeuf porzucił ulicę Me wydaje się, jakbyśmy zachowywali się
iglądał wówczas na piękną dziewczyn zieres, złożył urząd skarbnika parafii, obojętnie w grze, która rozgrywa się
kę, jak ojciec Gillenormand* ale patrzył wyrzekł się św. Sulpicjusza, sprzedał pomiędzy naszym szczęściem a niesz
na ą.tarą jaką księgę. Żył sam, ze starą część — nie książek, lecz sztychów, któ częścjcrtL Jesteśmy stawką i przypatru
służącą. Cierpiał trochę na cji^ragrę, i re ?.o mniej obchodziły — i zamieszkał jemy się Dartji z obojętnością.
W taki sposób wśród tej ciemności,
kiedy spał stars jego palce, zesztywnia* w domku na bulwarze Montparnasse,
łe od reumatyzmu, kurczyły się między gdzie zresztą pozostał tylko jeden kwar która otaczała pana Mabęufc, kiedy

kiem Florę okolic Cauterez z tablicam'
kolorowanymi, dzieło dosyć poważne,
którego tafle miedziorytowe znajdowa
ły się u nijęgo, które sam sprzedawaj.
Przychodząc po nie, dzwoniono dwa lub
trzy razy na dzień do jego mieszkania

nia umysłowe odbywały bieg regularny

dp słów następujących. Była mowa o

oficerze od dragonów i pewnej piękno-'

Tu przerwała czytanie, chcąc wy -*
trzeć okulary.
— Budda i Dragon (smok) — mówił
półgłosem pan MabcuŁ — Tak, to pra
wda, istniał smok, który z głębi swej ja«
skini wyrzucał z paszczy płomienie i p£

lił niebo. Potwór ten soajjł już kilka
gwiazd, a miał oprócz tego pazury ty
grysa. Budda poszedł do pieczary i
zdołał nawrócić Jego smoka. Dobra to
książka, którą czytasz, matko Plutarch,
Niema piękniejszej legendy.

Po czym pan Mabeuf wpadł w przy*
jemne marzenia.

Ubóstwo dobry sąsiad
nędzy
Marjusz luliił tego prostego starca,
który widział, jak niedostatek powoli go
ogarniał, i który zaczął potrosze dziw;ć
się temu. nie smucąc się jednak jeszcze.
Marjusz spotykał Courfcyraca, a szukał

Mabeufa. Bardzo rzadko jednak, raz
lub dwa razy na miesiąc, co najwyżej.

Rozrywką Marjusza były długie samot

ne przechadzki po zewjiętrznych bul

warach, po polu Marsowym, lub po ale
jach mało uczęszczanych ogrodu Luk
semburskiego. Czasami pół dnia przy 
patrywał się jakiemu ogrodowi, grząd
kom sałaty, kurom na śmietniku i ko
niowi, obracającemu koło maszyny. —
Przechodnie patrzyli na niego z zadzi
wieniem, a niektórym ubranie jego wy 

dawało się podejrzane — a mina zła

wroga. Był to tylko ubogi młodzieniec,
zatopiony w bezprzedmiotowym ma
rzeniu.

'

Właśnie podczas jednej ze swo ch
przechadzek, odkrył ruderę Gorbeaa;
odludne jej położenie i taniość skusiła
go; zamieszkał tam. Znano go tam tyl
ko pod imieniem pana Mćirjusza. Pozna

wszy go bliżej, kilku dawnych genera
łów lub towarzyszy jego ojca zaprasza
ło go do siebie.,. Marjusz nie odmawiał.
W ten sposób niekiedy bywał u hrabie
go PajoL u generała Bellavcsne, u jene
rała Fririon, u Inwalidów. Zajmowano
się tam muzyką, tańczono. Na te wie*
czory Marjusz wkładał swoje nowe W

branie. Lecz na te v/ieczory i na bali

chodził tylko wówczas, kiedy był mróz
trzaskający, ponieważ nic mógł wynaj
mować
Polscy harcerze na międzynarodowym zlocie harcerzy w Holandii zyskali Bobie
ogólnepowozu, a ' chciał koniec_zn fl'
tylko w butach błyszczą
uznanie i sympatię. Górne zdjęcie przedstawia naczelnego skauta, lorda Baden przychodzić
Powella,
w gronie starszyzny harcerskiej, dolne — pokaz polski na wielkim obozie harcerskim,
cych jak zwierciadło.
gdzie nasi harcerze wykonali wesołą komedyjkę
p. t. „Krowy holenderskie"* Widzimy
"
wiośnie dwie takie „krowy w wykonaniu polskich harcerzy*
(Ciąg dalszy nastajpiji
:
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2£e śląskich kopalń i buf

Czternaście beztroskich dni
Z pobytu na kolonii robotniczej w Czatkowicach pod Krzeszowicami
Jedną z poważnych zdobyczy socjal wykładowa, która zarazem jest czytelnią i
nych robotnika polskiego to — prawo do świetlicą.
urlopu zapewniającego mu chwile wypo
W czasie zajęć oświatowych prelegenci
czynku po całorocznym trudzie, po wielu, wygłaszają referaty z dziedziny gospodar
wielu dniach i nocach spędzonych w dusz ck.o polityczno-społecznej, omawiają za
nych i gorącach halach rozlicznych zakła gadnienia ruchu zawodowego, spółdziel
dów pracy lub w mrocznych podziemiach czego i poruszają sprawy związane z usta

Współżycie obozowiczów dobre. Wy

starczy kilka dni pobytu na kolonii, aby
ludzie dotychczas sobie obcy, stworzyli
sharmonizowaną l zgodną całość. Stan
zdrowotny na kolonii również dobry, ^a
ochota do pracy nad pogłębieniem posia

danych wiadomości duża.
kopalń.
wodawstwem robotniczym. Uzupełnieniem
Wprowadzony na kolonii samorząd na
Ważna ta zdobycz nie zawsze jest przez tego programu zajęć oświatowych są refe czele którego stoi robotnik Paweł Goik z

robotników należycie wykorzystana, bo raty z zakresu literatury polskiej i organi Świętochłowic, wielce ułatwia pracę i do
giem i możliwości po temu posiada robot zacji oświaty robotniczej. Zajęcia prowa zór kierownictwu kolonii, które spoczy
yk minimalne. Nieliczny tylko procent dzone są systemem wykładowym i semina wa w doświadczonych rękach p. mgr.W miejscowości Wągrowiec w woj. poznań
robotników może pozwolić sobie na „luk ryjnym, połączonym z dyskusją i samo Edwarda Wawrzonia, wojewódzkiego in skim wybuchł wielki pożar w budynkach na
sus" spędzenia urlopu poza granicami micj  dzielnymi referatami obozowiczów.
struktora oświaty pozaszkolnej.
tea pracy — na wsi. Normalnie swój krót
Pozostały wolny czas do obiadowej po
Na pierwszym turnusie, który rozpo
ki, dwu lub jednotygodniowy urlop robot ry wypełniają zajęcia dowolne i sportowe
czął się 2 sierpnia a zakończył 15-go, prze
nik wykorzystuje w ten sposób, że;
w obrębie kolonii.
Po wspólnym obiedzie spożywanym na bywało 50-ciu obozowiczów, rekrutują
NIE IDZIE DO PRACY.
werandzie, wśród miłego rozgwaru i szczę cych się z różnych miejscowości przemy
Jest to już prawda coś, ale nie wiele. ku łyżek oraz widelcy o talerze — kolonię słowej części naszego województwa.
Zmęczony i wyczerpany organizm wyma zalega godzinna cisza. Resztę dnia, aż do
PRZEWAGĘ MIELI GÓRNICY.

leżących do Sp. Akc. Młyny i Tartaki Wą
growieckie. W krótkim czasie wszystkie bu*

rynki stanęły w ogniu. Straty poniesiona
przez poiar, sięgają blisko miliona tłotychę

Bezrobocie w Anglii

Liczba bezrobotnych w W. Brytanii wyno
g? da odnowienia sil czegoś więcej — kolacji, spędzają obozowicze na wolnym
rdrowego powietrza, lepszej strawy i ode powietrzu, a w czas niepogody w świetlicy Na drugim turnusie, który rozpoczyna się si na dzień 1 sierpnia rb. 1.379.459 osób, t. j.
22.861 bezrobotnych więcej niż w dniu 1
rwania się od szarzyzny codziennej. Do n* czytaniu książek, słuchaniu audycyj ra 16-go sierpnia i kończy 29-go, przeważać olipca
rb. i o 272.613 osób mniej niż w lipcu
mają
hutnicy.
Turnus
ten
będzie
liczniej
—
niedawna jeszcze, jak to już wyżej wspo diowych i grze w szachy lub warcaby.
roku ubiegłego.

mniałem, część tylko niewielka pracowni W karty grać nie wolno. Po kolacji, którą
ków fizycznych, a również i umysłowych, wydaje się o godz. 19-tej, następują wspól
w tak właśnie korzystnych warunkach mo ne spacery. Często też urządza się ogniska
gła spędzać swój urlop wypoczynkowy. z urozmaiconym programem. W ogniskach
Obecnie i na tym odcinku życia robotnika tych chętny udział bierze miejscowa lud
następuje korzystna zmiana. Są to copraw ność, z którą obozowicze pozostają w do
da -dopiero początki, próby, aledobre ich brych stosunkach oraz letnicy. Kończy się
wyniki pozwalają nam mieć nadzieję, że wj dzień ściągnięciem sztandaru z masztu i
riedalekiej już przyszłości poważny za wspólną modlitwą. O godz. 22 kolonię za
stąp robotników będzie mógł z korzyścią lega całkowita cisza, którą przerywa do
dla siebie, rodziny, społeczeństwa i pań piero ranna pobudka.
stwa korzystać należycie z dobrodziejstwa
W dnie wolne od zajęć świetlicowych
ustawy urlopowej.
obozowicze udają się
Mam tu na myśli
NA WYCIECZKI

szy, bowiem do Czatkowic zjeżdża 70-ciu
obozowiczów.

Wśród obozowiczów, ludzi w średnim

wieku, nie brak także młodzieży, człon
ków Robotniczego Instytutu Oświaty i
Kultury im. St. Żeromskiego. Współżycie
starszych obozowiczów z młodzieżą dobre.

Młodzież na kolonii wnosi z sobą beztro
ski humor, którym zaraża starszych, na
wzajem odnosząc wiele korzyści z obcowa
t.ia ze starszymi.
Doświadczenia z tegorocznej kolonii w

Czatkowicach posłużą niewątpliwie dla
pełniejszej realizacji w roku przyszłym i
ROBOTNICZE OBOZY WYPO do Ojcowa, Tenczynka, Krakowa i Mickini następnych latach hasła „wczasów robot
CZYNKOWE,
(kamieniołomy). Każda wycieczka uprze niczych" co sprawi, że robotnik po urlopie
stanie do dalszej pracy odrodzony nietylko
których z roku na rok coraz więcej mamy dnio omówiona jest z uwzględnieniem hi fizycznie ale i psychicznie.
storii,
położenia
geograficznego,
wartości
w Polsce. Organizują je instytucje ubez
Józef Renik.
pieczeniowe, organizacje o charakterze gespodarczych itp.
społecznym, nierzadko i same zakłady pra
cy. Obozy zdały swój egzamin, a idea ich
zakładania zdobywa sobie coraz większe
uznanie świata piacy.
Po tym wstępie przejdziemy odrazu do

Robotnicy Kostuchny w szeregach

TYDZIENGOP

Hanie nouiej plaiMi
muzutznej na Śląsku
Szkota Muzyczna im. Stan. Moniuszki w
Nowej Wsi.
Skromne były początki szkolnictwa mu*
zycznego na Śląsku. Rozpoczęty, się od
szkoły muzycznej w Katowicach. Dzisiaj

Łpraw kolonii robotniczej w Czatkowi
cach, zorganizowanej przez Robotniczy
Katowice posiadają 4 szkoły muzyczne.
Irstytut Oświaty i Kultury im. St. Żerom
Po oderwaniu siQ śląskich metalowców Z. w ten sposób możemy tylko wywalczyć wspól Nie są one jednak w stanie zaspokoić po
skiego na Śląsku dla robotników z terenu Z. Z. od warszawskiej centrali grupa fabryki nie lepsze jutro.
trzeb, jakie w dziedzinie muzyki zajmuje

województwa śląskiego. Kolonia znalazła
pomieszczenie w dwu schludnych i dosko
nale pod względem higienicznym urządzo
nych willach, stanowiących do niedawna
własność gminy
Lipiny i stąd nazwanych
"
„Lipinówką , a obecnie będących w posia
daniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wille znajdują się przy drodze prowadzą
cej z Krzeszowic do znanej dobrze Śląza
kom miejscowości wycieczkowej — Czer
ty. Korzystne położenie terenowe, piękne
lasy, okoliczne, bliskie sąsiedztwo niegdyś
tak modnego letniska — Ojcowa, jak i sto
licy duchowej Polski — Krakowa w połą
czeniu z dobrą opieką, daje obozowiczom
MAKSIMUM ZADOWOLENIA
I RADOŚCI.

Wyczuwa się to w bezpośrednich rozmo

wach z obozowiczami, czyta się w ich

Zjednoczonych Związków Zawodowych

miazgi drzewnej w Kostuchnie jakiś czas po
zostawała jeszcze wierna centrali w Warsza
wie. Ostatnie jednak tygodnie przekonały ro
botników Kostuchny, to jedynie skuteczną po
moc mogą znaleźć w oparciu o Zjednoczone
Związki Zawodowe i że dalsze pozostawanie
przy centrali w Warszawie byłoby błędem tru
dnym do naprawienia. Tern więcej, że doko
nany rozłam niczego warszawskich działaczy
ZZZ. i ich śląskich eksponentów nie nauczył
i że kroczą oni dalej po drodze, obcej ducho

(—) Ryguła Józef, przew. rady zakładowej, fa ludność Śląska. Powstają więc z biegiem
bryki Miazgi Drzewnej w Kostuchnie i sekre czasu szkoły muzyczne w Rybniku, Cie

tarz grupy (—) Bialik Ludwik, członek rady
zakładowej i łownicy grupy (—) Tyrtania Pa
weł, (— ) Cipa Augustyn, skarbnik grupy, ( — )
Kozik Roman czł. rady* zakł.* i wiceprezes gr.
•
Po przystąpieniu członków Zw. Zaw. Met.
w Polsce (Związku Związków Zawodowych)

szynie, Chorzowie i Tarnowskich Górach.
W bieżącym roku szkolnym ma podobno
zostać uruchomiona szkoła muzyczna w
Pszczynie, a ostatnio została zatwierdzona
pi zez władze szkolne Szkoła Muzyczna im.

Metalowców (Zjednoczonych Związków Zawo

Należy się spodziewać, ze nowa pla

Stan. Moniuszki w Nowej Wsi (ul. 3 go

grupy Kostuchna do Zwiąikn Zawodowego Maja nr 92 tel. 81 289).

dowych w Polsce i siedzibą w Katowicach), cówka spotka się z życzliwym przyjęciem
zarząd główny zamianował tymczasowy za ze strony miejscowych władz i społeczeń
rząd grupy fabryki miazgi drzewnej w Kostu stwa i będzie mogła spełnić należycie swe
wi robotnika śląskiego.
chnie, w osobach: prezes — Ryguła Józef,
Z doświadczenia tego robotnicy Kostuchna skarbnik Cipa Augustyn, sekretarz — Tyrta posłannictwo muzyczno-kulturalne w No
wyciągnęli konsekwencje, czemu dali nastę nia Paweł. Wymienieni upoważnieni są do wowiejskim okręgu przemysłowym. Nowej
reprezentowania Związku Zawodowego Meta placówce życzymy owocnej pracy w dzie
pujący wyraz.
lowców ZZZ. (Zjedn. Zw. Zaw. w Polsce) na dzinie podnoszenia kultury muzycznej na*
terenie fabryki miazgi drzewnej w Kostuchnie. szej dzielnicy.

Oświadczenie!

