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41 zabitych i 34 rannych to plon zbrodniczej akcji przywódców ludowców
WARSZAWA. Po zestawieniu cało
kształtu materiałów dotyczących zajść, ja
kie miały miejsce w centralnych powiatach
Małopolski i po przeanalizowaniu przebie
gu tych zajść, Rząd podaje do wiadomości
co następuje:

Stronnictwo Ludowe, wykorzystując
drogą wszystkim Polakom rocznicę zwy
L estwa żołnierza polskiego, zwołało na

dzień 15 sierpnia br. szereg zgromadzeń, na czną, ponieważ szereg napastników, któ
Kiorych proklamowano 10-dniowy po rzy odnieśli obrażenia, ukrywa się w oba
W&echny strajk chłopski, mającY poprzeć wie przed odpowiedzialnością w lasach i
hasła i postulaty polityczne stionnictwa.
odludnych chatach chłopskich.

Strajk ten miał doprowadzić do zde
zorganizowania życia gospodarczego w
Państwie przez uniemożliwienie dowozu

żywności do miast — przy tym chciano go
przeprowadzić za pomocą terroru specjal
nie zorganizowanych i uzbrojonych bojó
wek.

Strajk miał objąć całe Państwo, nie udał
we, jednak dzięki poczuciu obywatelskiemu
. tła* chłopskich, świadomych akcji Rządu,
zmierzającej do polepszenia położenia wsi,

eraz bezspornie odczuwających poprawę

bytu na skutek lepszej koniunktury go
spodarczej.

Został on przeprowadzony w central
nych powiatach Małopolski przv pomocy
rozagitowanej części członków Stronnic

skich do aktów gwałtu i terroru nie może
iruiąć bez echa i pociągnie nieuniknione
konsekwencje przede wszystkim w stosuiy
ku do przywódców.
Podobne wystąpienia, pociągające za
sebą ofiarę życia ludzkiego i godzące w je
dność i zwartość Narodu, nie mogą wpły
nąć na dalsze postępowanie Rządu, zmie
rzającego do stopniowej poprawy sytuacji
materialnej mas chłopskich i zapewnienia
siało to za soLą pociągnąć.
Obrażające uczucia Polaków nadużycie bdu i porządku w Państwie.
Warszawa, dnia 30 sierpnia 1937 r.
rocznicy zwycięstwa oręża pol^iego dla

(-— ) Sławoj Składkowski gen. dyw.
proklamowania strajku rolnego i dopro
,
Prezes Rady Ministrów.
wadzenia nieodpowiedzialnych grup chłop

Dopiero, pierzchając po pierwszej sal wódców i prowodyrów zajść, którzy zape
wie policyjnej, obałamuceni uczestnicy na wniali o bezkarności ich uczestników, a na
padów przekonali się, iż policja w obronie stanie, nie troszcząc się o losy rannych,
ładu i spokoju publicznego ma nie tylko zraleźli dla siebie bezpieczne ukrycie.
piawo, ale i obowiązek użycia broni.
Przelana krew chłopska zaciąży na
Ta oszukańcza i zbrodnicza akcja spo tych, którzy w imię własnych interesów
wodowała, iż w czasie zajść zostało zabi politycznych, oszukańczo pchnęli nieodpo
tych 41 osób, zaś 34 odniosły rany. Cyfra wiedzialne jednostki do aktów gwałtu i
rannych nie może być uważana za ostate teiroru, nie licząc się z ofiarami, jakie mu

Na liście ofiar nie ma zupełnie przy

Sejm Siatki uchwalił ustawy o ustroju

szkolnictwa i szkołach prywatnych
KATOWICE. Wczoraj o godz. 10,30 rozpo
częło się plenarne posiedzenie Sejmu Śląskie
go. Na porządku dziennym były dwa wnioski
nagłe Śląskiej Rady Wojewódzkiej: Piewszy

Po przemówieniu Pana Wojewody, poseł
równo ustawy ustrojowej szkolnej, jak i
projektu ustawy o prywatnych szkołach Olszewski złożył sprawozdanie z posiedzenia
oraz zakładach naukowych i wychowaw komisji obradującej w przerwie, wnosząc o

zawierający projekt ustawy o prywatnych czych.
W przemówieniu swym nakreślił Pan
tw* Ludowego, rekrutujących się przeważ szkołach, oraz zakładach naukowych i wy
nie z ludności małorolnej, bądź zupełnie cI?owawczych i drugi, zawierający projekt u Wojewoda historię tych projektów w Sej
z wmią związanej oraz stosujących przy stawy o ustroju szkolnictwa.
mie Śląskim, zaznaczając, że wskutek nie

tvm terror wobec mieszkańców wsi, nie

Pierwszy projekt rozciąga przepisy ogólno załatwienia tych projektów swego czasu

J^cących mieć z akcją strajkową nic wspól polskiej ustawy o prywatnych szkołach oraz w izbie śląskiej był zmuszony w drodze za
zakładach naukowych i wychowawczych z cln rządzeń realizować ustawę ustrojową.
ne go.
marca 1932 na obszar Województwa Ślą
Wobec nie udania się prób całkowitego 11
Następnie Pan Wojewoda dat anality
skiego, przy czym w uzasadnieniu zaznaczo

wstrzymania dowozu żywności do miast, no, że odmienne nieco warunki śląskie wyma
tnndy, kierowane przez członków Stron gają uzupełnienia przepisów tej ustawy. Uzu
nictwa Ludowego usiłowały wywołać roz pełnienia te przewidują, że jeżeli otwarcie
ruchy i dopuściły się do szeregu aktów szkoły prywatnej nie odpowiada potrzebie spo
gwaku i zwykłych przestępstw kryminal łecznej środowiska, władza szkolna będzie mo
nych — barykadując drogi, podpalając za gła zakazać założenia szkoły prywatnej. Cho

czną ocenę wartości odnośnych ustaw na

podstawie śląskich wyników reformy szkol

i ej, po czym zwrócił się z apelem do izby
by przez przyjęcie tych projektów stwo

przyjęcie obu ustaw, oraz odczytał projekt re
zolucji, w której Sejm Śląski wyraża przekona

nie, że przy wydawaniu rozporządzeń wyko

nawczych do ustawy o ustroju szkolnictwa
sprawy wyznaniowe na Śląsku oparte na tra
dycji i głębokim przywiązaniu ludu śląskiego
do wiary ojców będą respektowane.
Obecny na posiedzeniu naczelnik wydz.
oświecenia publ. oświadczył z polecenia P.
Wojewody Śląskiego, że liczba godzin religii
w szkołach nie zostanie zmniejszona i naukf
religii nie ulegnie zmianie.
Po krótkiej dyskusji rezolucję (pełny tekst
podamy w jutrzejszym numerze) uchwalono i
przyjęto obie ustawy w drugim i trzecim czy

rzono wreszcie podstawę prawną dla orga
taniu.
nizacji szkolnictwa na Śląsku.
Lidowania oraz ścinając drzewa owocowe dzi tu w szczególności o to, aby przez zakła
i zabijając zwierzęta pociągowe, należące danie szkół prywatnych w miejscowościach,
dostateczną ilość szkół publicz
ao osób, niesolidaryzujących się ze straj  posiadających
nych, nie podrywać istnienia tych szkół na
kom, wreszcie, przerywając połączenia te rzecz szkół nowych, których wartości z góry
legraficzne i przystępując do rozbiórki mo określić nie można. Ar<.ykuł 3-ci tej ustawy
stów

Doszło następnie do tego, iż uzbrojone
tandy poczęły atakować oddziały policji,
zaufawszy oszukańczym
zapewmeniom
wych przywód ów, że mogą działać bez
k-rnie, ponieważ policjantom wydano za
kaz robienia użytku z broni palnej.

normuje sprawę prywatnych szkół, względnie
zakładów naukowych i wychowawczych z ję
zykiem wykładowym niemieckim, ustalając w
sposób bardzo liberalny, nie odbiegający za
sadniczo od przepisów Konwencji Genewskiej

kryteria, jakie dzieci i na jakich warunkach

mogą być dopuszczone do takich szkół prywat
nych.

Drugi projekt ustawy o ustroju szkolnic

Spór w górnictwie
rozstrzygnie arbitraż

Jak już na innym miejscu informujemy, w
dniu wczorajszym podjęte zostały w Katowi
cach ponowne rozmowy między pracodawca
mi i związkami zawodowymi górniczymi w
sprawie sporu zarobkowego w górnictwie ślą
skim. Rozmowy odbywały się przy udziale ko

twa rozciąga również przepisy ogólnopolskiej
ustawy o ustroju szkolnictwa z dnia 11 marca misarza demobilizacyjnego p. inż. Maskę i
1932 r. na obszar Województwa Śląskiego, do
Komisji Arbitrażowej p. inz.
dając pewne uzupełnienia, wynikające z od przewodniczącego
Kosutha. Przemyśl górniczy reprezentowali
Po mglistym ranku w ciągu dnia pogoda o miennych warunków śląskich.
dyrektor Związku Pracodawców p. Wieniawa
Oba projekty ustaw przyjęto w I czytaniu Chmielewski i pp.: dyrektorzy Łebiediik, Kie
^chmurzeniu zmiennym Na zachodzie i w
rod.ku kiaiu z większymi rozpogodzeniami, a z i odesłano do komisji szkolnej, po czym Mar Mer, Łubowicki i Kmietowicz, związki zawo
'^eloinymi
deszczami w pozostałych dziehri szałek zarządził przerwę na czas obrad tej dowe górnicze sekretarze pp.: Ryszkowski
C;i
ch Dość ciepło (temperatura około 20 sto komisji.
5n
(Zjednoczone Związki Zawodowe), Król i Szko
w, Umiarkowane wiatry zachodnie i pol
Po przerwie
lik (Zjednoczenie Zawodowe Polskie) oraz
leno . zachodnie Podstawa chmur ni.słrch o
*Wo oou m W wileńskim i rra Polesiu od 300 ZABRAŁ GŁOS PAN WOJEWODA, Stańczyk i Janta (Centralny Związek Górni
m
ków).
« a rano uniesiona mula Wiatry górne z kie
runków północnych do 30 km godz W całym króry w dłuższym przemówieniu uzasa
Na wstępie omówiono, które z punktów już
*raiu lekka skłonność do burz
dniał konieczność szybkiego przyjęcia za uprzednio w bezpośrednich rokowaniach uz

Pogoda na wtorek

ś

godnionych mają być wpisane do porządku
płac, przy czym
uzgodniono również pozycję
"
„spawaczy .

Następnie odbyła się ponowna dyskusja
nad żądaniami o które rozbiły się poprzednie
rokowania, włącznie z żądaniem generalne!
podwyżki o 20 proc.

W toku tych rozmów uzgodniono dalszt
pięć punktów żądań robotniczych, natomiast
co reszty żądań, jak i żądania generalnej pod
wyżki zarobków do porozumienia nie doszło
i obecnie dochodzi do głosu Komisja Arbitra*
żowa i Pojednawcza.
Posiedzenie komisji Arbitrażowej wyna*
czone zostało na dzień dzisiejszy, tj. wtorel
31 sierpnia br. na godz. 10 przed południem
w gmachu wojewódzkim.
Rozmowy wczorajsze trwały od godziny 4
popołudniu do godz. 8 wieczorem.
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Co mówią wyisi urię dnicy Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak to już poniekąd weszło (u w zwyczaj —'
rozprawa wczorajsza rozpoczęła się odczyta
niem listów i świadectw lekarskich dalszych
Świadków, nie mających zbytniej ochoty figu
rowania przed s.jdem w lak drastycznej spra
wie. Doprawdy odnosi się wrażenie, że chyba

j;ik«ś epidemii panuje w Polsce i wśród

świadków wezwanych na proces Fleischero
wej i Iow. zbiera obfite żniwo. Sędzia Micha
i weki, Orzechowscy, kilku dygnitarzy war
szawskich —

WSZYSTKO CHORUJE.

SV pewnym momencie obawiano się nawet, że

nagiej chorobie uledz może p. Wacław Dlou
by b; dyrektor dcp. personalnego w Min. Spra
wiedliwości. Na szczęście obawy okazały się
płonne i świadek Dlouhy — zwany przez Pa
ryłewieżową familiarnie — Wackiem — bę
dzie zeznawał.
CAŁA SALA JEST POD WRAŻENIEM
TEJ SENSACJI,

a mimo trudności w uzyskiwaniu biletów, pu

bliczności jest dzisiaj dwa razy więcej niż
zazwyczaj.

Jako pierwsza zeznaje
SALOMEĄ KANT,

i(p. Zażyłych stosunków między świadkiem a ułaskawień i w tym scirsic odpowiedział p. Pa Po skonfrontowaniu niniejszych zeznań z wy *
Pary lewieżową nie było. Stosunek swój do rylewiczowej.
nikami śledztwa okazuje się, że interwencje
Parylewiczowej świadek określa jako kurtua
j Parylewiczowej u św. Gregora były wielo
Świadek
by!
do
zimy
1935
roku
referer
zyjny.
I krotne.
Mec. Woźniakowski: Więc pan utrzymuje, tem w Ministerstwie dla apelacji krakowskie.
Potem stanowisko to objął Dziembowski.
że mąż może niewiedzieć co robi żona?
Przew.: Czy pan skierował list do biura
Św.: Kategorycznie wykluczam by Paryle ułaskawień czy do p. Cybulskiego?
wicz wiedział o machinacjach swój żony. — Za
Św. Oddałem liat wprost p. Cybulskiemu, złożył św. Konrad Zieliński em. prezes Sądu
Apelacyjnego we Lwowie: Opowiada on:
chwilę dodaje: W ogóle mąż przeważnie nic nie
Przcw.: Dawno pan zna Parylewiczów?
wie, co robi żona.
Św. Parylewicza znam b. dawno. — Nato W okresie reorganizacji notarialnej przyje
chał z Warszawy p. Parylewicz do Lwowa
Alec. W .: Sprawy Orzechowskiego [ Sanow miast jego żonę poznałem w r. 1935. W spra i prosił mnie o zamianowanie notariuszem na
wach
urzędowych
z
nią
nie
rozmawiałem.
skiego zosta-ły zdaniem pana załatwione legal
U mnie w domu interwencji nie było. Nato Stryj p. Janickiego, zaznaczając, że jest to
nie?
miast kiedy ja byłem w Krakowie p. Pary ojciec jego przyszłego zięcia. Rozumiałem,
Świadek: W zupełności.
lewiczowa w rozmowie z prok. Szydłowskim że do mnie zwraca się tylko ze względów kur
tuazyjnych, bo nominację — jak mi dał do
Mec. Arnoid wnosi o zaliczenie w poczet do mówiła coś przy mnie o Orzechowskim,
— poznania p. Parylewicz — już definitywnie
chwaląc
go
jako
b.
porządnego
człowieka.
wodów protokółów zeznań świadka w śledz
Moje wrażenie było, że poprostu zna go z p. dyr. Dlouhy załatwił. Wiem pozytywnie,
twie, jako malujących dokładnie stosunki w re Tarnowa: tak sobie wspomina. — Zapom te wszystkie życzenia rodziny Pierackich w
feracie personalnym Ministerstwa Sprawiedli niałem dodać, że w sprawie Kańskiego przy  Ministerstwie Sprawiedliwości były i tak
wości — Prokurator Żeleński oponuje przeciw szedł jeszcze drugi list p. Parylewiczowej. bezapelacyjnie spełniane.
Jeżeli chodzi o sprawę przeniesienia Mi
Pisze tam m. in., że ,.p . Kańska jest kuzyn
wnioskowi obrony. — Sąd oddala wniosek.
ką starej pani Pieraekiej tylko mąż o tym chałowskiego — to swego czasu pytał się
Adw. Arnold: Czy Parylewiczowa Pisała ja nie
wie.*' — Nie wydawało mi się prawdo mnie wuceprezes Fłojer, czy pisał już do mnie
kiś iist do parra?
podobne, by po 30 latach małżeństwa mąż p. prezes Parylewicz w sprawie przeniesienia
Świadek: Nie — gdybym dostał lakiś list, o nie wiedział, kto jest kuzynką jego żony. jakiego sędziego z Rzeszowa do apelacji lwo
wskiej.
Dlatego list ten traktowałem niepoważnie.
desłałbym go odpowiedniemu referentowi.
W OGÓLE SYSTEM PROTEKCYJNY
Prok.: Czy prok. Szydłowski mówił coś

Sensacyjne zeznania

łona aplikanta adwok. Opowiada onn o stara
niach swego męża i swych własnych o uzy 
skanie dla Kanta nplikantury sądowej. Pary 

panu, dlaczego interweniował u p. ministra

UCHYLONE PYTANIE,

o mianowanie Orzechowskiego?

Adw. Arnold: Czy teleionowal świadek do
Św.: Owszem, mówił, że prosiła go o to
lewiczowa poznała przez Hollendia i nieje Parylewicza w sprawje hr. Potockiego przeciw p. Parylewiczowa.
Prok.: Czy w domu Parylewiczów był
dnokrotnie prosiła ja o pomoc, często u niej by Sierszy?
luksus?
wała i ma dla pani prezesowej wiele uznania.
Prok, Żel.: Wnoszę o uchylenie tego pyta
ŚW.: Urządzenie było przyzwoite ale ży
O tern. by Hollender robił także starania o a nia.
cie bardzo skromne. Widziałem tylko masę
pjikaniurę dla Kanta u Parelewiczowej i by
Świadek: — Przed wydaniem decyzji sądu kwiatów. — Jak się dowiedziałem p. Pary 
coś jej za to płacił, jwiadkowi nic nie wiado — zasiania się tajemnicą służbową.
lewicz płaci obecnie w kwiaciarni jakiś dług
mo.
Adw. Arnold we wniosku swym atakuje Pa b. wysoki.
Jak wynika z dalszych zeznań świadka,
rylewjcza j żąda zwolnienia świadka od tajem
PARYLEWICZOWA BYŁA HISTE
nicy służbowej.
RYCZKĄ.
Prok. Żel.: W tej sprawie sprawiedliwość
wykazała bezwzględność wyjątkową j gdyby by Potrafiła momentalnie przechodzić z płaczu w
ły powody pociągania do odpowiedzialności ca) śmiech. Raz płakała nad śmiercią brata, a
szych osób, niechybnie zostały by one pocią gdy świadek zaczął ją pocieszać, zaczęła się
nagle śmiać, świadka to ogromnie zdener
gnięte. Sprawa pierwsza nie ma nic wspólnego wowało.
z obecnym procesem i postępowanie p. obrońcy
Prok.: Jaki był stosunek min. Michałow
muszę stanowczo potępić.
skiego do Parylewiczów?
Sąd nie dopuszcza pytania obron3\
Śic: Parylewicza lubi al, żonę nie. Raz

Następnie zeznaje
WACŁAW DLOUHY

jvroktor gl. Biura Statystycznego, b. dyrektor
Aepart. personalnego w Min. Sprawiedliwości.
Opowiada w jaki sposób Orzechowski miano
wany został notariuszem. Wszystko stało się
zupełnie formalnie. Akt nominacji nosił wszy
stkie potrzebne podpisy i kontrasygnaty. Wad

piero po osądzeniu sprawy dowiedział się o
Iście Parylewiczowej. Jeśli chodzi o sprawę
Michałowskiego, to świadek przeniósł go z ape

lacji lwowskiej do krakowskiej. Świadek sły
izał, że Michałowski starał się o przeniesienie

Zeznaje dalej
dział: „Kłaniaj się swej córce ale żonie nie
ŚW. ADAM CHECHLIŃSKI,
CHARAKTERYSTYKA PARYLEWICZA.
po z powrotem ale jaki był wynik tych sta
sędzia Sądu Najwyższego. Opowiada o sprawie
;ań świadkowi nie wiadomo.
Prok.: Czy żona miała wpływ na Paryle
Prok. Żel.: — Co panu wiadomo o sprawie Kańskiego. Otrzyma! list interwencyjny od Pa wicza?
Orzechowskiego?
rylewiczowej, co go ogromnie zdziwiło. Sprawę
Św.: Mówiono, że był pantoflarz. W służ
Świadek: — Byłem w pokoju u min. Mi 
bie był bardzo gorliwy ale zbyt wielki biuro

potraktował urzędowo i list skierował do biura

chałowskiego i tam zastałem właśnie prok.

Szydłowskiego, który mówił mi o mianowaniu
Orzechowskiego na notariat. Szydłowski przed:
stawił Orzechowskiego jako pierwszorzędnego!
vv Białej.

Prok. Żel.: — Co wie świadek o nominacji
Sanowskiego?
Świadek: — Gdy układaliśmy listę sędziów

Podziękowanie
Za tak nadzwyczaj liczne dowody
serdecznego współczucia i tyle Pię
knych wieńców, złożonych z powodu
ZKOnu meno kochanego męża nasze
go traidroższego ojca, brata i dziadka

Adolfa Freitla

grodzkich był gwałt o to nazwisko. Chodziłu

7
początkowo o Tarnów ale ze względów budże
towych przeniesiono go na sa_d jednoosobowy
w Brzostku. Ponieważ były obcięcia, więc te

lefonicznie polecono Parylewiczowi z listy
kandydatów wybrać kilku. Załatwiał to Che
chliński lub Dziembowski. — I świadek wy
raża oburzenie, że w Tarnowie i Krakowie
głośno było o łapówkach w sądownictwie a
w Warszawie nic o tym nie wiedziano.

Charakterystyka Parylewiczowej

że zdarzyło mi się np. że w okresie mianowań
na komorników przyszła do mnie nieznana mi'
zupełnie p. Saphierowa, zabiegając o nadani
stanowiska komornika p. majorowi G., który

— jak później stwierdziłem miał brzydkie

sprawki na sumieniu i na nominację nie za
sługiwał. Uważam też że zemerytowanie
mnie pozotaje w związku z tym, że dla pew
nych osób — nie uznając systemu in ter wen*
cyj — byłem niewygodny.
Po bardzo krótkim przesłuchaniu św. Zie*
liński opuszcza salę. Mimo woli odnosi się
wrażenie, że z świadka tego dałoby się wy
dobyć znacznie więcej. Ale widocznie i oskar
życiele i obrona uważali, że lepiej będzie zbyt
głęboko sondy nie zapuszczać.

Po zeznaniach sędziego Orzoga, Samuela Dre
szera. Matusińskiegu, Faerbera. rabina Horowitza
i Mojżesza Szwarca, którzy do sprawy nic cieka*
weso me wnieśli, listę świadków dnia wczoraj
szego wyczerpano. Dziś postępowanie dowodowe
zostanie zakończone.
słyszałem, jak żegnając się z nim powie
".

D£ycfa więe ni^ hvło. Co do KaAskiegO, to do

kandydata. Ja tylko dodałem, źc bardzc do
brze się składa, bo wakuje właśnie notariat

W TYM CZASIE BYŁ TAK ROZWI
NIĘTY,

składamy ta drogą wszystkim Zwią
zkom. Towarzystwom, Delegacjom.
Przyjaciołom i Znajomym najserde
czniejsze podziękowanie

Szczególne podziękowanie p Pa
storowi Koderischowi za tak kojące
słowa pociechy nad Zmarłym.
W imieniu pozostałych
ANNA FREITEL

z domu Martschin.
Wielkie Hajduki, dnia 30 8 1937.
(9010)

Prokurator: — Jakie pan poczynił spostrze
żenia co do Wandy Parylewiczowej?

Minister Estonii
przybywa do Polski

krata. Ogromnie lubiał pisać i w związku z
WARSZAWA (tel. wl.) Po wyjeździe
tym dawał masę roboty nie tylko sobie i swej szwedzkiego ministra spraw zagranicznych p.
kancelarii ale i nam w ministerstwie. Zwra
Sandlera spodziewana jest obecnie wizyta
cano mu nieraz uwagę na nadmierny biuro estońskiego
ministra spraw zagranicznych p.
kratyzm.

Fryderyka Akela. Minister Akel przybędzie do
Warszawy z oficjalną wizytą w sobotę w go
dzinach popołudniowych i' pozostanie w War
dyrektor Izby Skarbowej we Lwowie. Tłu szawie do poniedziałku b bm. wieczora.
maczy w związku ze skazaniem go onegdaj

Następnie zeznaje
JÓZEF GRIEGER,

na grzywnę, że wezwany był dopiero na

dzień dzisiejszy. Sąd przyjmuje tłumaczenie

świadka i zapytuje go o sprawę Fudyma.
W tej materii świadek otrzymał list inter
wencyjny od Parylewiczowej, jednakże na
bieg urzędowy sprawy nie starał się wpły

Mussolini przyjedzie
do Niemiec 25 bm.

