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Wychodzi 7 razy w tygodniu i

Dnia 13 kwietnia b. r. zmarł nagle w Katowicach w czasie podróży za interesami 
naszych Spółek

ś. p. Marian Lubicz-Szydłowski
Inż. górniczy, b. Minister Przemysłu i Handlu, b. Poseł na Sejm 
R.P.,b Legionista, Porucznik rez. R. P, wiceprezes Centralnego 
Z w. Przemysłu Polskiego, prezes Rad Nadzorczych Spółek Akc. 
książęcej kopalni pszczyńskiej i książęcego browaru, członek 
wielu organ i żacy j i instytucyj przemysłowych odznaczony 
Medalem Niepodległości i wieloma orderami polskimi i za

granicznymi.
W śp. Zmarłym tracimy doświadczonego i wytrawnego kierownika, który z zapałem i

poświęceniem oddał Spółkom naszym nieocenione zasługi w okresie ich organizowania.
Świetlana postać Jego i wybitne zasługi zachowamy trwale w wdzięcznej pamięci.
Eksportacja zwłok odbędzie się w Katowicach ż kaplicy cmentarnej przy ulicy Francuskiej w sobotę dnia 15 kwietnia b. r" 

O godzinie 10=tej rano. Pogrzeb odbędzie się w Krakowie.

Katowice» dnia 13 kwietnia 1939 roku

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółki Akcyjnej 
Książęcej Kopalni Pszczyńskiej

Bada Nadzorcza i Zarząd Spółki Akcyjnej 
książ. Browarów

ua iinmii mim mm m
Akcja obronna przeszła ze sfery dyplomatycznej do działań militarnych

gp>3

W obecnej sytuacji na arenie mię
dzynarodowej zaznaczył się dzień dzi
siejszy niezwykle doniosłym wydarze
niem. Szefowie rządów francuskiego i 
angielskiego złożyli przed plenum 
swoich parlamentów ważne oświadcze
nia, dotyczące polityki zagranicznej, a 
w szczególności położenia na półwyspie 
bałkańskim w związku z zaborem Al
banii przez Włochy. W angielskiej Izbie 
Gmin wygłosił premier Chamberlain 
przemówienie, zawierające poza ogólną 
oceną sytuacji międzynarodowej, o- 
świadczenie gotowości udzielenia przez 
rząd Wielkiej Brytanii gwarancji bez
pieczeństwa i nienaruszalności intere
sów Grecji i Rumunii oraz gotowość 
niesienia natychmiastowej pomocy w 
razie zagrożenia niepodległości tych 
państw. Podobne oświadczenie złożył 
dzisiaj we francuskiej Izbie Deputowa
nych premier Daladier.

Obecną akcję polityczną państw de
mokratycznych »kreślić można jako

przejście ze sfery działań dyplomatycz
nych do działań militarnych.

LONDYN, 13. 4. (PAT) Podajemy 
krótkie streszczenie deklaracji premie
ra Chamberlaina, złożone dziś w Izbie 
Gmin.

Premier Chamberlain w swej dekla
racji, wygłoszonej w Izbie Gmin złożył 
zapewnienie gwarancji brytyjskiej za
równo dla Grecji jak i dla Rumunii. 
Premier oświadczył:

„Rząd brytyjski uważa, że posiada 
obowiązek niepozostawiania żad
nych wątpliwości co do swego sta
nowiska i dlatego oświadcza, że 
przywiązuje największe znaczenie 
do tego, aby status quo na morzu 
Śródziemnym i na półwyspie bał
kańskim nie ulegało podważaniu 
przez stosowanie przemocy, lub 
gróźb przemocy. Rząd brytyjski 
przeto doszedł do wniosku, że w 
razie gdyby podjęta została jaka
kolwiek akcja, wyraźnie zagrażają

ca niepodległości Grecji lub Rumu
nii, a której rząd grecki, względnie 
rząd rumuński uważałby za konie
czne przeciwstawić się przy użyciu 
wszystkich swych sił narodowych, 
rząd brytyjski uzna, że jest zmu

szony udzielić rządowi greckiemu 
łub rządowi rumuńskiemu natych
miast wszelkiej pomocy, jaka leży 
w zakresie możliwości W.Brytanii“ 

Oświadczenie premiera wywarło > 
Izbie wielkie wrażenie.

BRUKSELA, 13, 4. (PAT). Na dzisiej
szym posiedzeniu gabinetu, które trwa
ło od 9 do 10 rano minister obrony na
rodowej generał Denis poinformował mi 
nistrów o wydanych wczoraj zarządze
niach wojskowych. Zarządzenia te zosta
ły zaaprobowane.

BRUKSELA, 13. 4. (PAT). Wśród 
wojskowych powołanych do szeregów 
na mocy ostatnich zarządzeń w Belgii, 
znajdują się specjaliści wojsk technicz
nych, obrony przeciwlotniczej, obsługi

artylerii fortecznej w Namur i Liege 
oraz pewna liczba oficerów, mających 
uzupełnić kadry wspomnianych jedno
stek. Ogólna liczba powołanych wynosić 
ma około 5 tysięcy ludzi.

NOWY USTRÓJ ALBANII,

TIRANA, 13. 4. (PAT). Dziś i jutra 
odbędą się wielkie uroczystości z powo
du proklamowania nowego ustroju Al
banii.
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WARSZAWA, 13. 4. (PAT) Wzorem i W charakterze ochotników mogą 
lat ubiegłych ministerstwo spraw woj- zgłaszać się mężczyźni, urodzeni w la
skowych zawiadamia o zaciągu ochotni- tach 1919, 1920, 1921, którzy nie posia- 
czym do zasadniczej służby wojskowej: I dają warunków do skróconej zasadni-

Egipt w pogotowiu...

Wojna-czy pokój?
Pod wpływem ostatnich wydarzeń 

świat cały, a szczególnie Europa — we
szły w stadium wrzenia. Na ustach wszy- 
sjtki\ph jest jedno tylko pytanie: GDZIE 
WYBUCHNIE ...? Bowiem sam wybuch 
— wydaje się każdemu pewny, jak amen 
w kościele. Oś Rzym — Berlin dokonała 
ostatnio tak gwałtownych obrotów — że 
katastrofa uchodzi za murowaną.

Było by jednak kardynalnym błędem, 
utracić wiarę w pokój. W dziejach było 
więcej takich wysoce elektrycznością na
ładowanych sytuacyj, zdawałoby się bez 
wyjścia — a jednak, ku zdumieniu, a je
dnocześnie szalonej uldze całego świata — 
znalazła się KLAPA BEZPIECZEŃSTWA, 
przez którą uszły eksplozywne opary.

Dziś sytuacja jest niewątpliwie POWA
ŻNA. W którym kierunku tylko spojrzeć 
na mapę — wszędzie widzi się OGNISKA 
SSAPALNE, mogące spowodować kolosalne 
następstwa. Gazety naszpikowane są wia
domościami o powołaniu pod broń no
wych roczników, o koncentracjach wiel
kiej liczby jednostek morskich — o taje
mniczych konferencjach mężów stanu, o 
buńczucznych groźbach. Radio niemiec
kie, moskiewskie i włoskie wzajemnie 
prześcigają się w — PRZEKRĘCANIU 
RZECZYWISTOŚCI NA SWOJĄ KO
RZYŚĆ. Przeciwników ideowych nazy
wa się tchórzami, gwałcicielami, łotrami — 
skazanymi na samozagładę. Swoich, glory
fikuje się zato w nieprawdopodobny spo
sób.

W fabrykowaniu „bujd“ oczywiście 
prym dzierżą Niemcy. To co w ostatnich 
dniach „nadaje“ Deutsches Nachrichten- 
Büro, co pisze prasa — graniczy już ze 
stanem chorobliwoścL

W ciągu jednej tylko audycji informa
cyjnej zanotowaliśmy wczoraj takie oto 
kapitalne „Schlagworte“: #

Pariser Kriegshetzer ~ "
Schamlose Vergewaltigung.
Infame englische Greuelmeldun»en. 
Kriegstreibereien der Franzosen.
Polen auf gefährlichen Wegen. 
Englische Gewaltmassnahmen: v _
Ein politischer Kuhhandel, , ^
Paris völlig kopflos. ■*
Geheimnisvolle militärische Massnah

men.
U. S. A. der Aaasgeier unserer Not. 
Schmutzige Erfindungen.
Die Achse ein unbesiegbares Machtin

strument! —
„Schlagworte“' te znaczą w tłumaczeniu 

polskim:
Paryscy podjudzacze wojenni. |||j 
Bezwstydne zgwałcenie.
Nikczemne „Greuel“ - wiadomości an

gielskie.
Zabiegi wojenne Franzuzów.
Polska na niebezpiecznych drogach. 
Brutalne środki Anglik 
Polityczny handel krowami.
Paryż stracił kompletnie głowę. 
Tajemnicze przedsięwzięcia militarne. 
Stany Zjednoczone pijawką (dosłownie 

Sępem) naszej nędzy.
Plugawe brednie.
Oś niezwyciężalnym instrumentem po

tęgi. —
Oto wyjątki z jednej tylko audycji „in

formacyjnej“. Takich audycyj jest co
dziennie kilka i jedna dobitniejsza od 
drugiej. Oczywiście autorom ich o nic in
nego nie chodzi, jak o WPROWADZENIE 
W BŁĄD SŁUCHACZÓW w RZESZY — 
podenerwowanych do ostatnich granic 
tym, co dzieje się poza jej granicami...

Jeśli narodu nie można karmić Chle
bem, trzeba go żywić SUGESTIĄ O NIE
ŚMIERTELNEJ POTĘDZE HITLERA. O 
„słabości, zgniłiźnie i tchórzostwie“ mo
carstw demokratycznych...

Audycje „informacyjne“ jak i cała pra
sa niemiecka — poza tym mają na celu1 
przy pomocy alarmujących plotek, płyt
kich domysłów — ZDEMORALIZOWAĆ 
NARODY SĄSIEDNIE, OSŁABIĆ ICH 
ZWARTOŚĆ...

Słuchając sążnistych bredni propagandy 
hitlerowskiej, zbiera się człowiekowi i na 
śmiech i na rozpacz. ŚMIAĆ SIĘ trzeba 
z tego wulgarnego kłamstwa, z tych nie
udolnych prób ratowania prestiżu Hitlera 
przed opinią niemiecką. Rozpacz zaś bie
rze człowieka na myśl o biednych obywa
telach niemieckich, którzy na komendę

KAIR, 13. 4. (PAT). Jak donosi prasa 
zostały cofnięte urlopy w wojsku egip
skim. Również urzędnicy cywilni mini
sterstwa obrony narodowej trzymani są

WASZYNGTON, 13. 4. (PAT). W ko
misji dla spraw zagranicznych izby dr. 
Fenwick oświadczył w dyskusji, nad 
ustawą o neutralności, że projekt usta
wy opiera się na mylnej przesłance, ja
koby wojna była nieunikniona, „prze-

JEROZOLIMA, 13. 4. (PAT). W ciągu 
dnia wczorajszego doszło w Palestynie 
do szeregu zajść. Po południu w Lyddzie 
przeprowadzono liczne rewizje, po czym 
aresztowano wielu Arabów. Podobne re-

z Berechtesgaden, słuchać muszą wszyst
kich tych łgarstwem podszytych kawałów.

Z tego wszystkiego wywnioskować 
trzeba jedno: oficjalne czynniki niemiec
kie ogarnęła HISTERIA. Czując, że blok 
państw antytotalnych coraz bardziej RO
ŚNIE I ZACIEŚNIA SIĘ — Niemcy powo
li tracą nerwy i panowanie nad sobą. Bu
ta ich przybiera obecnie charakter raczej 
teatralnej nadętości — niż REALNEJ 
GROŹBY.

Hitler wprawdzie zdobyć się może na 
odruch RYZYKANCKI — chcąc gwałtem 
przerwać pierścień samoobrony państw 
demokratycznych. O He będzie rozsądny,

w pogotowiu. Dziś oczekiwane jest w 
Aleksandrii przybycie jednostek brytyj 
skiej floty śródziemnomorskiej.

+

ciwnie, oświadczył mówca, jeżeli agre
sorzy zostaną uprzedzeni, że będą się 
musieli liczyć z potęgą gospodarczą 
Stanów Zjednoczonych, zastanowią się, 
zanim przystąpią do czynów zbrodni
czych“.

wizje przeprowadzono w paru wioskach 
okręgu haif»kiego oraz w okręgu Tul
karem. W Haifie znaleziono zastrzelone 
go Araba. W Ramleh rzucono bombę na 
dorożkę żydowską.

tego nie uczyni — jeśli natomiast stawi 
wszystko na jedną kartę — wtedy DOJ
DZIE DO WOJNY, o której dziś myśli ca
ły świat.

Państwa demokratyczne uzbrojone od 
stóp do głowy, czekają w milczeniu. Pol
ska tak samo, Z NIEWZRUSZONYM SPO 
KOJEM PATRZY NA WIELKĄ GRĘ NA 
ARENIE POLITYCZNEJ. Ufna w swe 
siły militarne, nie potrzebuje ratować swe
go prestiżu przy pomocy PROPAGANDY 
RADIOWEJ ... Polska niezłomnie wie
rzy w pokój — ale w razie wojny z taką 
samą mocą wierzyć będzie W ZWYCIĘ
STWO SWEGO ORĘŻA! KI.

czej służby wojskowej z artykułu 78 
ustawy. Ochotnicy, którzy posiadają u- 
kończone conajmniej 4 oddziały szkoły 
powszechnej, mogą być przyjęci do pie
choty, korpusu ochrony pogranicza, ka
walerii, artylerii, łączności, marynarki 
wojennej, jeśli zaś posiadają ukończo
nych conajmniej 7 oddziałów szkoły 
powszechnej, mogą być przyjęci do bro
ni pancernej, lotnictwa i saperów. Do 
podania należy dołączyć metrykę uro
dzenia, poświadczenie obywatelstwa 
polskiego, poświadczenie niekaralności 
zezwolenie ojca lub opiekuna na wstą
pienie do wojska, świadectwa szkolne i 
zawodowe. Ochotnikom przysługuje je
dynie prawo wyboru broni, lub mary
narki wojennej, a nie jednostki. Doku
menty wolne są od opłat stemplowych.

NAJLEPSZE PIECZYWO ' '
ciastka, torty, pączki, sucharki
śmietanka — zawsze świeże

Zwiedzajcie naszą kawiarnię*
MAKS MARTS€KE
EÄTdüFSCE, mS* 3-go Maja 24

5 razy dziennie świeże pieczywo!

W klika stornach..,
KRÓLOWA ALBAŃSKA I SYN 

ZDROWI
ATENY, 13. 4. (PAT) Lekarz, pod 

którego opieką znajduje się królowa 
Geraldina oświadczył, że zarówno ona, 
jak i syn są zupełnie zdrowi. Wczoraj 
królowa przez czas dłuższy rozmawiała 
z królem Zogu.

MINISTERSTWO ZAPASÖW 
WOJENNYCH

Londyn, 13. 4. (PAT) Redaktor poli
tyczny „Daily Herald“ podaje, że w naj
bliższym czasie gabinet ogłosi jednomyśl
ne postanowienie o utworzeniu minister
stwa zapasów wojennych. Teka ta zosta
łaby powierzona Churchillowi.

WYBUCH
Friedrichshafen, 13. 4. (PAT) W tutej

szym obserwatorium aerolog!cEnym na
stąpił dziś wybuch, który zniszczył drew
niany budynek. Narazić nie ustalono, czy 
va ofiary w ludziach.

AMBASADA FRANCUSKĄ W RUMUNII
Bukareszt, 13. 4. (PAT) Po podniesie

niu poselstwa francuskiego do rangi am
basady, dotychczasowy poseł francuski w 
Rumunii Thierry został mianowany am
basadorem.

GEN. WEYGAND.
TUNIS, 13. 4. (PAT). Gen. Weygand 

■odleciał samolotem z Tunisu przez Tri
polis do Bengazi udając się na uroczy
stości weselne irańskiego następcy tro
nu.

PLANOWANY ZAMACH,
KAIR, 13. 4. (PAT). Policja areszto

wała 6 członków związku młodo-egip- 
skiego pod zarzutem planowania zama
chu ną ministra spraw wewnętrznych.

ZAMACHY TERRORYSTÓW 
IRLANDZKICH.

LONDYN, 13. 4. (PAT). Terroryści z 
republikańskiej gwardii irlandzkiej do
konali wczoraj 11 zamachów bombo
wych: 6 w Londynie, 4 w Coventry i 1 
w Birmingham. Szkody materialne są 
nieznaczne, natomiast wiele osób odnio
sło lekkie rany.
ARESZTOWANIE SZAJKI BANDYTÓW,

WIEDEŃ, 13. 4. (PAT). Policja wic 
dońska ujawniła szajkę, złożoną z 21 
młodocianych bandytów, którzy okrada
li systematycznie samochody wiedeń
skie. Na czele tej szajki stal 12-łetni 
uczeń.

Równocześnie aresztowano szajkę, 
złożoną z kilku osób, która okradała od 
dłuższego czasu przesyłki pocztowe.

Niemcy „dziwią66 się...
BERLIN, 13. 4. (PAT) „Essener Na

tional Ztg.“ donosi o wysoce nerwo
wych nastrojach, jakie panować miały 
w Holandii podczas świąt Wielkiejnocy. 
Holandia w obawie przed napaścią za
rządziła mobilizację i umocniła baryka
dami swą granicę z Niemcami.