Niżej podpisani oświadczają, że po długim

uśmiechniętych i na bronz opalonych twa namyśle postanowiliśmy w imię interesów
rzach.
"
polskiego „Świata Pracy zerwać z centralą

Żal tylko w nich wzbiera, kiedy po warszawską Związku Związków Zawodowych

Dwa poważne wypadki

myślą, że oki es tej beztroski, tego bezpo
średniego obcowania z naturą trwa wszy i przystąpić do Związku Zawodowego Meta
stkiego 14 dni, a potem... Potem znowu do lowców (Zjednoczone Związki Zawodowe w
staną się w tryby codziennej, żmudnej pra Polsce).
Tego samego dnia wydarzył się podobnf
Dzień 13 sierpnia br. minął pod znakiem
"
cy, czasami jakże niebezpiecznej dla zdro Wzywamy załogę firmy „Miazgi Drzewnej dwu poważnych wypadków kopalnianych w wypadek na sąsiedniej kopalni „Donners
wia.
w Kostuchnie by poszła w nasze ślady, gdyż pow. rybnickim. Przesądni utwierdzili się w marck" w Chwalowicach. Rębacz Antoni Dii
swym przekonaniu, że „13-ka" jest naprawdę woki nie dosłyszał lekkich trzasków dochodzą
Życic na kolonii rozpoczyna się o go
feralna. Na kopalni „Szyby Jankowice" w Bo cych od strony stropu, a tymczasem groziło
dzinie 7 rano. O tym czasie — po wspólnej
guszowicach wydarzył się ciężki wypadek w mu niebezpieczeństwo. W pewnej chwili ze
modlitwie — na wysoki maszt w obecno
polu H, któremu uległ nórnik Robert Konsek z stropu posypały się bloki kamieni i węgla. Rę
ści obozowiczów wciąga się sztandar o bar
Kłokocina. Wymieniony będąc zajęty ładowa bacz Dziwoki nie zdołał na czas uskoczyć w
dach państwowych, poczym 15-to minu
Z radością notujemy nowy fakt przyjęcia niem węgla do wózków, nie zauważył olbrzy bezpieczne miejsce i został przysypany. Zarzą
towa gimnastyka. Skolei następuje uprzą robotników na kopalnie znajdujące się na te miego głazu obrywającego się ze stropu. Po dzono natychmiast akcję ratunkową. Kolum
tanie sal i toaleta osobista. Ponieważ na ko renie pow. rybnickiego. Kopalnia „Charlota' pewnej chwili głaz oberwał się z ogromnym na po usunięciu zwałów wydobyła nieszczęść
lonii obowiązuje hasło — „Obsłuż się sam" w Rydułtowach przyjmuje z dniem 1 września hukiem i spadł na plecy Konska. Nieszczęśli wego górnika i cięikimi obrażeniami wewnę
•— bezpośrednio przed śniadaniem wyzna br. 200 robotników, a kopalnia „Ema" w Ra wemu pospieszyli natychmiast z pomocą to trznymi i złamaną lewą noną. W stanie bar
groźnym odwieziono Dziwokiego do szpi
cza się dyżurnych do prac. Po śniadaniu, dlinie 150 robotników. Jak wiadomo kopalnia warzysze i wspólnymi siłami usunęli śmier dzo
w Rybniku. Na miejsce wsponmianycli
kióre kończy się o godz. 8 ej rozpoczynają „Charlota" należąca do Rybnickiego Gwarect cionośny głaz. Ofiarę wypadku przewieziono tala
wa Węglowego dotychczas była nieczynna, na powierzchnię kopalni i odstawiono do szpi wypadków przybyli przedstawiciele władz gto!
wobec jednak polepszenia się koniunktury zo tala Spółki Brackiej w Rybniku. Okazało alt, niczych celem przeprowadzenia docbodseA* *
ZAJĘCIA OŚWIATOWE.
stanie w najkrótszych dniach całkowicie uru ie Konsek dosnał złamania krenotlupa. Stan
jego jest bardzo groźnft
Do tego celu służy widna i obszerna sala chomiona,

na kopalniach rybnickich

Nowe przyjęcia
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Rozpoczęło się przesłuchanie oskarżonej raz na złamanego Johna* Powiedziała praei

Skazana jest niewinna

przez płacz głosem.
Na pytania
"
" sędziów odpowiadała krótko; rywanym
— Musiałam to uczynić... żegnaj!
„tak , „nie , lub milczała.

Przewodniczący rozprawy indagował da

lej:

— Służba zabitego zeznała, że nie widzia

ę

W tej samej chwili ktoś głośno zawolaUl

— Skazana jest niewinna!

A

Wszyscy spojrzeli na śmiałka...

— Czy pan chce zeznawać? — zapytaj
no pani wchodzącej głównym wejściem do
J
willi,
z
czego
wynika,
iż
przybyła
pani
tam
zaskoczony
prokurator.
1
Ulicami olbrzymiego miasta pędziło auto I Rozległ się suchy trzask strzału, a jedno niespostrzeżona przez nikogo, i to z planem
W
odpowiedzi
nieznajomy
zbliżył
się
ty
Brówna, którym jechała pani Harding. Przy|cześnio na ziemię runęło ciało Browna,
obmyślonym...
podium świadków.
Hyde Parku zgrzytnęły posłuszne hamulce
Nazajutrz kroniki policyjne i notatki re z góry
—
— Moje nazwisko James Kimling — za,
— krzyknęła lady Harding ze
maszyny. Mary weszła po białych schodach porterów doniosły o zabójstwie słynnego łzami wDosyć!!
oczach. —
czął. — Byłem szoferem śp. Browna do o.
do luksusowej willi, tonącej wśród gęstej zie przemysłowca przez lady Harding. Na szpal
— ...gdyż obawiała się pani ' — ciągnął
leni i kwiatów.
statniej chwili jego życia. Owego tragicz
tach dzienników ukazały się również różne
spokojnie przewodniczący — aby mąż jej nie nego wieczora otrzymałem zlecenie od mego
wersje na ten temat. Jedni twierdzili, że dowiedział
W Brown przyjął ją z szacunkiem.
się
o
waszym
bliskim
stosunku!
szefa przywiezienia lady Harding do jego
morderczyni była kochanką Browna, inni
* — Good Eweni n?, lady Harding!
Gremium sędziowskie udało się na nara willi. Mr. Brown nie życzył sobie, by reszta
«— Wpadłam tylko na chwilę, panie zaś brali ją w obronę. Termin rozprawy są
Brown.
dowej, która budziła wielkie zainteresowanie dę, a po jakimś czasie wróciło. Zapanowała służby dowiedziała się o wizycie tej pani i
N — Cóż znowu? Czy Johnowi jest gorzej? w londyńskich kołach towarzyskich, został cisza. Obecni powstali z miejsc. Na twa w tym celu wręczył mi klucz od drzwi. Tego
rzach malowało się zniecierpliwienie. Na samego dnia otrzymałem miesięczny urlop.
— Narazie bez zmian!
już wyznaczony.
stąpiła naprężona chwila wyczekiwania. Dopiero z dzienników dowiedziałem się o
Brown spojrzał na nią dziwnie, po chwili
Przewodniczący odczytał wyrok.
śmierci mego szefa. Gdybym był przewir
zapytał:
— Kara śmierci!
Sala rozpraw była przepełniona. Oczy
— Czy nie lepiej czuloy się John w ja
dział to nieszczęście...
— A czy świadek nie wie, w jakim ceJu
Dwa
straszne
słowa
przeszyły
powietrze.
słuchaczy
spoczywały
na
pięknej
oskarżonej.
kimś pensjonacie? Chciałbym pani pomóc. Siedziała ona blada, ubrana w czerń. Na sali W oczach niektórych wystąpiły łzy. Po cie
kazał Brown sprowadzić oskarżoną? — spy ^
?•>

— Niech pani zrozumie — ciągnął dalej znajdował się mąż oskarżonej, ponury i przy le młodej skazanej przeszedł dreszcz. Odwró tał jeden z sędziów.
gnębiony, mg. Harding.
ciła się z trudem i, płacząc, spojrzała jeszcze
Kimling wahał się, w końcu odparł:
•— w pensjonacie znajdzie John fachową o
— Hm... to jest nie miła sprawa. Mói
piokę. Przy tym inne powietrze... wybitni
szef uwodził kobiety...
y
lekarze, spokój i... zbytek we wszystkim...
Wśród publiczności zawrzało.
Lady Harding położyła w milczeniu rękę
— Czy wiadomo panu, dlaczego oskarżo
na brzeg kozety, i zasmuciła się. W tej po
na nie ocknówiła owej wizyty? — wtrącił się
zycji wyglądała bardzo ponętnie. Brown
prokurator.
zbliżył się i tłumaczył:
— Mr. Brown pożyczył pani Harding
— Będzie lepiej dla Johna i dla pani...
kilkaset funtów. Pani Harding uważała, że
ftni—
będzie spokojniejsza i... szczęśliwsza...
Brow chce z nią na ten temat rozmawiać...
Mister Brown! — przerwała oburzo
O, pani Harding nie przeczuwała następstw,
na, podnosząc się z kozetki. — Nie pojmuję,
inaczej nie stałaby dziś przed sądem, pani^
co pan chce przez to powiedzieć?
prokuratorze...
Brown uśmiechnął się tajemniczo i ujął
— Dlaczegóż nie wniosła pani tego do
ją delikatnie
za dłoń.
— Mary! Zbyteczne złe myśli rujnują
rozprawy? — zapytał przewodniczący oskar
żonej, która w tej samej chwili zemdlała 4
piękność.
i runęła na ziemię.
Przy tych słowach przycisnął rękę jej do
Publiczność zerwała się z ław. Mr. Har
warg. Mary spostrzegła jego namiętność
ding, który przed chwilą dowiedział się o po
cofnęła się i powiedziała wystraszona:
święceniu żony, podbiegł do nieprzytomnej.
• — Panie Brown, muszę już pójść!
(Dokończenie.)

'

Nie zważał na jej słowa. Zbliżył się i
błyskawicznie objął ją w pół. Mary sta

rała się uwolnić z jego objęć, ale siły odma
wiały. Brown przycisnął ją mocniej, szuka

jąc pożądliwie jej ust. Zbudziła się w nim
żądza. Lady Harding czuła, że napastnik
ją pokona. Mary chwyciła ze stolika jakiś
muły błyszczący przedmiot.

|

Przewodniczący zażądał bezwzględnego spo-1
koju, grożąc publiczności usunięciem z salw
Po chwili zabrał przewodniczący głos:
— Oskarżona działała pod wpływem bo
jaźni i silnego wzruszenia i we własnej obro
nie. Sąd po przesłuchaniu głównego świad
Wojska angielskie W Palestynie z powodu braku normalnych rozmieszczeń musiały po ka, postanowił oskarżoną Mary Harding ii»
budować obozy polowe. Na obrazku obóz polowy w Judei,
wolnie od winy i kary.

TABELA LOTERII

większa __L 4|E #%#%Jfc

Katowic*
E»Ł Korsusiarza
ulica Dy rotacyjna 10.
Mikołów
Sfiemlanowice,

padła w znanej szczęśliwej kolekturze

170724 800 171332 418 172029 110 224

Stata dzienna wygrana. 11 . 5000 aa Nr. 35 740 173163 315 493 174135 207 444

176175 85 241 58 177379 421 178546 17906C
180599 693 181023 26 398 713 182317 31

167105

v Zł 75.000 na Nr. 109514
71 30.000 na Nr. 7187
71 15000 na Nr 161452

954 183112 715 184332 185131 186343 454
504 878 96 187420 695 939 188423 726 969

Zł 10.000 na Nr Nr 57233 81177 110255
189171 668 747
Zł 5.000 na Nr 177563
190956 191345 192309 567 193012 142 310
Zł 2.000 na Nr 119994
534 983 194277 413 757
Zł 1.00 na Nr Nr 19404 67599 76506 89615
' Zł 500 na Nr Nr 4155 1005 42393 78170 38462

Wygrane po 50 zł

na nr

wysrana Zf l9|VVV ll,l;

z dnia 14 sierpnia
160522 161377 776 893 963 162201 163132
I i II ciągnienie
38 239 590 164520 165143 535 83 166587
167130 315 911 168470 169723 834

GŁÓWNE WYGRANE

Ciekawostki

W 2 dniu ciągnienia III klasy 39 Loterii

Wygrane po 200 zł

Wygrane po zł 50

Wygrane po zł 50

130635 131538 788 132491 510 911 133048

302 986 181336 182022 185264
969 135274 386 512 136615 138773 895 495180052
186337 686 731 921 187226 359 687
139777

141010 82 136 411 839 977 142059 275 951 189891
190343 641 744 191741 192121 804 194003 69
939 462 143178 315 425 144063 359 571

146394 512 148343 70 445 61 8 511 751 283 387 489 854
182 149189 748
150030 116 29 20* 611 955 151369 86
97 430 829 910 56
152288 609 153065 107 276 394 521 699

Ciągnienie III
Wygrane
po zl 200
224 28 538 2192 496 3047 953 5120 6024

532 154363 846 155045 327 480 602 54 766
932 156214 467 157037 213 453 729 45 92 822 7301 50 8095 207 965 9381 961
856 158063 106 95 258 306 588 159120 57 . 11441 630 12265 900 9 24 13229 15143

H 383

.4 16255 18124 245 19823

I

bojowe.

W październiku 1036 r koncern „I.
G. Farbenindu>frie A. G " zbudował
pomiędzy miejscowościami Bitterfeld i

Magdeburg podziemne laboratoria,

warsztaty, a nawet pomieszczania dla
Rybnik,
Mysłowice,
robotników, w których rozpoczęto pro
i doświadczenia z tak z^anyrc
Pamiętaj! los od Korzuszarza daje bogactwo!!! (8867) dukcję
"
„Ge gazem. Dostęp do tych urządzeń
jest całkowicie izolowany. Dyrektor
tych zakładów podlega wprost mini*
nwr/I 5.-J2 794 938 111410 688 112413 345
43551 44697 45382 46924 27 47293 . tor. twu wojny. Doświadczenia prze
113465 115043 494 651 116184 607 117645 9641896
594 49347
11S697
50768 52331 632 53137 775 54687 830 903 prowadza specjalny oddział robotni
121019 50 346 122042 390 123296 124083
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100182 102836 103730 104025 106031 342
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40
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42203
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121756 811 122242 124199 751 125642 867
911 43095 44088 103 869 45085 448 46101 186863 187413 745
126579 806 964 129140 345 519 701 37
356 567 47088 48067 184 49177 222
190700 191028 194171 295
130025 473 610 131818 909 132869 13300
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Jak produkują Niemcy nowe gary

Ciągnienie IV
GŁÓWNE WYGRANE

130672 131634 809 132119 336 134307
140419 142219 21 399 144263 145586

136056 325 137469 138697

Stawa dzienna wygrana zł 20.000 na ar.:
97307

146001 350 147092 677 718 148199 149781
151123 55 152838 153407 134344 155410
649 787 944 156398 157234 158871 912

Zł 15.000 na nr: 110567
160142 330 589 161444 952 162120 53
Zł 10.000 na nr- 68598
164187 167663 168505 872
71 5000 nu nri 85661
170252 171133 764 175170 697 176378
Zł 2.000 na n-ry: 50680 115697 139056 156574 177068

180399 598 631 709 131 618 769 182418
183735 184566 185807 186882 187176 319

190442

Zl 1.000 na n-ry: 9227 33290 40277 55553

Zł 500 na n-ry: 6901 32461 54603 120815 121752
162657

i

189759

191361 192688 194276

ków, inżynierów oraz wojskowych kie*
rowanych przez oddział WAP (na czt^*
le dyrektor Otte) w ministerstwie woj "
nv w Berlinie. Wyprodukowane gazy
uniemożliwiają, istotom żyjącym oddy

chania płucami oraz skórą, wszystkie
motory unieszkodliwiają przez zamar
za nie środków napędnych. Praca M
tych zakładach odbywa się na 3 zmia*
Kłopoty ze słoniem.
'
Atrakcją ogrodów radża Cooch B
bar, jednego z nababów hinduskich byż
olbrzymi słoń Jaisigh. Radź Cooch Be

har, w dowód przyjaźni postanov. :ł

słonia podarować władcy Baroda. W .
czasie załadowywania na okręt, krao
pod ciężarem słonia załamał się i cięta*

kilkunastu ton żywej wagi spadł n<ł

pokład. Słoń potłukł się dotkliwe.

Gdy po tygodniu leczenia u-iłowano gJ
z powrotem wprowadzić na statek, t łon
— pamiętając jednak doskonale sw<j

przygodę, narobił takiego ryku, że

dozorcom i przyglądającej s:ę publicz
ności pękały bębenki w uszach. — Wo
bec tego postanowiono przeweżć słoma
koleją. W tym celu użyto odk-ytej piat*
formy, o specjalnie wzmocnionyc;i o«
siach.

