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PARYŻ. W Katalonii wybuchła druga woj
na domowa, tym razem między anarchistami a 
komunistami i socjalistami, w rękach których 
pozostaje faktyczna władza w Katalonii a prze 
dewszystkim rząd kataloński — Generalidad.

Tarcia między anarchistami i marksistami 
datują się od pierwszych dni wybuchu wojny 
domowej. W pirenejskieh miasteczkach Puig- 
cerda i Seu Urgell powstały nawet dwie repu
bliki anarchistyczne, które ogłosiły całkowitą 
niezależność od Barcelony.

Powodem rewolty było ultimatum anarchi
stów wystosowane do Generalidad. Anarchiści 
domagali się oddania im całej władzy, dowo
dząc, że od początku wojny jedynie oni walczą 
a milicje komunistyczne i socjalistyczne w o- 
góle na froncie nie były.

W odpowiedzi na to Generalidad zarządził 
rozbrojenie wszystkich anarchistów. Ci jednak 
nie pozwolili rozbroić się i otoczyli kordonem 
uzbrojonej milicji pałac rządowy. Prezydent 
Companys próbował przemawiać do anarchi
stycznych milicjantów, lecz na balkon pałacu 
rządowego posypały się strzały. Te strzały sta
ły sie oficjalnym wypowiedzeniem wojny.

W ciągu wtorku uzbrojone oddziały anar
chistów zatrzymywały i rozbrajały na ulicach 
żołnierzy i policjantów, którzy deklarowali się 
jako zwolennicy Generalidad. Wszystkich za
trzymanych odprowadzano pod bagnetami na 
jedno z bardziej oddalonych przedmieść, gdzie 
oddawano ich pod straż komitetów robotni
czych. Ponadto anarchiści zdołali uwolnić 
swych towarzyszy aresztowanych w ciągu 
ostatnich dni przez władze rządowe.

Głównym celem ataków oddziałów anarchi
stycznych stała się centrala telefoniczna. Do 
Perpignan nadeszły wiadomości, że gmach te
lefonów został przez anarchistów zdobyty. 
Według innych wiadomości całe śródmieście 
znajduje się w rękach oddziałów rządowych, 
socjalistyczno-komunistycznych, podczas gdy 
anarchistom udało się opanować tylko przed
mieścia.

Na wieść o walkach w stolicy wybuchły roz
ruchy anarchistyczne w wielu ośrodkach na 
prcwincji.

Radiostacje rządowe w Katalonii ogłaszają 
odezwy, nawołując ludność do walki z „uzbro
jonymi bandami" anarchistów.

PARYŻ. Prasa francuska w sensacyjnej for
mie podaje szczegóły rewolty anarchistycznej 
w Barcelonie.

Według wiadomości nadeszłych wczoraj ra
no, oddziały anarchistów opanowały gmach 
poczty głównej, gdzie mieści się centrala tele
fonów. Szturmówki czerwonej gwarii próbowa
ły pocztę o*dbić. Doszło do krwawej bitwy, pod
czas której zginęło około 100 osób. Druga bitwa 
rozegrała się pod pałacem rządowym, gdzie

w Barcelonie
zwyciężyli komuniści, spychając anarchistów 
na przedmieścia.

O powadze sytuacji świadczy fakt, że dla 
strzeżenia konsulatu francuskiego wysadzono 
ze stojących na redzie, w porcie barcelońskim 
francuskich okrętów wojennych oddziały ma
rynarzy francuskich.

