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Panika w Gdańsku
Gdańszczanie uciekają do Polski
Gulden stracił 60 proc. wartości
Ttlegram trias nu
GDAŃSK, 12. 7 . (w).
Policja gdańska stosuje ssereg repre
rvj w stosunku do licznych Gdańszczan,
którzy za wszelką cent* wyzbywają sic, gul

dena, zakupując złot« polskie. W Cdań
«!.u cena guldena wynosi w tej chwili 40
[d» "'ii gr polskich, a jak wiadomo, nomi

Zbrojenia Anglii

nalnie gulden powinien być wart 1 zł.
Poza tym notuje się masowe ucieczki

Gdańszczan z całego wolnego miasta do
Polski.

ską do kolportażu kilku pism polskich,
które od dłuższego czasu miały odebrany
debit. Dzienniki te zostały rozchwytane
przez publiczność gdań*ką.

Pewną sensacje w Gdańsku wywołało
wczoraj dopuszczenie przez policję gdań

Z wielkim zainteresowaniem oczekuje
sie w Gdańsku na proces polskiego inspek

przestanie być kuźnią antypolskich nastrojów

Zawieszenie działalności Towarzystwa Teatru Niemieckiego

W środo opublikowano''dodatkowy bud
woj ^kowy przewidujący wydatków wy
rtei 79,1 milionów funtów. Susha U be
a zużyta na pokrycie koeztów związanych

T tle gram

własny

Niemieckiego Teatru w Cieszynie. Poda

: wołaniem poborowych do milicji oraz

Cieszyn, 12 lipca
Od dłuższego czasu, obywatele m Cie

waliśmy już onegdaj wiadomość że Towa

iw, dla armii terytorialnej sumę 13.1

szyna byli zmuszeni przyglądać się bez
radnie wyczynom kuźni antypolskich na
strojów, jaką przedstawiało Towarzystwo

^irmców hasła „zariiek zum Reich" .
Są dwa sposoby realizacji tego ha

U.
Pierwszy, przeprowadzany jut od

Knego czasu przez Berlin, polegający
\Q tym, że po prostu zabiera się ziemie
«dze,
na których przypadkowo żarnie
'
«/<? Niemcy i wciela się je do Reicha,
|JB| drugi sposób, który obecnie w wy
:' kilkumiesięcznych rokowań docho
u

do skutku w odr.iesieniu do Tyrolu.
Ha on na tym, iż Niemcy, zamiesz
muszą
iocy poza granicami Rzeszy,
chcąc nie chcąc — wracać do ojczy

W9, •

' ważamy, że ta druga forma arze

•

Wftu'istniania

II

Skoro bowiem przyjmuje się zasadę,

wyrażającą się w haśle „zuriiek zum

Reich" , która ma zaspokoić tęsknoty pa
organizmach
sożytujących na obcych

społecznych i narodowych Niemców —
to — sprawiedliwość nakazuje — aby

nie stwarzać uprzywilejowań i pozba

wiać możliwości powrotu do
ojczyzny
innych Niemców, rozsianych w więk
szych czy mniejszych skupiskach czy to

na Pomorza, w Pozrańskim czy też na

Śląsku, Wołyniu lub chociażby w Mało
polsce Wschodniej.
W realizacji tych tęsknot natęży im
pójść jak najdalej na rękę i ułatwić po

wrót na łono ojczyzny niemieckiej. W
przeciwnym bowiem wypadku żywioł

niemiecki w Polsce będzie rozgoryczony,

niezadowolony i stale będzie sarkał na
swych gospodarzy.

Sądzimy, że skoro w przyjaznych

rozmowach udało się Mussoliniema zna
leźć sprawiedliwe rozwiązanie problemu
mniejszości niemieckiej a siebie, to z ró
wnym powodzeniem uda się to przepro
wadzić fakże w Polsce, we Francji, Bel

hasła .juriiek zum Reich"
Js'? bardziej słuszna, a co najważniej gii, Holandii itd. Jugosławia na przy
pozbawiona groźby kompłikacyj kład już dziś zupełnie poważnie pod
Mzynarodowych i zbrojnego konłlik

chodzi do tego zagadnienia i czyni przy
gotowania, by hasto ..zuriiek zum Reich"

"^zykład z Niemcami tyrolskimi mo
f yć z całkowitym powodzeniem po
b"h°ny r° wnież i na innych odcin

cżynią i inne państwa, wówczas naresz

u

blicyści angielscy i francuscy na
l ?ch swych pism wyraźnie zalecają,
>y
procedurę tę zastosować w wol
'fieście
Gdańska.
*'• ni» tylko tam

p

przedstawień polskich w teatrze cieszyń
skim.

Władze polskie nie zabierały przez

dłuższy czas głosu w tej
' sprawie ograni
czając się do obserwac./ stosunków Miar

dujemy się że władze zarządziły w dniu
dzisiejszym zawieszenie wspomnianego
towarzystwa niemieckiego Komisarzem
rządowym zamianowano em. prof. Jasic
kiego.

Zarządzenie to przyniesie niewątpliwie
ulgę wzburzonej opinii publicznej m. Cie
szyna I

-OOO

„Zur&ck sam Reich

Jf^tnieniem głoszonego od łat przez

rzystwo to posunęło się do zakazania

ka przebrała się jednak wyraźnie I Dowia

w)puue
z dnia
^•WWS AWWWWW
Ch.) Nie mało wrzawy wywoła
'W.kulturalnym
świecie wiadomość o
pomiarze wysiedlenia z południowego
ymlu ponad 200 000 Niemców.
Drakońska ta, z punktu widzenia o
' Inoludzkiego
decyzja, mimo swej bru
Wności, posiada jednak bardzo poacza
jorą wymową i jest idealnym urzeczy

niu.

Teatr niemiecki w Cieszynie

tpetjalu*
Obsługa
LONDYN. 12 7. [F)

.••krzemem sianu armii terytorialnej.
Vi cele milicji przeznaczono 27.9 miln

tora celnego Lipińskiego, który skatowa
ny przez policje gdańską, od kilku tygodni
przebywa w wiezieniu. Proces ten. o ile
sprawa nie zostanie wycofana przez proku
ratora, odbędzie się jeszcze w tym tygod

znalazło pełną realizację. Skoro to a

cie wszyscy Niemcy znajdą się pod
wspólnym dachem, w granicach
nej

włas

o/fkyzny.

Wierną zasługą. Massoliniego fest, ił
nauczy* jak należy właściwie rozumieć
hasła „zuriiek zum Reich" i „Ein Wołk.
*in Reich, ein fBhrer" .

Bombowce angielskie
przylecą do Polski

Ob3iuga

specjalna

LONDYN. 12. 7. (F)

Londyńska prasa poranna omawia na
czołowych miejscach wczorajszy lot bry
tyjskich eskadr bombowych nad teryto

rium Francji. Reuter donosi, że w naj
bliższej przyszłości odbędą się dalsze loty

do francuskich lotnisk, podczas których
eskadry powietrzne będą — w przeci

wieństwie do wczorajszego lotu — ląd*
wały na poszczególnych lotniskach, selera,
zapoznania pilotów s miejscowymi urzą
dzeniami.

„Daily Mail" dowiaduje «ię, że brytyj
skie dowództwo floty powietrznej zamie
rza zorganizować podobne loty do krajów

sprzymierzonych a m. in. do Polski. W
najbliższej przyszłości zostaną ustalone
szczegóły tych raidów powietrznych.

PAKT WIECZYSTEJ PRZYJAŹNI

łączy Bułgarię i Jugosławię
Obsługa

specjalna

B1AŁOGRÓD, 12. 7. (F)
Bułgarski premier Kiosseiwanow udzie

lił wywiadu przedstawicielowi dziennika
„Politica" .
W wywiadzie tym zaznaczył premier,
że rozmowy, które przeprowadził % min.
spraw zagranicznych Jugosławii Cincar
Markowiczem odbywały się w atmosferze
serdecznego zaufania. Omówione zostały

wszystkie kwestie dotyczące obydw. «.».>
oraz rozważono położenie polityczne, bu

dzące poważne troski. Pakt wieczystej
przyjaźni, łączący oba narody, nmożliwi
rozwiązać wszystkie problemy i wspólnie
stawić czoło rozgrywającym się wypad
kom.

Premier Kiosseiwanow zapowiedział
wizytę jugosłowiańskiego ministra spraw
zagranicznych w Sofii.

NIEMIECKIE FANTAZJE GEOGRA
FICZNE.
GDAŃSK. IŁ 7. PAP.
Z Malborc/a donossą, ie tamtejme wtadae woj

ak owe nasyłają karty mobiliuryjoe do rrrrrwi
rtów a poleceniem eUwietiia eie w roamiityrfc
Siranooacb pomorskich, jak ta w Torunia, Gro
daiaiLaw, Inowrocławia etc
Zafcawa ••piórowa a> taj formie aamieasa tylka

 U.
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Ostatnie tyl&gramy

Pragmatyka służbowa
dla pracowników samorządowych
T(11<]ram

wła sny

WARSZAWA. 12. 7 . (S)
Minister Spraw Wewnętrznych wydał
ifcilattl o zasadach polityki pracowniczej
w samorządzie terytorialnym. Okólnik ten
przypominając dotychczasowe wskazówki
władz w sprawach polityki pracowniczej
w samorządzie, zawiera szereg nowych
zupełnie zaleceń, stanowiąc do pewnego

stopnia tymczasowa kodeks pracy w

związkach samorządowych.

W okólniku poruszono istotne zagad
nienia pracownicze, iak dobór pracowni
ków, podaoazeni* ich kwalifikacji, cza*
pracy, urlopy wypoci ysJiowe, awanse,
uposażenia i emerytury.

Nale.*v podkreślić zalecenie ministra
zatrudniania w samorządzie w pierwszym

r/ęd/ic kandydatów, wykazujących się
• yuJMhfrf studiami. W przygotowaniu
kandydatów do pracy w samorządzie te
r% tonalnym szczególnie wainą rolą od
grywa Instytut Komunalny w Warszawie.

Związki samorządowe, kierując odpowied

nich kandydatów na organizowane przez
instytut kursy m. in. powinny im zapew
nić płat ne url opy.

W sprawie czasu pracy okólnik przy

pomina obowiązek stosowania się do cza
su pracy orzedów państwowych. Należy

spowodowane nierozważnym zwalnianiem

pracowników. Zwolnienie pracownika w

samorządzie nastąpić może jedynie na pod
stawie miejscowych statutów służbowych,

a w braku statutu, na podstawie obowią
zujących przepisów prawa. Zwolnienie dy
scyplinarne powinno być poprzedzone po
stępowaniem dyscyplinarnym, zapewnia
jącym obwinionemu prawa strony i moż
ność podjęcia środków obrony.
Specialnej uwadze i trosce władz nad
zorczych poleca w okólniku swym minister
Spraw Wewnętrznych warunki bytu pra
cowników samorządowych w związkach
położonych na obszarze C. O. P . w ośrod

dogodnych warunkach.
Końcowa część okólnika zawiera zale
cenia w sprawie emerytur. Podkreślają one,

że pracownik samorządowy nie może w

żadnym razie być pozbawiony należnych
mu z miejscowych funduszów emerytal
nych, lub instytucyj ubezpieczeń społecz

nych, Iwiadczeń czasowych lub trwałych

JAPOŃCZYCY PRAGNĄ ZGODY
Z SOWIETAMI

dzana.

go", (I) jeżeli Mongolia wystąpi z odpowied

Okólnik zwraca uwagę władz samorzą
dowych na właściwe traktowanie urlopów
pracowniczych, stwierdzając, źe są one nie

nimi propozyciami pod tym względem.

wiedzi, wystąpił natomiast za swej strony

z protestem 9 bm Skreśliwszy, iż rzeka

Khalka stanowi granicę pomiędzy Mandżu
kuo a Zewnętrzny Mongolią, rzecznk rzą

du mandżurskego zaznaczył, iż zarówno
Mandżuria, jak i Japonia były zmuszone
wystąpić we własnej obrjnie i odeprzeć
wojska sowiecko-mongolske poza granicę

Przypomniawszy, iż rząd mandżurski
czterokrotnie wystąpił z protestem prze
ciwko nielegalnemu przekroczeniu (I) gra
nicy mandżurskie! przez wojska mongolskie
1 sowieckie, przedstawiciel rządu mandżur

skiego oświadczył, iż rząo Zewnętrznej
Mongolii pozostawił te protesty bez odpo

Wyraźa;ąc nadzieję m przywrócenie
normalnych, pokojowych stosunków gra

nicznych, przedstawiciel Aiodiuru zakoń
czył swe wywody oświadczeniem. ix Man
dżuria jest gotowa przyjąć propozycje Ze
wnętrznej Mongolii, zmierzające do załat
wienia sporu granicznego.

Wysiedlanie Niemców z Tyrolu

rozpoczęto się od wydalenia innych cudzoziemców
PARYŻ, 12. 7. PAT.

Jak eię dowiaduje atencja Havas« z
Hrymn. zarządzenie, nakazujące opuszcze

nie Górnej Adygi przez przebywających
tam ruil/.ii/.iim«()W, podyktowane zostało

względami politycznymi i wojskowymi.
Podobne** wyjaśnienia udzieliło włoskie
mini-terstwo spraw zagranicznych dyplo
matom zagranicznym, zwracającym się •
informacje w sprawie wysiedlania cudzo
ziemców.

Nakaz, wyjazdu w ciągu 18 godzin od
nosić sie ma tv!ko do cudzoziemców c«
nowo zamieszkałych w prowincji Bolzano.
przeważnie w charakterze tnrv»tów. Cu
il/o/.ii -mcom . przebywającym na stałe w
tym okręgu, przeważnie pracownikom ho
telarskim, mają być przyznane dłuższe
teiminy.
W rzymskich kolach zagranicznych *••
wo komentują powyższe zarządzenia, za

stanawiając się nad ich istotnymi moty
wami.

BERN, 12. 7. PAT.
Jak dono«i „Nene Ziirieher Ztg." oby
watelom szwajcarskim w Tyrolu, którzy
otrzymali nakaz wyjazda, polecono z
Berna pozostać na miejscu, aż do nadejścia
nowych dyspozycyj. W stolicy Szwajcarii
żywią bowiem nadzieję, źe objętym zarzą
dzeniem cudzoziemcom przyznana będzie
zwłoka, nim podjęte zostaną rozmowy dy

plomatyczne w sprawie zasadniczego za
łatwienia kwestii.
Zdaniem dziennika zarządzenie w spra
wie wysiedlania cudzoziemców pozostaje
w związku z projekłem wv«iedlenłn ludno
ści niemieckiej z Południowego Tvroln.
Wobec tego, że Niemcy otrzymali 3-mie

CZY NIE SMUCI CIĘ WIDOK
ile odżywionego i chorego dziecka?
Ułatw mu wyjazd na kolonie letnie,
finansowane przez Pomoc Zimową!

Ztóż ofiarę!

sieczny termin na opuszczenie prowincji innych cudzoziemców, którym dlatego, jak
Bolzano. chodziło o to, aby wywołać wrn się zdaje, nakazano natychmiastowy wr
zenie, ii zostali łagodniej potraktowani od inzd.

ooc

Wspaniała defilada
w 150-lecie zdobycia
Basfylii
angielskie wszelkiego rodzaju broni. Rów
Obsługa

spe cj aln a,

PARYŻ, 12. 7. (F)
Przebieg defilady w święto narodowe

dnia 14 bm. został już ostatecznie ustalony.
Będzie to największa manifestacja wojsko
wa, jaka odbędzie się w Paryżu od chwili
zawarcia pokoju i zawieszenia broni. W de
filadzie w dniu 14 lipca rb weźmie udział
30 łys wojska w tym 3500 konnicy, 600 róż
nych samochodów 120 dział rozmaitego
kalibru, 350 czołgów Poza wojskiem fran
cuskim defilować będą silne kontyngenty

nież wśród kilkuset samolotów, które za
kończą defiladę, weźmie udzia! około 200
samolotów angielskich.

Na posiedzeniu rady ministrów ustalo
no odznaczenia jakie z okazji 150-lecia re
wolucji francuskiei postanowiono nadać kil
ku obywatelom Wynalazca kina, sędziwy
Lumiere otrzyma wielką wstęgę Legii Ho
norowej Dalej odznaczeni zostaną ambasa
dor Leger, prof Seignolos. prof Blanchard,
szef sekcji w radzie stanu Cahan - SaJvator
i inni.

^Wierni konfederaci**
Hitlerowcy szwajcarscy szpiegują
ZURYCH, 12 7. PAT .

W procesie o szpiegostwo przeciwko
narodowym socjalistom nastąpił w środę
rano moment zwrotny. ProKurator oświad
czył, te podległe mu władze w Bernie uzy
skały samorzutne zeznania niejakiego Stei
gera, nie zamieszanego w sprawie, który
utrzymuje, że od oficjalnych agentów Rze
szy niemieckiej otrzymał misję przeprowa
dzenia wywiadu co do osoby żony szwaj

sp« Jf alną,

LONDYN, 12. 7. (F)
Specjalny korespondent „Daily Ile.
rald" donosi o przygotowaniach wojen
nych w pośpiesznym tempie na wyspach

Dodekanezu. Na wyspie Iłhodos statki

niemieckie nieustannie wyładowują matę
rialy wojenne. W -rod 16 włoskich okrę
tów, znajdujących się w porcie Mandraki.
najnowszego

Na rozkaz ren. Crazisni gubernator
archipelagu polecił ewakuować ludno-ć

cywilną z wysp I.eros i Patmos i prze.
siedlić jq na wyspę Cnlymbos. Wielu z
wysiedlonych zdołało zhiee i dopłynąć na
łodziach do wybrzeża tureckiego w Azii
Mniejszej. Gen. Graziani oglotil poza tvm
rozporządzenie, w którym zakazuje wło
skim urzędnikom utrzymywania jakichkol
wiek prywatnych stosunków z ludność'.}
cyuilną.

Seria katastrof
lotniczych

I
MADRYT, 12 7 PAT.
W dniu wczoraiszym wydarzyły się w I

Hiszpanii dwa ciężkie wypadki lotnicze. Na

lotnisku w Barajas kolo Madrytu spadł sa
molot bombowy, przy czym zabitych zo
stało 3-ch oficerów, stanowiących załogę
samolotu Drugi wypadek wydarzy! się v>
miescowości San Juan de Aznalfarache w
Anda!uz;i. gdzie w katastrofie samolotu
zginęło 5-ciu oficerów.
BUKARESZT. 12 7 PAT

W odległości 25 mil na północ od CM
zderzyły się trzy rumuńskie samoloty woj
skowe, odbywa' ące lot ćwiczebny Trze
piloci zginęli Oficialny komunikat stwier
dza, źe przyczyną katastrofy była niepogo
da i niski pułap chmur.

Skoda odrodzi się
za granicą
Obsługa

8 pecjalna

PARYŻ, 12. 7. (F)

SS miliona I. sztcrl., nabycie przez W. Bry 
tanię 200 tys. ton zboża rumuńskiego.

Rokowania zakończone tym układem

podjęte były w Bukareszcie przez specjalna
brytyfcka misję handlową, na które) czele
stal Frederick Leithrosa.

As
1

rl

hyi
torzi
Ęfowi

Obsług*

specjalni

BUKARESZT, 12 7 (FI
W pobliżu stacji kol Cluj w Siedmio
grodzie wydarzyła się dzisiaj straszna ka
tastrofa kolejowa. Pociąg wojskowy zde
rzył się w pełnym pędzie z pociągiem oso

bowym Są zabici i ranni Szczegółów n»|
razie brak.

WOJNA MOŻE WYBUCHNĄĆ
W KAŻDEJ CHWILI
LONDYN, 12 7 PAT

Przemawiając na dorocznym zgrom*

dzeniu „protestanckiego towarzystwa polłJ
tycznego Ulsteru" premier irlandzki
rządu północnego lord Cz&igaron osw>sdj

czyi m in „Wojna może wybuchnąć

Ulster, zostały oddane do całkowitej dys|
zycjl Imperium".

mają doniosłe znaczenie.

tbr

ZDERZENIE POCIĄGÓW
W RUMUNII

można było wykazać interwencji oficjalnych

agentów niemieckich, zeznania Steigera

kea

ły w Skodzie, zamierza zużytkować tech
ników i inżynierów dawnej fabryki cze
chosłowackiej. Uciekli oni. jak wiadomo,
przed okupacją niemiecką za granicę, za
bierajac ze sobą główne plany fabrykacji
Schneider ma zamiar wybudować nowe f>
bryki Skody przv udziale kapitałn czecho
słowackiego, będącego w Ameryce, w Ka
nadzie w prowincji Ouebec.

kowie służby wywiadowczej organizacji pod
aazwą „Wierni Konfederaci".
Wobec tego. iż w ciągu dotychczasowej

rozprawy na toczącym się procesie nie

M
ID' )

Dzisiejsza „Republicpie" podaje sen«»
eyjną wiadomość, że koncern zbrojeniowy
„Schncider-Creusot", który posiada odzi-i

każdej chwili. Jeżeli dojdzie do katastrol
naród brytyjski weźmie udział w zatarł
zbrojnym z czystymi rękami, celem obron!
słusznej sprawy. Jeżeli dyktatorowie •
zrozumieją tym razem, że W. Brytania i1'
szczera, to doznają gorzkiego rozczarow

carskiego szefa sztabu generalnego. Misja
ta jest identyczną do tej, jaką mieli człon

Złoto brytyjskie dla Rumunii
LONDYN, 12 7 PAT.
Brytyjsko-rumuóskie rokowania gospo
darcze zakończyły się podpisaniem w środę
układu przez posła rumuńskiego w Londy
nie Tilea i brytyjskiego min handlu 0!iver
Stanleya. Układ przewidywać ma poza o
dtjelenieni Rumunii kredytu w wysokości

Obsługa

wych w K. K. O., z których mogły by być jest 7 łodzi podwodnych
udzielane pożyczki dla pracowników na typu.

kach o rozbudowujących się zakładach wskutek zaniedbań lub wadliwej działalno*
przemysłowych, szczególnie w pow niżań ści związków samorządowych.
Zasady okólnika w niczym nie mogą na
skim, tarnobrzeskim mieleckim .rzeszow 
skim, dębickim oraz w mieście Kraśniku i ruszać ścisłego przestrzegania przepisów o
Sandomierzu. Celowym też może okazać zatrudnieniu w związkach samorządowych
się przyznanie niektórym kategoriom pra osób zasłużonych w walkach o niepodle
głość, oraz osób. którym przysługuje pierw
cowników świaaczeń w naiurze np. w po szeństwo
w obsadzaniu stanowisk w sa
staci mieszkania opału, światła itp. po ce
morządzie.
nią odpowiednio zniżonej.
<X5 0

unikać zatrudniania pracowników w go
HSING KING, 12 7 PAT.
dzinach poza urzędowych, a jeśli jest to
Przedstawiciel rządu mandżurskiego, iak
konieczne, w przypadkach i okresach
szczególnego nasilenia pracy, wówczas donosi egenca Domei. wyraził gotowość
praca taka w miarą możliwości finanso nawiązana rokowań z Zewnętrzną Mongo
wych samorządów, powinna być wynagra lią w celu załatwienia „sporu graniczne

t\lko indywidualnym prawem pracowni
ka, lecz lezą w interesie służby. Okólnik
dalej podkreśla z całym naciskiem niedo
puszczalność narażania związków samo
rządowych na koszty procesów sądowych.

Minister Spraw Wewnętrznych zaleca

też w wypadku poważniejszego zadłużenia
pracowników, w większych związkach sa
morządowych, rozważanie sprawy urucho
mienia specjalnych funduszów oddłużenio

Przygotowania
na wyspach
Dodekanezu

nie. Wszelkie środki, jakimi rozporze^

KREDYTY ANGIELSKIE
DLA GRECJI
LONDYN, 12. 7. PAT

W dniu dzisiejszym pomiędzy rząd 1
greckim a Board of Trade (tninisterst'
handlu) zawarty został układ, dotycu
przyznania Grecji kredytów w wysokt
2.M0.900 (nntów szterl. Kredyty te «'
mują gwarancje t. zw departamentu •p
port Credit Garantes", którego zadafl''
jest zapewnianie dostawcom spłaty *• , ^n»Ti
M^k ^
wierzytelności.
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Kartki z podróży

Jlcasa donosi:

FrzecJo RM&SJECK

PLAN POWSTANIA W CZECHACH
Prasa codzienna ciągle informuje o wroflc*

z ohsen wagonu faofe/oii €>#jo
(KORESPONDENCJA WŁASNA „POLSKI ZACHODNIEJ

_

.

LONDYN, w lipcu 1939 r.

"

•ztuka, brzoskwinie po 10 fenigów) do

zwłaszcza dla rowerzystów i motocy 

wpadł mi do ręki numer lokalnego
pi
"

że sport niemiecki łączy „przyjemne

\\ / drodze powrotnej z Polski na minowali cudzoziemcy.
klistów, do zachodnich połaci Niemiec,
yy nasz posterunek prasowy nad
Mijaliśmy miasto Braunschweig, gdy przy czym nasuwa się przypuszczenie,
"
Tamizą, wybrałem turę lądową

z

ra przełaj przez Trzecią Rzeszę, od sma „Allgemeiner Anzeiger z krzyczą przygotowaniami niemieckimi na za
Zbąszynia do Aachen na pograniczu cym nagłówkiem: „Danzg ist ruhig " i chodnim froncie w wypadku zbrojnego

drugim na pierwszej
kolumnie tytułem:
"
Już w wagonie kolejowym bezpośre „Złoto za krew (Gold fur Blut). Wspo
dniej komunikacji z Warszawy via Ber mniane pismo nazistowskie zaoparzyło
1 n do Brukseli, natknęliśmy się na pa wiadomość o sfinansowaniu wywozu
j.iżerów niemieckich i anglosaskich w sprzętu wojennego z Anglii do Polski
szczególności grupę Amerykanów, po i państw bloku przeciwnapastniczego w
wracających z feryj spędzonych w Pol komentarze pełne bzdur. Pieniąc się
ic* do Stanów Zjednoczonych. W prze nad wiadomością, że Polska otrzymać
d ale znalazło się również kilku Angli ma w Londynie wkrótce kredyty w wy
sokości 40 milionów funtów szterlingów
k w zatopionych
' w lekturze Timet/ów
..Braunschweiger Allg.
i Daily Express ów. Na granicy polsko (miliard złotych),
"
n i-micckiej w Neu Bentschen o 5 rano Anzeiger snuje brednie ,,o kredytach
wasalów Anglii"
i\>iadła do wagonu grupa nowych pa zbrojeniowych dla
fur Englands Vasallen)
"
n./c-rów po kontroli dewizowej, prze i(Rustungskredite
,,zakupnie
europejskiego
mięsa ar
prowadzonej na dworcu kolejowym, matniego dla własnych interesów
Wiel
fcbisj nabyliśmy kilka marek (ze zna kiej Brytanii.
li cm swastyki) na drobne wydatki po
Obserwując zachowanie się pasaże
dróżne w czasie przejazdu terytorium
D .nreckiego. Rzecz charakterystyczna, rów niemieckich w wagonie w dalszej
iż nikt z nowych pasażerów niemiec drodze do Dusseldorfu i ku zachodniej
k eh w naszym przedziale nie okazywał granicy Trzeciej Rzeszy, stwierdziłem,
nierniecko-belgijskim.

konfliktu.

W ciągu 12 godzin podróży kolejo
wej przejechaliśmy na przełaj Trzecią

Rzeszę, docierając o 8 wieczorem
do granicy niemiecko-belgijskiej w

Aachen. Tu raz jeszcze nastąpiła kon
trola dewizowa i ponowna zamiana nie
wydanych w drodze monet ze znakiem
swastyki na franki belgijskie. W parę
minut później, już na ziemi Belgów, w
atmosferze swobody ruchów i nadzwy 
czajnej uprzejmości, odbvła
się w;azdo
wa kontrola celna (trwa ' ąca 1 minutę),
po której z ust sympatycznego
urzędni
"
ka padły słowa: ,,bon (wszystko w po

rządku) i życzenia dtlszej
szczęśliwej
"
p0r>«-óTV: ,,bon voyage ..,

nastrojach ludneści czeskiij w Protektoracie
wobec okupantów. M . in. „Czas" piize:

Według pogłosek tu lutowanych, w ra

ce Gestapo dostały się planv informujące, te
tajne czeskie organizacje wojskowe przygo
towują aa wypadek wo.ny wybuch powita
nia na terenie ,,protektoratu".
W związku z tymi wiadomościami łączo

na jest tu wzmożona bardzo akcja czynni

ków niemieckich M in w najbliższych
dniach wyjechać ma do Berchtesgaden pro

tektor von Neurath, któr, ma zJać kancle
rzowi sprawozdanie z ciężkiej sytuacji w
Czechach.

Prawdopodobnie tez podczas pobytu u
Hitlera von Neuratha nastąpią ważne decy 
zje, o których mówi sie tu już od dłuższego

czasu, a których data oznaczona jest na
16 lipca.

Jak więc widać, mimo rosnącego ta uciska,
Czesi, oczekując godziny porachunku, nie za
niedbają przygotowań, które mają ten porachu
nek ułatwić. Są w pogotowiu!
Metody propagandowy Niemców są aż nadto
dobrze znane. Wmawiają oni w świat, że pewna

państwa prą do wojny, podcec tfdy oni sami
przepojeni są duchem pokoja. „Dziennik Po
znański" podaje nam przykład tego rodzaju pro
pagandy:

Wychodzi w Niemczech taki tygodnik z
naiwnymi obrazkami pt. ..Der Zeitspiegtl".
Ostatnio tygodnik ten zaatakował w sposób
zgodny z niemiecką kultura polemiczną Tow.

CzvteJni Ludowych w Poznaniu. Atak iest
ocżvwiście niesmaczny, a teza ataku — sta
ra. Oto kartki ilustrujące granice historycz

W błv«kawv-znvm poną^ u przetre
gl'śmy trasę do Brukseli i Ostendy.

ne Rzeczypospolitej Polsk.cj — wydane
przez T C L. — są dla tego tygodnika ni
mniej ni" w.ect.j tylko „polską propaganda,
wojenną
Mapa historycznej granicy pol

skłonności do nawiązania rozmowy. że znaczny odsetek podróżu; ących
Tylko Amerykanie podkreślali w roz Niemców nabywa przeważnie ilustro
• iwach silne wrażenie, jakie wywarła wane czasopisma sportowe, a przegląda
na nich postawa ludności polskiej, głę tylko powierzchownie dzienniki poli Jeszcze jedna — w nrarę surowa, ale
nader sprawna i uprzejma — kontrola
b-ki patriotyzm, ofiarność i czu;ność tyczne.
Młodzież hitlerowska, na którą na paszportowa brytyiska w Dovrze. i ru
inołeczeństwa polskiego Jeden z Yan
szyliśmy
''' w ostatni odcinek drogi, do
kesów zachwycał się pięknem kraj tknęliśmy się w wagonie na końcowym londvńs
e(fo św;ata pracy dziennikar
podróży do Aachen, rozpra
obrazu polskiego i zaznaczył, że szcze odcinku
'
lny urok posiadały dla niego drzewa wiała na więcei o wycieczkach week skiej na Fleet-Street.

znaczeniu obecne; granicy naszego Państwa
oceniona została przez niemieckie koła pro
pagandowe jako prowokicja do wojny mię
dzy Polską a Niemcami Komentarz niemiec
ki sugeruje przv tvm, ż<.*"dybv nie tego ro
dzaju propagand;., to Polak byłby niewątpli
wie jagnięciem radośnie beczącym na widok,
niemieckiego oobratvmca.
Ażeby uniknąć nieporozumień pragniemy
•twierdzić jeszcze raz. że my. Polacy, jesteś
my narodem wojennym, ale wojna nazywała
się w naszvm rycerskim słiwniku potrzebą,
te znaczy, że be* konieczności żaden Polak
szabli nie dobywa, ale w potrzebie na pew
no nie zawalia sie ani chybili. Są narody, dla
których wojnę tizeba propagować. Przypo

endowych

polepie.