Pismo niemieckie wyraża swe zdzi
wienie z zarządzeń holenderskich, które 
nazywa śmiesznymi.

TOKIO, 13. 4. (PAT) Premier Hira- 
numa wygłosił na wielkim zebraniu 
zorganizowanym przez komitet kampa
nii na rzecz mobilizacji moralnej kraju 
przemówienie, w którym oświadczył, iż 
Japonia ma przed sobą trzy zadania: o- 
balenie koumintangu, kontynuowanie 
swego rozwoju i wykorzystanie wszyst-. 
kich zasobów narodowych. Następnie I
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Zastanowią się...

Zagscia w Palestynie

Naród holenderski — pisze dziennik 
— przeszło 100 lat pozostać mógł na u- 
boczu od wszystkich zawieruch wojen
nych. Nerwowość Holandii — zdaniem 
dziennika — nie znajduje uzasadnienia 
w przykładach historii holenderskiej, 
ani w wypadkach ostatnich, a tym bar
dziej w postawie narodu niemieckiego. 
Inspiratorem zarządzeń rządu holender
skiego był — jak utrzymuje dziennik 
—■ Londyn.

premier podkreślił, że wojska japońskie 
będą musiały pozostać przez dłuższy 
czas w Chinach, aby zapewnić stabiliza
cję sytuacji. Mowę swą zakończył pre
mier słowami: „Siły Japonii są obecnie 
wystarczające, aby przeciwstawić się 
wszelkiej próbie interwencji do spraw 
dotyczących naszego kraju“.
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Potęga niemiecka nie posiada trwałych podstaw

Tysiącletnie niemieckie „parcie na 
wschód“ w obecnej sytuacji międzyna
rodowej znowu przybierać zaczyna na 
sile ekspansyjnej. Wobec tego zagad
nienie istnienia śladów Słowiańszczyz
ny na ziemiach, znajdujących się dziś 
w obrębie Rzeszy Niemieckiej, jest szcze 
golnie aktualne. Zagadnienie to, obszer
nie omówił Józef Kisielewski w świe
żo wydanej znakomitej książce „Ziemia 
gromadzi prochy“; tenże autor porusza 
ten sam temat obecnie na łamach „Ku
riera Poznańskiego“ w artykule p. t. 
„Granit na miałkim gruncie“, w któ
rym o słabych podstawach mechanizmu 
potęgi niemieckiej tak pisze:

„Siła fizyczna, przemoc da sobie 
doskonale radę z płaszczyzną mate
rialną ,ale nie poradzi sobie z ełemen 
tami duchowymi. Choćby działała 
przez łata, przez dziesiątki lat, przez 
stulecia, choćby się jej udało znieczu
lić ośrodki duchowe, uśpić, pozbawić 
chwilowej aktywności. Skrzywdzona, 
zagadana racja duchowa tli nieprzer
wanie i przy chwilowym ustaniu 
przemocy, w nadarzającej się okazji 
da o sobie znać.“

jeszcze jedna namiastka. Zamiast 
wielkich ideałów, zamiast niewzru
szonych argumentów, zamiast praw-

dy i sprawiedliwości — propaganda. 
Znów rzecz, poczęta z założeń najzu
pełniej materialisty cznych.“

do Francji i Anglii
Waszyngton, 13. 4. (PAT) W. Bryta

nia i Francja otrzymały w Stanach Zje
dnoczonych licencję na wywóz w pierw
szym kwartale rb. materiału wojennego 
łącznej wartości ok. 25 miln. dolarów. Po
dając tę wiadomość departament stanu U. 
S. A. zaznacza, że chodzi tu prawie wy
łącznie o samoloty. Na podkreślenie za

sługuje, że dotychczasowe wysyłki w 
pierwszym kwartale rb. były znacznie niż
sze od sum przewidzianych licencją, albo
wiem wartość dostaw wojennych do W. 
Brytanii wyniosła dotychczas zaledwie 
5.368 tys. doi., do Francji zaś — 4.667 tys. 
dolarów.

Siła żywotna elementów duchowych donosi, że w kraju Klajpedzkim władze 
może być najwyżej uśpioną przez prze- niemieckie przydzieliły ostatnio do wszy 
moc fizyczną na jakiś okres czasu, nie .ntntmi,
ginie jednak całkowicie. Jako przykład * 1 
podaje autor SIŁĘ LUDU ŚLĄSKIEGO ’ 
której nie zdołała pokonać 700 lat trwa
jąca przemoc germanizacyjna. Podob
nie bezsilną okazała się ta przemoc wo
bec ludu kaszubskiego. A dalej pisze 
Kisielewski we wspomnianym wyżej 
artykule:

„Idźmy jeszcze dalej: Są ziemie
słowiańskie zgermanizowane zupeł
nie, nikt tam już nie mówi mową sio 
wiańską. A oto i ta jeszcze przemoc 
wraca się jak wyrzut sumienia, nie 
da się zagadać, zablagować karyka
turalnymi tezami „naukowymi“: zie
mia gromadzi prochy, ziemia groma
dzi świadectwa. Tak długo, dopóki 
będzie na świecie choć jeden człowiek 
rządzący się sprawiedliwością, praw
da przemocy dokonanej na tych zie
miach będzie przemawiała wielkim 
głosem.

Podobnie jest z sytuacją wewnę
trzną dzisiejszych Niemiec. Jeśli po
glądy przeciwne narodowemu socja
lizmowi wyrastały z duchowego prze 
konania, a nie z koniunktury, nie z 
kombinatorstwa, nie z międzynaro
dowych rachub, to, dziś zduszone, ju
tro upomną się o swoje prawa. Będą 
trawły w pozornej śmierci akurat tak 
długo, jak długo system przemocy 
będzie mógł utrzymać w ryzach ma
terialną powłokę człowieka.“

„System przymusu, system stoso
wania przemocy, jako środek na uło
mność ludzką, na warcholstwo, na 
egoizm, na defetyzm, tylko wówczas 
ma sens i jest usprawiedliwiony, gdy 
równoległe z nim idzie rozgrywka 
wartości duchowych.

Narodowy socjalizm tej rozgrywki 
nie podjął. Zastąpić ją ma propagan
da. W okresie szukania namiastek,

W niewoli niemi eclóeg
„Komisarze” przy gospodarstwach rolnych w kraju

kłajpedzkim
RYGA, 13. 4. (PAT). Prasa łotewska sarzy wyznaczane są osoby, cieszące się 

donosi, że w kraju Klajpedzkim władze zaufaniem władz narodowo-socjalistycz-
nyck, głównie rolnicy niemieccy, a na
wet fornale z majątków niemieckich. Do 
tychczas wyznaczono około 200 tego ro
dzaju komisarzy.

stkicłi litewskich gospodarstw rolnych 
specjalnych komisarzy, bez których ze
zwolenia, właścicielom gospodarstwa nie 
wolno nic sprzedać, ani kupić. Na korni-

' , ; v : ' "
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Węgierski minister spraw zagranicznych, 
hr. Crnky, który w imieniu swego rządu 
ogłosił wystąpienie Węgier z Ligi Nar.

Podziękowanie
Niniejszym składamy najserdeczniejsze podziękowanie za udział 

w pogrzebie

as. Cfoorasowa
Przewiel. Ks. Prałatowi Maślińskiemu za gorące słowa nad mogiłą 

zmarłego, wszystkim krewnym, znajomym i lokatorom domu, oraz dzię
kujemy za złożone wieńce. D Z I ES CI

. : . : ... u . - ^' h

CZERNIOWCE, 13. 4. (PAT) Przez 
Czerniowce przelatywał w drodze z 
Warszawy do Teheranu, polski samolot 
turystyczny R. W. D. pilotowany przez 
kapitana pilota Stefana Kryńskiego, 
adiutanta Pana Prezydenta R. P. W sa
molocie tym leciał również pilot do
świadczalny warsztatów lotniczych w 
Warszawie dr. Przysiecki. Samolot jest

darem Pana Prezydenta dla następcy 
tronu Iranu Chahpour Mohammeda Re- 
za z okazji jego zaślubin z księżniczką 
egipską Fowzieh. Na lotnisku w Czer- 
niowcach powitał przybyłych lotników 
konsul R. P. w Czerniowcach Tadeusz 
Buynowski. Po zaopatrzeniu się w pali
wo lotnicy wyruszyli przez Bukareszt i 
Konstantynopol do Teheranu.

MIN. CIANO POWRÓCIŁ DO RZYMU.
TIRANA, 13. 4. (PAT). Minister Cia- 

Tio odleciał dziś z Tirany o gody. 8.30.
MARSZ. GOERING UDAŁ SIĘ 

DO WŁOCH.
TRIPOLIS, 13. 4. (PAT). Marszałek 

Goering opuścił Trypolis, udając się do 
Włoch.

MASOWE SAMOBÓJSTWO
I TRAGICZNE TEGO NASTĘPSTWA
BERLIN, 13. 4. (PAT) W Erfurcie wy

darzyła się tragedia, w której straciły do
tychczas życie cztery osoby. W nocy z so
boty na niedzielę wielkanocną popełniła 
samobójstwo trując się gazem świetlnym 
40-letnia kobieta, wraz z 50-Ietnią siostrą 
i 80 letnią matką, które mieszkały razem. 
Gaz przedostał się następnie do sąsiednie
go mieszkania, zamieszkałego przez mał
żeństwo, mające 12-łetnie dziecko. Ojciec 
rodziny zmarł, żona i dziecko walczą ze 
śmiercią. Tragedia odkryta została dopie
ro w
się do dalszych mieszkań.

Angielski okręt wojenny „War spite“, który z San Remo, gdzie przebywał 
ostatnio, wypłynął w związku z sytuacją międzynarodową na wody Morza Śród

ziemnego.

Dwa polskie przeloty szybowcowe
--- 0-----------„--------------- ŁUCK, 13. 4. (PAT). W wołyńskiej J pierwsze w roku bieżącym przeloty szy

środę, gdy gaz zaczął przedostawać j szkole szybowcowej L. O. P. P. na So- boweowe. Pilot Tadeusz M.aiławski do- 
> dalszych mieszkań. * kolej Górze wykonane zostały dwa konał przelotu na szybowcu „Orlik 2“ z

Wyrok sądu wojennego
MOSIUL, 13. 4. (PAT). Sąd wojenny 

skazał pięciu oskarżonych, o współudział 
w morderstwie konsula brytyjskiego na 
kary od 2 do 15 lat więzienia, 8 osób 
uniewinnił.

—

NIEMCY W AUSTRII „REGULUJĄ“ 
WYCHOWANIE RELIGIJNE.

WIEDEŃ, 13. 4. (PAT). Z dniem 1 ma 
ja wprowadzona zostanie w Austrii no
wa ustawa, regulująca wychowanie re
ligijne dziecka w sposób następujący: 
Dzieciom do lat 10-ciu wyznaczać będą 
rodzice jego wyznanie, dzieci od 10 do 
12 łat muszą koniecznie zabrać głos w 
sprawie ewentualnej zmiany religii, po
między 12 a 14-ym nie wolno zmienić re
ligii wbrew woli dziecka, a po roku 
14-tym dziecko oznaczy samo, do j kie
go wyznania pragnie należeć.

POWÓDŹ W MEZOPOTANH.
BAGDAD, 13. 4. (PAT). Wystąpienia 

z brzegów Tygru i Eufratu spowodowa
ły w Iraku wiele szkód. Liczne delega
cje europejskie, udające się na ślub irań 
»kiego następcy tronu, musiały prze
rwać podróż.
POLSKI MIN. PRZEMYSŁU I HANDLU 

WE WŁOSZECH.
RZYM, 13. 4. (PAT). Min. Przem. I 

Handlu Roman złożył dziś rano wizytę 
ministrowi wymiany w walut Guarneri 
oraz ministrowi rolnictwa i lasów Rossc- 
ni. Następnie p. Roman podejmowany 
był śniadaniem przez ministra Guarneri. 
W śniadaniu wziął m. in. udział amba
sador R. P. przy Kwirynale Wieniawa- 
Długoszowski. Po południu min. Roman 
złożył wizytę ministrowi spr. zagr. 
hr. Ciano oraz podsekretarzowi stanu w 
min. spr. zagr. ambasadorowi Bastianini.

ZA PRZESTĘPSTWA DEWIZOWE.
GDAŃSK, 13. 4. (PAT). Sąd gdański 

skazał 8-min urzędników gdańskiego 
urzędu pracy za przestępstwa dewizowe 
oraz sprzeniewierzenie na kary więzie
nia od 6 miesięcy do 2 lat i 9 miesięcy.
ĆWICZENIA OBRONY PRZECIWLOT,

RZYM, 13. 4. (PAT). Dziś rano rozpc 
częły się w Rzymie i innych miastacł 
włoskich ćwiczenia obrony przeciwlotni
czej, które potrwają kilka dni.

Sokolej Górze do Czerniowiec w Rumu
nii, osiągając odległość w linii prostej 
206 kim. Również w tymże dniu pilot 
szybowcowy Stanisław Wyszkowski na 
szybowcu typu „Komar-Bis“ osiągnął 
odległość 155 kim. startując z Sokolej 
Góry i lądując z Zaleszczykach. W 
szkole szybowcowej LOPP. na Sokolej 
dokonała loty ćwiczebne znaczna grupa 
1 pilotów z Aeroklubu Warszawskiego 
pod kierownictwem znanego pilota Mie
czysława Urbana. W najbliższych 
dniach dokonane zostaną na Wołyniu 
nowe przeloty, mające na celu zadania 
pionierskie w turystyce szybowcowej.
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Były prezydent Meksyku, a obecny 
przywódca partii rewolucyjnej, generał 
Abelardo L. Rodriguez, zamieścił na ła
mach „El Universul“ dłuższy artykuł, 
w którym opisuje swoje wrażenia z po
dróży po Sowietach.

M. in. podkreśla tragiczny los kobie
ty rosyjskiej przy bolszewickim re
żimie.

„Najcięższe prace — pisze gen. Ro
driguez — wykonywane w innych 
krajach wyłącznie przez mężczyzn, w 
Sowietach należą do obowiązków ko
biet. I tak 60% robót wyltonywują 
kobiety, 40% kobiet rosyjskich jest 
zaprzęgniętych do wprost niewolni
czej pracy. Ten skandaliczny wyzysk 
płci słabszej jest rezultatem t. z w. so
wieckiej emancypacji kobiet, uwol
nieniem kobiety od obowiązków go
spodarskich i kuchennych.

ODEBRANO KOBIETĘ RODZI
NIE, MĘŻOWI, DZIECIOM, 

aby ją zatrudnić w dziedzinach zu
pełnie dla niej nieodpowiednich, gdzie 
pracuje ponad miarę swych sił. Posta
wiono kobietę na równi z mężczyzną 
nie dlatego, by jej dać te same prawa 
lecz po to, by ją zaprząc do tej samej 
niewolniczej roboty... Zarobki robot
nicze w Sowietach nie wystarczają na 
ubranie i utrzymanie. Nieszczęśliwa 
kobieta rosyjska pchana jest poprostu 
w prostytucję.
W dalszym ciągu swego artykułu o- 

mawia były prezydent Meksyku działal
ność Międzynarodówki komunistycznej, 
ślepo we wszystkim słuchającej Stalina 
i stosującej się do dyrektyw sowieckiej 
polityki zagranicznej. W zakończeniu 
porusza sprawę nadmiernej biurokracji, 
„która opanowała w Sowietach wszyst
ko“ oraz WARUNKÓW EGZYSTEN
CJI ROBOTNIKÓW.

„Robotnik w ZSSR otrzymuje tyl
ko jedną czwartą lub jedną piątą tej 
płacy, jaka mu się należała. Przecięt
ny robotnik zarabia średnio na mie
siąc około 200 rubli, z czego prócz 
zwykłych potrąceń trzeba odliczyć 9 
do 11% na różne pożyczki narodowe 
itp. Szewc zarabia dziennie 5 rubli. 
W ciągu dnia robi parę obuwia. Ku- 
pując parę obuwia musi zapłacić co- 
najmniej 12 rubli... W Sowietach sto
pa życiowa robotników jest o wiele 
niższa od stopy życiowej robotników 
w innych krajach. Dlatego też wyda
je się bardzo niesprawiedliwym i nie
konsekwentnym, że robotnicy muszą 
płacić za wejście do różnych gma
chów publicznych, a nawet do par
ków. Tylko arystokracja robotnicza

Organizowanie frontu jedności 
chrześcijański

LONDYN. Arcybiskup Canterbury, 
odbywający podróż po morzu Sródziem 
nym na jachcie „Korsarz“, należącym 
do amerykańskiego bankiera Morgana, 
przybył w czasie Świąt Wielkiejnocy do 
Aten i złożył wizytę arcybiskupowi 
greckiemu. Z Aten udaje się on do Kon 
stantynopola, gdzie odwiedzi patriarchę.