KTO ZNISZCZYŁ ŚWIĘTE MIASTO
LONDYN. Specjalny korespondent „Times" 

w Vitoria donosi, iż wszczęte zostało dochodze
nie w celu ustalenia przyczyn zniszczenia 
Guernica. Zdaniem powstańców, ruiny pozwo
lą dowieść, że Baskowie są bardziej odpowie
dzialni za pożary niż samoloty wojsk gen. 
Franco. W samym Guernica znaleziono nie 
wiele śladów bombardowania. Otwory, które

korespondent widział w ziemi, nie wydają się 
być wyżłobione przez bomby, są nowiem zbyt 
wielkie, lecz przez miny, założone w celu prze 
cięcia ulic. Na dachu kościoła widać otwór 
spowodowany bombą, sam kościół jednak nie 
spłonął. Podobnie na ulicy wiodącej do cen
trum miasta, znajduje się szereg willi, z któ
rych trzy czy cztery zostały zniszczone przez 
ogień, lecz jak się zdaje, nie były dotknięte 
bombardowaniem. Tuż obok widać, jakby dla 
kontrastu, dom zniszczony przez bombę, ale 
nie dotknięty pożarem. Wobec tych faktów — 
kończy korespondent — trudno uwierzyć, jak 
to utrzymują Baskowie, że Guernica była przed 
miotem szczególnie gwałtownego bombardowa
nia i że. powstańcy używali bomb zapalają
cych.

Pogoda na czwartek
WARSZAWA W zachodniej części kraju 

iprzeiściawy wzrost zachmurzania ze skłonno
ścią do burz - przelotnych deszczów oraz lekkie 
obniżenie sie temperatury Umiarkowane wiar 
try zachodnie Poza tym w dalszym ciągu pogo
da słoneczna i ciepła Słabe wiatry południowo" 
wschodnie.

--------OOO—-------

te v posiadłości pi iii?
WARSZAWA (tcl. wł.) W nocy z dnia 

1 na 2 maja wybuchł pożar w zabudowa
niach gospodarskich senatora Andrzeja Ga
licy, kierownika organizacji wiejskiej O. Z. 
N. Zabudowania gospodarskie senatora 
Galicy, które znajdują się we wsi Majdany 
pow. piotrkowskiego, zostały podpalone 
przez nieznanych sprawców. Pożar znisz
czył drewnianą stodołę oraz wozownię z 
narzędziami rolniczymi.

KATOWICE. W ub. środę 5 b. m. w 
Związku Pracodawców w Katowicach to
czyły się dalsze rozmowy ze związkami za
wodowymi w sprawie usunięcia tych wszy
stkich spornych kwestyj, których istnienie 
doprowadziło do ostatnich strajków na ko-

palmach. Obradom przewodniczył p. dyr. 
inż. Górkiewicz. Przedyskutowano sprawy 
turnusowców, po czym pod obrody weszło 
żądanie związków zawodowych — obniże
nia normy pracy. Ten punkt żądań robot
niczych, mocno stawiany przez związki,

W dniu 2 maja odbyły się na polach pod Radzyminem oryginalne zawody konkurencyjne 
rasowych psów myśliwskich (wyżłów) ras angielskich, zorganizowane przez Setter Klub 
w Polsce. W zawodach tych, zwanych Field-lrialsy, wzięło udział około 30 psów rasy 

pointer i setter, prowadzonych przez właścicieli względnie menerów.

Matką z ośmiorgiem dzieci
zabija wybuch dynamitu

wywołał bardzo długą i gorącą dyskusję, 
która nie została zakończona. Żądanie to 
będzie przedmiotem dalszych obrad po u- 
zyskandu materiałów statystycznych. Po 
blisko trzygodzinnych obradach — dalsze 
obrady odroczono do piątku dnia 7 b. m. 
W dniu tym pod obrady mają wejść żąda
nia, które wiążą się z taryfą. Należałoby 
wyrazić życzenie, aby toczące się rokowa
nia zostały możliwie szybko zakończone, 
bowiem ich przewlekanie niekorzystnie od
działuje na załogi kopalń, które ze stale 
wzrastającym, zainteresowaniem śledzą ich 
przebieg.