Na dworcu Schlesischer Bahnhof w
Birlinie rozstaliśmy się z miłym towa
r/ stwem amerykańskim i po przesiad
em na innv dwo:zec, w taksówce, po
przez ulice śródmieścia Berlina udeko
Jnwane swastykami, kontynuowaliśmy
ł

fcilszą podróż kolejową z Potsdamer
phnhof już wyłącznie w towarzystwie
izistowskim. W poczekalni dworco
i spożyłem jeszcze naprędce podane

• adanie, złożone z herbaty i buiek.

Bi azało się, ii jajek zabrakło, a nato

piast zaofiarowano nanu marmoladę...
W wagonie kolejowym na trasie z
ferllna do Magdeburga natrafiłem na
uoę Niemek z liczną giomadką dzie
Hitlerowcy obecni w przedziale, po

wiązaniu rozmów z towarzyszkami
^róży, na ogólne temity, obdarowy 
wali dzieci towarzyszące matkom...
l'r>c!yczami,

przeróżnymi pomadkami i
ekierkami. Jeden z ofiarodawców sło
—
dyczy
jak się okazało — pracownik
twórni samolotów — nosił w kiesze
kilka zapasowych torebek z cukier
:

arni.„

W porze podwieczorkowej więk

fcoM pasażerów niemieckich raczyła
|C herbatą z termosów, natomiast w
^zie restauracyjnym przy kawie, lo
ch i owocach (banany po 12 fenigów

organizowanych

U (UuLtaw teMiwą takhjkt
Powiedzenie, ii państwa bałtyckie są
barometrem dyplomatycznym w Europie
powojennej stało się obecnie czymś więcej,
niż politycznym bon-mot. Na tle zmian, ja

czycy) wzięci byli w dwa o^nie baronowie
niemieccy
gnębili ich gospodarczo,: rząd
:
ro»y ski politycznie Natur-. "nie dążen a Ło
tyszów. Estończyków do autonomii choćby

podległy byłby tak bardzo zależny iak

ski z całą surowością i tępotą właściwą ów
czpsnym władzom

kich widownią była Europa środkowa nie
'
łatwo znałeżść państwa, których byt n e

kultura'nei były tłumione przez rząd car

państw bałtyckich od stosunku wzaemne
go sił mocarstw kontynentalnych, w pierw
szym zaś rzędzie Niemiec. Polski
i ZSRR
:
Słabość tych państw, nie nada ące się do
obrony granice naturalne, położenie nad
Bałtykiem — wszystko to przyczynia się
do wystawienia tych kraiów na łup pożąd

Od chwili, gdy państw* bałtyckit uzy 
skały byt niepod'egły. uczucia ich w sto
sunku do sąsiadów z Zachodu i ze Wscho
du nie u'e(jłv zm an;c Nie chcą i bo;ą się

liwości bezpośrednich sąsiadów i ich intryg
—
Niemiec i ZSRR.

Stąd też osobliwa taktyka jaką obrała
dyplomacja krajów bałty;kich, taktyka
której podłoże i motywy nie da:ą się wytłu
maczyć tylko argumentami natury politycz
nej. Jak twierdzi dobry znawca stosunków

w krajach nadbałtyckich, p. A . Mousset.
czynnik psychiczny odgrywa b dużą rolę w

polityce Łotwy, Estonii, tj tych krajów

których kwestia gwarancji przyczyniła się
w znacznym stopniu do niepowodzenia per
traktacji angielskc-sowieckich i uniemożli

wiła dojście do skutku tzw. szerokiego
Wspólnym kolorytem, wspólną cechą
wystąpień politycznych w obu krajach jest
brak zaufania, niechęć zarówno do Nie
miec jak i do Rosji. Im sąsiedztwo jest bliż
sze, tym antypatia przejawia się jaskrawiej,
silniej. W Tallinie np. odnoszą się do ZSRR
z większym brakiem zaufania, niż w Kow

nie, w Kownie zai obawiają się bardziej
Niemiec, niż w tallinie

Na obecne nastawienie psychiczne

wpływa najmocniej nie tak dawna prze

szłość przedwojenna w krajach bałtyckich
Kraje te wówczas były terenem wpływów
rosyjskich i niemieckich, obszarem, gdzie
sprawował twarde rządy carat. Mimo przy
należności państwowej do Rosji w prowin
cjach bałtyckich klasą rządzącą, uprzywi
lejowaną gospodarczo i politycznie była
wielka własność rolna niemiecka tzw. ba

ronowie kurlandzcy. Dopiero z* rządów
Aleksandra III zaczęto zwalczać i podwa
żać wpływy tej warstwy, ale — jednocze
śnie — przeprowadzać politykę rusyfika
cyjną wobec Łotyszów. Litwinów, Estoń

czyków. Akcja rządu carskiego skierowana
Polski ara

„ odbył się chrzest
<"isłe, córeczki. klóra, trzyma u ręko.

Czesław Lot.

masowo.

paktu angielskc-francusko-sowieckiego.

'':''

g^- "' e oczekiwał nas statek i krótka, bo
tylko czterogorl?:ina. nocna przeprawa
morska poprzez Kanał Angielski do Do
vru. O świcie powitała nas otulona ca
łunem lekkiej mgły ziemia angielska.

była na dwa fronty: przeciw Niemcom i

zarazem przeciw ludności rdzennej, niero

•yjskiej.

Łotysze. Estowie (jak i Ficland

komunizmu od którego dzieli ie ustroi
ideootfia struktura ekonomiczna W rów

nym storn'u żyw a niechęć i obawę przed
III Rzeszą,: które asnirac e I dążerra za*ra
ża;a bvtow państwowemu oraz młodei kul
:

Urze tvch kra ów

Prasa niemiecka

za^zjca Łotyszom

Estończykom że ich nieufność wobec Rze

szy iest wyrazem komoieksu niższości

Estończykom zaś i Fin'andzykom specjal
nie ich dążność iakoby do , właściwego
Te
Skandyniwom ułatwionego życia"
bzdury wypisywane przez organy prasowe
z resortu p Goebbelsa nie przyczyniają się
oczywiście do podniecenia sympatii dla re
gime'u hitlerowskiego, zwłaszcza po przy 
kładzie z „protektoratem" w Czechach
Zresztą agenci prasowi III Rzeszy, pi
Siąc o państwach bałtyckich, twierdzą, ii
należą one do rzędu tych kraiów. wobec
których Niemcy stosirą politykę przygra
nicza (Randstoatenpolitik) A to określenie
iest bardzo zbliżone do określema ..Lebens
raum". będącego właściwie logiczną filia
cją pierwszego.

Jasną jest więc rzeczą, iż kraie bałty
ckie nie żywią i nie mogą żywić sympatii
dla III Rzeszy. Natomiast dużą rolę odgry 
wać będą w ukształtowaniu się sytuacji nad
tą częścią wybr-eży Bałtyku stosunki mię

dzy państwami bałtyckimi

a

Pol ską .

Ukształtowane nowe stosunki między Pol
ską i Litwą wywierają tu swój wpływ.

Powstałe w innych coprawda warun
kach, w Europie traktatu wersalskiego —
dzięki Anglii i Francji — państwa bałty
ckie dzisiaj bardziej jeszcze, niż wczoraj
poczuwać się muszą do łączności z Zacho

dem, gdyż groźbą dla ich bytu może być
tylko osłabienie hamulców, krępujących
agresywny dynamizm III Rzeszy, dążącej
do hegemonii w Europie. Tym hamulcem
dla zaborczości germańskiej jest połączona

moc zbrojna Anglii, Francji i Polski. I tu
taj też. a nit indziej spoczywa gwarancja
bezpieczeństwa państw bałtyckich. E . R .

skiej na zachodzie przv równoczesnym za

mną się nam pewien naród, którego pułki

szłv ostatnio pod batem — jak to pisała pra
sa francuska — na pewne państwo, którego
zdradz;ecki prezydent nie wytrzymał walk}
nerwowo Zn.amy naród, z którego armii nie
mal, że codziennie kilku ^-zerterów w peł
nym uzbrojeniu ucieka do Polski skarżąc sią
aa pełne szvkan traktowanie, na prześlado
wania religijne, na niedostateczne wyżywie
nie, na łam? nie kręgosłupa moralnego. Ale
my tego pTOiaganJowo nie wykorzystujemy.
Prrvzwvczajeni jesteśmy do rycerskich me

tod walki i na poziom niemieckiej propa
gandy w żadnym razie nie pozwolimy sie
ściągnąć.

BILON I OSZUŚCI
Niedawno dał si« zauważyć brak w obiegi
monety zdawkowej — bilonu. Zaradzono tern*

przez dodatkową kilku dziesięciomilionową
emisję bilonu. Aie. jak się dowiaduje L K. C,
brJt ten w pewnej mierze nastąpił za przyczy 
ną oszustów, którzy grasowali po wsi polskiej,
wykorzystując naiw-ość rolników. Ci bowiem
masowo skupywali bilon; słyszeli mianowicie
że na nastąpić zwyżka ceny srebra;
—

A. bo to, proszę punów, był o nai

przed dwoma tygodniami jakiś pan z miasta
i w sekrecie opowiadał, że teraz srebro pój
dzie w górę i rząd bidzie pomału wszystkią
srebrne pieniąd e wykup, wać za dobrą ce
nę. Zresztą, mówił, nic wiadomo jak tara je

szcze będzie, ale to jest pewne, te każdl
przezorny gospodarz dziś już chowa na czar

ną godzinę srebrne pieniądze. Srebro za
wsze srebrem zostanie, a z papierkami ni
gdy nie wiadomo.
— A czy to nie mogliście pójść do gminy,

do policji, do kasy Stefczyka wreszcie i za
pytać, czy tak jest istotnie?
— A no, niv zdarzyło się jakoś. Zwłase

cza, że po paru dniach przyjechał tu iakil
inny i to same opowiadał Mówił, te w in
nych wioskach ludzie już po 6 zł płacą za
jedną pięciozłotówkę, ale on, niby ten pan,

ma jeszcze stary zapas i chętnie nam po 5.50
sprzeda No, tośmy i kupili.
— Dużo7

Na przednówku duto kupić nie można,
aleć zawsze tam za kilkaset złotych się ku

piło W sąsiedniej wiosce więcej poszło,
Z trudem, po długich, przekonywujących

argumentach udało nam się przekonać roz
mówców, te padli ofiarą oszustów, którzy

żerują na naiwności i uczciwości chłopskiej.
Mówiąc jednak szczerze, bynajmniej nie je
steśmy pewni, czy po naszym wyjeździe ja
kiś „dobroczyńca i opiekun wsi" znowu nie
obałamuci tych chłopów oszukańczymi ma
chinacjami

CZY NIE SMUCI CIĘ WIDOK
ile odżywionego i chorego dziecka?

Ułatw ma wyjazd na kołonic letnie,
finansowane przez Pomoc Zimową!

Złóż ofiar fi

,«

W*
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„Musimy bić się i umrzeć za Gdańsk,
"

Uspokojenie

lub wyrzec
'' się sojuszu z Polską

w Palestynie

PAHIŻ. U 7 PAT
Agencja Hałasa charakteryzując w do
niesioniu z Jerozolimy ogólną sytuację w
Palestynie stwierdza, te sytuacja ta uległą
ostatnio poważnemu odprężenia. Akcja ter
rorystyczna powstańców arabskich ustała

„Monachijczycy francuscy w obliczu kwestii gdańskiej
PARYŻ, 12. 7, PAT.

wszechnej. Gdyby można było wydzielić
Gdańsk z kompleksu problemów między
narodowych, byłbym tego samego zdania
co Dćat i Frossard Problem gdański fest

rTWerowskłe szpony wyciągnięte po

Gdańsk i Pomorze zjednoczyły społeczeń
stwa zachodi.ie, zjednoczyły w stopniu nie
mal idealnym. W Anglii rp. prasa socjali
styczna s entuzjazmem przyklaskuje mowie

U--z tal te m wialkiej polityki międzynarodo

Mamy do czynienia i dwoma dyktatora
mi, którzy pod najrozmaitszymi pretekstami

MARZĄ TYLKO O UJARZMIENIU
CORAZ TO INNYCH NARODÓW
WOLNYCH,

lenników i przeciwników polityki Dala
diora i łmnneła Utworzył się mur w o
bronie Polski. Naprozno szukamy w tum

o podboju Ich ziem, o zagarnięciu ich mie
nia. Zaczęło się od Austrii, przyszła kolej
na Czechosłowację, skończyło się chwilowo

szczelin.

będzie oszczędzony Wskutek tego nie

mogę uważać problemu gdańskiego za pro

blem odosobniony lokalny, który zakoń

czyłby się wraz z dokonaną nad nim egze
kucją. Europa znajduje się w obliczu cią
głej groźby. Jest rzeczą wątpliwa, czy dy

noj zasiada na jej prawym skrzydle i re
prezentuje w parlamencie bogaty, dobrze

ktatorów nasyci podbói Anglii. Francji i
Rosji. Każdemu z nas tfrozi n;ebezr>ie
czeństwo zagłady i wobec tego nie można
P ż śnić o ratowania pokój j prsez rorwią
zanie fragmentaiyczne 1 prowizoryczne.
Drogą tą doszliśmy do przekonania, że

znany okręg Yicny.

Poseł miasta AntfouUme. p . Marceli
się ostatnio
„uniesmiert^nił"
wmym •ltTs»l— 1' Oeurre: „Mourir pour
Deat

Dantzig?" Nita) podpisanego łączą od da
wna przyjazne stosunki z politykJem Unii

Repubukańsko-S^calistycznej i dlatego

bezpieczeństwo Anglii i Francii tkwi wszę

my od słów:

Gdańsku. Oto więc, co skłoniło: dyploma
cie francusko-angielską do wzn esienia ta
my przeciwko pochodowi nantotalitarncmu

—
Panie ministrze, artykuł pański w
,.Oeuvrc" świadczy, ze jest pan mężem
•tanu autentycznym, albowiem tylko pra

zadania porażki nowemu imperializmowi
Jasną jest rzeczą, że podobna konstruk

ROOSEYELT ŻĄDA STANOWCZO

rewizji usiany o neutralności
WASZYNGTON. 12 7 PAT.

Wczorajsza d°ryzja senackie) komisji

spraw zagranicznych odroczeń a debaty nnd
rewizją ustawy o neutralności do przv*zł.?:

sesji koafftsU nie przesadza jeszcze sprs

wy przeprowadzenia rewizji jeszcze w ciągu
bieżącej sesji. Znodnie z zapowiedzią sekre
tarza stanu Hulla. ze strony B*aleno Domu
podjęte zostaną energiczne kroki celem prze

prowadzenia nstawy o rewizji N.ezaleźn e

od decyzj; korni-1 )., koła rządowe liczyć niugą

na conajmmej 40 głosów w senac.e. co po
zwoliłoby na przejście do porządku nad glo
sami opozycji Wczorajsze postanów enie ko
misji, podjęte pod wpływem kół opozycyj
nych, nazywane jesl w kołach rządowyrh
niebeenieczmym igraniem s ogniem w obli
czu sytuacji europejskiej.

Zbadajmy więc sytuację z całą zimną krwią.

Stwierdzam tedy na początku, iż i punktu

widzenia interesów francuskich i angielskich
zagadnienie Gdai.ska jako takie, nie zasłu

giwało by ca ryzyko rozpętania wojny po

Sekretarz sianu Hull przypomniał wczo
raj na konferencji prasowej sześć głównych
punklów nowego projektu ustawy o neutral
ności: 1) Zaka2 wpływania statków amery

kańskich w strefy obiete wojną, 12 zakaz

podróży obyw atel, am erykańsk.eh w str e
fach wojennych. 3) powz ęoe odpow ednieb

zarządzeń, aby wszelk.e wvsvłk towarów
do stron walczących czynione bvłv na pod
stawę przedstawionych przez nabywcę do

kumontów. 41 utrzymań e dotychczasowych
postanowień odnoście pożyczek I kredytów
dla stron walczących fij uregulowanie wsze
kich zb orek p;en eżnych. czynionych prze?

organ>zacje amerykańskie na rzecz stron
walczących 6) utrzymanie kontroli rządo
wej nad wywozem amunicji i materiałów

GDYNIA, 12 7 PAT.
Wczoraj wieczorem przybył do Gdyni
z oficjalną wizytą żaglowy okręt szkolny
jugosłowiańskiej marynarki wojennej „Ja
drań" .
Okręt jugosłowiański — piękny żaglo

wiec — o wyporności 756 ton, stsnął W
basenie Prezydenta, w tym samym miej
scu, na którym stał w ubiegłym roku jacht
admiralicji brytyjskiej Enchantress".
Na pokładzie „Jadrana" przybyło 23
podchorążych, 40 uczniów szkoły podofi
cerskiej, 63 podoficerów i marynarzy za
łogi stałej i 14 oficerów pod dowództwem
komandora porucznika Kacie Dimitri i Jer
ko.

Na redzie portu gdyńskiego spotkał

szym robotnicy warsztatów S) Kolejek Elek

trycznych S A w Hajdukach, tauwatyli w

oknie mie*zka' ].s ;nż Adama Sobczyka
wklk;ch rozmiarów swastykę,. Powiadomio

czelnego komitetu arabskiego opuścić nu
niebawem Palestynę Powstańcy ponieśli o
statnio bardzo duto straty w ludziach i ma
teriale. Od jesieni ub. r. brytyjskie władze
wojsk, skonfiskowały ouólem 1.&00 strzelb,
150 karabinów maszynowych, 400 pistole
tów i poważną ilość amunicji i materiałów
wybuchowych.

Ze strony rządu egipskiego, jak słychać,
wywierany ma być silny nacisk na człon

ków naczelnego kom telu arabsk ego, celem
skłonienia ich do przyjęcia propozycyj bry
tyjskich, zawartych w „Białej Ks ędze" par
lamentarnej Jednocześn e ambasada brytyj
ska w Kairze ma podjąć pośrednictwo, celem

ułatwienia niektórym osobistoć om arab

skim powrotu do Palestyny.
Ze strony żydowskiej w dalszym tifjgfl.
zajmowane jest stanowisko przeciwne poeta,
nowieniom „Białej Księgi", jednak Agenc,-*

Żydowska zwalcza dz alalność tytani eh

elementów ekstremistycznych, i jak oświad
czył dyrektor Czertok ustanowiona została
specjalna milicja żydowska, której zadanem
będzie przeciwstawienie sie akcji terrorysty
cz nej czyn ników rewizjonistycznych .

Poszukiwanie
wyjścia z impasu
ObMłu o a $peej aln*
LONDYN. 12. 7. |F)
Dri*łcJ*» obrady gabinetu brytyjskie,
co poświecone bvły rokowaniom ancie!,
sko-frnncusko-tłowieckim.

Rozpatrywane
szczegóły oflpowicdr.i rządu sowieckiego,
której treść trzymana jest w Londynie w
ścisłej tajemnicy. Dzisiejsze posiedzenie
enhinełu może mieć decydujące znaczenie
dla dalszych rokowań. „Preene Asociałion"
stwierdza, że rokowania weszły „w trudne
i zawikłanr" stadium.

BRAK ŻELAZA W KŁAJPEDZIE
KOWNO. 12 7 PAT.
Donoszą z Kłajpedy o laznacraiącytn się co
raz bsjIwWej braku żelaza Puszki, które przed

angielski i bułgarski studiują obecnie moi-,
liwości powiększenia eksportu bułgarskie-1

mim

go do Anglii, co wpłynie ożvwiaiąco na
ogólne obroty handlowe między obu kra
jami .

WSPÓLNE ĆWICZENIA FLOT
ANGIELSKIEJ I FRANCUSKIEJ.
LORIENT, 12 7. PAT .
Pancernik angielski ,.Vindictive" zawi'
nął do zatoki Quiberon. gdzie odbędą *'<|

ostre strzetania oraz inne ćwiczeń"! fc^
wspólnie z francuska, eskadra atlantycka^v

Grandi ministrem
sprawiedliwości
O btiuo"

Kitr
,v na
któr}

tpacjal*

'ikomi

MYM.127(P

Mnaeoltnt przyjął dymisją mis, sprawi)

kraci

dHwoeci Solmt. Równocześnie zaproponowi

raz

królowi powołanie na to srtaaowisko doty^'r
czaaoweflo ambasadora włoskiego w Lon<>
nie Dino Grandi.

Wycj
V0.
,r

Pobyt „Jadrana" w Gdyni potrwa pięć

rewizję mieszkania, zabiera' ąc swastykę.
Mamy nadzieję, te władze przedsiębior
stwa wyciągną z tftgo skandalu należyte k< n
sekwencje i skorzystają z okazji dli zrobie
axa generalnego porządku.

rek,
*z vr

Minister handlu 0)iver Stanley, zapv-J m
tany o stan stosunków handlowych brv ta
tyjsko-bu^arskich. oświadczył, łe rządfi2^n>

ską marynarkę woj enną w D ubrow niku.

na o tym policja, zarządziła niezwłocznie

Bzl

»o

LONDYN, 12 7 PAT.

W dniu dzisiejszym nastąpi wymiana

dni

,r

refa

BUŁGARIA ZWIFKSZY EKSPORT
DO ANGLII.

Kon.

w polskim porcie, mającą jednocześnie
charakter rewizyty W roku ubiegłym bo
wiem okręt szkolny polskiej marynarki
wojennej „Iskra" wizytował jugosłowiań

i
"

wie zupełnie.

cyjny polskiej marynarki wojennej, por.
oficjalnych wizyt
Przybycie „Jadrana" do Gdyni stanowi
pierwszą wizytę jugosłowiańskiego okrętu

.i

tem były wyrabiane z blachy, obecni* wyra
biane tq te szkła. Wyroby blaszane podroża
ły o 50 proc, cynku zaś nie można dostać pra

okręt jugosłowiański oficer komplementa

Swastyka w mieszkaniu kierownika
SI. Kolejek Elektrycznych
IAT0WICE. 12 7 (Z)
Jak się dowiadujemy, w dniu wczoraj

niemal zupełnie, a kierujący akcją powstań
czą Abdul Kader Hussemi, na wezwanie na

woj en nych.

Jugosłowiański okręt szkoln?
przybył z rewizytą do Gdyni

F.ancja i Anglia winna wypowiedzieć woj
nę Niemcom w wypadku gdy rząd polski

te.ażnieiszości i pamiętać o przyszłości.

SL A.

 ooo

zyzowane?... Układy nasze brzmią, że

lamentarzysta francuski, b. minister Lucjan
Lamouretuc, jeden z wybiU.ych polityków
Francji dzisiejszej. Wywody jego są o tyle
znamienne, że jako zdecydowany „mona
chijczyk" i nawet nie sympatyk Polski po
aeł Lamoureux gotów jest jednak „umrzeć"
za Gdańsk... Zaczął on od słów: — Nie je
stem ani zwolennikiem, ani sympatykiem
polskiej polityki zagranicznej. Od szeregu
lat ustosunkowuje się z całkowitym kryty
cyzmem do szeregu posunięć polskich. Ale
to przeszłość Dziś spojrzeć musimy w oczy

Prajrnę aby każdy Polak myślał dziś tak

«nmo jak ia mvś!ę W obi czu faktu że ra
zem testeśmy zasrożeni, więc albo razem
bedremy się bronili so'idarn: e.a 'bo razem
solidarnie zaimemy A mniejsza o to komu
w tei chwili paszcza H tlera bezpośrednio
i wcześn.ej, więcej lub mniej zacażi".

w razie wybuchu wo;ny do wygrania iei i

w Polsce uwąiano pana za wroga, a w

Posłuchajmy teraz co mówi hwy par

w stecz.

wzniesienia bariery dyolomatyczno-woisko
wei wystarczyć może do ocalen;a pokońi. a

fata'«v. jaki pan popełnił f sprawie gdań
skiej. Jestem pewny, że przyzna się pan do
błędu, gdy * nie zasługuje pan wcale, aby

Gdańska, a więc i samej P «iski. Natomiast
twierdzę, że życie miliona Francuzów nic
może zależeć od wyłącznej i jednostronnej
decyzji rządu obcego, czy to polskiego, an
gielskiego lub innego.

każde 'vzvko bez w7i?Vdu na konsekwencje
Związaliśmy losy nasza s Polską, tedy idź
my t n!ą naprzód solidarnie i bezwzględnie,
zapomniimy o wzajemnych urazach i uprze
dzeniach w przeszłości, nie oglądajmy się

dyktatorów Niemiec i Włoch Sam fakt

wdziwy mąż stany popełnić może błąd tak

mają udziału sweg> w wonie, która wy
buchnęła z powodu konieczności obrony

ijtdaociOBf i przveotou.»ny. Idz emy na

dzie: nad Dunaem. w Dardane'ach i w

przestępu^ ąc progi jego gabinetu zaczęliś

w edziałem. że miliony Francuzów odmówić

my dotrzymać każdy przecinek aż do ryzy
ka narażenia się na wojnę. I musimy mówić
o tym głośno, aby każdy wiedział jak dale
ko idą nasze zobowiązania, jak świadomie
spaliliśmy za sobą mosty. Dziś więc nie ma
dla nas odwrotu Musimy bić się i umrzeć sa
Gdańsk, albo wyrzec się sojuszu z Polską.
Tertinm non datur.
Mamy zaufani* do rządu francuskiego 1
pozostawiamy
mu całkowitą swobodę dza
łan: a /^damy od niejo tvlko. by działał
zgodnie z honorem narodowym i tro«ką o
bezpieczeństwo
oirzyzny tak dobrze w cza
s :e pokoui. ifk woiny W=zv«tkie swary we
wnętrzne już ustały we Francji Naród jest

się Polsce, po czym przyjdzie kolej na Ru
munię, Jugosławię, Węgry, Belgię, Holan,
dię. Szwa;carię, Grecie, Tunis, Korsykę.
Każdy
kraj będzie zaatakowany oddzielnie,
' lażdemu
grozi zagłada. W nrarę wykaza
nej słabości i koniunktury >gó!nej nikt nie

Republikańsko-Socjalis tycznej, skupia lącej
ugrupowania, położone między radykałami
a soc;alistami II Międzynarodówki. P . Lu
can Lamoureuz
był ministrem skarbu i bu
dżttu. «a '«ży do partii radvkalno-społecz

sam jeden orzeknie, że istnienie niezJeż
n«fo państwa polskiego jest zagrożone.
Otóż protest mój tyczy się jedynie tego
punktu naszych układów. Nigdy nie pc

dzwoniła godzina, aby s tym skońezyćl
Jeśli zawieramy przymierza — musi

nu Kłajpedzie i Albanii. Ale już zagraża

Na tle jednomyślności tei przeprowa
dziliśmy dwie cekawe rozmowy z dwoma
v. \bitn\mi politykami „monachijskimi" 1
posłem Marcelim Deafem i posłem Lucja
nem: Lamoureax. Pierwszy był ministrem:
n>m . ctwa i rządzi dziś stronnictwem Uni

dziej wyraźnego sprecyzov/ania myśli mo
jej, chętnie służę panu w^ainieniami.
,J?rzede wszystkim wcale nie kwestio
nuję prawa Polski, nawet
OBOWIĄZKU NARODU POLSKIEGO
DO OBRONY GDAŃSKA.
Gdybym był Polakiem, pierwszy stanąłbym
w szeregach armii, broniącej dostępu Pol
ski do morza. Ale nie w *.vm rzecz. Mnie
chodzi głównie o to, czy okoliczności, w ja
kich nastąpić ma zbrojna interwencja Fran
cji i Anglii u boku Polski w sprawie Gdań
ska zostały dokładnie przewidziane i spre

wI,T/ki i ryzyko Na to ryzyko idziemy dziś
całkiem świadomie, albowiem Monachium
—
którego byłem i pozostają zwolennikiem
—
przekonało nas, te aa dyktatorów liczyć
nie mośna. W Monachium nadużyto naszej
dobrej woli i wiary, podważono nastt prestiż
mocarstwowy, poddano w wątpliwość wier
ność naszą wobec sojuszników. Otót wy

w ej.

jest pełna uznania i wdzięczności dla La
bour Party za iei manifest do narodu nie
n; eckiego. We Francji obserwujemy iden
tyczny zupełnie objaw. Gdańsk zjednoczył
p^wasnione partie, zbliżył do siebie zwo

Polsce, lecz i we Francji. Jest to newąt
pliwie moja wina, gdyi prawdopodobnie
niezbyt jasno wyłożyłem 'wój punkt wi
dzenia. Dziękując panu z? okazie do bar

na przeciwko totalistom porifjca za sobą

poważne ryzyka i niebezpieczeństwa. Wszak

że altana nie wyraża się jedynie o korzy
ściach: pociąga on również za sobą i obo

jednak nierozerwalnie związany i cało

lorda Haltfaza. a prasa konserwatywna

Niemczech za przyjaciela. Tylko prawdzi
wy mąż stanu ma odwagę prryrnać się od
błędu. — Z dafe sobie doskonale sprawą —
odparł z uśmiechem p. Dćat — że Polska
ma mi za złe artykuły w „Oeurre" i szcze
rze ubolewam, że sprawiłem przykrość o
pinii polskiej, a Niemcem mimowolna ra
dość. Jednak podobny wypadek spotkać
może każdego polityka. Na to nie ma rady.
Wywody mu* o Gdańsku zostały nie
itety również żle zrozumiane. Nie tylko w

cja, tę w ten sposób pomyślana akcja obron

gu;
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Rozważania o sprawach wojennych

Prawda o niebezpieczeństwie gazowym

W związku z aytuacją polityczną spe
cjalne zainteresowanie budzi zagadnienie
nieprzyjacielskich napadów lotniczych z
możliwością zastosowania gazów bojo

nym. Ale zakres ich stosowania będzie

wych.

napadów lotniczych niejednakowo zagraża
miastom i osiedlom położonym na obszarze
państwa. Najbardziej mogą być zagrożone
tylko większe lub ważniejsze miejscowo
ści Inne miejscowości będą mniej lub bar

Zainteresowanie to jest tym większe, ze
w literaturze powojennej omawiającej na

pady lotniczo-gazowe, znajduje się duto
nieścisłości i szkodliwej przesady.
Zapewnianie, że podczas napadów lot

fffT. FRITZ WIEDEMANN

niczych gazy bojowe nie będą przez nie
przyjaciela stosowane, byłoby karygod

bardzo niepodobny do tego, co różni pseu
dofachowcy piszą lub inówią.

Przede wszystkim niebezpieczeństwo

dzo mało zagrożone, takich zaś miejsco
wości będzie znaczna większość na tery
torium naszego państwa.

hyjy adjutant Hitlera, obecnie konsul
generalny Niemiec w San Francisco, za
dowolił oczekiwania czynników przeło
;unych do tego stopnia, że mianowany

ma być ambasadorem Rzeszy w Wa
szyngtonie.

Wiedemann

uchodzi za

„Człowieka do specjalnych por uczeń
Hitlera nr 1" i posiada pod tym wzglą
dem markę nie <*orsza od o. Paoena.

Hiecz

i pcarcasot
W jednym ze sklepów londyńskich 2 rot
n»eo rodzaju aparatami i przyborami tech
n.~znym. można podziwiać pomysłowo skon

• -uowany barometr w postaci budki z któ
ro, gdy wskazówki barometru zapowiadają
c,;zcz wyeuwa się figurka Chamberla.na z
P<ra«olem. a gdy wskazują na bżurze. wy

jrzą się postać kanclerza Hitlera z mię
sem w ręku. Dowcipnie skonstruowany

|H-r»m«tr znajduje chętnych nabywców
;:ód londyńczyków. którym htimor wyra
żany w tym wynalazku przypadi do gustu.

Jeżeli zaś chodzi o zastosowanie gazów
bojowych podczas napadów lotniczych, to
można z całą pewnością stwierdzić, że w
ogóle wielkie napady lotnicze, wykonywa*
no tylko celem spowodowania masowego
wytrucia mieszkańców miast i osiedli są
zupełnie nieprawdopodobne i nierealne, a
wszelkie wersje o takich napadach należy

traktować jako przejawy zbyt wybujałe
fantazji.