„Star“ donosi, że celem tych odwie
dzin arcybiskupa Canterbury jest zor
ganizowanie frontu jedności chrześci
jańskiej. Dziennik twierdzi, że zachodzi 
związek pomiędzy działalnością arcy
biskupa Canterbury i zaproszeniem, wy
słanym przez Piusa XII do patriarchy 
greckiego na uroczystości koronacyjne 
do Rzymu.

może sobie pozwolić na korzystanie 
ze słynnych Domów Wakacyjnych, 
ponieważ koszta pobytu w takim do
mu wynoszą miesięcznie od 500 do 
1.500 rubli. Nawet w pociągach i na 
statkach daje się zauważyć RÓŻNICA 
KLAS I KAST. Nie ma w Sowietach 
ANI RÓWNOŚCI, ANI SPRAWIED
LIWOŚCI... Chłop rosyjski żyje w 
dalszym ciągu w lepiankach i chodzi 
w łachmanach. Przedmioty, uważane

w innych krajach jako artykuły pier
wszej potrzeby, w Sowietach są luk
susem. Dobre życie mają jedynie t. 
zw. Stachanowcy, arystokracja prole
tariatu. Cały ruch Stachanowski jest 
czymś, czego by w żadnym innym 
kraju organizacje robotnicze nie to
lerowały...“
Powyższe wynurzenia przywódcy 

partii rewolucyjnej w Meksyku zasłu
gują na uwagę. (KAP)

Napaść Włoch na Albanię wywołała 
w całym społeczeństwie francuskim 
WIELKIE OBURZENIE. Koła katolic
kie z naciskiem podkreślają fakt, zasłu
gujący na najwyższe potępienie, że wiel 
ki naród katolicki, któremu przypadł 
zaszczyt goszczenia u siebie Namiestni
ka Chrystusowego, ośmielił się napadać 
na niewinną ludność albańską i przele I

wać krew akurat w dzień Wielkiego 
Piątku.

Świat chrześcijański nie może wy
baczyć Mussoliniemu tego czynu, jak 
nie wybaczy nigdy Wilhelmowi II bom
by, która w Wielki Piątek została w 
r. 1918 zrzucona w czasie nabożeństwa 
na kościół św. Gerwazego w Paryżu.

©

Niniejszym mam zaszczyt zawiadomić P. T. Publiczność Cho
rzowa i okolicy, że 20. III. b. r. zlikwidowałem prowadzony 
przeze mnie przez lat 10 zakład gastronomiczny na Górze 
Wyzwolenia, przejmując restaurację pod fmą „Piwnica Śląska“ 
w Katowicach.
Dziękując jak najuprzejmiej wszystkim moim P. T. bywalcom 
i sympatykom za łaskawe poparcie, proszę zarazem o przenie
sienie takowego na mego zastępcę. Z. STAŃCZYK
Podaję do łaskawej wiadomości Obywatelom Chorzowa i okoli
cy, że z dniem 1 kwietnia br. objąłem zakład gastronomiczny 
pod nazwą

OGRÓD I RESTAURACJA
GÓRA WYZWOLENIA

którą prowadzić będę pod osobistym fachowym kierownictwem. 
Proszę uprzejmie o przekazanie zaufania okazywanego dotych
czas memu poprzednikowi, zapewniam Szan. Gościom fachową 
i solidną obsługę.

NOWO-OTWARCIE zakładu nastąpi dnia 15 kwietnia b. r. o godz. 11 
przed południem. WINCENTY STEIER

Coraz mniej przestępstw w Polsce
Według danych statystycznych ilość zamel 

dowanych w roku ubiegłym Policji Państwo 
wej przestępstw zmniejszyła się znacznie we 
wszystkich niemal dziedzinach w porównaniu 
z rokiem 1937-ym.

Wzrost przestępstw zanotowano jedynie 
w fałszerstwie (z 6.374 do 6.395), natomiast w 
innych działach nastąpiło stosunkowo duże 
polepszenie. I tak za opór władzy zanotowa-

no w 1938 roku 4.837 wypadków (1937 
5.300), nawoływanie do przestępstwa — 2.356 
(2.367), świadome puszczanie w obieg fałszy
wych pieniędzy — 862 (1.102), podpalenia 
2.238 (2.542), zabójstwa dokonane — 1.575
(1.658), zabójstwa usiłowane — 1.445 (1.656), 
ciężkie uszkodzenia ciała — 17.231 (18.416), 
rozboje — 2.002 (2.228), kradzieże — 368.003 
(472.518), oszustwa — 24.429 (27.077).

We Francji nie ma miejsca dla bezbożników
PARYŻ. We Francji przebywa obe

cnie około 450.000 uchodźców z Hiszpa
nii, którymi rząd Republiki zaopiekował 
się, dając im opiekę, dach nad głową i 
żywność. Nie wszyscy jednak z tych, 
którzy znaleźli przytułek na ziemi fran 
cuskiej, odwdzięczają się za tę opiekę.
I tak prasa francuska notuje godny po
żałowania fakt: w Boulogne sur Mer kil

ku czerwonych Hiszpanów zniszczyło 
figurę Zbawiciela w kapliczce na tere
nie ogrodów biskupich. Ponieważ spraw 
cy nie chcieli się przyznać do winy, 
władze francuskie natychmiast wydali
ły za granicę wszystkich uchodźców 
hiszpańskich, znajdujących się pod o- 
pieką miejscowej gminy, w liczbie 240.

Wzrost religijności w stolicy Francji
PARYŻ. W okresie Wielkiego Tygo

dnia zwanym we Francji Semain Sain- 
te kościoły paryskie o każdej porze dnia 
były przepełnione. Wprost trudno było 
przedostać się dq świątyń. Zjawisko nie

obserwowane w latach poprzednich. To 
samo powtórzyło się i w Niedzielę Wiel 
kanocną. Znaczny ruch panował i w 
kościele polskim, mimo, że bardzo wielu 
Polaków wyjechało z Paryża na święta.

BERLIN. „Deutsch - evangelische 
Korrespondenz“ w słowach pełnych en
tuzjazmu pisze o wkroczeniu Hitlera do 
Czechosłowacji. Dzwony kościołów e- 
wangelickich rozbrzmiewały podczas 
triumfalnego wjazdu Führer a do Pragi, 
jako wyraz podzięki dla Boga „za to, że 
wedle wyrażenia Lutra, darował nam 
tego cudownego człowieka“ i także dla
tego, że poddanie się Czech pod protek
torat niemiecki posiada „niezwykłe do

niosłe znaczenie duchowe“. Zdaniem 
wyżej wymienionego organu kościoła 
ewangelickiego pomiędzy Niemcami a 
Czechami od dawna istniała ścisła łącz
ność w dziedzinie kulturalnej. „Pod
czas wojny trzydziestoletniej — pisze 
dalej „Deutsch-evangelische Korres
pondenz“ — nie chodziło właściwie o 
przeciwnika natury narodowej. Chodzi
ło o coś innego, zwłaszcza na początku, 
mianowicie o opór, stawiany przez lud

niemiecko-czeski wobec jezuicko-abso- 
lutystycznych tendencyj niszczyciel
skich Habsburgów. „Bitwa pod Biało
górą była zatem „zwycięstwem rzymsko 
hiszpańskiego katolicyzmu nad czesko- 
niemieckim protestantyzmem. „Dziś 
karta historii odwróciła się na nowo i 
wszelkie są dane po temu, że „stara kul
turalne tradycje“ odżyją w Czechach 
na nowo. (KAP)

Wzrost ładunku towarów, 
mniejszy ruch pasażerski 

w porcie gdańskim
W pierwszych dwóch miesiącach br. 

opuściło port gdyński 1.037 statków z 
ładunkiem, wynoszącym 1.319.651 ton. 
W analogicznym okresie ub. r. wyje
chało z Gdyni 941 statków, mających na 
pokładzie i.179.384 ton towarów.

Z towarów, ładowanych na statki, 
największą ilość przypadła, jak zazwy
czaj, na węgiel (1.083.952 ton), a dalej 
na drewno i wyroby drewniane (53.911) 
koks, żelazo, zboże ltd. W porównaniu 
z ub. rokiem zwiększył się poważnie ła
dunek zboża (o przeszło 200%), koksu, 
węgla i żelaza.

W styczniu i lutym b. r. opuściło 
port gdyński ogółem 3.234 pasażerów, 
czyli o 962 mniej, niż w pierwszych 
dwóch miesiącach 1938 roku.

Nadmienić należy, że zarówno pod 
względem ładunku towarów/ jak i ru
chu pasażerskiego port gdyński wyprze
dza znacznie port w Gdańsku.

Konsumcja cukru w Polsce
W styczniu br. cukrownie polskie 

sprzedały na rynku wewnętrznym ogó
łem 31.527 ton cukru w wartości cukru 
białego. W lutym sprzedaż wewnętrzna 
wynosiła 30.870 ton, a w marcu b. r. 
wzrosła do 46.292 t. W porównaniu z 
marcem 1938 roku, kiedy to sprzedano 
36.688 ton, wzrost konsumcji wynosi 
26,2%.

Eksport w marcu br. był bardzo ma
ły, wynosił bowiem 16 ton. Jeszcze 
mniej sprzedano w dwóch miesiącach 
poprzednich, mianowicie jedną tonę w 
lutym, a dwie tony w styczniu. Tłuma
czy się to tym, że cukrownie hamują 
eksport ze względu na wzrastającą stale 
konsumcję wewnętrzną. W marcu 1938 
roku eksport był znacznie wyższy, wy
nosił bowiem 10.233 tony.

W pierwszych sześciu miesiącach 
kampanii cukrowniczej 1938/39, t. j. od 
1 października 1938 do 31 marca br., 
sprzedaż cukru na rynku wewnętrznym 
wyniosła 214.806 ton w wartości cukru 
białego, wobec 191.521 ton w odpowied
nim okresie kampanii 1937/38, co ozna
cza wzrost o 12,2%.

Eksport w pierwszym półroczu bie
żącej kampanii cukrowniczej wyniósł 
30.776 ton, gdy w odpowiednim okresie 
kampanii 1937/38 41.190 ton.

Najmniej wypadków chorób 
zakaźnych w Polsce Zachodniej

Rejestr zachorowań i zgonów na naj
ważniejsze choroby zakaźne w miesiącu 
lutym br. wykazuje poważną poprawę 
w porówaniu z tym samym miesiącem 
ub. roku. Szczególnie znacznie zmniej
szyła się ilość zachorowań na odrę (o ok. 
30%), błonicę, płonicę oraz gorączkę po
łogową; proporcjonalnie do mniejszej 
ilości zachorowań zanotowano mniej 
wypadków śmiertelnych.

Z całej Polski województwa zachod
nie wykazują najmniej zarówno zacho
rowań, jak i zgonów na choroby zakaź
ne. Dużą poprawę pod tym względem 
zaobserwowano również na terenie wo
jewództw wschodnich. Największa ilość 
wypadków chorób zakaźnych przypadła 
na woj. centralne.

—o©o—
TYLKO 100 POLAKÓW

MOŻE EMIGROWAĆ DO MEKSYKU
Władze immigracyjne meksykańskie usta 

lily kontyngenty imigracyjne. Z krajów na
leżących do Unii Panamerykańskiej mogą wy 
jechał nieograniczone ilości osób. Po 1000 
osób może wyjechać z Niemiec, Belgii, Anglii 
Francji, Holandii, Italii, Norwegii, itp., nato 
miast z Polski, jak i z szeregu innych państw 
europejskich maksymalna ilość emigrantów, 
udających się do Meksyku, może wynieść w 
br. tylko 100 osób.

ODCZYTY TOWARZYSTWA POMOCY 
POLONII ZAGRANICZNEJ

Towarzystwo Pomocy Polonii Zagranicz
nej urządza w całym kraju w okresie wiosen 
nym i jesiennym br. serię odczytów. Sezon 
wiosenny obejmie okres od 15 hm. do 15 
czerwca.

Odczyty poświęcone będą najważniejszym 
i najaktualniejszym sprawom, związanym po 
średnio lub bezpośrednio z zagadnieniami 
Polonii Zagranicznej.

Odczyty w ogólnej liczbie 100 odbędą się 
we wszystkich miastach wojewódzkich i W 
80 większych miastach powiatowych.
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f Walerii, Justyna m.
Jutro: Anastazii, Wacława 
Słońca wschód 4,44,
— zachód 18,30.
Księżyca wschód 2,25,
— zachód 13,4.

KRONIKA HISTORYCZNA
1809. Austriacy zajmują Księstwo Warsz. 
1832. Mowa polska w Poznańskim dalszych 

ograniczeń doznaje.
1917. Zmarł w Warszawie, dr. L. L. Zamen

hof, twórca Esperanta..

PRZYSŁOWIA:
.W kwietniu, gdy nieba od północy 
Grożą grzmotem, chwal Boga,
Zdrowie, żywność wróżą.

AFORYZMY
Rodzice Ipiciem kochają, wróg nawet po

całunkiem może nienawidzić.
Żarty i fraszki

Z przepisów kolejowych w Abderze:
Kto ma bilet wolny jazdy, ten stać nie 

potrzebuje, chyba że się uprze. — Z pociągu 
w pełnym biegu do karczmy wyskakiwać nie 
wolno.

ftepettacn jHi&l&b, !Dowm £udouxeg.o 
to Cfuvizo.tu.te

Sobota 15 kwietnia o godz. 17-tej — ,War 
sza wianka" St. Wyspiańskiego. — O godz. 20 
„Warszawianka“.

Niedziela 16 kwietnia o godz. 20 — „Ptasz 
nik z Tyrolu" — operetka K. Zellera.

Wtorek, 18 kwietnia o godz. 19,30 — „Oj
ciec Nikoluzos" — komedia w 4 aktach Sp. 
Melasa. Przedstawienie sprzedane dla za
łóg Skarboferme.

OTWARCIE „TYGODNIA P. Z. Z."
Z okazji otwarcia Tygodnia Polskiego 

Związku Zachodniego odbędą się w Miej
skim Domu Ludowym w Chorzowie w sobotę 
dnia 15 kwietnia br. o godz. 17-tej i 20-tej 
dwa przedstawienia ,,'Warszawianki" Stani
sława Wyspiańskiego w wykonaniu Teatru 
Miejskiego z Częstochowy.

Bilety wydaje bezpłatnie Kasa Teatru w 
dnie powszednie w godz. od 10—12 i od 
18—20.

„PTASZNIK Z TYROLU“.
Piękna operetka K. Zellera „Ptasznik z Ty 

rolu" ukaże się ponownie na scenie Miejskie
go Domu Ludowego w Chorzowie w niedzie
lę, dnia 16 kwietnia br. o godz. 20-tej. Wy
stąpią gościnnie połączone Zespoły Opery i 
Operetki Warszawskiej z uroczą Marylą Kar 
wowską i Januszem Popławskim na czele. 
Poza tym biorą udział Irena Grewiczówna, 
T. Wołowski, K. Petecki i in. Reżyserja T. 
Wołowskiego. Dyryguje J. Sillich. Bilety 
w cenie od zł. 1.10 do zł. 4,40 do nabycia w 
Kasie Teatru. Bony zniżkowe ważne.

Jlepeituac Jeatm
ifH.St.V}y.&piańs&iego to JCatamcach
Piątek, dnia 14 kwietnia br. o godz. 20,00: 

„Ptasznik z Tyrolu".
Sobota, dnia 15 kwietnia br. o godz. 15,30: 

„Syn Boży“.
o godz. 20,00: ,,Ojciec Nikoluzos".
Niedziela, dnia 16 kwietnia br. o godz. 11,30: 

Poranek Muzyki Polskiej, 
o godz. 15,30: „Ojciec Nikoluzos“. 
o godz. 19,00: „Ojciec Nikoluzos“.
Wtorek, dnia 18 kwietnia br. o godz. 20,00: 

Awantura jednej nocy.
Środa, dnia 19 kwietnia br. o godz. 20,00: 

„Ojciec Nikoluzos“.

leain, na moiomcii
Kybnik, dnia 14 kwietnia br. o godz. 20,00: 

„Ojciec Nikoluzos“.
Bytom, dnia 17 kwietnia br. o godz. 20,00: 

„Gałązka rozmarynu“.
Bielsko, dnia 20 kwietnia br. o godz. 19,30: 

„Ojciec Nikoluzos“.
Gliwice, dnia 21 kwietnia br. o godz. 19,00: 

„Ojciec Nikoluzos“.
Orłowa, dnia 21 kwietnia br. o godz. 19,30: 

Ponad śnieg bielszym się stanę.

*f* W&ßamnieme pośmiectae
S. p. GRZEGORCZYK PAWEŁ

członek Związku Metalowców ZZP., zmarł 
12 bm. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 15 
bm. o godz. 8,30 ze szpitala hutniczego huty 
„Batory".

Uprasza się wszystkich członków Zjedno
czenia Zawodowego Polskiego i kolegów o 
udział w ostatniej przysłudze.

Karuzela na śmietnisku w Chorzowie
ze śmietnikowymi malowidłami

Przed kilku dniami ustawił pewien cięż karuzela ta przeznaczona jest po
właściciel karuzeli swą niedużą karuze
lę na śmietnisku koło baraków dla bez
robotnych przy ul. Reymonta i Wandy. 
Czyżby w Chorzowie nie znalazło się in
nego miejsca pod karuzelę, nawet w nie 
wielkiej odległości od baraków? Prze-

większej części na zabawę i uciechę dla 
dzieci mieszkających w tych ponurych 
i niezbyt zdrowych barakach. Czyż za
bawianie się dzieci na karuzeli, stojącej 
na pylącym się stale i cuchnącym rumo
wisku może dodatnio wpływać na ich

na rzecz
W dniu wczorajszym odbyło się ze

branie załogowe robotników miejskich 
miasta Chorzowa. Zebraniu przewodni
czył przewodniczący Rady Robotniczej 
drh. Machajski.