MILWAUKEE. W miasteczku Muske
ten zginęła tragicznie rodzina farmera pol
skiego Jana Waszaka, złożona z matki i oś
miorga dzieci, wskutek 'wybuchu, który 
dorn ich w kilka sekund zamienił w perzy
nę. Waszak sam tylko uniknął śmierci, po
nieważ znajdował się w chwili wybuchu w 
stodole. Katastrofa nastąpiła wskutek eks- 
pmzji dynamitu, przechowywanego przez 
Waszaka w piwnicy, a przeznaczonego do 
niszczenia pni w karczowanym lesie. Praw-

dopodobnie nieszczęście spowodowane zo
stało przez szczury, które przegryzając po
krywę przewodów elektrycznych w piwni
cy, wywołały krótkie spięcie i eksplozję.

SAMOBÓJSTWO PO AMERYKAŃSKU.
NOWY JORK. Pani Helen Mont, żo

na znanego tutejszego dekoratora, zaprosiła 
do siebie liczne grono znajomych na popo
łudniową „Coctail-party“. Przy tym pro
siła zaproszonych, by każdy z nich wysłał

dwa zaproszenia od siebie. Obiecywała ró
wnież, że gościom zgotuje niebywałą nie
spodziankę. Gdy zaproszeni w liczbie 
przeszło stu przybyli do apartamentu pani 
Mont przy Park Ave., zastali ją nieżywą w 
kuchni z rurką gumową w ustach, łączącą 
ją z piecem gazowym. Powód desperackie
go czynu jest nieznany. 25-letnia samobój
czyni była aktorką, przed kilku miesiącami 
wyszła za mąż za p. Monta i wydawała się 
bardzo szczęśliwa w tym małżeństwie.

P.Prezydent odznaczony
orderem gwiazdy Ksradżordża
WARSZAWA Dnia 5 bm. został przyjęty na 

specjalnej audiencji przez Pana Prezydenta Rze
czypospolitej w obecności dyrektora protokółu 
dyplomatycznego poseł jugosłowiański dr Prvr 
sław Grisygcirro który wjeczył Panu Prezyden' 
towi odznakę wielkie j \y;te;£ orderu Gwiazdy 
Jerzego Czarnego (K>„radiżordża). najwyższego 
orderu jugosłowiańskiego. Order ten, ustano w jo" 
rtv pzez króla Piotra I serbskiego posiada cha
rakter odznaczenia dynastycznego i nadawany 
test obecnie tylko głowom państw 

--------ooo--------

Rokowania handlowe 
z Ameryka Płd.

WARSZAWA (tej wl.) W najbliższym cza
sie podjęte bed a rokowania celem zawarc:a 
traktatu handlowego pomiędzy Polska a 5 kra
jami Ameruki Południowej, a mianowicie Argen
tyna. Brazylia. Chile Urugwaj i Paragwaj

--------ooo--------

Wybuch w ekspresie
MARSYLIA. Wczoraj o godz 8 rano w e&s* 

presste jadącym z Bordeaux do Marsylii w jed
nymi z wagonów nastąpił wybuch który ni
szcząc wagon wywoła! poza tym pożar w są
siednim wagonie Trzech pasażerów odniocto 
lekkie rany Uszkodzone wagony odczepiono na 

i stacji Saint Martin de Crau a ekspress odbv~ 
, wa dalsza drogę. Dochodzenia prowadzi żarn" 
I darmeria



Str. £ Czwartek, dnia h-eo mała 1937 r. Nr 123
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Tramwajarze londyńscy za dzikim strajkiem
wbrew woli ugodowych władz związkowych

LONDYN. Sytuacja w strajku autobuso
wym uległa pewnej komplikacji wobec silnych 
tendencji strajkowych wśród tramwajarzy. 
Związek pracowników transportowych usiłu
je zażegnać strajk tramwajarzy, a przewod
niczący związku Bevin wypowiedział się zde
cydowanie przeciwko temu strajkowi, doda
jąc, że jeżeli tramwajarze mimo zaleceń 
związku zastrajkują, to strajk ten nie będzie 
oficjalnie uznany przez związek. W środę 
przed południem odbędzie się zebranie rad za
łogowych tramwajarzy, na którym zapadnie 
decyzja, czy usłuchać wezwania władz związ
ku, czy też rozpocząć strajk na własną rękę, 
choćby jako nieoficjalny. Strajk tramwaja-