Bomby gazowe będą stanowiły tylko
pewien niewielki procent ładunku samolo
tów bombardujących. Będą one zrzucane

tylko dla utrudnienia akcji ratowniczej,

Goebbels rozwiedziony z żoną
Obawy i troski ministra propagandy Rzeszy
Ha ostatnich fotografiach szef propagan

dla zwiększenia procentu strat w ludziach,

dla zwiększenia grozy bombardowania
wśród ludności cywilnej, oraz dla utrud

nienia ruchu w miejscowości lub w obiek
cie zbombardowanym.

W rezultacie tego, jeśli nieprzyjaciel

dy niemieckie) Józef Goebbels nie ma jui
dawnego, pełnego uśmiechu kióry suchej,
ascetycznej prawie twarzy zachodnio n>
mieckiego intelektualisty nadawał wyraz
drapieżnej nieco radości. Cień trosk: zas.j 

zdecyduje się na obrzucenie bombardowa
nej miejscowości także bombami gazowy
mi to choćby była nawet duża ilość tych
bomb. w żadnym razie nie będzie to miało
charakteru masowego trucia wszystkiego,

•ku. Bo lakże to! W
" Berlinie bpodz.ewano
lię, że „eromousty porw.e za sobą gdań

cze bomby gazowe mogą zawierać albo
gazy bojowe, które po wybuchu tworzą
tylko obłok gazowy, albo gazy bojowe,

co żyje.

pił czoło „słowowładnpgo" Mrc7V co troska
© podtrzymanie swego prestiżu, poważna za
chwianego ostatnim: wystąpiemam w Gdań

Wiadomym jest powszechnie, że lotni

szczan. że wynikiem jego płom.ennych prze
mówień będzie jeden wielki krzyk z 400 000
gardziel' „Zurueck zum Reich, zurueck zum

tworzące po wybuchu bomby w miejscu jej
upadku tak zwaną plamę chemiczną, z któ
rej następnie wytwarzają się opary płyną
ce z wiatrem.
Działanie obłoków gazowych jest zwy
kle krótkotrwałe, gdyż obłoki szybko roz
praszają się.
Plamy chemiczne są groźne zasadniczo

Reich" , który gromkim echem poniesie s;ę

przez Europę, że w Gdańsku powtórzy s e.
„cud jerychoński" kiedy to krzykiem i trąb

i hałasem zmuszono rn.asto do poddania s.e,.
Nie dziwnego, że niepowodzenie na tym,
dla dumy niemieckiej najczulszym odcinku

tylko przy bezpośrednim zetknięciu się z
gdańskim, musiało odb.ć s;o na pozycji m
nimi, zaś spod oparów bardzo łatwo jest
nistra Goebbelsa, który należy wprawdzie je
osunąć się, wiedząc, jaki jest kierunek
•zcze do najbliższej czwórki doradców kanc
wiatru.
lerza Rzeszy, ale rzadzej niż dawnej i chło
Skutki działania bomb gazowych mogą
dn.ej znacznie przyjmowany jest w Berchte?
nym trybonafrm torowa rorwodowa Marty okazać się niebezpieczne przede wszyst
gaden Więc ostatnio m.nister dwoi się i tro
Goebbels
z
jej
mężem
Wyrok
zapadł
po
my
kim dla osób nie posiadających żadnego
by odzyskać dawne znaczenie i wpływy Ne
śl: małżonk. min.stra Marta Goebbels uzy środka indywidualnej obrony przeciwga
jest to zadanie łatwe.
skała rozwód, za^zymując przy sobie dwo zowej i przebywających podczas bombar
Zbył
w
elu
przeciwników
ma
minister
Slynaj dyrygent Leopold Stokowski <Jc
Goebbels w najbl.źszym otoczeniu kancle je dzieci zrodzonych z tego małżeństwa Ze dowania na otwartej przestrzeni. Dla osób,
:ontiie ciekawych
z „elektryez rza Rzeszy, by nawet prywatne poślizgnię względów prestiżowych jedynie zobow ąza które podczas bombardowania znajdują się
" , któradoświadczeń
składając
się
z
bardzo
j orkiestrą
cia nie miały odbijać się na jego pozycji W no panią Goebbels do ukazywana się kil w uszczelnionych pomieszczeniach za
•^wielu muzyków, oddaje efekty niezwy mieś ącach zimowych prasa zagraniczna ka razy do roku. przy okazjach uwarunko mkniętych, niebezpieczeństwo gazowe jest
I dużego zespołu Nad orkiestrą taką pra rozpi?ywała się szeroko o cichym romansie wanych interesem państwa u boku swego po prostu znikome.
męża Wynik procesu rozwodowego wywarł
uje Stokowski już od roku Dziewiętnastu ministra propagandy z Lydią Barową, ro na ministrze propagandy przygnębiające
Dla osób natomiast, które podczas bom
który stał się następnie głośny wsku
rt-ł ^vkantów. dzięki zastosowaniu specjał mansie,
tek zajścia jakie miało m.ejsce m ędzy mę wrażen.e. me tyle ze względu na „rozbte bardowania bombami gazowymi będą znaj
ri urządzeń elektrycznych, wystarczy żem Barowej a mmi6trem. zajścia rozstrzyg szczęście" malźońsk.e ile z obawy przed dal dowały się w odpowiednio gazoszczelnych
oddania tych samych efektów muzyez niętego krótko bez uciekania się do zwy szymi konsekwencjam. tego procesu Kanc pomieszczeniach zabezpieczających lub w
schronach przeciwlotniczych,
Trh. co orkiestra eonajmniej 100 ludzi. kłych w tych wypadkach świadków O reak lerz Rzeszy nienawidzi spraw z kronik specjalnych
skandalicznej i n ejednokrotn* niełaska je^o dopóki tylko pomieszczenia te nie są na
vrządy elektryczne dają poszczególnym cji męża Barowej kromki m Irzą. w każdym spoczęła na nie jednym paladynie. k 'óry na ruszone przez bomby burzące — gazy bo
razie
nie
był
to
pojedynek
dwuch
rywali
z
rumentom muzycznym dżw ęki naraz
ruszył kanony obyczajowego życia N em.ee. jowe nie przedstawiają w ogóle żadnego
bv *:i] instrumentów. Np. gitara brzmi równo bronią w ręku Obecnie te same dzienmk
donoszą, że w największej tajemnicy przed Ma wie.c czego obawiać się minister Goeb niebezpieczeństwa, choćby bomb gazo
wych upadło w pobliżu bardzo wiele.
opinią niemiecką odbvla się przed specjal bels.
^" peśnie jak organy Ud.
iiiHmimiimiiimimiiiitftnmiiiimmmmniimimmm
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•iitiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiłiiiiiiiiiiiiiiiłiiaiiiłtiiiiiiiiiitiiiin
— To głupiec — oświadczył* — a głu
ma talia, ten sam chłopięcy chód, te same
loki, nawet glos podobny. Kitty uważała pota u mężczyzn jest pzestępstwem.
Obie miały wiele wspólnych skłonno
to spotkanie za mistyczne zrządzenie lo

Elektryczna

orkiestra

su. Nic dziwnego. Skłaniała się ku spiry
tyzmowi, ku życiu astralnemu, wierzyła
w wędrówkę dusz, w gwiazdy, we wszy

stko, co tajemnicze. To, że Georgette,

Kitty otworzyła w Nowym Jorku,
V najruchliwszej ulicy, rodzaj studia,

M ' którym zbierały się międzynarodowe
akomitości: geniusze i szarlatani, ary
wjykraci i hochsztaplerzy Studio było raz
raz widownią skandalów, reporterzy
Mi wychodzili z niego.

^ owym czasie doszło do głośnego
z policja, nowojorska. Kitty wy
wiała
nieprawdopodobne szaleństwa
sw

Nr gu

oim nowym wozem wyścigowym —

^' ągu kilku tygodni przejechała dwie
*f. Skazano ją na wysokie kary pie

•> żn e, ale uganiała w dalszym ciągu po
"

ach Nowego Jorku, nic sobie nie ro
:*
pędzących za nią motocykli poli

|nVch. Ostatecznie doszło do tego, że
^azal
ją na trzydniowy areszt. Kitty
v
»n skazana na areszt I Brzmiało to
|?rawdopodobrue. Ale nic się nic da'0
* j*i musiała swoją karę odsiedzieć. Do
'?|
cnia w B^on* odprowadziło ją dwie
^mochodów, prz\ jaciół, pisma byif
* *djęć i sprawozdań. Kitty Mpowie

ści. Co Georgette myśli o spirytyzmie?
Spirytyzm, mój Boże! Brała udział w set?

kach seansów, podczas których unosilf
się w powietrzu stoły i krzesła. Raz po
frunęła w górę płonąca lampa. Georgette
wierzyła rów.Jeż w gwiazdy. Mogłaby #

drugie wcielenie Marion Renard, płynęła
tym samym statkiem do Nowego Jorku,
nie było tylko przypadkowym zbiegiem nich opowiadać bez końca! Jeżeli chodzk
okoliczności. Kitty powiedziała sobie, że ło o spirytyzm, to Georgette utrzymywa*
ła stanowczo, że oczy Kitty miały w sobie
działa trzydniową głodówkę, najznako wmieszało się tutaj przeznaczenie.
hipnotyczną siłę. Poczuła to od razu.
mitsi lekarze Nowego Jorku zdawali co
Zaczęła więc ubiegać się o względy Miała skłonności mediumistyczne, była
dzień sprawę ze stanu jej zdrowia. Po Georgette. I jak zawsze, kiedy szło o za przekonana, że Kitty kilkoma dotknięcia
trzech dniach sznur samochodów odwiózł
mi mogła by ją wprowadzić w trans. —
ją w pochodzie tryumfalnym do domu. władnięcie człowiekiem, od razu poszła Georgette chciaia spróbować tego później,
Na przedzie jechała orkiestra, orszak do ataku. Walczyła o Georgette z zacie na razie trochę się bała. Ale Grace nie
przeciągnął przez Broadway — Kitty sza kłością, a równocześnie z pew.ią pokorą. chciała czekać ani chwili. Po długich wa
lała z radości l
Tym razem zwycięstwo przyszło nadspo haniach Georgette zgodziła się nareszcie.
Po kilku miesiącach zdarzyło się coś, dziewanie prędko. Nie znaczyło to. aby Ledwie Kitty zdążyła dotknąć jej czoła,
co bardzo zaszkodziło jej opinii Teatr przyszło łatwo, o nie! Georgette była z po już spała i trudno się jej było dobudzić.
rewiowy Ziegfelda na Brodway odkrył za-» czątku czuła i miękka, nagle jednak za
Kitty była już w drugiej fazie zako
chwycającą aktorkę. Nazvwała sit, Marion
chania. Nie odstępowała na krok swojej
Renard, podbiła cale miasto niepospoli częła przejawiać pewną ostrość i wrogość. zdobyczy, prześladowała ją zazdrością,
tym talentem i olśniewającą urodą. Zo Ale Kitty szybko się z tym uporała. Po wobec której zazdrość zakochanego do
baczywszy ją, Kitty powiedziała sobie dwudziestu czterech godzinach były już szaleństwa Sycylijczyka byłaby istną za
będzie moja! I dopięła swego. Zdobyła jej najserdeczniejszymi przyjaciółkami, Geor
*"
serce, przyjaźń trwała przeszło rok. Po gette całowała ją czule po rękach. Kitty
(Ciąg ialstf nastąpi.)
tem nagle Marion Renard otruła się. —
szalała
z
radości,
także
dlatego,
że
było
to
To nieporozumienie, nerwy — tłumaczy
ła Kitty, ale towarzystwo nowojorskie nie zwycięstwo nad Harperem. Jeszcze wczo
raj nie mogła oderwać Georgette od Har
mogło jej tego przebaczyć.
Ujrzawszy na pokładzie „Kosmr^u" pera, który stracił rMs niej głowę — a już
r
cfc>kofit«/wacji(
Georgette, Kitty osłupiała: Przecież to dziś nowa przyjaciółka nie chce nawet o
nim
słyszećl
druga Marion. Jakie podobień>two. Ta si

Concordia

Marroi

BURZA W DOMU
# *-«-/** e-s-fł/fi»*»/«*/

rickłed autoryzowany z angielskiego ł\€wrollntf

t)

(Ciąg dalszy)

Burza przebiegała myślą całą dzia
łalność matki. Zamieszkała w modnej
miejscowości, wynajęła duże mieszka
nie i ogrodem i tenisem, urządzała (ety
dobroczynne dla pochlebienia cię wpły

wowym osobom z towarzystwa. Pozwą *
lała młodzieży używać tenisa i dyspono

wać nim o każdej porze... Z początku
udawało się jej zabrać wkoło siebie tro

chę ludzi z wielkiego świata. Jednak
wkrótce zrazili się do niej. W takich
chwilach zniechęcenia. Daisy mawiała
do córki: — „Gdybym miała dziesięć
tysięcy rocznego dochodu, cała ta sno
bistyczna zgraja skakała bv koło nas" .
Burza starała się przekonać matkę,

Icby zaniechała dalszych usiłowań

wkręcenia się pomiędzy ludzi, którzy
jej nie chcieli, i zajęła się jakim prze
mysłem domowym, albo hodowlą kur,
lub czvmś podobnym. Tłumaczyła mat
ce, jak mało dba o światowe zaszczyty,
jak marzy o życiu w małym gronie przy

jaciół. na cichym tle natury, w słońcu,
świeżym powietrzu i przestrzeni. Daisy

nie dała się przekonać. — „Jesteś go

dna być najpierwszą panią w kraju —
powtarzała jej wciąż — i zobaczysz, i*
zanim umrę, uzyskam to dla ciebie!"
Obdarzona wyjątkową delikatnością

uczuć, Burza odgadywała łatwo przy
czyny niepowodzeń matki, wiedziała,
jak nieodpowiednimi poczynaniami zraża

do siebie ludzi; przewidywała nieuni
knione następstwa wielu błędów, które
popełniała matka przez to, że dawała
się porywać ślepej ambicji, ale nic na to
nie mogła zaradzić. Gruboskórność nie
pozwalała matce odczuć tego. i dlatego

nie rozumiała, dlaczego się ludzie tak

pogardliwie do niej odnoszą. Zgadzając
się jednak z tym faktem, postanowiła się
usunąć i szukać Innego sposobu otwo
rzenia córce kariery.
Pierwsza wizyta u Krystyny nastrę
czyła jej tę sposobność, gdy niedyskret
nie odkryła list kompromitujący.

Burza była mocno zainteresowana

tym, skąd matka mogła znaleźć wystar
czające funduszu na opłacenie jej poby
tu u Tudorów i zapytała o to.
—Czemu się pytasz? Czy ja zawsze
•obie jakoś nie poradzę?
— Dobrze, tajemnicza mamo — od
powiedziała Burza, śmiejąc się — nie
będę cię więcej pytać, ale dołożę wszel
kich starari. aby z każdego grosza wy
ciągnąć jak największy pożytek.
— To mi się podobał Więc będę szu
kać twojego nazwiska w opisach przy
jęć i...

— I zawiadomienia o moich zaręczy
nach z jakimś lordem. Ale moja mamo,
nie rość sobie zbyt ambitnych marzeń w
tym względzie. Bo ja wszystko inne zro

bię, ale co do wyboru męża, dogodzę
przede wszystkim sobie, a nie innym.
Nie mogłabym, widzisz...
—

Ja nie proszę cię o to, ale nic ci
nie zaszkodzi poznać więcej młodych

— Nazywam tlę Parsons — rzekła
pani Tudor mnie przysłała, żeby się
dowiedzieć, czy panienka czego nie po
trzebują Rzeczy panienki już rozpako
wałam, ale aesesera nie ruszyłam, cze
kając na rozporządzenie co do rozmie
—

szczenia toaletowych drobiazgów.

Parsons podobała się Burzy, miała

miły układ i szczere obejście.
— Dziękuję — rzekła — za pomyś
lenie o tym.
Parsons uśmiechnęła się.
— Zauważyłam, że każda z parł ma
inny sposób ustawiania kremów i flako
nów. Tak przykro nie mieć pod ręką te
go, czego się prędko potrzebuje. Praw
da?
— O tak. to bardzo irytujące — od
powiedziała Burza — a teraz, Parsons.
jak mam się ubrać oa wieczór? Jaki ro
dzaj przyjęcia będzie?
— Takie coś zaimprowizowane przez
pannę Lallię. Goście zostali zaproszeni

w ostatniej chwili. Czarna taftowa su
knia panienki, zdaje się, będzie odpo
wiednia

Burza dłużej nie omawiała tej spra
wy, bo poznała od razu. że Parsons zna
się na rzeczy.
— Doskonale, włożę ją — odpowie
działa z zaufaniem, które ujęło służącą.
— Widzisz. Parsons — mówiła dalej —
będziesz musiała dawać mi wskazówki,
jak się ubierać, bo nie znam gustu pani
Tudor i zwyczajów domu. Czy tu się
bardzo stroją?
Parsons zabrała się do układania to
aletowych przyborów wedle wskazówek
Burzy. Omawiały wspó'nie kwestię su
kien i zastosowania ich do różnych oka
zji.

Burza wciąż obserwowała służącą
Widać, że można na niej polegać, nie
zrobiła żadnego nicootrzebnego ruchu,

z pewnością osoby, która zna swój fach
i wie. że jest ceniona. W rozmowie zdra
dzała wi-jlkie przywiązanie do Krysty
ny, czego Burza nie mogła zrozumieć,
wobec uczucia niechęci, jakie sama ży
wiła do pani Tudor. — „Ja przypusz
czam, że ona musi mieć dar kierowania
służbą — pomyślała z cieniem zazdro

ści, bo to było słabą stroną jej matki.
Daisy kłóciła się ze służbą, i nikt nie

chciał u niej bvć nad parę miesięcy.
Sądząc po Parsons. Krystyna umia
ła dać każdemu ze służbv odnowiedzial
ne stanowisko w domu i każdego utrzy
mać w poczuciu godności spełnianego

obowirzku. przez okazywanie mu sza
cunku i zaufania. Daisy obchodziła się,
ze służącymi w sposób upokarzający, u

mniejszający ich wartość wobec sa

Pan Bóg stworzył raka. podobnie jak

inne zwierzęta, gady. ryby i płazy. Nowy
mieszkaniec ziemi nie był jednak zadowo

czyzny, który by mnie interesował.
— Słusznie, bo dotąd nigdy nie mia
łaś okazji poznać mężczyzny, który był

lony.

Burza, wciąż patrząc na siebie w lu
strze, jakby słyszała jeszcze urywki rot
mów z matką.

Teraz wyłożyła wszystko przed pa
nią Tudor, dała jej do zrozumienia, jak
będzie postępować, aby wyciągnąć naj
więcej ko-zyści z pieniędzy, łożonych
przez matkę, i wyobrażała sobie w swo
im zaślepieniu, że Krystyna zrozumiała,
o co chodzi, i że ona, Burza, tym oświad
czeniem dodała jej bodźca do większych
• taran.

Zapukano do drzwi. Odwróciła się,
wołając:
•*• Proszę I

Weszła dwudzlestokllkoMnla służą
ca, wysokiego wzrostu, o bardzo miłej
twarzy, szatynka starannie ubrana.

Parsons napuściła wody do wanny
w malutkiej łazience przylegającej do
pokoju Burzy. Wyjęła z szafy taftową
suknie i wszystkie do niej potrzebne do

datki, po czym wyszła. Nie miałr cza
su do stracenia o tej porze, kiedy naf
więeej jej potrzebowano.
Burza mogła się nie spieszyć z ubie
raniem, miała jeszcze dużo czasu przed
sobą. Nie była całkiem gotowa, kiedy w

drzwiach ukazała się rozpromieniona

główka Lallie. Zapytała czy moic wejść
i wpadła nie czek? ! ąc na odpowiedź.
— Tęskniłam do rozmówki z tobą
sam na sam — mówiła, jak zawsze po
śpiesznie. — Burzoj Prześlicznie wy
glądasz I Jak ci w czarnym do twarzy,
co za śMczny błysk .afty i jak się ładi.e
układał
— Cieszę sfę. że d się podoba — od
powiedsiała Burza, poprawiając włosy.
Suknia uwyd»tniała bardzo korzyst

nie jej zgrabną figurę. Nie przybrała
szyi. ani włosów żadnymi klejnotami.
ale do tej toa'ety były zbyteczne.
LalMe miała znów sukni* przybraną

falban'"<mi tym razem niebieska.

— Ty nie wydajesz mi się próżną —

rzekła.
—

Owszem, jestem próżna Bardzo
dbam n swoją twarz, nie chciaSbym.
aby została uszkodzona w wypadku sa
mochodowym, lub czymś takim.

—

Po co mam taki ciasny i twardy pan
cerz? O jak mi okropnie niewygodnie! O
jak ciężko!

Nie narzekaj, nie narzekaj raczku
miły — wesoło zapiszczała jaskółka —
przelatująca tui. tui nad samą wodą. ie
—

skrzydełkiem nawet musnęła powierzchnię
rz eki.

— Dobrze ci jaskółko prawić nie na
rzekaj — podrzeżniał rak — skoro mass
czarne piórka i długie skrzydełka i lecisz
hyża, nie oglądając się na nikogo gdy ja

ledwie łażę — mruczał rak wcale nie udo

bruchany.
— A co ja mam powiedzieć — ody zwał

się wygrzewający na słońcu żółw.
O gdybyś dotknął mojej skorupy, to za

raz przekonałbyś się. jaki to ciężar stale
oossę oa grzbiecie. Podobno nie ma stwo
rzenia, które by się tak powoli wlokło na
całym świecie, żółw jeden tylko ledwie, le

dwie się posuwa, bo musi cały swój dom
dźwigać wraz z sobą. A'e pomyśl raczku
— za to w razie niebezpieczeństwa co mi

— Całe szczęście, będzie zabawnie
poszukać dla ciebie kogoś bardzo miłe
go i bardzo ważnego. Bez zobowiązania I
Tylko na to. żebyś miała oddanego nie

wolnika i wzbudzała zainteresowanie

innych... z wyjątkiem jednej osoby.„
— Pana Hallama? Prawda?
—

Jakieś ty zgadła? - Lallie roze

śmiała się wesoło, uradowana, bo lubiła,

jak się domyślali jej stosunku do Du
kea.
— Prawdopodobnie przez kobiecą

intuicję — odpowiedziała Burza, śmie
jąc się także.
Podobał się jej sposób byda Lallie.
— Bo widzisz, ja z Dukiem jesteśmy
już prawie zaręczeni od ki'ku tygodni.
Czy nie znajdujesz, że en jest nadzwy
czajny?
— Wydaje mi się bardzo miły.
— Tylko ci się wydaje7
— Przecież nie miałam okazji przyj
rzeć mu się lepiej, taki był u was ruch!
— 1 ty nie straciłaś głowy dla nie
go?

— No. wiesz! W tak krótkim czasie!
— To nic nie znaczy, ja i Duke za

kochaliśmy się. gdy pierwszy raz spoj
rzeliśmy sobie w oczy.
—

Bywa tak. słyszałam o podo

bnych wypadkach.
— A sama nie doznałaś tego?
— Nigdy! To niepodobne do mnie. w

każdym razie bądź spokojna o swojego

przyznała sie Lallie z rozbrajająca

Dukea.
— Wiem że nic mu nie grozi, kocha

wstrzymać się od uśmiechu.

ką.

świetnie kontrastowo. Ja cała w fal

wątpliwości co do ciebie Przygotowuję
się na cudowne współżycie z tobą Ma
ma miała genialny pomysł, zapraszając

—

Moja pró*no*ć nie ma granic —

szc/ero^efą. tak że Rur-^a nie mogła
— Jestem pewna — mówiła da'ej —
że nie ma ładniejszej panny ode mnie a
pipkniejszej od ciebie. Dobrałyśmy się

bankach tv cała w linii Chce. aby Lon
dyn zwrócił na ns« uwagę, staniemy się
atrakcją sezonu! Mam nadzieję, że po
dzielasz moje ambicje?
Burza przypomniała sobie matkę.
—

Ja też znajduje, że to by było
bardzo zabawnie, ais jak się do tego

jedynie mnie, a ty me jesteś intrygant
— Skąd ty możesz włedzieć7
— Nigdy nie miałam najmniejszej

ciebie do nas.

Burza przypomniała sobie słowa
matki, że nikt nie wiedział, dlaczego
Krystyna ją zaprosiła. Potwierdzały się
te słowa, w każdym razie, co do Lallie
LaMie mówiła dalej prędko i zapal

Im
Sffl

Ml

zabierzemy.

czywie:

wszystkiego na'eźeć i wszystkich znać:
cudownie się ubierać i wciąż odnawiać
w sobie zapas weso'o<ci i humoru. Oto
czymy się gwardia adoratorów i uczyni
my z naszego żyria triumfalny pochód

porozmawiać z tobą poważnie przed Bj

—

Rędziemy bywać wszędzie, do

poprzez cały szereg złamanych serc.

Czv ty przypadkiem nie jesteś zaręczo
na?
— Niel
— I na nic się nie zanosi?
— Też nie.

Ola dzieci
Dlaczego raK chodzi tyłem?

ludzi i móc między nimi przebierać.
— Dotąd nie spotkałam nigdy męż

by ciebie godzien.

mych siebie. Różnice te między obu pa
niami Burza zauważyła z przykrością.

kto zrobi Daję nura w głąb mojej skorupy
i siedzę niby w fortecy. Nawet zły pies nie
da mi rady!

No. no . nie przekonasz mnie. nie
przekonasz — zamamrotał rak Pan Bóg
—

mnie skrzywdził i koniec Rybom dał pięk
ną srebrną łuskę I gibkie ciało, mogą zrę
cznie płynąć wśród fal. ptakom dał skrzy
dła i mogą latać pod niebo, zwierzętom dał

ai cztery łapy. żeby prędko biegały, a

mnie? Mnie kleszcze długi niby szczypce.
aiezgrebne i obrzydliwe i ten pancerz!...
— Nie narzekaj, nie narzekaj — Stwór
ca dobrze wszystko ohmyślił — przestrze
gała znów raka jaskółka.
— O gdzie tam — pomyślał rak — ja
jut bym tam lepiej wszystko zrobił.
Gdy jednak zarozumiały rak to pomy
ślał, spostrzegł, że tylem się posuwa.
— Ol co to nowego? — sawołał prze
rażony.
— Ot

jakby świat wyglądał, gdyby
takie stworzenia lak ty raku chciały go

urządzać — posłyssał dobrze znany Boży
głos — wsrystko było by na odwrót, jak
dziś twoja droga, żebyś się więcej nie bun
tował

—

Dlatego uważałam za konieczne

C'n.

dzisiejszym wieczorem, bo mam do cie rzy
bie zaufanie i wiem. że jak ci powiem, •M
ze Dfke do mnie należy, ty uszanujesz Mm
ten fakt.
ser
— Na pewno uszanuję — odpowie akii
działa Rurza bez wahania.
•o ej
— Wszystkich Innych możesz ujarz Swa

mić, na przykład Linkmana... ubiera

się... nie daj Boże! Ale maluje doskona
te i jest na drodze do sławy. Nie wątpię.
że zechce zaraz, żebyś mu pozowała A
gdyby nas tak wspó'nie sportretował?
— Linkman zrobił na mnie wrażenie
człowieka, którego nie można zmusić de
zrobienia tego. czego nie chce.
— Jakaś ty mądra. Burzo! Tak fest
rzeczywiście Nikt go nie zmusi do m»'
lowania kogoś, kto nu się nie podoba.
Jak to będzie rozkosznie mieć ciebie tu-l

wyn

toin
Di.nn

1
wsz«
Cześ

pełn,

rzec;
tu pi
Pod

czter
pieru
brały
wszystkich! Prote

taj i razem z tobą obrabiać
zna'ornych- Ja z mamą świetnie rozmaf
wiam. ale widzisz, ona jest jednał z in*[

«kiei
D

nej generacji, poza tym zajęta Karci jedne

lem. nieraz mam wrażenie, że im zaw«'| który
dzam. Trudno oswoić się z myślą,
«o, C(
własna matka przeżywa tak romantycfl bez k

ne chwile. Jak uważasz?

ftią C
— Nie myślałam o tym. nie wyobraj
u G<
*1
m
załam sobie tego. Ale, czy sądzisz,
Hitler
pąn Tudor jest zadowolony z mojei"| *t\ven

przybycia?

v*zys

broć ma wspólnego z moim pobytem
Burza mówiła z taką dumą. że
spojrzała na nią ze zdziwieniem.

ja»wa

—

Ale naturalnie, jest uradowanej *aczęl
Wszystko, co żona postanowi, podo^Ł
ę *ładz
mu się. Przy tym to najlepszy człowi** " a Dr:
eii st
na świecie, przemiłe stworzenie.
— Dlaczego najlepszy? Co jego °' T «na
cer
—

wisz?