Zł 400 na n-ry. 17116 43531 5641* 61143 7194,

'

72759 88843 93991 '124794 146811 161367 1625*6 M

Zł 300 na n-ry: 2205 14778 15040 25984 4O60&
47411 48928 52867 81315 90315 90618 90660 94931
95363 97202 102990 145719 159825 185196 188856

Zł 250 na iwy: 11127 29651 36893 44327 U68i

47890 56409 59435 61915 66528 67352 67392 66231

75428 77340 82729 96721 99241 103106 104331
116336 124248 126176 140155 159600 194525

Wygrane po zł 300

449 1344 3303 61 927 4303 812 6169
10821 903 11467 664 12793 13184 14181
16355 19271 425 734
21263 22024 23355 858 24781 25689 26065!
27231 852 28146 29055 509 686
30765 31580 93 33296 606 35184 377111
20293 353 22340 23911 37 26364 924 2780!
977 28387 893

32149 33125 34693 902 35599 762 36241
323 939 37128 635 807 38499 39311 665

43483 44187 731 54 881 46566 638 733

48110 940

50789 51171 375 467 52463 53123 34 470
55289 613 854 942 57019 58617 39216
60131 486 544 61327 62566 761 157 64108
*5* 66993 67977 68195 406 49 505 69257 948

Nr 225

Meditela, dnia IHg sierpnia 1991 r.
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Niedziela

Dziś: Wnieb. NMP.
Jutro: Joachima
Wschód sl. g .: 4.18
Zachód sl. 2 .: 19.02

Rtr. li.
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m Marsz Pomstami nad Un

Dziwnym zrządzeniem Opatrzności Dzień się metą. Wyścig marszowy jako taki przewi marsz odbywa się po raz ostatni, bowiem w
Święta Żołnierza Polskiego, będącego wyrazem dziany jest w drugim dniu zawodów, gdy na roku przyszłym nastąpi reorganizacja powstań
wiekopomnego tryumfu zwycięstwa nad na pierwszą porcję drogi regulamin daje 10 go czych zawodów marszowych. W zakończenia
za,
wałą bolszewicką w r. 1920, zbiega się z pa dżin plus trzy odpoczynki 20-minutowe w Li przemówienia komendant Tomanek wznió«l
>o.
miętną rocznicą wybuchu I i II powstań na gocie, Mikołowie i Przegędzy oraz 3-godzinną okrzyk na cześć Rzeczypospolitej, Jej Prezy
15sierpnia
iii.
Śląsku, którą Związek Powstańców Śląskich przerwę w Orzeszu.
denta, Wodza Naczelnego Marszałka Śmigłe
•fQ
święci symbolicznym Marszem nad Odrę.
Start sobotni rozpoczął się z półgodzinnym
go-Rydza i Pana Wojewody dr Grażyńskiego,
"
tgq
Podobnie jak przed 18 laty czyn powstań opóźnieniem z racji „siły wyższej . Lunęło po który zebrani trzykrotnie podchwycili. Orkie
DLA WYCIECZEK WYJEŻDŻAJĄCYCH
lat|
DO LWOWA.
czy wyrażał się w ofiarnym poświęceniu i tru prostu jak z cebra o wyznaczonym na raport stra policyjna (przy której dźwięiach wkro
lii
(—) Zarząd Miejski w kr. ii m. Lwowie wy, dzie dla świętej sprawy, tak i doroczny Marsz czasie (godz. 4 .50). Ale cóż? Deszcz poranny czyły drużyny na start), odegrała hymn naro
nad Odrę (11 z rzędu) stanowi wyraz i kon to jak płacz panny — powiada przysłowie. I w dowy i powstańczy.
dał w bieiąeym reku. ćr>ukie<m 10.000 ilustrowa
" Wszyscy salutują. Po ko
ego nych biletów  prospektów, uprawniających za
trolę tężyzny fizycznej i sprawności organiza istocie. O piątej z minutami ulewa ustała i mendzie „spocznij drużyny, w liczbie 14, roz
zniżoną ceną 1 zł 20 gir do zwiedzenia wszystkich cyjnej karnego zbiorowiska ludzi, którzy nie przy drobniejszym już opadzie, drużyny mar poczynają start w odstępach 30 sekundowych.
O
skarbów kulturalniydł, stanowiących własność tylko przypominają, co zdziałali dla Ojczyzny szowe (w liczbie 14) uszeregowały się przed
wi. gimimy m. Lwowa.
laty, ale i akcentują swoją patriotyczną pomnikiem poległych powstańców w Słupnej,
Nie poprzestając na wydatnej, bo około 60% przed
• tfclski
postawę w bieżącej chwili i przyszłego jutra. gdzie również zgromadziła się starszyzna po
ebniiee
wstępów,
Zarząd
Miejski
nie
szczędził
PU
wstańcza z wiceprezesem Zarządu Głównego
kosztów, by bilety wyszły korzystnie także pod
Zw. Powstańców Śląskich p. Jackiem i sekre
wzigilędem artystycznym.
Pierwsza startuje (godz. 6.31) drużyna Ko.
tarzem posłem Olszowskim na czele, przedsta
Trasa Marszu w roku bieżącym przebiega wiciele władz administracyjnych, samorządo mendy Powiatowej Zw. Powstańców Sią.skicń
Jubileusz zasłużonego działacza jak dorocznie od przekreślonego
wolą historii wych i prasy. Raport przyjął w zastępstwie w Bielsku, oznaczona numerem 7. Drogi —
"
Trzech Cesarzy w Słupnej pod My-1 nieobecnego Pana Wojewody dr Grażyńskiego Zw. Powst. Sl . Racibórz (nr 5), 3) OMP Cho
oświatowego p. Jerzego Kublsza „Trójkąta
łowicami do obecnego t. zw . Trójkąta Trzech p. starosta dr Seidler, poczym komendant gló rzów (nr 12), 4) OMP Bielszowice (nr 14), 5)
(—) W dniu dzisiejszym obchodzi siedem Republik za wsią Olzą w powiecie rybnickim. I wny Zw. Powstańców Sl. przemówił do ucze OMP Mała Dąbrówka (nr 9), 6) Zw. Pcwst. Sl .
dziesiątą piątą rocznicę urodzin em. inspektor W pierwszym etapie trasa marszu wynosi 601 stników marszu, zagrzewając ich do szlachet Lubliniec (nr 1), 7) Drużyna Straży Potirnej
szkolny p. Jerzy Kubisz. Nazwisko to zwią kilometrów (szmat drogi!) a kończy się w Ry-I nej rywalizacji w zawodach oraz zapowiada powiatu rybnickiego (nr 13), 8) Zw. Powst. Sl .
k

KLAWIOL wykuntnla

Start w Słupnej

zane jest bardzo ściśle z ruchem odrodzeń bniku, a w drugim — 26 kilomterów i kończył jąc, że w obecnych ramach regulaminowych Tarnowskie Góry (nr 2), 9) Zw. Pcwst. Sl.
Brzeziny Śląskie (nr 6), 10) OMP Warsztaty

czym i narodowym Śląska Cieszyńskiego. Je
rzy Kubisz, jako nauczyciel szkoły ludowej w
Wiśle, w Czornym, tam gdzie dziś znajduje
eię zameczek P. Prezydenta Rzplitej — za
łożył razem z ośmiu kolegami t. zw . „kółko
ustrońskie", które było zaczątkiem potężnego
później towarzystwa pedagogicznego. On też
był założycielem w r. 1891 i pierwszym re
daktorem Miesięcznika Pedagogicznego do
dziś jeszcze organu Polskiego Związku Nau
czycielskiego w Województwie Śląskim,
Wiadomo, jaką rolę odegrało Polskie To
warzystwo Pedagogiczne w dziejach Śląska,
zwłaszcza w dziedzinie szkolnictwa, które w
zupełności prawie spolszczyło, przygotowując
tym walnie chwilę samostanowienia o sobie
Śląska Cieszyńskiego, jaką były dni paździer
nikowe 1918 roku i późniejsze czasy plebiscy

Katowice, 14 sierpnia.

W latach 1923-24, w okresie miodowych
miesięcy niemczyzny na polskim Śląsku, wie
lu z obałamuconych ślązaków optowało na
rzecz Niemiec. Zdawało im się, że czeka ich
za to w Vaterlandzie niebo na ziemi. W tej
iluzji żyli wiele lat, szerząc ferment i kryty
kując każde zarządzenie władz polskich.
Wrócili do Vaterlandu. I jakżesz się tam

dają wyraz bezgranicznej rozpaczy jaka ich
ogarnia z tytułu fałszywego kroku jaki zrobi

Chorzów (nr 10), 11) Zw. Powst Sl. Pszczyna
(nr 8), 12) Zw. Powst. Rybnik (nr 3), 13) Zw.
Powst. Sl . powiat Katowice (nr 4), 14) OMP
Rydułtowy (nr 11).
Liczba drużyn uczestniczących w zawo
dach została w tym roku zmniejszona, bowiem
tegoroczny Marsz, jak to zaznaczył komendant
Tomanek, jest już wstępem do przyszłorocznej
reorganizacji marszów powstańczych. Odpa
dły więc przede wszystkim drużyny wojskowe,
a ograniczono się do wysłania reprezentatyw
nych drużyn powstańczych z każdej korarndy
powiatowej, plus pięć drużyn omj»iackich i
jednej drużyny strażackiej, jako gości.
Z piątku na sobotę drużyny kwaterowały
w restauracji „Trójkąt" w Słupnej. Oczywista,
że troskliwą opiekę zarówno nad zawodnika
mi tak jak i nad komisją sędziowską Marszu
roztoczył naczelnik gminy Brzęczkowice-Słup
na, stary wiarus powstańczy Franciszek Ka
wa, zarządziwszy również dekorację miejsca
startu barw*ami narodowymi i powstańczymi
oraz powitalnymi hasłami.

li, optując za Niemcami.
Jak z ich opowiadania wynika, to istotnie
życie w Niemczech nie przedstawia się różo
wo. T. np. 4 jajka kosztują 50 pfenigów, za sło
niną i masłem trzeba stać w kolejce nieraz ca
łymi godzinami, zanim się dostanie jakiś och
łap. Chleb jest prawie że nie do jedzenia. O
statnio dawał się odczuć dotkliwy brak skór,
czują?
Okazuje się, że przeklinają tę chwilę, kie a kilka garbarni, istniejących na Śląsku Opól
towe. Jubilat jest oficerem krzyża „Polonia
dy złorzeczyli na Polskę a rwali się do Vater skim, urządza stale świętówki z powodu bra
Restituta".
ku surowca.
Zasłużonemu Jubilatowi przesyłamy ży landu, bo cóż tam zastał}? Ani pracy ani chle
Przy takich stosunkach' nie dziwota, że
ba, którego w bród mieli w Polsce. To też gdy
czenia: Ad multos annos!
przybywają obecnie na polski Górny Śląsk i wśród Niemców i optantów powstała konster
RZEMIOSŁO NA TARGACH WSCHODNICH znajdą się • towarzystwie bliskich im osób, nacja.
. Lwowska Izba Rzemeślnicza podobnie iak
w latach ubiegłych organizuje w ramach tego
rocznych XVII Międzynarodowych Targów
Wschodnich we Lwowie. Targi Rzemiosła. 0
pjerajac sie na złożonych już zgłoszeniach u
dziahi w Targach Rzemiosła można stwierdzić,
W półtorej godziny od miejsca startu ko
że z pośród licznie reprezentowanych grup rze
lumienki marszowe dotarły do Katowic, gdaie
miosł wzgledirie zawodów — najsilniej repre
na Placu Marszalka Piłsudskiego (Rynek) wi
zentowane iest stolarsko meblowe. 15 stoisk
tał ich wiceprezydent miasta Szkudlarz w oto
meblarskich. Z grupy metalowej wystawione
zgromadzonej starszyzny powstańczej
©ostaną wyroby ślusarskie (aparaty natrysko
piorun w dom emerytowanego kolejarza Cia czeniu
Rybnik, 14 sierpnia.
i przy asyście zgromadzonej na chodnikach
wa, wagi. narzędzia rolnicze i ogrodnicze wat
W piątek, dnia 13 bm. szalała nad powia łonia Franciszka, gdzie uszkodził dach. W Nie publiczności.
ce młyńskie), wyroby pilifikarskie, mosieziu tem rybnickim gwałtowna burza połączona z dobczycach grom trafił w chlew Leona Ulma
Drużyny przemaszerowały przy dźwiękach
cze. rytownicze — z ŁTUDV budowlanej: wyro ulewą i piorunami. Burza wyrządziła w po na, gdzie uszkodził dach domu a następnie po
by kamieniarskie rzeźbiarskie i sztukatorze szczególnych miejscowościach szereg poważ drutach anteny wpadł do mieszkania lokatora marsza, przygrywanego przez orkiestrę poli
t^ z grupy włókienniczej: wyroby krawieckie, nych szkód. W Radlinie uderzył piorun w Gacki, poparzył 18-letniego Roberta Gackę, cyjną, kierując się ulicą 3-go Maja i Mikołow
bietiźniarslkie, kapelusznicze i szczotkars-kie.
w stronę Ligoty, gdzie skorzystają z pier
chlew dworu Kempa własność „Rybnickiego orai jago 9-letniego brata Stanisława Gackę. ską
wszego 20-minutowego odpoczynku. Zazna
,
dzierżawiony
przez
Porażonych
oddano
pod
opiekę
lekarską.
Szko
Gwarectwa
Węglowego"
OSIEDLIŁEM sie
Józefa Gawlika z Wodzisławia. Skutkiem po da wyrządzona wynosi 500 zł. Tego samego czyć należy, że krótki ten przegląd marszowy
żaru w chlewie, spłonął dach oraz znajdujące dnia piorun uderzył w dom Józefa Smółki w odbywał się podobnie jak w Słupnej w asyście
się na strychu siano w ilości około 70 ton. 0  Niewiadomiu, wyrządzając szkodę w wysoko sztandaru powstańczego Szopienic.
gólna szkoda wynosi około 14000 zł. W Czer ści 400 zł. Burza wyrządziła ponadto szereg
SPECJALISTA CHORÓB SERCA
nicy uderzył piorun w dom mieszkalny Lud poważnych szkód w innych miejscowościach
wika Pielczyka. Piorun uszkodził dach i su powiatu. Bliższych wiadomości o szczegółach
Instytut Roentgena i Elektrokardiografu
Wykorzystała naiwność dziecka
fity domu. W sąsiedniej wiosce Łyski uderzył i wysokości powstałych szkód narazie brak.
KATOWICE, plac Harsz. Piłsudskiego 3
13 bm. około godz. 10 na ul. Kościuszki

w Katowicach nieznana kobieta wzrostu śred^
Telefon 305-43 Godz. przyjęć 11—1 14 6
niego, wieku około 85 lat, zaczepiła 8-letnią
Łucję Mandlówmę z Katowic, wracającą ze
ULICA DĘBOWA ZAMKNIĘTA!
składu wyrobów tytoniowych. Nieznana ko
(—) Magistrat .podaj© do wiadomości, że w
bieta wręczyła dziewczynie 20 gr i poleciła
Dorozumieniu z Dyrekcja Policji w Katowicami
jej udać się na IV p. domu przy uL Juliusza
zamyka dla ruchu kołowego z dniem 16 sierpnia
Ligonia 8 rzekomo po odbiór bielizny, eama
br az do odwoła/nia ul. Dębowa na odcinku od
natomiast odebrała jej teczkę z wyrobami ty
Za zamęczenie na śmierć kota — 2 tygodnie więzienia
ui Krzyżowej do ui Szpitalnej.
Na wokandzie sądu ławniczego w Bytomiu wiród wielkich boleści. Okrutnik następnie toniowymi, wartości około 50 zł. W czasie
znalazła się. "sprawa karna niejakiego Przybil kopal i bil teczką w stygnące zwłoki kota, roi* kiedy dziewczynka daremnie czekała na bie
liznę, nieznana kobieta zbiegła z towarem w
Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe li („rodowity Niemiec!) stojącego pod zarzu koszując się widokiem krwi.
w Katowicach
Przypadkowym świadkiem był pewien u niewiadomym kierunku. Za sprawczynię kra*
tem zamęczenia na śmierć — kota. Rozprawa
ujawniła niezwykłe okrucieństwo oskarżone rzędnik kryminalny, który sprawcę wylegity dzieży zarządzono pościg.
go, który wracając z pracy do domu, wydarł mował i wniósł postępowanie karne.
PORZUCONE DZIECI.
pewnemu przechodniowi kota, rzucając nim s
Sąd skazał Przybillę na 2 tygodnie więzie
dnia 1 i 2 września b. r.
(«~) Do mieszkania Widrokowej Józefy w
taką siłą o bruk, ie biedne zwierzę zginało nia.
Katowicach przy uil. Granicznej
Warunki przyjęcia:
^ 6 przyszła słu
żąca Wiktoria Melecfoówma pozostawiła tam
1. Do 3-letniego liceum budowlanego
swą 7-miiesięczną nieślubną córkę a sarnę oddali
ukończenie gimnazjum nowego typu lub
ła się w niewiadomym kierunku.
6 klas starego typu, egzamin wstępny.
12 bm. przed południem niejaka Józef* Solc,
2. Do 2-letniej szkoły mistrzów maszy
ZW B. OCHOTNIKÓW ARMII POLSKIEJ dawnjei na polach bitew, tak dziś, gdy widno zam. w Kosztowacb przy ui M. Piłsudlskieęro 20,
nowych i
Waleski Godek w
krąg wokoło sie chmurzy, ramie przy ramieufo podrzuciła pod mieszkanie
DO OCHOTNIKÓW WOJENNYCH
3. Na 2-letnle wieczorowe kursy elektro
wytężmy wszelkie siły, abv wyplenić z Polski Brzęczko w icech — 2 letaie dziecko, po * czym
techniczne — ukończenie szkoły po
(—) „Koledzy! Dzień 15 sierpnia jest świę chwast
ubiegła.
Podrzutka
odstawiono
do zakładu dla
oraz stać sie trzonem współpracy
wszechnej, świadectwo czeladnicze lub
tem żołnierza polskiego. Te daty wybrano d a i zgody!waiśnł
dzieci w Słupnej
Staniemy
sie
w
ten
9fpos6b
wykona