PARYŻ. Agencja Havasa donosi z Rzymu:
W kołach dobrze poinformowanych, ale nie
oficjalnych twierdzi się, że data podróży Mus
soliniego do Berlina została wyznaczona na
dzień 25 września.
PARYŻ. Agencja IIavasa donosi z Rzymu:
szef rządu włoskiego Mussolini spotka się z
kanclerzem
Hitlerem w Berchtesgaden, a na
to uważa, że powstały one na tle związkowym
i Parylewiczowa nie miała z nimi nic wspól stępnie uda się z nim do Berlina. Mussolini
nego. List w sprawie Fudyma był jedyny. pozostanie w Niemczech tylko dwa dni.

wać. Parylewiczowa poznał na gruncie pra
cy społecznej w Krakowie, gdzie przed prze
niesieniem do Lwowa świadek był dyrekto
rem Izby Skarbowej. Parylewiczowa robiła
na nim sympatyczne wrażenie. Jeśli chodzi
o nadużycia w organizacjach krakowskich,

Świadek: Była ona wybitną działaczką

społeczną. — W rozmowie towarzyskiej o ni

czym innym nie mówiła tylko o pracy w

ewiązkach. — Zbyt inteligentną nie była. 0 
^romnie lubiała chełpić się pokrewieństwem
ze śp. min. Pierackim. W stosunkach
z sędzia
"
mi była „wyniosłą prezesową . Utrzymywa
"
ła w stosunku do nich „łaskawy dystans . Na

tomiast odnośnie osób wyżej od niej postawio
nych cechował ją wybitny serwilizm.
Prokurator: — Jaki był jej stosunek do me
ta?
Świadek: — Prezes Parylewicz całe dnie
przesiadywał w sądzie. W domu był gościem.
Zona musiała mu działać na nerwy, to też w
domu ograniczał się do zjedzenia obiadu, prze
czytania gazety i położenia się spać. Rozmów
o charakterze urzędowym — zdaniem świadka
— między małżonkami nie było.

BliidiBF widzem natzii wojsh

PARYŻ. Pogłoski, źc pakt nieagresji Gdyby wielkie mocarstwa europejskie mia dynacji wobec rządu nankińskiego i mar
zawarty między Chinami i Sowietami po ły wystąpić przeciwko polityce rządu nan szałka CzangKai-Szeka.
lifcda tajne klauzule, które mogą mieć de kińskiego, to według klauzuli tajnej mo
Marszałek Blucher przygotowuje się już
cydujący wpływ na rozwój wypadków na głaby być brana pod uwagę interwencja do swej roli naczelnego wodza sił chiń
Sowietów.
Dalekim Wschodzie potwierdzają się.
skich. Od dłuższego czasu przebywa on *
Korespondent twierdzi, że klauzule te
Najsensacyjniejszym punktem ujnej u Mongolii i połączony jest z Nankinem spe*
przewidują

DALEKO IDĄCĄ POMOC MILI
TARNĄ SOWIETÓW

i współpracę wojskową sowiecko - chińską.
Głównym punktem tej współpracy jest
Parylewiczowi bała się męża panicznie i nie wzmożenie dostaw broni i materiałów wo
PARYLEWICZOWA NA MĘŻA WPŁYWU
NIE MIA^A.

raz na niego się żaliła przed świadkiem. jennych, zarówno za pieniądze, jak i za

Wspominała o skromnym budżecie rodzinnym koncesje, jakich Chiny, udzielą Sowietom.

mewy jest możliwość objęcia głównego do calną linią telefoniczną.

Sowiety zmierzają do rozszerzenia i
wództwa nad wojskami chińskiemi przez
możliwie najdłuższego przeciągnięcia kon
d MARSZAŁKA SOWIECKIEGO
fhktu japońsko - chińskiego. Ich zdanie™
BLUECHERA.
— takie jest też i przekonanie rządu nan
Miało by się to stać wówczas, gdyby gene kińskiego — tylko długotrwała wojna mo
rsiowie chińscy, jak to się już wielokrotnie że uratować Chiny. Japończycy nie wy
działo, okazywali skłonność do niesubor trzymają finans. wojny dłużej niż a/£ roku.

Nr. 239.

Xtt S

Wtorek, dnia 31*eo slernnla 1937 r.

rozpoczął 21 sierpnia III. sezon jesienny pol*

leca ryczałtowy pobyt z kuracją 3 tygodnit
łl 153. — Żądajcie prospektów
(8166).
Bezpośredni wagon Katowice — Iwonicz.

na Górnym Slasku
TJstr6j wła«noŚ*ci rolnej na Górnym śląsku starano się wyzyskać osadnictwo dla powiększe
cechują dwa charakterystyczne zjawiska: silne nia gospodarstw karłowatych szczególnie w okrę
<ro&dro.bn:enie własności chłopskiej przy równo gach czysto rolniczych. Przez 15 lat uległo czę
czesnym istnieniu olbrzymich latyfundiów nie ściowej parcelacji, przewidzianej niemiecką usta
miiedkich. Oba te zjawiska są wynikiem histo wą osadniczą, 60 obiektów wielkiej własncśc:, w
rycznego rozwoju stosunków własnościowych.
czym 12 domen państwowych Ogółem sparce
Pi-zede wszystkim więc rozwijający się prze towaao 15.000 hektarów. Z liczby tej na prywat
mysł wywierał wielki wpływ na kształtowanie ną parcelację przypada tylko nieco więcej nad
6;ę obecnego ustroju rolnego. Właściciele kopalń 1000 hektarów, resztę kontyngentu
sparcelowa
starali się skupywać w obrębie swych nadeń ły Urzędy ziemskie i „Ślązak" .
górniczych jaknajwiększą ilość majątków i go
Po wygaśnięciu Konwencji Genewskiej roz
spodarstw włościańskich, aby uniknąć na przy  ciągnięto na teren górnośląskiej części woje
szłość pl-acenia odszkodowań za szkody górnicze. wództwa ogólno polską ustawę o wykonaniu re
2 drugiej strony robotnicy przemysłowi^ wywo formy rolnej, która przewiduje inne normy par
dzący się z rodzin włościańskich, dla zapewnie celacji i maximiiuim posiadania. Na podstawie tej
nia sobie starości dążą uparcie do nabycia choć ustawy w najbliższym już czasie władze woje
by małego kawałka ziemi. Na rozdrobnienie wódzkie przystąpią do przygotowawczych prac
• własności chłopskiej wpłynęły dalej wydawane parcekcyjnych.
przez władze pruskie w pierwszej połowie XIX
Jeżeli się weźmie pod uwagę* że na podstawie
.wieku edykta i rozporządzenia, idące po linii ustawy o wykonaniu reformy rolnej zapas ziemi
interesów wielkich właśccieli ziemskich i przed na Górnym Śląsku, zdatny do parcelacji nie bę
siębiorstw przemysłowych.
dzie wynosił więcej jak 30 tysięcy hektarów —
Wielka własność ziemska, wywodząca się z w tej liczbie jest już około 10 tysięcy hektarów
wieków średnich, doznała wzimocnienia z bieg.em 'gruntów, będących w rękach drobnych dzierżaw
czasu w okresie sekularyzacji dóbr klasztornych, ców — to okaże się, że zapas ziemi w stosunku
e w XIX wieku przez skup własności chłopskiej. do istniejących potrzeb jest bardzo skrcmny.
Pertryfikowała się zaś przez tworzenie fideiko Właściwe zużytkowanie tego zapasu na cele prze
m sów, które na Górnym ŚCąs-ku doszły do naj budowy ustroju rolnego w górnośląskiej części
w ększego rozrostu. W ten sposób podział ziemi Województwa wymaga bardzo
na Górnym Śląsku między poszczególne warstwy SKRUPULATNEGO I OSTROŻNEGO PRZE
STUDIOWANIA PLANU AKCJI PARCELA
społeczne ustalił się
W SPOSÓB W WYSOKIEJ MIERZE KRZYW
CYJNEJ,
J)ZĄCY WŁOŚCIAŃSKĄ LUDNOŚĆ POLSKĄ. aby przy tak skromnym zapasie ziemi osiągnąć
W chwili przejęcia Górnego Śląska przez Pol jak najlepsze wyniki.
&ę, ustawodawstwo agrarne, obowiązujące na
W planie tej akcji parcelacyjnej uwzględnić
Górnym Śląsku, opierało się na dwóch ustawach się musi k.lka ważnych i aktualnych zagadnień,
taborczych, a mianowicie na niemieckiej ustawie
c. - adniezej z 15 sierpnia 1919 r, oraz na pruskiej
ostawia wykonawczej do tej ustawy. Wydanie
tych ustaw było wynikiem nastrojów, jakie się
wytworzyły w Niemczech po przegranej wojnie.

'
których
ch-cćby częściowe ro»w ązan!« wpłynie
'
korzystnie na poprawę stosunków gospodarczych
i socjalnych w tej dzielnicy.
Przede wszystkim więc należy uzupełnić go
spodarstwa karłowate do norm gospodarstw sa
modzielnych przy równoczesnej akcji scaleniowej

gruntów tam, gdzie zajdzie tego konieczna po
trzeba

Drugą ważną sprawą to rozwiązanie przy
ZAGADNIENIA DROBNYCH DZIERŻAW

wnględu na dużą ilość dzierżawców, z których
każdry użytkuje bardzo mały obszar zemi Upeł
norolnienie przynajmniej tych z nich, którzy po
siadają swoje własne gospodarstwa karłowate, da
im podstawy samodzielnego bytu, bez potrzeby
dorabiania w przemyśle, przez co znowu odciąży
się rynek pracy.
Również ważnym problemem jest
ZABEZPIECZENIE BYTU SŁUŻBY DWOR
SKIEJ,

która wskutek parcelacji straci pracę i powięk
szy kadry bezrobotnych. Uwzględnienie więc w
projektach parcelacyjnych przy przydziale zie
mi przynajmniej tych ze służby dworskiej, któ
rzy są lepiej przygotowani do samodzielnego go

spodarowania na ziemi i wyrażą chęć nabycia
ziemi, będzie koniecznością* jak również przyj
ście im z pomocą przy zagospodarowaniu.
Rozwiązanie więc tych ważnych problemów
wiąże się z wprowadzeniem w życie na górnoślą
skiej części Województwa ustawy o wykonaniu
reformy rolnej.

nych obozów przymusowej pracy. Roboty 10
Polsce jest aż nadto. Niech sypią wały, niech
naprawiają drogi, niech tłuką kamienie na
szosach itd.
takie
Po odliczeniu kosztów utrzymania
go ptaszka, resztę groszy zaliczać mu na dłv*
powstały z tytułu popełnionej
defraudacji
Niech to będzie np. złotówka. I pracować bę
dzie musiał tyle dni, ile złotówek ukradł czy
Aż nie spłaci całej kwoty.
sprzeniewierzył.
tłukły by sza
Te grubsze ryby złodziejskie
ber wówczas do k^ńca swego życia. I to był
by bardzo skuteczny środek
odstraszający
nadużyć, bo zicażyć na
przed popełnianiem
leży, iż defraudanci, to po większej części lu

ciężkiej pracy. To

magicy,

ukradli,

bo do więzienia

mo

Pocóż więc do nich dopłacać jeszcze?

Po

żna się przyzwyczaić i wcale nie źle w nim
urządzić.

ma ponosić koszty ich utrzyma
najlepiej karać pracą,
nia? Defraudantów
kończącą się dopiero wtedy, aż to co ukradli
co paiistwo
odpracują.

CoWynato?

cieli majątków. Rezultatem tego było, że wyko
nanie ustawy było pewnego rodzaju instrumen
tem do wyrównywania porachunków z okresu
Wojny i jej następstw. Ustawa przewidywała

IPSYLON.

Na Śląsku Opolskim

bez zmian

możliwość rozparcelowania w całości jednej włas
ności przy pełnej ochronie obszaru innego mająt

ku. Wyznaczano bowiem tylko ogólny kontyn
ponfc, obliczany przy uwzględnianiu łącznej po
NV erzcbni wielkiej własności. Kontyngent ten
wynosił jedną trzecią obszaru ogółu użytków
rolnych majątków, liczących ponad sto hekta

W kleszczach germanizacyjnegc
ucisku
Tomasz Gwóźdź z Źandowic, liczący obec

nie lat 17, staw li po opuszczeniu szkoły po
wszechnej wniosek do Huty Zawadzkiej o
przyjęcie go na ucznia. Starania jednak były
bezskuteczne. Kiedy wreszcie przed miesią
cem otrzymał z urzędu pracy przydzielenia
do zajęć w Hucie Zawadzkiej, zapytano go

rów.

Wprowadzana obecnie na Górnym śląsku o
tfólno.polska ustawa o reformie rolnej jest bar
dziej demokratyczna, więcej społecznie i gospo
darczo sprawiedliwa. Traktoje bwiem równo

miernie wszystkich wielkich właścicieli,

zwycięskiego lotu na trasie Paryż — Istres — Damaszek, lotnicy wł o
scy przybyli do Paryża, gdzie odbyło się uroczyste wręczenie im nagród. Z kolei udali
*femi średniego własności ziemskiej na górnoślą się oni na grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożyli wieniec.
Zdjęcie nasze
przedstawia
skiej części Województwa z r. 19i22, to stwierdzi lotników włoskich Paradisi, Cupini i Bruno Mussoliniego
w otoczeniu kolegów oddają
Po zakończeniu

libyśmy już na oko, że

cych hołd przy grobie Nieznanego

NIEMAL 50% WŁASNOŚCI ZIEMSKIEJ

Żołnierza.

się tam, czy należy do SA, SS, HJ lub

NSDAP. Gwóźdź odpowiedział, ze należy do

mniejszości polskiej. Dotychczas do pracy
nie został przyjęty. Oświadczano mu każdo
razowo, że miejsca dlań jeszcze nie ma. W
międzyczasie przyjęto do Huty 50 rówieśni
ków Gwoździa. Tomasz Gwóźdź przyznaje sis
otwarcie do polskości.

Pod

*

światło

i

•

W Ługnianach odprawiane były dotąd

Rezultaty przeszkolenia w Rzeszy...

W związku z niesłychaną samowolą władz
Uczeń Drogosz. Ojciec Polak, matka Polka z
dzieci domu Piastowska.
gdańskich, przymusowo
wcielających
społeczną i gospodarczą wartość tego podziału.
szkół i iv związku z
9. Uczeń Łukaszewski. Ojciec Polak, czło
Stan prawny w stosunkach agrarnych na G. polskie do niemieckich
tłumaczeniem
się senatu
gdań nek Gminy Polskiej, matka Polka z domu Depka.
^ąsku, ustalony przez ustawy niemieckie z r, wykrętnym
skiego, ie dzieci przymusowo przeniesione do
10. Uczeń Wierzba. Ojciec Polak, członek
1919, na mocy postanowień Konwencji Genew szkół niemieckich nie są Polakami,
Gminy Polskiej.
skiej, utrzymały się do 15 lipca br. tj. do jej wy my kilka nazwisk uczniów, gwałtem przytacza
skaza
11. Uczennica Pettkówna. Starszy brat uczę
gaśnięcia. Przez lat 15 podstawą działania władz nych na
germanizacją.
szcza do szkoły polskiej.
Polskich na terenie Górnego śląska była niemiec
Oto
one:
ka ustawa osadnicza.
12. Uczeń Czurławski. Ojciec Polak, członek
1. Uczennica Garczyńska. Ojciec Polak, mat Gminy Polskiej, matka Polka z domu Sadkowska.
Ponieważ jednak zagadnienie naprawy u ka również
Polka z domu Nadzikowska. Ojciec
Nazwiska te mówią same za siebie i nie
stroju rolnego było na Śląsku postulatem bardzo

na nich kończy się ich długi szereg.
Plnym, najzupełniej uzasadnionym momentami od wielu lat jest członkiem Gminy Polskiej.
2. Uczeń Wydra. Ojciec Jan — Polak, matka
natury społecznej i gospodarczej,
to fakt, ze rodzice
A co najdobitniejsze,
Polka z domu Filipska.
WŁADZE POLSKIE PRZYSTĄPIŁY DO
nic
3. Uczeń Bukowski. Ojciec Polak, matka Pol tych dzieci, mimo szykan i prześladowań,
PRZEPROWADZENIA OSADNICTWA,
ka z domu Stępstka. Ojciec członek Gminy Pol wahają się głośno przyznawać się do polsko
°
ści.
P'€rając się na obowiązujących ustawach nie skiej.
fi"1 eckich. Zorganizowano Urzędy ziemskie, oraz
wzrostem
W związku z gwałtownym
wy
4. Uczeń Derda. Ojciec Członek Zw. byłych
"
tworzono przedsiębiorstwo osadnicze „ślązak Wojaków i Powstańców.
w Gdańsku — jak zau
stąpień antypolskich
i Związek dł la dostarczania ziemi, do którego na
5. Uczeń Czerwiński. Ojciec Polak, matka waża i podkreśla „A. B. C. " — dziwnie jakoś
*żeć musieli wszyscy właściciele ziemscy, posia Polka z domu Czajka.
pobytu pre
zbiega się fakt trzymiesięcznego
dający ponad 100 hektarów użytków rolnych.
6. Uczeń Liedtke. Ojciec Polak, matka Polka zydenta senatu gdańskiego Greisera na ćwi
Zwózek ten dostarczał ziemi dlla celów osadnic z domu
Lewandowska. Starsza siostra od daw
twa.

Daleko właściwiej byłoby, gdyby defrau

dant musiał odpracować to, co ukradł. Za
miast trzymać ich bezczynnie w
więzieniach,
tych drabów do specjal
kpiej zapakować

kiej pracy niż więzienia,

aadnictwa, a nie poszczególnych właści

dącą w rękach ludności polskiej, to przecież
wielka ilość gospodarstw karłowatych osłabia

nie odstrasza od przestępczych
najmniej
czy
nów.
Bo cóż? — posiedzi sobie taki drab us
na
wikcie
i
opierunku
i
na
tym
więzieniu
koniec.
Ale to nie daje żadnej
rekompen
poszkodowanemu.
sa ty

ką pracą i musiałyby spłacać to, co

ustawy, które brały pod uwagę przy parcelacji
wielką własność jako całość, zobowiązaną do
dostarczenia pewnego kontyngentu ziemi dla o

Natomiast własność drobna i średnia, jakkol
wiek przeszło w 90% przypada na własność, bę

sto-gęsto

wówczas przed niecnym czynem grubo namy*
Śliłyby się. Daleko mocniej baliby się tej cięż

własności. Uwydatniło się to na postanowieniach

MIECKICH.

nie rzadko godna

chcący dojść do fortuny psim swędem, krę
Gdyby więc t$
tactwami i złodziejstwem.
zostały karane cięż'
wyrzutki społeczeństwa

ustawy te były wydane przez rządy lewicowe,
to jednak właściwym potrzebom reformy rolnej
nia czyniły zadość, wpływy junkierskie były je
szcze silne i dawały skuteczną obronę wielkiej

STANOWI WIELKA WŁASNOŚĆ, A
DALEJ, ŻE PRAWIE 95% WIELKIEJ
WŁASNOŚCI JEST W RĘKACH NIE

Przygodna inicjatywa

jest uwagi. Oto dowód:

dzie, unikający

przez władze niemieckie praw, e że nie wykony
wane. Zaznaczyć jeszcze trzeba, że jakkolwiek

Gdybyśmy spojrzeli na mapę statystyczną

Godne uwagi

Rozmowa zeszła na aktualny temat czę
nadużyć i malwersa
wykrywanych
cyj. Cóż z tego, powiada mój rozmówca, że
CÓW.
To na
defraudantów karze się więzieniem.
Zagadnienie to jest trudne do rozwiązania ze stępnych z kolei złodziei cudzego mienia by

parcelacji

Ustawy te jednak na terenie Górnego śląska
przez następne lata tj. do czerwca
1922 r. były


wyznaczając ma.rimum posiadania.

CoWynato?

czeniach wojskowych

zawsze nieszpory po polaku. Przed trzema
tygodniami ks. proboszcz Choroba zapowie

dział z ambony, ze począwszy od przyszłej
niedzieli nieszpory odprawiane będą w języku

niemieckim. Ponieważ jednak parafianie nia
znają niemieckich nieszporów, więc ks. pro
boszcz radził udać się do kościoła do Jęło wy,
żeby tam nauczyć się niemieckich psalmów.
Niemiecka zaś kongregacja z Jełowy przybyła
wraz z organistą do Ługniań i zainicjowali
w ten sposób nieszpory niemieckie. Ludnośd
wstrzymała się w większości od udziału W
nieszporach.

*

W Zakrzewie nauczyciele Niemcy Fróhlich
i Rogenbock oraz ksiądz wikary Mehrsmann

(znany z głośnego procesu o modlenie si{

po polsku), zwołali rodziców, posyłających
dzieci na polską, naukę przygotowawczą do
szkoły, i zwrócili się do nich z propozycją,
by
"
ci podpisali t. zw. „Willenserklarumg ,wktó
rej zgadzają się na posyłanie swych dzieci ni
naukę przygotowawczą do I Komunii św. w
języku niemieckim. Nauczyciel Fróhlich za

prosił rodziców nawet do siebie do domu.

Niemieckiej. ! Dzieci, o których tu mowa, uczęszczają ze
'
niewątpliwie
otrzy wzgiędów gospodarczych do szkoły niemiec

w Rzeszy

W czasie tych „ćwiczeń"
nych lat uczęszcza do szkoły polskiej.
'
7. Uczeń Kliński. Ojciec Polak, członek or mał dokładne informacje, jak pokierować na kiej. Dawniej jednak uczęszczały do aikoły
Akcję naprawy ustroju rolnego przeprowa
w Rzcbzy polskiej i do dnia dzisiejszego w domu i poza
dzono celowo, uwzględniając słuszne interesy so ganizacyj polskich, matka Polka z domu Jeżew wą Gdańska, Owoce przeszkolenia
lnie dały na siebie długo czekać. 
i domem dzieci ta rozmawiają po polsku.
cjalne i gospodarczo śląska. Przede wszystkim

Str t

Wtorek, dnia Mau siernnla 193? r.

ftf. 431 .

Nieco z repertuaru przemytników
ł
Przemysł brylantów był zaws/e banl/o zy
•liowny. Obecnie — od czasu, kiedy potężny
gyndykat południowoafrykańskich kopalni
diamentów postanowił dla podniesienia cen
poproitn nie pnsiciać na rynek połowy pro
iukcji, priemyt ita! nią jeicie łyakowniejszy.
Syndykat pollldl k)WO afrykańskich kopalni
diamtniÓWr dosUurCM D/IO całej światowej pro
dukcji. Te az magazynuje olbrzymie bogactwa.

Niektóre kopalnie stoją, bezczynnie, pobierając

>daskodowania od syndykatu, aby tylko swą
produkcją nie obniżały cen. Pomimo to na ryn

Rewizja trwała długo. Pokojówka nudziła sdc.
Zaczęła flirtować z jednym z celników. Roz
bawiona poczęstowała go czekoladkami swej
pani. Celnik jedząc czekoladką zaklął nagle.
Znalazł w jej wnętrzu jakiś twardy przedmiot,
który mu omal zęba nie wyłamał. Przedmio
tem tym był diament.
Celnik natychmiast przerwał flirt i zrewi
dował pudełko z czekoladkami. Okazałe się,
że wszystkie one były „faszerowane" diair.en
tanu.