Zebranie odbyło się w obecności 
przedstawiciela Magistratu mgr. Korola 
jak i przedstawicieli Związków Zawodo
wych z sekretarzem Związku Metalow
ców Z. Z. P. Czardybonemi na czele.

P. O.P.
Cel zebrania wyjaśnił w wstępnych 

słowach przewodniczący Rady drh. Ma
chajski, po czym przemawiał mgr. Korol 
jak i sekretarz Czardybon. Przemówie
nia zostały przyjęte hucznym aplauzem. 
Uchwalono jednogłośnie subskrybować 
pożyczkę Obrony Przeciwlotniczej z 
tym, że jeden bon pożyczki robotnicy 
przeznaczą na F. O. N.

Przewodniczący Bady Zakładowe] huty „Florian’ 
pobił dotkliwie robotnika

Do przykrego zajścia doszło w jednej 
z restauracji w Świętochłowicach. Do 
kłótni, która wynikła pomiędzy restaura 
lorką i jednym z gości niejakiem Kowa
lem wmieszali się bawiący w tym sa
mym lokalu przewodniczący Rady Za
kładowej huty „Florian“ Alojzy Rost z 
Z. P. Z. Z, jego brat Edward Rost oraz

Wilhelm Beck. W trakcie powstałej bój
ki robotnik Kowol został dotkliwie po
bity.

Komentarze uważaimy w tej sprawie 
za zbyteczne, gdyż już sam fakt charak 
teryzuje pod dostatkiem tych „pseudo- 
obrońców“.

Mmmm
Wczoraj około południa wydarzył 

się nieszczęśliwy wypadek w podzie
miach kopalni „Walenty-Wawel“ w Ru 
dzie 51.

Skutkiem niespodziewanego zerwa
nia się liny wciągu poziomego na jed
nej z pochylni, staczające się wózki wy 
ładowane węglem przygniotły do ścia

ny górnika 32-letniego Rudolfa Kamiń- 
skiego z Orzegowa. Kamiński poniósł 
śmierć na miejscu. Zwłoki jego odsta
wiono do kostnicy. Co do przyczyn tra
gicznego wypadku prowadzi dochodze
nie Okręgowy Urząd Górniczy w Cho
rzowie. Sp. Kamiński osierocił liczną 
rodzinę.

Wczoraj po połudńiu w podwórzu 
domu przy ul. Marsz. Piłsudskiego 33a 
w Chropaczowie, wyjeżdżając furman
ką dr. Pyki, Jan Linke najechał na ba
wiącego się na podwórzu 4-letniego 
Brunona Heczkę. Koła furmanki odcię
ły nieszczęśliwemu chłopcu lewą nogę

powyżej kolana. I-szej pomocy udzielił 
Heczce dr. Wenek z Chropaczowa, po 
czym odstawiono go na kurację do szpi
tala.

O tragicznym wypadku powiadomi
ła policję matka chłopca, Wiktoria.

Nożem przebił bezrobotnemu brzuch
Bestialski występ nożowca

W środę wieczorem w pobliżu ogród 
ków działkowych przy ulicy Mikołow- 
skiej w Katowicach został napadnięty 
i ciężko poraniony bez żadnego po te
mu powodu bezrobotny Franciszek Gie- 
dlewicz z Katowic III.

Napastnik ciosem noża przebił mu 
brzuch uszkadzając poważnie pęcherz 
i jelita. W stanie ciężkim odstawiono

rannego do szpitala miejskiego w Ka
towicach.

Jako sprawcę przytrzymała policja 
Klemensa Stolorza z Ligoty, którego o- 
sadzono w aresztach policyjnych do 
dyspozycji prokuratora Sądu Okręgo
wego. Nie umie on wyjaśnić powodu 
swego krwawego czynu.

Zakaz polskich Pasji w kościele
na Śląsku Opolskim

W Wielki Piątek w Wielkich Borkach 
w kościele parafalnym OO. Franciszka
nów Polskie Tow. Śpiewacze zamierzało 
wykonać Pasję na 4 głosy w języku 
polskim za uzyskaną już zgodą o. przeo
ra. Jednakże w Wielki Czwartek wieczo 
rem o. przeor zawiadomił prezesa Towa 
rzystwa, iż na śpiew pozwolić nie może. 
Wobec tego nazajutrz udała się do nie

go delegacja, dla zasiągnięcia bliższych 
informacji. O. przeor oświadczył dele
gatom, iż jako proboszcz parafii W. Bo
rek otrzymał od władzy świeckiej ostry 
nakaz nie dopuszczenia do polskiego 
śpiewu w kościele. Fakt ten wywołał 
wśród ludności polskiej wielkie rozgory
czenie.

wątłe zdrowie? Gdzież tu higiena? Mo
że właściciel swą karuzelę oblicza wy
łącznie na zysk, a higiena i zdrowie ob
cych dzieci nic go nie obchodzi.

Ponadto różne malowidła z obnażo
nymi figurami kobiecymi, którymi wła
ściciel udekorował swą karuzelę — nie 
odpowiadają celowi, do jakiego ma słu
żyć karuzela dla dzieci. Ileż mamy róż
nych pięknych scen z zabaw dziecię
cych, które nadawałyby się na malowi
dła do dekoracji obiektu zabawy dzie
cięcej, jakim jest karuzela. W tej dzie
dzinie winna istnieć też jakaś opieka po
licyjna .

Torebki damskie, Wa- 
liski. Teczki — najtaniej:

G. KONIETZNY, Chorzów I
ulica Sobieskiego numer 4 1778

B. MINISTER SZYDŁOWSKI ULEGŁ 
ATAKOWI SERCA

Jak się dowiadujemy b. min. Marian 
Szydłowski prezes Rad Nadzorczych 
koncernu Spółek Pszczyńskich, jadąc na 
posiedzenie do Katowic zasłabł i uległ 
atakowi serca. Przewieziony do Kato
wic min. Szydłowski został ulokowany 
chwilowo prywatnie u znajomych.

Jak się dowiadujemy b. minister 
zmarł w godzinach wieczornych.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW 
WAŻNY OD 15 BM.

Autobusy kursujące na linii Bieruń 
Stary — Mysłowice od 15 kwietnia 1939 
odchodzą:

Z Bierunia Starego o godz. 6,25, 9,25, 
12,25, 14,25, 15,55, 19,25.

Z Mysłowic o godz. 8,10, 11, 14, 16, 
18,30, 21,30.

Uwaga: W niedziele i święta auto
busy odchodzą z Mysłowic o godz. 23, 
w miejsce odjazdu o godz. 21,30.
DARY W NATURZE NA DOZBROJENIE 

ARMII1
Społeczeństwo śląskie mocno docenia 

wartość lotnictwa dla armii i dla obrony 
kraju. Dowodem tego są liczne warto
ściowe dary na dozbrojenie armii w po
wietrzu, które między innymi w dniu dzi
siejszym złożyli:

Bezimienny ofiarodawca ze Śląska 
Opolskiego złoty pierścionek i złote kol
czyki.

P. dr. Ludwik Traube z Katowic złożył 
na FON dwie złote obrączki ślubne,

Zarząd Koła LOPP przy Komisariacie 
Kolejowym Policji Wojew. Śląskiego zło
żył na FON zł 1.000,—.

Okręg Śląski Ligi Morskiej i Kolonial
nej wpłacił na subskrypcję Pożyczki Obro
ny Przeciwlotniczej kwotę zł 20.000,—.

Za złożone dary składa Sekretariat Wo
jewódzkiego Komisarza Pożyczki Obrony 
Przeciwlotniczej uprzejme podziękowanie.

W związku z tym Wojewódzki Komi
tet Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej ko
munikuje, że wszelkie dary na cele do
zbrojenia armii w powietrzu, składane 
przez ofiarodawców w naturze (złoto, obrą
czki, srebro, papierośnice, monety itp.) 
przyjmuje się za potwierdzeniem odbioru 
w następujących punktach:

1) Katowice: Gmach Urzędu Wojewódz
kiego, III piętro, pokój 623,

2) Chorzów: Skarboferm, Plac Marsz. 
Piłsudskiego, Komisarz Miejski Pożyczki 
Obrony Przeciwlotniczej p. gen. dyr. dr. 
Julian Zagórowski,

3) Tarnowskie Góry: Starostwo, Komi
sarz Powiat. Pożyczki Obrony Przeciwlo
tniczej p. mgr. Paweł Mierzwa, starosta.

Sensacyjna rozprawa
króla czarnogiełdziarzy i bankiera ponownie odroczona

Tir-,._____ «i/vV rirxT-vrrvuro/iTiA alKrtxxri om wvnmwfl- liszczunlić stan *anasu dewiz w kr siWyznaczona na czwartek sensacyjna 
rozprawa szajki króla czarnogiełdziarzy 
Naftalego Bessera, skutkiem niestawie
nia się dwóch ważnych świadków oskar 
żenią została ponownie odroczona i no
wy termin będzie wyznaczony z urzędu. 
Świadków tych policja nie mogła rów

nież doprowadzić, albowiem wyprowa
dzili się bez podania adresu.

Łącznie w tej sprawie oskarżonych 
jest 20 osób. Działalność Bessera i to
warzyszy naraziła nasze gospodarstwo 
na wielkie szkody, albowiem zdołali oni

uszczuplić stan żapasu dewiz w kraju 
na milionowe sumy.

Besser wypuszczony na wolną stopę 
za kaucją 20.000 zł zbiegł do Palestyny 
i przebywa obecnie w Tel-Avivie. Spra
wę jego wyłączono.
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CHOBZÓS l JagleSJsBsfea 1
Dostawca okolarów dla Kas Cho
rych i Spółek Brackich, 
roto - aparaty i przybory. —- le- 

i tarło, żarówki, baterie. ®

Chorzów
1774

(Ch) Przed świętem 3-go maja w Chorzo
wie. W piątek 14 bm. odbędzie się o godz. 
19 w sali posiedzeń Rady Miejskiej pokój 
nr. 93 zebranie organizacyjne komitetu ob
chodu uroczystości Święta Narodowego 3-go 
Maja, na które uprzejmie zaprasza się przed 
stawi cieli władz i urzędów oraz wszyst
kich rganizacyj społecznych.

(Ch) Sprawa przebudowy mostu Wolności 
weszła na tory realne. Mianowicie Urząd 
Wojewódzki Śląski zlecił Magistratowi oprą 
cowanie planów, kosztorysów oraz wykona
nie przebudowy. W takim wypadku cała 
sprawa. scentralizowana została w jednym 
miejscu, gdyż dotychczas w tej sprawie urzę 
owały rróżne władze jak: Urząd Woj. SI., Dy 
rekcja Kol. Państw., Dyrekcja Kol. Elektr., 
Dyrekcja Państw. Zakł. Wodociągowych i 
Magistrat.

(Ch) Gdzie należy kierować wnioski o 
przydział sali na zebrania. Magistrat po
daje do wiadomości, że wobec oddania do 
użytku lewego skrzydła Domu Ludowego, 
w którym znajduje się mała, średnia i wiel 
ka sala zebrań — nie będzie już udzielał or
ganizacjom społecznym na zebrania i posie
dzenia sali posiedzeń Magistratu wzgl. Rady 
Miejskiej. Wszystkie wnioski o przydział 
tych sal Magistrat przekaże Dyrekcji Miej
skiego Domu Ludowego. Zaleca się wobec 
tego zarządom i kierownictwom orrganiza- 
eyj społecznych w przyszłości o przydział 
sal kierować się bezpośrednio do Dyrekcji 
Miejskiego Domu Ludowego.

(Ch) Posiedzenie Rady Miejskiej. Ostatnio 
odbyło się posiedzenie Magistratu, na którym 
załatwiono 89 spraw, przeważnie natury ad
ministracyjnej. 49 miejscowym ubogim 
umorzono koszty Opieki Społecznej w łącz 
nej wysokości przeszło 30.000.— zł. Poza 
tym Magistrat zajmował się z sprawą przy
stosowania budynków gmachów miejskich 
do obrony przeciwlotniczej gazowej.

(Ch) Pożegnanie burmistrza Dubiela uraz 
radców Adamka i Cwiżewicza. W środę, dn. 
12 bm., po posiedzeniu Magistratu odbyło się 
oficjalne pożegnanie p. Burmistrza Dubiela 
oraz radców miejskich Adamka i inż. Cwi
żewicza, których kadencja upłynęła. W po
żegnaniu brali udział: Prezydent Miasta Pan 
Grzesik i członkowie Magistratu, Prezes Ra
dy Miejskiej i Radni Miasta a poza tym 
jeszcze wyżsi urzędnicy Magistratu. Imie
niem Korporacji Miejskich i Administracji 
Miejskiej pożegnał ustępujących Pan Prezy
dent Grzesik. Przemówienia wygłosili po
nadto Pan Burmistrz Dubiel i Radca Inż. 
Cwicżewićz. Burmistrz Dubiel zdał urzędo
wanie. Agendy p. Burmistrza Dubiela jako 
decernenta przejął Dyrektor Administracji 
Miejskiej p. Mgr. Korol, zaś agendy jego 
jako członka Magistratu przeszły na Prezy
denta Miasta Pana Grzesika.

JCatowice.
(K) Kradzież materiału na ubranie mę

skie. Po wybiciu szyby w oknie wystawo
wym włamano się do składu kupca Herberta 
Icka, przy ulicy M. Piłsudskiego nr. 57 w 
Katowicach, skąd skradziono 5 kawałków 
materiału na ubranie męskie, wartości ok. 
200 zł.

(K) Amator wyrobów mięsnych. Po uszko 
dzeniu żaluzji włamano się do składu rze- 
źnika Gałuszki Wilhelma, przy ul. Mikołow- 
skiej nr. 107 w Brynowie, skąd skradziono 
większą ilość wyrobów mięsnych, ogólnej 
wartości 250 zł.

Siemianowice
(S) Kradzież bielizny. Ze strychu domu 

przy ulicy M. Piłsudskiego nr. 3 w Siemia
nowicach skradziono na szkodę Large Idy, 
większą ilość bielizny męskiej i damskiej, 
wartości 150 zŁ

Pszczyna
(P) Zajęcie broni. W Mizerowie zatrzy

mano Krasonia Pawła, zam. w Bytkowie 
przy ul. Mikołaja nr. 4, któremu zajęto re
wolwer.

JSEĄSKI MMER RORANWr i»ia Kwiełak W

deklarantem Pożyczki Ojbrony Przeciwlotniczej
Dnia 12 kwietnia 1939 o go-dz. 14.30 

w lokalu p. Lepiarczyka w Nowym By
tomiu, odbyło się nadzwyczajne walne

zebranie Dobrowolnej Kasy Pośmiertnej 
Huty „Pokój“ pod przewodnictwem K. 
Wiechoczka, który po przywitaniu ze-

dla robotników fabryki
iW Sądzie Okręgowym w Sosnowcu, 

Wydział Odwoławczy Sądu Pracy, roz
patrywana była sprawa Sali Józefy, b. 
robotnicy fabryki „H. Dietel“ o przysłu
gujące odsetki w wysokości 2 proc. w 
stosunku miesięcznym za okres ostatnich 
trzech lat, z powodu nieterminowych 
wypłat zarobkowych, oraz o różnicę w 
zarobkach, przez niehonorowanie przez 
fabrykę „H. Dietel“ umowy zbiorowej, 
a tym samym stosowanie niższych zarób 
ków robotnikom, niż to przewiduje umo
wa zbiorowa.

W pierwszej instancji Sądu Pracy w 
Sosnowcu, powódka uzyskała wyrok, za
sądzający jej kwotę 333 złote 14 groszy, 
z czego 85 złotych 93 gr. została zasądzo
na jako należność 2 proc. zwłoki od nie
terminowych wypłat za czas od 1. I. 
1936 r. do 7 września 1938 r. i kwota 247 
zł. 21 gr. jako różnica, powstała pomię
dzy otrzymywanym zarobkiem, stosowa 
nym przez fabrykę „H. Dietel“, a zarob
kiem, jaki powódka winna była otrzy
mywać na podstawie umowy zbiorowej, 
za czas od 1. XI. 1957 do 7. IX. 1958 r.

Z szeregu spraw sądowych, jakie 
przez b. robotników i robotnice zostały 
wytoczone fabryce „H. Dietel“ przed 
Sądem Pracy w Sosnowcu, a na które za 
padły wyroki, zasądzające słuszne pre
tensje robotników, omawiana powyżej

„H. Dietel* w Sosnowcu
rozprawa sądowa, była pierwszą sprawą 
rozpatrywaną przez Il-gą instancję, ja
ką jest Sąd Okręgowy. Po rozpatrzeniu 
apelacji, wniesionej przez fabrykę „H. 
Dietel“ i po wysłuchaniu stron, Sąd 
Okręgowy pod przewodnictwem sędzie
go Kwiatuszyńskiego zatwierdził wyrok 
Sądu Pracy w Sosnowcu.

Należy nadmienić, że w toku dalszego 
postępowania sądowego, fabryce „H. 
Dietel“ nie przysługuje prawo wniesie
nia kasacji do Sądu Najwyższego, gdyż 
zasądzone powództwo nie przekracza 
kwoty 500 złotych.