Moja droga, jak ty dziwnie w

Burza trwała w tym nastawieniu
jCiąg dalszy oaatąpi)

Niczr
w
»cii j

fS«n

rr
Ni.
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Kultura czesKa w Kleszczach
protehtoratu

W twierdzeniu wybitnych osobisto
ści Trzeciej Rzeszy, bodącym odpowie
dzią na falę protestów opinii między
narodowej przeciw okupacji Czechosło
wacji, że protektorat Niemiec nad na
rodem czeskim nie znajduje żadnej ana
logii w dziejach, zawarta jest głęboka,
choć mimowoli chyba wypowiedziana

(Przełoży! z czeskiego Zdzisław HierowtkŁ)
Jako ciężką zniewagę pamięci wielkiego dym względem czasopiśmiennictwu hł
męża, który dał swemu narodowi wol nych narodów, dziś ma tylko jeden spe
ność i państwo.
cjalny organ literacko-krytyczny, któ
Linia przewodnia tej „autonomii kul rego byt zależy całkowicie od pociąg
turalnej „najwyraźniej występuje we nięcia piórem ciemnego biurokraty nie

wszystkich spiawach dotyczących róż

mieckiego, który w całym swym życiu
nych przejawów życia kulturalnego i przeczytał chyba tylko „Mein Kampf".
twórczości. Ogłaszane są stale i z dnia Wraz z upadkiem czasopiśmiennictwa
pr-ez nich prawda. Nigdy bowiem w na dzień powiększane o nowe pozycje literackiego znikły również liczne mie
dziejach żaden naród nie był tak uci wykazy książek, które muszą być usu sięczniki i tygodniki poświęcone spra
skany i dręczony, jak obecnie naród nięte z bibliotek miejskich .szkolnych i wom kultury. Te które jeszcze istnieją,
eski. Nigdy jeden na-ód, odbierając w ogóle ze wszystkich księgozbiorów prócz tego. że poddawać się muszą o
wolność drugiemu, nie czynił tego przy publicznych. Miałem sposobność prze strej cenzurze, mają obowiązek posyła
nżvciu tak skomplikowanego systemu glądania takich wykazów. Skazane na nie egzemplarzy do urzędu protektora.
podstępów i kłamstw, nigdy bezwzględ zagładę książki podzielone są tam na Ma to na celu zabezpieczenie się przed
nego terroru nie przysłaniano tylu trzy działy: beletrystyka (powieści, re ewentualnymi niedopatrzeniami cenzo
słowami o poszanowaniu portaże, poezje), liter i tura naukowa ra, który może nie umieć czytać między
pięknymi
praw, nigdy zdzierstwa i kradzieży do oiaz publicystyka społeczno-polityczna wierszami. Takie niedopatrzenie likwi
bra narodu nie uzasadniano tak gorli i ekonomiczna. W dzia'e beletrystyki duje natychmiast urząd protektorski.
wie koniecznością jego ochrony — i ni na narodowo-socjalistycznym indeksie wydając policji polecenie zamknięcia
gdy też zupełnego niszczenia wszyst figurują przede wszystkim niemieccy pi pisma.
kich przejawów narodowej kultury nie sarze emigracyjni, wszystkie powieści o
Jeśli idzie o prasę codzienną, to wła
pokrywano tyloma frazesami o kultu tendencjach antyhitlerowskich i antyfa ściwie nie można mówić j istnieniu cze
ralnej autonomii. Władcy Trzeciej Rze szystowskich, cała beletrystyka sowiec skiej prasy; jest to prasa niemiecka, dru
szy za podstawę swej polityki podają ka. Z literatury naukow .\ objęto zaka kowana wprawdzie w czeskim języku,
prawo samostanowienia narodów, ale w zem wszystkie dzieła występuiące prze ale z ducha hiferowska. Do dawnego
istocie prawo to w demagogiczny spo ciwko rasizmowi rozprawy filozoficz czeskiego urzędu prasowego wprowa
ób gwałcą. Właśnie na przykładzie ne, niezgodne z duchem i tendencjami dzeni zostali niemieccy urzędnicy, któ
Czechosłowacji stało się całkowicie rasizmu i naturalnie dzieła utrzymane rzy dyktu*ą czeskim dziennikarzom ar
iasne. że sprawa samostanowienia na w duchu marksizmu. Uzupełnia ten in tykuły ostro występuiące przeciw Pol
rodów jest dla tych ludzi czymś zupeł deks publicystyka, krytykująca fa sce, Francii i Anglii. Ten fakt specjal
szyzm i hitleryzm z punktu widzenia nie podkreślam, by pokazać polskim
nie obcym.
pojęć społecznych i poli czytelnikom, którzy obur-ają się na po
Pierwsze znamienne wyznanie kanc nowoczesnych
oraz zasad nowoczesnej eko stępowanie prasy czeskiej, jakimi zu
lerza Hitlera datuje się sprzed I-go tycznych
nomii.
pełnymi niewolnikami niemieckiego re
września ub. r. Wówczas to głosił on na
tntenacb wszystkich niemieckich roz
Tak więc w Czechach i na Mora żimu są redaktorzy czeskich dzienni
ośni, że nie pragnie w granicach Rze wach biblioteki są pod stałą kontrolą, ków.
izy ani jednego Czecha. To też ci, któ księgarnie są ustawicznie rewidowane
Bardzo ostra cenzura stosowana jest
rzy słowom tyra dali wiarę, byli niemile w
poszukiwaniu „niebezpiecznych" również do dzieł literackich a zwłaszcza
laskoczeni zaborem t. zw. piątej strefy, książek.
Jeśli
znajdą
się
w
nich
egzem
do tomików poezji. Poezia czeska wy
zamieszkałej przez zwarte masy ludno pł arze takich wydawnictw, podlegają dała bowiem w ostatnich czasach wiele
ści czeskiej. Po konferencji monachij one natychmiastowej konfiskacie a na dzieł tak wspaniale odzwierciedlają
skiej kanclerz Hitler deklarował posza stępne idą na stos. Biblioteki natural cych nurtujące w narodzie nadzieje, że
nowanie nowych granic Czechosłowacji. nie usuwają ze swych zbiorów takie dzieła te szybko znala7.lv drogę do naj
Swój swoisty pogląd na zobowiązania książki, ale bynajmniej ich nie niszczą, szerszych v. arstw społeczeństwa. Poe
wynikające z tego rodzaju deklaracji za ukrywa' ą je w różnych schowkach, a zja czeska nauczyła się walczyć, a
dokumentował wypadkami w dniu 15 nie rzadko i zakopują w ziemi w żelaz pchnęła ją do tego bojowa gotowość na
marca br.
nych szczelnych skrzyniach. Ta troska rodu. W ludzie, prostym ludzie odnala
Trzeci podobny fakt to znane po o książkę,: o je] zachowanie (w tym rów zła ona najmilszych i najżywiej reagu
wszechnie oświadczenie kanclerza, że nież prze awia się wiara w powrót wol jących czytelników. Dla.ego też cen
zesi pod protektoratem zachowają ności) przypomina średniowiecze, gdy zura tak pilnuje poezji. Cenzorski ołó
pełną autonomię kulturalną. To przy to podobnie lud czeski hronił czeskie wek niszczy całe tomiki, koszlawi my
księgi przed spaleniem pod progi do ślowy i artystyczny sens wierszy, a poe
rzeczenie, mające charakter dokumen mów
lub w 'eśne krviówki.
ta nie może pozostawić ani śladu tej ni
tu prawno-państwowego przez złożony
Pod nim podpis Hitlera, w praktyce od
W tej całej walce z „niebezpieczną" szczycielskiej roboty, musi pokreślone
wiersze
dopełnić, skonfiskowane miej
czterech miesięcy jest świstkiem pa książką to jest jeszcze ciekawe, że ofi
pieru, gdyż wszelką realną wartość ode cjalnie indeksy zakazanych książek o sca zastąpić nic nie mówiącymi zwrot
brały mu drastyczne zarządzenia władz bowiązują tylko wydawnictwa, bibliote kami Tom iednego z czołowych poe
•hi Protektoratu, skierowane przeciw cze
ki i wypożyczalnie, ale nieoficjalnie sto tów czeskich cenzurowany był przez
«kiei kulturze.
sują je również w praktyce władze Ge całe trzy miesiące. Wynik tej cenzury
Dziś" nie ma chyba w Czechach ani stapo przy prywatnych rewizjach u osób był taki, że właściwie tom musiał być
znanych z antyhitlerowskiego nasta całkowicie przerobiony przed oddaniem
ro iednego odcinka życia kulturalnego,
który nie nosił by bolesnych śladów te wienia. Ale już chyba w oparciu o wła do druku w myśl wskazówek cenzora.
jest los czeskiego poety w protek
go, co nowi władcy tej ziemi określają sną znajomość literatury urzędnicy Ge Taki
toracie!
°
ez krępowania się „kulturalną autono stapo skonfiskowali przy rewizii u pew
mia Czechów".
nego literata wybór poezji Puszkina,
Uciśniony lud czeski czyta wiersze
motywując to tym, że jest to pisarz so swych wybitnych poetów z równym
Germanizacja, o którą posądzany wiecki!
"' tler.
nazwał te posądzenia kłam
przejęciem, jak słucha zagranicznych
8k

kontaktów z szerokimi masami narodu,
poświęcając się całkowicie pielęgno
waniu „czystej sztuki", nie waha się
dzisiaj rzucić swój talent i kulturę na

szalę narodowej nielegalnej walki o
wolność.

Innym charakterystcznym rysem dla

stosunków w protektoracie jest poja
wienie się w prasie i radio pubłikacyj

nieznanych dotychczas historyków, któ
rzy nauczają z zapałem godnym lepszej

sprawy, że Czechy i Morawy od zara
nia swych dziejów należały i należą do
t. zw . przestrzeni życiowej Niemiec.
Zgodnie z tym podczas tak zwanych
„Dni niemieckiej kultur/" głoszono ha

M"I

hi

U

wem z palca wyssanym, sięga we

Jeszcze gorsze stosunki panują w
zakresie produkcji literackiej. Przede

szeństwo otrzymały napisy niemieckie.

być wypełnione tekstem, by nie budziły
rozgoryczenia 1 niechęci w stosunku do

"^ceremonialnych zmian, jakie w tych
Jawach
przeorowadzono. Niemal sym
b°
licznvmi dla zaszłych
w Czechosło
:
Wa
1 cii przemian są tak e zmiany, jak na

ich sprawców. Ale konfiskaty to nie

wszystko: pisma uletują bezwzględnej
likwidacn, jeśli nie wykazują skłonności
całkowitego podporządkowania się wła
dzom i chęci podciągnięcia się do jednej

rwanie Dlaców Wolności placami
td,»Ha Hitlera. W Brnie Mor. ulicę linii, ustalonej dla całej prasy. Kraj,
°e

który posiadał bogate czasopiśnrennic
ringa. Tę zmianę Czesi odczuwają two literackie, dorównujące pod każ

wiedział kanclerz Hitler że Praga jest
dziełem Niemców, że kultura czeska
jest tylko odgałęzieniem kultury nie

mieckiej, że cała czeska tradycja kultu
ralna przenojona jest tradycjami kultu
ry niemieckiej W tym sensie dokony

wane są „rewizje naukowe". Z nauki
musi zniknąć wszystko, co prawdą hi

storyczną przeczy twierdzeniom ukutym
przez hitleryzm. Zastępuie się to kłam
stwem i legendą, fabrykowaną na uży

tek Trzeciej Rzeszy. Dzieje są tak fał
szować aby dzieci czeskie, gdy doros
ną, były podatnym materiałem do ger
man;zacji, by wyrosły na posłuszne na
rzędzia ,,Herrenvolku", by nauczyły się
uważać „protektorat" za przyrodzoną,
niezmienną formę bytowania narodu
czeskiego. Dziś dzieciom tym nie wol
no bez cenzury wygłaszać nawet wier
szyków na szkolnych uroczystościach i
zabawach. Z czytanek ma zniknąć nie
tvIko Ma«arvk, lecz i wviątki z pism

Jiraska, Havliczka i wielu, wielu in
nych, mają zniknąć najpiękniejsze frag

menty czeskiej historii. W to miejsce
wprowadzone zostaną wywody o hege
monii Niemców nad narodem czeskim
na przestrzeni całych jego dziejów, wy
wody o niższości czeskiego narodu i je
go niezdolności do samodzielnego ist
nienia, jego narodowej i kulturalnej nie
mocy.

Do tego dodać jeszcze trzeba za
kazy wystawiania licznych sztuk cze
skich w teatrach (Karola Czapka, Vo
skova, Wericha i wielu innych), zakazy
wielu filmów czeskich, zakaz oklaski
wania przedstawień w teatrach i to je
szcze, że na przykład tylko filmy naro

dowo-socjalistyczne mają otwartą drogę

do protektoratu. To wszystko daje

nam pojęcie, jaki to bluff inscenizują
Niemcy przed światem, deklamując o

kulturalnej autonomii Czech, autonomii,

która służy tylko do przysłonięcia bez
względnych dążeń do zupełnego zni
szczenia najprostszych ' .udzkich praw

do swobodnego narodowego, gospodar
czego i kulturalnego bytu.

Daję czytelnikowi polskiemu tych
audycyj radiowych i jak zajmuje się kilka informacyi, oświetlających kłam

v*zystkie dziedziny życia. Wszędzie
sprawami polityki. Ta zwiększona po
zaczęły pojawiać się nakazane przez wszystkim ulegają licznym konfiskatom czytność poezji to zupełnie oryginalne
bladze dwu;ęzyczne napisy, przy czym czasopisma, przy czym wszystkie po i osobliwe zjawisko w protektoracie.
na
przykład przy nazwach ulic pierw wstałe wskutek tego białe plamy muszą Wiedzą o tym poeci a ponieważ władze

Ul j^c napisy to jeszcze drob;azg wobec

łaśliwie w różnych odmianach to, co po

policyjne i cenzorskie zamknęły im nor
malną drogę do społeczeństwa, przejęli
oni od ludu jego formę politycznej walki

stwo niemieckie o „kulturalnej autono
mii Czech", wiedząc, że naród polski
żywo interesuje się położeniem, w ja

kim znalazł się bratni naród czeski.

I nie tylko mamy tu do czynienia z za
interesowaniem, ale chyba również z

sympatią i stale pogłębiającym się

i zaczęli się posługiwać nielegalnymi zrozumieniem. Śmiało mogę powie
drukami. W ten sposób krążą dziś — dzieć, że te sympatie i to zrozumienia
zwłaszcza w Pradze — liczne utwory są wzajemne. Umacniają się one przes
najwybitniejszych czeskich poetów w to, że naród polski stanął twardo w o
niezliczonych odpisach, sporządzanych bronie swej wolności, podczas gdy na
masowo często przez zupełnie prostych ród czeski, utraciwszy ją, chce ją z po

ludzi. Poeta, który przedtem unikał wrotem wywalczyć.

Jan

tzaranowicm

Chłopska twórczość bezimienna

Wbrew różnym „Grypom szalejącym
w Naprawie" i „Marcynoni". podchodzą
ca m do zagadnień współczesnej wsi je
dynic od strony fizjologicznej, coraz o

czywistszym staje się fakt, ze wieś or
ganizuje się społecznie, że zaintereso
wania jej zataczają coraz iv obszerniej
szy półkrąg. Wieś ruszyła — społecz
nie, politycznie i narodowo. Chłopi od

szeregu lat zaczęli pisać i tworzyć •
ekspansja ich w tej dziedzinie jest co

raz ciekawsza i wartościowsza. Od cza

su do czasu padnie znienacka to czy

inne nazwisko, zainteresuje, zatrzyma.
Pojawiają sie chłopi bibliofile, groma
dzący w swych prywatnych zbiorach po
kilka tysięcy książek. Dość v/ymienić
nazwiska popularniejsze jak Kuźniarski
czy śląski Wantuła. Ogłaszane konkur
sy literackie czy o podłożu socjologicz
nym przynoszą w rezultacie setki ręko
pisów, arcyciekawych pamiętników chło

pów, robotników, emigrantów czy bez
robotnych. Plon obfity nie tylko ilościo
wo lecz i jakościowo. Obok wspaniałej,
dramatycznej treści doskonała niekiedy
technika formalna.
Przecież zorganizowany w roku 1935
przez Instytut Gospodarstwa Społecz

nego konkurs na „Pamiętnik chłopa"
przyniósł w rezultacie 49S prac. A an
tologia twórczości prozą i wierszem pi
sarzy ludowych Konińskiego przynosi
kilkadziesiąt pozycyj ze sfer robotni
czych i chłopskich.
Czyż nie jest godny pióra Reymon
ta opis wsi rodzinnej małorolnego chło

pa, jędrny, o oryginalnych przenoś
niach, którego fragment podaję dla

przykładu:

„Kole drogi, eo z górki z pod łasa
wyłazi i ciągnie się do pastwisk, stoją
chałupy — to spróchnięte. niby te przy
kucnięte babiny, co siedzom pod kościo

Tchnie z jego wierszy wiew staropol

szczyzny, realizm średniowiecznych o
pisów śmierci czy niepokoje dusz grze
sznych t

„Końct twe starania, aczciwą pracę,
Zamknie eię stolarz w drewnianej pace
Jeśliś żył zgodnie — oczy załzawią,
Jeśliś miał grosze — pogrzeb ci sprawią
Ruszaj, b-aciszka, cmentarną drogą,
Czeka tam na cię robaków mnogo.
Nieprzeliczone będą Ich krocie —
Roztoczą — radzi — już po robocie.
Jak cię nie było. tak cię nie będzie.
Taki odwieczny porządek wszędzie —
Wypowiedzi te w formie pamiętni
ków, opowiadań czy wierszy, jakoteż
skromną stanowią cząstkę w"porówna
niu do „literatury niepisanej , mającej
bodaj w każdej wsi polskiej większych
lub mniejszych swych przedstawicieli. Z
każdym pokoleniem warstwami układa
ją się w grobach i jeno pieśń po nich zo
staje wśród następnych, pieśń, baika lub
legenda, bezimiennie z ust do ust prze
chodząca, i utrwalana nie w brulionach
lecz w sercach. Tworzyli przy płutfu, na
kLpisku. improwizown'i na wese'u lub
na chrzcinach, w dłurfie, bezświetlne
wieczory podawali treść twórczej wy
obraźni otwartym uszom i oczom słu
chaczy. I ani nie w'cdzie'i. że drzemie
w nich iskra boża, że w innych dogod
niejszych warunkach mogliby rozbłys
nąć, zainteresować, zbogacić. Przypo

minali rozkwitłe polne kwiaty, które
gdzieś zdała od centrów kulturalnej ne
wralgii zakwitały sobie a Bogu i prze
kwitały po dniach aby innym kwiatom
zrobić miejsce. Tylko wieść gminna jak
ten wiatr przynosiła o nich wspominki,
ta czy inna chłonniejsza pamięć utrwa

lała fragmenty ich twórczej barwy i

dźwięku.

łem na odpuście, to znów proste, gla
wcale podobne do miejskich.
dziutkie,
Przy drodze rosnom wielkie gruchy od
powstania i niejedna z nich piąć pa

ni

Afbo ten wiersz poety - chłopa Jana

Raka, samouka, koszykarza, tkacza,

rzeźbiarza i pisarza gminnego w jedne)
osobie. Wiersze pisał mimochodem na
odwrocie okólników gminnych, na pasz

portach dla bydła i licho wie na czem.

JStczęiłiwyi Borzęcinie — ty wiosko
niemała.

emigracklej doli dziewcząt, szukających

Byś ty swojemu panu dworu pilnowała,
żeby obcy nie przyśli i nie rozgrabili —
To też ci dziedzic wynagrodził potem: —
Dał chrustu, ażebyś się ogrodził płotem
i dębczaljów na kołki przydać nie żało

emi^ranckie, skąd ma te melodie i

I feszeze na ostatek pięknie podziękował.

Anonimowa pieśń chłopska opowia

dała mi — młodemu chłopakowi — o

pracy i chleba „na sachsach" .wPra
sach czy Danii. Pytałem nieraz siostry,
wracającej z bandosu i nucącej pieśni

zwrotki, kto je komponował i składał.
„— Same-śmy se składały — jak
•ię wróciło do baraków z baurowskiego
duńskiego kartofliska po całodziennej
harówet a tęsknota za rodziną i Polską

zakołata do drzwi" — odpowiadała.

Pewnie, że tak to jeno można wy
tłumaczyć. Na gorąca pod wrażeniem.
Nie ma przecież w tym dialogu, wyima
ginowanym między ciekawą matką a
córką — bandoską. Który podaję niżej,
żadnego wyrafinowania artystycznego,
żadnych świadomie użytych środków
artystycznych. Jest głęboka, wywołują

ca szczere wzruszenie prostotą, dola
wyrobnicy na pańskiem. Polki na ob
czyźnie. —
„Córeczko moja — dziecko, kochanie,

powiedz-że mi, moja coruś, jakie tam
spanie" .

„Mamusiu moja — trzeba rano wstać
a w nocy se trzeba koszulkę uprać.
Koszulkę uorać, jeść ugotować.
Tak to trzeba w tej Danii odpokutować"
Za moich dziecięcych lat pomilarną
była w mej wiosce postać „dziadka Ba
cha", bez którego improwizowanych
wierszowych żvczeń nie obeszło się ża

dne wesele. Potrafił rekwizyty ziemi i

wał.

Piękna ci to zapłata. Miłe dziękowanie.
Tym milsze, że l czyn twój w pamięci
ostatnie.

Ludzie potomnych etosów będą wspo
minali,

te borzęcante dwora rabować nie dali.
Z tysiąca domów nie był ni jeden zu
chwalec,

coby swojemu pana wlazł choćby na
palec" —

Niestety tylko ten fragment zacho
wał się w pamięci miejscowych chłopów

i mojej. A był to ponoć utwór zakrojo
ny na miarę epicką.

Albo niezrównany bajarz „wujek

Czaja" , który obok wszystkich litaiiij
religijnych i antyfon nosił w pamięci ro

dzimą, całą mitologię okolicy. Często
wspominał zeszłe czasy.
..

dawni to kęsik a nos wieey

rezykantów we wsi było. I nie takie

cherlawe co dzisiok. Jak cie taki w gębę
prasnął, to ci zęby drugiem końcem wy
leciały. Siaki • taki z daleka obchodził,
byle w dróge nie włazić. Rej tys wodrił

i cała gromadę za sobą mioł. Nieci by
gwizdnął, to sie rojem kole niego zbie
gli. A wtedy ino wieść
Downi o wom pędom, że kefsi i drze

nieba zaprząc do swych wie'oz<*łosko

wa krzepse rosły. Cy jaki wiater icioł
inksy cy ziemia wiecy soku dała Cy jo

Słuchacze to śmiali się, to łzawili oczy.
Stare to było chłopisko. Je*»cze dni
ga'icyjskiej rabacji pamiętał. Wygłosił
też pochwałę wsi rodzinnej, że się sze

sie postarzo. i przywidzenia miewom —"

wych zwrotek a zaprzęgał kanitałnie

Czaia przypominał mi często góral
skiego Sabałę — choć może w skrom
niejszym zakresie. Niektóre wiersze Ba
cha podzwaniały dalekim echem siela
n ek Szymo nowi cza.

Chłop jest urodzonym narratorem.
Jeno go trzeba umieć rozruszać.
Przyszłość — niewątpliwie więci'j

Wiłiaśnioiia zaąadka miejsca spoczynku
śnuecteCaącPi szczątków. Jiycona

miento pokoleń

Koło wsi płynie rzeczka, na niej pod
borym stoi stary młyn. Downi pański a
teroz mieszko w nim stara Manicha, co
Nikt go nie
się zna na chorobach
reperuje, to też pochylił się i ziobrami
prześwituje niby ta chudzina, co jej pies
z litości gałgany targa i wiater je kołtu

lowuklm ery landrackłm pokusom opas
ała, pochwali,- moee — rzeki by kto* nie
co pańsaczyżniarską — prx«cieź charak
tery styocną: —

Po stu latach różnych
sprzecznych
wersji na temat pochowania zwłok wiel
kiego poety angielskiego Byrona, spra
wa ta obecnie została wyjaśniona.
Lord Byron zakończył życie 19 kwie
tnia 1824 r. w Missolonghi, walcząc po
stronie Greków w ich walkach o niepod
ległość. Ciało jego zostało przewiezione
do Anglii i pochowane w kościele para
fialnym w Hucknall w Nottinhamshire.
Utrzymywała się jednak uporczywie po

głoska, ie mózg i serce Byrona pozo
stało w Grecji.

postaci chłopskich na światło dzienni

wysunie. Świadomość swej wartości i
Przed rokiem obecny proboszcz
wartości zawodu w niejednym talent
Hucknall, ks. T . G . Barber
otworzył rozbudzi. Gasnący analfabetyzm wyru
grób Byrona. W ksifżce. która została guje bezimienność twórczości, utrwali
obecnie wydana, ks. Barber pisze, te poetyckie układanki słów na piśmie.
zabalsamowane zwłoki poety znalazł w
I wtedy może z pokolenia, które
nienaruszonym stanie, tak jak były po
chowane przed 114 laty. Rysy twarzy ł trwa i z pokoleń, które przyjdą, wyro
włosy poety łatwo poznać z portretów śnie nowa. narodowa, polska sztuka. Na
rodzinnych Spokoiny. niemal błogi wy  grobach współczesnej małostkowej pseu
raz jego twarzy wvwarł na mnie głębo dotwórczości żonglerów i snobów. Na
kie wrażenie — pisze ks. Barber — mo rumowisku ekwtłibrystyki słownej.
głem również zauważyć, że prawa noga
Sztuka mas, które nie przemówiły.
poety była krótsza" .
Sztuka wielkiej, mocarstwowej Polski.
w
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lluituzaina dcażnica Bałtyku
Pamiętamy wszyscy, juk wściekłą, nie
przebierającą w środkach i metodach pro
pagandę antypolska rozwinęli Niemcy w po
czątkach odzyskania naszej n epodl»S?łości,
jak cafe ostrze swej hecy skierowali przede
wszystkim przeciwko polskiemu Pomorzu.
jak niemieccy publicyści, literaci i naukow
cy starali się przekonać św;at cały o niesły
chane] ..krzywdzie" wyrządzonej narodowi
n.emeckiemu przez stworzenie ..korytarza",

jak krzyczeli w tysiącach uiotek, broszur "I
prutych tomach o „niemieckoścj rdzennej
Kaszub i Pomorza Ne zadowalano się nie
mieckimi pubJ.k&cjami lub pracami niem<ee

kich uczonych w obcych językach kupowa
no takie dla ktj propagandy cudzoziemców
takich Martelów, Etchegoyenów, i jak się

zwą wszyscy ci pismacy, którzy za dobre
dolary wypisywali, co tylko Niemcy pra
gnęli. Wreszcie propaganda ta zaczęła na
bierać cech niebezpiecznych — reakcja I
naszej strony była tak najbardziej wskaza
na. Wówczas stworzono Instytut Bałtycki.
placówkę naukową, która nr.ala podjąć sy

stematyczne i uczciwe, nie zaprawione ten
dencjami koniunkturalnymi badania nad
polsk^cią Pomorza. Kaszub, nad dziejami

Polski nad Bałtykiem.
Stworzenie In stytutu B ałtycki ego było
czynem kulturalnym wieIV ej doniosłości I
wagi, jednym z najwększyeh i najważniej

szych w Polsre odrodzonej Powstała bo
wiem placówka naukowa, która oie tylka

prostowała szerzone bez skrupułów fałsze
niemieckie n:e tylko przeciwstawia propa

gandzie niemieckiej mocny, szczery i rzetel

ny glos Polski, ale pchnęła badania pomc
rzoznsweze na zupełnie nowe tory. odrób.łs
w kilku latach te ogromne zaniedbania, ja
kie pozostawili Niemcy Przecież nauka nie
miecka prawie nie zatroszczyła się o nauko
we zbadanie i ujęcie dziejów i kultury Po
morza. Kaszub i dominium mans Balitici,
kiedy nie było potrzeby propagandowego
wyzyskania nauki dla tych zagadnień Dy
rekcja Instytutu Bałtyckiego zdołała pozy 

skać dla tych prac wybitnych uczonych,

nazwiska o europejskiej, ba. światowej sła

i to nie tylko uczonych polskich, ale
także zagranicznych Polska nauka nie po
trzebowała naginać faktów do i góry posta
wionych tez. tak to czyn.la nauka niemiec
ka, zawsze gotowa do poparcia swymi ,,stt*
diam;" imperialistycznych dążeń swoich
rządów To też wyniki polskich badań były
pod wielu wzrlędami rewelacyjne niezmier
nie bogate t w licznych wypadkach pionier
skie Powstały tak monumentalne dzieła jak
dzieje pomorskiej ziemi i ludu, przeszłości
I kultury osobna monografia zbiorowa spe
cjalnie skierowana przeciw propagandzie
korytarzowej, w której zabrali głos tacy wy 
bitni uczeni I publicyści jak: Fiaeher. Ko
wie,

strzewski. Rudn;cki Smogorzewski I Strase
bureer. Osobnej monografii dorzpkała sie
tiem.a malborska. Dużo nowego światła

wniosły do badań nad kulturą Pomorza pra
ce Makowskiego o sztuce na Pomorzu. Stel
machowsk ei o roku obrzędowym na Pomo
rzu, badania Lorentza. Fischera i Lehr-Spłi

wińskego o kaszubach Obecnie na ukoń
czeniu znaidnje się olbrzymie dzieło trzy 

tomowe oheimuiące dzeje Prus Wschodnich
(Prusy Krzyżackie — dzieło fundamentalne
jeśli chodzi o łrstonę Krzyżaków na Pomo

rzu — tom II Prusy Książąee. trzeci tom
mówi o żywiole po!«k m i polskich wpły

wach kulturalnych w Prusach Wschodnich)
Nadto pośwęcono specialną uwagę stosun
kom rolniczym i komunikacyjnym na Po
morzu
Działalność Instylutu Bałtyck ego
nie ogranicza się iednak tylko do spraw złą
czonych z Pomorzem i Prusami Wschodn'
mi obeimuie także sprawy mor?k!e Tak
stworzone wie'k'e ..Gospodarcze Archiwum
Morskie" ,

utrzymuje ścisłe kontakty z za

granicznymi uczonymi, zawązuje się bliską
współpracę z państwami haltyrk mi. z któ
rymi to państwam- naukowe kontakty i każ
dym rok;em są szersze < głębsze.
Celem szerzenia znajomości spraw mor
skich i pomorskich wydaje Instytut Bitol :o
terzke Bałtycką w czterech językach: pol
skim francuskm. ancielskm i niemieckim
w których to książeczkach omów'one są naj
bardziej aktualne i ważne zagadnienia po
morskie, mo^re zainteresować «zeroki ogół
za granicą Tom ki wydane są bardzo este
tycznie i w skondensowsnej formie obej

mują niejako syntezę bsdsń dokonanych
priei współpracowników Instytutu Bałtyc
kiego Znajomość spraw pomor«k!ch ' na
szych dążeń bałtyckich szerzy także wśród

cudzoziemców dwa razy do roku pojawia
jące się czasopismo Baltic and Scand.nayiut
Countres. a wśród Polaków kwartalnik Jan
tar, który zdobył sobie w krótkim czasie o»
gólne uznanie i duż> krąg czytelników
Od roku 1927 do 1937 miał Instytut Bał

tycki 6wą siedzibę w Toruniu, w 1937 r.
przeniesiono niemal wszystkie agendy dl

Gdyni, gdzie odtąd znajduje się dyrekcja In
stytutu, gdzie koncentruje się gros prac D/ ś
Instytut Bałtycki ma nie tylko w Polsce ale
na całvm świecie, tam. gdzie nauka rzetel«

na i nefałszowana. nauka n.e idąca na pa*
sku bieżących potrzeb politycznych i da
nich naginana. duZe znaczenie, cieszy są

zasłużoną reputacją powagi naukowej w
dziedzinie sprsw pomorskich. Prus Wscho
dnich i zagadnień bałtyckich w szerszym
tego słowa znaczeniu Ztazdy pomorzozr.aw
cze. organizowane co pewien czas, groma*
dzą najwybitniejszych uczonych polskich ł
zagranicznych i pogłębiają osiągn ęte dotąd
zdobycze wytyczaią dal>ze prace. dv«kutu;ą
problemy sporne Na wzór Instytutu Bałtyc

kiego test też zorgan wany Instytut Śląsk' ,,
a Dyrektor Instytutu Śląskiego Dr Lutman,
był dłuższy czas stałym współpracownikiem
Instytutu Bałtyckiego
Pragnąć tylko możemy, aby się praca
naukowa organizowana przez Instytut Bał
tycki w tym samvm tempie i tej same' 'kall
dalej rozszerzała, ku chwale polskej nauki,
ku pożytków Pomorza, Kaszub i naszego do
mimum maris.

Alfred Jesionowski

Snraitozcfanią - Informacje
Ilu jest naprawdę Czechów i Niemców

na Śląsku Zaolziańskim

Ostatnia nardio aktualna pubfkaeja In

stytutu śląnk.ego (Stan.eław Komar: ..Czesi
i Niemcy za Z emiach Odzyskanych Śląska
Oszyńskieyo" , wydawnictwa Instytutu Ślą

skiego, seria .Polski Śląsk" zesz. 46 Kato
wice 1939) przynosi szereg licrb opartych
pa materiale urzędowym oraz ciekawe spo

Dalsze rozważania, w których należało

airtora bogato ilustrowany przez jednego s li

szy Niemieckiej, zaczaj się masowy odpływ
Niemców, wskutek czego z dawnej liczby

doprowadzą nas do wniosku, te liczba osób
na Ziemiach odzyskanych Śląska Cieszyń
skiego, należących do mniejszości narodo
wych a wi*c nie-Polaków. a posiadającyb
obywatelstwo polskie wynosi około 16 000
dusz. t.j. około 7 proc ogółu ludności Tym
samvm w składzie narodowościowym ludno
ści Województwa Śląsk ego przez
przyłą
:
czenie do niego t zw. Zaolzia n e nastąpiło
Jeny Haska
żadne przesunięcie.

weźmiemy pod uwagę ogromną ilość podań
krążących od niedawna wśrdd ludu śląskie

olziu.

z przyłączeniem t. iw „Sudetów" do Rze by uwzględnić jeszcze ludność żydowska,

N emców nie pozostało więcej nit 8 000

cowi Po'aków 71.239. Czechów 18.425. Niem
ców 6 672.

Wiktor Piotrowie* — Wschodnie gapa* wa czytelnik wraz z autorem zwłaszcza w
dnienia wyznaniowe. Warszawa 1939. Na rodzale „Za kołem biegunowym" który od

Czesi, uświadomiwszy sobie wczedn! e

Wierchojań^ka do Średnie Kołymska przez
mroźną tajgę syberyjską z czyhającymi na
każdym kroku, niby zasadzka, „tarinami"
Książka ta. odtwarzająca najcięższe kar
ty życia autora, nie ma nic ze zwykłego bia
dolenia i utyskiwania na los Jest pogodna
Czas wybielił widocznie „czarne chwile" ,
przynosząc jednocześnie autorowi poczucie

1SS0 wskazano tylko 17 Polaków a Cze

chów fi97. w roku 1800 wykazano Po'aków
8R8. a Czechów tylko 8 W gminie Oibrach
cice nie było w roku 1880 rzekomo ani je

dnego Po'aka. a w roku 1890 ani jedneco
Czecha. Wszyscy flwillin w liczbie 1097
podali narodowość polską.