Dalsze śledztwo stwierdziło, że przemytniczka
przy pomocy pieska zdołała przemycić za kil
kadziesiąt tysięcy dolarów brylantów,
DIAMENTY W BIBUŁ
Ale najbardziej pomysłowy kawał wynalazł
pewien przemytnik w Afryce południowej. —

Przemytnik ten w przebraniu i charakteryza
cji anglikańskiego misjonarza, zjawił się u dy
rektora pewnej wielkiej kopalni diamentów i
poprosił o pozwolenie wygłaszania kazań do
PIESEK — PRZEMYTNIK .
czarnych robotników kopalni w dnie niedziel
Pewna amerykańska przemytniczka za każ ne. — Ponieważ przedłożył listy polecające,
dą podróżą do Europy przywoziła do ojczyzny oczywiście sfałszowane, ale rzekomo od naj

ku zjawiają liq ciupie diamenty nielegalnego
pochodzenia. Dsieje aią to la aprawą priemy
tnikow, którzy wymyślają coraz to nowe pod pewną ilość drogocennych kamieni, ukrywając
stępy, aby tylko oszukać czujność funkcjona je przed oczami władz celnych.
riussów syndykatu kopalń z jednej strony, a
Władze celne amerykańskie otrzymywały
lelników z drugiej strony.
poufne
wiadomości o tein, nie mogły jednak
DIAMENTY W KWIATACH.
wykryć w rzeczach praemytnieski sądnych

poważniejszych osób pochodzące, dyrektor ze

zwolenia udzielił. W każdą niedzielę odtąd
pseudo-misjonarz zjawiał się na terenie kopal
ni, zbierał murzynów robotników i wygłaszał
do nich pełne namaszczenia przemówienie. —
Po przemówieniu gawędził ze słuchaczami, aż

PtWfiegO dnia zjawia się naprzykład W wy diamentów.
Jeden z inspektorów steaży celnej, wiedzio wreszcie żegnał się z nimi podaje każdemu
Niebie piękny bukiet kwiatów, mówi, że jest to ny raczej intuicją niż rozumowaniem, zwrócił rękę. Trwało to więcej jak pół roku; aż wresz

fwdrni lotłu w Johannesburpu elegancki pan

podarek,
który pragnie przepłać na ślub przy
' ariela swego
do Londynu i dlatego prosi, aby
iLwiaty zostały zamrożone w bloku lodu.
Wytwórnia otrzymuje bardzo często takie

fimówienia. Nie raz zdarza się, że bukiety

kwiatów afrykańskich zostają w blokach lodu
przesyłane do Europy, więc też na żądanie ele
ganckiego pana nie zwrócono specjalnej uwagi
i zamówienie przyjęto.

Kiedy kwiaty zostały już zamrożone w

uwagę, że przemytniczka stale podróśuje i cie jeden z murzynów po pijanemu zdradził
małym pieskiem pekińczykiem, i podczas re tajemnicę. Fseudo-misjonarz przy każdem po
wizji celnej pekińczyka trzyma zawsze na rę daniu ręki otrzymywał od słuchaczy diamenty.
ku. Inspektor zaczął bacznie obserwować pie Następnie ukrywał je w umyślnie do tego celu
ska. Zauważył, że kiedy dama go głaskała, przygotowanym grzbiecie, oprawnej w skórę
wśród sierści pieska coś zabłyszczalo. Inspek biblii, którą sie, posługiwał przy przemówie
tor wziął pieska z rąk damy i pomimo jej pro niach.
testu dokładnie go obejrzał. Okazało się, źe w
Kopalnia oblicza, że pseudo-misjonarz na Min, Sandler w towarzystwie posła szwedz
gęstej sierści pieska poukrywane były przyle raził ją na straty sięgające 100.000 funtów kiego Bohcmam w czasie pobytu to Krakowit
—
udał się na Wawel celem złożenia hołdu pa
pione mocnym klejem do włosów brylanty.
szterlingów.

plnku. jeden z robotników przez nieuwagę po
rostawil je nie w lodowni, a na stole w kanio
r/e, gdzie panowała bardzo wysoka tempera
tura. — Oczywiście blok stopniał i bukiet wy
leciał. Kiedy jeden z pracowników wytwórni
tów na
wziął go do roki. aby zanieść do powtórnego
zamrożenia, z jednego z kwiatów wypadł jakiś
Frz*d wejściem na cmentarz w Hcllywood nej tragiczki, Marii Dreasler. Oto pewien ban
kryształek. Pracownik wziął po zrazu za brył pełni stale służbę policjant, kUSry bacznie przy kier amerykański rłożył fundusz, który wystar
kę lodu i chcąc nieco się odświeżyć, włożył patruje się wszystkim osobom, jakie wchodła na czy na pielęgnowanie grobu Marii Dreseler do
mniemaną bryłkę do ust Ku joso zdumieniu m tjsee wiecznego spoczynku gwiazd filmowych. roku 2.000. Co tygodnia tei na grobie tej naj
bryłka była ciepła i zupełnie nie topniała. — Policjant
ten, strzegący „Forest Lawn Ccme znakomitszej aktorki amerykańskiego filimu le
Pracownik wyjął ją z ust i wtedy zobaczył, że tery '\ jak się nazywa cmentarz gwiazd — ma ży świeża wiązanka kwiatów.
Jest to wielki, nieoszlifowany jeszcze diament. za zadenie powstrzymywanie od rozpaczliwego
Idźmy dalej...
Natychmiast zbadano cały bukiet i stwierdzo kroku kandydatów na samobójców, którzy na
Co to? Czytamy na nagrobku najwyraźniej
no, źe w kwiatach były ukryte diamenty war grobach uwielbianych gwiazd pragną rozstać wyryty napis —
tości ponad 20.000 dolarów. Nadawca bukietu s.c z życiem
CLARC GABLE.
nie zgłosił się nigdy. Wolał stracić diamenty,
Na rym cmentarzu pochowano Jesn Harlow.
aniżeli narazić się jeszcze na karę pieniężną Był to najbardziej manifestacyjny pogTzeb, jaki Czyżby nas wzrok mylił? Jak nam wiadomo.
Clark GaMe cieszy się jak najlepazym zdrowiem.
i wiezienie.
pamięta kolonia filmowa w Hollywood.
Ba — lecz halucynacja trwa daiej — widzimy
NADZIEWANE CZEKOLADKI.
Cały cmentarz okolony jest wysokim murem nagrobki z napisami
Bardzo pomysłowy trick stosowała prz?z Właściwie cmentarz wygląda jak jeden wielki o
Iłulazy czas pewna przemytniczka diamen gród. Wszędzie kwitną kwiaty — wśród których SYLWIA SYDNEY, JEAN PARKER, PAWEŁ
MUNI, WALT DISNEY
tów podróżująca stale ze swą pokojówką lu przeważają róże.
Taki jest lc*s gwiazd — kwiaty za życia — — co to ma znaczyć — jesteśmy na jakimś
ksusowymi okrętami, pomiędzy Afryką połud
cmentarzu żywych.
niową a Nowym Yorkiem. Trick został wykry kwiatly po śmierci...
Tajemnica niebawem się wyjaśnia. Oto
Znajdziemy tu groby Renee Adoree, Barbary
ty dzięki zwykłemu przypadkowi.
Podczas jednej z przemytniczych podróży, La Marr, Lyi de Putti, Mabel Normand, reżyse wiele gwiazd w Hollywood, pragnąc swym spad
kobiercom zaoszczędzić kosztów i trudu, już za
kiedy rewidenci w porcie nowojorskim ra Irringa Thalberg8...
Niektóre groby poszły już w zapomnienie... życia zakupiło sobie miejsca na cmentarzu róż
przeglądali bagaż przemytniczki, ta po
i wzniosło sobie nagrobki. Pod nazwiskiem wy
dała swej pokojóweczce małe pudełko cze Nikt nie przynosi już świeżych kwiatów...
i
Los ten nie apotka tak prędlko grobu świet ryje się tylko datę śmierci..
koladek, polecając przez chwilę je potrzymać.

mięci Pierwszego Marszałka Polski Józefa

Piłsudskiego. Zdjęcie nasze przedstawia min
Sandlcra w towarzystwie min, Becka, min*
Bohemana i woj. Gnoiriskiego sclwdzątego
do krypty „Pod Wieżą Srebrnych Dzwonów" ,

Jeszcze jedna
"...
„Koubkowa
Z Bytomia donoszą, że w jednym z ślą
skich urzędów stanu cywilnego zgłosiła się
niedawno temu, urodzona w maju 1915 roku
Paulina N. celem przeprowadzenia pewnych
zmian w jej aktach.
Jak się bowiem wykazało, dziewczyna
przez kilka lat przechodziła ciekawy proces
przeobrażenia płci. Po dokonanej operacji,
jaką jej polecił lekarz, dziewczyna zmieniła
się w chłopca. Teraz właśnie przyszła do u
rzędu stanu cywilnego, żeby władzom donieść
o tej zmianie. Jak donoszą, była dziewczyna,
która w międzyczasie przybrała również mę
skie imię, niebawem pójdzie do wojska.

POPIERAJ POLSKI HANDEL!

Po kilku tygodniach znaleźli sl^ u gór
cywilizacji" , jak to si^ mówi. Chcieliśmy
si*; skierować do Stikine River, a potem nego biegu rzeki Stikine i poszli lodem
wzdłuż rzeki do fortu Wrangla. Z psami wprost do osiedla Telegraph Creek. Po sze

SDCIECZKAZRAJU
AUTORYZOWANA ADAPTACJA JEMEOO PLEWIŃSKIEGO

można przebyć tę przestrzeń w ciągu sześ ściodniowym zasłużonym odpoczynku od
ciu tygodni...
byli pięciodniową podróż saniami, zaprzę
— Macie psy pociągowe?
żonymi w konie, po przez granicę Alaski
— Yes and no... Są to właściwie psy oo fortu Wrangla, który, jak wiadomo, jest
r

juczne, śpią tam z tyłu, w śniegu Każdy n ezamarzającym portem. W ten sposób
Zjadłszy cały bochenek indyjskiego chle z nich może udźwignąć z łatwością ładunek clydwaj poszukiwacze złota zarobili uczci
wie swoje dwa tysiące pięćset dolarów.
— Turysta?! — zaśmieli się poszuki ba i puszkę fasoli ze słoniną, zwrócił się do wagi czterdziestu funtów.
— Kiedy wyruszymy w drogą?
z zapytaniem:
Aubin poczuł przypływ wspaniałomyśl
wacze złota. — Turysta?! — Nie mogli w nieznajomych
— Czy jesteście poszukiwaczami złota?
— Jutro o świcie, bo dzień dzisiejszy ności. Ofiarował swym towarzyszom po
to uwierzyć. — Masz pewnie ochotę za
— Tak — odpowiedzieli — ale nie przeznaczyliśmy na odpoczynek... Ale ty dróży jeszcze gratyfikację w wysokości ca
drwić z nas! W promieniu trzystu mil nie
go wiele, goddam it!
doprawdy masz szczęście, chłopie, co zre łych pięciuset dolarów, jednego zaś z nich,
ma tu żywej duszy, ani Indian, ani białych, znajdujemy
— Jeżeli mnie stąd wyprowadzicie, o sztą nie jest dziwne, bo na mądralę nic wy Dana Clewsa, zwanego Bucskin-Dan, zaan
pi ócz nas dwóch, a i my jesteśmy tutaj za
gsżował w charakterze przewodnika.
ledwie od kilku tygodni... Może jesteś osad b.ecuję wam przyzwoity czek — rzekł Au glądasz...
— Za cztery tygodnie przylecę wodno
bin przyglądając się im badawczo.
Marsz przez dzikie pustkowie był ucią
nikiem?
— Co rozumiesz pod „przyzwoitym żliwy, zwłaszcza, że żaden z poszukiwaczy
piatowcem,
który można zaopatrzyć w pło
Aubin zaczął odzyskiwać pewność sie ciekiem"?
ziota nie znał tych okolic. Musiano się zy, do fortu Wrangla — powiedział przy
bie. Układał sobie w myślach wszystko,
— Tysiąc dolarów.
— Wówczas zaprowadzisz
Hcrować raczej instynktem i dość mglisty
co ma powiedzieć nieznajomym, a myśli
— Fiu, fiu, musisz mieć pieniędzy, jak mi wskazówkami, jakie dawało im doświad pożegnaniu.
mnie na miejsce, gdzieśmy się spotkali
tysiącami kłębiły mu się w głowie. Złoto...
lodu... Co powiesz o trzech tysiącach?
czenie w odbywaniu tego rodzaju podróży. pized kilkoma tygodniami. Jeżeli wszyst
Mimo wszystko w Aubinie odezwało się Tu i ówdzie zatrzymali się, by zbadać od ko pójdzie po mojej myśli, dostaniesz od*
t?ck...
Zdrada...
Korzyści
iste...Bogactwo...
Myślał o Alice,
o zemście.
Czyoso
nie
powinien skorzystać z przymusowej sytua przyrodzone skąpstwo, zaczął się więc za łamki skał, ale na ślad złota nie natrafili. mnie, tytułem honorarium, trzy tysiąc*
cji, w jakiej znajdują się jego towarzysze i wzięcie targować. Udało mu się złagodzić Aubin czuł się wcale dobrze w towarzy dolarów!
prospektorów o pięćset dolarów. stwie nieokrzesanych, ale przyjacielskich
— Ali right! — zawołał Bucksin-Dan
zagarnąć dla siebie wszystko, co się da? Od apetyty
—
powiadając nieznajomym układał plan dzia nich. Czy jesteś sam? — aapytał jeden z prospektorów. Z jedzenia tył zadowolo rozjaśniając twarz w szerokim uśmiechu;
ny, bo tamci, powracając z terytorium Ju
]
łania...
— Tak — odparł Aubin nie mrugnąw konu byli nieźle zaopatrzeni w żywność, a Akt notarialny, zaopatrzony w podpisy
— Zbłądziłem przed kilkoma tygod
pieczęcie miałby mniejsze znaczenie, niż tf
upolowana od czasu do czasu zwierzyna u
okiem.
rJami — rzekł — przybyłem samolotem... szy —
„<„11 right" .
rozmaicała
zapasy,
jakie
dźwigało
sześć
Gdzie
jest
twój
płatowiec?
— Z czego żyjesz i jakie posiadasz za
Najbliższym parowcem „Canadian N*'
— Jakieś dziesięć godzin marszu ttąd. p>ów Huski, służąc jednocześnie tym ostat
pasy? Chodź, napij się z nami kawy. Ma — Czy chcesz iprokurować sobie nową nim za pożywienie. Karmiono sl% przewa tional Steamship Co" popłynął Fred Aubi^j
rny chleb i fasolę ze słoniną.
żnie konserwami i indyjskim chlebem, spo do Vancouver, by tam w tajemnicy pr^rL
maszynę i powrócić tutaj?
— Z przyjemnością skorzystam z wa
— Takt jest mój zamiar.
rządzonym z mąki, wody i proszku do pie gotowywać realizację swych łajdackich p^*|
— Masz szczęście, chłopie! Bo my tak czenia, a pieczonym na otwartym ogniu. nów...
szego zaproszenia, bo jestem oardzo głód
(Ciąg dalszy nastąpi.)
Jczy owak zamierzaliśmy powrócić „na łono Chleb ten na północy, nazywają „bannock" .
25)
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Pelsha na drugim ralelsiu
pod względem przyrostu
naturalnego
Odejmując liczby bezwzględne zgonów od po
lobnycb hczb dla urodzeń żywych, otrzymamy
przyrost naturalny ludności, który byi w r. 1988

Sześć Meli IUHPU zdradziło
Sensacyjna afera kryminalna w Ameryce
padkow^o młudej, około 35 lat liczącej kobiety,

Tolicja w Nowym Jorku odkryła tajemnicę urzędować. Zbadano dokładnie miejsce znale
największy w Niemczech, gdzie, przybyto 482 tys., morderstwa, którego szczegóły przypominają, zienia zwłok. Przy zmarłej nie znaleziono ża
vc Włoszech — 372,0, w Rumunii — 22U.G, w ka najbardziej zajmująca, powieść kryminalną.
dnych dowodów osobistych. Prócz pieniędzy,
nadzie — 112,9, w Anglii — 100,9, w innych pań
„Proszę przybyć natychmiast, odkryłem puderniczki i ołówka do ust nie wydubyto z jej
stwach poniżej 100 tys. Polska zajmuje drugie po siraszną rzecz" ! Automobilista, który zaalar torebki nic:
Niemczech miejsce z przyrostem naturalnym iUi),7 mował posterunek policyjny przy szosie auto
JEDYNIE JESZCZE 6 KOSTEK CUKRU.
tys.
Katastrofalnie przedstawia sit; pod tym wzglę mobilowej, biegnącej z Nowego Jorku na za
Te kostki cukru były jedynym namacal
dem sytuacja we Francji, gdzie nie tylko nic ludz chód, nie mógł mówić ze wzruszania. Z oder
nie przybyło, ale jeszcze 12 tys. ubyło. .Nadwyżka wanych jego słów można było wywnioskować, nym dowodem, który mógł pomóc w prowadze
Zgonów nad urodzeniami zaczyna być w tym kra że przed kilku minutami odkrył ślady morder niu śledztwa w tej zagadkowej sprawie.
ju zjawiskiem stałym, które, jeśli potrwa jeszcze stwa. — „To młoda kobieta — rzekł, gdy je
Najpierw zastanowiono się, do czego mogły
ukoło 50 lat, zamieni Francje, w drugorzędne pod chali pędem na miejsce odkrycia — prawdopo służyć zamordowanej owe kostki cukru. Może
względem ilości mieszkańców państwo w Europie. dobnie zastrzelono ją" .
była przyjaciółką zwierząt i nosiła cukier ze
Zmarła leżała obok szosy. Prawdopodobnie sobą. ażeby je karmić? Przedewszystkiem więc
konie.
Te można w Nowym Jorku policzyć na
morderca wyrzucił ją po dokonaniu mordu z
samochodu, a potem uciekł. — Jak policjant palcach. Najwięcej posiada ich konna policja
stwierdził, zmarła była młodą, elegancko ubra
W tym kierunku poszło też śledztwo. Ro
ną kobietą.
zesłano zapytanie do wszystkich konnych po
W 10 minut potem zaczęła komisja śledcza licjantów w Nowym Jurku, czy nie znają przy
"
MOSKWA. „Prawda donosi, że na st Me
refa w pobliżu Charkowa, zatrzymano bandę
dywersantów, przyłapany cli w chwili. Rdv kła
dli szynę na drodze nadieżdżaiaceso z Charko
wa pociacu Iniri członkowie dywersyjne] or
ganizacji" usiłowali rzekomo, zatruć kwasem

Kłopoty sowieckie
na Ukrainie

siarczany ni wodę w karafkach, znajdujących sj<;
"
w pasażerskich wagonach ..Prawda dorrosj. iż
"
według ..własnych zeznań aresztowanych ćzia

Zbrodnicza miłość
Udusił przyjaciółkę, z którą nie
mógł się ożenić

Olejnikówna usiłowała popełnić samobój

stwo, skacząc do studni, zauważyła ją jej sio

stra Jewdojka i w ostatniej chwili ją urato
wała.

Weezorem tego samego dnia Olga udała

się z Tuzem na spacer i do tego czasu nie
wróciła do domu. Jewdojka zameldowała na

posterunku P. P. o zniknięciu jej siostry.

'

Policja znalazła w ogrodzie Tuza zwłoki Olgi,

przy czym szyja Olgi była skrępowana po
Wacław

WYNIK BYŁ POMYŚLNY.

Kilku policjantów odpowiedziało, że znają pe
wną panią, która lubi karmić konie cukrem \r
pewnej określonej okolicy miasta. Zauważyli,
że mówiła akcentem francuskim i że najlepiej
znał ją ich kolega policjant Artur Cłw.lmers.
W czasie przesłuchania, gdy inspektor po
kazał Chalmersowi podobiznę zamordowanej
kobiety, Chalmers drgnął. Ale wkrótce potem
opanował się. Potem głosem obojętnym oświad
czył: „Bardzo mi przykro, że ją zamordowano.
"
Czy już wiecie, kto jest mordercą ? Ale gdy
potem okazało się, że zna lepiej zamordowaną
niż to przyznawał początkowo. Odwiedzała go

ona często na posterunku i robili niekiedy

wspólne wycieczki samochodowe. Irma Bra
dier — bo tak się nazywała Francuzka —4 by 
ła zajęta w domu pewnej bogatej rodziny no
wojorskiej. Chalmers nawiązał z nią stosunek,
chociaż był żonaty i miał dzieci.
O JEJ ŚMIERCI NIE CHCIAŁ NIC
POWIEDZIEĆ.

Ale gdy stwierdzono, że Chalmers był w
dniu jej zamordowania wolny od służby i że
pojechał z nią w tym dniu samochodem na
wycieczkę za miasto, przyznał się, że wziął ją
ze sobą na wycieczkę, lecz popołudniu odwiózł
ją z powrotem do Nowego Jorku, a sam poje
chał na Coney Island.
Wtedy komisarz użył ostatniego sposobu*
Położył na stole kulę, wyjętą z serca zamordo
wanej: „Kulę zbadano w naszym laboratorium
Pochodzi ona z pańskiego rewolweru. Jak pan
wytłumaczy ten C .iwny przypadek?"
Chalmers zobaczył, że gra jest przegrana

lali ocj w terr sposób, by podniecić w ludności
wrogi nastrój w stosunku do władz sowieckich.

Mieszkaniec wsi Pogorzelce w powiecie
dubieńskim. 30 letni Adam Tuz zakochał się
w córce swego sąsiada, 18-letniej Oldze Olej
nik. Adam, mając jednak żonę i troje dzieci,
obiecywał Olejnikównie, rozwiedzie s>? ze
«wą żoną i ją poślubi. Gdy Olga spodziewała
się potomstwa, zaczęła nalegać, ażeby Adam
jak najprędzej ją poślubił. Pani Tuzowa jed
nak nie zgodziła się na rozwód.
Nie widząc żadnego wyjścia, Tuz zaczął
namawiać Olgę, ażeby razem popełnili samo
bójstwo przez utopienie się w studni. Pierw
sza miała skoczyć Olga a za nią Adam. Gdy

która zwykła karmić konie cukrem.

PRZYZNAŁ SIĘ DO ZABICIA IRMY BRADIER
— Zabiłem Irmę, — oświadczył. — ale nie

z premedytacją. Nie jestem zwyczajnym mor
dtreą. Miała w najbliższych dniach pojechać
do Santa Monica. Przypadkowo miałem w tym
czasie urlop. Irma chciała, żebym pojechał z
nią nad morze. Tego nie chciałem i nie mo
głem zrobić ze względu na moją rodzinę. Po
wiedziałem jej to w czasie wycieczki samocho*
wej. Wtedy Irma straciła głowę. Wyrwała re
wolwer z mojego futerału i groziła, że mnie
zastrzeli, jeśli z nią nie pojadę. Zatrzymałem
i chwyciłem ją za rękę, ażeby odebrać jej
Dworce warszawskie zaroiły się tysiącznymi rzeszami uczniów i uczenie szkól powszech wóz
W czasie szamotania rewolwer wypalił
nych, które powracały z kolonii letnich, urządzonych staraniem Stołecznego Komitetu broń.
i
kula
trafiła Irmę w serce. Ogarnęło mnie
Pumocy Dzieciom i Młodzieży. Zdjęcie nasze przedstawia grupę młodzieży po przyjeździe wtedy przerażenie.
Bałem się o moją karierę.
do Warszawy na Dworzec Wileński.
Któż mi uwierzy, że to był przypadek? Chcia
łem sobie oszczędzić śledztwa i procesu. Więc
wyrzuciłem martwą z samochodu i pojecha*
wrozem. Sekcja zwłok wykazała, że Olejni swej przyjaciółki, ażeby popełniła samobój lem.
kówna zmarła wskutek gwałtownego udusze stwo. Gdy jednak na propozycje Tuza nie
Opowiadanie Chalmersa nie znalazło u ko
nia.
zgodziła się, ten rzucił się na nią i udusił ją. misarza wiary. Zwolniono go ze służby i po
Dochodzenie ustaliło, że w krytycznym Na polecenie władz sądowych został Tuz a stawiono w stan oskarżenia. Nie jest wyklu
dniu doszło pomiędzy Olgą a Tuzem do gwał resztowany i osadzony w wiezieniu dubień czne, że tych sześć kostek cukru zaprowadzi
townej kłótni, gdyż Adam domagał się od skiem.
go jeszcze na krzesło elektryczne.