Sprawa cen w hutnictwie
WARSZAWA (teł. wł.). W ubiegły wto

rek odbyła się pod przewodnictwem wicemi
nistra Jastrzębskiego, przewodniczącego ko
misji kontroli cen pierwsza konferencja w 
sprawie hutnictwa, w której udział wzięli 
delegaci poszczególnych resortów gospodar
czych oraz przedstawiciele przemysłu hut
niczego i metalowego,. Na konferencji stwier
dzono, że obecna sytuacja przemysłu hutni
czego wywołać może pewne trudności dla 
przemysłu przetwórczego i należy w szybkim 
tempie przeprowadzić prace, które dostar
czyłyby rządowi .materiału do podjęcia odpo
wiednich decyzyj. W dniu wczorajszym ko
misja kontroli cen wystąpiła do ministra 
przemysłu i handlu z większą serią wniosków 
w sprawie zwiększenia produkcji surówki 
odlewniczej.

-ooo-

I!
niepodległościowców

WARSZAWA. Komisja kół harcerzy z 
czasów walk o niepodległość organizuje w 
niedzielę 9 bm. w Warszawie wielki zjazd de
legatów kół harcerzy niepodległościowców z 
całej Polski.

Po mszy św. w kościele garnizonowym u- 
czestnicy zjazdu przejdą pochodem przy u- 
dziale warszawskiej drużyny harcerskiej do 
Belwederu, gdzie złożą wieniec, a następnie 
wręczą księgę z uchwałami kół Panu Mar
szałkowi Śmiglemu-Rydzowi.

Ostatni punkt programu zjazdu przewi
duje obrady w państwowym urzędzie W. F. 
i P. .W.

rzy znacznie utrudniłby sprawę komunikacji 
w Londynie, która już obecnie jest bardzo u- 
trudniona. Autobusy i tramwaje transpor
tują 87 procent pasażerów Londynu. W tram 
wajach pracuje 12.000 ludzi. Gdyby potrzeby 
komunikacyjne Londynu zaspakajane być 
miały wyłącznie przez kolej podziemną i miej 
ską, na których dzieją się już obecnie z po

wodu tłoku sceny nie do opisania, Londyn 
stanąłby w obliczu niezwykłych trudności. 
Kierownicy związku pracowników transpor
towych są najlepszej myśli i mają nadzieję, 
że strajk autobusów zostanie wygrany przed 
upływem tygodnia, wobec czego nie chcieliby 
przeciągać struny, jednak wśród tramwaja
rzy panuje silne wrzenie strajkowe.

Sensacyjne odkrycie naukowe
dziennikarza gdańskiego

Stefan Batory profesorem uniwersytetu wileńskiego!
WARSZAWA (tel. wł.). „Damziger Neue

ste Nachrichten“, półoficjalny organ narodo- 
wo-socjalistyczny gdański donosi w ostatnim 
swoim numerze, że Prezydent Rzeczypospoli
tej Polskiej mianował Stefana Batorego, (!) 
profesora uniwersytetu wileńskiego (!) pod
sekretarzem stanu w Ministerstwie sprawie

dliwości. (!) Dziennikarz ten podaje nawet 
krótki życiorys Stefana Batorego jako wice
ministra sprawiedliwości i profesora uniwer
sytetu. Jest to najnowszym odkryciem histo
rycznym, jakiego dokonano w ostatnich kil
kunastu latach.

15 zjazdów Polaków amerykańskich

Losowanie 3 proc. Prem. 
Pożyczki Inwestycyjnej

WARSZAWA- Wczoraj odbyto sic losowa" 
nie 3% prem. poż. inwestycyjne] I-szej em,s;i. 