3-letnia praktyka zawodowa. Egzamin
tego że łączy sie ona ze wspomnieniem naj wcami haseł i woli Naczelnego Wodza Wojsk
(8858)
wstępny.
większego zwycięstwa polskiego za naszych Polskich. Marszalka Śmigłego - Rydza**,

W dalszej drodze
marszowej

wyrządziła poważne szkody

Dr Watta Skrzydlewski

Dzika bestia w ludzkim ciele

ogłaszają zapisy

i

dni: ze zwycięska bitwa warszawska Jest to
data szczęśliwego przełomu w równowadze

Kasiarze przy pracy

OKRADŁ JĄ SUBLOKATOR.
(—) w nocy z 13 na 14 bm. włamali się
działań bojowych podczas woimr z napierają
(—) 12 bm. skradziono s mieszkania na szko nieznani sprawcy do biur fabrycznego składu
cym na nas od wschodu odwiecznym wrogiem. dę Tomczekowej Marty w Załężu przy ud. Lima papieru „Pniowiec" w Katowicach przy ulicy
(—) Powiatowa Komisja Klasyfikacyjna, któ Geniusz dowództwa, męstwo żołnierzy, poryw nowskiego — 450 zł. Podejrzany o dokonanie Mickiewicza 16, gdzie rozpruli rakiem kasę
ra ostatnio orowadziła klasyfikacje gruntów na patriotyczny narodu stworzyfy razem potężną tej kradzieży jest Zygmunt Nowicki % Poznania ogniotrwałą i skradli 705,47 zł. Otfóma ezko
KLASYFIKACJA GRUNTÓW W KATO
WICACH SKOŃCZONA

terenie Wjeflkidi Katowic ukończyła swe pra siłę, które! nie mógł sie oprzeć nieprzyjaciel. ostatnio zamieszkały u poszkodowanej, który da wraz z "uszkodzeniem kasy ogniotrwałej
ce. Magistrat wzywa właścicieli, którym tfa Pokonany. twrod«ony w samo serce, rozpocząć bez wypowi*d»en;« wyprowadził s*& pozostawia wynos? 2.165,47 zł. Sprawcy po dokonanym,
karteczkę z zaw^cKimenicm., je udaje aa] do
fruntacb wykopano doły do badania gleby, $bf-\wm\tA odwrót zakończony chlubnym dla Poi jąc
czynie, zbiegli w niewiadomyji fcfcrunjflajp
dła wniknięcia wypadków doły te zasypali. i s*a pokojem",  Snąłem wlec Koledzy! J«* Kiamiec
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NABOŻEŃSTWO ZA SPOKÓJ DUSZY

ś. I\ MU ANDRZEJA MIELĘCKIEGO.
We wtorek, dna 17 sierpnia br. jako w woź
nice śmierci męczeńskiej ś. p . Dra Andrzej*

Mieleckiego odbędzie się o godzinie 9-tej w ka
micy Sierocińca w Katowicach przy ul Plebiscy
towej nr 46 msza św. za spokój jego duszy i za
Wszystkich poległych obrońców ziemi śląskiej
Uprasza się o liczmy udział w ndbożeństwie.

w Wiśle

W ub. sobotę 14 sierpnia br. Wisła stalą i późna w nocy, bowiem zapowiada iif Itczny nocy z soboty na niedziele przybyło barda*
pod znakiem ostatnich przygotowań do „Ty- zjazd gości, którzy napływać zaczęli do Wisły wiele osób pociągami, a także samochodami
Pray bólach nenralgicmych, głównie pray aa godnia Gór". Spieszono się i krzątano do I już w piątek wieczorem. W ciągu soboty i i na motocyklach. Przybywają także liczna
paleniacn nerw a kainowego, po zażyciu z ranu na
wycieczki na rowerach. Jeżeli tylko pogoda
0SCSO s/klanki naturalnej wody gorzkiej Francisa
dopisze, tegoroczna impreza wiślańska osiąg,
r
ka-Jósefa n. slcpuje lekkie, obfite wypn >2nienu\
nie pełny sukces.
powodując przyjemne samopoczucie. Zalecana
przez lekarzy.
Ostateczny program uroczystości na ponie domu ewangelickiego, e) muzeum miejskie w
działek. 16-go sierpnia jest następujący: Godz. Cieszynie, f) muzeum miejskie w Bielsku, 10,00

Program drugiego dnia „Tygodnia Gór

SAMOBÓJSTWO.

Z Swigtochłowlcklego

50—8,30 — poranne komunikaty miejscowej — uroczystości góralskie poświęcenia „bacówki"
stacji megafonowej, 7,35—14 .3S — (co godzinę) na hali Barania Góra, 12,00—13,00 — południowe
vdj&zd autobusów Wisła—Oaza na Równicę, 8,00 komunikaty stacji megafonowej, 12,00—13,00 —
NOWE INWESTYCJE W WIELKICH
—9.00 — koncert orkiestry wojskowej w parku koncert orkiestry wojskowej w parku wystawo
HAJDUKACH
wystawowym, 8,00—10,00 — jarmark wyrobów wym, 15,00—17,00 — zawody pływackie w base
(Ś)
Gmina
W
Hajduki przystąpiła do budo.
przemysłu ludowego Podkarpacia w parku wy nie, 17,00—1*8,00 — koncert orkiestry wojskowej wy strażnicy Straży
Polarnej. Strażnica u*
stawowym, 8,40 — odjazd autobusów wycieczko w parku wystawowymi, 18,00—18,30 — wieczor wjerać
będzie sale wtfkfariowj. świetjice. sp .

(—) 13.tom.popełnił samobójstwo przez po
wieszenie na pasku 83-le*ni inwalida Genz Jan,
tam. W Katów caeh przy ud. Opolskiej 6. Zwłoki
przewieziono do szpitala miejskiego w Katowi
cach. Powodem samobójstwa była nieuleczalna
(horc ba żatadka.
wych z przed dworca kolejowego do Cieszyna.
Zwiedzanie miasta — zamku — wieży piastow
skiej — muzeum miejskiego — Państwowych
Zakładów Przemysłowych — pod kierownictwem
przewodników miejskiego biura propagandy tu
rystyki, 9,00—18,00 — wystawy: a) śląska wy

Dzieci niemieckie
przemytnikami

Onegdaj powróciły z Niemiec dziec? ślą
etnegraficzma w sokole powszechnej w
skie, wysłane tam na kolonie przez „Volks stawa
bund" . Dzieciom w Niemczech widocznie nie Wiśle, b) wystawa Towarzystwa Popierania
Przemysłu Ludowego w szkol* powszechnej, c)
nadzwyczajnie się powodziło, skoro kilkana wystawa przemysłu podgórskiego w s-zkole po
ście z nich w czasie pobytu w Niemczech za wszechnej, d) wystawa „Lasy w górach" w sali
chorowało obłożnie i trzeba było je pozosta

wić. Poza tym fakt utopienia się jednego
dziecka a mian. 15letniego Kurta Oleśnego z

Piasecznej (pow. Tarnogórski) świadczy o

Z Katowickiego

Z RADY GMINNEJ W BYTKOWIE

(K) Na ostatnim posiedzeniu Radv pod prze
wodnictwem naczelnika miny P. Wadowskie
go przyieto na wstępie do wiadomości oświad
czenie nouo wprowadzonego radnego p Pje
ronczvka Józefa który bedac uchodźca i człon
kietn kiiku organizacyi polskich czuje sie Pola
kiem i pragirie w Kadzie gminnej współdziałać
i większością Radv dla dobra «m:ny i iei oby
wateli. Następnie postanowiono m. in. umorzyć
niektóre zalegle podatki, uchwalona odszkodo
wanie za stawienie koni do ćwiczeń straży ?o
iarnei wzgl. pożaru Odszkodowanie to wyno

ne komunikaty stacji megafonowej, 18,30 — wi nalnic dl;» strażaków, .garażu i pomieszczeni
dowisko regionalne w parku wystawowym: 1. dla PCK Po wykończenia bedz'e to jedna z Kij.
grupa z Zawoi odtworzy
" obrazek rodzajowy: wsnarrialszych > na) nowocześni ej urządzonych
,Chd>zenie na Mazury , 2. Zespoły z Wisły, strażnic na terenie &la^ka Gmina przystanif.t
Istebnej, Ustronia
" itd. wykonają:
" a) „Moiczek", do budowy ogródków jordanowskich w połu
b) „Kolędnicy , c) „Czep.ny , <J) „Prządki", dniowej części W. Maiduk. na obszarze ok. 2
e) „Dożynki". Na koniec zabawy juhaskie w ha. W ogródkach jordanowskich będą przdn
wykonaniu grup żywieckich. 21,00 — pokaz ogni wuły dzieci do lat 14. Dla d/jeci tych zosun.i
sztucznych i sobótki na okolicznych wzgórzach. założone zieleńce, boj ^ka aleje a w zimie tory
Definitywne programy następnych dni „Ty ślizgawkowy i saueczkowy. Ponadto STOina
przystępnie do budowy drogi równoległej d>
godnia Gór" pedamy później.
ulicy Chorzowskici obok uaiwtckszego boiska 'w
Polsce Stadionu w W. Hajdukach, Inwesi} cj

"

Występ Chóru „Kasyno z"Siemianowic
podczas „Tygodnia Gór w Wiśle

braku należytej opieki nad dziećmi. W czasie
rewizji celnej na granicy znaleziono pod ław
kami wagonów spore ilości różnych towarów,
(—) Popularny zespół chóru „Kasyno" z
gzmuglowanych przez powracające z wakacji
dziec' niemieckie. Towar ten skonfiskowano. Siemianowic Śl. wystąpi jako grupa Ślązaków
 ooo «
w czasie „Tygodnia Gór" W Wisie, z potęż
nym widowiskiem regionalnym pt. „Wesele
na Górnym Śląsku" Stanisława Ligonia.
To wyróżnienie chóru „Kasyno" potwier
dza wysoki poziom zespołu, który niejedno
PO KLASYFIKACJI GRUNTÓW.
(K) Jak się dowiadujemy, powiatowa komi krotnie już występował z ogromnym powo
sja klasyfikacyjna, która ostatnio prowadziła dzeniem. Należy się więc spodziewać, że „Ka
ki asyf. keję gruntów na terenie Wielkich Kato

wic, ukończyła swe prace. Magistrat wzywa wła
ścicieli, którym na gruntach wykopano doły do
badania gleby, aby dla uniknięcia wypadków doły
tę zasypaii.

"

dego i utalentowanego dyrygenta „Kasyna" nach 34-letni Franciszek Giemza z Święto
chłowic. Giemza wykopał sobie otwór głę
Piotra Dziemby.
Po „Święcie Gór", jak się dowiadujemy, bokości około 2 metrów i wyrzucał z niego
uda się ten sam zespół do Zaleszczyk na węgiel na powierzchnię. Nagle obsunęły się

,,Święto Winobrania" .

0 zmianę godzin nabożeństw
Pod adresem proboszcza w Rydułtowach

dnych

Z Chorzowa
NOWE WŁADZE OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W CHORZOWIE III.

(—) OiTegda-i odbyło sic walne zebranie o

ihotniczej straży pożarnej w Chorzowie Ul

pr/v udziale licznych członków oraz w obecno
ści inspektora straży pożarnej p. Mikudy. przy
byłego z Katowic. Zebranie zagaił prezes iirż.
Micheida. witając gości i zebranych, po czym
nasta^ło sprawozdanie ustępującego zarządu i
udzielenie absolutorium Z kolei przystąpiono

on złamania kręgosłupa. Stan jego jest bez
nadziejny.

Z Rybnickiego

II kwartał 1937 roku wyjro^i 235.S66. Powiat i>

czy115gmrawtym3miastai5gminopra
wach miejskich. Największą liczbę ludności ma
miasto powiatowe Rybnik — 27,427, następnie
Rydułtowy — 74.506. Radlin — 14 487, Knurów
9468. Pszów — 80£9 Niedobczyce — 6624.
Żory — 6094. Wodzisław — 5219 mieszkańców.

bowego i wyrazić zgodę aby wóz tet? prze

składzie trzech ra

ściany i zasypały Giemzę. Zauważyli to znaj 
dujący się w pobliżu inni zbierający węgiel i
po pewnym czasie zdołali żużel usunąć a wy
dobyć Giemzę. Przewieziono go do szpitala
w Piaśnikach, gdzie stwierdzono, że doznał

W katolickiej parafii w Rydułtowach pow. czeństwo polskie Ryduttów zwraca sie przeto
Rybnik odbywają sic ^° niedziele nabożeństwa do miejscowego księdza proboszcza z prośbą NIEDZIELNY DYŻUR APTEK I LEKARZY
niemieckie o godz. 8. Kościół na nabożeń — by przesunął nabożeństwo niemieckie z go
W RYBNIKU
stwach tych zawsze jest przepełniony. Mniej dziny 8-emj na godz. 6,30, a nabożeństwo pol
W niedziele, dnia 15 sierpnia br. potni w Ry
szość niemiecka chełpi się, że w gminie jest skie z godziny 6,30 przesunął na godzinę 8.
tylu Niemców. Tymczasem sprawa ma się cał Jesteśmy pewni, że wówczas kościół w czasie bniku dyżur apteka ..Pod Lwew" ; dyżurnym 1*»
kiem inaczej. Ponieważ wspomniane nabożeń nabożeństwa niemieckiego o godz. 0,30 będzie karzem jest p. dr. Bratek.
stwo odbywa sie w najdogodniejszej godzinie, świecił pustkami, bo będą, nań tylko uczęszcza
STAN LUDNOŚCI POWt RYBNICKIEGO
przeto uczęszcza nań masa Polaków. Społe li prawdziwi Niemcy.
(R) Stan ludności powiatu rybnickiego za

jest faktycznym właścicielem wozu pogrze

syfikacyjna gruntów w

na hałdzie

(Ś) W dniu 13 bm. w południe w czasf*
którego jest reprezentantem. Reżyseria spo
czywa w rękach samego autora, dyr. Ligonia, zbierania węgla zasypany został euzlem na
zas strona muzyczna i chórowa w rękach mło hałdzie nieczynnej kopalni Matylda w Lipi

lii Postanowiono zrezygnować z dochodzeń

szedł na własność Stów. Właśc Nieruchomości
w Bvtkowie Nie uznano za cełowe przeprowa
dzenie wodociągu gminnego o większych roz
miarach nra ul. Alfreda* nwybrano komisję kla

Zasypany żwirem

syno" godnie i w Wiśle zastąpi Górny Śłąslk,

sić będzie na godzinę: w miejscu 1.50 zł, zaś po
za terenem gminy 1.80 zł od stawiouei Parv ko

kto

te \\yiriosa kilkaset tysięcy złotych

miasta Rybnika

PLAGA GĄSIENIC W POWIECIE
RYBNICKIM

(R) Na terenie powiatu rybnickiego pojawi
Miejskim Urzędzie Budowlanym postanowio
Rybnik, 14 sierpnia.
sie olbrzymia ilość gąsienic które stanowa
Jak ogórki, to ogórki. Widocznie i panowie no rozpatrywać na posiedzeniu tajnym. Nie ła
prawdziwa
plagę rolników. Gąsienice niszczą
radni miasta Rybnika pozostali wierni trady zgodził się z tym radny Ogon, który miał re przede wszystkim
kapustę. W niektórych gmi
cji ogórkowej, c*zego dowodem były puste ławy ferować te sprawy i wobec uchwalenia tajno nach gąsienice zniszczylv caje zagony kapuś y*
radzieckie na ostatnim posiedzeniu Rady Miej  ści tych punktów demonstracyjnie złożył god
DRZEWO Z LASU PAŃSTWOWEGO
skiej Rybnika, w piątek 13 bm. Posiedzenie ność referenta domagając się jawnego rozpa
skończyło się w rekordowym czasie 35 minut. trywania tych spzaw. W krótkiej dyskusji za
(R) Dnia 12 bm. przytrzymała policja na te
Uchwalono kredyty w kwocie 3300 zł na czę brał między innymi głos r..dny niemiecki bu renie gminy Wikza w pow. rybnickim parob
ściową konserwację jezdni termakowej ul. Wo downiczy miejsk. p . Ikielek. Miasto swego cza ka powożącego furmanka, załadowaną Ąnt*
dzisławskiej, uchwalono zaciągnąć pożyczkę su zrobiło nierozważny krok, ustalając go do wem budowlanym. Oakzało sie. że drzewo —
w kwocie 5000 zł. na pomiary miasta i wyko żywotnio na stanowisku budowniczego miej  wartości 150 zł pochodziło i kradzieży. doiAO
nanie planu zabudowań. Na wykonanie kana skiego. Korzysta z tego p. Ikielek i rządzi się lranej przez Alfreda Antończyka i Jąjia Wojsa
w lasach państwowycii w Parusz.>
lizacji przy ul. Mickiewicza uchwalono kre w mieście jak szara gęś. Wkrótce zajmiemy z ICsjażenic
Na sprawców „sporządzono doniesiono
dyt w kwocie iOOO zł. W następnym punkcie się nim obszerniej. — Zarówno Ikielek jak i wcu"
karne
obrad dokonano wyboru radcy sierot w osobie drugi radny niemiecki Damis przemawiali w
Franciszka Krupy z Rybnika. Zatwierdzono języku niemieckim. Prezes Rady Miejskiej p. .HOCHSTAPLEfT NA WYSTĘPACH W JA*

do wyborów w wynjku których iako prezes
wybrany został Gu<staw Sikora ira zast Prez. uchwałę Magistratu na udzielenie subwencji Prus zwrócił im uwagę, że obecnie po wy

Jan Cichy, na skarbnika Jan Dytko, na naczel miejscowym 00 Franciszkanom w kwocie 2000 gaśnięciu Konwencji Genewskiej obowiązuje W
zł. na budowę kościoła. Sprawę uchwalenia obradach język polski a niemieccy radni po
zwrotu podatku specjalnego funkcjonariuszom winni o tym pamiętać. Dalszy mówca frakcji
niemieckiej p. Mathea przemawiał już po pol
Ks. Biskup Gawlina odprawi naboi robotnikom miejskim oraz wniosek żadnego sku,
Szypuly w sprawie zarobków robotniczych w

nika Paweł Ho.ra .