Sledrińshi

Marszałek czuł się doskonale. Chętnie żar

tował. Słuchał ciekawych opowiadań. I sam
też opowiadał ciekawe fragmenty ze swege

Trzy godziny Marszałka w Żorach
I)

(Z cyklu: Józef Piłsudski na Śląsku.)
doslać teściowa gospodarza. Drugi stół przy 

Więcej czerwonych kwiatów, więcej czer szykowano w salonie.
Komendant, wesoły, roześmiany, wszedł
wonych! — wolała pani Bałdykowa do dziew
czyny, która pomagała jej pleść na krześle do mieszkania, jakby tutaj już wiele razy był
przed tym. Ominął krzesło z girlandą. Chciał
girlandę.
Zmęczenie było silne, ale słodkie. Słodycz usiąść z drugiej strony stołu. Ale gospodarze
tego zmęczenia wystąpiła na młodziutką, gład spostrzegli się w porę. Dokoła stołu zasiedli
ką twarz pani aptekarzowej. Zdawało się, że generałowie, wyżsi oficerowie, pierwszy woje
rzerwone kwiaty, z których ploiła girlandę na woda śląski Rymer, starosta rybnicki, najwy
ob\ watele miasta Żor. Panowała tutaj
krzesło Komendanta, przeglądają się w jej bły bitniejsi
szczących policzkach. Oczy i usla śmiały się. atmosfera mila, serdeczna i bardzo domowa.
Bez wykrochmalonej oficjalności. Komendant
Przyjęcie urządzone zostało w pokoju sto i wszyscy czuli się znakomicie.
łowym i w salonie. Zresztą, później okazało
Pierwszy toast podniósł zacny gospodarz,
*ię, że uczestnicy tei jedynej na Śląsku pry
aptekarz Bałdyk.
watnej herbatki z Marszałkiem zajęli bezcere pan—
Uważam sobie, — mówił powoli z na
monialnie wszystkie ubikacje na piętrze, nie
— pobyt pana Marszałka w
oszczędzając nawet sypialni i apteki. Na przy  maszczeniem,
moim domu za tak wielki zaszczyt, że za tę
jęciu było przynajmniej pięćdziesiąt osób.
Krzesło, ustrojone girlandą z czerwonych golgotę, którą przeżywałem całymi latami z
kwiatów, różnych liści i różnej zieleni, stanęło moją rodziną, czuję się stokrotnie wynagro Pawi Bałdykowa z dzieckiem, które miał na
w pokoju stołowym. Wielki to pokój o dwu dzony.
swych rękach Marszałek.
Komendant trącił się kieliszkiem ze wszy
oknach. Umeblowano go gustem ludzi, lubu
]ąeych się w przedmiotach ciężkich, wykoń stkimi. W pokoju sąsiednim ktoś wzniósł gło włosy, czarne oczy i duże brwi, harmonizowa
rysami twarzy.
czonych niewybrednym ornamentem. Familij śny toast przed węgrzynem: wiwat Komen ły pięknie z jej oryginalnymi
T
na otomana z lustrem i szafkami, kredens, dant!
Jak żyją ludzie w Żorach, w okolicy, czy dużo
jest tutaj wdów i sierot po powstańcach, czy
przy budowie którego mistrz okazał doskonała,
Wszyscy byli weseli. Mieli doskonałe ape dużo inwalidów powstań — to były zaintere
znajomość baroku. W rogu portrecik Szopena
sowania Marszalka.
i, oczywiście, fortepian pod nim. Zegar szaf tyty.
W pewnej chwili do pokoju stołowego wszedł
kowy, do sufitu sięgający, z błyszczącymi, mo 
Marszalka interesowały najwięcej sprawy
siężnymi wahadłami.
śląskie. Mówiła mu o tych sprawach pani szczupły, średniego wzrostu i idealnie łysy
Wielki stół uginał się pod zastawą różnych Bałdykowa, która ubrała się na to przyjęcie komisarz policji. Zbliżył się do Marszałka. Za
przysmaków, przygotowanych na tę herbatkę. skromnie, jak- skromna pensjonarka. Żywa. meldował, że Żory należą do powiatu rybnic
Specjalnie honorowe miejsce zajęła wiśniówka. wesoła, pełna wdzięku, oczarowała wszystkich kiego i dlatego jego służba, jako komendanta
*\a środku, w dużym wazonie, były najpięk uczestników herbatki. Zachwycała towarzy powiatowego policji na powiat pszczyński, koń
niejsze kwiaty, jakie tego dnia mogła była stwo swoją prostotą. Czarne, lekko sfalowane czy się tutaj. I poszedł.

życia.

W sypialni zakwiliło dziecko. No, niespo
dzianka spadła na wszystkich. Państwo Bał
dykowie mają małe dziecko! Wysoki generał
o bujnej, szpakowatej czuprynie i pełnych li
stach złotych zębów wszedł, wśród ogólnego
śmiechu, do sypialni. Wyniósł dziecko do po
koju. Marszałek uśmiechnął się czule. Wziął
dziecko na ręce. Dziecko dalej kwiliło. Więe
pokołysał je, jak dobry ojciec...
Tymczasem na Friedrichstrasse, przed do

mem pana aptekarza, zebrał się wielki tłum
ludzi. Krzyczeli, hałasowali, atakowali dom.
Chcieli zobaczyć Komendanta. Ale silne poste
runki przed domem, powstrzymały napór. Zo
baczą Komendanta, gdy będzie wychodził. -—
Więc tymczasem krzyczą, jak mogą najgłoś
niej: niech żyje Piłsudski!
Po dwu godzinach, Komendant i oficerowie
opuścili dom państwa Bałdyków.

Przed domem, gdy odjechały samochody,
pan aptekarz, który przeżył najpiękniejszy
dzień w swoim życiu, pożałował:
— Szkoda, że nie wzięliśmy od Marszalka
żadnej pamiątki.

Pani Bałdykowa zastanowiła się.

— Trzeba będzie — powiedziała — zacho*

wać girlandę i kwiaty ze stołu.
Weszli do pokoju. Nie było ani girlandy,
ani kwiatów. Wazon na stole stał pusty.
— Roztargali na drobne kawałki, gdy tyl
ko pan Marszałek wyszedł za próg pokoju, —
powiedział jeden z obywateli miejskich, obec
nych na przyjęciu.
T
ł Pamiątką pozostał tylko dom, W którym był
Marszałek na herbatce. Jedyny prywatny dom
Rt Śląski}, który miał szczęście gościć Komen*
danta.
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Żona moja cierpi duszności; wiek,

łaskawy panie. A potem i usposobienie

kna dziewczynę, i zwrócił się ku słyszeć każde jej słowo. Znał już jej bulwarem. Nic było nic innego do robo*
drzwUnn.

oczy, czoło, piękność, kibić, postawę. ty jak tylko wsiąść do tego kabrioletu,
— Zatem do widzenia, dziś wieczór,
Zdawało mu afe, że kiedyś w ogrodzie i kazać jechać za dorożką. Był to sposób

ludzie — rzekł.
nerwowe do tego sie przyłącza. Po dobrzy
—
—

trzebaby Jej koniecznie ralunku, równie

jak i córce. Ale doktor! Ale apteka!

Nr. 239.

O szóstej

rzekł Jondrette.

— Tak, punjśt o szóstej.

W tej chwili płaszcz porzucony na
Ciem tu płacić, kiedy nie ma ani złama
nego grosza W domu? Padłbym na ko kr/eśle zwrócił uwagę starszej Jondrct
lana choćby przed szelągiem, łaskawy' tówny.
— Panic — rzekła — pan zapomnoł
panie! Otóż IUJ co to teraz zeszły sztuk:
I cóż państwo powiecie na to, ty z.i swego płaszcza.
Jondrette cisnął na swoją córkę pio
Chwytająca pani, i ty szlachetny n tS£
opiekunie, CÓŹ powiecie na to wy, kić runujące spojrzenie, w połączem^u z gro
oddvchade tylko cnota i miłosier źnym ruchem ramion..
ny
Pan Biały odwrócił się i odpowie
dziem i którzy napełniacie wonią swo.ą
z uśmiechem:
tę świątynie, gdzie moja nieszczęśliwa dział
— Nie zapomniałem go, tylko go zo
córka, przychodząc sic modlić, spot) ku
was codz^nie! Gdyż ja wychowuj ; stawiam.
— O, szlachetny opiekunce — rzeki
moje córki w zasadach religijnych, sza
Jondrette
— o, wspaniały dobroczyńco!
nowny panie! Nie chciałem w żądeji spo
sób, ż_eby weszły do teatru. O . hulUjk; Prawdziwie łzy mj się cisną do oczów.
niech by mi sic tylko która z nich do Chciej mi pan Dozwolić, żeby go odpro
aż do dorożki.
tknęła! U mnie nfc ma żartów. Pale ia wadził
— Jeśli pan chcesz tego koniecznie 
im tu perory w przedmiocie dobrei ała
wy, moralności, cnoty. Niechno powie odparł Dan Biały — to przynajmniej weź
j/a! W szystko mi musi iść jak się nale na siebie ten płaszcz. Jest istotnie bar
ży. Od tego mają ojca! To nie są wcale dzo zimno.
Jondrette nie dał sobie tego powtó
nędznice z rzędu tych, co to zaczytuję
od tego, że n;e maja rodziny, a kończą rzyć dwa razy. Żywo nadział na siebie
na tern. że poślubia ia publiczność. Taka. ciemny płaszcz.
to ci sie nazywa naiorzód panna Nikt. a
I \\ivszli wszyscy troje, Jondrette pro
polem pani Omnibus. Kroćset diabłjwi wadził przybyszów.
Nie będzie tego w rodzinie Fabantou. Ja
myślę dać im edukacje cnotliwa., i żeby

Taksa dorożek,
dwa franki za godzinę

zasłyszał był kilka słów jej mowy, ale
nie był tego całkiem pewny. Byłby od
dał dziesięć lat swojego życia, aby ja
usłyszeć, aby móc unieść w duszy choć
cząstjię tei muzyki. Ale wszystko się
gubiło w opłakanej wystawie deklama
cyjnej' i grzmiących wybuchach Jon
drette a. To dodawało niemało gniewu
do zachwytu Mariusza. Pożerał ją ocza
mi. Niepodobna mu było pogodzić się z
myślą, że istotnie miał przed wzrokiem
tę boską istotę, pośród tych wszystk.ch
Plugawych stworzeń, w tern potwornem
legowisku* Zdawało mu się, że widzu!

pewny, skuteczny i nie przedstawiający
żadnego niebezpieczeństwa.
Mariusz skinął na woźnicę, żeby sta
nął, i krzykną) mu.
— Bioję cic na godzinę.
W pośpiechu zaupmniał sobie zawią

zać chustkę na szyj. miał też na sobie
stary surduj od pr^cy. u którego brako
wało guzików. Również i koszula jegr
była mocno poprzecicrana na zakład
kach gorsu.
Woźnica zatrzymał się, przymruż
oko, i wyciągnął ku Mariuszowi lewą

rękę. naśladując prawą ruch palców

kolibra między ropuchami.
człowieka, który liczy nieniądze.
— Co to znaczy? — rzekł Mariusj.
Kiedy
wyszła, miał tylko jedną myśl,
'
— Płacić zgóry — rzekł woźnica.
pob ec za nią. uczepić się jej śladów s
nie opuścić jej, aż póki się nie dowie
Mariusz przypomniał sobie nagle, te
gdzie mieszka, żeby iuż jej przymajma^e; miał wszystkiego szesnaście soldów.
— Ile? — zapytał.
nie stracić, kiedy raz mu sie udało r ik
— Dwa franki.
cudownie ią odzyskać. Zeskoczył z ko
— Zapłacę w domu.
mody i wziął kapelusz. Kiedy już kładi
rękę na klamce i zabierał sie do wyjśca
Woźnjca za całą odpowiedź za§sv>
"
znagła zatrzymała go jedną uwaga. Ko zdał
arię z „Córki Regimentu i
rytrz był długi, schody strome, Jond:i\ zaciąłsobie
konia.

te gaduła, pan Biały jeszcze zapewne
Mariusz spojrzał na oddalający się
nie bvł wsiadł do dorożki, i gdyby, od kabriolet
obłąkanym wzrokiem. Dla dwu
wróciwszy się nagle, bądź w korytarzu, dziestu czterech
soldów, których mu
tądź na schodach, bądź przy wyjścu, brakowało, tracił swoją
uciccli£, swoja
spostrzegł przypadkiem Mariusza w tvm
domu, niezawodnie byłby s»c tern zan«u szczęście, swoja miłość. Zapadaj znowu

bvł już przejrzał i oto z.ir
mi to było uczciwe, i żeby mi to bv!o
pokoi], i szukał środków wymknie :w w ciemność;
stawał się niewidomym. Pomyśli!
mu sie znowu; i wszystko przepadłoby zwti
układne, i żeby mi to wierzyło w Boga.
goryczą, i nawet, bo trzeba wyznać
do wszystkich diabłów! Tymczasem ła
Mariusz nic nic stracił z całej tej znowu po raz drugi. Cóż tedy rob ć ? wszystko, z głębokim żalem, o pic MU
skawy panie, szanowny nanie, czy wic sceny, a jednak istotnie nie widział nic Czv się zatrzymać chwalę? Ale znowu,
'
frankach, które był dał przed kilku go
pan CJQ nas czeka jutro? Jutro, to 4 lute prawe. Oczy jego pozostały wryte w podczas tego czekania, "mogli odjęciu ...
go, dzień fatalny, ostateczny termin, któ młodą dziewczynę, serce iego pochwy  Dręczyła go niepewność . Wreszcie zdo dzinami tej dziewczynie. Gdyby miai w
tej chwili te pięć franków, byłby oc.u r
iy mi zapowiedział gospodarz domu; je ciło ją, że tak powiem, i objęło ją cala, był sie na odwagę i wyszedł z izby.
ny, mógłby wrócić do życia, mógłby
"
ż.eli mu tego wieczora nie zapłacę ko zaraz od iej ukazania się na progu izby.
Nie
było
już
nikogo
w
korytarzu.
raz wydobyć się z otchłani i ciemność . ,
mornego, jutro moja starsza córka ;a, Przez caK ' czas jej bytności tam, żył o Pobiegł ku schodom. Schody były nu daleko,
pozostawiając za sobą opuszcze
moja małżojika ze swoją gorączką, nu j wcm życiem zachwvtU» które trzyma w ste. Zbiegł co tchu, i dostawszy się do nie, tęsknotę,
osamotnienie; a teraz na*
dziecko ze swoją raną, wszyscy czworo zawieszeniu wszystkie poczucia zmy  bulwaru, spostrzegł właśn-e, iak doroz wiązywał znowu czarną nić swego prza
zostaniemy stąd wypędzeni i wyrzuceni słów i przebija całą duszę do jednego ka wjeżdżała do miasta.
znaczenia do tej pięknej, złotej osnów.,
:
'
precz na ulicę, na bulwar, bez schronie tvlko przedmiotu. Wpatrywał się już nic
Mariusz, puścił s ę biegiem w tym k e która tylko co mignęła mu przed oczy 
rua, JKi deszcz, na zimno, na śnieg. Taks w dzic-wczynę, ale w tę osobliwą świa runku. Dotarłszy do rogu bulwaru, zno
zrywając się raz jeszcze- Wrócił do
to iest rzecz, zacny panic. Jestem dluż tłość, która miała na sobie płaszciyk wu zobaczył dorożkę wjeżdżającą sz/o  ma,
rudery
pogrążouv w rozpaczy.
jy za cztery kwarjaly; za cały rok, to jedwabny i aksamitny kapelusz. Gd/by ko w ulicę Mouffctard; była już barJzo
Mógł był się pocieszać tern, że par.

jest razem sześćdziesiąt franków.
była w tej chwili weszła do izby gv/-a daleko, ani sposobu ją dojedzie. Cr)/.?
Jondrette kłamał bezczelnie. Nawet zda S\riusza. nie zostałby ani na jotę B' ec tak ciągle, niepodobna; zresztą, z Biały obiecał wrejcić wieczorem, i że po
zostawało tylko lepiej się wziąć do rze
cztery raty razem' wyniosłyby czterdzte więcej olśniony.
powodu łatwo było zapewne spostrzec czy tym razem, ażcbv go znów nie stra
lei franków, a n e mógł bvć dłużny za
Podczas kiedy dziewczyna rozwią człowieka biegnącego co tchu starczyło cić z oczu; ale wr swoim zachwycie, za
cały rok, skoro zaledwie sześć miesięcy zywała zawiniątko, rozkładała odzicne w ślad za nim, i pan Biały mógł go po ledwie słyszał, że o tern była mowa.
temu Mariusz zapłacił był za półroc/.ę . i kołdry, wypytywała się z dobrocią cho znać. W tej chwili, wypadkiem niesły
W chwili kiedy wstępował na sche
Pan Biały dobył z kieszeni pięć fran rej matki i litowała się nad słaleczo-iią, chanym i cudownym, Mariusz ujrzał Pu dy, spostrzegł po drugiej stronie bulwa
sty
kabriolet
do
najęcia,
przejeżdżający
ków i rzucił je na stół.
śledził wszystkie jej ruchy, starał się u
ru, tuż przy opustoszałych murach, c:ą
Jondrette m ' ał czas mruknąć na ucho
gnących się wzdłuż ulicy Rogatki Gobe
linów. Jondrettc' a przyodzianego w sa r'
starszej córce:
— PatrznOt to mi bestia przemądra '
dut filantropa, jak rozmawia! z jednym
flS EratJtf*
Właśnie ja tam sobie wiele robię z jego
z tych ludzi o .wyglądzie podejrzanym
pięciu franków. To mi nie opłaca nawci
dla których przyjęto nazwę włóczęgów
krzesła ani szvbv: róbże tu wydatki z
podmiejskich, ludzi o zagadkowym obli
\akimi Kazanami.
1'
':
czu, o niepokojącej powierzchowności,
-•
<
Ł-*^t
;~M-*
j^|_4>
|
Tymczasem pan Biały zdjął z siebie
którzy wyglądają iakby zawsze obmyś*
jRnfr
duży ciemny pluszcz, który nosił na
lali coś złego, i którzy zwykle sypiaj
swoim granatowym tużurku, i położy*:
przez dzJeń cały, co pozwala wnosić, U
go na poręczy od krzesła.
muszą pracować nocami.
—
•.:!

Panie Fabantou — rzekł — nit

mam więcej przy sobie niż tylko te pięć
franków., ale muszę pójść odprowadz/c
moją córkę do domu; więc powrócą t:i
yieczorcm. Wszak to dzisiejszego wie
czora wypada panu termim zapłaty?

1

^HBnlEaHt ^BtijP& w J^O^Pff^&^l&ll

Dwa.i c " ludzie, rozmawiający najob '*

jęttńej pomimo padającego śniegu, któr$
wiatr miotał klejami, mogli byli bezwaf

pfik jfflft mm Ja

pienia zwrócić uwagę każdego agenta
policyjnego. Ale Mariusz ząjcdwie !t&
iauważyi

Dziwnv wyraz rozjaśnił twarz Jon
irctte'a. Odpowiedział co żywo:
— Tak, tak, przezacny panie. Punkt
o ósmej powinienem się już znajdować
a mojego gospodarza.
— Więc tu przyjdę o szóstej i przy

Ą podobny do niejakiego Parchaud ZW*'

niosę panu sześćdziesiąt franków
— O, czcigodny dobroczyńco — za
'
wołał Jondrette, nie posiadając s ęzra

którego mu był kiedyś pokazał Co;;s:1r
feyrac, jako uchodzącego w tej czc

Jednakże, aczkolwiek silne miał zmuf*
twienie, musiał iednak pomyśleć, że U*n
włóczęga podmiejski, z którym Jondrct*
te rozmawiał, osobliwym sposobem byi

nego Wiosennym l także Urwipołcicni

miasta zji dosyć niebezpiecznego nocne
Z „Tygodnia Gór" w Wiśle: Fragment z defilady, którą przyjmował Pan Prezydent go przemysłowca. Widzieliśmy już &°
I dodał pocichu do żony:
— Przyoatrz mu się dobrze.
Rzeczypospolitej prof. dr Ignacy Mościcki w towarzystwie ministra Spraw Wojskowychpoprzednich rozdziałach nazwisko tcg
(Ciąg dalszy nastąpi.)
i prezesa Związku Ziem Górskich gen. Kasprzyckiego,
Pan Biały wziął zuiowu ood rękę pię

dości.

* tr

Wtorek, dnia 31 -to sierpnia H3T r.

Hf. 239.
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Protest DPzeiiw Suiietfiuihom

na Kopalni „Wujek"

ło-gottu Wm m • Framji

Parys, w sierpniu.
c; kręcenie tygodnia pracy WG Francji do
jO-tU godzin nie jest żadną specjalną nowo
[ria. System ten został wprowadzony już od
t Iku 1^ np. we Włoszech, gdzie zastosowano
, p szeregu przemysłów.
nowością wprowadzoną przez Francję by
j, zastosowanie 40-godzinnego tygodnia pracy
najrozmaitszych dziedzinach zatrudnienia,
— co najważniejsze — utrzymanie tego
aZ
samegO tygodniowego zarobku robotników i
. | nwników umysłowych, mimo mniejszą
'
[] ;, godzin pracy. System ten określają pra
my francuscy w ten sposób, że robotnik
pracuje
5 dni, a pracodawca płaci mu za 6 dni.
^ ,daninie
w zastosowaniu wygląda to inaczej,

więc za 40-godzinny tydzień pracy w hote nie i innych rzekach przez długi cza* była
wstrzymana na skutek kolejnych różnych

lach, restauracjacłi uważa się obecność kucha
rzy w ciągu 46 godzin, a pozostałej służby w
ciągu 52 godzin tygodniowo, a do końca 1037
r. czas obecności przedłuża się: dla kucharzy
do 50 godz., dla reszty personelu do 56 godzin.
W pralniach i farbiarniach przewidywany jest

nierównomierny rozkładu czasu pracy: dłuż
szy w sezonach ożywienia (lato, święta), na
wet ponad 8 godzin dziennie, krótszy nato
miast w okresach martwych. Specjalne prze
pisy przewidują na cały okres wystawy świa
towej, że sklepy są otwarte w ciągu 6 dni w
tygodniu, a personel ma wolne dni na zmianę
w różnych dniach tygodnia.

strajków. Najpierw wybuchł strajk robotników
dużych statków, domagających się wprowa
dzenia 40-godzinnego tygodniu pracy; strajk

był wygrany. Potem jednak zastrajkowali

,

. Zastosowanie niniejszej ustawy nie może spo

v I mać najmniejszego obniżenia stopy pra
, uników, ustawa bowiem nie może być przy

W ub. niedzielę 29 sierpnia br. odbyło sif
w sali p. Rzychonia w Zaleskiej Hałdzie ze
branie załogowe robotników kopalni „Wu
jek" . Referenci na zebraniu przedstawili
wyniki kongresów górniczych, po czym ze
brani w przyjętej rezolucji domagają się re
ahaacji żądań robotników, jak również stwo
rzenia komisji międzyzwiązkowej. Jak wia
domo, kopalnia „Wujek" pozostaje pod wpły
wami C. Z. G.
W drugiej części rezolucji zebrani doma

przedsiębiorcy, protestując w ten sposób prze
ciw konkurencji właścicieli małych statków i gają się zniesienia świętówek na kopalni,
barek, którzy pracowali dłużej, obywając się których kopalnia „Wujek" w miesiącu sierp
bez siły najemnej. Kiedy na skutek tej akcji nia miała siedem i protestują przeciw przy
jęciu do pracy na kopalni kilku członków or
zastosowano krótszy czas pracy w całym prze ganizacji
„Polska Praca" (endecka zawo
wozie towarowym na rzekach, zastrajkowali dówka), którzy
prowokacyjnie występują w
z kolei właściciele małych stateczków i barek,
do robotników zorganizowanych W
uważając że przepisy te ograniczają ich swo stosunku
innych związkach zawodowych.
bodę obywatelską — prawo do swobodnej pra

Mimo jednak tak daleko idących dostosowań cy.
Powyżej przedstawiona sytuacja na rynku
| >v wprowadzaniu bowiem 40-godzinnego ty dekretów wykonawczych do wymagań życia,
,, t pracy w poszczególnych działach produk wprowadzenie 40-godzinnego tygodnia pracy pracy we Francji ujmuje jedynie społeczną
f równocześnie podniesiono o 20% wszystkie w niektórych d-iałach napotyka na duże tru stronę zagadnienia 40-godzinnego tygodnia
pracy, nie poruszając zupełnie jego gospodar
t i\vki plac, zarówno dniówkowe, jak i akor dności.
Tak więc np. żegluga towarowa na Sekwa czych konsekwencyj.
dowo i robotnik otrzymuje zapłatę za tyle go

J • i dni, ile faktycznie dziś pracuje przy od
r « iednio tylko wyższych stawkach. Ustawa
I |ii godzinnym tygodniu pracy z 26 czerwca
|P36 r. ustala tę zasadę w sposób następujący:

T.