W dać i tego. te liczby urzędowe sprsu
ludności nie są obiektywne Przypuszczenie
to potwierdza sie gdy weźmiemy pod uwa
gę spis z roku 1900. kiedy to na skutek lep
szej kontroli soisu ze strony społeczeństwa
p*M=ki(*eo w jednvm tvlko powiecie frysztae

re przypadają na t. zw

„Slązakowców".

wracających obecnie masowo do narodowo

ści polskiej Nikła liczba około 900 dzieci,
chodzących do niemieckich szkół powszech

nych i średnich jest równiet dowodem sła

skiej Zbiór podań ma być według projektu

cznych śląskich samouków malarzy. Jeśli

go i fakt. te nie zostały one jeszcze przez
naukę polską należycie wyzyskane, to po

mysł wydania takiego zbioru, który by u

względniał chociat część bogatego repertua
ru śląskiego południowego uznać należy za
bardzo szczęśliwy.
ROCZNIK P. A. L,

Ukazał się nowy tom Rocznika Polskiej

WWsróU ksią±ek
kładem Gebethnera i Wolffa. Str. 132.
Książka omawia na szerokim tle histo
rycznym stosunek Rzeczypospolitej do Ko
ścioła Prawosławnego w Polsce, położenie
Cerkwi Prawosławnej w Rosji Sowieck ej i
na emigracji, analizując szczegółowo stosu
nek rządu sowieck.ego do patriarchatu mo
skiewskiego.

Centralnym zagadnieniem książki jest
sprawa unii kościoła wschodniego z zacho
dnim oraz omówienie akcji obrządku wscho
dniego słowiańskiego w Polsce.
Ksąż-ka ta jest bardzo na czasie, gdyż
autor rozpatruje wschodnie zagadnienie wy
znaniowe od strony politycznej w zestawie
niu z polską racją stanu.
Jannu Minkiewicz, — Hic świętego. —

Warszawa 1939. Nakładem Gebethnera 1
Wolffa. Str. 199 i 23 rysunkami J. Zamby
w tekście.

Jest to tom humoresek z 23 rysunkami

V m przybyło aż 60 proc Polaków w «tosun Jerzego Zaruby Każdy z 79 utworów skła
ku do spi?»u z roku 1800 W roku 1900 nal; dających s:ę na ten tom jest prawdziwym
c*nn© na omawiagym terenie ogółem 143 290 klejnocikiem dowcipu, zwięzłości i sztuki
o»ób. z czeso przypadło na Po'aV>w 115 399. wersyfikacyjnej.
Czechow 14 093. a na Niemców 13 476 osób
Książkę otwiera cykl ..0 co właściwie
Za czasów czeskich liczby te ulecaią chodzi?" — wiersze aktualne o naszych to
rno-wu znacznemu pogorszeniu. W r 1921 talistycznych sąsiadach. © Hitlerze. Goerin
na ogólną lierhę 177 176 o«óh rrrało być
Po gu. Mussolinim — wiersze o celności nie
lakAw 68 034. Czechów 88 566. N 'em<-ów zwykłej, zjadliwe i arcyzwięzłe.
1S260 W r 1930 na ogólną licrbe 216 255
Z oklepanych nieraz tematów (dodatki
o-Ah miało być: Po'aków tylko 76 230. Cze filmowe Pafa. radio, paszporty, przemówie
chów aż 120 639. Niemców 17 182 Inaczej nia sejmowe. Akademia) potrafi Minkiewicz
tkwiąc liczba Czechów musiała sie w okre wydobyć prześwietne błyski oryginalności ;
r:e
"" trzydziestolecia 1900—1930 według liczb inteligencji.
MI ludności powęksr.yć o 850 proc Po'a
Jego pointe' y są niezawodne w działan'n.
ków zaś m;ało w tv
czasie ubyć Rozśmeszą najbardziej zakamieniałego m«
o 50 proc Liczba Niemców początkowo bar lancholika Wśród humoresek tych ballad
dzo mała. stanowiąca zaledwie 7 proc ogó i romansów lekkich i wesołych trafiają się
łu ludności, nodnrwi sie począwszy od ST>ieH rowneż dobro poważne wiersze.
z roku 1900 do 22 312 osób w roku 1910.
Zabawne rysunki Zaruby doskonałe se

czyli do 12.5 proc ogółu ludności, co stoi
w zw; ązku ze znaną działalnością wynara
dawiającą żywioł polski t zw ..Ślązakow
ców" Za czasów czeskich liczba Niemców
znowu spada Liczby podane w spisach dla
N emców mus-my uznać za sprawiedliwe.
gdy* Austriacy nie byli by dopuścili do po
krzywdzenia ludzi
swoiej narodowości, a ze
:
slrony niem>ck ei ludności n e podnoszono
ZTdnych zastrzeżeń
przeciwko spwom na
wet za eza«<" »w czeskich Zawrotne tempo

nego śląska, poświęconych demonologii ślą

bości liczebnej ludności niemiecki*) na Za

du^z Dla uzyskania właściwego obrazu na
leży z tej liczby odliczyć około 50 proc . któ

wartość rospodarczą tego ob=zaru przemy
słowego, starali się chociaż w li-zbaeh spi
sowych uzyskać pozorną przewagę nad Po
lakami. Skutkiem tego bvły ogromne nad
oźycia eze>kieh komisarzy spisowych przy
spisach Wykażemy to na krańcowych przy
kładach: W gminie Szumhark. gdzie w roku

pośw ęca się przygotowaniem do druku zbio

ru przysłów ludowych z Górnego Śląska,
©raz zbioru podań ludowych s terenu Gór

Niemców według spisu ludności i roku
1930 było 17 182 czyli T9 proc Po przeję
ciu Zaolzia • jeszcze przed tym w związku

strzeżenia dotyczące tego zagadnienia
Weźmy najp erw spisy ludności, jaki* s>ę
tsm odbywały w odstępach dziesięcioletnich
Porównanie tych spisów da nam obraz naj
zupełniej dziwaczny i sprzeczny ze stanem
rzeczywistym. Zarówno Czesi jak Niemcy
stanowili tu tylko ne!iczn>i warstwę, napły
wową ludności złożoną z urzędników, nau
czycieli. przemysJowców. kupców itd . oraz
przedslawcieli wolnych zawodów, podczas
kiedy nu«a robotnicza j rzemieślnicza była
polska To też spie ludności z roku 1880 wy

kazuje na ogóną lierhę 94 370 mieszkań

w»

lis, znany z licznych prae z dłledtlny 1
znawstwa śląskiego, pracuje obecnie nad
wykończeń em szeregu nowych prac z dzie
dziny swej specjalności. W szczególności

kundują treści Książka ta ma warunki na

miłego towarzysza urlopu.
Wacław Sieroszewski. — Droga de wol

ności. Warwawa 1838. Nakładam „Roju" .
Str. 832.

Na książkę tę składa się pięć opowia
dań z czasów więzienia rosyjskiego i tułacz
ki syberyjskiej autora:
„X Pawilon", ..Ciu
"
pasem na Sybeiię ..Syberia, ziemia słońca,

twarza realistyczni ciężką przeprawę z

dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczy
zny.

Akademii Literatury za r. 1937—1988. Rocz
n.k zawiera przemówienia i odczyty, wygło

szone w czasie uroczystych zebrań P. A. L.
na przestrzeni lat 1937 88. sprawozdania z
działalności w r. 1936-37 i 1937-38 oraz ma
teriały Informacyjne, dotyczące pierwszego
pięciolecia działalności P. A. L.

Znajdujemy więc teksty odczytów: Ta

deusza Z eliń^k ego — Ce*arz August. Kor
nela Makuszyńskiego — Ślubowanie, Bole
"

sława Leśmiana — Z rozmyślań o poezj ,
Jana Lorentowicza — Granice krytyki lite
rackiej. Wacława Sieroszewskiego — Prze
mówienie inauguracyine, Tadeusza Boya*
Żeleńskiego — Początki Młodej Polski, Dr
Władysława Zawistowskiego — Działalność

Wydz Sztuki Min W R. i 0 P., Wacława

Lipińskiego — J Piłsudski jako pisarz, po
Sieroszewski kocha tajgę syberyjską — • nadto dwa przemówienia prezesa Sieroszew
towarzyszki niedoli, drugą ojczyznę patrio skiego w Senacie.
tycznych Polaków z okresu niewoli Zaw
Rocznik zamyka bogaty dział informa
dzięcza jej wyzwolenie talentu literackiego cyjny.
o swoistym zabarwieniu. W toku opowia

dań ukazuje nam często głębokie pękno
krajobrazu dalekiej północy, piękno pełne

grozy, tajemnic i niespodzianek.

Hst€f±hi tfocfesforae
Stanisław Holsztyński — Od Szekspira
do Joyce'a. Warszawa 1939. Nakładem „Ro
ju". Str 332.
M. Zoszczenko — Dzieje choroby. Prze

kład dr J P. Zajączkowskiego Warszawa
1939 Nakładem ..Roju" Str 260.
Witold Poprzccki — Krwawe ślady —
Obca agentura działa. Warszawa 1999. Na
kładem ..Roju". Str. 215.

Ł Asrlanyi — 7 razy pe twaisy. Prze

kład M Rydzewskiej Warszawa 1939. Na

kładem ..Roju" . Str 209
E. Wannh — Czarna Z ara*a. Warszawa
1939 Autoryzowany przekład Marii Godlew
skiej Nakładem „Roju" . Str 266.
Oeorges Duhamel — Żywoty msesienni

ków. Przełożył Gabriel Karski. Warszawa
1939 Nakładem „Roju" Str. 212.
Rafał Malosewski — Od Cepra i* Wa
riata. Warszawa 1939. Nakładem „Roju".
Str 261
Wacław Sieroszewski — Droga te wol
ności. Warszawa 1939. Nakładem „Roju" .
Str 232
Jannss Minkiewicz — Nie świętego. War
szawa 1939 Nakładem Gebethnera i Wolffa.

CIEKAWE WYKOPALISKO
W WIELKOPOLSCE

Przed kilku tygodniami, w czasie wyle

wów rzeki Orli, koło Domaradzie w pow. ra
wickm. wymyła woda rozmaite przedmioty,
pochodzące z grobów. Znaleziskiem tym za
opiekowali się nauczyciele pp. Rybacki i No
wak zawiadamiając o tym Instytut prehisto

ryczmy U. P, który prowadzi tam badania.
Na cmentarzysku odkryto dotąd przeszło 40
grobów, zawierających spalone kości zmar
łych, naczynia gliniane, przystawki, podrę
czne narzęd*;a z żelaza, przedmioty ozdo
bne i broń W jednym s grobów leaai brą
zowy kocioł z kabłakiem, pochodzący z Ita
lii, s miefsca, gdzie je wtedy masowo wyra
biano, mianowicie i Capni. Cmentarzysko to,
pochodzące z 1—2 wieku po Chrystusie, jesf

cennym przyczynkiem do stosunków wza

jemnych między państwem rzymskim •
ziemiami polskimi w tych wiekach.

KONKURSY NA PORTRET MARSZAŁKA
JOZEFA PTŁSUDSKTBOO 1 NA OBRAZ
HISTORYCZNY

Wydział wykonawczy Naczelnego Korni

ietu Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa
Piłsudskiego ogłasza za pośrednletwera In
stytutu Propagandy Sztoki S konkursy: ma
larski i rzeźbiarski na portret Marszałka Jó

zefa Płsudsklego oraz malarski na oł>raz hi
storyczny związany z czynami Józefa Pił
Str. 199 z 23 rysunkami J. Zarufcy w tekś sudskiego
Konkursy są dwuetapowe.
śniegu i wygnania", „Za kołero bieguno cie.
Wyróżnieni l nagrodzeni w pierwszym
Wiktor Piotrowicz — Wschodnie Zagad
w?rostu ludności ezeskiei kosztem ludności wym" . ..Nowy rok" Cza kJem bie*tunowymV
etapie
konkursu
artyści zostaną powołani do
Wyznaniowe. Warszawa 1939 Na
pV=kiej dokonał sie przede wszystkim w o Ksążkę czyta się jak ciekawy reportaż po nienia
drugiego etapu konkursn, zamkniętego.
kładem Gebethnera i Wolffa. Str. 132.
kr»<?u przemysłowym, przy czym rzecz cha dróżniczy. Silne wrażenia teco typu przeży
Termin nadsyłania prae (pierwszy etapl
rakterystyczna, te na<wa*n;ejsze ośrodki
upływa 81 grudnia 1939 r Szczegółowe wa
nk: Oszyn Zachodni. Trzyniec Jabłonków.
runki
konkursu wydaje kancelaria Inetytutd
Pvstrzvca. Wedrvnia. Lutynia N;enrecka.
Pronagandy Sztuki, Warszawa, Królewska
Pudlów Frysztat. Karwina Stonawa Sucha
nr 13.
Córna jeszcze w roku 1900 nie miały na
wet 7 proc ludności czeskiej.
i szereg map ,.Mo1łOfra^a• Jest pierwszym
KSIĄŻKA 0 POLSCE PO SERBSKU
MONOGRAFIA POWIATU BIALSKIEGO
A jak test obecnie? Na podstawie źródło
tego rodzaju wydawnictwem na terenie po
W najłili*szym czasie rrkate się w języ
Ukazała się w druku .Monografia powia wiatu
wych badań można stwierdzić te w chwili
ku serbskim książka o Polsce współczesne?
znhoru tych ziem przez Czechów w latach tu bialskiego" opracowana przez b wicesta
DRUGA CZĘSO „MAPY GOSPODARCZEJ
pt. „Polska to je *elika etYam" (Polska to
rostę pow bialskiego p Roleslawa Oórnego
1919 — 1920 nie bvło tam więcej jak 10 proc
jest wielka rzecz} pióra korespondenta P A.
WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO"
czyli około 20 000 Czechów W następnych Zaopatrzona wstępem oosła na Sejm z okrę
W
związku
z
odzyskaniem
Zaolzia
wy
T
w Białogrodzie red Józefa Radzimińskie
gu
bialskiego
prof
Uniw
Lubelskiego
A
18 latach przvbvło na ten teren z głębi
Czech około 25 000 osób W chwili przeję Derynga. „Monografia" stanowi cenną pozy nikła potrzeba uwzględnienia tej części Wo go. Książka omawiająca szeroko najważniej
fa Zaolz a bvło wedłiiv miarodainreh ob cję wśród opracowań regionalnych w Polsce lewództwa Śląskiego na „Mapie Gospodar sze aktualne problemy Połski. ze specjalnym
czej Województwa Śląskiego" opracowanej uwzględnieniem kwestii Gdańska 1 dostępu
liczeń na 227 399 mieszkańców 45 000 osób Składa się ona z następujących rozdziałów
narodowości czeskiej Po przejęciu tego tere: l) Zarys historii terytorium obecnego powia przez dr Kazimierza Małeckiego, a wydanej do morza — wydana zostanie nakładem je
tu
b.alskieco
i
ziem
z
nim
związanych,
21
w ubiegłym roku przez Instytut Śląski Au dnej z firm wydawniczych w Białogrodzie,
nu nastąpił masowy odpływ urzędników
funkcw>nariu«/y wszelkiego rodzaju wraz z Histons waźn;ejszvch osiedli na terenie po tor pierwszej części, która uwzględnia Wo
rodzinami Według komun katu. ogłoszone wiatu bialskiego. 3 Właściwości przyrodzo jewództwo Śląskie w granicach sprzed paź
Ł WAŃKOWICZ JEDZIE NA LITWĘ
go w prasie ezeskiei z końcem lutego br ne terenu. 4) Ludność powiatu, 6) Admini dziernika ubiegłego roku. opracował już dru
Ludwik Girą. prezes Związku Literatów
wyemigrowrło do lego czasu z Zao'zia do stracja, władze i insi państwowe. 8) Stan gą część swej mapy. która daje obraz sto Litewskich, wystosował do Melchiora Wań
Czechosłowacji okrągło 34 000 osób Gdy do zdrowotny i opieka społeczna. 7) Szkolnic sunków gospodarczych na Ziemiach Odzy kowicza, z okazji ukazania się eiwartego na
kta dodamy kilka tysięcy osób podaiących two i oświata pozaszkolna 8) Układ sił go skanych Śląska Cieszyńskiego. Mapa ta uka kładu „Szczenięcych lat", książki, której
sie dawniei mimo nols-kieło pochodzen: aza spodarczych na terenie powiatu. 9) Samo że się iuż w niedługim czasie
znaczna cześć akcji odbywa się pod Kow
rząd ! tego działalność
Czechów które teraz odkryły swą polskość
nem, zaproszenie do odwiedzenia Litwy Pan
Z PRACOWNI BADACZY ŚLĄSKICH
W rozdziałach powyższych autor zam
to możemy z rałvm obiektywizmem stwier
Zapalony organizator Muzeum Ziemi Wańkowicz bedzls w czasie swego pobyta
dzić że liczba Czechów na t zw Zaolziu knął wszystkie sprawy z tyciem powiatu
• ynosi obecnie około 10 000 dusi.
Bytomskiej w Chorzowie, p. Stanisław Wal gościem Związku Literatów litewskich.
związane. Zaopatrzona w liczne zdjęcia fot

Kronika kulturalna
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PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM

•»* »*Y BĄK w rr«»n

Żona: — Przestań rie (ni męczyć aad tym

—

Widzi pani, ponieważ mój mat lubi lak
•Udziec całymi godzinami, przeto postanowi
lam Ie (ego pasje w praktyczny sposób wyko

IfA MBUHMB

KŁOPOT

mt,i'yn»nnn..iłjj

Państwo Cbapsiowie wyfrali krową u fe

stynie letnim.
^mmm_^^— •
»^____.___mm__^mmmmmmmmmm

makaronem i zamów coś innego!

— Powiedz mi. akąd wziąłeś materia! aa te.

czarną iatc aa naszym aamiodel 7

rzystać.

TEŹ ZŁUDZENIE, AŁE INNE
W WENECJI

— Proszą paaa. w rym aparacie aapewM
fert skrzywiony obiektyw Niech paa r< beczy
zdjęcie które mi mąt zrobił aa wakacjach!

KOBIETY..

am n«l to razr mówflam d Jania te ta w
^Poaecfl trzeba nwaiać przy wychodzenia •
i a* nllcąl

ZŁUDZENIE

Rozrywki uisiyslowe
Powołuje się chęcią oiywiraia dziata,
ogłaszamy Konkurs Wytrwałości na nastę

pujących warunkach: w dn.ach 13 20 27
lipca i 3 s.erpma zam.eśc,m\ 12 zadań (po

Kelner; — Mai te) pani wyjechał na waka
cie, ale ona stawiając sobie w tea sposób ga
metę przy stole, ma złudzenie, ie mąt fest przy

•iej

trzy w każdym numerze) Czyteln.cy mogą
rozwiązania nadsyłać z każdego numeru o
sobno albo ze wszyslk eh razem Ostatecz
ny termin nadsyłania rozw.ązań - 7 s erp
n:a Adres: Polska Zachodnia Katowice. Ba
torego 2 — Rozrywki umysłowe
Pomiędzy czytelników, którzy rozważą
m.n mum 10 zadań, redakcja rozlosuje 5
wartościowych nagród książkowych Nadto
rozdz eli s:ę jeszcze dw.e nagrody: jedną za
najbardziej pomysłowe rozw ązan.e (w for
m:e wierszowanej lub graficznej) — drugą
za najbardziej pomysłowe zadanie Prośmy
zatem o nadsvlan.e zadań oraz o wypow.a"'
dan:e swojej opinii o zadań.ach umieszr;

W niej poeta p sze 'ak n.ękna I szeroka
Frst pierwsza — druga, .la dodam potężna
A ktohv n:e w orzvł n/ech do jutra czeka
Z rana w całej wyczyta.
M Nowak.

czytać modny slogan.

1a

1c

1. Szarada
Już zbliża się koniec piątego —
Praca na polu ustaje.
Trzy z 6 cztery i ćw erć piątego
Ciekawy widok nam daje
Zmrok zapadł Będę szuka! wiersz*
,'Zaw.era ie k* ążka gruba) —
Autor >ch test pierwszy.
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3. Rebus.

Wydawca zaś ks druga.

60 r£

celu .

Rozwiązanie zadań
anr.184sdala•lipcato.
1) Krsysowka: posisme - e  ja, Tortoea, Da
na), major, kohorta, lei; pionowo — Agata, ko
lator, Assanti, Bug Boh, korek.
2) Kryptogram: Praca to trodło sity. Orsess

Niechże pan poloty sobie tą kulą na kolanach.
w* leszcze sic. kto potkaieil

rANTAZJA I RZECZYWISTOŚĆ

ży tak przesunąć aby .nożna poz.omo od

Czytało ią wielu.
świadczy o tym droga — trzecia na okładk

Strażnik do eskortowi nago więźnia: —

Wie pani, żaden z tych materiałów nlo

9 Przesuwanka.
P.onowp rzędy niżej podanej figury nale

ny ch.

KŁOPOTLIWY PASAŻER

—

podoba mi sial

oki (Ochojec), B. Baemisaleoki Solarnia) B
Szymański (Pietrowice), J. Bsrok (Karwina), A.
Ortzntik (Lubliniec), W CsapA (Kochlowioei,
L. Csechówna Loblimec). 8zewczyk H (Ksią

łeniee), t. Boroa (Janów), Ca. Ciokon (Kato

kowa.

wice).

S. Koalkówka Przyjaciela sseserego ponass
tylko w biedzie, bo IsJisywy eią sdradai skoro

Nagrody prses losowanie otrzymają:
1) R. Ksemienioeki — Bolsrnla, p. Pawonków.
3) Wl Csapik - Kochłowiee, Pilsodskiogo K
8) Pi. Boro* — Janów. Pirackiego &

loo aawledsie. — Mick owies.
Trsiae rozwiązania nadesłali: B. PolswcayA*

GOŚĆ W DOM
Pojechał hrabia Ciano
Szalenie ufirzec/niony,
Z wizytą oficjalną
Do pięknej Barcelony.
A w pięknej Barcelonie
General Franco czoka,
W gościnnym trwa aklonf
Csar Ciana go orzeka—

Serdeczny oiclsk dłoni . . .
Bankiecik i śniadanko . . .
I Ciano go naMoni.

Lab sią nis skusi Franco . . •
Pomówią, poflirtatą.
Przez wieczór I przez rano,

I przyjaźń oIraokn|ą
Oddawna zaleclaaą . . .

CKuilar Wsreeaeeał**)

Nr 191

Kronika
Dcii: Małgorzaty
Jutro: Bonawentury
Wach. ałortca: 3.28
Zach. ilońca: 19,31

CZWARTEK

13lipca

Odznaczeni
(—) „Monitor Polski" z dn 10 lipca br.
Nr. 193 podają liatą odznaczonych • tara*
nu Województwa Śląskiego.

Zloty Kriyi Zaaługi po rat pierwszy
za zasługi aa polu pracy (polecanej otrzy
ma*

..

.

.

Jan Blak a Chorzowa, Inź Eryk Jerzy

Cienciala a Czechowic, dr Edward Maciek

i Katowic. Tadeuat Małecki • Katowic
Franciazek Mikazan i Katowic. Inz Bro

niłlaw Waltenbcrger a Chorzowa Henryk
Sieradzki, nadkomisarz pol. w Bielaku.
Złoty Krzyż Zasługi na polu pracy za
wodowej otrzymali:

Stefan Katanski z Cieszyna, dr Tomasz
I Kotnleckł z Cieszyna.
Srebrny Krzyż Zasługi po raz pierwety
za zasługi na polu pracy społecznej otrzy
mali:

Ignacy Keisei. st rejaatr. w Odda Pro
kuratury w Rybniku.
Srebrny Krzyż Zaaługi po raz drugi ta
zasługi na polu pracy społecznej otrzy

EPILOG SĄDOWY AFERY „WYMYTO" LODZI
ŁAGODNY WYROK

W ab wtorek rogpetrywat «,ąd Okrę
towy w Rybnika głośną w swoim czasie
aprawę wymytu ludzi do Nitmice. przy

li się do przewodniczącego grupy J. D. P .
w R.mzcysrb nieiakiego Sitka, który jed

nak w kilka dni przedtem wyjechał do

czym, po ujawnieniu acczególów. areszt >•
wano wówczas przewodnicz<>ceeo ...lunj.
deutsehe Partej " — eaewca Pawia Brzon
kalika a Rybnika.
Według aktu oskarżenia, przedpoboro

Niemiec.

Rewy Ruskiej, rolnik Józef Wolfer i szewc

siadali oni oeółem około 200 zl gotówki.
Przed sądem tłumaczyli się oskarżeni,
że przybyli do powiatu rybnickiego w po
azukiwanin pracy, a Drznnkalik oświad
czył, iż chciał im w ttzy«kaniu pracy po

W parę godzin później przytrzymała
straż graniczna wszystkich traeeh osobni

ków w odlcłoiei około 500 metrów od
granicy, czyli w chwili, gdy aamierzali

wi Marcin Epler. czeladnik piekarski a droga nielegalną udać alę dn Ni»mlee. Po
Jan Kemper z Rawv Ruskiej, tg|o«|li się
jako członkowie „Jungdeutsehe Partei"
do przewodniczącego tej organizacji w

Rybniku. Brzonkalike. a następnie po

otrrvm*n;n ndnnwierłnieb wskazówek ndv

móc I dlateeo nn«ł«l ich An Reszcgye. gdzie

Jak wiadome. Rozgłośnie Kslowicks nsda
łe w godzinach wieczornych audycje Informa
cyjne w językach słowsekim. czeskim i nie

mieckim

Od dnis IS lipce br sudyeje informacyjne
w językach obcych nadawana będą w zmienio
aei kolsjoośoii

gods 30—30/15: aadycja w lązyke słowso

kim.

|ods. 30.05 —20 .15: aedycja w lązyka cze

ski m

gods- 20 15—20 25 sadycia w iązyka nie

mieckim.

Audycje w lązykach obcych nadawane są

eodzlennie z wyjątkiem dni świątecznych.

Ignacy Manka, podkomisarz poL woj.

Zbiór śląskich pieśni i tańców ludowych

NAJBLIŻSZE KURSY REKOLEKCYJNE

od 12 do 16 sierpnia. Koizty pobyln wynoszą
12 zł. dla młodzieży 10 zł od osoby — poje
dynczy pokój 15 zł Przewidziany Iwet także
udział os/ib. niena'e*ących do podanvch deka
natów. tfdv Im odpowiada termin Ztfłoazenia
przYlmuie Diee Sekretariat Rekolekcyjny w
Katowicach, ul. M. Piłsudskiego 20. telefon
355-63.

OSOBISTE

f—) Radca wojewódzki p Prandstek Da

»on objął na czas urlopu p nacs Edwardę

Kostki kierownictwo wydziałem prezydial
nym .

•n

Inatytot Sitaki w Katowicach prowadzi
od pewnego eaasu systematyczna akcie na
raeea abieranla pieini ludowych iląskich.

Ostatnio aebrano dalaae partie pieini a
powiatu rybnickiego.

Równica znacznie

po..„Jz«nle Rady Miejskiei. Porządek

dzienny obejmuje 28 punktów. Na tale posie
dzeń mają prawe wstepa obywstels m Ketę*
wie.

1.783ELNAF.O.M.

(—1 Wszystkim oaobom. organizacłom i
związkom, które w jakikolwiek sposób przy
czyniły sic do uświetnienia tegorocznych „Dni
Morza" składamy tą drogą najserdeczniejsze
podziękowania. Równocze^t. e komunikujemy.
że tegoroczna zbiórka na P. O. M> przyniosła

naprzód posunęły tlę prace nad Haskimi
tańcsmi ludowymi. Dyrekcja posiada już
rękopis drugiego zeszytu tańców, a dalez-e
przygotowywane są przez autorów. Opra
cowano wreszcie zbiór kolend śląskich.

Kąpiel... z eskortą policji...
Kłopoty Kąpielowiczów w Goczałkowicach
Na Wiśle w Goczałkowicach wyznaczo
no m ejsee dozwolone dla kąpieli, gdt.e w
dniarh upalnych zjeżdża się masa ludzi, by
wypocząć na słońcu 1 w wodzio. zwłaszcza.
że sąs;ednie m Pszczyna oie posiada dotąd

kąpieliska

POSIEDZENIE KATOWICKIEJ RADY
MIEJSKIEJ
l—l rtHf o godzinie 17 odbędzie ale w rsto

nie dał jednak wiary i skaaal Eplera aa
5 miesięcy więzienia i 100 zł grzywny,
Wolfera 1 Kempera po 4 rnieeiąea więzie

nia i Só al grzywny, a Braonkalika na
2 miesiące więzienia i 500 al grzywny.

POCIĄO POPULARNY DO DARKOWA
ZDROJU NA „PODWIECZOREK PRZY
MIKROFONIE"

(—) Liga Popierania Turystyki Delega

tura w Katowicach przy współudziale

Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach

cieczkę pociągiem popularnym a Katowic

Audycje słowackie, czeskie i niemieckie
z Rozgłośni Katowlcklel

w Rybnika.

ków K. S. M M Zaolzie od 1 do 5 sierpnia,
dli mętów dek Katowice. Pszczyna. Rybnik

rzekome łatwiej •nateżTi by ns sin sił «a>
robkowanis jako robotnicy rolni
Takiemu wykrętnemu tłuenaeaeuln eąJ

organizuje na niedzielę, dnia 16 bm wy

mał:

(—1 W Domu Rekolekcyjnym w Kokoszy
eaeh odbędą lis kursy rekolekcyjne: dla ko*
fvef od 18—22 lioca. dla panien lodatlsek 06
22 do 26 lioca. dla matek dek Mikołów. Ko
cMow«ce. Ruda od 27 do 31 lipca, dla człon

Sir. If

Czwartak, doU 13 go lipca 1939 rokąj

Jest to z pewnością fatyga niemiła za
równo dla kąpielowiczów iak 1 samei poli
cji, naletalo bv przeto d!a dobra opółu roz
szerzyć m.ejsce do kąpieli i stworzyć przy 
najmniej prymitywną olażę. a łąki prywat
ne w tvm m ejscu ogrodzić, by uniknąć

Kąpanie we Wiała połączone je=l jednał
l kłopotami Wydzielone mejece dla kąp ;e
li test bowiem tak azczupJe. te nie ma mo
wy, by mostło ponresnć wszystkich kąpie

szkód wyrządzanych obecnie przez kąpielo
wiczów W miejscu dozwolonym do kąpieli,
pałętałoby oczvwiśc e dno z kłodów pni. ga

rozchodzą aię i lokują poza m'ejscem ogro
dzonym I na sąsiednich łąkach Sprawia lo
kłopol dozorcy walów, który niemal co ce
dzicie musi wzywać interwencji
policji Po
:
:
przybyciu policji. kąp elowieze chcąc n e
chcąc wychodzić muszą z wody i przenosić
swoie rzeczy na miejsce wskazane

scu, w interesie zarówno zarządu zdroju i
cminy. jak i nadzoru wodneso winno leżeć,

lowiczów To teł nic dziwnego, te ludz e

łęzi itp.. bo obecnie atan iak; tam istnieje
—

me pozwala na swobodne poruszanie tie
w wodzie tvm bardziej, ż» poziom wody led
wo sięga kolan
Z uwaei na dutą frekwencją w tym miej

do Da rkow a-Z droiu
przy mikrofonie".

na

„Podwieczorek

Pociąg złożony a wygodnych wagonów
puUmanowskich wyruszy z Katowic o go

dzinie 6 43 przyjazd do Darkowa 9 20 Z
Darkows-Zdroju odjazd nastąpi tego sa
mego dnie o godz. 21 .23. Katowice przy

jazd 0.11 . Postoi w Ligocie. Cena przejaz

du tam i z powrotem wraz a kuponem

uprawniającym do bezpłatnego udziału w
w»c<erzce pieszej s przewodnikiem tylko
4.50 et
Karty kontrolne są jeszcze do nabycia
w ko'e'owel kasie biletował w Katowicach
okienko Nr 1 oraz w wszystkich biurach
podróży.
TTDZnW RATOLICKO-SPOLK32NT
(—) 6 Tydzień Ketolicko-Społeczey dla kie
rownictwa oddziałów Kat Stów Kobiet odbę
dsie sie w dniach od 21 do 26 sierpnia w Do
rnę Reknlekcyjnym w Knkoszyoack. Koszty w

drlało od osoby zł 16. Zgłoszenia wysłać da
Sekretariatu Kat. Stów Kobiet, Katowice, al
Marszałka Piłsudskiego 20.
Z ŻYCIA TOWARZYSKIEGO

ł—1 W dnia 10 bm. w katedrze ChrysteaS
Króla ndbvł tle ślub znsnej artystki drsmaty*
cznei P Zofii Grzebakiej a Ina. dypl. Taden
assm Marcinkiewiczem.