żeństwo w dniu Święta Żołnierza

(=) W związku z uroczystościami „Świę
ta Żofoiierza" jakb się odbędą w Chorzowie
dowiadujemy się, że uroczyste nabożeństwo
GMACH ZWIĄZKU STRZELECKIEGO
W CHORZOWIE
o go4z. 9 na placu przy hali targowej odpra
wi ks. biskup Gawlina. Należy zaznaczyć, że
(=) Zwjazek Strzelecki w Chorzowie koń
uroczyste nabożeństwo odbędzie się na tere czy budowę wspaniałego gmachu strzeleckiego.
nie parafii św. Barbary, której ks. biskup Obecnie kończą sie Prace wewnątrz gmachu
Gawlina był proboszczem.
który oddany zostairie do użytku za kilka tygo
dni. Gmach zawiera sale gimnastyczną, saie
Z ZEBRANIA O. Z. P. R. W CHORZOWIE
zbiórek, świetlice, pomieszczenie dla zarządu;
(=) Orregdai w Chorzowie w hotelu dwor obok gmachu zostanie założony dul*' teren dla
cowym odbyło sie miesięczne zebranie Ogóln. gier sportowych. Budynek jest dwupiętrowym
Zk. Podoficerów Rezerwy Rz Polskiej Cho gmachem, położonym przy ul Grażyńskiego, w
rzów - Centrum. Zebranie zagaił prezes Le I odpowiednim mielscu. Do budowy w dużym
czner, po czvm omawiano sprawę parcelacji stopniu przvczvnił sie Skarboferm, Dyrekcja
ziemi rra Wo-Uniu. W końcu wybrano delegatów Państw. Zw. Azotowych. Gmach Zw Strze
na ziazd oki ~r~rr OmtłZ. iw. Podoficerów leckiego w Chorzowie jest pierwsza tego rc
diaiu budową ira tereni* Woi. Śl. Po ukończą
Rezerwy.

STRZĘB1U ZDROJU

(R) Policja przytrzymała ira terenie gmh/
Jastrzębie Zdrój niejakiego Maurycego. Vor«
zimmera z Krakowa. Wymieniony nabrał kjlfcu
kuracjuszy na drobne kwoty, tłumacząc sie. że

w drodze z Katowic do Rybnika został w po
ciągu doszczętnie obrabowana przez nieznne
go sprawce z gotówki. Przed naiwnymi kura
cjuszami legitymował si-e oszust znajomością z
wyższymi osobistościami zamieszkałemi na te

niu gmachu w projekcie jest założenie dużego renie Krakowa OkazaJo sie. ze wspomnin/
Vorzirn.mer jest zwykłym „hoehstaplerern'* i o
boiska kortu tenisowego bieżni itd.
szu-stem karairym iprzez sadv krakowskie kilki
razv za popełnione oszustwa Wyrafinowanym
ptaszkiem zajęła sie policja i osadziła go w wtf*
Eksplozja zapalnika górniczego zieniu Sądu Grodzkiego w Wodzisławiu.

(P) 13 bm. rano o godz. 6 w podwórzu
piekarza Franciszka Chachuły w Lędzinach,
19-Jetni uczeń piekarski Karol Stolecki zna
lazł lont wraz z zapalnikiem górniczym, któ
ry w jego rękach eksplodował. Stolecki do
znał okaleczenia twarzy oraz poszarpania pal

ca prawej ręki. Rannego przewieziono do

Z Lubliniecklego
NOWY STAROSTA W POWIECIE
LUBLINIECKIM

(L) W dniu 16 bm. obejmuje w Lublińcu ii*
szpitala gmkinego w Tychach, gdzie pozostaje rzepów anie nowy starosta p. dr Rieas, dotych
czasowy wioestarosta powiatu pszczyńskiego.
w opiece lekarskiei
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Udawał footbalistą
polskiego Wilimowikiego
Do zarządu jednego z miejscowych klubów
aportowych w Szombierkach zgłosił SIQ pe

wien pozamiejscowy młodzieniec, przedsta
wiając się krótko: „Jestem Wilimowiki, cio
jowy gtaci „Ruchu" , w Hucie Bismacka i
chciałbym wstąpić do waszego klubu"! Pew
DOŚĆ, tupet i ogłada towarzyska tak podziała
ły na członków zarządu, że uważając przyby
wa faktycznie za wielkiego polskiego piłkarza
Wilimowskiego, przyjęli go bez wahania na
członka. Bomba atoli pękła już nazajutrz w
czasie treningu. „Wilimowski" umiał wszyst
ko, tylko piłki nożnej nie widział jeszcze w

Po kłótni z matką wyskoczył z okna
IV piętra na bruk
Chorzów, 14 sierpnia.
ciego piętra na ulicę. Matka Jednakż* i córką
Helmut Orze! zam. w Chorzowie przy ul. zdołały go przytrzymać. Nie przewidziały je
Bytomskiej 51 malował onegdaj okna w swym dnak dalszego biegu wypadków. Oto Helmut

domu. W czasie pracy matka wezwała go do
zaprzestania pracy i udania się do miasta ce
lem załatwienia jakiejś sprawy. Syn nie zgo
dził się na to, doszło do kłótni, a następnie do
rękoczynów. Oburzona tym matka uderzyła
syna dwukrotnie w twarz. Wyprowadzony z
równowagi usiłował wyskoczyć z okna trze

Oizeł wyszedł na kurytarz czwartego piętra,
otworzył okno i wyskoczył na ulicę, doznając
pęknięcia czaszki i złamania kręgosłupa. Prze
wieziony do szpitala Orzeł zmarł w dniu wczo
rajszym nie odzyskawszy przytomności. —
Wypadek ten wywołał wśród mieszkańców
domu wstrząsające wrażenie.

tycii& Kiedy ujrzał się zdemaskowanym, wziął

aogi za pas i ucieuł bez pożegnania.
Go zamierzał oszust, podszywający się pod
pióra, dokonać, niewiadomo. Może mu

 udze

chodziło o sławę.

Najechany przez samochód
zmarł w drodze do szpitala

ZEBRANIA ORGANIZACYJ W POWIECIE

(L) Ostatnio ddbyły sie zebrania następują
cych organizacY-j: w Lublińcu Z w Powst. Si .
prócz załatwienia spraw związkowych. uczcz>
BO pamięć zmarłego śo RuDika. d  cv I batalio
nu PO W i .powstań śląskich w powiecie hiWi
nieckim oraz opodatkowano sie w wysokości 10
zl miesięcznie (na cała grupę) na rzecz wdowy
i dzieci po Zmarłym; w Zielonej Zw. Powst.
buskich i Zw. Rezerwistów; w Steblowie Zw

Godz. 6 .00 Audycja poranna. 7.00
nieboszczyka odwieziono do kostnicy cmentar Dziennik poranny. 7.10
—8.00 Muzyka z płyt. 11.57 Sy

13.00 Koncert życzeń. 13 .15 do 14.30 Wczorajsze melo

die — płyty. 1530 Poradnik sportowy dla robotników

przemysłu ciężkiego. 1 .1.43 Wladomolcl gospodarcze. —

1600 „Ewa" — opowiadanie Wandy Boruckiej dla
dzieci starszych. 16.15 Lekkie plocenki 1 melodie. 164*
„O pewnym szlachcicu, który umiłował kuchnię" —

O zgonie mojej żony, naszej ukochanej troskliwej matki, babki, teściowej

I ciotki

śp. Marii Sochowei

szęcinie

zawiadamiają w głębokim smutku pogrążeni

odstawiono inna furmanka do szpitala w Ko

i Ostrej Bramy w Wilnie. 11.57 Sygnał czaau. 12 .03 Z
tycia ludu /iejsklego — poranek
" muzyczny. 13 .00 „Z
teorii 1 praktyki hodowlanej pogadanka. 13 .10 Trans
misja popisu śpiewł-czego Stowarzyszenia Śpiewaków
Śląskich okręgu Świętochłowice z Łagiewnik dl. 15 .30
Kapela ludowa Feliksa Dzlerianowsklego. 14.40 „Czy
robotnik śląski ma prawo do ziemi" — pogadanka. —
14.50 Co słychać na Śląaku? 15.00 Audycja dla wsi.
16.00 Manewry piosenki źołnlerckleJ. 16.30 Muzyka z
Warszawy. 17.00 Podwieczorek przy mikrofonie. — W
przerwie: „Od Zakopanego do Howerli" — felieton.
—
"
1900 Powszechny Teatr Wyobraźul: „Czeplny oraz t
„Wesela na Górnym śląsku" — w opracowaniu Stani
sława Ligonia 1 Aleksandra Kubiczka. 19.35 Reportaż
z tycia. 20 .00 „Medzlela u starki" — audycja pogodna.

nej w Białej, celem przeprowadzenia sekcji. gnał czaau. 12 .03 Dzienn.k poranny. 12 15 Wiadomości
12 .20 Zycie kulturalue ŚląBka. 12.25 Płyty. 12 40
Kto winę w danym wypadku ponosi, wykażą bieżące.
Od warsztatu do warsztatu: Zawód zduna — audycja.
dochodzenia policyjne.

żeń nogi i ogólrieto potłuczenia ciała Cvia

CzejśHw* wypadek Jadacv na wozie CyJ Józef
z Babienicy no w. lublinieoki ffMMH z wozu. Jo
staltc sie ood kola i doznając ooważirych obra

9.00 1000 taktów muzyki. 10 .00 Trauenuisja nabożeństwa

20.35 Wiadomości sportowe lokalne. 20.40 Przegląd po
lityczny. 20 .50 Dziennik wieczorny. 21.00 „Kaczka" —
lokk- audyc a. 21 .40 Wiadomości aportowa ze wszyst

sprawy or$ranizacvine
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

Niedziela 15 sierpnia.

KATOWICE. — Godz. 600 „Hurmy makie".— 9.m
Na niedziele rano — płyty. 7.45 Koncert życzeń. 8.0S
Dziennik poranny. 8.15 Gazetka rolnicza. 8.35 Płyty.

Bieliko, 14 sierpnia.
wy czaszki. Bialskie pogotowie ratunkowe u kich rozgłośni P. R . 2200 Rectal śpiewaczy: Arie i
polskie. 22.25 Muzyka z płyt. 22 .50—23 .00 Octatnie
Dnia 13 bm. o godz. 14 ej niejaki Ignacy dzieliło rannemu pierwszej pomocy na miej  pleśni
wiadomości dziennika wieczornego, przegląd prasy 4
Kojder
z Bujakowa pow. Biała, wychodząc z scu wypadku, poczem przewiozło go do szpi komunikat meteorologiczny.
r
row erem z restauracji w Kobiernicach pow. tala. Kojder w karetce pogotowia zmarł w dro
Poniedziałek 16 sierpnia.
Biała, dostał się nieszczęśliwie pod nadjeżdża dze, nie odzyskawszy przytomności. Zwłoki
KATOWICE. —

jące auto ciężarowe, rozwożące piwo Bielsko
Bialskiego browaru. Kojder wskutek najecha
nia odniósł szereg ran po całym ciele, doznał
Powst Śl. i w Lublińcu Zw. Podoi Rezerwy, złamania ręki, żeber, oraz załamania podsta
Tematem obrad wymienionych związków były

(L) Na szosie w Piasku zdarzył sie •!•*>

RADIO

felieton. 17.00 Koncert na klarnecie. 17 .25 Recital śpie
waczy. 17.50 Naaza renty — pogadanka.
18 .00 „Coś nie
coś o terminologii morskiej"— pogadanka. 18 .15 Pły
ty 18.45 Wiadomości sportowe lokalne. 18 .50 Pogadanka
aktualna. 19.00 Koncert rozrywkowy. 19.40 Pogadanka
sportowa. 19.50 Wiadomości sportowe. 20 .00 Wieniec

melodii Pawła Lincke'go. W przerwie o godz. 20.45:
Dziennik wieczorny i pogadanka aktualna. 21 .45 Frag
ment z powieści mówionej. 22 .00 Koncert solistów.

B Tomalów

22.50—23 .00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczora*

mqi I rodzina.

go, przegląd pi asy 1 komunikat meteorologiczny.

Chorzów, dnia 14 sierpnia 1937 r.

Z Bielskiego

teatrów

Pogrzeb odbędzie się dnia 17 sierpnia 1937 r. o godz. 8 rano z domu żałoby <N

PRZECIW TĘPIENIU GOŁĘBI

w Chorzowie, ul. Karola Miarki 23.

<£

i kin

POCZTOWYCH

Repertuaru
KINOTEATRY W KATOWICACH

(B) Gołąb pocztowy odgrywa poważna ro
tę iako środek łączności, zwłaszcza w czasie
wojny. Z tesjo też powodu wszystkie kulturalne
Kraje i narody ctaczaia KO szczególna opieka

Mm ni sztuiei nodze

i jest chroniony specjalna ustawa Państwo
Polskie jak i inne państwa kulturalne wydały u
stawy o ochronie gołębi pocztowych, przewidu

Sąd ławniczy rozpatrywał ostatnio nieco
jące rra tepicieli wysokie karv t^tawa Dołi*a dzienną sprawę przemytu dewiz, przy czym
przewiduje kary 6 mieskey aresztu i 2000 zJ. miejscem kryjówki była sztuczna noga.
trzywny. Mimo ustawy o ochronie gołębi po
Bohaterem procesu był inwalida Karol
cztowych, zdarzaia sie wypadki ich chwytania Schoenwald,
człowiek o sztucznej nodze i
i zabiiania Wypadki te sa tym więcej napięt
nowania godne, iż czyrrów tych dopuszczają *iC skromnych wymaganiach życiowych. Pewne
nie tylko nieuświadomione wyrostki lecz i lu go dnia wymieniony odwiedził szereg lokali,
dzie ooważnj, zwłaszcza właściciele i dzierża gdzie szastał pieniędzmi na prawo i lewo. 0
wcy Posiadłości ziemskich Członkowie Towa koliczność ta zwróciła uwagę niektórych go
rzystwa Hodowców Gołębi Pocztowych w Bla ści, którzy daremnie starali się rozwiązać za

ft-j Bielsku apelują do obywateli, aby rrie tyiko gadkę nagłego zbogacenia się biednego inwali
Przeszkadzali tępieniu gołębi pocztowych, lecz dy. To też, gdy w ostatniej restauracji inwa
o spostrzeżonych przestępstwach z ustawy o lidzie zabrakło pieniędzy i gdy w dodatku dłuż

mianowicie wydobył w przedsionku pewnego

domu kilka zmiętych banknotów z protezy,
wracając ponownie do restauracji, gdzie ko

od dnia 13 sierpnia:
CAPITOL; ..Kochana dziewczyna",

szanuje" .

A

„Kocha łM

CASINO: „Daj ml twe serce" .
COLOSSELM: .Sobowtór Jacka Mortlmera" ,
RIALTO: „30 karatów szczęścia"".
STYLOWY": „Zakochane kobiety , „Północ woła" .
UNION: „Biały aoloł".