Wylosowano na^terailace główne wygrane: 
Pierwsza liczba oznacza nr serii, druga nr 

obligacii.
zi 500.000 — 11672 — 23 
Zł 125.000 — 17681 — 47 
Po zl 50.000 — 12422 — 42. 17380 — 41.
Po zł 25.000 — 2818 — 9. 16770 — 47.
Po zł 10.000 — 476 — 46 1850 — 9. 3571 — 16 

4734 — 45. 5553 — 30. 6064 — 40. 6803 — 16. 
8327 — 14 8959 — 2 9066 — 4, 13584 — 3. 
14987 — 19 21521 — 40. 21912 — 40.

Dalszy ciąg losowania — w numerze następ" 
nym.

NOWY JORK. W roku bieżącym odbędzie 
się 15 zjazdów i sejmów różnych organ izacyj 
polskich w Stanach Zjednoczonych. I tak w 
Chicago odbędą się w miesiącach maju, czerw 
cu i lipcu zjazdy: Rady międzyorganizacyj- 
nej, Związku śpiewaków polskich, Klubów 
małopolskich, Stowarzyszenia studentów pol
skich oraz zlot młodzieży polskiej.

W Cleveland odbędą się zjazdy: Stowa
rzyszenia Polek, Zjednoczenia M. B. Często

chowskiej, Zjednoczenia Niepok. Serca N. 
M. P. i Legionu polskiego weteranów amery
kańskich.

W Detroit odbędzie się w czerwcu zjazd 
Ligi Morskiej — w Rochester, w stanie New 
York, zjazd weteranów polskich, w Bostonie 
w sierpniu zjazd lekarzy i dentystów polskich 
oraz zjazd adwokatów, polskich.

We wrześniu odbędzie się w Wilkes Barre 
sejm Zjednoczenia poi. rz.-kat

W! ÜÜ Z okazji wyświetlenia naszego nowego przeboju

.JEDNA NA MlUOr WÄT’ SONJA NENE
urządzamy łącznie z kinem

CAPI b OL w Jałowicach KONKURS
Każdy kupujący bilet wstępu otrzymuje przy kasie blankiet upoważniający do brania udziału w kon

kursie. Jako pierwszą nagrodę wyznaczyliśmy

Ł V s w x firmy TeoeBor

-ooo-

RZYM. Prasa komentuje rzymską, wizytę 
ministra spraw zagranicznych von Neuratha.

„Corierre dela Sera“ stwierdza, że zbliże
nie włoskoljugosłowiańskie nie może wywołać 
zadowolenia w Niemczech podobnie jak cała 
polityka Włoch prowadzona w stosunku do 
państw bałkańskich i Bliskiego Wschodu. Je
żeli chodzi o problemat hiszpański to stanowi
sko Niemiec i Włoch zmierza do „uchronienia 
prawdziwej niepodległcści Hiszpanii oraz do 

■ szanowania jej całości terytorialnej i moralnej 
w trosce o uratowanie ogólnego pokoju".

„Stampa" podkreśla, że w dziedzinie Lo- 
carna Niemcy i Włochy żądają całkowitej za
sady równości kontrahentów oraz usunięcia 
wszelkiej zależności nowego systemu lokar- 
neńskiego od Ligi Narodów. Ponadto „Stampa“ 
stanowczo zaprzecza pogłoskom, jakoby zapo
wiedziana wizyta rzymska marszałka Blom- 
berga doprowadzić miała do zawarcia sojuszu 
wojskowego pomiędzy Włochami a Rzeszą.

„Popoio dltalia“ zapowiada, że wizyta von 
Neuratha nie da żadnych sensacyjnych wyni
ków. Rozmowy toczyć się będą w ramach przy 
jaźni i współpracy łączącej oba państwa.