FOTOGRAFOWIE NA t. O . N.

f—) Z okazji święta Patronki Fotografów
św. Weroniki, odbyła się w niedzielę, dnis 9.
bm uroczysta Msaa św w kośeiółka Przemie
nienia Parlskiego w Katowicach przy al Sokol
skiel. w klórei wzięli udział zsrząd Cecho S
pres. p Czarneckim z Mysłowic ną czele oraa
liczne rzesze fotografów z terenu woj. śląskie
go. Msze Św. celebrował oraz podniosłe ka
zanie okolicznościowe w»eło«ił ks. prób mgr
Ochman t Katowie. Zarząd Cecha Fotografów
na woj. śląskie uchwalił poza uroczystą Mszą
św nie urządzać żadnych innych łmorez. nato
miast przekazać większą kwotę na FON.

PAMIĘTAJCIE

O OFIARACH

by ludziom ch<ó trochę uprzyjemnić chwila,
które mocą «pedz'ć na słońcu i w wodzie!

NA P.O.N.

3 785.20 zł.

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.

(—) W czwartek. 13 bm. o godz. 1?
odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej
m. Katowic. Porządek dzienny obejmuje
około 30 spraw. M. in. ne porządku dzien

nym jest odstąpienie parceli miejskiej,
pnłożonei przy ul. Zamkowej pod budowę
„Domu Turystycznego** oraz odstąpienie

Co. ta 44 półkolonie?
Codziennie niemal czytamy obecnie w
gazetach komunikaty o otwarciu w róż
nych miastach i miasteczkach tzw. pół

gruntii miejskiego pod budowę ..Domu

kolonii dla dzieci. Co to a* właściwie owe
półkolonie? Dla bliższego zapoznania aię a

Parafialnego" przy kościele wojskowym.
Dalej Rada zajmie się sprzwą zaciągnięcia
pożyczki w wysokości 100 tys. zl na budo
wę domów dla bezdomnych orzi pokryciem

będzie rozpatrzyć specjalną instrukcję wy 
daną dla półkolonii prtea Wojewódzki Ko
mitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Ka

40 tys. zl na budowę ogrodów jordanow
skich. Pozę tym porządek dzienny doty
czy szeregu robót budowlanych i kanali
zacyjnych.

celem i istotą półkolonii najlepiej chyba

towicach.

KOBIET

(—1 W Kamienicy koło Bielska odbywają

sit kolonie letnie dla członkiń Katolickiego
Stowarzyszenia Kohlet. Kolonie roznoczeN »lą
4 lipca I trwać b<>dą do 4 sierpnia. Są podzie

lone na trzy 10-dniowe serie Zgłoszenia na
trrecią ssris przyjmują Sekretariat Kat. Stów.

Knblet do 18 bm Koszty utrzymania wynoszą
od osoby zł 20
* KURS ODBIORU ZNAKÓW MORSE
I—I Statki Klub Krótkofslowców komuni
kują, iż urządzs kurs odbioru snsków Morssa
za pomocą krótkofalowej atacji amatorakiej. W
kursie będzie mógł brać udział każdy posia
dacz radioodbiornika a zakresem krótkofalo

wym Lekcje odbvwać sic będą każdą nie
dzielą o gods 830 rsno Pierwsss lekcja w

nadchodzącą niedziel* Bliższe szczegóły po
dane zostaną de wiadomości przss wspom
nianą stacją.

dzi eci

Półkolonia trwa przez 40 dni. oprócz
niedziel i świąt, a zaięcia odbywają się od
godz 8 rano do 19 Na czele półkolonii atoi
specjalnie powołany kierownik (zazwyczaj
ktoś spośród miejscowego nauczycielstwa),
który jest odpowiedzialny za wazystko. a
więc za stroną gospodarczą zdrowotną jak
i wychowawczą półkolonii Ma on do po
mocy potrzebną ilość przodowników (opia*
ku nów) i służbą gospodarczą (kucharki, po

Jak wynika z wstępnego objaśnienia tej
że instrukcji ośrodki pótkolonijnc organi

mocnice) Przodownik jest opiekunem dro

dzieży w miejscowościach najwięcej uprze
mysłowionych dla dzieci słabych i anemicz
nych oraz dzieci pochodzących a najuboż

żywiania 1 wypoczynku południowego,

zuje Woj Kom Pomocy Dzieciom 1 Mło

DNI wTPOCZYWwrłnrz? s^y, STÓW.

można było ntworzyć dwie drużyny po 50

szych warstw społeczeństwa, a to w tym
celu. aby tym dzieciom zapewnić w czasie
feryj letnich maksimum warunków zdro
wo tnych

W wybranych a góry miejscowościach
tworzy się tzw „ośrodki" , czyli miejsca, w
których dzieci zgłoszone do półkolonii zbie

rają się codziennie i korzystają z opieki

wychowawczej i całodziennego dożywia
nia Na mieses dla ośrodków wybierane są

zazwyczaj budynki szkolni, zieleńca, o
gródki jordanowskie i inne obiekty odpo

wiadałeś temu celowi, a więc posiadająca
odpowiednia w*runki terenowe, sanitarne.
gospodarcze i wychowawcze Dla zorgani
zowania jednego ośrodka konieczne jest

zgłoszenie ais conajmniej 100 dzieci by

żyny obejmującej 50 dzieci. Opiekują aię 00

dziećmi przas cały dzień, zarówno w cza
ais zająć programowych jak i w czasie od
wdrażając la do porządku, grzeczności, u
przejmoeci wzajemnej oraz do zżycia ais)
wspólnego.

Dzieci biorąca odział w półkolonii mu
szą stosować się ściśle do następującego
regulaminu (podaję w skrócie): W wyzna
czo nych dnia ch i godzi nach zgła szają się

punktualnie na zbiórką do swago druży
nowego. Po modlitwie 1 gimnastyce jedzą

śniadania, a potem udają aię 1 drużynowy
mi do swoich zająć Przed każdym jedze
niem muszą myć ręce. Po obiedzie dzieci
powinny leżakować, zachowując zupełny
spokój i ciszą. Czas na półkolonii powiewy

spędzać wesoło, radośnie i przyjemnie 1
dlatego muszą być zawsze grzeczne Przy
posiłku maią zachowywać Ją kulturalnie)
od stolo odchodzi* aleks> 1 spokojnie. Z de

ma muszą dzieci przychodzić na półkolo
nie czyste i nie spażniać aię O ile dziecka
bez usprawiedliwienia opuści 3 dni, wów
czas skreśla się ja a ewidencji. Nie wolno
dziecku samowolnie opuszczać swojej dru
żyny i wydalać się baz pozwolenia opie
kuna Dzieci obowiązane aą wykonywać
dokładnie wszelkie polecenia awoich prze
łożonych oraz dbać o dobre imię półkolo
nii Po podwieczorka winny dzieci spokoj
nie i bez krzyków na ulicy udać się do do

mów Instrukcja przewiduje następujący

zasadniczy rozkład zajęć dziennych na pół
kolonii: Godz. d — odprawa opiekunów z
kierownikiem. 8 15 — zbiórka drużyn. 8 30
— raport 1 modlitwa całej półkolonii. 8.45
— ćwiczenia fizyczna, 9.00 — śniadanie,
9.30 — zajęcia według programów, 12.30 —
mvole rąk. 13 00 — obiadT 14.00 — odpo

czynek — młodsze 1 słabaza dziad leżą I
śpią a starsze mogą cod czytać. 1500 —•

gry i zabawy — zajęcia dowolne, 18.00 —•
mycie rąk, podwieczorek, omówienie dnia
ubiegłego 1 projektowania na dziad następ
ny, modlitwa, pożegnanie.
Podany rozkład zajęć moi* jednak byg
zmieniany przez kierownika półkolonii w
zależności od miejscowych warunków.
Kontrolą nad działalnością ośrodki
sprawuje Komitet Mleiscowy. Powiatowy,
wojewódzki oraz Organa władz państwo
wych i samorządowych.

Jak więc widzimy l powyższych roz
ważań, należycie zorganizowane 1 przepro
wadzana półkolonia mogą oddać ogromną

przysługę tym dzieciom, która nie mogą
znaleźć w domu należytej opieki wycho

wawczel 1 odpowiedniego, wystarczającego
pożywienia

ŁO.
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«Ł—ffl tEATR
TRA©A
B.INOTFATRY

KATOWICACH:

CAriTOŁ: ..P»» i

yrb af>r" .
Matiaradia"
ClM OSSKl V „rinm Kwa" I
KI OltCa ,.l>rapirrn« roaleńat

przód. M . in. utworzono w komitecie lui
dowy sekcję techniczną, finansową i pro

DNIOM: „Ztut. kubl.lk I _rr«#
BOMAl „Dan»« i Malarki".

prof. l.ir*j.

Kinoteatry na prowincji!

MAM - HIBJIKIBi ..Syn r-r.uil».nat<.lna~.

UIKl^KO - A1-OIU .U: ..» kroków-. — IWALTO:

nrhwalotio rozpuać konkurs na plan bu
dowy a najrroilami: I — 2 .000 zl, H —
1.000 zl i III — 500 zł. W konkun.ie mo
cą wziąć u.l/ .i.ił architekci s całej Pol«ki.
Po sakończeniu konkursu, odbędzie się
wyatawa prac nadc«łnnvcb. Dom Oświato

koncertem Kiepury i Gardy

Bielsku płyną w dalszym ciągu ofiary.
Ostatnio zdeklarowali: Uhezp. „Silesia"

pajruiidową.

Na oatatnim pnaiedzenia knmiteta

i ,.m.r.r"

wy będzie chlubą Bielska. Niechaj nie sa
braknie nikogo na liście ofiarodawców!
Na budowę „Domu Oświatowego" w

Oświatowego w Bielaku poetenują stale na

CASINII: .MAJ pr

STYLOWY: ..Zaanca r^furtraaionreh'
'"

Zainteresowanie

Dom Oświatowy placówką kultury w Bielsku
Prace nad rrnlizarj,, budowy Domu

1.500 zl, Kaz. Krzyżanowski 200 zJ. Chór
T-wa Teatru Polskiego 100 zl, dyr. Adam
Chojecki 100 zl, Stefan Kułakowski 100 zl,
„Termia" — inż. Alfus 50 zl, M. Kesslcr
30 zł, inż. Gross 20 zł. Apteka „Pod Ko
ro ną'* 20 zł, nacz. Furs 10 zl, A. Małysiak
10 d.

DKW

(»I>»!f1» arrrcbu".

CMOBaOw - APOI.I.O: ..Hoialla" ł ,.E»pr*». na
•tlmku Imltaa"  ROXY: „Cytadals" t ..l ' i<-r»«y»
•i trtr"  coLOMcrii: ..n«p»n<iiiiM i ..nnik-n/
CllimWW BAT KY — ŚLĄSKIE: 1» ,.l' n-«rM
Arwna l.upln. " rr»» 2> ..Obcy» *ili;p wzh.rr,r .i\niT~
VIOIIU.KO>V1C- — ZOK7A1 „Alp.jaal. o«iy %
Sa<li>r<i«raiTi
MYSt.OW\\M — ADR I A: „Kombatanci" I _Roa
•
lin r He".
T1KKARY — ATOI.1,0: _WTTOŁ łycl»". „ZIM* M
•Ilcy I tyrn*nl» ł'AT-».
•aOrtlNiri - COLOSSEl' 11: .JUp»r»dta Bałtr

Nk WIRAŻU PEWNY JAK IMA PROSTEJ

ku- 1 JW^H*

(twusTiTiii.owirr — »rm .i.o: ..i mty • r«>»

Jerzy

BRWI ' t ..H<ilr'» Icrlfj" (Sirrcplro I TnnKo) - CO.
ŁOSSEfM: „Prawe pror. l.lndaaya" » ..Piran prerii""
riOniOWtCI - PIAST: „P» »lalkt«.J wojnl.

».ir Na brrclrotacri"
MYSŁOWICE - OPFON: _Moi rodr^ra rnrwndaą
•« " I nadprogram. HKL .1C : „Sr)p!on afrykańak. "
t ..CnrW* ttaaaM**.

NOWY IIYTOM — FATRIA: _M*kayk«ń.ki» M
Bjr" 1 ..Zamknęły łwlat" .
•AWOTJU1 - ATI ANTYK: ..JonMIa" i „BuMer" .
J\NoW — &LOSCK: ..Kłeeria «t*pa' I .Teodora
rot.i kartste",
TRZYNIEC — M .ASKIET „Tłiabflaltł eskadr. -.
KYHMK — Ar<M.1.0: „I.wlria aa nutlą" i _Z»
Blnlor.
" dMinala" . *WIT- „Stee.olrp alka" I ..Kruk
wll cy .

UKI.IOS

Z całego Slrjski zorganizowanych zostanie
Przy 

osolo IU po:i.jgćw popularnycn.

będą do Katowic pociągi popularne z
Tarnowskich Gór, Lublińca, Kalet, Chc
bzia, Rybnika, Bogumina, Karwiny, Or
lowej, Cieszyna, jabłonkowa. Bielska i
Pszczyny. Zaznaczyć należy, że specjal

..Nt.wololc Saamthaja" I „ra

n iar.sk. I a ii-lffiin".

nych zaproszeń komitet nie rozsyła W
bilety należy s.c jak najprędzej zaopa

Katowice
PÓŁKOLONIE W RUDZIE.

(K) W Rudzie Śl. ułożono półkolonie
ola biednych dzieci, kosztem 100 tya al.
Z pólkolonu tych korzystać bidzie 1700
Azieci.

PO KŁÓTNI Z ŻONĄ WYSZEDŁ
I NIE WRÓCIŁ.

(K) 19 czerwca br. po kłótni z zona,.
wydalił się z domu hutnik Brol Karol, łat
26, zam. w Lipinach. prry ul. M Piłsud

skiego 2b i dotychczas do domu nie po
wrócił. Poszukiwania za zaginionym za
rządzi! miejscowy Komisariat Policji.

\ WYPADŁ Z OKNA NA BRUK.
fK) Dnia 12 bm. wieczorem z niewy 
fainionej dotychczas przyczyny wypadł z
okna swego mieszkania na II piętrze —
malarz Józef Doza, zam. w Chropaczowie,
przy ni. Kościelnej 12. Doznał on poważ
nych obrażeń ciała. Rannego odstawiono
do szpitala hutniczego w Goduli.

Chorzów
v nit WARTO ZA WIER AC PRZTGODlfTCB
\

Garda

Zainteresowanie koncertem Kiepury,
zapowiedzianym na c!z. 15 bm. w Kato
wicach, rośnie z godziny na godzinę. Bi
lety w przedsprzedaży są rozchwyt) wanc

ZNAJOMOŚCI.

<r=) Pelac-a W creW. służąca Z L:p:n. zgto

'
W dorocznym konkursie Śląskiego flu:^^;.:<iuu j

w kategorii II: 6 DKW na starcie i 6 DKW na mecie
I. miejsce p. Suchodolski nu DKW-ITIEISTER -SS. p.
II.
p. Puwela
DKW-SPECJ4L-8SI p.
a
m
III.
p. Kornobis
=
DKW-MEISTER -879 p.
m
Generalna Reprezentacja na Wo.ew. Śusnie, Krakowskie ł Zagł. Dabrowękie:

Slaska Siólka Samochodiwa Sp. z ogr. odp. Katowice
Mate/hl 3
Fel. 333-69
Teł. 337*33

Dosfnrczu nuiycliniinst ze składu wszystkie modele
n:e terebk-ę zawierającą kilkadziesiąt złotych i
łb.egj

ROZPRAWA MUELLERA ODBĘDZIE

SIĘ19B.M.

Chorzowa, który w ohydny sposób zamor

dował w dniu 11 marca br. awoją żonę,
przełożona została na dzień 19 bm.

trzec. Jak już podawaliśmy, równocześ
nie z mistr/*m Kiepurą wystąpi czołowy
baryton polski, śpiewak Jerzy Garda.
Miejski Komitet F. O. N ., który or
ganizuje techniczną stronę koncertu,
przygotował 6.000 miejsc siedzących.
Ogółem spodziewany jest udział w kon
cercie około .WOOfl o-ób.
Na koncercie obtena będzis bawiąca,
na śląsku wycieczka dziennikarzv litew

skich.

Bilety w prredsp^edaży znajdują się
» Katowi:ach w f-mie „Orbis", „Sport"
i Kończak W Cieszynie sprzedażą bile
tów zajmuje się biuro turystyczne Zw.
Propagandy Turystyki „Ratusz",wRyb

niku biuro L.O. P.P

Koncert Kieoury wywołał olbrzymie
zainteresowanie S7czegó!nie w Zagłębiu
Dąbrowskim. Z Sosnowca. Będrina Dą

browy, Zawiercia itd., wvbie-ają się na
koncert do Katowic cale masy mieszkań
ców. Bilety w przedsprzedaży w Sosnow

cu nabyć można w -mie Czechowski, a
w Będzinie w „Orbisie".

ZA USIŁOWANA KRADZIEŻ
»*!7* policji, iż onegdaj na polnej drodze między
ZEBRANIE TOW. POLEK
IŁlimzowcera i Chorzowem przystąp ł do n.ej
i=) Alfred Janikowski z Chorzowa skazany
(=) Mająca aię odbyć w dniu wczoraj
Łiejaki Paweł K cJbaea. który — jak osw adczyl szym przed Sadem Okręgowym w Cho został przez sąd grodzki w Chorzowie na 7
(-) Zebranie Zarządów 8 Kół Tow. Polak
a— pracnaj z Wlęckówną zawrzeć bl i^zą znajo
miesięcy
bezwzględnego
więzienia
za
to,
ii
w
mość W pewnej chwili jednak przycwiny zna rzowie rozprawa sądowa przeciwko głoś maju rb. usiłował włamać się do składu Wiś w Chorzowie odbędzie się dnia 14 lipca, {oda.
17 w świetlicy, al. Piastowska 15.
jomy wyrwaJ mc ftie przeczuwającej W.ęckńw nemu mordercy Hubertowi Mullerowi z niewskiego w Świętochłowicach.
'
IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMMHIIIIIinillllllMllllllllinilll(lllll''l( IMIIIIIIIIIIIIIłlinillllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIII
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IVa ślusktej

antenie

Cląc daJLay, nadćąfu...
Zdaje się, że wśród radiosłuchaczy prze
ważają jeszcze w bardzo znacznym stosun

ku ci, którzy radia słuchają dorywczo,
obywając się doskonale bez programu,
otwierając głośnik kiedykolwiek, psiocząc

następnie, że w radiu jest wciąż gadanie
lub muzyka poważna. Stąd też prob!era
wychowania radiosłuchaczy jest wciąż

aktualny i niezmiernie ważny.
Wiele już w tej dziedzinie zrob;ono. Do
Wychowania świadomego radi osł uchacz a

przyczyniły się poważnie „Chwile biura
studiów", ciekawie i ujmująco prowadzo
ne przez p. Krzysztofa Eydziatowlcza. In
nym, doskonale obmyślanym środkiem za
przyjaź nie nia słuchacza z radiem, przy

dzi eł ami (życie Chopi na.

Beethovena.

Schuberta). I te audycje zdobyły sobie
bardzo licznych zwolenników i entuzja

stów.

Dalszym i, jak się zdawało. — ryzy
kownym krokiem było wprowadzenie cy
klu audvcyj na temat sztuki. Powodzenie

ich przeszło wszelkie oczekiwania, tym
bardziej, że do audycji tej przygotowano
odpowiedni materiał ilustracyjny dzięki
czemu wykłady były żywe i niemal bezpo
średnie. Grono stałych słuchaczy pewnych
audycyj zwiększało się z miesiąca na mie

siąc, z tygodnia na tydzień drukowany

program — nie tylko ten z gazety — stal
się co raz p opularni ejszy i potr zebniej szy

zwyczajenia go do stałych audycyj. są au Zabiegi wychowawcze, dyskretne i celo
dycje cykliczne Stosowano je w latach da we zaczynają wydawać dobre rezultaty.
wniejszych rzadko i ostrożnie, rozkłada ąc 1 to właśnie skłoniło chyba dyrekcję pro
dany temat aa trzy. najwyżej cztery dal gramową naszego radia, że audycjom cy

sze ciągi. Potem nastąp/y powieści mó
wione, które na ogół efeszyły się znacz

nym powodzeniem, czy były to dzieje
„Państwa Kowalskich", czy też historia
czy wreszcie egzotyczna po
wieść pL „Cyklon" Równocześnie wpro
wadzono do programu podobne audycje
słowno-muzyczne, powieści osnute dokoła
Bycia wielkich muzyków i ilustrowane Ich
„Aniclci".

klicznym audycjom o dalszych ciągach,
dano w tegorocznym programie tak dużo
miejsca Mamy więc wpierw oryginalny
utwór literacki, cykl nowel w opracowa
niu Boguszewskiej i Kornackiego pt. „Cha
rakt ery"

nadawany stale w soboty o go
dzinie 19. W piątki o godzinie 21 nadaje

Poznań świetnie skonstruowana powieść

osnutą dokoła wybitnego kompozytor*

Franciszka Schuber'a Prof. (amieński.
autor tej powieści, jest urodzonym gawę
dziarzem, ma tak przemiły sposób mówie
nia, tak pyszną modulację głosu i umiejęt
ność wczucia się w ducha epoki i charak
ter swego bohatera, że po prostu dalszego
ciągu doczekać się nie można A przecież

audycja trwa bitą godzinę Jedyne za

strzeżenie jakie by wobec tej audycji wy
sunąć można to fakt. że ilustracja muzycz
na nie jest na ogół na poziomie słowa mó
wionego i że jest jej trochę mało Przy tym
stosuje się w tej audycji dość często me
todę przerywania dłuższego utworu, aby
przejść do dalszego ciągu opowieści Są to
iednak usterki, które łalwo można usunąć
Interesującym eksperymentem letniego
sezonu radiowego było wprowadzenie du
żego cyklu słuchowiskowego (10 audycyj)
p. t . „Klub Pickwicka" opracowanego na
tle powieści Dickensa o tym samym tytule
Radiofonizacja tei powieści jest jednym z
najpoważnieszych osiągnięć Polskiego Ra

dia, jakkolwiek wybór same) powieści
podlegać może dyskusji Osobiście uwa
żam, ie na taki eksperyment należało wy 
brać raczej powieść o akcentach bardziej
aktualnych, pisarza o bardziej rozwinię
tym zmyśle dramatycznym, niż Dickens
Audycją cykliczną jest także czarujące
opowiadanie prof. Sokołowskiego z Pozna

nia pt. „Co się dzieje w gniazdach". Do

tej opowieści przyrodniczej opracował au
tor odpowiedni materiał ilustracyjny, wy
dany w broszurze prsea Spółkę Wydaw

niczą RA. obeimujący interesujące i ni
gdzie dotąd niepublikowane, często z tru
dem zdobyte fotografie z życia ptaków.
Zachęcone powodzeniem
wykładów
prof. Witwickiego o sztuce klasycznej, na

daje nasze radio obecnie cykl pogadanet

o polskim budownictwie ludowym do kto*
rych opracowano również odpowiednią
broszurę ilustracyjną.
Ostatnią wreszcie audycją cykliczną o

charakterze historyczno - patriotycznym

jest grupa gawęd pod
" wspólną

nazwą

„Echa mocy i chwały , która nieco do
kładnie! omówię w następnym felietonie
radiowym.

Tak oto objęto audycjami cyklicznymi
o wysokim poziomie literackim i artysty
cznym niemal wszystkie ważniejsze dzie
dziny kultury, dając każdemu słuchaczowi

możliwość wyboru takiej, taka mu naj

bardziei odpowiada 7. iam osobiście szereg
osób. które orawie wszystkich audycvi cy 

klicznych słuchają, wypowiadając się o

nich z dużym uznaniem Ci słuchacze,

którzy dotąd nie mieli cierpliwości śledzić
audvcti o dalszych ciągach, winni iednak
spróbować, na pewno swej decyzji nie po
żałują. Powieść o Scnubercie iest dopiero
rozpoczęta, pogadank. o budownictwie lu
dowym również co dopiero się zaczęły, a

włączenie się w audycje pt. ..Echa mocy
i chwały" oraz ..Charaktery" możliwe ieat
każde) chwili, gdyż poszczególne części

stanowią zamkniętą dla siebie całość.
A.J .

Nr 191
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Czwartek, dnia 13 -go t!pca 1939 rolrn

gtąjbnilt
tv OfPOioiBjrrrj UZUXAIĄOJM OZTOBT
W CAŁYM.

(H) Od k:lku <łni w Rybaku żywo omawia

na joat ai>rawa rzekomego braku iratalacj, *>Uk
t-yczn«J na bt,<iit<yin w fai>« wykończeń a no

Wóz spedycyjny zepchnął autobus

do rowu

żyna si.ł'l un.f »purU>wym. Jak siq dowiaduje
„ y i* alrony aupełn e m.aroda-naj. kierowoc

lwo budowy *tad nnu jriewidi.alo instalacja,
f . -k trycznu n.e tylko w obrębie trybun ile I na
j isku. idii* umożliwiona będzie każdej ehwi
aaJałaaia olpow.Mnich reflektorów dla ewen
alnycli w duwisk reg onalnych i innych w.e 

v.orny cii popisów
CIEKAWA SPRAWA.

(TK) ł.adną ..mespodzsnkę" przeżył zamie

W dnia 11 bia. •koto a-oda. 18 -eJ na
autostradzie pomiędzy Piotrowicami i Ka
towicami uległ wypadkowi autobus ślą
skich Linii Autobueowycli. Do katastrofy
doszło w następujących okolicznościach:

Wracający do Katowic, wypełniony
r*aJy w Żorach Jul usz Cicboń, któremu pew pasażerami autobue, opatrzony znakiem
i go dna urząd pocztowy zaprezentował do rejestracyjnym A 79162, natknął się na ja
rkapiaaii weksel na kwotę 800 zł. jaka ni aj
dący w tym samym kierunku wóz spedy
. yt* rzekomo w n en nieznanej mu firm.e Ci
, hi.ń stwierdził ku n emałcmu zdziwieniu, za cyjny firmy Martwię; a Poznania. Szofer
kś n oznany aprawca podp aaJ >ego nazw
» i:n weksel Na skutek złożonego donieś en;a

, ,i.cja rtarazjtłajja przeprowadzenia dochodzeń w

rlu uiawnema (ałazerza.

autobusu, chcąc wyminąć ciężarówkę, dal
przepisowe sygnały, wskutek czego szofer
wozu spedycyjnego, jadący środkiem azo

• y,

skręcił w lewo Kiedy jednak autobus

•aorer von ape«!yey)nefr» firny FTarTwł*.

znajdował się mniej więcej aa równym po

Prace nad wydobyciem autobusu a rowa
trwały Minko dwie godziny. Katastrofa ta

ziomie z ciężarówka), ta nagle skręciła

gwałtownie w lewo, spychając autobus aa

skraj szosy, na osypująca, się szkarpę.
Wszelkie wysiłki szofera, aby autobus na
prowadzić znowu na asfalt, spełzły na ni
czym i w rezultacie autobus stoczył się do
rowu. Na szczęście wypadek ten nie po
ciągnął za sobą zbyt tragicznych akntków,

gdyś tylko dwie osoby odniosły, lekkie
zresztą, obrażenia.
Nie ulega wątpliwości, że winę ponosi

WYNIKŁO.

• -I .woj W drrx!ze • czas e przejazdu przez
, i. nę Gorzyczki wyskoczyła nagi* z przydroz
•,vh krzaków mata sarenka co spowodowało

; szen.e gę. kon.a Wóz wskutek zahaczenia o
drzewo wywrócił się do rowu, przy

 /vdrożne

czyta Mrozek został przyen econy i doznał
. ii a?dźen.a nosa orai złamania górnej azczę
Mrozkowa. która wyszła cało z opresji od
Mli oiiarq wypadku do szpitala w Boj-utai

Brak dzieci
do szkoły mniejszościowej
(KI Kierownictwo szkoły mniejszościowej z
• rykiem wykładowym niemieckim w Przyszo
ic-ach ogłosiło, ź* wskutek nikłej liczby zgło

zeń i niedostatecznej ilości uczniów, azkoła
zamkniętą. Ogłoszenia to jest o tyle

ostała

. I iarakterystyczne. Ze w Przyszowicach i oko
icv mieszka rzeczywiście niewielu Niemców,

I Polacy nie idą na lep propagandy niemiec
' iej, w mySt której zapisanie dziecka do szko
ły mniejszościowej połączone jest rzekomo a
.jźymi korzyściami materialnymi

Tarnowskie

G6ri|

UROCZYSTOŚĆ POWSTAŃCZA

(T) W niedziel* odbyło sisj w Swierklancu
noswięcenit sztandaru miejsc, grupy Związku
Powst.iricow Śląskich O ojdzinie 9,30 odbyło
le nabożeństwo, następnie akt poświęcenia a
potem defilada. Do zebranych przemówił pre
ies powiatowy Zw. Powst. SI . Zejer. Po ukoń
czeniu oficjalnej uroczystości, nastąpił wspólny
ibiad a potniej koncert i zabawa w ogrodzie
Gawlika.

SPRZENTE WIERZENIA

(T) Zatrudniony w hurtowni piwa Ł Och
mana niejaki Walter Froncek. zainkasował o
negdai w Boruszowicach 500 zł. Niesumienny
inkasent zbiegł z gotówką przez zieloną grani
cę do Niemiec. — Drugi podobny wypadek
miał również miejsce w Tarn. Górach. Rozno
sicie! m'eka sprzeniewierzy! na niekorzyść
swego chlebodawcy Emanuela Anioła 430 zł
oraz butelki do mleka, wartości 80 zl. Nieucz
ciwego inkasenta, którym jest Antoni Ruda.

dzeń.

WTP1DEK W lAHIEMIOŁOBIE.

fBj P<«kzas pracy * Państw Kam eniolomie
w Kozach pow B ata zwał kam en obsuną! &%
:

na 81-letn ego robotn ka Justyna PaMz orę I
zmiażdżył mu staw skokowy prawej nogi Pogo
tow•• b alek.s przewiozło n.eazczę&l.wego «ie

aso. lala.

Z0CBA DO ODEBRMna.

*j»-N ZLĘKŁ 8IĘ 8ARNT — I 00 Z TEGO

(R) Rojnik a Odry Ignacy Mrozek wyjechał
v kawartytlwit twej zony furmanką na targ do

jest w dalszym ciągu przedmiotem docho

Uwaga, ostre strzelanie artylerii 14 b. m .
Katowickie starostwo powiatowe komu

nikuje, te w dniu 14 bm odbędzie się od
godz. 6 do 17-iej ostre strzelanie artylerii na
terenie lasu dóbr pszczyńskich między Pa
newnikiem. Smłowicami i Starą, Kuźnicą.