W Sądzie Pracy Salę Józefę jako 
członkinię Związku Włók. „Praca“ Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego bronił 
sekretarz Okręgowy Rzepa Mieczysław, 
zaś w Sądzie Okręgowym adwokat Jan
czewski Henryk i sekretarz Rzepa Mie
czysław.

Ogłoszony wyrok Sądu Okręgowego 
jest znamienny w swej treści dla wszyst 
kich robotników i robotnic fabryki „H. 
Dietel“, którzy nie mogąc w drodze po
lubownej uzyskać przysługujących inn 
wyższych zarobków, jakie są stosowane 
w całym przemyśle włókienniczym, oraz 
prawem przewidzianych odsetek za zwło 
kę z powodu zaległych wypłat, będą mo 
głi skutecznie dochodzić swych słusz
nych pretensji na drodze sądowej.

Gdzie właściwie znajdzie się 
dyrekcja kopalń ks. Pszczyńskiego

Sprawa wyboru miejsca, w którym 
miałaby się usadowić ostatecznie dyrek 
cja kopalń ks. Pszczyńskiego nie jest 
jeszcze zdecydowana. Właściwie to spra 
wa ta urosła do prawdziwej rywalizacji 
pomiędzy dwiema miastami: Katowica
mi i Pszczyną. Katowice, na terenie któ
rych od lat znajduje się dyrekcja kopalń 
ks. Pszczyńskiego niechcą oddać dyrek
cji Pszczyny. Pszczyna natomiast robi 
wszystko, by doszło do przeniesienia dy 
rekcji, gdyż miasto zyskałoby na tym 
bardzo wiele.

Ostatnio urzędnicy dyrekcji zwróci

li się do Rady Miejskiej w Katowicach 
o interwencję, twierdząc przy tym, iż 
przez ewtl. przeniesienie dyrekcji do 
Pszczyny przysporzonoby im wiele kło
potów. Musieliby oni m. in. szukać no
we mieszkania. Sprawę tę ma się omó
wić na przyszłym posiedzeniu Rady.

Tymczasem na ostatnim posiedzeniu 
Rady Miejskiej w Pszczynie mówiono, 
że sprawa przeniesienia dyrekcji kopalń 
do Pszczyny jest na dobrej drodze.

W tej sytuacji więc nie wiadomo, co 
będzie z przeniesieniem dyrekcji ko
palń ks. Pszczyńskiego. (K)

BACZNOŚCI BACZNOŚCI

Członkowie zarządów obwodu Katowice-Mysłowice 
Związku Górników Z. Z. P.

W niedzielę, dnia 16-go kwietnia br. odbędzie się o godzinie 10-tej w sali 
Strzechy Górniczej w Katowicach, ul. Andrzeja

KONFERENCJA
zarządów filijnych obwodu Katowice - Mysłowice.

Na konferencję zaprasza się w myśl statutu związkowego ścisłe zarządy filij- 
ne, a to: prezesa, sekretarza i skarbnika.

Osobnych zaproszeń na konferencję Zarząd Główny Związku Górników Z.Z.P. 
nie wysyła.

Za fałszywe obwinienie posterunkowego
Za fałszywe obwinienie policjanta i 

zniewagę odpowiadał przed Sądem 
Okręgowym Jan Migadlczyk z Pszczy
ny. Migdalczyk jadąc rowerem został 
zatrzymany 27 czerwca ub. r. przez post. 
Ignacego Bartkowiaka z Pszczyny za 
jazdę bez światła. Migdalczyk awantu

rował się wówczas i chcąc się zemścić, 
zrobił na policjanta doniesienie, że ten 
był w służbie pijany i bił go.

Ponieważ przewód sądowy wykazał 
że doniesienie to nie odpowiadało praw
dzie, Migdalczyka skazano na 4 miesią
ce aresztu.

Dyrektor koncernu węglowego »Progress'
spowodował śmiertelny wypadek

Przed trybunałem Sądu Okręgowe
go w Katowicach odpowiadał dyrektor 
concernu węglowego „Progress“ Jan 
Kanty Roehr za spowodowanie wypad
ku z wynikiem śmiertelnym.

Dyr. Roehr mianowicie prowadząc 
swój samochód przejechał w Wełnowcu i

jednego robotnika, który odniósł tak 
ciężkie obrażenia, że przewieziony do 
szpitala zmarł. Na wniosek stron sąd po
stanowił przeprowadzić naocznię sądo
wą w Wełnowcu i w związku z tym roz
prawę odroczył.

iÄJ podMiu porzłdk" <*»»
Rząd Rzeczypospolitej rozpisał Po 

zyczkę Obrony Przeciwlotniczej na 
rozbudowę lotnictwa wojskowego i 
na uzupełnienie artylerii przeciwlot
niczej.

Wpływy Z tej pożyczki przezn- 
czone są wyłącznie na cele obrony 
Państwa.

Na apel ten odezwało się całe Spo 
łeczeństwo Polskie, deklarując z wła
snych funduszy na ten cel kwoty na 
jakie poszczególnych obywateli stać.

W związku z powyższym jako 
przedwodniczący Dobrowolnej Kasy 
Pośmiertnej Robotników Huty „Po
kój“ wnoszę wniosek o uchwalenie 
następującej uchwały;

Walne Zebranie Dobrowolnej Ka
sy Pośmiertnej Robotników Huty 
„Pokój“ w Nowym Bytomiu przyłą
czając się jednogłośnie do deklaran- 
tów Pożyczki Obrony Przeciwlotni
czej — uchwala na ten cel subskryb
uję w wysokości zł. 4.000,— oraz ofia
ruje z funduszów kasy na Fundusz 
Obrony Narodowej zł. 1.000,—.

Niechaj ciężko zapracowany grosz 
pracowniczy przygłuszy się dziś na
szej Ojczyźnie.
Wywody kol. Wiech oczka przyjęto 

hucznymi oklaskami i uchwalono wnio
sek jednogłośnie.

Trzykrcknym okrzykiem na cześć 
Rzeczypospolitej Polskiej P. Prezyden
ta Prof. Ignacego Mościckiego i P. Mar
szałka Edwarda Rydza-Śmigłego, zakoń
czono zebranie.
«a™™™»-—- ............... ........

Sztandary — Chorągwie
Pamiętajcie że ręcznie, artystycz
nie i najtaniej wykonuje jedyna 
pracownia założona w 1927 roku

J. A4 A NYS
„ŚLĄSKA SZTUKA KOŚCIELNA”

Katowice, ulica Francuska 9
ŻĄDAJCIE CFE&TX 1777

PRACOWNICY UMYSŁOWI ZZP.
NA F. O. N.

Dnia 12 kwietnia 1939 r. o godz. 16,30 od
było się w lokalu p. Lepiarczyka w No m 
Bytomiu posiedzenie Zarządu filii Nowy By
tom Związku Pracowników Umysłowych 
ZZP. pod przewodnictwem kolegi Wiechoce- 
ka, na którym uchwalono jednogłośnie wy
asygnować z funduszu kasy lokalnej 100 zł. 
na Fundusz Obrony Narodowej.

seminarium Śląskie na moralne
DOZBROJENIE ARMII

Klerycy Śląskiego Seminarium Duchowne 
go nadesłali na ręce JE. Biskupa Polowego 
ks. Józefa Gawliny kwotę zł 301,58, zebraną 
samorzutnie, przeznaczając ją na dozbrojenie 
moralne naszej armii.

Śląsk na pierwszym szeregu

Sekretariat Pożyczki Obrony Przeciwlot
niczej komunikuje, że na terenie Śląska wg. 
otrzymanych sprawozdań zasubskrybowano 
do dnia 8 kwietnia włącznie kwotę 10.673,240 
złotych.

„DER KULTURWART“ SKONFISKOWANY
Władze administracyjne skonfiskowały 

ostatni numer niemieckiego miesięcznika 
kulturalnego „Der Kulturwart“.

Na przedziwną treść tego pisma zwrócili
śmy uwagę w dłuższym artykule z przed 
dwóch tygodni. (K)

Świętochłowice
(Św) Koncert muzyczno-wokalny. W po

niedziałek 17 bm. o godz. 19,30 odbędzie się 
na sali domu parafialnego przy kościele św. 
Piotra i Pawła Koncert muzyczno-wokalny, 
wykonany przez orkiestrę 75 pp. i chóru 
„Moniuszko“ przy hucie „Florlian“. Zysk 
przeznacza się na F. O. N. Bilety wstępu 
można nabyć w Kasie gminnej oraz w skła
dzie u p. Wałeckiego przy ulicy Wolności 3.
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Prasa niemiecka na Śląsku zmieniła ton
Czyżby ścisła współpraca z Berlinem?

Tydzień temu jak prasa niemiecka 
zmieniła nagle swój ton w sprawach ob
chodzących polskość.

Do niedawna jeszcze na łamach pism 
niemieckich ukazywały się wiadomości, 
w których w oględny sposób omawiano 
kwestię współżycia mniejszości na terenie 
polskiego Śląska; z wielką wstrzemięźli
wością prowadzono w poszczególnych pi
smach akcję na rzecz mniejszości. Odno
siło się z tego wrażenie, jak gdyby sąsia
dowi naszemu zależało na zgodnym współ
życiu z nami.

Dziś na szpaltach tych samych pism 
widzimy już inny obraz; z treści licznych 
artykułów przebija nuta, której ostrze 
skierowane jest bezpośrednio w wszystko 
to co polskie — nie brak nawet pogróżek.

Zamiary i intencje prasy niemieckiej 
zostały rychło rozpoznane przez naszą opi
nię publiczną i potraktowane jako chęć 
zastraszenia nas przed nawiązywaniem 
przyjaznych stosunków z państwami, z 
którymi Rzesza żyje w niezgodzie .

Jak postąpiła 
xglajchszaltowaiia prasa 
niemiecka na Śląsku?
Ale nie to jest tutaj rzeczą najważniej

szą. Zastanawiającym jest mianowicie 
fakt, iż w takt prasy Rzeszy poszła cała 
prawie prasa niemiecka, wychodząca na 
terenie Wojew. Śląskiego. Wynika z tego, 
w niedwuznaczny sposób, jak silnemu 
zglajchszaltowaniu uległa ona i jak bar
dzo uzależniła się od Berlina. Nie ma dla
tego dziś już żadnej kwestii w tym, że tu
tejsza prasa niemiecka stała się prawdzi
wym narzędziem w rękach kierowników 
niemieckiej polityki, którzy uczynili z niej 
jedną z swych ekspozytur propagando
wych za granicą.

Wypadki, które mówią 
za. siebie

Przyjrzyjmy się bliżej wychodzącym 
dziś u nas pismom niemieckim. Bardzo 
rzadko tylko spotykało się w takich pis
mach jak: „Kattowitzer Zeitung“, „Ober- 
schlesischer Kurier“ i wielu innych ogło

szenia o działalności niemieckich bibliotek. 
Od niespełna tygodnia natomiast w pis
mach tych ukazują się jakieś dziwne wia
domości. Weźmy na przykład „Kattowi
tzer Zeitung“ z dnia 5-go bm., gdzie w 
kronice powiatu tarnogórskiego spotyka
my notatkę następującej treści:

„Trockenberg. Deutsche Volksbue- 
cherei. Wir fordem ale deutschen 
Volksgenossen zum regen Besuch der 
deutschen Volksbuecherei Trockenberg 
auf, die sich auf der Strasse des 3 Mai 
21 befindet und jeden Donnerstag und 
Sonntag von 10—12 geöffnet ist“.
W tym samym numerze tego pisma spo

tykamy ogółem 9 podobnych ogłoszeń, a 
mianowicie z miejscowości: Strzybnica,
Sucha Góra, Nakło, Nowa Wieś, Mysłowi
ce, Lubliniec, Knurów, Rydułtowy i Chwa 
łowice. Te same ogłoszenia spotykamy już 
obecnie dziennie w każdym niemieckim 
piśmie.

Akcja propagandowa mniejszości ru
szyła już na dobre. W dobrze rozwiniętej 
prasie niemieckiej reklamuje się dziś na 
gwałt biblioteki, w których zatrutą litera
turą chce się wszczepić truciznę ludziom, 
którzy nigdy nie mieli niczego wspólnego 
z niemczyzną. Boć jest przecież rzeczą ja
sną, iż w takich miejscowościach jak Su
cha Góra, z której robi prasa niemiecka 
Trockenberg, oraz w Strzybnicy czy też 
Rydułtowach nie było nigdy Niemców.

Akcja propagandowa 
na wszystkich odcinkach

Akcja prasy niemieckiej, wychodzącej 
na terenie Woj. Śląskiego nie ogranicza 
się ostatnio tylko do reklamowania biblio
tek niemieckich. Żywotność swą wykazu
je ona na wszystkich odcinkach, z czego 
najlepiej widać, iż chodzi tu o dobrze, ob
myślaną akcję.
Euch zawodowy, który nie 

ustaje
Bardzo wiele pisze w ostatnich dniach 

prasa niemiecka o niemieckim ruchu za
wodowym na terenie Woj. Śląskiego. Wła
ściwie to ruch ten nie istnieje już dawno

u nas, a mimo to prasa niemiecka stara się 
wynieść go do roli czynnika o wielkim 
znaczeniu.

W „Kattowitzer Zeitung“ z dnia 31 mar 
ca br. pisze się obszernie o wielkich popi
sach 3000 rzemieślników, zorganizowa
nych w niemieckich organizacjach zawo
dowych. Po generalnej próbie, która od
była się w dniu 2 bm. zawodnicy spotkać 
mają się w dniu 23 bm. na t. zw. „Gau- 
wettkampfie“ w Katowicach.

Ma się tu oczywiście do czynienia z nie- 
bylejaką reklamą. Pewnym czynnikom 
zależy bowiem bardzo na tym, by wyka
zać wobec świata siłę i czynny udział 
mniejszości niemieckiej w życiu społecz
nym Śląska.

I tu bardzo wiele szumu robi miejsco
wa prasa niemiecka, przynosząc prawie co
dziennie dłuższe artykuły o rzekomej ży
wej prasie w niemieckich związkach za
wodowych. Nie brak oczywiście utyski
wań na nasze władze administracyjne, u- 
trudniające rzekomo niemieckim organi
zacjom zawodowym ich pracę.

Robi się to oczywiście rozmyślnie i z 
pewnym obliczeniem.

Wszystkie podnoszone zarzuty nie ma
ją oczywiście żadnego uzasadnienia, gdyż 
o rzekomym ruchu zawodowym na Śląsku 
zapomnieli już wszyscy bardzo dawno. 
Udowodnią nam to po części choćby po
niższe cyfry: o ośrodku ciężkiego przemy
słu śląskiego a więc na terenie powiatu 
świętochłowickiego Chorzowa i pow. tar- 
nogórskiego było w 1923 r. we wszystkich 
zakładach pracy 151 polskich i 51 niemiec
kich radców zakładowych. Do 1930 i. li
czba niemieckich radców zakładowych pod 
niosła się dość znacznie, tym niemniej je
dnak już w latach następnych cyfra ich 
sp dła ogromnie, aż wreszcie statystyka 
przestała w ogóle notować ilość niemiec
kich radców zakładowych. Począwszy od 
1937 r. do obecnej chwili na terenie wszy
stkich zakładów pracy w pow. tarnogór- 
skim, świętochłowickim i na obszarze Cho
rzowskim nie ma już żadnego przedstawi
ciela niemieckiego związku zawodowego.

Liczby te świadczą najdobitniej o sła-

RAIHO
Piątek 14 kwietnia

KATOWICE. — Godz. 5,30 Wesoły mon
taż płytowy. 6,35 Gimnastyka. 6,50 Muzyka 
z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Mu
zyka. 8,00 i 11,00 Audycje dla szkół. 11,25 
Nieznani pieśniarze. 11,57 Sygnał czasu. 
12,03 do 13,00 Audycja południowa. 14,00 
,,Wycieczka w dolinę Odry“. 14,10 Koncert 
życzeń. 14,55 Giełda. 15,00 Zagadki muzyczne. 
15,20 Poradnik sportowy. 15,30 Muzyka obia 
dowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 16,05 
Wiadomości gospodarcze. 16,20 Rozmowa z 
chorymi. 16,35 Tradycyjne polonezy — au
dycja słowno-muzyczna. 17,20 Miniatury 
kwartetowe. 17,45 „Echa polśko-śląskie w 
serbo-łużyczkiej wieści gminnej“. 17,55 „Ko
łodziej — śląski działacz niepodległościowy* 
słuchowisko. 18,15 Racjonalne nawożenie 
ziemniaków jadalnych. 18,25 Wiadomości 
sportowe. 18,30 Powszechny teatr wyobra
źni. 19,15 Koncert rozrywkowy. 20,35 Dzien
nik wieczorny, wiadomości meteorologiczne, 
wiadomości sportowe. 21,20 Festival Mię
dzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współ 
czesnej. 22,10 Płyta za płytą. 23,00 Wiado
mości dziennika wieczornego i komunikat 
meteorologiczny.

POLSKIE RADIO TRANSMITUJE 
ostatni koncert Międzynarodowego Festival« 

Muzyki Współczesnej
Ważne wydarzenie w świecie muzycznym 

Polski, jakim jest Międzynarodowy Festi
val Muzyki Współczesnej nie pozostaje bez 
echa na antenie radiowej.