„Gazetta del Popoio" zauważa, że wizyta 
nie zakończy się podpisaniem układów. Rów
nocześnie jednak wizyta nie jest tylko aktem 
kurtuazji ale manifestacją współpracy i siły. 
Włochy i Niemcy chcą zostać zgodne we wszy
stkich sprawach, począwszy od kwestii hisz
pańskiej, które mogłyby lada dzień wkroczyć 
w krytyczną fazę.

POMÓtCIE BEZROBOTNYM! 
Pracodawcy zgłaszajcie każde wolne miejsce 
w K. U. P. P. na miasto Katowice — Kra

kowska 50 — teł. 304-86 i 347-45.

z własnoręczną dedykacją bohaterki powyższego filmu, SONJI HENIE. — Następne nagrody: Wolne bilety
wstępu do kina CAFITÓL w KATOWICACH.

WARUNKI KONKURSU SĄ TAK ŁATWE, ŻE KAŻDY HA MOŻLIWOŚĆ ZOSTAĆ ZWYCIĘZCĄ 1 UZY
SKAĆ PIERWSZĄ NAGRODĘ 1

20th CENTURY FOX Oddział w Katowicach

Razem z p. ministrem przemysłu i handlu przy
byli do Poznania p. wiceminister Rose, wicemini
ster Sokołowski, dyr. dep. handlowego Geppert, 
zast. dyr. dep. przemysłowego Wierusz-Kowalski, 
dyr. dep. handlu morskiego Możdźeński, naczelnik 
wydziału handlowego Sokołowski, naczelnik wy
działu prezydialnego Łubieński, radca Ciechomska, 
radca Młyński, dyr. Instytutu Eksportowego Tur
ski, dyr. Instytutu Badania Koniunktur Gospodar
czych prof, dr Lipiński i inni. Oprócz tego przybył 
I wiceminister spraw wojskowych gen. Głuchow
ski, wiceminister skarbu Morawski, ambasador Lip
ski z Berlina, minister Babiński z Hagi, naczelny 
dyrektor Polskiego Instytutu Rozrachunkowego 
Siebeneichen, dyr. dep. Drymmer z Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, prezesi Centralnego Związ
ku Przemysłu Polskiego Strasburger, Źychliński 
i Falter, prezes Związku Izb Rzemieślniczych po
seł Snopczyński, prezes Rady Rzemiosła Polskiego 
Zakrzewski, prezes Polskiego Komitetu Międzyna
rodowej Izby Handlowej Bogusław Herse, prezes 
Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Kolonialnej gen. 
Kwaśniewski, prezydent miasta Warszawy mini
ster Starzyński, prezes Związku Izb Przemysłowo- 
Handlowych minister Klamer oraz wszyscy nieo
mal prezesi, wiceprezesi i dyrektorzy wszystkich 
izb rzemieślniczych, jakoteż prezesi izb rolni
czych, prezes Związku Koła Miast Wlkp. prozy-
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dent Barciszewski, poseł szwajcarski w Warszawie 
Maxime de Stoutz, minister przemysłu i handlu 
Holandii Gellissenn, minister handlu Belgii van 
Isacker, prezydent miasta Wrocławia Friedrich, 
prezesi izb handlowych w Niemczech; berlińskiej, 
wrocławskiej, królewieckiej i lipskiej, przedstawi
ciele Auswärtiges Amt oraz Reichswirtschaftsmini
sterium, komisarze działów oficjalnych Francji, 
Belgii i Niemiec i szereg innvch.

Pozatem przybywają wycieczki kupców indyj
skich, kupców holenderskich, kupców belgijskich, 
specjalne wycieczki ze Szwajcarii i z Anglii oraz 
długi szereg wycieczek kupców i przemysłowców 
niemieckich ze wszystkich większych ośrodków. 
Oprócz tego przybędzie wycieczka Polaków z Ame
ryki, kupców z Tunisu i kupców z Egiptu. Poje- 
dyńcze przyjazdy kupców z Grecji, Bułgarii, Ju
gosławii i Turcji zostały również zgłoszone.