ZAWODZIE — ATLANTYK: „Kaprys milionera" 1

lejkę pokrył. Kiedy później usiłował przekro bogaty nadprogram.
BOGUCICE — BAJKA: „Gabinet figur woekowyck*
czyć granicę, urzędnicy celni znaleźli w pro 1 dobry
nadprogram.
tezie 650 mk. Pieniądze te, których ogółem
było 800 mk. (150 mk. już przehulał) Schoen
Inne miejscowości:
wald pobrał na podstawie fałszywego kwitu BIAŁA — MIEJSKIE: „Barcarola" . — ArOLLO:
6tarego zamku" . — RI AL T O: „Bengalski
od pewnej rodziny w Zabrzu, podając się za . .Tajemnica
1 mecz boksert-ki Louis c/a Braddock.
"
przyjaciela krewnego tejże familii, który po t>grys"
CHORZÓW — APOLLO: „King - Kong | „Biały ta
— DE L T A: „Bogate biedactwo" 1 „Łowca przy
odbiór pieniędzy sam miał się zgłosić. Kiedy rzan". . —
RONY:
„Brutal"
i
„Wybuchowa
blondynka" .
gód"
prawny właściciel zgłosił się nazajutrz po CHROPACZOW — METROPOL: „Miłość
" w maace" .
swdje oszczędności, stwierdził, że padł ofiarą
HAJDUKI — ŚLĄSKIE: „D*aj urwisy . „Syn ad
m irała" . — R I AL TO: „Łódź śmierci", „ Walc szampań
gołębiach pocztowych, donosili policji państwo nik oświadczył, że kolejkę pokryje za kilka mi-| oszustwa inwalidy Schoenwalda.
skl" .
wej.
nut, jeden z gości udał się potajemnie za'nim,;
Wyrok opiewaj na 5 miesięcy więzienia i
LIPINY
" — COLOSSEUM: „Wierna, r*«ka", „Da
DWA WYPADKI ROWERZYSTÓW.
ni el Boy . — APOL LO: „Zapomniana symfonia" , „Pie
gdzie odkrył rewelacyjną rzecz. Sehoenwald 650 mk. grzywny.
kło" . — CASINO — zamknięte!
(B) Popołudniu 13 bni. jadący rowerem Ber
MIKOŁÓW
— ADRIA: „Ich troje" i „Dzisiejsza
"
czasy .

nard Cirer z Oświęcimie na odcinku Kozy—Buja

MYSŁOWICE — ODEON: „Tajemnica starego zam

ków wjechał na przydrożny kamień., upadając
doznał ogrólnego potłuczenia ciała. Tego samego
•dnia w Bielaku na ud. Pierackiego robotnik Aloj

zy Jankisz, jadąc na rowerze do domu, upadł,
uderzając głową o kamień. W obu wypadkach

Ważne dla turystów!

interweniowało pogotowie ratunkowe, przewożąc
rannych do szpitala

Z Cieszyńskiego

ku" . " —
poty .

Już ukazał się najnowszy

Przewodni! Turustyizny

HELIOS: „FLp i Flap -- mistrzowie głu

ORZEGÓW — CASINO; „Orłów" , Pat 1 Patachon

„Czarny hrabia" .
RADZIONKÓW — CASINO: „Ada to nie wypada",
„Kopoty sportowca" .
RYBNIK" — HELIOS: „Król żebraków" l „Promie
nie zagłady . — A POL LO:" „Jej wysokość tańczy wal
ca" oraz „Noc p.zed bitwą .
SIEMIANOWICE — KAMERALNE; „Droga do
Rio" 1 nadprogram.
ŚWIĘTOCHŁOWICE — APOLLO: „Kaprys mlllone

po Beskidzie Śląskim i Małym — z mapą szlaków turystycznych

rt" , „świat jest zakochany " . — COLOSSEUM: „Wóds
cze. wonoskórych", „Nie odchodź ode mnie".

SZARLEJ — APOLLO; „Aufltriou" j „Księżniczka

UREGULOWANIE RUCHU MIEJSKIEGO
nakładem miasta Bielska z 211 stron bogato ilustro  Czardaaza".
(O Kornisarja-t Policii w Cieszynie zwra:a
wanymi.
Oprać, przez prof. Zygm. Lubertowicza
sie z Prośba do obywateli miasta, aby zechcie
li przestrzegać porządku na drogach i ułiea^h
miasta. Ruch pieszy odbywać sie może wzdłaż
ulic i dróg na ścieżkach i chodnikach. Wysta Do nabycia w a wszystkich większych
wania po chodnikach i jezdniach jest tamowa
na SI 4sku
(6835 URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻOWEJ
niem ruchu rra drogach publicznych i podleca
I TOWAROWEJ W KATOWICACH
karze. Na razie komisariat poJicji ograniczyl
sie do pouczenia obywateli — w przyszłości
s dnia 14 sierpnia.
Ceny rozwieją Hę ta. 190 kg u> tlotych parytet wagon
jednak winni nieprzestrzegania przepisów, beda
Katowice
w
handlu
hurtom, w ładunkach wagonowych,
pociągani do odpowiedzialności Zatem uczmy
Kursy ustalone na podstawie cen transakcyjnych,!
sie chodzić i bądźmy społeczeństwem zdyscy
Zyto 24—24 .50, Pszenica zbierana 30.25, Owiea Jedno
plinowanym, gdyż leży. to w naszym własnym
lity 21.00, Jęczmień pastewny 20—20.50, Mąka pezenaa

Cena tylko złotych 1,5©

księgarniach

interes.

.

"

„Dożynki Śląskie

iadomofri gospodarne

'
Sezon 1937-38 pod znakiem Fox a

gat. I wyciąg. 0 —30 proc. 48 —48.50, gat. I-A 0 —65 proc.

Fachowa prasa amerykańska od szeregu ty Lorre, Wictor Mc. Laglen, Wallace Beery. Te ty
godni śledzi z niezwykłym zainteresowaniem za tuły i te nazwiska są zbyt dobrze znane publicz

proc. 83.50 —33 .75, Otręby pszenne przem. stand. 17.2s»
żytnie 16.75 —17, Kuchy lniane 2500 sł.

(C) W niedzielę 15 bm. w Parku Adama powiedzi wielkich filmowych koncernów amery ności, aby należało bliżej określać wartość, jakie
Sikory w Czeskim Cieszynie urządza Tow. kańskich w związku z przyszłym sezonem. Godną przedstawiają.
Kolnicze tradycyjne „Dożynki śląskie" . Pro uwagi jest rzeczą, iż w ostatnich latach wytwór
Raporty największego studia świata Foz No

gram obejmuje szereg bogatych atrakcja. nia „20-th Century Fox" wysunęła sie bezapela vietone City donoszą o przystąpieniu do realiza

44.00, Mąka żytnia gat. I 0 -50 proc 34.50, gat. I 0—64

Komunikaty

Komitet zaprasza kochanych Rodaków z poza cyjnie na pierwsze miejsce dzięki wspaniałej war cji 2-ch nowych filmów z Simone Simon, między
Komunikat Tow. Polek.
Olzy do wzięcia udziahi w tym tradycyjnym tości swoich filmów oraz zgrupowania w szeregu innymi „Suez"
" , wielkiego filmu szpiegowskiego Zarząd Główny Towarzystwa Polek zwraca uwag#
obrzędzie.
producentów i aktorów najwybitniejszych sit, za „Lancer Spy z Dolores del Rio (w filmie tym zarządom
kót na możliwość organizowania tanich wy
POŻAR.

(C) 12 bm. około godz. 32  giej wyflraehł po
żar .w dorniu drewnianym Zofii Cebulowej w

Mnichu pow. Biel*ko. Spłonęły narzędzia rolni
cze i pościel. Szkoda wynosi około 8.000 zł. Po
żar powstał w ewusie gdy domownicy pograżatii

byili w ani« i z trudem zdołali wyratować tie •
niebezpieczeństwa pożaru. Pożar powstał praw
dopodobnie wskutek wadliwej budowy komina.

trudnionych w rynku hollywoodskim.
wystąpi między innymi postać ex-kajzera Wilhel cieczek do Wisły a okazji „Tygodnia Gór" . Ee wzglę
na dogodne warunki komunikacji, gdyi oprócz lica*
Lista obrazów tegorocznej produkcji Fox'a, to ma) oraz nowego obrazu przemiłej pary Sonia du
nych tanich pociągów popularnych, są snltkl 66 proc.
lista wielkich przebojów, które grupują w sobie Henje i Tyrone Power pt: „Lovely to look it' dla wezystklch osób jadących do Wisły, każde kota
Polek może uczestniczyć w uroczystościach, or
arcydzieła tej miary co: „Statek Niewolników", Największe kina na Broadwayu grają filmy Foz'i Tow.
ganizując wycieczkę.
„Trafalgar" , „This is my Affair", „Serce i szpada", Każdy film z tą marką to pewne pojęcie po sa
W ostatnim dniu „Tygodnia Gór", t.J.«-80. *«
„Siódme niebo" , filmy z Shirley oraz takich akto którym publiczność odnajdzie sawsse to, na czym Wlały przybędzie Pan Prezydent Rzplltej, a tym sa
mym ten dzień będzie najuroczystszy i przyciągając/
rów, jak Fredie Bartholomew, Shirley Tempie, Ro jej najbardziej zalety: Rozrywka.
HoAó naszego społeczeństwa. Szczegóły pro
bert Taylor, Madeleine Caroll, Tyrone Power, So
Sądząc z tych danych sezon filmowy 1987-38 największą
gramu całego tygodnia 1 wszelkie gwlązans a tym tgp,
nia Henie, Lortta Young, Dolores Del Rio, Peter będzie w Polsce nalezaj bezapelacyjnie do Foz/a. I formacje podaje prasa codsleo&a*

Słr. u:
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Zycfe gperiewc i wychowanie fizyczne

Wielki sukces Polski
na łuczniczych mistrzostwach świata

PROGRAM IMPREZ NIEDZIELNYCH

JEST NASTĘPUJĄCY:
WWarszawle. Na pływalni AZS o 11 me?.|

water polo o mistrzostwo Polski AZS. — Hu
kabi Kraków.

Na pływalni stadionu Wojska Polskiego fi.
Rafowy mecz o weiście do Ligi Piłki wodne)

Legia — Giszowiec.
W Łodzi miedzYjrarodowe zawody kolarska
z udziałem Niemców.
W ogólnej punktacji mistrzostwo świata
W Krakowie mecz o mistrzostwo Ligi Gar,

Polacy zdobywają mistrzostwo Świata panów I wicemistrzostwo part

Na mistrzostwach łuczniczych świata w
Paryżu Polacy odnieśli niespodziewany suk
ces w zawodach panów, zajmując pierwsze
miejsce i zdobywając mistrzostwo świata za
równo indywidualnie Jak i zespołowo. Nato
miast w mistrzostwach pań Polki, które bro
niły tytułu mistrza świata zostały zdystanso
wane przez Anglię i musiały się zadowolić

przyznano pierwsze miejsce na podstawie

większej liczby strzałów trafnych (Angielka zdobyła Angielka Simons 1007, 2. Muduit barnia — POKOII
(Francja) 996, 3. Amerykanka Betberg 953
miała ich 78, podczas gdy Polka tylko 76).
W Katowicach zakończenie marszu powstali

Na 60 m zwyciężyła Amerykanka Bet pkt.
ców nad Odrę. Poza tvm odbędzie sie raid mr*
Zespołowo mistrzostwo świata pań zdo tocvklowv i automobilowy szlakiem powstań
Na 70 m. wygrała Francuska Mauduit była Anglia przed Polską, Francją i Szwe ców nad Odrę na dvsta,isie 213 km i mecz Oki

berg 269 p.

drugim miejscem. Wyniki techniczne mi

ligowych drużyn Śląska i Dębu.
W Wielkich Hajdukach mecz o mistrzostwo
LiKi Ruch — Warta • miedzvnaro(Jpwy me<j
towarzyski AKS — Vienrra.

stwo świata panów w strzelaniu na 90 m.
pierwsze miejsce zajął Anglik Cox 382 p.f

Cracovia.

352 p., 2. Polka Bunschowa 340.

cją.

Itrzostw były następujące:
W zawodach indywidualnych o mistrzo

W Nowej Wsi mecz towarzyski Wawel —
We Lwowie mecz piłkarski Bocsfcav — I T

2. Majewski (Polska) 375 p., 3. Anglik Hogg
S74 p., 4. Francuz Beday.
W strzelaniu na 70 m. 1 . Szwed Huelsson
*37 p., za którym postępują Majewski i Kes

kraina i początek drużynowych mistrzostw

50 m. 1. Belg de Rons 328 p., 2. Majewski

W Grudziądzu mistrzostwa lekkoatletycns
miasta w ramach których Walasiewiczówna

bokserskich okręgu.

W Augustowie zakończenie regat żeglar

skich o mistrzostwo Polski.

sels.

309 p., 3. Francuz Fekback 301 p.
W ogólnej punktacji mistrzostwo świata
zdobył Majewski 1110 p., podczas gdy Kes
pels i Cox uzyskali po 1029 p. Ostatecznie

zaatakuie swoie rekordy.

W Inowrocławiu zakończenie Piątych krv
>o\vych zawodów szybowcowych.
W Sopotach zakończenia turnieju tenisowe
go z udziałem Polaków

drugie miejsce przyznano Kesselsowi ze

względu na większą liczbę trafnych strzałów.

W Gdańsku mecz piłkarski Warszawa >+

Zespołowo mistrzostwo świata zdobyła
również Polska 875 p., 2. Belgia 828 p., 3.
Anglia 762, 4. Francja 738, 5. Szwecja 684,

Gdańsk.

Za granica

W Amsterdamie zakończenie wioślarskich
mistrzostw Eurorn- z udziałem Polaków.
W Zinturi pod Ryga zakończenie turnieju ie

6. Czechosłowacja 646.
W zawodach pań na 50 m. 1. Angielka Si

mons, 2, Polka Kurkowska-Spychajowa.

Obydwie osiągnęły po 330 p., ale Angielce

KONFERENCJA PŁK GLABISZA

Xa międzynarodowe zawody o mistrzostwo świata w strzelaniu z łuku, wyjechał do Pa~
ryża zespół polskich łuczników iv liczbie 9-u. Nasi zawodnicy uzyskali chlubne wyniki,

nisoweiio z udziałem Witmana.
W Ameryce w miejscowości Rye zakończe
nie tunrieiu tenisowego o mistrzostwo Wschodu
z udziałem Jedrzeiowskiej

W Paryżu zakończenie łuczniczych mi
świadczące o postępie tego pięknego sportu w Polsce. Zdjęcie nasze przedstawia strzostw świata z udziałem Polaków.
fragment z zawodów na wielkim stadionie Jean-Bouin w Paryżu. W dalszych szeregach
Dziś o godz. 11 tej przedpołudniem w sali
POGOŃ KAT. — BBST. BIELSKO
widzimy polskie łuczniczki w momencie strzelania z łuku do tarczy.
Okręgowego Ośrodka W. F. w Katowicach przy
O WEJŚCIE DO LIGI ŚLĄSKIEJ
ot. Kańskiego 23 odbędzie się konferencja po

Z PRASĄ ŚLĄSKA

między przedstawicielami śląskiej prasy sporto
wej a prez. P. Z . P. N . płk. Glabisze-m i komi
sarzem A. O . Z. P . N. dr. Wojakowskim. Przed
m. o tern konferencji będzie aktualna sytuacja w

p.łkarstwie śląskim na tle zatargu okręgu z

centralą. Wynik konferencji oczekiwany jest z
dużym zainteresowaniem.

Dziś o godz. 17 odbędzie sie na boisku Po
goni w Katowicach zaoowiadaiacy sie niezwy

kło interesująco mecz Piłkarski o weiście do

na 50 metrów

W Bydgoszczy odbyły się w piątek za
wody lekkoatletyczne z udziałem Stanisła
Pierwszy dzień wioślarskich wy
Walasiewiczówny oraz zawodniczek i
zawodników z Poznania, Grudziądza, To
mistrzostw Europy
W piątek rozpoczęły sic. w Amsterdamie wio renia i Bydgoszczy. Poziom zawodów ze
ślarskie mistrzostwa Europy. Polacy startują tyl względu na udział w nich Walasiewiczów
ko w dwuch konkurencjach: w j dynkach i dwój ny oraz mistrzów polskich był wysoki. —
kach ze sternikiem. W jedynkach Ycrey zajął Wyrównany został rekord świata na dy
pierwsze miejsce w swoim przedbiegu i zakwali stansie 50 mer. 6,4 sek. przez Walasiewiczó

fikował siej do finałowych rozgrywek. Dwójka za wnę oraz padło kilka rekordów Pomorza.
jęła trzecie miejsce w przedbiegu, wobec tego bę Dobrą formę wykazał reprezentant Polski
dzie musiała w sobotę walczyć w biegach pocie na mecz z Niemcami Karol Hofman w sko
szenia o prawo wejścia do finału.