W z» azku z tym w czas e strzelania

nikt nie może się znajdować na terenie za
grożonym Wszelki rucb na teren zagrożo

ny w dniu 14 bm do godt. 17 -tej będzie

wstrzymany. Cały teren zagrożony zostania
otoczony kordonem.

Starostwo apeluje do ludności, aby we

własnym .nteresie zastosowała się do powyż
szych ogran ezeń jak również itifto stosowa
ła s:ę do wskazówek organów chroniących
teren zagrożony.

Zjazd
śpiewaczy okręgu tarnogórskiego
W niedzielę odbył się doroczny ziazd
śpiewaczy, urządzony w 'ym roku w Ra
dzionkowie O jjodz 10 odbyła się uroczy 
sta Msza sw W czasie Mszy św śpiewał
chór mieszany „Harfa" z Radzionkowa Po
Mszy św wyruszono w pochodzie na cmen

tarz, gdzie na grobie poległych powstań
ców złożono wspaniał> wieniec z białych i
czerwonych kwiatów Połączone chóry mę

skie w liczbie około 600 śpiewaków od
śpiewały „Pieśń N;eznanejo Żołnierza".

Z cmentarza udano się w p >chodzie na ry
nek, gdzie odbyła się defilada Oprócz chó
rów śpiewaczych brały w defiladzie udział
rótne organizacje z poczta.n: sztandarowy 
mi Po defiladzie przemówi'i do zebranych
poseł Ga;das i mec Kozłowski Na zakoń
czenie wzniesiono okrzyk na czcić Rzeczy

pospolitej. Prezydenta i Marszałka i od

śpiewano hymn narodowy
Po przerwie obiadowej nastąpiło otwar
cie zjazdu Przemówienie powitalne wygło

su prezes okręgowy, inspektor szkolny

W Wróblewski
Nastąpiły występy chórów W zespole

chórów mieszanych I mieisce zdobyła ..Har

tonia" z Lasowic (punktów 26H). II —
„Sienk'ew;cz" z Miasteczxa (pkt 25'.)

III — „Chopin" — Sowice ,pkt 24) Z chó
rów męskich na I mieisce wvbił się chór
.Przyjaźń" z Radzionkowa |28 pkt.) II —
Nowowiejski — Repty Nowe (23 pkt).
Po ogłoszeniu wyników udały się chóry
aa rynek, gdzie odśpiewano kilka wspól
nych pieśni. Wieczorem odbyła aię zabawa

Katastrofa na kopalni w Opolskim
Ze Śląska Opolskiego donoszą, że na ko
palni Pru.^k.ej w Miechowicach wydarzyła

się 10 bm poważna katastrofa W rza.se
tannej szychty nastąpił nagły wstrząs pod

węjrla i kamieni Po 24 godzinnych wys.ł
kach kolumna ratowicza dotarła we wtorek
do zasypanych Dwuch z n.ch leszcze żyło.
natomiast L",f.g ponosi sm erć Ocaleń gór
nicy opowiadali, iź w stojącej pozycji wśród
ciemności i zaduchu musieli czekać na ra
tunek Ulf g leżał twarzą do ziemi i zab.ty
został przez blok węgla.

(Bi Zgub cna w g->dz:nach rannych dnia I
fcm na u! 3 Maja portmonetka jest do ouVbra«
sua w oddziale J '»lsk; Zachodu ej " w Bielsku.
NTEFORTUNNT WTSTĘP WŁAMY
WACZA

fB) Z końcem kwietnia br. zawitał do Biel

ska karanT inż kilkakrotnie złodziei Michał
Uszer Salzberg z Rzeszowa na gościnne wystę

py złodzieiskie. Niestety szczęście mu nie do
pisało, albowiem kiedy swe pierwsze kroki
skierował do mieszkania Henryka Eisenberga
w BieUkn. przy al Nad Ścieżką 1 zdołał sif
tam włamać, został przez samego Eisenberga
spłoszony, a w czasie ucieczki uiety Obecnie
stanął przed sądem grodzkim w Bielsko, by
odpowiadać za włamanie Oskarżony do winy

sie przyznał Sąd skazał go na 7 miesięcy
bezwzględnego więzienia.

KOŃ OSTROŻN1EJSZT NIŻ CZŁOWIEK

fB) W dnio 8 bm na pi. Smółki w Bielsko,
wydarzył się niecodzienny wypadek. Woźnica
firmy Fellner w Komorowicach, jadąc furmanką
najechał na przechodzącego przez jezdnię 70
letniego Hermę. Kon. nie chcąc widocznie na
depnąć na człowieka, wstrzymał furmankę tak
raptownie, że sam onadł na bruk, trącając tyl

ko lekko kolanem Hermę Wypadek ten po
ciągnął za sobą drugi wypadek, bowiem kobie
ta nieznanego nazwiska, chcąc przejść przea

ulice w tym miejscu, wpadła pod nadjeżdżają
cy motocykl Na szczęście i ten wypadek nie
pociągnął za sobą ofiar, albowiem potrącona
kobieta o własnych siłach oddaliła sie.

Dobrze opłacona wróżba
Nieznana dotychczas cyganka przybyła de
mieszkania Florentyny Fricdrichowej w Jawo
rzu, pow bielski i zaproponowała wróżenie.
W czasie rozmowy. sprvtna cyganka umiejęt
nym ruchem ręki skradła z kieszeni fartucha
Frlednchowei portmonetkę z 65 zł. złotą koro
nę od zeb» i medalik Ponieważ poszkodowa
na spostrzeCła kradzież dopiero po dłuźszei
chwili, wszelkie poszukiwania umiejętnej zło
dziejki pozostały bez rezultatu.

1Lublin
poszukuje policja.

Czy wszystko w porządku?

(Tl W jesieni ub. roku gruntownie przeho
lowano ul. Krakowską w Tarn. Górach Ro
boty wykonała firma katowicka. Obecnie, po
upływie zaledwie pół roku, pokazują się na
jlicy pewne błędy. Po każdym aucie osobo
wym, który zatrzyma się na jednym miejscu,
••ikaziiM się wgłębienia z dokładnymi śladami

opon. Wgłębienia pozostają. Na całej ulicy

jest ji.z kilkadziesiąt takich dołeczków, więk
szych i mniejszych. Co będzie za rok? Dotych
czas nie bvło jeszcze wielkich upałów, a na
wierzchnia juz się zrobiła bardzo wrażliwa. W
razie deszczu zbiera się woda a przejeżdżające
fnjazdy rozpryskują ją. Czy więc firma zro
biła wszystko w porządku? — zapytują oby
w atele?

Straszna śmierć kolefarza
fL) Dnia 8 bm kolejara Aoolf Razik. «am

w Boronowie, pow. Lubliniec, wyszedł rano ze
stacji kolejowej Strzebirt do służby obchodo
wej w kierunku Kalet. W drodze, gdy przecho

dził na drugi tor, tuż przed zakrętem został

przejechany przez pociąg osobowy, nadchodzą

cy z Kalet. Razik poniósł śmierć na miejscu
Stwierdzono, że zwłoki wleczone zostały na
przestrzeni około 20 m i wykazują wyrwanie
rak, połsmani* nóg oraz rozbicie czaszki. Wi 
ny osób trzecich nie stwierdzono.

Bfe/sfco
OFIARA HURAGANU
fB) Na idącego ul. Kazimierza Wielkiego w

ziemny, skutkiem klóreso jeden z chodn ków

zawalił sit na przestrzeni kilku metrów
Pracujący na wspomnianym odcinku trzej

górnicy — Ulfvg, Hill i Lrrondziok — został,

zasypani przez spadająca ze stropu zwały

Schronisko na Wielkim Połomie
dostępne dla turystów automobilowych

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tatrzań
skiego m Katowicach otrzymaj z Dyrekcji
Lasów Państwowych w Cieszynie następu
jące p PTTio w sprawie korzystania z dróg

zbudowana rogatka.

prowadzących do schroniska na Wielkim

Pobieranie opłat za przejazd drogą jest

1) Komunizacja piesza członków PTT

drogi kosztem Lasów Państwowych Dyrek
cja nie ponosi odpowiedzialności za bezpie
czeństwo ruchu na tej drodze.
Zezwolenie powyższe nie może ograni
czać zabiegów gospodarczych L P„ jak wy
wóz drewna rtp.

Połomie:

zaopatrzonych w legitymacje może odbywać

się bezpłatnie i bez ograniczeń Na żądanie
personelu Lasów Państwowych turyści win
ni okazać legitymację Towarzystwa.

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wpro
wadzenia ograniczeń ruchu pieszego w wy 
padku, gdyby to było podyktowane ważną
przyczyną gospodarczą
8> Ruch kołowy o trakcii konnej i mecha
nicznej, z wyłączeniem a ut ciężarowych
może odbywać się w czasie od wschodu do
zachodu słońca, z wyjątkiem pory deszczo
wej, za opłatą 0,50 zł za jednorazowy prze
OBCHÓD GRUNWALDZKI W BIEL5KU

fB) Tegoroczny obchód 529 rocznicy zwy

eięstws pod Grunwaldem — pomyślany fako
lokalna manifestacja — przybiera coraz więk
sze rozmiary. Na uroczystość (16 bm.) zgłasza

ją przyjazd liczne grupy z pow. bielskiego 1
bialskiego, a nawet z Zaolzia. Sygnalizowano
przyjazd 300 górników a Trzyńca. Z pod O
święcimia i Jawiszowic mają przybyć grupy
młodzieży wiejskiej w strojach regionalnych.
Rocznica Grunwaldzka zbiega się z 25-lecie.m
pamiętnych chwil w czerwcu 1914 r., kiedy to

ezasie burzy, jaka przeszła w dniu 10 bm. nad rozwydrzone grupy Niemców bielskich nie
Bielskiem. 25 -letniego Antoniego Radonia z chciały dopuścić do marszu Sokoła do Domu
Polskiego w Bielsko. Komitet, wyłoniony z
przedstawicieli stowarzyszeń bielskich i bial
cząc go ciężko w głowę. Bielskie pogotowie skich, dokłada starań, aby uroczystości odbyły
się fodai*
odwiozło aueasczceliwego do azpitala.

Kęt, pow. Biała, spadła z budynku fabryki
"arkus i Wolf stracona wiatrem szyba, kale

jazd w obie strony Opłatę pobierać bedz.e
funkcjonariusz L P przy tartaku obok dwór
ca kolejowego w Mostach Si., gdzie będzie
podyktowane koniecznością

utrzymywania

Prawdziwe zalety pudru

Twarz jest pokryta pudrem przeważni*
przez kilkanaście godzin dziennie. Toteż
głównym warunkiem dobrego pudru jest nie
szkodliwe działanie na cerę i zdrowie. Jeśli
używać będziemy do pudrów składniki, któ

re szczelnie zatykają pory, w następstwie
mieć będziemy rozmite defekty skóry, jak
wągry, pryszcze
przedw czes na
czy
zmarszczki. Dobry poder natomiast, pokry 

wając niedostrzegalnie skórę, nie zatyka pc
rów Tak m jest Puder Lab. Chem. Farm.
M. MALINOWSKIEGO, bezwzględnie nie

szkodliwy, posiada miły i trwały zapach,
wyrabiany w dwunastu najmodniejszych

odcieniach Przed zapudrowantem należy
wetrzeć w skórę twarzy odrobinę KREMU
SPORTOWEGO wyrobu Lak Cham. Farm,

M. MALINOW8K1E00 . Warszawa. Chmiel

na 4.

(4718)
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0 tytuł pływackiego mistrza Polski

Kina

Stylowy - Casino
Katowice

i zaszczyt reprezentowania naszych barw w Helsinkach

Bielsko, 12 VIII.
Juf NTko parę dni dzieli nas od najważ
niejszego wydarzenia sportowego w Polsce,
jakim bedą XVIII. Mistrzostwa Pływackie
Polski, które odbędą się w dniach 15, 16 i

17 lipca br. na pięknym stadionie pływa
ckim w Belsku Jak już zapowiadaliśmy
tegoroczne mistrzostwa pływackie zapo

klasycznym Heidrich (Dąb) ma tak na 100 Goldman. Bielsko ul 3 Maja Po zawodach
m jak i na 200 ni murowane zwycięstwo odbędą się na wolnym powietrzu występy
O drugie miejsce walczyć będą Jarecki baletu prof Hankusa z Krakowa oraz p.
(Dąb), Rusin (EKS), Woźnicki i Iwanowski Czech-Kamińskiej z Bielska w wykonaniu
(Warszawa) W stylu na wznak bezkonku ich uczniów i uczennic Basen będzie w
rencyjnym jest Kumant (Warszawa PZL) godzinach wieczornych bogato iluminowa
na drugim miejscu powinien się uplasować

ny różnokolorowymi światłami, reflektora

Kubik (Strzelec Cieszyn), nie mniej jednak mi oraz puszczane będą ognie sztuczne a
Machowski (Dąb), Kowalski (Cracovia), w końcu daneng przy dźwiękach 2 or
Priebe (Dąb). Ratajczak i Owczarek (Po kiestr. Protektorat nad zawodami objęli:
znań) będą m;eli również wicie do powie Wojewoda Śląski dr Grażyński, Dca O K.
dzenia. W skokach z trampoliny i wieży gen Narbut-Łuczyński, burmistrz miasta
sta Polski Kazimierz Bocheński stait>wał były mistrz Maerz (TPG) będzie się sta dr Przybyła oraz Prezes P. Z . P. insp. Ko
będzie w barwach warszawskiego A Z. S rał odzyskać tytuł mistrza w walce z groź zolubski.
na 100 dowolnym, pilnie się przygotowując nym Ziaą i Bredlichem (obaj Dąb). Nad
Z ramienia narządu Polskiego Związku
do tego biegu i ma zamiar pobić rekord na zwyczaj interesu;ąco zapowadają się szta Pływackiego wy;cżdża; ą no Bielska mec.
tym dystansie Również i wieloletni mistrz fety męskie, w których walka toczyć się Chęciński i mjr Cypryk Na mistrzostwach
Polski w ikokach Maerz będz e w tym ro będzie między „Legią warszawską". TPG obecny będzie również trener naszych pły
ku startował, trenuje pilnie na basenie pły Gis/owiec i „Dąb" Katowice. Jak waków Amerykanin Howard Stepp
wackim w Bielsku. W konkurencji pań w sygnalizują okręgi zawodnicy(czki) pilnie
Organizatorzy kończą swe prace przy
stylu dowolnym jak corocznie rozegra się przygotowuj się do zawodów chcąc uzy gotowawcze i sądzić należy że ''ak w ubie
7aiarta walka między Dawidowiezowną skać jak najlepsze czasy, a tym samym do głym roku. organ'zac a wypadnie napraw
(Hakoah) a Kratochwilowną (AZS) W stać się do reorezentac-i Polski. a'bowicm dę doskonale Uczennicy pociągów popu
biegach tych groźne dla nich będą Matc po zawodach będzie usta'ony skład repre larnych z Krakowa Katowic i Zaolzia bę
równa (Dąb) i Halicrówna (E K S) W zentacji Polski ,ia zawody z Fin'andią w dą mogli nabyć bilety wstępu w p'aców
stylu klasycznym faworystką będzie Bol Helsinkach. Toteż spodziewać się należy. kach sprzedaży blctów ko ejowych do po
lowna ,EKS), chociaż jak ostatnio wyka że basen mieski w Bielsku będzie terenem cingu popularnego Tegoroczne mistrzo
zały mistrzostwa okręgowe wygrała z tru niezwykle ciekawych i emoc onu: ących po stwa rozpoczną się bardzo uroczyście
dem z Kandlowną (Hakoah) Do dwóki tej jedynków które zartewno przyniosą nowe Przed rozpoczęciem zawodów na wieźv do
zbliżyły się bardzo przez uzyskane ostatno rekordy polskie jak w ub;egłych latach skoków czterech trębaczy nre sco we go
wyniki Kowalska (ŁKS) i Szułowska (Po Znana ze swego nastaw cnia na sport pły pułku odegra hc nał. następnie wygłosi
morze). W konkurencji na wznak zażartą wacki publiczność b!c'ska wypełni zaiew przemówienie burmstrz nrasta B-elska dr
walkę stoczą między sobą Banaszewska — ne trybuny po brzegi. bv być śwadkami Przybyła po czym przv dźwękach hymnu
Morawska (AZS). Fonfarówna IEKS) i Pa tej atrakcyjnej imprezy Bilety wstępu iuż państwowego zoc tan" wciągn'ęta fla-«a na
atorowna (Hakoah) W sztafetach AZS., są do nabycia w przedsprzedaży po zniżo rr.aszt a prezes P Z P p insp Kozolubski
Hakoah i E. i\.. S są mniej więcej równe, nych cenach we firmach Gaiduszck oraz ogłosi mistrzostwa za otwarte
toteż trudno przewidzieć która z nich zaj
mie pierwsze miejsce Jedno jest pewne, że

PATfUY na CfEBII

ZEZNANIE

wiadała się nadzwyczaj ciekawie ze wzglę
du na wyrównaną formę zawiulników(czek)
we wszystkich okręgach. Wbrew lansowa
nych pogłoskom „stary" mistrz i rekordzi

walki będą zacięte, toteż liczyć się należy,
że padną nowe rekordy Polski uzyskane

£.1G/4 PRZESŁUCHUJE

przez nasze panie. W konkurentach me
akich na 100 m dowolnym Bocheński (AZS)
fest
zdecydowanym faworytem, jednak
Marchlewski (Pomorze), Jendrysek (TPG),
Priebe (Dąb), Kunzelman (Lwów), Karpiń

ski (AZS). Feuereisen (Hakoah) będą dla
niego groźni. Również w konkurencii 200 m

dowolnym o ile będzie startował Bocheń
ski toczyć się będzie zacięty pojedynek z
Jędryskiem (TPG), Kunzclmanem (Lwów),
Białyńskim (Warszawa), Bojowym (Legia
Wa). Feuereisenem (Hakoah) Na 400 m do
wolnym faworytem jest Jendrysek (TP.G).
O dalsze miejsca walczyć będą Białyński

(Warszawa), Kunzelman (Lwów), Zubowicz
(Warszawa), Bojowy (Warszawa). W stylu

Do Chorzowa przyjeżdża jutro z ra

mienia zarządu Litii p. ZaWtanniak, udom
przesłuchania graczy i kierownictwa Ama
torskiego K. S . w związku z wypadkami
na morzu z ..Pogonią " we Lwowie.
Przez p. Zantawniaka bi;ilą przesłucha
ni w pierwszym rzędzie W ostał. Pocłiopin,

trener A. K . S -u Ringer i kierownik p.

Ciesielski, który towarzyszył drużynie do

Nie ulega wątpliwości, że przyjazd de

legata Ligi wyświetli sprawę rzekomego
l/enia Narodu Polskiego przez Wostala
i sprawę Poeliopina.
Nawiązując do tego. poiłaiemv za pra
są war<-zaw*k.'i, że Żarz wl P.Z P. N. zwró

cił się ostatnio do Z. Z. z wnioskiem o
vdebranie „Pogoni" pucharu, jaki otrzy

mała w zeszłym roku jako najlepszy klub
w Polsce.
IllillllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllll

Lwowa.

5ZPKCJL.

DZIS!

Poczqiek: 13. 17, 19, 21.
KaM cz\nm od 13-tei.

0 prymat wśród selerów
Sokoła dzielnicy śląsk ej
V niedzielę dnia 16 lipcu br oefbedą się na
boisku Miejskiej Ośrodka P W i W F w Ka
towicach (dawniej Pogtńl zaw.idy IckkoatJety
czne o mistrzostwo Okręgów w Dzielnicy dl*
Druhów

Początek zawodów o godz 10-tcj rsno
Zawody odbędą się w nastcpuincych konku
rencjach: biegi - 100 . 200 400 800 . 1500 5000
m. 110 przez płotki i 400 m przez płotki, azta

lety4razy 100i4razy 400«nSkoki —wdal,

wzwyż, tyczka i trojskok Rzuty — oszczepem,
dyskiem, kulą. młotem i granitem.

Amazonka Dokonała elitę
jeźdźców
W programie międzynarodowych «•»
wocłów hippicznych w Lucernie roaegran*
w niedzielę ciężki konkurs myśliwski «ko»
ków o nagrodo miasta Lucerny.
Parcours hvl bardzo ciężki, nstawion*
na nim 14 przeszkód wysokości do 1.60 m.
Konkurs dał wvnik sen*acvjny. gdyż zwy
ciężyła w nim młodziutka amazonka duń
ska Lilian Wittmack. bijąc elitę jeźdźrótc
europejskich. Dunka jechała na szwedz
kim konin Aprtnger Mister.
Drugie

miejsce zajął por. Presson

(Francja) na Houlette, 3. rtm Hassa

(Niemcy) na Alant), 4. kpt . Conforti (Wło
chy) na Ronco. 5 . rtm. Brinrkmann (Niem
cy) na Oherst, 6. por. Weidemann (Niem

cy) na Notar.

KS. Dąb-KPW . Katowice
42:32 (25:14)

Turnie] Juraty

W rozgrywce o mistrzostwo Śląska w
koszykówce spotkały się dwa czołowe ze

społy okręgu przemysłowego — KPW Ka
towice i KS. Dąb. Zwyciężyła ta ostatnia

wygrał Tarłowski

drużyna, mając nad przeciwnikiem stałą
przewagę, aczkolwiek KPW nie ustępo
wało zbytnio drużynie gości. Było jednak

Wczoraj zakończyły się w JuTacie dru
gie doroczne mistrzostwa tenisowe uzdro
wiska, w których odział wzięły czołowe ra

osłabione brakiem kilku czołowych graczy

i przystąpiło do gry tylko z jedną piątką,
nie mając żadnego zapasowego. Z tej też
r-cji piątka KPW musiała grać bez zmian
i bardzo ostrożnie. Drużyna Dębu wyka
zała trochę lepsze zgranie a spośród za

kiety polskie Finały przyniosły następu
jące wyniki:

W grze pojedynczej panów zwyciężył

Tarłowski. który w finale wygrał z Beł
dowskim 6:3, 6:1.

wodników wyróżnili się opanowaniem tech

Hebda, zdobywca tytułu tenisowego mistrza Łotwy.

nicznym Kornas, Twórz i Grzyśka. Naj

słabszym u nich okazał się Rzaski. Obroń
ca Baudisz grał skutecznie jednak trochę

za ostro. W zespole KPW nikt na szcze
gólne wyróżnienie nie zasługuje.

Zwykle

dobry Walkę, tym razem nie miał dnia.
Brak kilku dobrych graczy odbił się nie

wątpliwie ujemnie na zgraniu całej druży
ny, osze dla Dębu zdobyli: Kornas 9, Twórz
6, Rzaski 4, Grzyśka, Huńcza i Bałdisz po
1 Najwięcej rzutó*- wolnych zawinili: Bau
disz i Huńcza. Zdobywcami koszy dla KPW
byli: Związek 8, Walkę i Fernys po 3, oraz

Krauze 2. U nich najwięcej rzutów wol

nych zawinili: Związek i Krauze

Może Walasiewiczówna jednak będzie startowała?
Do mistrzostw lekkoatletycznych Pol zgłoszona. Ponadto nie pewny jest start
ski pań, które jak wiadomo odbędą się w Kwaśniewskiej, która bawi na urlopie we
sobotę, dnia 15 bra. o eodz. 16 i w nie Włoszech i wątpimy, by przerwała swe

dzielę, di ia 16 hm. o gorfz. 16,30 na sta
dionie w Chorzowie, zgłoszono ogółem
75 zawodniczek, reprezentujących 15 klu
bów.

Z nadesłanych zgłoszeń na pierwszy
plan wybijają się nazwiska Walasiewi

czówny, Kwaśniewskicj-Trytkowej, Flako
wiczówny, Cejzikowej, Czarnockiej, Słom
„t HUT t KPALR": .atel Renlk.
czewskiej i Kałużowej.
DZIAŁ DBPBSZCTVT: BtaoltUw Bzyplfl.kt.
Z wymienionych zawodniczek bardzo
DZIAŁ KT.ONIKI POLICTrjNO-fAIOWEJ I LO

REDAKTORZY DZIAŁÓW:

KAŁNBJ M1A9TA KATOWIC: Wilhelm Mikołaje*.

DZIAŁ INFORMACTJKT I KRONIKA PROWIN

CJCNAT I Mo Kawale*.
DZ'AL IPORTOWT Stefan Klalfllnakl.

BA OOLOflZBNIA: gUfthłUw JJUtMaUafc, Kato***

wakacje.

Tegoroczne mistrzostwa zapowiadają
niezwykle ciekawą walkę o punktację dru
żynową. Zeszłoroczny zdobywca tytułu
drużynowego mistrza Polski — „Warsza
wianka" i w tym roku ma największe szan
se na powtórzenie zeszłorocznego sukcesu,
jednak tylko w tym wypadku, o ile starto

wać będzie Walasiewiczówna i to we
wszystkich konkurencjach, do jakich ją

wątpliwy jest odział Walasiewiczówny, klub zgłosił.
która, nie wiadomo, czy przybędzie „Ba
Dużo do powiedzenia w tej walce mieć
torym" dnia 14 bm. do Gdvni. Nie mniej" będzie chorzowski „Stadion" i KPW To
jtMkuak aoatała peoes „W ata aawia nk*)

W grze pojedynczej pan tytuł zdobył*
Siodówna. bijąc w finale Zofię Jędrzejow
ską 6:4, 4:6, 6:1.
W grze podwójnej pań para Stodówna
Zwolska pokonała parę Zofia Jędrzejów
ska-Czetwertyńska 6:4. 3:6, 3:2.
W grze podwójnej pan6w Tarłowski I
Majewski wygrali z parą Bełdowski — Po
pławski 6:3, tMi

W grze mieszanej para Zofia Jędrze
jowska-Tarłowski wygrała z parą Siodów

na-Bełdowski 6:1, 7:9 6:2.

W finale gry pojedynczej panów niesto
warzyszonych wygrał Frenkiel z Łodzi, od

nosząc zwycięstwo nad drugim łodziani
nem Urnachcm 6:4, 7:5.

W JURACIE MIĘDZYNARODOWE
ZAWODY SZERMIERCZE.
W najbliższą sobotę i niedzielę 15 i 16
bm. odbędzie się w Juracie międzynarodo
wy przedolimpijski turniej szermierczy
pań, w którym wezmą udział nailepsze za

wodniczki z Polski, Danii, Szwecji i Wę
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Z. HUT i K.Of»/\LńKatowice, fala 13 Hpea 1939
nieszczęśliwy wypadek ita kopalni

kestałt prowadzonej akcji, wywiesza aię

W rezultacie akcji tej w niektórych

wykresy i statystykę wypadków w poszcze

fabrykach belgijskich ilość nieszczęśliwych

W podziem ach kop. „Anna" w Pszowe
a'egł nieszczęśliwemu wypadfcdlrt rębacz
Jan Kostusi z Pszowa Pracując w popołud
niowej zmianie dn:a 11 bm, przy wierceniu
otworów w ścianie został Kostusz uderzony
spadającym zo stropu kawafrm węjrla, doz

ostatniego 10-lecia o 50 procent.

odwiezie*)* do 57pta!s w Rydułtowach.

Dobry przykład, godny naśladowania
Nowocześnie zorganizowane przedeię

J.iorstwo Itierze w równej mierze pod
• ,v«pe

techniczną stronę produkcji, jak i gólnych oddziałach, dla zwrócenia nwagi
r.ynnik ludzki. Po pierwszym bowiem n- grożące w nich większe lub mniejsze

.. rzątkowyni okresie mechanizacji i urna
,,vnowimia przemysłu, kiedy uważano, że
, Jiotnik zostanie etopniowo zepchnięty na
n r nie znaczące w fabryce miejace dodat
ki do maszyny, przemy«l współczesny co
rs* lepiej zarzyna rozumieć role robotni
1
.i w produkcji, zależność jej wydajności
,,J sprawności i przygotowania robotnika.
Aby jednak robotnik mógł Utotnie pra

,,.wać wydajnie, trzeba mo dać do teto
, Ipowiednie warunki: i jednej atrony —
I rzyajotować go fachowo, z drugiej atrony

tri — zapewnić mu dobrą higienę i bez
| ( erzeństwo pracy.
Nic dziwnego wiec, ze w państwach •
I «v«oko rozwiniętym przemyśle zagadnie
I iii bezpieczeństwa i bigieny pracy zajmu
je coraz więcej miejsca w kierownictwie
i-rcd^iębiorstw i że tworzy się specjalne
• łużby wewnątrz fabryk, poświęcone tym
,prawom.
Wśród różnych pań«tw należy wymie
nić rónwież i przemysł belgijski, który już

rJ 1892 r. założył dobrowolne stewarzy
<*enie przemysłowców dla zapobiegania
szczęśliwym

wypadkom przy pracy.

•* towarzyszenie to. którego członkami eą
M szczególne przedsiębiorstwa, opłacające
• kładki aależnic od ilości zatrudnionych w

nieb robotników, ma na ccln wyłącznie
rkcję profilaktyczną, prowadzoną w dro
dze «T«tematvcznej kontn li zrzeszonych
f.iliryk przez specjalistów inżynierów, oraz
t *po«rednicj współpracy z ich zarządami.
Pod wpływem tego stowarzyszenia co
r ia mocniej rozwija aie akrja bezpieczeń

stwa wewnątrz zakładów pracy. Tworzą
 ię koła bezpieczeństwa, organizowane W
hnidym oddziale fabrycznym, które dy
skutują na periodycznie organizowanych
U braniaeh o wszelkich sprawach z zakre
M liezpieczcństwa pracy. Wnioski awe
przesyłają do głównego inżyniera bezpie
</eństwa pracy, który rozpatruje je skru
pulatnie. W skład kół wchodzą majstro
wie, kierownicy oddziałów i zdolniejsi ro
botnicy.

W akcji tej zwraca aię ogromną uwagę

n;i instruowanie robotników szczególnie
/ i nowoprzyjmowanych. Jest to zagad
nienie niezmiernej wagi, niestety dotych
ewis u nas prawie zupełnie nie brane pod
"wagę, mimo, że ze względu na Mały do
pływ do przemysłu surowego zupełnie ele

mentu robotników ze wsi. sprawa wdro
'-nia ich w procesy produkcji, zwrócenia
uwagi na sposób zachowania się w fabryce,
• ebodzenia aię i maszynami, jest jeszcze

łurdziej niezbędną u na«, niż w krajach
< yiej uprzemysłowionych.

W fabrykach belgijskich instruowanie

'o odbywa się w najrozmaitszy aposób.
Każdy nowoprzyjęty robotnik otrzymuje
specjalną, bardzo popularnie napisaną i
• 1 Mtrowaną rysunkami broszurkę propa
r.indową. poucza się go o specjalnych wa
runkach bezpieczeństwa pracy przy zaję
ciu, które ma otrzymać, oraz stosuje sze
ląg innych jeszcze, metod, obejmujących
równocześnie wszystkich robotników: pro
wadzi aie szeroką akcję plakatową, przy
«zym plakaty są zmieniane systematycznie
co tydzień, aby coraz to nowe ich rodzaje
przyciągały uwagę robotnika i zmuszały BO

'io zastanowienia się, podaje się do wia

domości wszystkim robotnikom protokóły
Posiedzeń komitetów bezpieczeństwa pra
cy. abv wcinennć ich w ten sposób w cało

Z Huty Bankowej
W Dąbrowie Górniczej odbyło się zgro
madzenie członków Polskiego Związku Za
wodowego Metalowców Huty Bankowej

i fabryki „Fitzner i Gamper".

Zebraniu

przewodniczył p. Szczypiński, sprawozda
nie z działalności złożyli p. Gutkowski i p.

Wieczorek. Godzinny referat o aytuacji

politycznej i gospodarczo
- organizacyjnej
:

wygłosił sekr p Ba dur. Refarat liczni

zgromadzeni członkowie przyjęli hucznymi
oklaskami. Po obszernej dyskusji zebranie
ukończono hasłem -Cześć Pracy"!

wypadków przy pracy spadła w ciągn

niebezpieczeń«two itd.

ując złamania podudzia Ofiarę wypauia

J.M.