Jeszcze Jedna próba

 ooo

Z zebrania załogowego"
na kopalni „Katowice
W niedziele. 29 sierpnia br. odbyto sio, ze
branie załogowe robotników kop. „Katowice"
(Ferdynand) przy udziale 300 osób. Zebranie
zagaił przewodniczący rady zakładowej, któ
ry też złożył sprawozdanie z przebiegu obu
kongresów górniczych, poświęconych sprawom

zatargu zarobkowego W górnictwie. Nad zło

czyna, wprowadzającą zmniejszenie zarobków
"
tniczych (płac zasadniczych i dodatków) .
Jeśli chodzi o sposób zastosowania 40-go
r! nego tygodnia pracy ustawa nie określa go
Na skutek pośrednictwa głównego in trwają jeszcze. W rozmowach, którym
t > lnie, przewiduje natomiast rozporządzenie
pracy dyr. Klotta podjęta została przewodzi p. inż. Maskę, bierze również
• awcze dla każdego działu wytwórczości. spektora
— jak wiadomo — jeszcze jedna próba po udział przewodniczący Komisji Arbitrażo
I retów takich
wyszło
już
około
40-tu,
z
któ
: h n;»kf''
lubownego załatwienia zatargu zarobkowe wej p. nacz. inż. Kossuth. Istnieje duże

żonym sprawozdaniem wywiązała sio oży
wiona dyskusja w tokn której znakomita wiek
•zość zebranych wypowiedziała się za uchwa

polubownego zlikwidowania zatargu n odrniifuiie

łami wspólnego kongresu Zjednoczonych

0vlo tak łatwe w rozmaitych gałęziach produk związków górniczych a mianowicie Zje gnięcia Komisji Arbitrażowej, która swe
( to też rozporządzenia usiłują dostosować
odbyła by w najkrótszym cza
!• iretyczną zasadę do wymagań życia. Rozpo dnoczonych Związków Zawodowych, Zje posiedzenie
dnoczenia Zawodowego Polskiego i Cen sie.
r. rdzenia przewidują przeważnie

Skończyć z niemieckim
urzędowaniem w zakła
dach Donnersmarcka

Związków Zawodowych i ZZP. Przebieg ze
brania by] spokojny. Podjęta przez socjalistów
próba przeforsowania rezolucyj przyjętych na
kongresie CZG, ChZZ. i Krupy posła Kapu
ścińskiego zakończyła się fiaskiem, a wobec
>re obejmują po kilka gałęzi pro
d ji.
go w górnictwie śląskim. W tym celu Ko prawdopodobieństwo, że rozmowy te nie posła Kapuścińskiego i p. Stańczyka zebrani
W ten sposób więc ustawa została rozcią misarz demobilizacyjny p. inż. Maskę za doprowadzą do żadnych rezultatów wobec zajeji morno krytyczne stanowisko.
i la na cały prawie przemysł, handel, ban prosił na dzień wczorajszy na bezpośrednie znanego stanowiska stron, a wówczas spra
\ ivość itd. Naturalnie zastosowanie jej nie rozmowy do siebie przedstawicieli trzech wa zatargu oddana została by do rozstrzy

Z ramienia Związku Górników Zjedno
czonych Związków Zawodowych w roz
Rozmowy rozpoczęły się o godz. 4 po mowach tych bierze udział sekr. gen. p . St.

TRZY SPOSOBY ZASTOSOWANIA USTAWY: tralnego Związku Górników oraz przedsta

r r>dnipo8godzin, 2)Gdnipracy po0godz.

wicieli Związku Pracodawców.

4 I min. 3) nie równy rozkład godzin pracy w południu i do chwili, kiedy to piszemy,
odniu tak jednak, ażeby pół dnia w tygo
n iiu było wolne od pracy. W przemyśle, poza
działami, wymagającymi ciągłości procesów
p lukeji, zastosowano przeważnie pierwszy
IV-tom. W ten sposób więc robotnicy uzyskali
lwa dni odpoczynku: najczęściej sobotę i nie
dzielę; jeśli jednak w tygodniu wypada dodał
r' ve święto, sobota pozostaje dniem pracy. —
F i sam system zastosowano w dużej części
handlu i w bankowości. Znaczna część skle
Śledztwo w sprawie ostatnich zajść w
; w i banków zamykana jest np. w poniedział
ki. Sklepy spożywcze, piekarnie zamykane są Małopolsce odbywa się w szybkim tempie.
raz na tydzień w różnych dniach, ustalanym Szybkość tempa, z jakim przeprowadzam:
\ :ez prefektów w każdym mieście tak, aby jcit śledztwo, uzasadnia się tym, że chodzi
tażda dzielnica miasta mogła zaopatrywać się Jo jak najwcześniejsze oficjalne zilustrowa

Ryszkowski.

******^

Strajkować i namawiać wolno
Nie wolno zmuszać do strajku

<v produkty spożywcze.

Rozporządzenia wykonawcze wprowadziły

nie przebiegu wypadków.

Pierwszy proces na tle strajku chłop 

skiego odbył się już w Szamotułach w dniu
SZEREG ODCHYLEŃ,
24 b. m. Przed sądem grodzkim stanęło 15
T; rowadzając pojęcie ,,obecności" w przedsię
"

biorstwie — odrębne od pojęcia ,,pracy . Tak członków Stronnictwa Ludowego ?. Otoro

Nieudały wypad posła
Kapuścińskiego

va. Są to: Maćkowiak Jan, Kampa Alfons,
J*juga Jan, Gołaś Ignacy, Bednarz Stani
sław, Kampa Wilhelm, Maćkowiak Woj
ciech, Szustakowski Józef, Kotlarz Kazi
mierz, Dudek Tadeusz, Gołaś Aleksander,
Sraszak Jan, Kwiatkowski Wojciech, Na
pierała Karol i Matuszczyk Franciszek.

bezprawną groźbę, mającą na celu zmusze
nie wszystkich do niedostarczenia mleka do
mleczarni.
Według aktu oskarżenia stali oni w po

bliżu mleczarni i na drodze publicznej,

Piszą nam: W sierpniu br. odbyło sio zebra
nie członków urzędniczej kasy pensyjnej za
kładów Donnersmarcka w Swierklańcu. Ze
"
branie zagaił pełnomocnik p. Walosehke w
języku niemieckim i w tym też języku prowa
dzone były obrady. Również administracja w
zakładach Donnersmarcka posługuje się w du
żym stopniu językiem niemieckim. Te Stosun
ki stają się coraz niemożliwsze dla urzędni
ków i robotników Polaków zatrudnionych W
zakładach Donnersmarcka i wymagają grun
townej zmiany. Do-ć już jest niemieckiego u

rzędowania w zakładach Donnersmarcka i

d<<4ć szykan przeżyli pracownicy Polacy tych

zakładów. A przede wszystkim w kasie pen
syjnej należy zaprowadzić polskie urzędowa*
niel

zwracając się do rolników i mleczarków w
następujący sposób: „Nie wolno mleka do
starczać do mleczarni "przez przeciąg 10 dni,
Śmierć młodocianego górnika
ponieważ jest strajk. W ten sposób do
W ub. sobotę w podziemiach kop. Skarbo
puszczali się oni występku z art. 251 K. K . ferm w Bielszowicach został zabity przez spa
Po odbytym przewodzie sąd ogłosił na dający węgiel 20-letni robotnik Karol Kupka z

stępujący wyrok: Maćkowiak Jan 7 mie Kończyc. Zwłoki ofiary wypadku po wydoby*

sięcy więzienia, Kampa Alfons 6 mieś. wię ciu na powierzchnie przewieziono do kostnicy
szpitala Spółki Brackiej w Bieszowicach.
zienia — obaj bez zawieszenia.
Resztę oskarżonych uwolniono od winy

i kary. Sąd w motywach wyroku stwier
dził, że strajkować i namawiać wolno, ale
Wszyscy obwinieni byli z art. 251 K . K., nie wolno natomiast zmuszać groźbą do

Piszą nam: W niedzielę 29 sierpnia br.
poseł Kapuściński, reprezentant warszaw iźwdniu16b.m.międzygodz.5a8rano strajkowania.
skiej centrali ZZZ., dokował na terenie gmi
Co do pierwszych dwóch oskarżonych,
ny Kosztowy w pow. pszczyńskim próby zdo f;a drogach publicznych wiodących do mle
bycia sympatyków. W tym celu polecił miej  czarni w Otorowie zatrzymywali wozy i którzy zostali skazani, sąd stwierdził, dając
scowemu obywatelowi p. Szmalkowskiemu idących pieszo rolników i mleczarków, do wiarę świadkom, ze zmuszali oni do straj
zwołanie wiecu, na który przybył osobiście. starczających mleko do Otorowa. Równo ku, reszta oskarżonych z powodu braku
Na wiec przybyło około 70 osób, wśród któ cześnie oskarżeni mieli stosować przemoc i dowodów winy została zwolniona.
rych znajdowali się także górmicy z kopalni
uGieache" i „Mysłowice" . Poseł Kapuściń

ski nie czując się pewnym na terenie (bo
giem w grupie wiecowników zaledwie do
uczył się 8 zwolenników), całe swe prze
mówienie ograniczył do zatargu w górni
ctwie, po czym zachęcał zebranych do etwo
rzenia na miejscu Komisji międzyzwiązko

wej. W trakcie dyskusji zabrali głos człon

Fatalny wieczór ni

Wieczór ub. soboty, dnia 28 bm. zazna dwa inne wypadki. Przy budowie „kapy

"

kowie
Zjednoczonych Związków Zawodowych, czył się na kopalniach w powiecie rybnic ta filarze Jan Stokłosa z Czerwionki został
'

których przemówienia jasno wynikało, że
przygnieciony bryłą węgla. Górnik doznał
P- poseł Kapuściński nie ma czego szukać na kim tragicznymi wypadkami:
Na kopalni „Szyby Jankowickie" w Jan złamania lewego podudzia i nogi. W chwi
lf-renie Kosztów. Zorientował się też szybko
w sytuacji i polecił p. Szmalkowskiemu wiec kowicach Rybnickich znalazł śmierć przy lę później rębacz Jan Kubala uległ podob

pracy 30-letni górnik Karol Kupka z Koń
C7yc, zatrudniony na filarze przy ładowa
niu węgla. Wskutek nagłego wstrząsu o
berwały się zwały węgla i przysypały gór
nika. Mimo natychmiastowej akcji ratow
Kupki nie udało się ocalić. Zwłoki
*a kark" raptem przypomniał sobie, że ist niczej,

prędzej rozwiązać. W dyskusji wytknęli
dawniejsi członkowie ZZZ. p. Kapuścińskie
mu, że kiedy jeszcze był sekretarzem gene
ralnym Związku Górników ZZZ., to Koszto
J7 nigdy go nie miały szczęścia oglądać. Na
toinUit obecnie, kiedy mu się „nalało wody
Cf)

nemu wypadkowi. Oto obsuwające się
zwały węgla przysypały Kubalę tak nie
szczęśliwie, że doznał on złamania nogi i

odniósł ogólne kontuzje na całym ciele.

Obie ofiary przewieziono w stanie ciężkim
do szpitala Spółki Brackiej w Knurowie.
Na miejsce tragicznych wypadków zje
MJt w pow. pszczyńskim gmina Kosztowy, j. go przewieziono do kostnicy szpitala
chały władze Wyższego Urzędu Górnicze
J której mieszka pewien procent górników. Spółki Brackiej w Rybniku.
£ak więc wypad posła Kapuścińskiego do
O tej samej niemal porze na kopalni go, by zbadać przyczyny i ustalić winowaj;
Kosztów zakończył się niepowodzeniem.
, Dębieńsko" w Czerwionce wydarzyły się ców nieszczęść,

/

Z okazji wizyty szwedzkiego ministra spraw
zagranic mych p. Rick-arda Sandlera bawili
w Polsce szwedzcy dziennikarze. Przedstawi
ciele prasy szwedzkiej zwiedzili niektóre huty

i kopalnie na Śląsku, m. in. hutą „Pokój"
(na zdjęciu).

Srr. %.

Nr. 23 *

Wtorek, dnia 31-go sierpnia 1M37 w

Dalsze szczegóły afery" Straussa

Dziś: Rajmunda

Jutro: Bronisława. I
Wsch. sł.: 4,45.

„Górnośląskiej Fabryki Skór w Rybniku
Rybnik, 1 września.
dłuższego czasu. Od klientów pobrał większe
Bankructwo
Fabryki zaliczki, nie dostarczając klientom towarów.
„Górnośląskiej
"
Skór w Rybniku, o której obszernie donosi Ponadto Strauss zamówił na kredyt większą

liśmy w dniu wczorajszym, nie przestaje być
•trtnacjfj mieszkańców powiatu rybnickiego.
Jak się okazuje, oszustwa Rudolfa Straus
sa są znacznie większe, aniżeli początkowo
przypuszczano. Lista osób poszkodowanych
POWRÓT PREZYDENTA M. KATOWIC
przez żydowskiego oszusta rośnie z godziny
(—) Wc/orai powrócił z urlopu wypoczyn na godzinę. Państwo zostało poszkodowane
fco%effO i <vlłiaf ur/edowairie prezydent m Kato na przeszło 50.000 zł, bowiem tyle wynosiła
kwota zaległych podatków, których Strauss
u.c Jr A Jani Kocur

Zach. sł.: 1S,27.

OSOBISTE

ilość surowców .które następnie sprzedawał
od ręki za gotówkę innym garbarniom. W ten
sposób zdołał Strauss zebrać przeszło 300.000
złotych. Z gotówką ta. Strauss uciekł za gra
nicę, prawdopodobnie do Wiednia, gd&ie żona

oszusta ma cukiernię. Jak donosiliśmy, za

Strausem zostały rozesłane listy gończe.
Z pozostałej masy upadłościowej nie wiele
będzie można zabrać, bowiem jak się okazuje,
nie przekazywał do Urzędu Skarbowego. na samych budynkach fabrycznych jest oko4o

(—) W czasie od dnia 15 do 21 sierpnia br
tanotow.ino rra terenie klaska nastepuiace wy 
0&Ćk\ chorób zakaźnych: dur br7ti£zjjv 5. pło
nica 50. błonica ^> (3). odra 3. róża 1 krztusiec
1 gruźlica otwarta ?S (1?) iairlica 3, włośnica
'

Jak niedawno temu informowaliśmy, wła samych powodów w Eysden. — Tam jednak
vgdzie również wszyscy otrzymali nakaz opu
szczenia Belgii) udało się odwieść dyrekcję
Pryw. Gimnazjum Katolickiego im. Św. /werbowani do prac w kopalniach belgijskich. kopalni od lego planu i wydalono jedynie kilka
belgijskie wydaliły 70-ciu kilku górników
Dodatkowe wpisy do klasy l-szej dze
polskich, którzy na wiosno tego roku zostali

POCIĄG POPULARNY DO WISIY

(—) LUa Popierania Tu-Wyki. Dele.:ati:ra
w Katowicach ors ranizuie na niedziele 5 wrze
śnia b: poctaff populanry z Katowic do Wisły.
Cena przejazdu tam i z powrotem łacznii 7 ku
ponem, upoważniającym do udz.ału w wycieci
OO JCÓrsfcid z nrzew; (tatkiem 4.00 zł. Pociąg
Wyrusza z Katowic o godz 5.50 — Wisła Przyj
3.1*) Powrót u-. :o samego dnia o '^odz 2**22
Katowice przyj 2305 Karty kontrolne sr-rzeda
Jg- Kotcjowa Kasa Biletowa w Katowicach
o
Fier:ko 1. hala 1. biura podróży .Orbis " (w Ka
towicach, Chorzowie M. Sosnowcu ; Będzinie
oraz
Wagons Lits Cook w Katowicach, Uczest*
r' cv w\T/J/aucv ze stacyl odległych od 20—
40 km c-d stacil wyjazdowej Katowic* korzysta

Wydaleni górnicy rekrutowali się r pośród

Modne materiały męskie

FRIEHEL
fabryczny

osób.

mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego. Powo
Wskutek tych zajść rząd belgijski postano
dem wydalenia bylu podjęcie przez łych górni w ił zaprzestać dalszej rekrutacji górników w
ków strajku na kopalni, do której zostali przy  Polsce i 3.000 robotników, którzy mieli z Pol
dzieleni, a której urządzenia techniczne były ski przyjechać w pierwszej połowie września,
zle, co powodowało trudności w pracy i wy  mi być zwerbowanych w Czechosłowacji. Dal
magało dużego wysiłku w pracy. Tyle mówiły sza emigracja robotników do kopalń następo
informacje z przed paru tygodni.
wać ma następnie całkowicie z Czech.
Podając powyższe informacje, emigracyjna
Obecnie w sprawie tej znajdujemy nowe
informacje w polskiej prasie emigracyjnej. — prasa polska zwraca sic do władz polskich, by
Sama sprawa wydalonych górników miała się przeprowadziły ścisłe dochodzenia. Przede
przedstawiać następująco: 150 górników, z po wszystkim należy stwierdzić, czy wydalonym
śród tych, któizy przybyli w ostatnim trans z Belgii górnikom rzeczywiście przyrzeczono
porcie do Limburgii, odmówiło przystąpienia w kraju pracę na innych kopalniach, a później

do pracy, oświadczając, iż" be,dą jedynie pra
cować w „k.nalni polskiej w okolicach Mons.
Żadne perswazje nie pomogły. Kopalnie uwa
żając, iż górnicy złamali kontrakt, zwróciły
się do Surete Publiąue, która kazała wychodź
com opuścić granice Belgii. — 40 górników
wkyjechało z Zwartbcrg i Waterschei. Po dro
dze zrozumiawszy, iż zostali oszukani przez
ła ze zjijikl doUzdowd w wysokości 50 proc agitatorów komunistycznych, którzy wmówili
w ob\ dwóch kierunkach.
w nich, że ich oszukano
nie przydzielając do
"
,, polskiej kopalni (która wogóle nie istnieje)
wyjeżdżający chcieli powiócić z powrotem do
kopalń. — Było jednak już zapóźno. Gdy prze
jeżdżali przez granicę belgijską, wielu z nich
na Jesień nadeszły głośno narzekało, że dali się w podobny spo
Prosimy zwiedzić nasz skład

sób oszukać.

skierowano ich do. pierwszej lepszej kopalni,
czy też działały w tym wypadku czynniki u
boczne, którym zależało na sprowokowaniu
zwerbowanych górników do wystąpień unie
mcżliwiających dalszą emigrację górnika pol
skiego do Belgii. Istnieją bowiem uzasadnione
podejrzenia, te wychodżtwo polskie starano
się przedstawić w opinii belgijskiej w najgor
szym świetle. Jest na przykład faktem, że prze
ciwnicy sprowadzania polskich górników do
kopalń belgijskich wywołali na jednej z ko
palń nawet strajk przeciw sprowadzan u i Pol
ski górników.

Taż sama prasa emigracyjna w całej'

.i

gońce na górników polskich, jak i prowukuwa

niu zwerbowanych górników do wystąpień

Druga grupa górników zastrejkowala z tych strajkowych upatruje — rękę komunistów.

Katowice, Dyrekcyjnaio
UCZONY POLSKI PROFESOREM UNIWER

Chorzów, 1 września.

SYTETU AMERYKAŃSKIEGO.

Wczoraj rano o godz. 5.50 dozorca gminny
(—) Docent statystyki Uniw. Jagiellońskiego dr w Goduli, Aleksander Lir zgłosił na posterun
*skar Lange został powołany na katedrę ekono ku policji w Goduli, że w rowie za cmentarzem
mii politycznej na uniwersytecie w Barklay w leżą zwłoki mężczyzny w wieku około 55 lat.
Kalifornii. Dr Lange opuścił już Kraków, udając
Policja stwierdziła, że zabity ma na lewej stro
lię na nową placówką.
ODZNACZENIE WSPÓPRACOWMKA
„POLSKI ZACHODNIEJ "

(—) P. Franciszek Moroń.
kierownik biura
"
oorad Polski
Zachodniej i sekretarz redakcji
"
„Katolika został odziraczony zarządzeniem P.
Prezydenta R P. krzyżem zasługi za zasługi.

nie twarzy, nad lewym okiem ślady ran cię
tych. Obrażenia stwierdzono również na gło
wie.

Popiera] handel polski!

PO OBRADACH HODOWCÓW DROBNEGO
INWENTARZA

Kuib Wakacyjny, połączony ze zjazdem Polskiego stawia sie następująco: Prezes p Jan Paszek. chniczne trwać będą od 4—16 września br. (o)
Towarzystwa zwalczania gośćca. W kursie weźmie I wiceprezes p. Jakub Beczała II wiceprezes p.
KTO WYBIŁ SZYBĘ
udział — ze względu na osoby prelegentów — Piotr Matysik sekretarz p. Józef Iwarreoki. za
szereg wybitnych osobistości ze świata lekarskie stępca sekretarza p Wilhelm Brol. skarbnicy p.
(—) 28 bm. wieczorem nieznani dotychczas
KRADNĄ PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Głowny Urząd Statystyczny przystępuje „

pracowników umysłowych. Podstawą obecnych o.

bliczeń wskaźnika kosztów utrzymania w \\\^^Ą

są wyniki budań budżetowych, przeprowadzony
w PJ27 r. Od czasu tamtych badań upłynęły Je,
dnak już 10 lat. w ciągu których stosunki uległy
radykalnej zmianie. Dane o judżetach rodzin ro,
botników i pracowników umysłowych są prze^.

p.: Franciszek Klinieczek oraz Rokstein Prze
wodniczący sekcji: Kóz — p Walenty Trze
ciok. królików — p. Berthold Stach, drobiu —
p Wincenty Szczudło, gołębi — p. Zelner. pro
oagatrdowo  pras — p dr. wet Cejia. Wybra
no również radce do Radv SUffciej Izby Rolni
czej w Katowicach, którym został prezes p. Jan

poznanie bytu warunków ludności pracującej. Ba.
dania wykażą, w jakim stopniu mogą być zasp *
kajane różne potrzeby: jaką część dochodów po.
chłaniają wydatki, związane z zaspakajaniem naj.
bardziej podstawowych 'potrzeb — przede wpzysu
kim wvdatki na ży.vn< sć. następnie na mieszka,
nit i ubranie — i jakie sumy mogą być wydawani
na cele kulturalne, społeczne i rozrywki. MJŻIH
będzie także stwierdzić w wyniku badania, w ja.
kich ilościach spożywane są poszczególne artyku
ły żywnościowe i w jakim stopniu odżywiana
osób, należących do rodzin różnej zamożności,
wystarcza na zaspakajanie potrzeb organizmu.  ,

Badanie wyjaśni także, o ile wystarczające u

zarobki głowy rodziny dla zapewnienia bytu io
dżinom, złożonym z kilku osób i jak wielkie zna«
czenie mają dla takich rodzin zarobki dodatkowi
różnego rodzaju.
Aby rozpoczynane teraz badania budżetów mo

gły pozwolić na uzyskanie tak różnostronnycłj
materiałów, konieczne jest pozyskanie pokaźne;

liczby rodzin, które zgodzą sie. prowadzić rachon
ki domowe. Ponieważ rachunki maszą być prowa
dzone przez caiy rok ze względu na różnice w wy.
datkach latem i zimą, a przy tym muszą być pro
wadzone dukładnie i systematycznie, prowadzenie
ich jest dość kłopotliwe i wymaga sumienności i
wytrwałości. Główny Urząd Statystyczny nie wąt
pi jednak, Ze tak jak przy poprzednich badaniacb
znajdą się rodziny, rozumiejące doniosłość badań
i gotowe ponieść trud prowadzenia rachunków. —

Badania mają na celu przede wszystkim interes
ludności pracującej, toteż przedstawiciele tych in
teresów — związki zawodowe różnych kierunków
ideowych współdziałają w ich przeprowadzaniu.
Okolicznością bardzo ważną dla rodzin, godzą
cych się na współpracę z Urzędem jest to, że Urz4<J

wszystkie dane. dotyczące pojedynczych osób czy
instytucji zawsze traktuje jako ściśle poufne.

Ponieważ badania mają dać obraz położeni*

całej warstwy robotniczej, konieczne jest, aby pra
cownicy wszelkich kategorii, zarówno
-atrudniem,
1
jak i bezrobotni, zgłaszali się do ur l\i w bada
niach i aby umożliwili w ten sposób odpowiedni!
ich przeprowadzenie.

Z Katowickiego

Wycieczki zbiorowe
na Targi Wschodnie

go.