Polskie Radio transmituje kilka koncer
tów tej wielkiej imprezy artystycznej.

Dnia 14 kwietnia nadany zostanie dla 
słuchaczy ostatni koncert Festival« z Fil
harmonii Warszawskiej o godz. 20,05 w pro 
gramie Warszawy II i o godz. 21,20 na fali 
ogólnopolskiej.

W programie wykonana zostaną utwory 
nieznane — w wieku wypadkach nawet na
zwiska kompozytorów będą zupełnie obce 
dla radiosłuchaczy. Jak bowiem wiadomo 
jednym z celów Festival« Międzynarodo
wego T-wa Muzyki Współczesnej jest pro
pagowanie utworów młodych, wybitnych ta
lentów. * i

bości i nieżywotności niemieckiego ruchu 
zawodowego na naszym terenie.

Mniejszość niemiecka nie może więc 
poprzeć swych pretensji istotnymi dowo
dami; są one zwykłymi wymysłami, fabry
kowanymi na rozkaz zagranicznych czyn
ników ,którym oddaje następnie swe usłu
gi miejscowa zglajchszaltowana prasa nie
miecka. (k)

lUw-Ma gąsiedza
— Nie! Za nic! Dość mam tego na 

reszcie! Nie zniosę dłużej!
Nabrzmiały gniewem głos męski 

przenikał cienką ścianę i rozlegał się w 
pokoju.

Hanka klęcząc przy walizce, którą 
rozpakowywała, usłyszawszy go przer
wała zdziwiona swoje zajęcie.

— Mamy jakichś sąsiadów, Andrzeju 
— szepnęła odwracając ku mężowi ja
snowłosą główkę.

Andrzej układał swoje koszule na 
górnej półce szafy, która została mu 
przyznana ze względu na wysoki wzrost. 
Na uwagę żony odparł:

— W pokoju hotelowym sąsiedzi są 
rzeczą wielce prawdopodobną a nasi w 
dodatku kłócą się.

— Tak, nie mów nic, posłuchamy.
— Ty masz zawsze wszystkiego do

syć — odpowiedział w sąsiednim poko
ju dźwięczny głos kobiecy. — Ale w da 
nytm wypadku czego znów nie możesz 
znieść?

— Twojego zachowania się na plaży, 
gdzie pod pozorem kąpieli słonecznej 
rozciągnęłaś się jak długa, a u twoich 
stóp ten jakiś wysoki bęcwał.

— Przedstawiłam ci go, bardzo sym
patyczny i dobrze wychowany młody 
człowiek.

— Przedstawiłaś mi go... Ładna zna 
j om ość z drabem napół nagim ...

— Wszyscy na plaży są tak ubrani. 
Ty jesteś jedynym wyjątkiem. Nie moja 
wina, że nie lubisz kąpieli morskich lub 
obawiasz śię, że twoja figura nie nadaje 
się do trykotów.

— Ty swojej jesteś pewna i dlatego 
pokazujesz wszystko, co można. Podoba 
ci się dzisiejsza moda.

— Oczywiście, że mi się podoba. Idio 
tyczna była ta fałszywa wstydliwość da 
wniejsza. Teraz lepiej dla kobiet, które 
mają linię.

za ścianą
— Twoja sławetna linia, pretekst do 

obnażania się.
— Śmieszny jesteś. Spójrz na inne 

kobiety. Żadna z nich nie jest więcej i 
mniej ubrana niż ja. Mój kostium jest 
bardzo prosty i skromny. Kupiłam zresz 
tą gotowy.

— A tę suknię, którą miałaś wczo
raj wieczorem w kasynie, też kupiłaś go 
tową?

— Moją suknię?... A jej co znowu 
brakuje?

— Nie ma zupełnie nic na plecach, 
a prawie nic na przódzie. Przy tym tań
cząc tulisz się do każdego durnia. Wczo 
raj wieczorem naprzykład ten brunet z 
głupią gębą, trzymał rękę na twoich ob
nażonych plecach i przyciskał cię do 
siebie. Ty zaś miałaś minę wniebowzię
tą, po prostu wstyd było patrzeć.

— Słysząc cię, możnaby myśleć, że 
wszyscy umizgają się do mnie. To ra
czej pochlebne, mój drogi. Ty jednak je 
steś wstrętny z tą manią zatruwania mi 
wszystkiego. Przy tobie nie mam chwili 
spokoju, ani beztroskiej wesołości. 
Prawda, cieszyłam się na pobyt tutaj. 
Ale nie warto cieszyć się na nic przy 
tobie i twoich idiotycznych scenach. Gdy 
pomyślę, że to zaczęło się już w pierw
szym roku naszego małżeństwa, przecież 
nawet podczas podróży poślubnej drę
czyłeś mnie nieuzasadnioną zazdrością.

— Czyż nieuzasadnioną?
— Naturalnie, a tym bardziej niespra 

wiedłiwą, że ty sam robisz oko do 
wszystkich kobiet.

— Ja?!
— Tak, mój drogi. Nie przybieraj ta

kiej zdziwionej miny. Nie po raz pierw
szy ci to mówię, j wiesz doskonale, że 
mam słuszność. Na widok każdej dzier
latki krygujesz się, rzucasz jej zabójcze 
spojrzenie ... Robisz mii wymówki za 
wczorajszy wieczór, a myślisz, że cię nie

widziałam w pokojach bridżowych ... 
Weszłam tam...

— Ty weszła« do pokoju brydżowe
go? ...

—. Byłam tam, mój kochany. Nawet 
mnie jednak nie zauważyłeś tak byłeś 
zajęty nadskakiwaniem tej kościstej bru 
netce, która kpiła z ciebie. To było do
piero kom ęzne. Dość tego jednak, chodź 
my na kolację. Wszystko jest wstrętne i 
tym okropniejsze, że trwać będzie 
wiecznie.

Nastała krótka chwila ciszy, po czym 
rozległ się trzask zamykanych drzwi i 
odgłos kroków na korytarzu.

Hanka, która usiadła na krześle, aby 
wygodniej słuchać, wstała.

— Kłócili się pewnie przy ubieraniu
— rzekła. — Chodźmy także na dół. 
Włożę tylko suknię.

— Suknię bez pleców, jak u tej pani
— odparł drwiąco Andrzej przeczesu
jąc czarną czuprynę.

Drobna figurka Hanki, stojącej przed 
lustrem, zatrzęsła się z oburzenia.

— Co takiego? Więc ty także uwa
żasz, że ubieram się wyzywająco. Zresz
tą słyszałam to już od ciebie. Wszyscy 
mężczyźni są jednacy. Gdy tylko się oże 
nią chcieliby, żeby ich żony chodziły w 
worku.

— A kobiety chcą uniknąć worka nie 
ubierając się wcale. Naśladują Ewę 
przed popełnieniem grzechu pierworo
dnego.

Hanka zaczerwieniła się z gniewu, 
posiadała jednak zmysł krytyczny, 
więc po chwili wybuchnęła śmiechem.

— Nie, Andrzeju, proszę cię dajmy 
spokój. Ne będziemy ich przecież naśla
dować. Swoją drogą chciałabym bardzo 
zobaczyć tych naszych sąsiadów, kobie
tę, która czaruje wszystkich mężczyzn.

— I Don Juana uwodzącego wszyst
kie kobiety.

— W każdym razie są o siebie za
zdrośni, co dowodzi, że się kochają —

stwierdziła Hanka. — Gotów jesteś, 
Andrzeju?

— Tak, chodźmy. Jeżeli będziesz o 
mnie zazdrosna, opanuj się.

— Osioł z ciebie. To przecież ja ro
bię sceny.

Hanka i Andrzej zjedli wesoło obiad 
w gwarnej restauracji, po czym poszli 
do kasyna na dancing.

Wrócili do hotelu po północy. W win 
dzie znajdowali się już jacyś państwo.

Na drugim piętrze winda stanęła. 
Nieznajomi wyszli z niej pierwsi i skie
rowali się w tę samą stronę, co Hanka
i Andrzej. Ku ich zdumieniu weszli do 
pokoju, z którego przed kolacją docho
dziły odgłosy kłótni.

— Nasi sąsiedzi — szepnęła Hanka.
— Ich podsłuchiwaliśmy przed tym. 
Wiesz, że to niesłychane!...

— Wydawało mi się, że poznaję głos 
tej pani, gdy powiedziała mężowi, żeby 
zaświecił światło w windzie — odparł 
Andrzej również szeptem. — Ale nie 
chciałem wierzyć.

Hanka usiadła nie mogąc ochhłoną# 
ze zdziwienia.

— Przecież ona ma wyżej pięćdzie
siątki i to grubo wyżej ... Zachowała 
dobrą figurę, jest elegancka i ładnie u* 
brana, przyznaję, ale przecież ta usma- 
rowana twarz i włosy czerwone wszyst
kich odcieni i torby pod oczami widocz
ne mimo zabiegów kosmetycznych, tea 
bardzo widocznych ...

— A on ufarbowany, pomarszczony» 
ściśnięty gorsetem ... typowy stary pięlc 
niś ... Tacy ludzie robią sobie sceny za
zdrości ... Okropnie! Istna tragifarsa!

— Tak... starzejąca się miłość..v
— Ładna perspektywa — mruiknął 

Andrzej z goryczą.
— Nie mów tego — odparła Hanka,

— Przeciwnie mnie to napawa otuchą, 
na przyszłość. Przecież oni trzymają się, 
nie ustępują z pola, żyją pełnym życiem 
mimo późnego wieku. Wierz mi, że te 
nadzwyczajne i godne podziwu!...
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JOttmika zmądk&wa
ZEBRANIA ZWIĄZKU METALOWCÓW

Z. Z. P.
Chorzów n — w piątek dnia 14 kwietnia br. 

zebranie filii I o godzinie 17,00, lokal Ka 
tolicki Dom Związkowy, ul. Pudlerska.

Chorzów-Klimzowiec — w niedzielę dnia 16 
kwietnia br. zebranie filii Klimzowiec o 
godz. 15,00, lokal p. Słodczyk.

Bogucice — W sobotę dnia 15 kwietnia br. 
zebranie filii o godz. 17-tej, lokal p. Bi- 
brzyckiego, ulica Markiewki.

Brzozo wice-Kamień — W sobotę dnia 15-go 
kwietnia br. zebranie filii o godzinie 15 
min. 30, lokal p. Lupa.

t#isów — W niedzielę, dnia 16 kwietnia br, 
zebranie filii o godzinie 14-tej, lokal p. 
Mochala.

Lipiny — W niedzielę, dnia 16 kwietnia br., 
zebranie tercjan szkolnych o godzinie 14- 
tej w szkole nr. V.

er
ZEBRANIA ZWIĄZKU GÓRNIKÓW ZZP.

W niedzielę, dnia 16 kwietnia, odbywać
się będą zebrania filijne Związku Górników
ZZP. w następujących miejscowościach.
Chorzów, filia III — zebranie o godz. 11 w 

lokalu p. Deja.
Bańgów — Zebranie górników o godz. 14 

w lokalu p. Bubały.
Piekary SI. — Zebranie górników o godz. 14 

w lokalu p. Gruszki.
Kosztowy — Zebranie górników o godz. 15 

w lokalu p. Szkółki.
Ruda Polud. filia II — Zebranie o godz. 14 

w lokalu Kasyna Górnicz.
Gostyń — Zebranie o godz. 16 w lokalu 

p. Chroboka.
Łaziska Średnie — Zebranie o godz. 15,30 w 

lokalu p. Osiadłego.
Orzesze — Zebranie o godz. 15 w lokalu p. 

Pająka.
Dąbrówka Mała — Zebranie o godz. 16 w lo

kalu Sokolnia.
Siemianowice — Zebranie o godz. 14 w loka 

lu p. Uhera.
Michalkowlce — Zebranie o godz. 14,30 w lo 

kału p. Benkego.
Katowice filia I — Zebranie o godz. 14 w 

lokalu Strzecha Górnicza.
Świętochłowice — Zebranie o godz. 16 w lo

kalu p. Fromera.
Bielszo wice filia II góra. — Zebranie o go

dzinie 14 w lokalu p. Poloka.
Chorzów filia IV masz. i rzem. — Zebranie 

o godz. 10, lokal: Dom Ludowy, ul. Sien
kiewicza.

Lędziny — Zebranie o godz. 14,30 lokal p. 
Domżola.

Nowa Wieś — Zebranie filii II dnia 16-go 
kwietnia o godz. 15-tej w sali p. Jaworka.

Lipiny. — Zebranie dnia 16 kwietnia o go
dzinie 14-tej, lokal p. Machonia.

Chorzów II. — W niedzielę, dnia 16 kwietnia 
o godz. 14-tej na sali Domu Katolickiego 
ul. Pudlerska.

Chorzów. — Zebranie filii VT Maszynistów i 
Rzemieślników ZZP. w niedzielę, dnia 16. 
kwietnia br. o godz. 10 w Miejskim Domu 
Ludowym.

BACZNOŚĆ! BACZNOŚĆ!
URobotnicy zatrudnieni w hucie „Laura

W sobotę, dnia 15 kwietnia br. od godz. 6-tej do godz. 17-tej odbędą się wy
bory do Bady Zakładowej huty „Laura" w Siemianowicach.

Lista Związku Metalowców Z. Z P. nosi Nr. 4.
Czołowymi kandydatami są:
1) Kadłubek Augustyn, 3) Smierek Tomasz
2) Adamek Wilhelm 4) Jęszczok Ludwik
Robotnicy huty „Laura"! w Waszym interesie leży, aby lista Związku Metal. 

Z. Z. P. osiągnęła zwycięstwo przy wyborach, gdyż kandydaci znani Wam są jako 
sumienni obrońcy spraw robotniczych.

To też każdy uświadomiony pracow nik w dniu wyborów odda swój głos na
LISTĘ Nr 4.

Wielki wiec kobiet«Chorzowie
Przysposobienie Kobiet do Obrony 

Kraju organizuje w Chorzowie w sali 
Katolickiego Domu Związkowego w 
piątek, dnia 14 b. m. o godz. 17-tej 
WIELKI WIEC, na który wzywa wszy-

stkie Obywatelki m. Chorzowa. Na wie 
cu tym spotkają się wszystkie Polki na
szego miasta.
Ośrodek Pogotowia Moralnego Przy
sposobienia Kobiet do Obrony Kraju.

Niemieckie napisy firmowe w Chorzowie
W Chorzowie niestety są jeszcze oby 

watele, którzy nie poczuwają się do od- 
niemczenia naszego miasta. Mianowicie 
na budynku gospodarczym, stojącym w 
ogrodzie przy ulicy Floriańskiej, na
przeciw domu Nr. 3 zawieszona jest du
ża drewniana tablica firmowa z nastę
pującym napisem:

„STELLMACHERREI U. WAGEN
BAU — JERZY MASSEK — BU

DOWA WOZÓW“.
Tablica ta wisi tam od kilku lat i 

właściciel nie uważa za stosowne rażą
cego dla Polaka napisu usunąć. Może się 
wstydzi swych ziomków.

Z zemsty podpalono zabudowanie rolnika
W środę w nocy wybuchł groźny 

pożar w zabudowaniach rolnika Fran
ciszka Hekery w Grodziszczu pow. ry
bnicki. Ogień strawił doszczętnie stodo
łę wraz z zbiorami i inwentarzem go
spodarskim oraz dach domu mieszkal

nego. Badanie przyczyn pożaru dopro
wadziło do ustalenia, iż powstał on przy 
puszczalnie skutkiem podpalenia ż zam 
sty. Dalsze dochodzenia prowadzi miej
scowa policja. Szkoda jest poważna.

QtaUduiemy!
W dniu 14 kwietnia obchodzi członek 

filii Związku Górników ZZP. Łagiewniki 
63 rocznicę swoich imienin drh. Piotr Ha- 
droszęk. Tą drogą członkowie i zarząd 
filii składają Solenizantowi serdeczne ży
czenia.

©
W dniu 13 kwietnia br. obchodzi długo

letni członek filii Związku Górników ZZP. 
w Lipinach, Gregoarcki Wilhelm z Lipin 
dzień swych urodzin. Serdeczne życzenia 
składają Solenizantowi członkowie filii.

ZAMACH SAMOBÓJCZY
Wczoraj po południu na Karbowej 

W Katowicach w pobliżu torów kolejki 
wąskotorowej, usiłowała pozbawić się 
życia przez wypicie % litra esencji oc
towej 32-letnia Olga Ordon, zam. w Ka 
towicach (Plebiscytowa 21). Desperat- 
kę odstawiono pogotowiem do szpitala 
miejskiego, gdzie pozostała na kuracji. 
Lekarze mają nadzieję uratowania jej 
życia.

Popełnił samobójstwo na grobie matki
strzelagąc sobie z rewolweru w skroń

Ubiegłego popołudnia na cmentarzu 
żydowskim w Aleksandrowicach pod 
Bielskiem popełnił samobójstwo strze
lając sobie z rewolweru w skroń na 
grobie swej matki, 33-letni Ernest Els

ner, kupiec żydowski z Bielska.
Denat pozostawił krótki list, w któ

rym zawiadamia, że dobrowolnie roz
staje się z życiem, nie podał jednak po
wodów, dlaczego to uczynił.