Wspaniały rozwój hutnictwa

Pierwszy kurs towaroznawczo- handlowy

branży żelaznej odbył się w Katowicach
Stały postęp w produkcji i technice po
ciąga za sobą również konieczność facho

wej wiedzy w poszczególnych grupach
handlu i odpowiedniego doszkalania ku
piectwa.

Do takich grup, które oprócz ogólnej
wiedzy handlowej wymagają również fa
chowego przygotowania zaliczyć należy
handel żelazem i wyrobami z żelaza i stali,
objętych wspólną nazwą branży żelaznej
Wśród ogólnego braku fachowych sił
daje się odczuwać specjalny brak odpo
wiednio wyszkolonego dopływu kupiec
kich fachowców polskich w handlu branży

żelaznej. Uczniowie wychodzący z ogólno
kształcących szkół handlowych jako kan
dydaci na kupców branży żelaznej wyma

gają specjalnego przeszkolenia teoretycz
nego a następnie praktycznego A.bv tym

brakom

zapobiec,

przemy sł h utni czy

wszedł w kontakt z Kupieckim Instytu
tem Wiedzy Zawodowej przy Naczelnej
Radzie Zrzeszeń Kupiectwa Polskego oraz
w Ministerstwie Oświaty. W wyniku osią
gniętego porozumienia postanowiono zor
ganizować na terenie całej Polski fachowe
kursy dokształcające handlowo • towaro

znawcze dla absolwentów szkół handlo
wych oraz uczniów i kupców branży że

laznej. Akcja ta ma opierać się o szkolnic

two handlowe w poszczególnych ośrod

kach kraju.
Doceniając ważność te-Jo zagadnienia
i chcąc umożliwić przyszłym wykładow
com, nauczycielom szkół handlowych od
powiednie przeszkolenie, przemysł hutni
czy za pośrednictwem Syndykatu Polskich
Hut Żelaznych, jako swej centralnej orga
nizacji sprzedaży, zorganizował w Katowi

cach od 3—9 lipca br. specjalny kurs in

struktorski. Kurs ten, na którym wykładali
fachowcy z hut, organizacji hutniczych i
handlu, obejmował następujące przedmio
ty: 1) surowce hutnicze, 2) jak powstaje
żelazo i sta), 3) stale szlachetne 4) odlewy
stalowe i żeliwne. 5) drut. 6) kształtowni
ki, pręty, stal budowlana, 7) blachy 8) be
dnarka gorąco i zimno walcowana 9) rury,

polskiego
Ostatnie kilka miesięcy wykarnją wspa
niały wprost rozwój hutnictwa polskiego.

We wszystkich działach zaznaczyła się
wybitna poprawa wytwórczości. Wzrost
produkcji hutniczej przy tym zaznacza sie
dzięki silnej zwyżce wywozn wyrobów
hutni czych, os iągając rek ordo we

Zatrudnienie

10) zastosowanie stali, tl) organizacje han*

dlowe producentów (hut), 12) żelazo w

handlu hurtowym, 13) żelazo w handlu de
talicznym. 14) metodyka wykładania towa
roznawstwa.

W programie każdego wykładu zostały
uwzględnione szczególnie następujące dzie
dżiny: metaloznawstwo, normalizacja, kon
serwacja i magazynowanie i zastosowanie
w w yrobach.

Na wspomniany kurs przybyło 40 nau
czycieli szkół handlowych, którzy zostali
wyznaczeni przez Ministerstwo Oświaty.
Oprócz wykładów teoretycznych program
kursu obeimował zwiedzenie hut i zakła
dów żelazo • przetwórczych celem prak
tycznego zapoznania słuchaczy ze sposo
bami wytwarzania i przetwarzania żelaza.
Jako pomoce naukowe do poszczegól
nych wykładów wyświetlano specia'ne fil
my fachowe, stanowiące ilustrację do po
szczególnych wykładów przygotowano ca
ły szereg tablic i wykresów z zakresu pro
dukcji i zastosowań żelaza i stali wydaw

nictw oraz próbek towarów począwszy

od surowców, a skończywszy na wyrobach
ze stali.
Myślą przewodnią kursu było zapozna

nie słuchaczy z wszystkimi etapami pro
dukcji żelaza i stali, oraz zagadnieniami

związanymi z handlem żelaza „od huty do

odbiorcy".

cyfry

eksportowe W maju b. r . naprzykład sam
wywóz tylko wyrobów hutniczych w po
równaniu z podobnym miesiącem roku uh
zwiększył się o 136.1 proc.

Wzrastająca niemal z każdym dniem
produkcja w przemyśle wpływa na silnv
spadek bezrobocia w Polsce. We wszyst
kich gałęziach przemysłu postępuje stale
zwiększenie zatrudnienia nowych robot
ników Największy wzrost zatrudnienia
nowych pracowników zanotować można
w przemyśle budowlanym, metalowym, mi
neralnym, chemicznym i drzewnym.

Lik 7idac(a ZZZ. w Skarżysku
Dnia 10 bm w Skarżysko odbyło się po
siedzenie zarządu oddziału, delegatów oraz
mężów zaufania Pjlskiego Związku Zawo
dowego Metalowców z Fabryki Amuzucii

przy udziale p Badura Na zebraniu omó

wiono sprawy warunków pracy i płacy, jak

również sprawy organizacyjne i ustalono
plan pracy na przyszłość
Ze sprawozdań wynika, te organizacja
nasza nrmo strasznych trudności na tere
nie Skarżyska roiwiia się pomyślnie. c«e 
go dowodem że w ubiegłvra tygodnir 200
członków wraz z 2 delegatami z Z. Z . Z.
przeszło do Polskiego Związku Zawodo
wego Metalowców.
W na;bliższei przyszłości na terenie Fa

bryki Amunicji będzie tylka jedna organi
zac;a stoąca na gruncie państwowo-twór
czym. jaką jest Z. P. Z. Z.

ZYCIE GOSPODARCZE
JTcicffu^effafo
UJ Raństwoujum

rolników

Banku fŁeinunt UJ świetle

IIOMT/ ustauiu

Uchwalona o6tatn:o przez Sejm t zw. popu
lam e aova ustawa oddłuźemowa obejmuje dłu

gi roln;cze zarówno wobec osób prywatnych,
jak też mstytucyj kredytowych
Zajni.emy się tutaj wyłączne ulgami przy
znanymi przez ustawę dla roln.ków zadłużo
nych w instytucjach kredytowych, a ściślej w
Państwowym Banku Rolnym

Jeśli chodzi o ulgi przyznane rolnikom w
spłacie długów z tytułu pożyczek krótkotermi
nowych, zaciągniętych w tym Banku ustawa
dopuszcza eJsaiiiwoH odroczenia najdalej do
dnia 31 grudnia 1940 r. zarówno rat kap talo

wych jak i zaległych odsetek 0 odroczeń u
spłaty decyduje tu dla grupy gospodarstw „A"
— ur ząd rozjemczy, zaś dla gospodarstw grupy
„B" i „C" — sąd Podstawą do zawieszenia tycb
należności mogą być jedyne wyjątkowe trud
ności płatnicze dłużn ka Odroczen;e to jednak

nie
może dotyczyć na leżności z ukła
dów konwersyjnych na Bank Akcepta
cyjny. które pow.nny być uregulowane •

wysokośoi i term na eh określonych układem.

Ponieważ należności P B R, nie objęte o
kladami konwersyjnym.. zostały w znacznej
czeSci już rozłożone na spłaty w dłuższym o
kresit, odroczeń e płatności długów w tym Ban

ku w praktyes ne będzie stosowana Z&sadn 
ezy warunek bow em tego odroczenia został już
uprzednio przez Bank spełniony. Jak i tego wy 
nika, należność Państwowego Banku Rolnego s
tytułu kredytów krótkoterminowych są wyma

galna nadal w pełnej wysokości beżących rat
kapitałowych i odsetek Wyjaśnienie tego i«rt
bardzo ważne, gdyż często dłużnicy Banku —
wwkute* niezrozumień.a przepisów ustawy —
zaprzestają płacenia należności i narażają eię
przez to na zbędne koszty egzekucji.
Dla (napodar etw g rupy „A" , nadmi erni * ab

eśaaooyeh ehagaaet, uttei przew«fcsje poza

odd/w/pn/oifel
tym możl wości zastosowania ulg w wypad

kach, jeśli gospodarstwo jest jednocześnie za
dłużone w nstytucjach kredytu krótkotermino

wego długami powstałym przed dn em 1 7

1932 r , jak też wobec Funduszu Obrotowej Re

formy Rolnej lub wobec Państwowego Banku
Rolnego — i tytułu kredytu dlugoterm nowe-o
w listach zastawnych oraz z tytułu reszty ceny
kt»pna gruntów powstałych s parcelacji mająt
ków wlasn/ch Banku
Ulgi te polegać mogą na przejęciu nektfr
rych długów przez Fundusz Obrotowy Reformy
Rolnej, a następnie na dostosowaniu wysoko
ści zadłużeń a gospodarstw do poziomu gospo
darczo uzasadn onego Zasady wyżej wym en o
nych ulg zostaną ustalone przez rozporządze
nie m n«trów rolnictwa i skarbu Będz e tu bra
na pod uwagę jakość gruntu, położenie ekono
miczne, wysokość zadłużenia oras zdolność
płatnicza gospodarstwa.
Wobec daleko idących ulg udzielonych już
dłużn kom Państwowego Banku Rolnego w za
kresę kredytu dlugoterm nowego— nie należy
przewidywać, aby werzytelnośc. Banku z ty
tułu tego kredytu lub reszty ceny sprzedażne)
gruntów były przejmowane przez Fundusz O
brotowy Reformy Rolnej, poza tupełn e wyjąt
kowym: wypadkami Należności z tytułu kre
dytu długoterminowego I reszty ceny sprzedaż
nej powinny być przeto «płaean» przez dłużn

ków punktualna w celu umknięcia egzekucj
Banku i spowodowanych tym kosztów.

325 kas bezprocentowych
w Polsce
Według oatatnich danych, na terenie

całego kraju istnieje obecnie 325 chrześci
inńaluch ka* bezprocentowych- Z liczby tej

261 znajduje się na terenie Ziem Wscho
dnich, przy czym ilość ich wzrasta szcze
gólnie w tej dzielnicy kraju.
Z 261 kas bezprocentowych zarejestro
wanych na Ziemiach Wschodnich znajduje
się na terenie województwa lwowskiego
65 stanisławowskiego — 26, tarnopolskie
go — 39, wołyńskiego — 19, poleskiego
— 10.
— 43.
— 26.

nowogródzkiego — 13, wileńskiego

lubelskiego — 27 i białostockiego

Z terenu tych województw rejestruj* s\

w dalszym ciągu powstawanie nowycfc 4as*

Ustawa o wystawach i targach
Z dniem U lipca b. r. weszła w życil
ustawa z dnia 28 czerwca 1939 o wysta«
wach i targach gospodarczych oraz auk
cjach.

Ustawa głosi m. in., że kto zamierza

urządzić wystawę łub targi powinien wy
kazać się środkami finansowymi, odpowie

dnimi do urządzenia danej wystawy lub
targów i zabezpieczającymi przed ewen
tualnym niedoborem, a dalej wykazać, że
osoby, upełnomocnione do kierowania pra
cami organizacji wystawy lub targów po
siadają odpowiednie kwalifikacje fachowo
Pozwoleń na urządzenie wystawy i tar
gów o charakterze przemysłowo - handlo
wym udziela minister Przemysłu i Handlu,
rolniczych — minister Rolnictwa, wystaw
higieniczno - sanitarnych minister Przemy
słu 1 Handlu w porozumieniu z ministrem
Opieki Społecznej.
Na wystawach mogą być udzielane za
zezwoleniem właściwego ministra odzna
czenia honorowe, pieniężne łub przedmio
towe. Właściwi ministrowie mogą również.
nadawać specjalne odznaczenia pańatwo
w*. Udzielanie odznaczeń wystawcom na

targach jest w zaaadzie niedopuszczalne,

Str. t6

Ji
PINGWIN
- przewodzili
fiWśród lodów
powodzi
Szkocki terricr

ogłasza niniej

PAŃSTWOWA SZKOŁA
GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W CIESZYNIE

stolarskie, malarskie, szklarskie, ślusarskie, ter
racowe i parkietowe w bjd.nku „Straży Po
żarnej" w Mikołowie.
Termin otwarcia ofert dnia 22 lipca 1939 r.
Bliiaze szczegóły na tablicy ratuszowej.
MAGISTRATi

prrrlmiiie podania o przyjęcie do klasy I-ej
oraz jedynego w Polic*

1 wiek od 17 do 21 lat tycia,

4. złożenie egzaminu wstępnego z wynfkiem
pomyślnym — absolwenci gimnazjów ogólno

kształcących — z języka polskiego oraz do
wyboru z biologii lub chemii, absolwenci
gimnazjów zawodowych — z przedmiotów
przewidzianych zarządzeniem Min. W. R . i
O. P z dnia 23 lutatfa 1039 (Dz. U. Minister.

UR.iOPnr2poz.341.

z dokumentami odpowiadającymi
warunkom przyjęcia należy wnosić najpóźniej
Podania

do dnia 30 sierpnia.

Egzamin wstępny odbędzie się w dwóch ter

minacl do wyboru: 7 lipca i 10 września.
Bliższe informacje udziela Dyrekcja Szkoły
w drodze korespondencji.

(4757|

UII.kmvm n.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
»l

OtlMiam. te w czwartek, dnia 1S lipca 1M9 r.
gdt. Mej łt>rr-di:m publiczni* w Mikołowie priT
Krakowskiej nr : nastepolae* ruchomości:
1 kreder.i dębowy, 1 bufet do
1 MTJT mIjtjay,
bowy. 1 wiol okrutły do rozsuwania, I fotele dę
bowa gfc rą tJMU _ oszacowań* i.a luctna aumę
RRy. al.

2> II. ka. Mm

—

«nu U npe* 1M» r. • soda.

Dolnych a
1 maosyna dn mKcenta s ireriletn. 1 elel* esarn*.
1 Krobia taaraa — oszacowane na łaciną aumc,
at :.». .
Rurr.omodei
(miiti-f oatadse mntni aa m:ej*.eu
eprzodaty p gndz. przed rozpoczęciem licytacji.
KOMORNIK IĄM GRODZKIEGO
»-feJ wr<rred.-im piMtcrai* w iMTltUnch
a. .1 . JazitrzcbskleRO:

W M kołowi* rew. II .

Od czwartka, dnia 13-go lipca 1939 roka
Film, który pozostawi silne wrażenie p. t .

również

jak

Listy 2 palu biiwu

psy do stróżowania po

bardzo niskich
Zgłoszenia:
Kościuszki",

Karbowa 46a.

cenach
„Wzgórze
Katowice,

Wspaniały dramat na tle wojennym — W rolach głównych:
MARGARET SULLAYAN - JAMES STEWART
Jako drugi: — Prześliczny film muzyczny p. t .

Dnia 10 lipca 1939 r.
Se,<i Okręgowy w Katowicach, Wydział III
Handlowy w składzie następującym:

Przewodniczący S. S O. dr T Popławaki,

BRYGIDA HEŁM — JÓZEF SCHILDKRAUT

Lokal biurowy
ładny, duży pokój w
Katowicach

KINO „COLOSSEUM" CHORZÓW ». Woin^ic t \

pi

prz y

Dziś — dramatyczne dzieje łodzi podwodnej p. t .

Miarki z osobnym wej
ściem do wynajęcia od

\i *fftf /W/l MORZU

zaraz. Oferty do Adm
Sędziowie handlowi: Soliński i Szaflik.
P Z pod „Biuro" .
Protokolant rej sad Ulewiczówna
po roznoznaniu na p •lodzeniu niejawnym w
Sztkssz posady?
dniu 10 lipca 1939 r arahtafcej Gminy Miasta
Mysłowic o ogłoszenie upadłości Firmy Cen dai drobne ogłoszenie
tralna Targowica Spółka z ograniczoną odpo do „Polski Zachodnie)
wiedzialnością w Mysłowicach, ul. Kra' owska

w rolach głównych: PAT O BRIEN. GEORGE BRENT .
Drugi film: — Potężny dramat na tle pożogi rewolucymei p t

M&askł Lorda

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI

postanawia:

1. Ogłosić itpadłmć Firmy Centralna Targowi
ca. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Mysłowicach, ul Krakowska,
2. Wezwać wierzycieli, aby swe wierzytelno
ści zgłosili Sędziemu Komisarzowi do dnia
14 sierpnia 1939 r.
3. Zlecić czynności Sędziego Komisarza Sądo
wi Grodzkiemu w Mysłowicach.
syndykiem

upadłości

Katowice III,

Henryka

ul. Wojciechow
(4765)

MAGISTRAT MIASTA SIEMIANOWICE ŚL
ogłasza niniejszym pisemny

przetarg ofertowy
nieograniczony

nadostawę

stawie każdorazowego osobnego zażądania.
Oferty wraz z ogólnymi warunkami należy

składać do dnia 21 lipca rb. godz. 12 -ej do
skrzynki ofertowej w budynku adminitsracyj
Magistratu

Magistratowi służy prawo wyboru of eren ta
bez względu na oferowaną cenę.
Ogólne warunki można otrzymać w budyn
ku administracyjnym Magistratu, pokój 20.
BURMISTRZ:

ZARZĄD GMINNT V PIEKARACH SL.

(Popek).

Ogłoszenie

OBWIESZCZENIE O I .CYTACJI

NIERUCHOMOŚCI

iv km mm.

RUCHOMOŚCI
a masy

ujnti loirii

«ri F-v
•

M usc oite

Sp•e.

•.

w< ktaajaa

Komornik Padu itraiakiaM rewiru V w Kntowl
•a ea rawal N.iumt Mający kaaeeltrM « Katowi

a.h praf ul Retkaaeaakleae Nr I aaaa|e do pu

1>1 czne) wiadomości. \t w dniu 15 lipca : • r Pt
;>«.«dile » « w \V,li.,»,u prijr ul. r«>wl»ki,w Nr 'ib

Iłołiaeia rackaaaatai i to:

vi. I .) 3. 0 kK raaayea etykiet do opakf.wnni* eu
k'
w „MaaeorU" , 1 aamockM m;irkl ,.Ch*»ro
i.t.T' kpatciętarewa
K n-j C KHt, aweaa u?>wa

.Patskl Mat" M Nr C
iy. l aai
::..• I, i antpcykl stary laaouwtawaay i«' Itr..
l »ó?rk
reetay
o
2
k"l
eh,
l rattataaajraa .Maat
•o " IM- wat ara, i maatyai irtilmaaayaal, i im
8?.Mia ta valcaw«ala enklerkn*, l l« par wnl
ei
z keoa.it, i wentylator, l.OtaaT i ptyt.-»

„Inter
-r.r«an» pary, 1 « li» k 2-r.\mwj
eatlonal" , 1 taMtea .In atatara, ur/.iidr»nl» do
dn

około 400 ton we.gla
kostka II z kopa'ni „Siemianowice" , loko ko
palnia. Dostawa ma nastąpić w czasie od 15-fo
sierpnia 1939 r. do 31 marca 1910 r na pod

n

ektoateala i I aarokaail. koadaaa^ 1 ityta, 1
rączalk z tyaMialsjA, i aaatyl kataiaea., 3 larakt
kondor/nr., ' 1 «, 'an.t „Rapl4",
1 !•}*• 1 mlyn.k
1 akiiiriil:. nr-dyi ii iii m< 't,.r. 1 lampa do
mtr/. r
wrnia. rń>nr etescl i Briatien' • paaiaca'eaa. 2«
skrt^tl M saane statowyek, I ki »iv araaiatao fDra
p.-i t stojak ml, to mieszania sakraw, 1 m"t" r
I aa sciime. 1 nilnik
•lektrycaay rOeeaełl I
Jk%aa - ".T T . Km. i ke-lol nladtlany ..Rraetaeba
pęk ety (słom), l
l ^kr
aa dmu
lerkn<
terasy
aaai la i. a-arokli
8 sztuk wallz. k
,MI
.... lanala Jlamtoa
nyek, 1 i
ti m" . 1 stolik pod
u inj rwa lk ę knnipl
blaszana.

waaawaaa ua kaean sumę t.fitt.M) I
KOMORNIK

s.\nr OłtnntKlSOO

ata RM r o trn.iz 11.•« ^ Caoii—tę r4aaiaai eie
aaraaaal » irafta aaMieaaeaa anaiaaia Bateaaeaj

do dtiizniczki itty Bajali layetuaakiaj merurhomo
Canraowia i-•> al VałaaM ifli,
aei aaoaaj
•kiadajncrj ata t domu rrnnlnaaaa ui pi,;tn'w«' Ko,
tsudyuku yiiaaiyatiiajaiii w aoawórsa » przybudów
ką, chl.-wu z d.li - .n aa aowos oraz •ouMnik Rfa>
raełMeaoaż ma arsaj£aoaą ksiecr ataaayaai • Są
.izie' Orattkiai » Caataiwila pod Naaa Hajduki tom
sr

1.k in« 1».

RlaraakoaMM aaaaeasraa i nastała n« • rnna SI WO

at, ona tal *]V.naB|fl wraaal

fift fl°b zl

Przystcpuj.tiy do pr7<tn ri:n aaawtaa my Jem tła>

tyó rekojm ę w nysokoicl ti. ltta, >

IVkm' (.Tt M

za/ o codilnl e 11-teJ w Chorzowie odbędzie tla
sprze-lat w drofl ze aaMtwt ne«n pr/etarau aaletąeai
do dluznlczkl F nrent^ny ywatakoaaj \i^riirb<>OK>
sri yotoaaaaj w Ckoraowlt przy ul Gr •'••r. k .err li
akhdajacej się z budvnk' t -piętrnwaao handlowo
mleszk:ilneco. budynku hor aaaa m»rk akaaaa l-pie
•kl otmd zt
troweio. asarnwi aa ' <ir.»
nie Btaiaaaaa. NtaraekaaaaM ma ur/ adzona k«i»
Kę aiaetyata w
" Sadzie Gr.«iaiin w Choizowla pc<

Kr'i! Rata, t in R, wykai lffJi.

NierucbomosY na z
a n ateatata na »-:mę tl 9It.—
sl. cena z a i wyHulania «> aaal zt tb.ttfi.so

fiuawjaalaay do przetn «u obnw nr my jaat ite
zlf.MM
tyć rękojmia *
Nierncliomoscl powyzaze sokaaaaa ta w paait ara
Kęl Jmle należy zlnzyć w tntowifme albo w

cznym

kich pap tr^rh

w;irt<>^ciowych badt

kala^eczki

dow e)

Przy Heytaef. heda sach wane n*..w™» warunki
licytacyjni o Ile iodatkowyi i publicznym obwlcezcie
nlcm nie beda podnnt do nadomoScl warunki od
Prawa osńb trzcech nie heda przeszkoda do licy
tacji i ariyaąatania wlatsaacl aa rzecz nabywcy het
zastrzeżeń Jeżeli (sohy te przed rozpoczęciem p
tarcu nie zlnż.i dnwr.du te wnlnsly powództw
zwolnlenli nlerucbomosol lub jej czcSel od eczekuejl
i 7e Biytksry postainwlcnle laftc WIKO tudu. naka

ogólny plan zabudowania gminy Piekary SI.,
szczegółowym

Komornik s.idu Orod/1-icro w fnorzowta r*wlri
tv. Jozef wititnba, m«ji|i» kaBeetarta. » Ojaraawla,
ui •akeakiaaa O aa aaaatawta art «T« I ITTS k p. a,
to dum n Ikara*
podaj,- do yaMlesaa] alaaaaoai

wkladko»ych laatytBCjt. w ktńryrh wolno utnietzci
fundusze "lalnletnlch
Pap ery w»rto*ciowe pnyięta
•rartoścl trzich czwartych częScI eeny flel

• uchwaleniu piano zabudowania gminy Piekary
Sląakie, powir.to tarnogórskiego.
Na podstawie art 29—31 ustawy Śląskiej
•
dnia 10 marca 1938 r. o parwie budowlanym
i zabudowaniu osiedli (Dz. II Śl. Nr 7, poz. 17)
Zarząd gminy podaje do publicznej wiadomości
że Rada gminna w dniu 1. VII. 1939 r. uchwaliła

który jest jednocześnie

BKuheneua

w rolach głównych- BARRY BARNF .S . SOPHII - ITEWART

na zasadzie art. 1. S i 11 prawa up.dl.

4. Mianować
Buchalika.
skiego 74.

cuaańskśc

Romanse

I OKM.E

Postanowienie

wanie do zawodu rolniczego, względnie mle
czarskiego praktycznie i teoretycznie wykształ
conych samodzielnych pracowników.
Warunki przyjęcia:
1. ukończenie gimnazjom
ogólnokształcącego
lub zawodowego ,
2. odbycie rocznej praktyki rolniczej względ
nie mleczarskiej,

Zflofif/iM i; Murokku
KIHIO „IłOll" rilOIł/OIł

HANDLOWE

Nr. III. U. 19 39

Liceom mleczarskiego

ma do sprzedania kil
ka różnych piów ra

(—) Ko), burmiatn.

Liceum rolniczego
Nauka trwa 3 lata I ma na eelu przygoto

Szkoła tresury psów
sowych,

— w rolach głów
nych: Ylctor Mc. Laglen, Chester Morris, Wandy Barrie
Jako drugi: — Piękny film batalistyczny p. t.

Dziej* wielkiego statku ogarniętego zarazą.

Harry Baur — Edwige Feuillere

SPR/fUAŻE

szym przetarg na roboty ceni ogrzewania, in
strlacji elektrycznej, murarskie i pokrewne,

J^dt\3tiacJiylcHoy.Moti>\:

garażem za wypożycze
niem 4 000 zł, dogodny
procent, do w yna jęc ia.
Zgłoszenia do P. Z . pod
lr 5361

%%roa

Niewidzialny

Katowice-Li 

Uli koło dwór

ca pełnym komfortem,

Przetarg ofertowy

CHOMÓW

Od czwartku, dnia 13 go lipca 1939 roka
Potężny, z wielkim rozmachem zrealizowany film p. t

3 pokoje
kuchnia,

gola w

oddania o inż R Hetmanakiego, Katowice, ulica
(4819)
Konopnickiej 3.

Magiatrat miasta Mikołowa

KIHIO „APOLLO"

MIFS7KANI<

rbiegł, słucha na „Bill " , za wynagrdzeniem do

•

Nr 191

Czwartek, dnia 13 go lipca 193V toku

plan em

W cl. "

VI,

•c jl

Ich twoek tygodni przed llcytselą
nlcruchnmrłć w dni powszednie
akta t> i postępowania egze
w Sadzie Grodzki '
:o motna przesiadać
la, pi. at. 1 'ilsudKkiego ur. 18. tala nr. » .

zabudowania z tytułu ustalenia frontowych li
nii zabudowania głównych arterii komunikacyj

irhidać

P-cJ do 18-tei

nych.

Plan zabudowania obejmuje cały obszar gmi
HT Piekary §1. w obrębi* jej granic atŁministra

Pnia 8 lipca 1!>39 r.

cynycrL

•vt. 8TAWECKI. komornik.

(4T63)

Osoby zainteresowane mogą zaznajamiać się

i treścią planu zabudowania w okresie dwóch
tygodni od 24 lipca do 7 sierpnia 1939 r. włącz
nie w Urzędzie gminnym Piekary fL w godzi
nach od 8-mej do 12-tej, pokój w 13.
Po upływie ok.e*x wyłożenia planu do prze
glądu w terminie dwutygodniowym od 8 sierp
nia do 21 sierpnia 1939 r. mogą być zgłaszane
w Urzędzie gminnym na piśmie zarzuty prze
ciw planowi zabuoowania, wolne od opłat stem
plowych.

(4821)

Piekary śląskie, dnia 10 lipca 1939 r.
Naczelnik gminy: (—) Pionka.

fledakcja:

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI
Ogłaszam, to dnia 10 lipca 1!>"9 r. o gode. ( «pri;e>

dam publicznie w Z./rach przy ul. Górne] nr 4 na
s puja.ee ruchomości:

1 bufet restauracyjny, bilard

W dniu 6 lipca przybyli do Paryża cesarz i cesarzowa Annamu, jako goście Pre
zydenta Lebrun. — Na zdjęciu grupa gości wraz z gospodarzami — Prezyden
tem Lebrun i Małżonką — na tarasie pałacu Elizejskiego.

Adm:nittracja:

Katowice, ni. Batorego 2, I. p.
Telefony: do gody. 18 tej 337 G7 I 350 RB

pogodz 18tej3041>6:30878
Rękopisów n e zwraca s.e .

0OŁ08ZENU W TEKŚCIE (1 ba

I. km. 378 .-39

Katowice, ul. Eoicintcki 15, ofic. II. p.
Telefon: 337-67, 350 85.

PKO Katowice 303 5Jl
Przvimop,in e abonament-i i ngtoaial

Reprezentacje:

Chorzów: ul Poczt**a 2. tel 411 3S.
Bielsko: Kad M>rrcm 1 tel 3fi 57
Cieszyn Zachodni.

Marsz Płsudakiejo 4,

teł. Cieszyn II, nr 17-15.

Rybnik: ORMaRJaJlka 8, tol. 11 84 i 11 -37

CENNIK OGŁOSZEŃ

marlo

„Wenzel",

aparat radiowy „Philips" 4-lampowy,
aaaaaawaaa na łączną tumę tl ooo.— .
Ruchomości powyższe ogl.-\da« motna aa mlejnca
sprzedaży w czau.e wyżej oz-nnezonyra
(—) 1'Eł-KA, komornik.
(476i)

Abonament i odnoszeń em do dema
lub z przesyłką pocztów*

mlcslccinla 2

Si

SO

9W

Przyjmuj.-i Adnwrjtętr.-icja Reprezentacja.
Poaeia

«axtow-1 Asenf»

K ask'

C8 mm) DROBNE OGŁOSZENIA plac: się, za słowo 30 gr NEKROLOGI
WARUNKI 0G0ŁNE:
ta 1 mm ledrnlainowy na atronl* tytułowej rl lot)
dla poBzuki.Js.cycl ptacy
ttronla tytutowej ta 1 m/m Jednolamowy 1,00 tł Omyłki w opłoszenlarh alt npowatn>a)a do tadanta
tl 0.90
ni ttronle 2-ej i 3-c;»J
»e »f>I a*** > °'*1 fr aa
matrymrolala
w tektele < MO mim ta 1 m m jednolamowy o.ao gr zwrotu KotAwkt tor tel ot* nbnw*tuj* Administrsi
ta 1 m,m Jttdnolaniowj w ttktcle na dal
• tych stronach

...

=

ii.ti0,10gr

tl 0.K

tłustym druk'em

|,,,,1.40gr

do bezpłalooKO powtorzettia ogloasenia a U. treet 1 teoa

w tekicte pon- l MW m*n ta ) m/r» ladnolam «.W gr ogłoszenia ale zostały wyptorone 3hu>trt***ni« miejsca
W DZIALE OGŁOSZENIOWYM (1 Iam-3.; mm) Ntjnlttia etnt drobnego oi:lnsrenU tl IM' — dla po
» dal al* ogłoaienlowym ta 1 u/m Jednolam. 0 .30 gr bywa uwtgl«dnlnnt n tyl*, o II* ttrwakafn aa to wtgle
ttukującyct pracy tl 1».
ta 1 m/m Jednolamowy
aj 0.30
dy red*> yjne ' tecbnlecn*.
Rozmiar strony ayka«< 410 mm. sremkołć RR mm.
—
Nia prtyfmnjemy o^ powledsialnoleł aa a tny tkJ
Strona tekstowa ma 4 lamy (1 tam — 68 m m).
Ogłoszenia przyjmujemy do godziny l4-tc| dola poprzedzanego
•trona ogloticniowa u.a t łamów (1 lam — 36 m;m).
powalał* praea aadanle teksta lelelonem
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