Doniosłego znaczenia apel Głównego
Urzędu Statystycznego

Zwłoki odstawiono do kostnicy szpitala w
KIEDY Nóż JEST ARGUMENTEM.
Goduli, a o wypadku zawiadomiono władze
prokuratorskie. Przy zabitym nie znaleziono
(K) 28 bm. wieczorem o godz. 33 na ul. M: ' er*
żadnych dokumentów, stwierdzających tożsa ki w Nowej Wsi n:eznany dotychczas sprawca
mość osoby. Tajemnicze zamordowanie czło pchnął nożem w brzuch w czas;e bójki Maksy 
wieka wywołało w Goduli wielkie wrażenie. miliana Matole, z Nowej Wsi i lżej okaleczył
Jana Kuszelę również z Nowej Wsi. Ciężko o*
kaleczonego Matole przewieziono do szpitala

potrzebnych do dalszego rozwoju organizacji i
apelu do przedstawicieli władz i iustytucii rol
o dalsza współprace i Domoc dla hodo
(_) Walny Zjazd Delegatów Stów Śląskich niczych
Hodowców Drobnego Inwentarza odbył lic w wców, ziazd zamknięto w gDdziiuch popołu
(—) Delegatura
Śląska,
komitetu
obchodu
dniowych.
„Winobrania" w Zaleszczykach, orgairizuje w ub. niedziele w gmachu TCL w Katowicach
czasie od 14 do 21 września 7-dniową wyciecz przy obecności cklegata Pana Wojewody. Ślą
kę pociągiem popularnym do Lwowa (na Targi skiej Izby Rolniczej, Wojew. Biura Funduszu
Centralnego Komitetu do spraw hodowli
Wschodnie) Zaleszczyk i Czerniowiec. Koszt Pracy.
inwentarza w Warszawie oraz 64 de
przejazdu łaczirie z biletem wstępu na Targi drobnego
Wschodnie Panoramę
Racławicką. Imprezę w legatów Kół z całego Woiew Śląskiego jak ró
Wobec zgłaszania przez liczne organizacjo, a
"
czasie ..Winobrania , przepustka do Rumunii i wnież gości Zjazdowi przewodniczy! prezes zwłaszcza
szkolne szeregu zbiorowych wye:e-:zek,
i dlujgoktni prezes Stowarzyszenia
i d wynosi 35 zł 50 gr. Zgłoszenia przyjmuje hoirorowy
mających odwiedzić tegoroczne XVII Międzynaro
LOPP Katowice, ul. Mariacka 3 telefon 334-49. p Jendrosz Z okazji 15-Iecia istnienia Stowa dowe Targi Wschodnie we Lwowie, Dyr>k;ja . OT
Kazrraczyć należy, że będzie to ledyna wyciecz rzyszenia przemówił do obecnych założyciel te gów Wschodnich podaje do wiadomości, że wc
ka ze Śląska na obchód „Winobrania*' w Zaie goż oraz wiceprezes p Jakub Beczała, cfcreśla cieczki te nie będą miały dostępu na teren Targów
iac rozwój i prace Stowarzyszenia w 15-letnim Wschodnich w dniach 12, 13 i li wrzes.i,a br.
iŁC żakach
istnietriu. Śląska Izba Rolnicza udekorowała z Powyższe dni bowiem zarezerwowane zostały dla
I JUBILEUSZOWY KURS LEKARSKI W CIE
okazii pow.' uroczystości medalem Izby p Be wycieczek związanych z Pierwszym Polskim Kon
CHOCINKU-CIEPLICY .
czałe a dvp omem Izbv PP. Stacha i Szczudle. gresem Inżynierów, który w wymienionym ter
(—) W dniach 3—5 września br. odbędzie się Sprawozdanie ustępującego zarządu głównego minie obradować będzie we Lwowie. Przypom.ia
W Ciechocinku pod protektoratom Wiceministra przyieto bez dyskusji i udzielono mu absoluto my, że XVII Międzynarodowe Targi Wschodnie we
Opioki Społecznej dr Piestrzyńskiego X Lekarski rium Nowo wybrany zarząd główny przed Lwowie i zorganizowane w ich ramach Targi Te
IK>łożoire na polu pracy społecznej.
JEDYNA WYCIECZKA ZE "ŚLĄSKA
NA „WINOBRANIE

rodzin pracowniczych

rzale i wobec tego konieczne jest przeprowadź
nie nowych badań.
Celem podejmowanych obecnie badań będzif

1 wodowstret 2 \\ nawiasiach w\padki śm er

Jacka w Katowicach odbędą się * dniach
27—3] sierpnia b. r . w kancelarii Gimna
Z,um od 11 —13 (z wyj. niedzieli), ul. Ple
biscytOW* , tanach Kurii Biskupiej. (S%9)

Badania budżetów

Firma Went-Land w Warszawie zgłosiła na 300.000 zł hipoteki. Najprawdopodobniej najbliższym czasie do przeprowadzenia wielkie
doniosłości badań budżetów rodzin robotników i

(—) Prezes l rzcdu Kontroli Państwowe! w policji w Rybniku, "że właściciel „Górnoślą nad „Górnośląską Fabryką Skór " roztoczony
Katów lenek P Antlrzei Bakln powrócił z urlopu skiej Fabryki Skór Strauss poszkodował ją zostanie nadzór sądowy. W tym kierunku po
na sumę 150.000 zł.
W \ poc/Mikoweco i obiał urzędowanie
czynione zostały już odpowiednie kroki przez
Strauss przygotowywał bankructwo od sąd grodzki w Rybniku.
CHOROBY ZAKAŹNE NA ŚLĄSKU
T

PRZY PRZE ZIĘBIENIU

lGRYPIEJKATARZEł

hutniczego w Nowej Wsi, natomiast Ku&zelę d<J

sapitaJa Sp. Br. w Bielszo wicach, gdzie pozo*
stają w opiece lekarskiej.

Z Rybnickiego
XIII ZJAZD STÓW. ŚPIEWAKÓW ŚL. OKR.
PRZYSZOWICKIEGO.

(IV) Stowarzyszenie Śpiewaków Śl. Okręg Przy *

szowicki urządza w niedzielę, 6 września br. W
ogrodzie p. Szewczyka w Pawłowie pod protekto
ratem p. inż. A. Rowińskiego, dyr. Polskich Ko
palń Skarbowych w Knurowie doroczny XIII Zjazd
śpiewaczy. Zjazd rozpocznie się nabożeństwem w
Pawłowie. O godz. "H -ej odbędzie się koncert orkie
stry „Skarboferme W Knurowie; o godz. 15-cj
nastąpi otwarcie Zjazdu i występ drużyn śpiewa

czych. Po popisach i ogłoszeniu wyników odbę
dzie się zabawa taneczna w sali p. Szewczyka.
DOŻYNKI W JEDLOWNIKU
(I?) W ub niedzielę o-dibyły się w Jedlowni
ku dożynki, zorganizowane przez SMK Okresu
Wodzisław Rano odbyło sie nabożeńsitwo a po

połudaiu njcsz.porv. po zakończeniu których
przeszedł ulicami wioski pochód dożynkowy,
prowadzony przez bamcieiię koirna. dalej jecha

ły wozy alegoryczne, oraz młodzież ubrana w
barwne stroje narodowe Pochód dożynkowy
przybyil ira plac plebanii, gd&ie rozpoczęty s\4
popisy żniwiarzy przopiataue tańcami narodo
wymi Przemówienie do żniwiarzy wygłosił
miejscowy ksiądz proboszcz. Uroczystość z*+
kończono zabawa ludowa.

sprawcy wybiil szybę w okrrie wystawowym
kupca Goldsteina Wolfa, przy uJ Plebiscytowej
Nr. 24 w Katowicach któremu wyrządzili szko
dę na około 400 zł W tym samym czasie rów
nież nieznani sprawcy wybili szybę w oknie
restauracji , Ho$pic,ł przy ul. Jagiellońskiej w Najistotniejszą formą udzielani* pomocy,
Katowicach, gdzie wyrządzili, szkodę na około

(—1 W rrocy na 28 bm na linii przewodów
elektrycznych pomiędzy Nikisz^wcem a Giszo
wcem — nieznani dotychczas sprawcy skradli
na szkede Sp Akc. Ujesclie około $40 m drutu
wartości około 250 zi
Paszek. Po uchwaleniu różnych wniosków. 20 z\. Dochodzenia w toku.

bezrobotnym — to praca.

* tr.

Wtorek, dnia 31-go sierpnia IW r.

Nr. Z39.

».

Skorowidz śląskich
przepisów prawnych

ofiary bestialstwa renegata Matyska

skorowidi śląskich pratpliów puTrayoh oglo
!vch w Diieanikn Uitaw ftląikich i w Gaiecit
•frtdowtj Wojewódstwa Śląskiego w latach 1922
1937 a obowiąiuiących na obsiane wojewoda
W numerze piątkowym i dnia 27 sierpnia ostatnio pracował społecznie w różnych pol dżina, liesni znajomi oras Polacy. W orszaku
*\
w dnin 15 lipca 1937 r. Opracował
" iląfkiego
x.inw>kl. Wyda
Wydawnictwo Drukarni Urząd u br. donosiliśmy o krwawym objawia nienawi skich organizacjach. Zamordowany osierocił pogrzebowym wzięło udział ok. 5000 osób 1
i! piotr Balowaki.
10 w Katowicach. Cona ści do polskości, jakiego dowodom było morder tonę i dziecko.
Zw. Powstańców Si. i Chorsowa i okolicy, Ma
{Jojewódakiaoo Sląskiegi
i 3.50.
stwo w Wielkich Hajdukach, gdzie 63-letni
Pogrzeb śp. J. Kwaśnioka, jaki odbył sie rynarze, Rezerwiści, organizacje zawodowo a
Różnorodność śląskich przepisów prawnych wy

renegat Robert Maiysel w nieludzki sposób wczoraj miał przebieg demonstracyjny. O 50 sztandarami. Z organizacyj obecno bylyt
Z. P. nornicy z ZZP.t NNP., Tow. Polok, lat/

danych i zmienianych nader często w okresie zamordował aaeluftonego działacza, Powstań godz. 8,30 rano zebrały się niezliczone tłumy
fi jetnim od objęcia Śląska przez Państwo Pol ca Śląskiego Józefa Kwaśnioka w W. Hajdu na ul. Górniczej 10, na Klimzowcn, celem od
*L|| stanowi daleko idącą przeszkodę nie tylko kach. Śmierć Jego wywołała niesłychane dania ostatniej przysługi ofierze bestialskiego
f
rSZernu
społeczeństwa do zoriontowa
c^
w*ogółowi
y przepisach, lecz również w dużej wzburzenia wśród ipołeczeńttwa polskiego. domorosłego hitlerowca. Na pogrzeb przybyli
r a się
, erze utrudnia urzędom państwowym i samorzą Śp. Kwaśniok był znanym działaczem, brał u koledzy zamordowanego, członkowie Zw. Pow
"
JjjVvvm
właściwe i sprawne ich stosowanie.
J

jrudności te usuwa wydany ostatnio przez

tłumy udały się na cmentars prsy kościele

św. Jadwigi.

W czasie pochodu orssaku przyorywało

Nowe szkoły zawodowe na Śląsku

państwowych jak i samor.ądowych oraz dla wszy
stkich biur prawnych w województwie śląskim je t
szczególnie praktycznym podręcznikiem.
Podkreślić również ^ależy, że omawiany Sko
rowidz jest pierwszym opracowaniem skorowidzo
wym śląskich przepisów prawnych.

Katowice, 1 września.
ponadto kursy gospodarczopensjonatowe w
Od dnia 1 września 1937 r. powstają na Wiśle, Istebnej i Ustroniu.
stępujące nowe szkoły zawodowe w wojew.
Reorganizacji na szkoły nowego typu pod
śląskim:
legają od 1 września 1937 r.
1) 4-letnia szkoła techników mechaników
1) gimnazjum mechaniczne w Śląskich Te
chnicznych Zakładach Naukowych w Katowi w Śląskich Technicznych Zakładach Nauko
wych na liceum mechaniczne,
cach,
2) 4-let. szkoła techników budowlanych w
2) prywatna szkoła rzemieślnicza z wy
działem ślusarskim i stolarskim w Cieszynie, Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych
na
liceum
budowlane.
3) wieczorowa szkoła dla elektromonterów
w Śląskich Technicznych Zakładach Nauko
3) miejskie liceum handlowe w Chorzowie
na miejskie koedukacyjne liceum handlowe
wych w Katowicach,

cach, ul. Francuska 47.

sku,

ggjiei górnośląskiej lub cieszyńskiej.

systematyczny a wyczerpujący układ Skoro

widza ułatwi każdemu zaznajomienie się z aktual

ne obowiązującym ustawodawstwem śląskim a
dH wszystkich władz, urzędów i instytueyj tak

4) wieczorowa szkoła dla elektromonterów nowego typu.
Zamówienia na Skorowidz przyjmuje Drukar
4) 4-letnia szkoła handlowa Izby Przemy
ka Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowi w Państwowej Szkole Przemysłowej w Biel

5) wieczorowa Szkoła dla tkaczy w Pań

Przy uchorieniach sercowych i zwapnienin na< stwowej Szkole Przemysłowej w Bielsku.

Otwarcie szkół wymienionych pod 3—5
czyn kr - ionośnych, skłonności do wylewów krwa
wych w mózgu i apopleksji, mała szklaneczka ni zależne jest od zgłoszenia co najmniej 30 ucz
tu.ainej wody gorzkiej Franciszka-Jóaefa, rano na niów do każdej z tych szkół. Obecnie przepro

eiczo. powoduje bezbolesne łatwe wypróżnienie. wadza się wpisy.
tu. przez lekarzy.
Ponadto w projekcie jest utworzenie:

6) gimnazjum i liceum telekomunikacyj

Z Tarnogórsklego
ODZNACZENIE KORESPONDENTA

..POLSKI ZACHODNIEr

nego w Śląskich Technicznych Zakładach Nau
kowy eh w Katowicach. (Nowa szkoła jest po
nadto otwarta jeszcze przed feriami letnimi)
7) szkoła gospodyń wiejskich Związku Har

cerstwa Polskiego na Buczu. W projekcie są

słowo-Handlowej w Rybniku na 3-letnie gim
nazjum kupieckie,
5) seminarium nauczycielek gospodarstwa
domowego S. S . Urszulanek w Rybniku na li
ceum gospodarcze,
6) jednoroczna szkoła gospodarstwa domo
wego Macierzy Szkolnej w Bielsku na jedno
roczną szkołę przysposobienia w gospodar
stwie rodzinnym I stopnia.
W ten sposób całe szkolnictwo handlowe
i gospodarcze będsie jui prowadzone według
nowego typu, oczywiście z uwzględnieniem w
szkołach handlowych likwidowanych stopnio
we klas starego typu.

Z Lublinieckiego
EGZAMIN WSfĘPNY DO GIMNAZJUM
W LUDLIŃCU.
(L) Ponowne egzaminy wstępne do gimnazjum

kilka orkiestr. Nad grobem, około którego usta.
wili się towariysie broni, przemówił ks. ojcies
Łukasz wspominając bohaterstwo śp. J . Iwaa*
nioka w czasie powstań, jogo działalność pa

triotyczną, społeczną i katolicką, zasługi po
łożone około wyzwolenia Śląska z pod jarzma
zaborcy. Wśród ogólnego współczucia, przy
marszu Szopena do grobu opuszczono trumnę
z doczesnymi szczątkami ofiary bestialstwa

=====

renegata.

ladomofti
gospodarne
NOTOWANIA WARSZAWSKIEJ GIEŁDY
PIENIĘŻNEJ
z dnia 30 sierpnia 1937 r.
DEWIZY: BHgia 89.35, 89.53. 8917 - Berlin 212 91

212.11 —

Gdańsk 1000.00 100.20 99.80

—

Anihterdan

2yi85' . 92 57 291.15 — Kopenhag a 117.54 117.96 — Londyn
'

2V27 2*34 28*) - Nowy Jork BS1/4. 530 1/2. 528 

kabel 529 3/8, 530 5/8. 528 1/8 — Oslo 132.33 1316. — Ta
ry! 19 W 19.85 1875 — Pr»f a 18-45 18-50 18,40 — Sztok
holm 135.50 13583 135.17 - Zurych 121.50 121.80 121.20 -

Wiedeń SjO 98.*) - Włochy 27.8* 27.98 - fUlstBgforg
11.65 11 .59 J Montreal IStl/f, OWS/I — Tcl Avlv SJJI
MJi — Tendencja hłabsza.
WALUTY: Belgi belg. 89.53 89.10 — Dolary amer>k,
5"9 1<2 527 — Dolary kanad. 529 SM 1/1 — Floreny huU
292.57 290.85 — Franki Irauc. 19.85 I9.H — Franki szw.
121 m 121.1)0 — Funty ang. 26.34 2«.ią — Guldeny gd.

1O0.2O 99.80 — Korony czeski* 17.50 16.80 — Korony
duńskie 11755 116.70 — Korony norweskie 132.33 131.i*

—

Korony szwedzkie 1SSJI 1S4JI — Liry włoskla 23.30
2310 - Marki nlern. 132.00 127.00 — Szylingi austr.
99.00 96.00 — Marki nlem. srebrne 142.00 136.00 — Tal
AvlT 26.15

(T) P Wincenty
" Zuber korespondent . Pol
ski Za-chodmej m powiat tarnosiórski. referent
magistratu m Tam. Qerv został odznaczony
rebrnym Krzyżem za zasługi położone na polu
Pracy społecznej.

Urocsyite nabożeństwo w kościele 00.

Francisskanów odprawił ks. ojciec Łukasz. Po
modłach towarzysze broni zamordowanego wy
dział we wzzystkich trzech powitaniach, a stańców Sl.„ towarzys: z huty „Batory ro nieśli trumnę, po ciym w potężnym pochodsia

prukarnię SL Urzędu Wojewódzkiego Skorowidz

tjąskich przepisów prawnych obejmujący cało
Cilult śląskiego mater ału prawodawczego obo
^iarująctgo na obszarze województwa śląskiego
« jego obecnym stanie z uwzględnieniem wszyst
ich zmian i uzupełnień zaszłych do dnia 15 lipca
rr. Przepisy podaje Skorowidz w układzie alfabe
tycznym, zgrupowane według materii prawnych,
lotując przy każdym przepisie czy obowiązuje on
na całym obszarze województwa czy też tylko w

Tow. i tłumy patriotycznej publiciności.

'

25.95 .

AKCJE: Bank Polski 100.00 — Warszawski Cukier

3400—33 .75 — Węgiel 25.50-25.00 — Lilpop 61.00— 61.2*
— Ostrt lec 2C.50 — Starachowice 32.00 1/4—32 .00 1/2 -*

Piękna uroczystość dożynkowa
w Chorzowie

Stary Chorzów przeżywał w ub. niedzielę Imieniem Sejmu przemówił P. Grzesik, jako

wspaniały dzień. Z inicjatywy Śląkich syn tej ziemi i jako włodarz miasta. Cieszy

Haberbusch 39.00. — Tendencja nieco mocniejsza.
PAP1EK.Y PAŃSTWOWE: Wewnętrzna 56.C5—55.50
—56.80 — Inwestycyjna pierwsza 69.00 — druga 68.00 M
serie drug.ej 82.25 — Konwersyjna 62.00 — PremJ. do»

larów* 38.0o 1/2-38 .00 3,•4—3^.001/2 — Konsolidacyjna
5*.ou 1/4—54.00 OBL drobuy. — Poznańakie aerla I-sz<

57.00 1/4 —
8 proc. Ziemskie dolarowe kupon 28.00 1
gwar. 70 — 4 1,2 proc. Ziemskie seria V 56.00 l/l -*

6—proc. Warszawy stare 63.00 1/2—64.00 — 1933—rok 62.00
6 proc.
62.001/1 — 5 proc. Kadomla 1*33 rok 48.00
obi. Warszawy :v33 rok 6 em. 62.00 3/4 — Tendencja dlf

pożyczek 1 llstuw przeważnie mocniejsza.

i liceum w Lublińcu odbędą się do wszystkich Związków Kółek Rolniczych odbyły się w się. że ludność pozostała wierna tradycji i URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻOWEJ
Starym Chorzowie dożynki śląskie, połączo zachowała piękny strój chłopski. Po prze
klas 1 i 2 września o godz. 8.
I TOWAROWEJ W KATOWICACH
ne z uroczystością 50-letniego jubileuszu mówieniu tym zabierali głos kolejno dyr.
dnia 30 sierpnia.
chorzowskiego Kółka Rolniczego. W dożyn Izby Rolniczej Zarzycki, prezes Z w. Kółek Ctny rozumieją sięz za
100 kg \c złotych parytet %cago%

Zapalnik w rękach dziecka
kach wzięły udział liczne organizacje rolni Rolniczych Pisarek, prezesi Kółek Rolni
(L) W podwórzu realności Wincentego cze z Chorzowa, W. Dąbrówki, Brzezin 61., czych z Rybnika, Tarn. Gór, Pszczyny, ży
I Stokowego w Boronowie z powodu eksplozji Michałkowie, Dębu, Kochłowic, Łagiewnik, cząc chorzowskiemu Kółku Rolniczemu jak
I lapakiika górniczego uległ nieszczęśliwemu oraz z powiatów katowickiego, rybnickiego, najlepszego rozwoju. Po przemówieniach
wypadkowi 4-letni syn Stokowego, któremu
zapalnik rozszarpał palce lewej ręki, a po
nadto odłamki zapalnika skaleczyły mu po
Ważnie stopę lewej nogi. Prowadzone eą do
chodzenia celem ustalenia z jakiej przyczyny
dziecko doszło do zapalnika. Ciężko okale

czone dziecko przewieziono do szpitala w
I Koszęcinie.
ŚMIERĆ DZIECKA PODCZAS ZABAWT.

(L) Ostatnio zmarł w czasie zabawy dwuletni
Gerhard Muś z Lump gm. Boronów. Chłopiec ba
wiąc się w mieszkaniu ze swą starszą siostrą ude
nyl się Kłową w stół tak nieszczęśliwie, że śmierć

I zstąpiła natychmiast.

ŚPIĄC W ROWIE ZOSTAŁ OKRADZIONY.

(L) Z Piasku wyjechał w stanie podchmielonym
Qo Woźnik na rowerze J. Kawalec. Ponieważ w
czasie drogi ooczuł sio. zmęczonym, udał się na
spoczynek do rowu. W czasie snu Kawalec został
^szczętnie okradziony przez nieznanych spraw
ców.

Z Bielskiego
"

„ MIŁY

GDSPODARZ

(& .W niedziel* w Komo*owicach doszło do

bójki miedzy lokatorka Marja Klecą a jej go
snodarzem
wyniku bójki Kiecowa została
'oranionaooW
głowie od uderzeń sztachetą z pło
tu. Bialskie pogotowie ratunkowe po udzieleniu
^ier^szej poaiocy przewiozło ranna do szpitala
V Biaiel
WYPADKI ROWEROWE

pszczyńskiego i tarnogórskiego. Uroczystość prezes Szafraniec odczytał krótki zarys dzia
rozpoczęła się hejnałem z wieży Mariackiej. łalności Kółka Rolniczego w Chorzowie, Po
O godz. 8 .30 odbyła się zbiórka na folwarku przemówieniu nastąpiło wręczenie dyplomów
w Chorzowie IIL Już od samego rana zje honorowych członkom Kółka Rolniczego. Dy
żdżały się pięknie przybrane zbożem i kwia plom honorowy otrzymali P. Marszałek Ka
tami wozy, na których przybywali członko rol Grzesik, Franciszek Cofałka, Dominik
wie ubrani w malownicze stroje śląskie. O Kafka i Tomasz Macha.
godz. 9 .30 odbyło się uroczyste nabożeństwo
W godzinach popołudniowych przeciągnął
w kościele parafialnym w Chorzowie III.
przez miasto Chorzów korowód dożynkowy.
W nabożeństwie m. i . wzięli udział przed W pochodzie wyróżniali się wieśniacy w
stawiciele władz państwowych, samorządo strojach regionalnych na koniach z Chorzo
wych ze starostą Szalińskim jako przedsta wa III, z Wielkiej Dąbrówki, Dębu, Brzezin
wicielem P. Wojewody i P. Marszałkiem Ka Śląskich itp.
rolem Grzesikiem jako przedstawicielem Sej
Przed oczyma publiczności, która tłumnie
mu i Prezydeniem miasta Chorzowa na czele. zapełniła chodniki, patrząc na wspaniały ko
Poza tym obecni byli dyrektor Izby Rolniczej rowód, przewinęły się wozy, a na nich w
Zarzycki, prezes Zw. Kółek Rolniczych Pisa strojach śląskich Ślązacy i ślązaczki, oraz
rek, prezesi Kółek Rolniczych z Rybnika, wozy z młócarnią, żniwiarką, fabryka Azo
Tarn. Gór, Pszczyny itp. Po nabożeństwie towa, młyn itd. Po barwnym pochodzie od
odbyło się złożenie wieńca pod pomnikiem był się na łące folwarcznej obrzęd dożynko
Powstańca Śląskiego. W pochodzie pod po wy w obecności około 12.000 widzów. Koro
mnik wzięły udział organizacje rolnicze, Zw. wód dożynkowy złożony z dziewcząt w pięk
Powstańców śląskich, Straż Pożarna, harce nych strojach śląskich wręczył P. Marszał
rze, Tow. Polek, młodzież i dziewczęta w ma kowi jako staroście dożynkowemu wspaniały
lowniczych strojach śląskich. Wieniec zło wieniec dożynkowy. Dziewczęta odśpiewały
żył prezes Kółka Rolniczego Szafraniec, dzię cały szereg śląskich ludowych piosenek oraz
kując w serdecznych słowach przedstawicie utworzyły korowód żniwiarek z kosami i gra
lom wł-adz i organizacjom rolniczym za przy biami. Następnie odtańczono taniec regio
bycie.
nalny w trzech seriach. Zapaleniem wielkie
Z kolei odbyła się uroczysta akademia w go ogniska zakończono uroczytość obrzędów
ogrodzie Benkiego. Na wstępie prezes Sza dożynkowych, po czym w trzech salach w
franiec przywitał gości, po czym imieniem Chorzowie odbyły się zabawy towarzyskie,
P. Wojewody zabrał głos starosta Szaliński. które przeciągnęły się do późnych godzin.