W jedynkach Ycrey startował w pierwszym ku wzwyż, osiągając 185 cm. Wyniki tech
przedbiegu, zajmując bezapelacyjnie pierwsze niczne przedstawiały się następująco:
miejsce w czasie 8:03 sek. 2) Włochy 8:09,2, 3)
Dania 8:11,4, 4) Holandia 8:38,5, W drugim przed
biegu wygrała Austria w czasie 7:42,2, 2) Szwaj
caria 7:46,4, 3) Niemcy 7:50, 4) Francja 8:09,5.
W dwójkach ze sternikiem w pierwszym przed

biegu zwyciężyły Włochy 8:06,1, 2) Holandia
8:16,3, 3) Francja 8,17,3, 4) Węgry 8:38,4. W dru
gim przedbiegu wygrały Niemcy 8:14, 2) Szwaj 
caria 8:20,5, 3) Polska 8:22,5, 4) Jugosławia 9:21,8
W biegach pocieszenia polska dwójka walczy

lig? śląskiej oormedzy drużynami Pogoni kato
wickiej a BBTS. z Bielska Ze względu na bli
ski koniec rozgrywek i dobra ^>rme drużyn -•
należy oczekiwać zaciętej walki

Konkurencja pań: Bieg 50 m: Walasie PKS. „SIŁA" KARWINA (Czecho^Io
wiczówna wyrównała rekord świata wyni wacja) — ŁAGIEWNICKI K. S . Łado
kiem 6,4, 2) Gawrońska Sokół Grudziądz
wniki
7 sek. (rekord Pomorza).
Dziś w niedzielę przyjeżdża do Łagiewnik
Skok wzwyż: Wiśniewska - Felska (So Polski Klub Sportowy „Siła" Karwina, który w

kół Grudziądz) 135 cm, 2) Tolkmitówna bieżącym roku zdobył mistrzostwo A-Masy i
(^okół Grudziądz) 135 cm.
80 m przez plotki: 1) Romanowska 12,9
pzed mistrzynią Wiśniewską - Felską 14,3.
100 m: Walasiewiczówna 11,8, 2) Ga
wrońska Sokół Grudziądz 13 sek. (wyrów
nany rekord Pomorza).

osiągnął następujące wyniki: „Wacker" Wiedeń

3:1, Victoria Źisków 1:2 oraz remis ze Slav:ą
praską. Karwina przyjeżdża w najlepszym skła
dzie.

WITMAN W PÓFINALE TURNIEJU
TENISOWEGO NA ŁOTWIE
W turnieju tenisowym w Zinturi pod Ryga

Witowu w ćwierć finale wyeliminował Łotysza
Polisa 6:1 6:0. Wpółfiirale Wi-tman spotka! sie

Doskonałe wyniki eliminacyjne
zawodów lekkoatletycznych w Warszawie
Rekord Polski w sztafecie 4x100

z Weissem, przyczyni gra została z powodg
zmroku przerwana przy stanie 6:4. 2:6.

Kolarski wyścig do morza

Warszaw&ki Zw-iązek Kolarski postanowił
Na 100 mtr. wygrał Zasłona w czasie 10,7
W piątek odbyły się w Warszawie dalsze
przysląpić do organizacji dorocznego „Wyści
sek, przed Duneckim i Popkiem.
eliminacyjne
zawody
lekkoaletyczne
przed
w drugim biegu wraz ze Szwajcarią i Węgrami ustaleniem składu na mecz z Niemcami. Za
W sztafecie 4x100 mtr sztafeta w składzie gu do morza" .
W pierwszym biegu startują Jugosławia, Holandia
Impreza ta w r. b. zakrojona będzie na
Danowski Popek, Zasłona, Dunecki, mimo
wody
przyniosły
doskonałe
wyniki.
i Francja.
szerszą skalę. Dopuszczeni będą do startu mło

słabych zmian pobiła rekord Polski osiągając

Ciekawe wiadomości

Na 400 mtr Gąsowski uzyskał czas 49,6 sek. czas 43 sek. Wynik ten jest lepszy od dotych dzi zawodnicy z całej Polski. Wyścig odbędzie
się prawdopodobnie na początku września.
2) Szefler 51, 3) Mittelstedt 51,2 sek.
czasowego rekordu o 0,4 sek.

ze świata
N. YORK. W Foerst Hills w dniach 21
i 22 bm. rozegrany zostanie doroczny mecz
tenisowy reprezentacji kobiecych Anglii i
Stanów Zjednoczonych o puchar Whightman.

W skład reprezentacji Anglii wejdą: Stam

mers, James, Dearman, Ingram, Lamb i

Hardwick.
Reprezentacja St. Zjednoczonych: Marble,

Tacobs, Fabyan, Babcock, van Ryn i Bundy.
KOPENHAGA. W dniach 21—29 bm. w
Kopenhadze rozegrane zostaną kolarskie mi
strzostwa świata amatorów i zawodowców.
Zawody powyższe zgromadzą na starcie
łącznie 191 zawodników. Najsilniej obsta
wione będą biegi szosowe — amatorów i za
wodowców, mianowicie — 69 amatorów i 49
zawodowych kolarzy. W sprincie amatorskim
startować będzie 38 zawodników i 21 zawo

Skład Moallelpu regnlaiji Met
na mecz z Polską w Warszawie 21 i 22 bm.

W dniach 21 i 22 bm. niemieccy lekko

w Wuppertalu z Belgią,
w Luksemburgu z Luksemburgiem.
atleci stoczą siedem (meczów międzypaństwo
Nadto w dniach 20 i 21 bm. niemieccy re
wych. W sześciu meczach walczyć będą pano
prezentanci walczyć będą z Danią w Kopen
wie, w siódmym — panie.
Międzypaństwowa mecz kobiecy stoczy re hadze.

prezentacja Niemiec z Holandią w Wupper

Woellmer i Ziebe, tyczka — Hartmamn i,
Kobelt, kula — Woelke i Trippe, dysk —
Blask i Hilbracht, oszczep — Laąua i Boe
der, młot — Blask i Sprenger, 4X100 m —
Skład Niemiec przeciwko reprezentacji Fischer, Gillmeister, Leichum i Mathus,

talu.
polskiej przedstawia się następująco: 100 m: 4X400 m — Hamann, Stuelpnagel, Hoelling,
Międzypaństwowe mecze męskiej repre Leichum i Fischer, 200 m — Gillmeister i Linhoff.

zentacji Niemiec przedstawiają się następu
jąco:
w Norymberdze z Austrią,
w Warszawie z Polską,
Polacy startować będą w biegu szosowym
amatorów (Napierała, J. Kapiak i Wasilew
w Karlsruhe ze Szwajcarią,
:
ski,
w Dreźnie z Czechosłowacja
dowców.

wzwyż — Weinkoetz i Gehmert, trójskofc — •

Matthus, 400 m — Hamann i Stuelpnagel,
Świetny sprinter niemiecki Borchmeyer
800 m — Linnhiff i Martens, 1500 m — startować będzie na 100 i 200 m przeciwko
Schaumburg i 111, 6000 toi — Syring i Eitel, Austrii, a Nechermann przeciwko Szwajca
10.000 m — Eberhardt i Lieck, 110 m płotki rii. Znakomity miotacz kulą Hein wystąpi
Beschetznik i Schellin, 400 m płotki — Hoel przeciwko Czechosłowacji,

Fng i Grasahoff, wdał — Long i Leichum,
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Parcele budowlane
nadające się do otwartego sposobu

budowy, o pięknym połoicntu na
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południowym krańcu miasta Bielska,
Korzystnie zaraz do sprzedania.

1GADEBU5CH

Will

Zgłoszenia do Reprezentacji
.Polski Zachodniej ", Bielsko, Nad
\iprcm '2, pod .Korzystnie* (8865)

2 sprzedawczynie TYDZIEN0OP
I 2 uczennice

_ skoezy \%

„O. Patzold —
Liegnitz" , w dobrym etanie — oszaco 

1 pianino marki

wano na sumę 1.200 |ft»
Ruchomość powytwą oglądać motna n»
miejscu sprzedaży ćwierć godziny przed
^HJ
rozpoczęciem licytacji.
KOMORNIK SADU GRODZKIEGO

tśsssssgss

z ulicy Sienkiewicza 1

na ul. Wolności 26
Tel. 411-05

_

drobnej obą.

Obwieszczenie o licytacji

** z. Kierownik Działu Ej?zekucvjn

Obwieszczenie o licytaefl

Ogłaszam, te w czwartek, dnia 19-go
sierpnia 1937 r. o godz. 15 -tej sprzedam
Tubllcznle w Janowie fil. przy ul. Miko

lowskiej nr 4a, na*tąpującą ruchomość:

Czesław Chlebny
Chorzów I
prieprowddilł Si*

(8859)

(-) W. Rzepka

I Km. IHI/tT.

Mierniczy przysięgły

r>oszukuii'0 sie od 1. 10 1937 r. itb
itvchmiast do działu szklą, porcc
,irrv, przyborów kuchennych i tio
nowvch. Odpisy świadectw z po-da
c-m pensii kierować pod „Potrztb
a M do Repr. PolskJ Zach. Chorzów.

Urząd Skarbowy w Siemjanowr
. ich $1 podaie- do publicznej wiido
mości, tt w dniu 19 bm. o Kodz. 10
i Jbedzie sie w Siemianowicach Si,
; rzy ul Michałków jckiej 24 w lo
kalu Paw-la Jarzombka licytacja ma
(8177)
i żytniej w workach.
i rząd Skarbowy w Siemianowicach
7a naczelnika Urzędu Skarbowego:

POlNAN.ul. NOWA *.

s

korespondent polsko
niemiecko-angielski

tó**

doświadczony organizator z wielo
letnią pierwszorzędną praktyką, pi
szący biegle na maszynie, energ czny,
kierujący się nowoczesnymi zasadami
pracy pragnie zmienić posadę. Łask.
zgłoszenia pod .Trzydziestoletni* du
Administracji Polski Zachodniej
Katowice, Kościuszki 15

rewiru I, w Mysłowicach.
II. Km. 1667/37.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że we wtorek dnia 17 sierp

nia 1937 r. od godz. 8 .15 sprzedam w Kato

wicach II. ul. Krakowska 2 następujące
ruchomości:

.

...

2 szafy na akta, 3 biurka 1 1 nasadka*
1 azafa do pieniędzy, 1 szafa z taluzją,
1 azafa z U szufladami. 4 stoły rysun
kowe. 1 maszyna do pisania „Ideał , I
kompl. piec kąpielowy gazowy, 1 wier
tarka do metaU z motorem. 1 kutnia z
podmuchem motorowym, 1 kowadło, 1
kompl. przyrząd do spawania, 1 war
sztat ślusarski. 18 kleezczy kowalskich,

RTiiiWI IIIBII

!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!! !!!!!! !!«!!!«!!! !!>!!; !!!

14 młotków 1 6 młotów kowalskich ctęA»
kich,
wartości szacunkowej 2.*04. — zł.
11. Km. 1734/37.

W czwartek, dnia 19 alerpnia 1937 r. od
godz. 9 .30 w Katów;cach 11, ul. Paderew
skiego 31,a:
15 stopni betonowych. 52 płytek fasado
wych, 1116 płytek prostokątnych. 10 płyt

czarnych długich, 13 koziołków &tw
nlanych, 22 worki tereaa w proszku,

Km. 1/37.

Obwieszczenie o licytacji
nieruchomości

ZAKŁAD PRZEMYSŁOWY poszukuje kilku

elektrotechników

Komornik Sądu Grodzkiego w Pszcry
ale w z. Sebald Godula, mający kancelarię
w Pszczynie przy ul. Bogdaina (Sąd Grodz
ki pokój 11) na podatawie art. 676 1 678 k.
p. c. podaje do publicznej wiadomości, te
dnia 25 września 1937 r. o godz. 10 w Są
dzie Grodzkim w Pszczynie sala 12 odbę

z wykształceniem średnim oraz Jedną

stenotypistkę
z większą praktyka, polską 1 niemiecką stenografią,
piszącą biegle na maszynie.
Refiektancl polskiej narodowości t obywatelstwa
(Ślązacy mają pierwszeństwo), którzy mofllby objąć
posadę, możliwie zaraz", zechcą złożyć wyczepujące
oferty w języku polskim 1 niemieckim z odpisami świa
dectw 1 podaniem dotychczasowych zajęó pod „7373"
w administracji.
(8861)

Targi techniczne 1 gospodarstwa rolnego
do 12 września

Wytwórca: SIEGEL i Ska Sp.io,o,
FABPYKA CHRMICZNA KATOWICE II.

6189

Wielkie Targi Środkowej Europy

przetarg publiczny
na wykonanie robót parkietowych przy prze
budowie budynku administracyjnego Miejskich
Zakładów Technicznych
Podkładki przetargowe nabyć można w Ma
gistracie, pokój nr 29 w godzinach urzędowych
za oplata 3,00 zł.

Termin wnoszenia ofert w kopertach zam
kniętych, złożonych w Magistracie, skrzynka
(przetargowa upływa 23 sierpnia 1937 godz. TJ.
Do oferty należy dołączyć kwit tut. Głównej
Kasv Miejskieii na złożone wadium w wysoko
ści 5% oferowanej sumy.
Co do dalszych szczegółów patrz skrzynka
ogłoszeń w Magistracie.
(8804)

Nab>wcy z 72 krajów

Wiza wjazdowa zbędna. Legitymacja i paszport upo
ważniają do przekroczenia gran cy austriackiej. Wiza
tranzytowa czechosłowacka niepotrzebna. Znaczne
zniżki przejazdu na polskich, niemieckich, czechosło
wackich i austriackich kolejach oraz na lmiacn lotni
czych. Wszelkie informacje oraz legitymacje Targów
(po złotych 8, —) przez

Wiener Messę - A. G., Wien VII.
oraz przez honorowe przedstawicielstwa
Kat owi cach:
w
Austriacki Konsulat, utica Powstańców 44
Polskie Biuro Podróży „Orbis", Sp. z ogr. odp.
ulica Dworcowa 7
Wagons-Lits/Cook S. A., ulica Dyrekcyjna 9
8081

flfflffirrTMTMTiNT^

W sobotę, dnia 21 sierpnia 1937 r. od
godz. 10 .30 w Katowicach, ul. Narcyzów
nr 5:
pokój jadalny: kredena, witryna, stół 1
8 krzeseł, 1 aparat radiowy, 2 fotele, 2
kilimy, 1 stojak pod kwiaty, 1 narzutka
jedw. Pokój me.ski: 1 szafa, 1 biurko,
1 kilim, 1 lampa kwarcowa, 7 par ubrań
męskich, 1 aparat fotograf., 1 kbmpl.
wentarzem.
aparat fot., 2 walizy z przyborami do
Nieruchomość z przynaleźnośclamł osza
iotogr., 1 krzesło gobelinowe. Pokój sy
cowana została na sumę zł 7B.977 gr 10, ce
plaluy: stół, 8 fotele, 2 krzesła, 1 lam
pa, otomana, stojak pod kwiaty, 1 szafa
na zaś wywołania wynosi zł 59.232 gr. 90.
na ubraula, 1 „puli" , 1 dywan wełn.,
Przystępujący do przetargu obowiązany
1 kilim, 1 gramofon kuferk., 1 aparat
jest złożyć rękojmię w wysokości zł 7.897
do powick*zeń fotogr.,
gr 71.
wartości
szacunkowej 4730,— zł.
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnle
Ruchomości powyższe oglądać można 1/4
albo w takich papierach wartościowych

parcele budowlane

budowa zwarta, w śródmieściu
Bielska z ogrodem lub bez, oka
zyjnie na dogodnych warunkach

do sprzedania. Zgłoszenia do

Przy licytacji będą zachowane ustawo
w e warunki licytacyjne, o He dodatkowym
publicznym obwieszczeniem nie będą po
dane do vladonioacl warunki odmienne.
Prawa osób trzecich nie będą przeszko
dą przy licytacji 1 rrzysądzenlu własności
na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, Jeżeli
osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie
złożą dowodu, te wniosły powództwo c
zwolnienie nleomchomośel lub jej część'
o egzekucji 1 te uzyskały postanowienie
właściwego Sądu naka ujące zawieszenie

I. Km. 2345,37.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed
licytacją wolno oglądać nieruchomość w

oszacowane na łączną sumę zł 1.185,— .
Ruchomości powyższe oglądać można na

egzekucji.

dni powszednie od godziny ósme jdo osiem

nastej, akta zaa postępowania egzekucyj
c ;< można przeglądać w Sądzie Grodz
kim w Pszczynie, ul. Bogdaina sala nr 11.
Nabywcy tej nieruchomości uzyskują
.



przysądzenie jej własności po przedłożeniu

zezwolenia Pana Wojewody Śląskiego na
jej nabycie.
Dnia 12 sierpnia 1937 r.
w z. S. GODULA, Komornik.
(82^1)
VII. Km. 1&33/37, 367/37 1 609/371

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości
Komornik Sądu Grodzkiego w Katowi

cach rewiru VII. Józef Bortel, mający

kancelarię w Katowicach, ul. Sobieskiego
nr 15, na podatawie art. 602 k. p . c . podaj*
do publicznej wiadomości, że dnia 18 sier

Keprez. F. Z . Bielsko, Nad Niprem

nr 2, pod .Okazja*

3-letnie Państwowe Liceum
Telekomunikacyjne w Warszawie
przygotowuje do pracy zawodowej
w dizjedzinie toldkoanunikacyi (fcele

graf, telefon, ra-djo) Nauka bezojat
Absolwenci sa przyjmowani do
Daństwowiego Przedsiębiorstwa Pol

ua.

aka Poczta. Telegraf i Telefon w

charakterze techników.
Przyjmowanie podań do 15 wrze

śnia br. Informacyj udziela: Sefe-e

NW„ 

arodzka 45. teletf. 555  20 wtwfl 449

liźniarkl tółtej, maszyny do dzielenia

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości.
Komornik Sądu Grodzkiego w Chorzo
wie rewiru VI. Stanisław StaweckI, mu jacy

kancelarię w Chorzowie, ul. M . Grażyń
skiego nr 14, na podstawie art. 602 k. p. c .
podaje do publicznej wiadomości, że dnia
20 sierpnia 1937 r. o godz. 10-tej w Chorzo
wie, ul. 3 -go Maja nr 10, odbędzie się 2-ga
licytacja ruchomości, składających się z:
1 biurka czarnego, 1 pianina A. Schutz,
1 kredeuau, 1 lustra z podstawą, 1 gra
mofonu, 1 fotelu obitego gobellną, 1 ra

dioaparatu 3 lamp., 1 szafy JaaneJ, 1

\ JĘz^^. f S
Ir/T-i

Mm

\>.i .

kanapy z oparciem,
oszscowanych na łączną sumę zł 1.480,— .