Przykładną karą wymierzył sąd prowokatorowi
Przed Sądem Okręgowym w Katowi

cach odpowiadał za lżenie Narodu i Pań 
stwa Polskiego Józef Pinsula, szofer z Ka

ZAMÓWIENIE MIN. KOMUNIKACJI 
W HUTACH ŚLĄSKICH.

Ministerstwo Komunikacji zamówiło 
ostatnio w hutach śląskich 2.700 ton ak- 
cesorii kolejowych na kwotę pól milio
na złotych.

Rór toocześnie Francusko - Polskie To
warzystwo Kolejowe zamówiło akceso
ria kolejowe na kwotę około 100 tysię
cy złotych.

KARAMBOL SAMOCHODOWY
Wsławiony szeregiem wypadków 

narożnik ulic Wita Stwosza i Ligonia 
był wczoraj około godz. 14-tej widow
nią nowego karambolu samochodowe
go. Zderzył się tam mianowicie samo
chód osobowy prowadzony przez wła
ściciela Huberta Behrendta z Katowic 
(Podchorążych 3) z samochodem osobo
wym, prowadzonym przez szofera Ed
munda Malinę z Świętochłowic. Skut
kiem zderzenia, przy którym oba samo 
chody zostały silnie uszkodzone, samo
chód Behrendta odrzucił ten drugi wóz 
na stojący przed Unią Przem. samo
chód Rybn. Gwar. Węgl. i również go 
silnie uszkodził. Ludzie wyszli bez 
szwanku.

towic II, który .w dniu 11 grudnia uh. r. 
będąc lekko podchmielony zaczepiał na 
ulicy w Katowicach przechodniów, lżył 
ich i bił.

Z uwagi na treść wyzwisk prokurator 
domagał się dlań kary półtora roku wię 
zienia. Sąd skazał Pinsulę na 10 miesię
cy bezwzględnego więzienia.

—IX—
NIEMCY I CZECHY UCIEKAJĄ 

Z CZECH.
W powiecie frysztackim i cieszyń

skim Straż Graniczna i policja w dal
szym ciągu wyłapuje nader licznych u- 
ciekinierów z terenu dawnej Czecho
słowacji, wśród których największa licz 
ba jest Niemców i Czechów, mniej na
tomiast żydów.

PIES UJĄŁ PRZEMYTNIKA 
POD GIERAŁTOWICAMI.

Do dramatycznego zajścia doszło osfat 
nio na pograniczu polsko-niemieckim. 
Na odcinku granicznym pod Gierałtowi
cami, w pow. rybnickim, patrolujący 
strażnik graniczny zauważył kilku oso
bników, przekradających się z pakunka 
mi przez granicę. Za uciekającymi puścił 
się w pogoń pies strażnika i ujął jedne
go z przemytników Henryka Hajduka z 
Gierałtowic. Niósł on towary zagranicz
ne, wartości 500 zł. (K)

REPERTUAR KIN 11
CHORZÓW

APOLLO — 1) Ostatnia brygada. 2) Szar
latan.

COLOSSEUM — 1) Nie umiał odmówić ko
biecie. 2) Jastrząb.

DELTA — 1) Nasza czwórka. 2) Zbrodnia 
w Monte Carlo.

ROXY — 1) Paweł i Gaweł. 2) Żelazne 
hełmy.

KATOWICE
CAPITOL — Gunga Din.
CASINO — Wzorowy małżonek.
COLOSSEUM — Głos matki.
SŁONCE — Mikado.
STYLOWY — Niebiesk’1 lis.
UNION — Cztery córki.
ZORZA — Włóczęgi.

MYSŁOWICE
ADRIA — 1) Serce matki. 2) Dobry nad

program.
HELIOS — 1) Czarny upiór. 2) Zuzanna 

idzie w świat.
ODEON — 1) Obuży. 2) Młode serca.

WIELKIE HAJDUKI
ŚLĄSKIE — l) Miłość w kajdanach. 2) Zew 

pusty«*.
ŚWIĘTOCHŁOWICE

APOLLO — 1) Czerwone orchidee. 2) W si
dłach miłości.

COLOSSEUM — 1) Złotowłosa. 2) Alpejskie 
osły.

PIEKARY SL.
APOLLO — 1) Batalia Nieustraszonych. — 

2) W żelaznym Chełmie.
UCIECHA — 1) Indyjski grobowiec. 2) Ty

dzień przed ślubem.
LIPINY SL.

COLOSSEUM — 1) Olympiads 1 część: Świę 
to Narodów. 2) Prawo profesora Ladzaja.

CASYNO — 1) Tajny wywiad. 2) Nieznośna 
dziewczyna.

NOWY BYTOM
PATRIA — 1) Niebieski lis. 2) Przestępca.

CHROPACZÖW
SLĄSK — l) Żebrak w purpurze. 2) Bogaty 

nadprogram.
ORZEGÖW

ŚWIATOWID — 1) 5 milionów szuka spaofko 
biercy. 2) Bunt załogi.

KOCHŁOWICE
BAJKA — 1) Marnotrawna córka. 2) Pa

ryżanka.
ŁAGIEWNIKI

RAJ — 1) Niebieski lis. 2) Biały motyl
SIEMIANOWICE

APOLLO — 1) Patrol bohaterów. 2) Hrabia 
i kelner.

PREMIERA.

— Dlaczego przemawiał pan tak dłu
go nad grobem swojej żony?

— Bo po raz pierwszy mi nie prze
rywała.

Ubrania gimnastyczne od 1,10 zł 
Koszulki gimnastyczne od 0,75 zł

TIC
Chorzów I.

CBNHBK OCUbOSanR
w tekście:

ze 1 raka jednełamowy na shrozrie tytuło- 
• •*..,•••.«, zł. i,oo 

za I mAn jednotomowy w tekście na dał-
0,80

t płaci ze słowo 26 gr. 
«8» poszukujących pracy . . . 0,10 gr. 
metłymoniałne ....... 0,20 gr.
ttoetym drukiem . , »' « , . 0,40 gr.
Najniższa cena drobnego ogłoszenia zł. 
ŻSO — cHa poszukujących pracy zł. 1,80.

w tekście do 3 00

260 mikn aa

za 1 mFm jedno-

W tkdede ogtoeoenkywym aa 1 m/ta je
dnałam. . . . i........................ 0,3» gr.
Miesięczny abonament z dostawą do do
mu przez kolportera hd> pocztę w krajn 
złotych . .......... 2,90
Nie przyjmujemy odpowiedzialności za 
omyłki powstałe przez nadanie tekstu te
lefonem.

m
Redaktorzy działów:

politycznego i red. nacz. mgr. 

red- Czesław

kroniki lokalnej, wiadomości społecznych o 
charakterze lokalnym, rozmaitości, powie
ściowego, nowelistycznego 1 kobiecego — 
red. Stefan Ntesspśr.

- red. Alfred 
Za dział ogłoszeń 

łodzi ej.
Wydawca: „/.jednocssaie”

z ogr. odpew. Chorzów. 
Druk f-y Leopold Nowak Zcdd. Or* 
ulica Hajducka W, Pod kłem 

Hermana Zęba.

• CłKnwdWj
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Odcinek 252.
— Jestem otoczony nieprzyjaciółmi — 

szepnął do mnie a czoło jego pokryło się 
fałdami — potrzebuję przeto koło siebie 
ludzi, na których w zupełności mógłbym 
polegać.

Orłów, będziesz jednym z czterech ka
pitanów, którzy muszą nieustannie czu
wać nade mną, dniem i nocą.

Padłem cesarzowi do nóg i przysiąg
łem mu, że okażę się godnym jego zau
fania i łaski.

Wiedziałem bowiem, że ta nominacja 
była objawem szczególniejszej łaski.

Car Paweł wybrał sobie czterech ka
pitanów z armii, którym powierzył swą 
osobę.

Musieli się oni zawsze zmieniać w 
służbie, a dwóch z nich było zawsze 
przy nim tak w dzień jak i w nocy.

Kto dwa lata okazywał się wiernym 
w tej służbie, mógł dojść do najwyż
szych godności.

Wszyscy prawie generałowie rosyj
skiej armii byli niegdyś adiutantami 
cesarza.

Wyszedłem z gabinetu cesarza nad 
wyraz uszczęśliwiony, wezbrała we 
mnie duma i rządza zaszczytów i wi
działem się już na najwyższych stano
wiskach.

Pełniłem służbę swą z całą gorliwo
ścią i coraz więcej zyskiwałem zaufanie 
cara.

Obowiązkiem moim było spać w no
cy przed drzwiami sypialni cesarskiej i 
to było mi nie bardzo przyjemnym, nie 
dlatego, żeby mi było niewygodnie, 
gdyż adiutantowi ustawiano miękkie 
łóżko u progu sypialni carskiej, lecz 
dlatego, że lubiałem kobiety.

Ponieważ zaś miałem ładną postawę 
1 piękne oblicze, miałem u kobiet wiel
kie szczęście.

Nie potrzebowałem długo oblęgać 
twierdzy niewieściego serca, wszystkie 
kapitulowały zwykle po krótkim oporze 
albo i bez oporu.

Na dworze Pawła była pewna nad
zwyczaj piękna wdówka.

Była zaledwie rok zamężną, a śmierć 
starego małżonka oddała jej milionowy 
majątek.

Mą/ż jej był o nią zazdrosny, a po
nieważ była nadzwyczaj piękna, chcąc 
ją ukryć przed wzrokiem mężczyzn, 
trzymał ją gdzieś w zapadłym zakątku 
prowincji.

Teraz zaś pośpieszyła do Petersburg« 
i wnet udało się jej otrzymać wstęp na 
zabawy dworskie.

Tutaj poznaliśmy się i nie trwało 
długo, a ja byłem już ulubieńcem hra
biny Eolskiej.

Abyśmy się mogli spotykać niewi
dziani przez ludzi, wynajęła hrabina sta 
tek żeglugowy, który przez cały rok 
stał tuż pod Petersburgiem na Newie.

Gdy wybiła godzina schadzki, wsia
dłem w lesie w łódkę, w zimie zaś w 
sanki j zdążyłem do statku.

Tutaj zrzucano mi sznurową drabin
kę, po której wyłaziłem na pokład, a za 
chwilę siedziałem już w eleganckiej ka 
jucie, przy boku pałającej miłością ko
biety.

Piękne były te noce, jakie wtedy 
przeżyłem — mówił pustelnik po krót
kiej mowie — dziś jednakże wzdrygam 
się na ich wspomnienie i krew swoją od 
dałbym za to, gdyby można zrobić że 
nie było to, co się stało.

Jakkolwiek staraliśmy się nasz stosu 
nek utrzymywać w tajemnicy, to je
dnak pogłoski musiały stąd dojść do Pe 
tersbunga, do kół, w których przebywa
liśmy, gdyż ku wielkiemu mojemu zdzi 
wieniu dowiedziałem się pewnego dnia 
z nst samego cesarza, że wie o tym.

Miałem znowu przy nim nocną służ- 
i chciałem się już położyć na posłania, 
pod jego drzwiami, gdy w tym zawołał 
mię do siebie.

Cierpiał wtedy na bezsenność i miał 
zwyczaj wołać do siebie pełniących służ 
bę oficerów na pogadankę.

Wszedłem do niego, a on prosił mię, 
żebym z nim zagrał w karty.

Graliśmy może z godzinę, gdy w tern 
Paweł odrzucił karty i rzekł, że woli po 
gadać trochę.

— Orłów, czy ty obcujesz z hrabiną 
Eolską? — zapytał mię znienacka, bo nic 
przed tym o hrabinie nie mówiliśmy.

— Tak jest, najjaśniejszy panie.
Cesarz Paweł przechylił głowę i o- 

parł na poręczy krzesła i patrzał w su
fit. I

— Ta Boiska, to piękna kobieta i1 
wspaniale zbudowana, lecz niestety, mi 
łość jej jest dziką jak górski strumień, 
i porywa ze sobą i trzeba być młodym, 
aby płomień móc odwzajemniać.

Ze zdumienia nie mogłem nic mówić. 
W tak'm tonie mówił o niej, jak *>. swej 
metr~s:e, czyż z jego «łów nie m ’ * a 
było wywnioskować, że był z hnabiią 
przed tym bliżej zamäjom onvm.

Postanowiłam koniecznie zbadać spra 
wę na miejscu. J

Skoro tylko mi mór czas nozwobł na 
pisałem hrab nie. że chcę się z nią wi- ! 
dzneć w naszym żaglowcu.

A gdy przys ła i chciała mi s:ę rzu-! 
cić w ram'ona byłem zimny \ na pozór 
obotehry. a nawet odpychający.

Ona nalegała na mn’e błagała mię. 
abym jej wytłumaczył, co spowodowało 
we mnie te zmianę.

Wtedy chwyciłem ją za oba rami. na j 
przyciągnąłem do siebie, a patrząc jej 
w oczy rzekłem:

— Myślałem że miłością swą obda- ’ 
rzył'm kobietę z sercem czystym, a n e 
carskiej metresie.

Słowa te zrobiły na niej piorunujące 
wrażenie.

Hrabina padła przede mną na kola- 1 
na i ze łzami w oczach zawołała:

— Ach, więc wiesz o wszystkim, po- . 
wiedziano ci to.

Ja nie powiedziałem jej, ma się ro
zumieć, że domyślam się tylko tego na 
podstawie kilku słów, wypowiedzianych 
przez cara, lecz udawałem że wszystko 
jest mi wiadomym.

Teraz opowiedziała mi, wśród prze
kleństw, które się tyczyły cara, całą 
swą historię życia.

Car widział ją raz, wpadła mu w

oko, a rozkaz jego wystarczył, że mu 
przyprowadzono tó młode i niewinne 
dziewczę.

Gdy zaś sprzykrzyła mu się, wydał 
ją za starego szlachcica którego była żo 
ną.

Gdy mi hrabina wyznawała tajemni 
cę jej upadku, jej nieszczęścia, pociąg 
nęła mię bliżej do siebie i wyznała, że 
nie myśli bynajmniej tego wszystkiego 
co się stało, ze spokojem przyjąć.

Nie, zemsta jest jedyną jej myślą, 
zemsta na tych którzy zatruli jej mło 
dość, który ją oddal w ręce nieszczęśli
wego człowieka.

Jakto? — zawołałem przestraszony, 
chcesz zemścić się na carze?

Wtedy ona zaśmiała się z goryczą.
Czvż ty myślisz, że ja jedna je

stem która cara nie naw dzi. Nie, tak, 
jak a. myślą s> !ki. o może nawet m:lio- 
ny. a ten kto zamorduje cara, będzie u- 
ważanym w całej Rosja za ci brodzieja.

I dziwrua rzecz słowa te nie mogły 
mi wviść /. ps.m eci od czasu, gdy je n- 
słyszal, m. i ws ędrie gdzie tylko sze
dłem, s- ł im siedziałutn zawsze mi się 
przypmn nały.

Hrabina zaś nie opuściła mię od tej 
chwili.

Um’rd łaszą mą zapalać żądzą zem
sty na carze, bo .j ja myślałem że mam 
powód nienawidzenia go. gdyż uwiódł 
bor1 : - przeze mnie kobietę.

Boisk . wprowadziła mię w towarzy
stwo, które się zebrało na sprzesiężenie 
na życie cara Pawła. Byli to ludzie sami 
bogaci i poważni, a ku wielkiemu memu 
zdumieniu spostrzegł im między spisków 
cami ludzi z na wyższej arystokracji ro 
*y jaki ej.

Pewnego dnia postanowiono, że car 
rosyjski me może długo żyć, jeż; I. Ro
sja nie ma być jeszcze bardziej nieszczę 
śliwą, i tak więc postanowioną została 
śmierć cara Pawia.

Przypominam sobie całkiem dokład
nie tę straszną noc.

Pustelnik zamilkł na chwilę jakby 
chciał nabrać sil do dalszego opowiada 
ni a, potem mówił dalej:

Zebraliśmy się w podziemnej piwni
cy pewnego domu, znajdującego się nie 
daleko Petersburga.

Osiemnastu ludzi zebrało się, aby za 
mordować cara.

Hrabina i ja przyszliśmy ostatni.
Powitano nas z radością i dziękowa

no hrabinie, że udało się jej wciągnąć 
mnie do tajnego związku.

Wiedziano bowiem, że byłem adju- 
tantem cara, że jego życie leżało w 
mych rękach.

Znalazło się wprawdzie kilku na zgro 
madzeniu, którzy nawoływali do rozwa
gi i ostrożności, lecz z skrzyczano ich, * 
nawet nazwano zdrajcami.

Wreszcie przyszło do głosowania, 
każdy z nas otrzymał sztylet.

W nyży ustawiono dwa stoliki, jeden 
z nich był pomalowany na czerwono- 
krwisto, drugi na biało.

Przed stolikami zaciągnięto zasłonę, 
która zakryła je przed naszym wzro
kiem.

Potem zwrócił się przewodniczący do 
nas i wytłumaczył nam, że każdy z nas 
ma pójść pojedynczo na firankę i wbić 
sztylet w jeden ze stojących stolików.

Czerwony oznacza śmierć dla cara, 
biały — życie

Począłem drżeć, bo me było wątpli
wości. że ludzie ci wykonują, co raz po
stanowili.

Jeden za drugim szedł za firankę i za 
każdym razem słychać było uderzenie 
sztyletu w stół i pękanie drzewa.

Wreszcie przyszła kolej na mnie.
Poszedłem za firankę.
Byłem sam, niewidzialny, wzrok mój 

padł na oba stoliki.
Okropność, wszystkie sztylety tkwi

ły w czerwonym, w białym zaś nie by
ło ani jednego.