Katowice, w handlu hurtotc. w ładunkach

tcugono\cyc\

(Ceny transakcyjne v> nawiasach.)

tftO (25—25.25) 24.50—25, Tszeni a Jednolita (31.76)
31.25—32.25,
zbierana S0—I6-H.1S, Uwieś jednolity 21.50
—

22, zbierany 21—11.50, Jęczmień przemialowy 21—21.50,
pastewny 20—20.50, Fasola biała 31—32, kolorowa 24—25.

Groch Wiktoria 29—30, Mn.ka ziemniaczana superior 31
—38, Mak 90-^94, Kukurydza 20—29.50, Mąka pszenna

pat. 1 wycląa. 0 —30 proc. (49.50) 48-50, gat. 1 0—50

proc. 46.75—47.25, gat. 1 A 0--O5 proc. (46.50) 46.75—43 .75,

gat. II  A.0 — 65 proc. 3S.75—39.75, gat. III 66—70 proc.

36.50—37 .50, razowa 0—05 proc 38.50—39.50, pastewna
20.50—21.50, Mąka żytnia gat. I 0 —50 proc (34.50—34.75)
34.25—34.75, gat. I 0— 65 proc. (33.7.*) 33.25—34.25, gat. l\
50—66 proc. 26.50—27,, razowa 0—95 proc. 29—30, Otręby
pszenne grube przom. stand. 17.25—17.75, średnie (16.75)

10.75—17.25, miałkie 16.50—17, żytnie (16.50—16 .70) 16.50
Kuchy lniane (24.75) 24.50—25, rzepakowe 19.25—20,
Śrut sojowy 28.75—29.25, z pestek palmowych 19—21 pro<v

—17,

17—18, Słoma prasowana 5—5.0, Siano łąkowe 9—10, Sia
n o k oniczy na 10—11. — Ogólny obrót 2.170 ton, w tyra

żytR 225 ton. Usposobienie spokojne.

NOTOWANIA GIEŁDOWE.
>
z dnia 30 sierpnia 1937 r.
LONDYN: Nowy Jork 496.36 — Paryi 132 85 — Me

diolan 94.37 — Bruksela 29.48 — Zurych 21.63 — Am
pterdam 900 7/16 — Oslo 19.90 1/8 — Kopenhaga 22.40 4

Sztokholm 19.39 1/2 — Praga 142.001/4 — BerUflf

12.34 1/4.

PARYŻ. Nowy Jork 26.76 — Londyn 132.83 — Medio
lan 140.50 — Bruksela 450.75 — Zurych 614.25 — Am
sterdam 1475 1/2 — Berlin 10.75.00 .
ZURYCH: Nowy Jork 4.35 3/4 — Londyn 21.62 8/4 -*
Puryż 16.28 — Mediolan 22.95 — Bruksela 73.40 — Am
sterdam 240.17 1/2 — Oslo 108.70 — Kopenhaga 56.55 -•
Sztokholm 111.52 1/2 — Berlin 175.10.

P02. POLSKIE W NOWYM JORKU . Dillonowska
52.75 — Dolarowa 59.50 — Warszawska 49.50 — lnu*
nie notowane.

Komunikaty

Wycieczka „Sokoła" w Szopienicach'. u
Zarząd Tow. Gomn. „Sokół" w Szopienicach zawia
damia swych członków, ta 5 września urządza wycięci*
ktj platformami do Lęd:.in. Zgłoszenia przyjmuje £«
Kuc, Szopienice, ul. Piaskowa nr 6.

(B) W ub. niedziele wracając z odpustu w
Zebranie agentów ubezpieczeniowych.
^tracorree
Alodzy Borys zamieszkały w Białej,
"
SMUTNY EPILOG ZABAWY WESELNEJ
4 września o godz. 16 na sali reatauracjl „PrazdrdJ*
ajecłiaił rowarem na kamienie priydioine. do Józef z Mikuszowic pow. Biała, jadać nieprze
Katowice,
M. Piłsudskiego nr 6 odbedslt sl« zebrań.•
dając poważniejszych obrażeń głowy Analogi pisowo, stracił panowanie nad kierownica i
(B) W nocy na 30 bm. Józef Łukaszek z
czny wpadek zdarzył si« rra drodze w Best wpadł ood samochód osobowy kierowany przez Wilkowic pow Biała, bawiąc na weselu w Hu wszystkich agentów ubezpieczeniowych.
*htj# gdzie jadący rowerem z Dankowie Anto Br. Uoidonia z Chorzowa Foks. opadając na Je cisku pow. Żywiec, został postrzelony w nogę Zebranie dla absolwentów szkół średnicH.
Jj Tomaszek, wywrócił sie na kamieniach, do zdnie doznał okaleczeń głowy We wszystkich przez niewykrytycJi dotychczas awantunrików
Zebrani* informacyjna o wyit-yoh studiach w Pol*
dając rówwiei ookakczeń głowy. Dnia 28 bm wypadkach interweniowało pogotowie ratunko i przewieziony do szpitala w Bielsku. Policja sce urządza w czwartek 2 wriainia o godz. 19 w ba*
< prowadzi dochodzenia.
Ulu „Polonia" Aiademlckli Kolo Mjiiowlcjajfc
n* szosj* waiew. w Kamienicy rowerjyata Foks we, przewożąc rannych do szpitala.

Sfr. 18L

Wtorek, dnia 11-eo sleronla IW r.

Nr. 239.

RADIO
KATOWIC
Wtorek 31 sierpnia
KATOWICE. Godz. I <MJ Audycja poranna. 7 00
Dziennik poranny. 7 .10-0.00 Muzyku z płyt. 11.57 Sy

gnał czanu. 11 .01 Dziennik południowy. 12.15 Wladomo
Oct bieżące. 12.20 Zycie kulturalne śląska. 12.25 Popu
larn* uiuryka polska. 13.tW Koiu.ut życzeń. 1315-11.30
Koncert rozrywkowy — płyty. 18.00 Chór Dana — pły
ty. 15.43 WtudomoMt gosnotlarczo. 10.00 Audycja dla

dzieci starszych. 10JO Duety i arl.. 10.50 „Lida —

klucz do Wilna" — felieton. 17.05 Koncert w wykona
olu Orkiestry Filharmonii War. zawskiej. 17.50 Aktu
alna poKadanka turystyczna. HUN Przegląd aktualno
ści fin»n80\ .O gOap ularc/ych 11.18 Frupnienty | powie
ści Stefaua Zerom kiego ..Wiatr" od morza" . 18.00 Pot
pourr! i operetek — płyty. is.4 . > Wiadomości sportowe
lokalne.. 10.00 Wiadomości gospodarcze. 19.00 „Urosz
ca" — skecz. 18.18 Kwartet ell moll op. 131 L. Van

w zeszłym roku zaporze wodnej w Porąbce mieszkańcy tych okolic są zabezpieczeni zupełnie przed groźbą powo
Dzięki wybudowanej
dzi. Ostatnie deszcze spowodowały przybór wody na sztucznym jeziorze na Sole pod Po rąbka. Nadmiar wód znalazł swobodne uj
— Zdjęcie na prawo przedstawia ogólny widok pawilonów Jl-go Jarmarku
łłewthovena. 10.80 Wiadomości sportowe. 20.U0 Koncert ście przez otwarte zapory (na zdjęciu),
Poleskiego
muzyki lekMej I tanecznej. W przerwie około godz.
w Pińsku.

10.08 Dziennik wieczorny i wiadomości rolnicze. 21.45
Powieść mówiona, tt.00 Recital śpiewaczy. 8180 Opo
wieści symfoniczne — płyty. 22 .50—88.00 Ostatnie wia
domoś ci dzi ennika wieczornego, przegląd prasy I ko
•aun.kat meteorologiczny.

teatrów

Dział szachowy

Środa 1 września.
KATOWICE. Godz. 6.00 Audycja poranna. 7.00
Pzleunlk poranny. 7 .1O—0 .00 Muzyka z płyt. 11 .57 Sy
gnał czasu. 12 03 Dziennik południowy. 12.15 Wiado
mości bieżące. 12.20 Życie kulturalne Śląska. 12M
Koncert orkiestry. 13.00 Koncert źyczen. 13.15— 1430

Nr. 13.

Koncert rozrywkowy — płyty. 15 .30 Orkiestra — płyty.
15.43 Wiadomości gospodarcze, 16.00 „Z mojega war
•ztutu" — szkic literacki. 16.15 Koncert w wykonaniu

130. K. A. L. Kubbel

orkiestry Filharmonii Warszawskiej. 16 .(5 Odczyt.
17.00 Koncert solistów. 170.00 „Szf.uzna benzyna" —
pogadanka. 18.00 Chwila biura studiów. 18.15 Pleśni

(..Szachniaty" 1935).

Wiadomości sportowe. 20 00 . . Zagłębi* Dąbrowskie ma

głos" . 20 45 Dziennik wieczorny. SOJO Pogadanka aR
tualna. 2100 Koncert chopinowski. 21.45—Powiece mó

wiona. 22 00 Koncert rozrywkowy. 22 .00 20.00 Ostatnie

wiadomości dziennika wieczornego, przegląd prasy 1
Komunikat met»>orologlrzny.

TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO
W KATOWICACH.

„Gdzie djabeł nie moie" .

Ge7- c5

12

1: Ket, Gd8, p: 16. b7, f6. gt, g7 (7)

włoskie i hiszpańskie (płyty
i. 1S.35 Motywy taneczne
w muzyce symfonicznej — płyty. 18.45 Wiadomości
• portowe lokalne. I0J0 Pogadanka aktualna 1140 ,,Pro
blem ..starych" t „młodych" na Oląaktt" — odczyt. 19 10
Koncert rozrywkowy. 10.00 Pogadanka aktualna. 10J0

rrzeclwnym razie nastąpi b2—b4. Silniejszym Jednak
było: 12.cG! G x e6 13. Se5

ikin (

W środą dnia 1 września o godz. 20 odbędzie s*
33. Sf3-e5
premiera w sezonie 1937/38. Będzie to ostat*
Grozi a x b"3, co zmusza czarne do b4. Tu wcho jleiwsza
nowość komediowa polskiego repertuaru, sztuka R,
dzla w rachubę gra gambitowa 13. bl z naai Gb2 albc oia
Nlewiarowicza
„Gdzie diabeł nie może" . Komedia ta,
oclidae: Sb—d2 i Sb3.
która znalazła BIQ na afiszu wszystkich teatrów pol
b5-b4
10
Bklcb,
zdobywa
przebojem publiczność, zręcznie prze.
11. Sr5xd7
Sf6xd7
prowadzoną zabawną akcją, jak i niezwykle dowcipny
mi zawiklunumł. Polski autor może śmiało konkuro
J"7—f5
10, Sbl-d2
16. d2-b3
Gb7-d5!
wać z francuskimi i węgierskimi mistrzami w tworz#.
17. SbH-d4
Gc5xd4
nlu lekkich komedyj. Autor — doskonały aktor zara.
18. Wdlxd4
b4-b3?
zem. stwarza w swej sztuce znakomite role popisowi
odtwórców. W naszym teatrze główne sztuki od«
Pownżnv błąd strategiczny, ktńry oddaje Białym dla
pp. Grzybska. Wasilewski, Górowski orai
pola c3 Należało grat: 36. . . . Hb6 39. Gd2 a5 z nast twarzają
Aleksandrowicz
1 Brandt. Reżyseria p. dr. L. Pobog.
Q«l, f3 1 Gf2.
Kielanowskiego. Oprwa sceniczna art. malarza J. Jar.
Fd7 b8
1P. Gc2—d3
nutowskiego.
Kasa
teatru przyjmuje zamówienia ci

SbS—c «?
L (). (5iir, c4
bilety, tel. 024 .00 .
21. Wd4—d2 Hd8-b6
Premiera
odbędzie
się w środę dnia 1 września «
22. Gc4—40
eri x d.ł
23. Wd2 x d"! Scrt—b4
godz. 20. Kssa biletowa przyjmuje już zamówle^u
na b'lety. Tel. 324  4S.
24. Wd5-dl
Sb4-c2 ?
•
00. Wal—bl
Ilbłł— c6
26. Grl—d2
Mc6—a4
Zarznd Tow. Przyj. Teatru Im. St. Wyspiańskiego
27. Gd2-c3
łla4- b3
w Katowicach zawiadamia, że przedłużanie ważności
legltymacyj członkowskich 1 wydawania członkom T-wa
Lepszym było odrazu 27. . . . Wa-d8.
bonów zniżkowych, uprawniających do 50 proc. uls)
28. He2-f3
Wa8-d8
przy zakupie biletów wstępu na przedstawienia Teatru
20. Hf3—13
Wd8—d7
Im St. Wyspiańskiego w Katowicach, jak również za
00. Wdl—00
Wf8~f7
pisywanie nowych członków Towarzystwa odbywać M
31. Wbl-dl
będzie codziennie za wyjątkiem dni przedświątecznych
Czarne znajdują sic. w beznadziejnej pozycji. Grozi I świątecznych w czasie od 30 sierpnia do 17 wrześnii
'

30 lat temu w Chełmie
(P) W roku 1907 został kościół w Chełmie
0<łnowio<ny i powiększony przez przybudowanie

Wfo

' W/6

%& WA

zakrystii oraz kaplicy Najsłodszego Serca Pana
Jezusa. Wnętrze zostało zupełnie odnowione.
Ustaw.o no nowe ołtarze (wielk: ołtarz kosztem
20 tysięcy marek), sprowadzono nową Drogę

WM

W<M II
tMM

wm

Kd(5, Wf8, p: b3, to (i).
Bialc zaciynują i rcmuwją.

Krzyżową i ozdobiono ściany ślicznymi malow.

dłami. Sprowadzono taikże nowe dzwony. Juz

długie lata paraf;a nie miała wieży, bo stara

Interesująca partia z turnieju mistrzów
drewniana runęła a o nową nikt się nie postarał.
świata w Garmisch-Partenkirchen.
Dopiero za staraniem ks. proboszcza Pawła Win
klera (1905—1931) wzniesiono nową. Poświę BJAŁE: Dr Max Euwo
CZARNE: Pr Al Aljcchin
cenie dzwonów odbyło s>ę 1 sierpnia 1908 i\,
PriTjOtj gambit daray.
xaś poświęcenia nowo wybudowanej części ko
d7-d5
1.
d2
—dl
ścioła dokonał ks. dziekan Stehr z Mokrego dnia
dixct
2. c2— c4
1«8 października 1908 r. W czasie urzędowania
3.
Sgl-f3
Sg8-f6
ks. W nklere nastąpił trzykrotny podział para
4. t2 »«0
e"—•«
5. Gflxii
e 7-e*
fii. Nasamprzód wybudowano w Imielinie ko

6.0
0
a7—ał5
ściół przy którym w roku 1913 ustanowiono lo
7.
Hdl-^2
b7-b5
kal ic, wyniesioną w roku 1925 do rzędu parafii
Cr8-b7
8. Gc4—b3
łamoistnej. W roku 1918 odstąpiono Kosztowy
Sb8-d7
9. a2—a4
30. Wfl-dl
ca rzecz nowej parafii krasowskiej, a wreszcie
00) W roku 1923 Nowy Bieruń z Biasowicami i
Białe majcie zamiar grać d x c5, chcą sprowokować*
Czaruchów ieami. Ks. Winkler zmarł 1 czerw czarne
do posunięcia c5- cl, po czym hetman czarny

natychmiastowa przocraua przez 32. W x d7 W x d7. 33. 1937 r. w foczinach od 17—19 w gmachu Urzędu Woje
Wxd7Uxd7.34.Hb8-fKf7.35.HbS^rit.d.

31....
02. e3xfi

f5-f4
d6-a5

33. f4-f3
a5- a4
31. 3ó-f6
g7~g6
35. h?-h7
Wd7xd6
h7—h5
r«. Hg3xd6
37. Udt!—e6 Czarne poddały się.

Wiadomości ze świata szachowego.

Konferencja państw
północnych

•
Z okazji otwarcia nowego sezonu 1937/38 ©dbędil*
się w środę 1 września o godz. 9 rano msza św. w ko

ściele garnizonowym, na którą uprzejmie
Szan. Publiczność Dyrekcja Teatru.

aapr aszl

KINOTEATRY W KATOWICACH

SZTOKHOLM. Zgodnie z ustalonym zwy

Wszystkim, którzy nieśli nam ukojenie, okazali pomoc 1 wzięli udział w złożeniu na
wieczny spoczynek drogich nam zwtok ukochanego Syna naszego 1 Brata, tragicznie zmarłego

czajem, w dniu 7 września przed wyjazdem
Ba sesję Ligi Narodów spotkają się w Sztok
holmie ministrowie spraw zagranicznych
Szwecji, Norwegii, Danii i Finlandii. Tegoż
dnia ministrowie wygłoszą przez radio prze
mówienia, które będą transmitowane do czte

SkubaIskiego
$p- inż. Mieczysława Leszka

rech państw północnych.



a w szczególności Ks. Prał. Wądołowskiemu, Dyrekcji .Huty Pokój w osobach Naczelnych
Dyrektorów WWPP. Surzycklego, Absalona, Borkowskiego, również delegacji Pracowników
i Robotników, najbliższym Kolegom Inżynierom Wortmanowi i Góreckiemu, wszystkim Ko
legom i współpracownikom Huty. Warszawskiej Szkole Pielęgniarstwa, Członkom Zarządu
Tow. Drzewiecki i Jeziorański, a zwłaszcza WWPP. Drzewieckiemu i Bolajerowi, Dyrekcji,
Pracownikom i Robotnikom tegoż Towarzystwa, oraz wszystkim, którzy okazali nam tyle serca
i współczucia, składamy z głębi zbolałego serca gorące podziękowanie i Bóg Wielki zapłać

Wystawa Paryska
nie będzie przedłużona
PARYŻ. Delegat prezydium rady ministrów
na wystawie paryskiej Jean Locquin oświadczył,
ie pogłoski o ewentualnym przedłużeniu czasu

Rodzice i brat.

9045

trwania wystawy do 193S r. pozbawione eą
wszelkiej podstawy.

)

NAJCELNIEJSZE STRZAŁY

od dnia 31. 8. 1937 r.
CAPITOL: — „Pasażerka na gapę.
CASINO: — „Truxa".
COLOSSEUM: — „Ordy at Michorowski" .
RIALTO: — „Nie znuła miłości" .
STYLOWY: — „Dama Kamelłowa" oraz „Nie ca«

łuj w kłnie^

UNION: — „Tajemnica starego zamku" .
ZAWODZIE — A1LANTYK: „Rotmistrz von Werf*
fen" 1 dobry nadprogram.
BOGUCICE — BAJKA: „Tajemnica panny Brinx
1 dobry nadprogram.

Inne miejscowości:
BIAŁA — MIEJSKIE: „Dorożkarz Nr 13" —

APOLLO: „Łódź śmlercf" — RIALTO: „Panowie w cy<
llndrach" .
.
CHORZÓW — DELTA: „Pan minister tańczy I
„Matura".—— APOLLO: „Robert 1 Gloria" , „Dziku
ścieżki" .
ROXY: „90 minut postoju" , „Wyprawa ttO
Mongo".

CHROPACZÓW
— METROPOL: „Cygańskie dziew
"

"'

, „Żniwo" .
HAJDUKI — ŚLĄSKIE: „Pan minister tańczy
„Teodora robi karierę ".
LIPINY — COLOSSEUM: „Srebrna torpeda" , „A*
merykańskie awantury " . — CASINO: „Diabeł
dzikiego
zac hodu" . — APOLLO: „Droga do sławy" .
MIKOŁÓW — ADRIA: „Kusiclelka" oraz „Sprze*
dawca traktorów"
MYSŁOWICE — ODEON: „Słowik Wiednia" . -*
HELIOS: „Bill Drogway" .
NOWA WIEŚ — SŁONCE: „Barbara Radziwiłłów*
na", „Dwaj urwisy ", Pat 1 Patachon.
czę

ORZEGOY: — CASINO: „Władca podwodnego świa

Wacąk wraca z pojedynku.
— Żyjesz? nie jesteś rjinny? — Nie.
— A Ignacy? Zabity? — Zdrów i ca
!y. — V\{iec pojedynek nie odbyt się?
— Odbvf się, al£ obaj tak celnie strze
laliśmy, że kule zderzały się na połowie

.
ta" oraz „Pleśń słońca" .
PIOTROWICE — METROPOL: „Chińskie morze
oraz „Wręczenie buławy marszałkowskiej Gen. Rydz*

śmigłemu" .
RADZIONKÓW — CASINO: „Skandal w_ Budapesz

cie" oraz „Srebrne ostrogi" .

RYBNIK — APOLLO: „Upiór w operze". — HE
LIOS: „Klng-Kong " oraz „Zapomniano twarze" .
SIEMIANOWICE — KAMERALNE: „Tajemnico

atrzał" oraz „Wiedeń szaleje" .
ŚWIĘTOCHŁOWICE — COLOSSEUM: „Teodora ro
bi karierę ", „Tajemniczy strzał". — APOLLO: „Eska
pada Weroniki" , „Ostatni poganin" .

drogi.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SZARLEJ — APOLLO: „Ku wolności" . „Wiktor cif

NIECH PAN POLECI RAZ — PRZY
BĘDZIE JESZCZE JEDEN GORĄCY
ZWOLENNIK LOTU!

właściwym czasie.

REPERTUAR.
KF.MERI (Łotwa). Wynik wielkiego turnieju mle. 
dynnrodowego. 1) 2) 3): Flohr, Pełrow 1 Itzeszewski
Środa, 1 września: — „Gdzie diabeł nie może" pr*
po 12 p., 4) 15) Dr Al.ecbln i Keree po 111/2 p., 6) mlera o godz. 20.
A Steiner 11 p.. 7) Dr Tartakower 10 1/2. &) R. Fine
Czwartek, dnia 2 września: „Gdzie diabeł nie może"
9 p., Stahlberg 8 1/2 p., Mlkcnas 8 p. (uczestników 18).
OBTNHAU8EN. Mistrzostwo Niemiec zdobył na br. o godz. 20.
Piątek, dnia 3 września: „Gdzie diabeł nie może"
Georg Kieninger 9 1/2 p. (Kolonia) przed Richterem
(Berlin) 9 p.t Rellsubem (Berlin) 8 1/2 l Mlchellem o godz. 20.
Sobota, dnia 4 września: „Gdzie diabeł nie może"
stojący naprzeciw Wdl zajmowałby niekorzystne sta 8 p. (Norymberga).
GARMISCH — PARTENKIRCHEN: I. Dr Euwe o godz. 20.
nowisko.
(Amsterdam) 4 p. II ., III. Dr Aljechln (Paryż) 1 Bo
Gf8-e7
30
Niedziela, dnia 5 września: „Gdzie diabeł nie może"
goljubow (Triberg) po 31/2 p. ly. Siimisch (Berlin) o godz. 16.
11. d4xc5
0—0
1p.
32. Gb3-c2
Niedziela, dnia 5 września: „Gdzie diabeł nie może"
RAGASKA — SLATINA. Mistrzem Jugosławii zo
0 godz. 20.
To posunięci© zmusza czarne do bicia c5, gdyż w stał Najdorf (Warszawa).

ia1931r. R.i.p.

Humor.

wódzkiego w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej na
parterze pokój nr 196. Ze względu na trudności tech
niczne powyższy tern in przedłużony nie będzie, wobofl
cego uprasza się członków T-wa o zgłaszanie się Wl

Grupa oficerów japońskich, zwiedzających Międzynarodową Wystawę w Paryżu.

\

„Louis contra Braddock" .
Wiktoria". Koronacja króla angielskiego.
TARN. GÓRY — NOWOŚCI: „Hotel Savoy 217" •
„Louis contra Braddock" .

ZAWODZIE — ATLANTYC; „Niesamowity dom
oraz dwie pomodlę.