Ruchomości moźąa oglądać w dniu licy
tacji w miejscu 1 czasie wytej oznaczonym.
Chorzów, dnia 13 sierpnia 1837 r.
STAWECKI, Komornik.
(8-16)

*

W1 /* MM} Laui

—

Jasi u?
—

ST. TASAREK

Komornik Sądu Grodzkiego w Katowicach

Peowlaków nr 28 odbędzie się 1-sza licy
tacja ruchomości, skadających się z:
fortepianu marki „Cieplik", leżank'
obciąganej gobellną, toaletki żółtej, bie

VI. Km. 1635/37.

godz. przed rozpoczęciem licytacji.

łoletnich. Papiery wartościowe przyjęte
bct'ą * wartości trzech czwartych części

pnia 1937 r. o godz. 10-tej w Wełnowcu, ul.

Bliźnięta w kąpieli

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillll

Dobrze położone

tariat Liceum Warszawa

—

Wystawcy z 20 państw

Magistrat miasta Rybnika ogłasza

wartości szacunkowej 1.900,— zł.
II. Km. 1777/37.

przetargu należącej do dłużnika Francisz
ka Trójcy z Rudoltowlc pow. Pszczyna nie
ruchomości wiejskiej Rudoitowtce wykaz
hi->. 421, zapijanej w kalędze wieczystej w
Sądzie Grodzkim w Pazczynle o obszarze
3<j ha 57 ar 73 m» z przynaleźnośclamł
ołodaml rolnymi, żywym*! martwym in

ceny giełdowej.

»—11 września 1937

Od godz. 10 w Katowicach II, ul. Kra
kowska nr 15:
1 azafa biała z owalnym lustrem, 1 sza
fa orzechowa, 1 szafa 3-cześclowa, 1
azafa furn. Jabłkowa, 1 bufet orzech.,
1 witryna oszkl., 1 stół owalny, 6 bule*
tów kuchennych nowych lakier.,

dzie się sprzeda* w drodze publicznego

bódź książeczkach wkładkowych instytucji
w których wolno umieszczać fundusze ma

lillillllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

wartości szacunkowej 653,— zł.
II. Km. 1378,35.

rewiru II.

Obwieszczenie o licytacji

Ogłaszam, że w środę duła 18 sierpnia"
1937 o godz. 12 .30 sprzedam publicznie w
Rudzie U, przy ul. 3-go Maja nr 17 nastę
pujące ruchomości:

1 maszyua do szycia „New-York" Typ
E, 1 radioodbiornik „Philips" , 1umy
walka z płytą, I nocne szafki, 1 ubranie
nowe bronzowe, 1 wazon kryształowy
duży, 1 aparat do suszenia włosów mar
ki „Polma" ,

miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo«
częclem licytacji.
ZGORECKI, Komornik.

(8223)

•••••••

Hiłii, bo niania już drugi raz

Jedynie przts

tanie,
drobne ogłoszenia
kupisz Jub sprzedasz korzystnie
każdy przedmiot, poszukasz ka
pitał, mieszkanie, pokoje i t. d.
Przez

drobne ogłoszenia
oszczędzasz niepotrzebn. wydatlc

i czas, a wynik jest zapewniony

Ben Nr. 1

ciasta 1 młynka do mielenia bulek,
oszacowanych na łączną sumę zł 1.250.— .
Ruchomości można oglądać w dniu licy
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.

Ważny od 16—31 sierpnia 1937.

(8219)

dwa Biota -IB st*w

Dnia 7 sierpnia 1937 r.
J. BORTEL, Komornik.

IV. Km. 1113/37.

Obwieszczenie o licytacji
ruchomości

Ogłaszam, te dnia 18 sierpnia 1937 r. O
godz. 10 .30 sprzedam w Katowicach przy
ul. Stawowej 3 następujące ruchomości:

Za

kaZde dalsze słowo 20 gr
Do listów pozamiejscowych i

dolicza tlę 50 gr. tytułem
opłaty pocztowej.
Tekst ogłoszenia:

2 gramofony z zapędem elektr. i mo
torkiem firmy „Polofon" i „Trymu
fhan" bez membran, 1 mosiężną trąbę
basową F. dutą 4-ro wentylową, 1 apa
rat gramofonowy „8tatlv" w dużej
szafce bez membrany.
Ruchomości .owytsze, oszacowane na

800,— zł, oglądać można na miejscu
Dlaczego ty się tak śmiejesz sumę
sprzedaży 1/4 godz. przed rozpoczęciem li

III Józia kapie...

(8222)

cytacji.
KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO

9 Katowicach rewiru IV, j«320)

JUL

•

Ktr. IR

Nr22J

Niedziela, dnia IR-eo slernnla 193? r.

^OOEHCKIECO
Katowice, Stawowa 5

WOLNE POSADY

n

+"J*/////A

Sprzedam. Tyipowa osadę rolnicza,

| 1NTERESA HANDLOWrH

oraz 4 i H morgi dobrego gniAM
włącznie z łuka w Jankowicaeh Ry
bnickich Wiadomości bliższe w

Tartak na Górnym blasku w dobiyin*
położeniu do wynajęcia. Zapi/tanj

sic z domu mieszkalireg >
LIPSKIE TARGI JESIENNE 1937 R. składająca
(6 pekoi) urządzenie gospodarcze

Poszukuje sic pomocniev biuro w :j
7. praktvka. wymagane: bielic DiW
nie ni maszynie. ziraiomość icz\ka
połskicco i niemieckiego w słowie
i
M

DO 2 WRZEŚNIA

OD 29 SIERPNIA

sprawie ku mi a uzdieli w Chwało oj
cach kolo Rybnika wieś nr 1. (88^)

piśmie
" Zgłoszenia do P. Z pod 60 zniżki na niemieckich
(86*3)

państwowych liniach kole Wisła —
parcele uregulowana, na
jowych przeciwko dworca okazyiirie sprze

„£86 3

W Prywatnej Szkole Zawodowej

dam Kondracki,
pensjonat Dziecli
"

Żeńskiej Macierzy Szkolnej w Bifv
słui będzie do objęcia z dniem 1 -K.o


cinka

Wszelkich infor
(8723
miej! udziela
wrześrria 1037 r. stanowisko nauczy
cieli irospcdarstwa domowego. Ka:i LEIPZIGER MESSEAMT iL£IPZI6> DEUTSCHLAND
d\datki wniosą podania do Dyrekcji
lub honorowy przedstawiciel:
tuteiszego Zakładu poparte nastcPi
iacMni załącznikami: 1) świadectwo DR. W. ZOWE. KATOWICE . UL . DRZYMAŁY 3 II. Tel. 330 74
ukończenia Sminarium dla NatfCfT
c elvk Gospodarstwa Domowego Ub
Olównej Szkoły Gospodarczej Źea
sk:ci w Siropkowie, 2) zaświadcze
nie odbycia conajmniei roczne i pnk
t\ki zawcdowei nie nauczyciels.iiej,
3J zaświadczenie conajmiriei rocznej
częściowo własnego wyrobu, jak:
Qrafctvtcl nauczycielskiej. 4) świadec
"
'
( BIBER * „A IW środek do uszczelnienia zaprawy i betonu
two obywatelstwa. 5) świadectwo e

(8779)

(8S5J)

Bufetowe] poszukuje cd zaraz pierw
szorzędna restauracia'4w Katów iciM
"4
zgłoszenia do . P. Z . pod ..736S .
(8SO)
|

POSAD POSZUKUJĄ I

Krawcowa rutynowana poszukuje
szycia Po domach, szwie wszystko
Katowice Dworcowa 17/7, (SSOD)
Panna bardzo Pilna poszukuie ia\; o
gokolwick zaiecia od zaraz, naichet
niei do restauracji
Łaskawe zgłos^e
"

niadoP.Z

pod ..Uczciwa*'.

(8844)

| SPRZEDAŻE

I

wlairmi dobrze utrzymany w po

wiecie świetochłowickim do sprze

Sprzedani zaprowadzony sklep kon
fekcyjny przy nairuchliwszej ulicy
w Cieszyrric. Wiadomość: Reprezen
(8783)
tacja P. Z w Cieszynie
11 hektarów parcei
gruirtowych, la
'
su, nadających s e pod budowę \ :ia
Parki w Wiśle, 200 m od przystanku
kolejowego Wisła - Oblaziec sprze
da sie za kwotę zł 15.000 . Realność
korzysta z hipotecznego prawa r.yoo
łóstwa w rzece Wiśle na przestrzeli
2 kim Kamień budulcowy, żwir i p;a
sek na mieiscu Parcelacja ira mniej
sze obszary budowlane możliwa. —
Zgłoszenia i pertraktacje przeprowa

dza: Spółdz. Bank Ewangelicki w
Ustroniu

(8?9!)

ROBERT STREIT S5T.S
KATOWICE, ul. Mickiewicza nr 19. |

1s
mW{

m^& ^
1S3r
. . a ten medal zdobyłean w tur

nieju pjng porfga.

TAPEIY I

JAN KEGEL

€HCDi%IKI

KATOWICE. KOŚCIUSZKI 16
TELEFON 353-97

DYWANY I

irowiec, Wawel 8.

RUBOLEUH
CERATY-LISTWY

ILINOLEUM 18856

skl mataxwn

[gggZ]

Kursa kroju, szycia modelowana

najmodniejszych tasorrów oraz pra
cownia garderoby damskiei Suknie
od 4 złote. Katowice, Dworcowa 17.

tes>
cuiemy razem i nie więdnąłem, że
iesjeś .murzynem.

Zapytania zostaną odwrotnie załatwione.

\t\\ V ®*§T_

|

Wyuczam bezpłatnie nowoczesnego

— Ale to komiczrje: Dwa lata pra

oraz wszystkie Inn* materiały budowlane.

1I

NAUKA

(8*M)

MATRYMONIALNE

|

Kupiec chrześcijanin zdolny, nie bie

dostarczam jako jeneralny przedstawiciel śląskiej fabryki rur kamionkowych

»UaaJK <4

wypoczynek jesienny A r

|

rury I fasony kamionkowe

(8842)

Ide alny

|

wnia sukien Anna !Szczcipańska. Soi

"

FARBY żelazo-oksydowe

dania Oferty do Repr. ..Polski" Za
*4 Chorzów pod , Plac
chodniej

UZDROWISKA

1. 7.

CHLOREK magnezu-magnezyt, azbest, talkum, mączkę drzewn.

Generałowie w Lampamponii.

(8215)

|

kroju szycia modelowania praco

BIAŁY cement portlandzki marki „Dyckerhoff
CENENT marmurkowy
GIPS harceński szrukatorski, modelowy
" i alabastrowy
SIATKĘ druciano-ceglaną „Staussa

Dom przedni i tylny z placem buji

kiego 11.

|

BIBER „$•• szybkowiążący, który przyśpiesza wiązanie
GABRIT powłoka ochronna dla betonu i żelaza
AOUASOL emulsja bitumiczna
jako powłoka na wilgotne ściany

DURSIT do izolacji i na dach

Spólnika du< handlu samochodowego
pcszukuie Oferty pod ,.WK 389"* uo
Towarzystwa Rdriamy Miedzynart)
dowci. Katowice. PI . Marsz Piłsuds

drzeidwka Czorsztyn —» ceny Btti«
żonę radio, kuchnia wyborowa

Węglarze miedzy sobą

Specjalne budowlane materiały

karskie 6) życiorys.

pod .H ir do Adm P. Z. (8<2b)

Kurowice. Kościuszki nr 2. poleca
kamienice, domy gospodarstwa par*
cele. składy na całym Śląsku, rów
nież przyjmuje zgłosz do sprzedaży,
Kamienica Ill-pietrowa. 19 ubikicyj,
3 łazienki, spiżarki 1300 m parce!!.

Nowa Księgarnia filia księgarni No
we Kresy w Cieszyrrie Wisła - Ce.i

Cena 30.000 złotych
Kamienica Iwpretrowa w rodzaju wil

szkoły) poleca: książki powieściowe,

naukowe i dla młodzieży, papiiry
różnego rodzaju, wieczne pióra,
przybory biurowe i szkolne wido
kówki, gry świetlicowe, zabawki,
pamiątki. Wielki wybór Ceny ni
skie.

Solidny ku£Je£*

ROŻNE

|

(8812)

I

Tadeusz Sendłak, mistrz pokrywa

KSIĘGARSTWO
trum (Dom Zborowy, na prze.:: w

UWAGA NA ADRES!
M
Górnośląskie Biuro ».Tranzakcia

dny, szuka znaiomobci w celu ma
trvmonialn\m z panira w wieku 18
do 20 lat z gospodarstwa lub hanihi.
Pośrednictwo rodziny mile widzia
ne. Łask. zgłoszenia do P. Z r>o4

nia dachów, Mysłowice. Stawowa 1.
Specjalność krycie dachów dachów
(8813)
kam! i napa.
Księgi handlowe — Druki — Listy
firmowe, wizytówki, speci druki d;a
c. przemysłu Dostawy biurowe wy 

konuje solidnie i tanio: Księgarnia

Mikulskiego. Katowice. Mariacka 2.
Tel. 34242. Naprawa wiecznych piór.

Wjelki wybór najnowszych syste

mów.

(7730)

(SS47)

Sprytni uciekinierzy.

MIESZKANIA

ii 13 pokoi, komfort, pickiry ogród, Mieszkanie 2- lub 3-poko«jowe z ku
hipoteki 24„000 złotych. - Cena chnia w Katowicach poszukiwana.
Oferty z podairiern warunków k:e>
32.000 złotych.
waćdoP.Zpod„J3.** .
Dom 3 pokoje, kuchnia,
ogród
elek
—
Cena 7.n00
tryczność, wc-dociag.
Mieszkanie 5-pokojowe z komfortem
złotych.
w willi przed parkiem Kościuszki
Kamienica U-<pietrowa. ogród, hipo zaraz do wynajęcia Zgłoszenia do
teki 2.000 ...łotych na 20 lat — ce . P.Z. "
"
(8350)
pod M7370
na 14.000 złotych.

Biuro ..Tran/akcja

"

Mieszkanie, jedno i trzy pekoiowe z
komfortem do wynajęcia w Boguci
(8353) cach. Mieroszewskiego 8.
(8845)
parcela z rozpoczęta budową sprze
dam tanio Ochoiec. Zielona 43.
Katowice, ui. Kościuszki 2

POKOJE

(8348)

Rabka* pensjonat, centrum, sprze
trzy pokoje wraz z wygo
dam. Adwokat Kruh. Kraków Flo [Wynajmę
dami. Katowice — Karbowa nr 3.
riańska 47.

(8167)

Filip Pipka i Jego samochód

(8343)

— Odzie tei oni mogli sie ukryć £