To jednak utwierdziło mię w posta
nowieniu, głosowania za życiem cara Pa 
wia.

Silnie wbiłem w biały stolik.
Po kilku minutach oznajmił przewód 

niczący rezultat glosowania.
Car Paweł skazany na śmierć wszy

stkimi głosami przeciwko jednemu, je
dynemu.

Wiedziałem czyj to głos był.
Teraz chodziło o to, kto nr a wykonać 

wyrok.
Tutaj już miał rozstrzygać los.

(Ciąg dalszy nastąpi)
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wny fałszerz, mógłby z łatwością wybawić go z 
kłopotu, ale do tego potrzeba go było wt °' 'mni- 
czyć w swoje zamiary, a tego Franz Rittnei wcale 
nie życzył sobie.

ROZDZIAŁ IV.
W zupełnym swym odosobnieniu i głębokim 

zmartwieniu przyszła Edmie ochota napisać list do 
Marty de Reveroy.

Zdawało jej się, że ta rozmowa z ukochaną to
warzyszką lat dziecinnych przyniesie jej ulgę i po
ciechę.

Napisała zaraz rano i na śniadanie stawiła się 
z listem w ręku.

Edma, o czym nie wspomnieliśmy jeszcze, przy
jęła zaproszenie doktora i zazwyczaj jadała z nim 
razem.

Zobaczywszy list, Rittner domyślił się odrazu, 
o co prosić go będzie pensjonarka.

— Panie doktorze — odezwała się dziewczy
na — mam małą prośbę do pana...

— O cóż chodzi?
— O przesłanie tego oto listu na pocztę; napi

sałam do jednej z przyjaciółek moich na pensji.
— Służę pani, zaraz po śniadaniu oddam go 

sam na pocztę w Paryżu, to o parę godzin wcze
śniej dojdzie.

— Dziękuję panu doktorowi.
Franz wziął list i schował go do pugilaresu.
— Tylko proszę nie zapomnieć.
— Niech pani będzie spokojną, ja mam pamięć 

doskonałą.

3??

Dług, list pana Delariviere, przepełniony czu
łościami dla córki, był bezwiednie może bardzo 
smutny Ścisnęło się biedne serduszko panienki. 
W tym usposobieniu umysłu, w jakim się znaj
dowała, wydało się jej, że ojciec zarówno ją, jak 
i matkę opłakuje. Poczuła się opuszczoną, samotną 
i straconą. Zaczęła się bać tego domu nieznanego 
i pełnego tajemniczości, zaczęła się bać tych mu
rów wysokich, wśród których była zamkniętą, 
bała się wariatek, których nie widziała wcale, ale 
które prawie co noc budziły ją swoimi dzikimi 
krzykami i jękami tak strasznymi, że krew w ży
łach ścinały. Ogarniała ją wtedy straszna tęskno
ta. Zmieniała się też na twarzy, kolorki znikły, 
a wystąpiła bladość anemiczna, ruchy straciły 
elastyczną swobodę swoją, wszystko przekonało 
doktora, iż jakaś szczególna a nagła choroba opa
nowała młodą jego lokatorkę.

Zaczął się wypytywać.
Edma dawała odpowiedzi wymijające. Czyż 

biedne dziecko było w stanie wypowiedzieć, co się 
z nią dzieje? Zresztą nie miała bynajmniej zaufa
na do Franza Rittnera. Wzbudzał on w niej teraz 
instynktowną jakąś odrazę. Ukrywała swoje po
dejrzenia i swój niepokój, ale dusza jej trwogą się 
napełniała. Jeżeli czasami ożywiała się trochę, to 
wtedy tylko, kiedy się myślą w przeszłość cofała. 
Widziała wtedy, jak we śnie, słoneczny ogród pen
sjonatu, w którym się wychowała, widziała wiel
kie drzewa lasku Vincennes i pośród nich ukocha
ne sylwetki Marty de Roveroy i Grzegorza Ver
nier. Ale niestety, po kilku minutach rozkoszny 
sen ulatywał i na lazurowe niebo występowały



Wartość bojowa armii niemieckiej
Obiektywna ocena polskich kół wojskowych

„Polska Zbrojna“ omawia krytycz
nie wartość bojową armii niemieckiej. 
Organ naszej armii m. in. pisze:

„Przeszkolenie rezerw niedostatecz
ne (krótki okres 5 lat od 1933 roku). 
Żołnierz z dawnej Reichswehry, szko
lony tylko na „atrapach“ nowoczesnej 
broni, mniej bodaj zna ją, anieli żoł
nierz armii Trzeciej Rzeszy.

Dowództwo wyższe armii z natury 
rzeczy również słabo przygotowane do 
czekających je zadań. Kształcąc się 
przez długie lata w służbie Reichsweh
ry teoretycznie (bez oddziałów w tere
nie, zwłaszcza bez większych oddziałów 
taktycznych) i z palcem na mapach pod 
czas gier wojennych, nie nabyło ono 
praktycznego obycia z bojem i taktyką 
bojową. Autor jest zdania, że w długo
letnich warunkach nauki wyższych do
wódców trudno o dobre przeszkolenie 
chociażby dowódców pułkowych. Dużo 
gorzej przedstawia się sprawa, gdy cho
dzi o dowódców wielkich jednostek ope 
racyjnych.

„Wiemy wszyscy i orientujemy się 
w trudnościach dzisiejszego dowodzenia 
i skomplikowanym rozkazodawstwie na 
tych szczeblach. Dla opanowania tej 
prawdziwej sztuki dowodzenia, nie wy
starczą rozgrywki papierowe bez od
działów. Tu potrzebna jest długoletnia, 
oparta na praktycznych ćwiczeniach z 
oddziałami, wielkimi jednostkami i u- 
grupowaniami wyższego rzędu“.

Uwzględniając nawet okoliczność, że 
od roku 1933 mieli Niemcy możność 
praktycznego ćwiczenia swych wyż
szych dowódców — to jednak ani zbyt 
często, ani wystarczająco dokładnie.

Dowództwo niższe (od dowódcy kom 
panii do podoficerów włącznie) niesko
ordynowane w opanowaniu różnorod
ności wyszkolenia, spowodowanej roz
maitością broni nowoczesnej.

„Przedstawiłem tu — pisze autor — 
■grubsza trudności wyszkolenia i wy
mogi królowej broni — piechoty.

Oczywiście, że te trudności w przy
gotowaniu niższych dowódców będą je
szcze znacznie większe w pozostałych 
broniach i służbach specjalnych. Proszę 
spróbować wyszkolić dobrego działowe
go bez armat — jak to Niemcy zmusze
ni byli czynić do czasu zrzucenia z sie
bie militarnych kajdan Wersalu! A ka- 
walerzystę — bez możności zgrania się 
% każdą bronią, którą będzie musiał wła 
dać na wojnie? A czy może oprzeć na 
improwizacji przygotowanie i wyszko

lenie niższych dowódców, ba, nawet pro 
stych szeregowych, lotnictwa, broni 
pancernej, nowoczesnych saperów, od
działów chemicznych, wojsk łączności i 
wszelkiego rodzaju służb?

Każdy zgodzi się ze mną, iż taka im
prowizacja musi się odbić dotkliwie na 
jakości i wartości tych „zaimprowizo
wanych“ niższych dowódców.

Naturalnie, że od roku 1933 począw
szy a zwłaszcza po 1935 roku, wypro, 
dukowano w Niemczech całe zastępy 
żołnierzy pełnowartościowych każdej 
broni i specjalności. Czyż jednak ta licz

Fabrykanci samochodów starają się za
bezpieczyć klientelę przed wypadkami. 
Oryginalnym niewątpliwie wynalazkiem 
okazały się mówiące liczniki, wprowadzo
ne przez jedną z wielkich fabryk amery
kańskich. Wynalazek polega na tym, że 
z licznika wydobywają się słowa prze
strogi,, nagrane na płytę. Gdy szybkość 
dosięga 60-ciu kilometrów na godzinę, 
głos zapowiada: „Uwaga, szybkość ta nie

ba wystarczy dla nowoczesnej, milio
nowej armii narodowej?

Czy te przeszkolone zastępy niż
szych dowódców wypełnią 15-letnią lu
kę w systematycznym doskonaleniu re
zerw?

Myślę, że nie popełnimy omyłek, 
twierdząc, że pod względem wyszkole
nia i przygotowania niższych dowód
ców armia niemiecka wykaże w boju 
duże braki“.

W dalszym ciągu omawia autor ogól 
ne przygotowania Niemiec do wojny. 
Stwierdza w nich braki zasadnicze, bo

jest dozwolona w miastach i miastecz
kach“. Przy 75-klm głos staje się surow
szy: „Jesteś jeszcze panem swego wozu, 
ale uważaj!“. Przy stu kilometrach licz
nik krzyczy: „Od tej chwili jesteś całko
wicie odpowiedzialny za wszystko, co mo
że nastąpić!“. Wreszcie, kiedy szybkość 
dochodzi do 120 kilometrów na godzinę, 
wydobywa się z licznika ponury głos: 
„Błagam Boga o spokój dla Twojej duszy“.

trudności w bardzo skomplikowanych 
współcześnie planach mobilizacyjnych, 
których dokładne i bezbłędne opracowa 
nie (błąd każdy może spowodować ogro
mne zamieszanie) wymaga czasu dłu
giego. Dalsze trudności sprawia brak 
surowców i gospodarka namiastkami, 
które w czasie bezkrwawej aneksji 
Austrii wykazała poważne niebezpie
czeństwa dla niemieckiej broni zmoto
ryzowanej.

Wreszcie o moralnych wartościach 
armii niemieckiej pisze autor:

„Wiemy, że w tej dziedzinie łatwo 
jest o omyłkę. Niemniej istnieją pewne 
wiadome, które pozwalają na wyciąg
nięcie wniosków jeszcze przed bitwą —- 
o wartościach moralnych każdej armii.

Spróbuję oświetlić, w sposób zupeł
nie ogólny, te przypuszczalne wartości 
armii niemieckiej. Zastrzegam się przy 
tym z góry, że jestem daleki od tego, by 
propagować lekceważenie tej armii, któ 
ra niczym na to nie zasłużyła.

Chcę jednak w kilku słowach przed
stawić różnicę między starą armią Nie
miec, która w roku 1914 poszła w bój — 
a armią młodej nowej Rzeszy.

Główne cechy starej armii, to:
— duża karność żołnierza, starannie 

wypielęgnowana w okresie po zwycię
skiej wojnie 1870-71 do czasu wojny 
światowej;

— wykazane w wielkiej wojnie do
bre wyszkolenie i duża bitność żołnie
rza, jednak przy dużym- poparciu tech
niki i zapewnionym dobrym zaopatrze
niu.

Armia obecnej Rzeszy:
— nie jest pozbawiona polityki i jej 

wpływów. Wiemy o tym dobrze, gdyż 
byliśmy świadkami wielkich rozgrywek, 
pod względem, na czołowych stanowi
skach tej armii, z chwilą nastania dzisiej 
szego reżimu. W skutek powyższego ar
mia ta jest mniej spoista od -armii 1914 
roku;

— poziom wyszkolenia i bitność dzi« 
siejszej armii nie są jeszcze oczywiście 
wypróbowane. W porównaniu do starej 
armii, przedwojennej, armia ta nie mo
że jednak opierać swoich tradycyj na 
wojnie zwycięskiej.

Bitność tej armii będzie zależała w 
dużej mierze od tego, jak będzie dowo
dzona na wojnie. Stara armia popełnia
ła pod tym względem niejednokrotnie 
bardzo duże błędy, znane nam z historii 
wielkiej wojny.

Trudno przypuszczać, by dzisiejsza 
młoda armia, miała być nagle lepiej do
wodzona.

Poza tym będzie bitność armii obec
nej Rzeszy zależała, w znacznym stop
niu, od charakteru i bitności przeciwni
ka, który postawi pierw-szy opór dalsze
mu jej „Drangowi“.

Z tą chwilą, gdy opór ten będzie sta
nowczy, poparty zaczepną ripostą napad 
niętego — otrzymamy niezawodną od
powiedź na wyrażoną przeze mnie wąt
pliwość odnośnie wartości niemieckiego 
dowodzenia, którego przypuszczalne bro 
ki odbiją się na bitności jego wojsk.

Gdy natomiast opór przeciwnika ar
mii niemieckiej będzie trwał — wystą
pią po stronie tej armii, już po niedłu
gim czasie braki w dobrym zaopatrze
niu, tak niezbędnym dla podtrzymania 
tego żołnierza. Braki te nie wpłyną za
pewne w sposób dodatni na morale tej 
armii.

Rea-sumując, stwierdzam, że omówi
łem jedynie w sposób bardzo po
wierzchowny przypuszczalne wartości i 
braki armii naszego zachodniego są
siada.

Cały świat pełny jest dziś rozważań 
na temat ekspansji Niemiec i jej potęgi 
militarnej. Czy ta potęga jest aż tak 
istotną, by miała nadal łamać granice 
państw Stiłmym szumem silników i ko
mendą „naprzód"? Przekonany jestem, 
że w przyszłości już sama komenda nie 
wystarczy — i że nareszcie zagzami 
-wałka".
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czarne z powrotem chmury. Chwytała ją smutna 
rzeczywistość.

Doktor Rittner otaczał ją nadzwyczajnym sta
raniem i wyjątkową pieczołowitością, ale spod tej 
czułej powierzchowności przebijała wyraźnie hi
pokryzja. Rittner od tygodnia zmienił się także 
bardzo. Drżenie powiek zdradzało nieustanną oba
wę, dreszcze go przechodziły na najmniejszy ha
łas. Czarna chmura osiadła na czole zazwyczaj ja
śniejącym powagą.

W tej chwili był u doktora Rittnera Rene Jan- 
celyn. Obaj wspólnicy rozmawiali długo ze sobą 
o pannie Pauli Baltus. Przysięga jej pomszczenia 
brata przyprawiała obydwu o niezmierną trwogę. 
Liczyli na Fabrycjusza, jak na konduktora pioru
nowego liczy się w czasie wielkiej burzy, a tu wy
jazd wspólnika pozostawił ich całkiem bezbron
nych.

— Kto to wie — powtarzali sobie — kto to wie, 
czy Fabrycjusz, wiedząc, że znajdzie majątek w 
Nowym Jorku, nie uciekł przed niebezpieczeńst
wem, kto wie, czy powróci?

Zarówno też Rene Jancelyn, jak i doktor Ritt
ner rozeszli się bardzo zaniepokojeni.

Jak większa część złoczyńców, zdolnych do 
wszelkich zbrodni, Franz był w głębi duszy tchó
rzem okrutnym. Wobec niebezpieczeństwa tracił 
głowę. Jedyną deskę ocalenia dla siebie i z Fran
cji i to w sposób, zacierający wszelkie ślady poza 
sobą.

Rittner myślał o pozbyciu się swojego zakładu, 
ale że nie chciał używać pośrednictwa ogłoszeń 
dziennikarskich, upoważnił kilka osób do rozpusz-
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czenia wiadomości w świecie lekarskim, ż dyrektor 
sławnego domu zdrowia w Auteuil gotów sprze
dać instytut ten za gotowe pieniądze.

Czy się trafi taki nabywca?
Do tego niepokoju przyłączył się inny jeszcze. 

Przerzucając drżącą ręką kartki książeczki w czar
ne płótno oprawionej, a pełnej dziwnych notatek, 
małą część których znamy już także, myślał bar
dzo o tym, co się stanie z tymi wszystkimi tajem
nicami, które trzymał pod kluczem.

— Gdyby sprzedaż mogła przyjść do skutku — 
prawił nieraz sobie — nabywca nie dowiedziałby 
się o niczym i niczegoby się nie domyśli. Wszyst
ko poszłoby zwykłym biegiem. Co do mnie, czegó- 
bym się miał obawiać? Dostawszy się raz poza 
granice Francji, schowam się dobrze w głębi Nie
miec, przyoblekę się w nową skórę i w nowe na
zwisko i niech licho porwie wszelkie zobowiązania! 
Co m tam, że potracą głupcy, co mi naprzód po
płacili! ... Nie będzie mnie i basta.

Poniszczył już bardzo wiele kompromitujących 
go papierów i korespondencji — bo miał się ciągle 
na baczności, a przed oczami widział ciągle pro
kuratora rzeczypospolitej, komisarza policji i agen
tów bezpieczeństwa. Miał mąłą, nikomu nieznaną 
furtkę w murze, wychodzącą na bulwar Montmo
rency i przez nią wymknąć się zamierzał. Zreali
zował wszystkie wartościowe papiery — a małą 
szkatułkę, wypchaną biletami bankowymi i zao
patrzoną we dwa zameczki, łatwo mu było zabrać 
przy każdym najmniejszym zaalarmowaniu.

Jednej mu tylko rzeczy dotąd brakowało, pasz
portu na cudze nazwisko. Rene Jancelyn, wytoa-

WOJSKA WŁOSKIE POD OSŁONĄ SKAŁ.
Oto oddział piechoty włoskiej, ukryty za skałami w pobliżu Durazzo. jak wia
domo, w tej miejscowości AlbafTczycy stawili krwawy opór, który kosztował

Włochów wielu zabitych i rannych.

Mówiące trail samochodowe