Btr. 1f.

WtureL dmą *V%m stemnla Ijg r.

Nr. 239.

jycie fporfciye j wychowanie fiasycame

O MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE
WODNEJ.

W Krakowie odbył się mecx piłki wodnej

o mistreostwo Pols-ki między warsiŁwakim AZS.

i krakowską Makabi. Zawody ukończyły eif
nteapodziewanie wynikiem remisowym 2:3
(2:0). Obie bramki dla dro*yny warszawskiej

uzyskał Gumkowski Dla Makabi Landa u i Rit
terman.

rmecką Hendeverk — Lund 2:6, 2:6, 5:7.
Polacy grali beznadziejnie, zwłaszcza sła
bym był Hebda. W finale para niemiecka
Hendewerk — Lund przegrała z parą au
striacką Baworowski — Redl 6:2, 2:6, 2:6,

TP niedzielę w ostatnim dniu między
narodowych mistrzostw Polski w tenisie
rcołano dokończyć jedynie single i grę po
jwójną panów. Pozostałe konkurencje od
tadą się w poniedziałek.

W grze pojedynczej panów dokończo 8-6, 2:6.
n0 przerwane półfinałowe spotkanie Tło
ayński — Baworowski (Austria) Zwycic
fy\ ostatecznie Tłoczyński w stosunku 7:5,
fr2t 2:6, 3:6, 6:4. W finale Hebda pokonał
7'loczyńskiego 6:3, 6:2,. Trzeci set nie do
j/edł do skutku, gdyż Tłoczyński przemę
c; ony skreczował. Międzynarodowe mi

W grze mieszanej do półfinałów doszły
para jugosłowiańsko - austriacka Kovacs —
Redl, polsko - austriacka Siodówna — Ba
worowski i dwie pary polskie Fryszczyno
wa — Hebda oraz Gajdzianka — Tłoczyń
ski.

TURNIEJ SIATKÓWKI I KOSZYKÓWKI.
Miejski Ośrodek W. F . Katowice, organizuj *
w drugiej połowie września br. turniej siatkówki

dii a pań i penów i turniej koszykówki dfla panów.

Wpisowe 1 x4 od zespołu należy uiścić przy

zgłoszeniu w Miejak. Ośrodku W. F. w Katowi*

cach, ul. Raciborska 1 najpóźniej do dnia 16
września br.

Turniej o<fbedzie ale na boisku Miejskiego

Komitetu W. F. i P. W. w Katowicach i roz

pocznie się w niedzielę, dnia 19 września 1937 r,

o godz. 9.

Śląscy sędziowie piłkarscy
przeciw P. Z. P. N.

strzostwo Polski zdobył zatem Hebda. Wy
Katowice, 31. 8 .
lizał on w meczu z Tłoczyńskim zdecydo
W Katowicach odbyło się zebranie sę
j?ną przewagę. Tłoczyński walczył bardzo
dziów śląskiego Okręgowego Związku Pił
iiibo i poniżej swej zwykłej formy.
W grze pojedynczej pań do finału do ki Nożnej. Udział w zebraniu wzięli przed
jzfy Jugosłowianka Kovacs i Niemka Schilf. stiwiciele okręgu przemysłowego, brak by

PRÓBY DOP. O. S.
Przypomina sie wszystkim, którzy mają za
miar zdobyć P. O . S. wz^lodnit odnów.ć legity
mację, że treningi i próby o P. O . S. obecni*
odbywają się w godzinach od 17—19 na nastę
pujących boiskach: Poniedziałek — boisko Miej

Komitetu W. F . i P . W. k . parku, wtorek
Na zebraniu, odbytym pod przewod skiego
K. S. „Naprzód" ZałęAe, środa — K. S. „Sło

nictwem p. Labanda postanowiono zapro
testować przeciwko karom, nałożonym na
działaczy śląskich przez zarząd PZPN. Po
za tym postanowiono solidaryzować się z
zwyciężyła Kovacs w stosunku 6:1, 6:1, ło natomiast sędziów z okręgu rybnickie podaną iuż przez nas uchwałą śląskich klu
«h
bów piłkarskich.
2ciobywając międzynarodowe mistrzostwo go i bielskiego.
Tolski w tenisie.

wian" Zawodzie, czwartek — K . S. „Rozwój*

Brynów, piątek — K . S. „Dąib" w Dęb e, sobota
K. S. „Sokół" w Bogucicach.
Organizacje mające prawo przeprowadzeń a

próby o P. O . S. we własnym zakresie uprasza
się o przesyłanie protokółów próby do Miejskiej
Komendy P. W . Katowice, ul. Raoboraka 1.

GĄSSOWSKI WYGRAŁ W GRUDZIĄDZU
BIEG NA 400 M.
W uzupełnieniu wiadomości o miedzyitarode*
wych zawodach lekkoatletycznych w Grudzią

W grze podwójnej panów przykrą po
rażkę poniosła reprezentacyjna para Polski

hebda — Tłoczyński ze słabą parą nie

dzu, podajemy, że udział w tej imprezie wziął
również Gąseowski. Startował on w biegu na
400 m, ujmując pierwsze miejsce w cusie 50,2
sek.

Jak grał A. K/5, z Garbarnią

w Krakowie?
W Krakowie odbył sle mecz ligowy Garbar.
flja — A . K. S ., zakończony wynikłem bezbram
fcewym 0:0. Zawody toczyły sie przez cały czas
z silna przewaga Ślązaków. W 9-ej miucie Pion

W Warszawie odbył się w ub. niedzie
lę finałowy mecz waterpolowy o wejście
do ligi państwowej pomiędzy stołeczną Le
gią a drużyną T. S. Giszowiec. Po zaciętej
walce zwycięstwo przypadło drużynie ślą

skiej, która bramki swe uzyskała przez Ję
ci ysika oraz Madeja. Przez zwycięstwo to
Giszowiec zakwalifikował się do ligi water
polowej Polski i obok E. K . S. będzie to
cliuga drużyna śląska tej ligi.

tek uzyskał bramkę, ale sędzia jej nie uznał z
powodu rzekome! spalcnei pozyclL W czas e
P2uzv spadł ulewny deszcz, który całkowicie

zmienił obraz grv. Po kilkunastominutowęj
przerwie na grząskim terenie Ślązacy czuli sic
W 6 dniu międzynarodowych zawodów hip
roczatkowo nieco gorzej niż Garbarnia kióra
też w tym okresie napierała na bramkę gości. picznych w Rydze odbył się najważniejszy kon
Niebawem A. K S. przystosował sle do trud kurs o nagrodę prezydenta państwa dr. Ulmanisa
mch warunków terenowych i opanował sy.ua  (t. zw . Puchar Narodów). W zawodach startowały
cle do końca meczu.
drużyny Polski, Francji, Szwecji i Łotwy. Po
pierwszym przebiegu prowadziła ekipa polska,

STANY ZJEDNOCZONE POKONAŁY

JAPONIĘ W MECZU L. ATLETYCZNYM.
W Tokio odbył się międzypaństwowy mecj
!. atletyczny Stany Zjednoczone — Tokio. Wy
grała drużyna amerykańska 94:84 pkt. Wyn:kl
notujemy: 1500 m — 1) Venzke 3:57 min., 2)
Nakamura 3:59,4 min. W dal — Fukuda 732 cm\
2) Kin* 729 cm, 3) Togani 710 cm, 100 m —
Tolmich 10.8 sek., 2) Yoszioka 103 eek. 400 nj
Woodmff 48 sek., 2) Young 48.9 sek. 3000 nr
z przeszkodami — Lochner 9:27,6 min., 2) Ta*
naka 9:32,8 min. Tyczka
— One 430 cm, 2) Se*
fton 430 cm. Oszczep — Reitz 64.43 mf 2) Un
r.o 61,79 m. 4X100 m — 1) Stany Zjednoczona

szkody, zapomniała uprzedzić o tym Francuzów.
Kierownictwo ekipy polskiej, nie chcąc dopuścić
do zaostrzenia sytuacji, postanowiło ustąpić Fran
cuzom pierwsze miejsce i Puchar Narodów, mimo,
że winę za wynikłe nieporozumienie mogła po
nosić jedynie komisja sędziowska. Wobec tego
mając 24 pkt. przed Francją 29Vś, Szwecją — 36 pierwsze miejsce przyznała komisja Francji.
i Łotwą — 39J^ pkt. Po drugim przebiegu
Indywidualnie najlepszym jeźdźcem okazał się
KPW. Pomorzanin zwycięzcą pkt.
punktacje zespołów Polskiego i francuskiego wy por. Komorowski, któremu też przyznano pierw
równały się (po 44 pkt). Komisja sędziowska wo szą nagrodę.
trójmeczu lekkoatletycznego bec tego zarządziła decydującą rozgrywkę o "W ostatnim dniu międzynarodowych zawodów
Na boisku KPW. Katowice odbył się trój pierwsze miejsce. Francuzi nie zgodzili się jednak hippicznych w Rydze odbył się konkurs o nagro
ft** z lekkoatletyczny między KPW. Pomorza na rozgrywkę, składając równocześnie protest prze dę ministra wojny. Zwyciężył por. Ozols (Łotwa)
nin Toruń — Stadion Chorzów — KPW. Ka ciwko objazdowi jednej z przeszkód przez jeźdź na Nargusie. 2) por. Chevalier (Francja) na Ca
towice. Na zawodach tych wyniki naogół by ców polskich. Protest został przez komisję sę staniette, 3) por. Komorowski na Zbiegu. Wszy
lv przeciętne. Na wyróżnienie zasługują 4 dziowską odrzucony, gdyż okazało się, że jury ze scy trzej mieli po 4 pkt karne, decydowała różni
rvycięst\va Duneckiego (Pomorze) i 3 zwy zwoliło jeźdźcom na objazd tej przeszkody. Orze ca czasu. 4) por. Skulicz na Duncanie, 5) por.
ticstwa Książkiewiczówny w konkurencjach czenie komisji zostało przez Francuzów uznane Rylke na Birabusie. 9 i 10 miejsce zajęli Strze
BO mtr. (8 sek.), 100 m. (12,8) oraz w skoku za niewystarczające, gdyż komisja, zawiadamiając szewski na Rysiu i por. Skulicz na Sztandarze.
* dal 4,96 mtr. Dunecki uzyskał wyniki sJa wszystkie ekipy o zezwoleniu na objazd tej prze

43.1 sek., 2) Japonia 42.2 sek. Dysk — Rey
nolds 42.20 m, 2) Sefton 41,61 m. 400 m płot
ki — Aihara 54.2 sek., Ekuda 56 sek. 800 m —
Woodrirff l:5a,6 min., 2) Venzke 1:58,9 min. /
PIĘCIU BIEGACZY PRZEBIEGŁO 100 M
W CZASIE 10,2.
Preed kilkoma dniami amerykański sprinter
Ben Johnson
przebiegł dystans 1O0 m w czas «
10.2 s€k. — lepszym od rekordu świata. Wynik
ten nie będzie jednak zatwierdzony, gdyi w cza
sie biegu wiał silny wiatr w plecy.
Na marginesie tego wydarzenia warto zano
tować, że dotychczas już pięciu biegaczy uzy
skało wynik 10,2 sek., ani razu jednak wyn;k

ł>e. Na zawodach tych padł jeden rekord Po
morza, uzyskany przez sztafetę KPW. Pomo
rzanin, która w sztafecie 4x100 mtr. uzyska
lif
zas 45,5 sek. Poza tym wyróżnić należy
dobry wynik KrygeraT (Pomorze) w rzucie ku
h 13,49, który to w ynik jest bliski rekordu

jajko rekord St Zj., nie został jednak przedstaa

Pomorskiego.

W ogólnej punktacji zwyciężył KPW. Po
morzanin, 168,5 pkt, 2) KPW. Katowice 140,5
rkt., 3) Stadion Chorzów 126 pkt. KPW. Po
morzanin zwyciężył w obu konkurencjach pan
i panów.

Zamknięcie akademickich
mistrzostw świata

ten nie został zatwierdzony. Poraź pierwszy

wynik taki irzysftał Amerykanin Paddook w r.
1925, następnie Metcalfe w 1932 r., dalej —
Peacock w 1935 r., Owens w 1936 r. i wreezcia
— Ben Jonson. Wszyscy wymienieni reprezen
towali barwy Stenów Zjfd'MO<:zonych.

Wynik Paddocka, uzyskany zresztą na dy
stanse 110 y (100 m i 58 cm) uznany został
wiony do zatwierdzenia Międzynarodowej FedA

racji L. Atletycznej. Pozostałe cztery wynilł

Międzynarodowe zawody bokserskie w Berlinie

z udziałem Polaków

W dniu 8 października odbędą się w Ber

uzyskane były przy zbyt pomyślnym wietrze.
SCHMELLING WRACA DO EUROPY.
ScbmelHnig, bawiący obecnie w Ameryce if
oczekiwaniu na zapowiedziany mecz ze zwycięz
cą spotkania Louis-Farr, będzie musiał wracał
do Niemiec, gdyż — zdaniem meneżera Jacoba

mecz ten dojdzie do stóku dopiero w lipcu
w lekkiej: Nurnberg i Sonntag (Niemcy) przyszłego roku.

linie międzynarodowe zawody bokserskie ama oraz Kajnar (Polska),
torów.

w pół-średniej: Murach i Henneckens (N),
W zawodach powyższych wezmą udział Garbarino (Włochy) i Tritz (Francja),
Polacy. Program walk przedstawia się nastę
w średniej — Dcspaux (Francja) i Bonadio
pująco:

Niemcy biją Estonie 4:1
W Królewcu wobec 16 000 widzów rozesn*
ny zostaH mecz piłkarski o mistrzostwo śwUa

w wadze muszej walczyć będą: Kaiser (Włochy),
w wadze ciężkiej spotkać się mają Niemcy pomiędzy Niemcami a Estonią. Zwyciężyli
(Niemcy), Bruss (Niemcy), Sobkowiak (Polska)
W niedzielę zakończyły się w Paryżu akade i Enekes (Węgry),
Niemcy 4:1 (0:1)
Runge i Pietsch, oraz Węgier Nagy.
mickie mistrzostwa świata. Ze względu na tragi
ka* śmierć szermierza francuskiego Monal'a,
Wszystkie uroczystości zamknięcia igrzysk zosta

ły odwołane. Na masztach flagi na znak żałoby
My opuszczone do połowy. Po zarządzeniu mi
ŁlJty ciszy, odczytano przez megafony decyzję
feądu francuskiego, przyznającą zmarłemu złoty
medal zasługi.

Ostatniego dnia odbyły się pozostałe konku
rsie lekkoatletyczne. Polacy startowali w 2-ch
• nkurencjach: w sztafecie 4x100 mtr. I w sko
ku wzwyż.

W skoku wzwyż bracia Hofmanowie odpadli w

f^edbojach,
nio kwalifikując się du finału, gdyż
Łl
8 mogli przekroczyć w.maganej wysokości 1,83
Jjk Marian Jofman osiągnął 1,70 a Karol 1,80.
finale zwyciężył Niemiec Weinkoetz skokiem
•
l'tt przed Czechem Galanda 1,90.
, 'sztafeta polska 4x100 mtr. w składnie Danow
. Koźlicki, Tęsiorowski i Trojanowski zajęła 4
1c
Jsce w czasie 43,1 sek. wyprzedając Szwajca
,0'
i Czechosłowację. Zwyciężyła sztafeta angiel
J* w czasie 41,8 przed Niemcami 42,4 i Francją

w Grudziądzu
110 m. przez płotki — Schellm (Niem
Wobec 8 tysięcy wldzi5w rozegrane zo
stały w Grudziądzu wielkie międzynarodo cy) 15,7,
we zawody lekkoatletyczne, zorganizowa
Rzut kulą — Gicrutto (AZS. Warsza
ne przez miejscowy klub niemiecki S. C . wa) 15.55,
G Na zawodach startowała reprezentacja
800 mtr. — Haman (N) 1,54,
lekkoatletyczna Niemiec, która walczyła
100 mtr. — Mathus (N) 10,9,
przed tygodniem z Polską w Warszawie,
— Niemcy 43,3,
4x100mtr.
czołowi lekkoatleci polscy z Nojim na cze
Skok wzwyż — Gehmert (N) 1,90,
le, lekkoatleci austriaccy oraz W. M. Gdań
ska. Wyniki były następujące:
j 2) Gicrutto 1,80,

1500 mtr. — Staniszewski (Syrena War*
szawa) 4:09

200 mtr! — Mathus (N) 22,7, 2) Gude
nus (Austria) 23,5.
Trójskok — Ziebe (N) 14,58, 2) Hanke
(Warszawianka) 13.69 .

Rzut młotem — . W ięckowski (Sokół
Bydgoszcz) 40,09.
5.000 mtr. — Noji 15:27,2, 2) Lieck (N)
15.34,1, 3) Wirkus 15.37,2.

\

Sir. W.

Nr. 23ł

Wtorek, dnia 11 to sterania IW r,

Sniadalnia i Winiarnia

Ratuszowa
Katowice, ul. Młyńska 4
poleca pierwszorzędne po.
trawy i wyśmienite wina za

leszczyckle i zagraniczne.
Lokal otwarty od 7—24 .

Właśc. Szarowska
(9013)

Repertuar Kinoteatrom od 31 VIII 1937
KINO CAPI I OL

ul Plebiscytowa 3

Pro! PASAŻERKA NA GAFĘ
Shirlcy Tempie

KINO CASINO

Pro1.: Światowej sławy film:

TRUXA

Pierackiego 17/W
KINO COLOSEUM

3Mara7

ORDYNAT MICHOROWSKI

Od środy: WŁADCA KALIFORNU

KINO RULTO

NIE ZNAŁA MIŁOŚCI

św Jana 24

JrJm Bnles, Rrsaljnde Russel

KINO STYLOWY Od środy: 1) DAMA KAMELIOWA

Grota J. Piłsudskiego w kopalni soli ta Wieliczce z przepięknym jeziorem solnym, przez
które przeprawia się promeyn.

V Km. 1203 57, BU 36.

Sfltiepem

polskie samoloty komunikacyjne
szybkie — bezpieczne

b) przy ulicy Kościuszki L'6 o godzl
•zaK> biblioteczna oraz karabin Brac
twa Kurkowego—z futeralt-m oszacowa

Niskie ceny biletów.

ple Y2.M

Informacje: P. L . L. .LOT*, Lotnisko, tel. 145 i 135
większe biura podróży i u portjerów większ. hoteli

i\.

Kuchomosci powyiAM oclmlać można
fctspoirtdulo przed roipocttctem licytacji
KOMORNIK KĄDO ORODZKIBGO

! POSAD POSZUKUJĄ I
Komornik Su.du Giod/kieao w KaH

tach rewiru VII, Józef Bortel,

M

iRncclarię w Katowicach, ul, Bobleaklego
nr 15 na podstawie art. i>»2 k. p . c. podają
do publicznej wiadomości, że dnia 1 wrze
Ima1997r.og .dz. W w Wetnowcu,
ul.
Piastów
nr 12 odbędz.e esc '-' £a licytacja
tu<" homo>ci, akłaiijącjrcll SIQ Z
K) szafek nocnych koloru popielatego,
#*zacowa iycH na łączną sumę zl 700.—

zł.

Ru hon.ot-cl można oglądać w dniu li
cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo
nym .

(8322)

L»ula 10 aierpnia 1937 r.
KOMORNIK SADU GRODZKIEGO

w Katowicack rewiru VII.

doAdmPZ.pod.L.Z.68

(9012)

Biegła steirotypistka z wykształce
niem średnim, z ukończona przeszło

roczna praktyka szuka posady do
biura Stanie czek Lidia Katowice,
Mariacka 25. m . 1.

(9009)

^ Kra. 1801/37.

Obwieszczenie o licytacji

MIESZKANIA

Ogłaszam, że w pooledflah k, dnia 13
2 pokoje z kuchnia, przy mieszkaniu
[icznie w Wielkich Hajdukach przy ul. ozródek zamienię na takie same btz

JTześnia
19.37nrr.*>
o godz.
12.30 sprzidam
pu
ienkiewlcza
następujące
ruchomości:
1 krMens pokojowy % lustrem owalnym,

ogródka Tani czyjisz. Oferty GJ
1 obraz na płótnie przedstawiający P. Z. ped ,92*\

kwiaty i złote ramy), 1 radioaparat mar
ki Philips, 5 lampowy, i pz;<fu oszklona,
szerokości około 1.00 m., 1 szafa biblio

teczna, dębowa czarna, 1 kredens po

mocniczy z lustrem owalnym,
Oszacowane .na łączną sumę zł 1.290.
Ruchomości powyższe oglądać otoźna na

DRUKI

nie ogłasza się za pośreduict
wem dzienników i czasopism.

WSZELKIEGO RODZAJU DLA
URZĘDÓW. ORGANIZACYJ ,
TOWARZYSTW i PRYWATNEJ

DRUKARNIA ŚLĄSKA
SPÓŁKA Z OGRAN. OUPOW.

spodarstwem Oferty do P. Z. pjd
T. O.

kupisz lub sprzedasz korzystnie
każdy przedmiot, poszukasz ka
pitał, mieszkanie, pokoje 1 t. d .
Przez

drobne ogłoszenia
oszczędzasz niepotrzebn. wydatk
1 czas, a wynik jest zapewniony

Bon Nr. 8
la

Do wynajęcia 50 wywrotek 600 m,m,
1000 mb 3 toru, 600 m m żel podkłady
1000 mb7 toru na drewniarrych pod
kładach. OferJy do Reprezentacji P.
Z. Chorzów pod ..Wywrotki".
(9004)

Młyńska 5. Usuwarrie bezbolesne No

(9011)

drobne ogłoszenia

dwa łfete -15 słów

'

do wynajęcia. Telefon 251 61.

Jedynie przez

an.e,

Ważny od 1—15 września 1937.

ROŻNE

Lekarz - dentysta Baumgarten (z

P.Z.pod..AO.K.

KATOWICE

NAROŻNIK UL. BATOREGO 2
i ULICY KOŚCIUSZKI NR. 15
TELErON NR. 308 78 i 304-26

Wdowiec, lat 65. bezdzietny z eme
rytura 120 zl mieś., ma zamiar po
znać starsza ramie lub wdowę bez
dzietna, z małym majątkiem lub go

2 pokoi z kuchnią i komfortem po
szukuje w Katowicach.
'* Oferty do

miejscu sprzedaży ćwierć godziny przed Mieszkanie 3-pcko jowe, komfortowe,
(8321) na Kolonii Urzędniczej w Ponewniku
rozpoczęciem licytacji.
JAN NAKONIECZNY
Komornik,

I SPRZEDAŻE

Panienka poszukuje posady prakty Chcesz kupić łub sprzedać nierucho
kaniki u lekarza. Znoszenia
do Adm. mość zgłoś sie da Górnośląskiej
"'
"
P Z. pod .Praktyka .
(69a4) Biura „TRANSAKCJA , Katowice,
Kościuszki 2 Poleca kamienice, do
Emeryt Kónrjczy. lat 49, żonaty, po my, gospodarstwa składy. (9008)
szi:kuie posady jako dozorca domu.
woźnego lub portiera, znaiacy się ną
I
MATRYMONIALNE
wszelkich drobnych reperaciach do \

mowych za wolne mieszikarrie i sikro
1 szafki lekarskiej za szkleni, ti łóżek mne wynagrodzenie Łaskawe zgloez.
"
metalowych,

wystawy

jest przedsiębiorstwo, które

KLIENTEL1DOSTARCZA

(8323)

ruchomości

3 Mała :S

kursują

odbiornik radiowy, biurko d«-bowe oraz
muszynę do M70l i. oszacowuue na su
mę :-> "— zł.

Obwieszczenie o licytacji

TAJEMNICA STAREGO ZAMKU
Hairsi Knoreck, Han§. Stuewe — pro!,

(także w niedziele)

Mi

w Katowicach rewiru l.

2) ME CAŁUJ W KINIE

KINO UNION

Codzien

Obwieszczenie o licytacji
Oct«ł«<:am, że we czwartek, dnia 2-go
wrześuia 1937 r. sprzedam publicznie w
Katowicach:
a> przy ulicy Dąbrowskiego 10 o godz.

ne na auinc 7t>0.

Stawowa nr. 19

Berlina) przyjmuie Katowice, uli;a
woczesne laboratorium zębów Rent Zapomniałam ci powiedzieć kocha
gen, kwarcówka. Ceny przystępie ny, że mam narzeczonego, który jest
(839?) marynarzem na łodzi op&wodned.

Niemiła przygoda Filipa Pipki

każde dalsze słowo 20 gr
Do listów poza miejscowych

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