Ze względu na odbywające się zjazdy, ilość go
ści targowych w roku bieżącym była niezwykle 
wysoka. W przybliżeniu około 3.000 osób przyby
ło specjalnie na otwarcie Targów. Od szeregu ty
godni wszystkie hotele są przepełnione, a Biuro 
Kwaterunkowe, które od przeszło miesiąca poddaje 
inspekcji prywatne pokoje i apartamenty, wydało 
już blisko 900 pokoi na dzień otwarcia w I i II kla
sie, nie licząc kilkuset pokoi wydanych w dalszych 
niejszych surowców, (o)
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3-majowe gratulacje 
od głów obcych państw

WARSZAWA W dniu 3 Maja Pam Prezydent 
Rzplitei otrzymał depesze gratulacyjne od: kr ó 
la Belgów Leopolda III. króla Rumunii Karola 
Ii-go króla Italii Wiktora Emanuela III króla 
Bulgarin" Boirysa III cesarza Iranu Reza Chrdl 
Faihiavj króla Egiotu Farouika I i Prezydenta 
rady regencyjne] księcia Mohamed Ali Moha" 
n>ed.. króla Iraku Ghazi I. króla Afganistanu Mo
hammad Zahir Khan. regenta Wegie-r Mjiko-tasa 
Worthy de Nagymnya regenta Jugosławii księ" 
cia Pawia prezydenta Stanów Zjednoczonych, 
Franklinu O Roosevelta. kanclerza Rzeszy Ad b 
fa Hitlera, nr&zydenta Republiki Czechosłowac" 
klei Edwarda Benesza Prezydenta Estonii Kon
stantego Paesta prezydenta Meksyku Lazar o 
Cardenas, prezydenta Kuby Federico Laredo 
Bru prezydenta Salvadoru Maximiliano Heraa-r 
des Martinez

Wielki pożar w Poznaniu
POZNAŃ. W środę w nocy na 4-tym pię

trze gmachu przy Al. Marcinkowskiego 13 
wybuchł wielki pożar. W gmachu tym mieści 
się Hotel Francuski, popularna kawiarnia 
George, Bank Francusko-Polski oraz Tow. 
Ubezpieczeń Piast. Ogień powstał z przyczyn 
dotychczas nieustalonych i rozszerzał się z 
dużą szybkością. O północy cały dach gmach-u 
stał w płomieniach, a niebawem trzecie i 
czwarte piętro były w ogniu. Na miejsce po
żaru przybyły wszystkie oddziały straży o- 
gniowej. Mieszkańcy w pośpiechu opuścili 
zajmowane lokale, unosząc ze sobą zaledwie 
cenniejsze przedmioty. Ofiar w ludziach nie 
było. Pożar opanowano dopiero nad ranem. 
Na miejsce wypadku przybyły władze bez
pieczeństwa ze starostą grodzkim p. Podho- 
rodeńskim na czele. Policja otoczyła kordo
nem miejsce pożaru przed napływającymi tłu
mami publiczności. Straty są bardzo duże. 
Dochodzenie, mające ustalić przyczyny ognia, 
jest w toku.
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Dwa śmiertelne 
wypadki na szosie

Na szosie w Orzeszu wydarzył się dnia 5 
bm. wstrząsający wypadek, w którym ponio
sła śmierć 5-letnia dziewczynka Wyleżuchów- 
na. Mianowicie około godz. 19,15 została ona 
trącona przejeżdżającym motocyklem, prowa
dzonym przez Joachima Mandrelę z Rybnika. 
Kierowca motocyklu został przytrzymany i 
odstawiony do dyspozycji Sądu Grodzkiego w 
Mikołowie. Zwłoki nieszczęśliwego dziecka 
przewieziono do kostnicy szpitala Spółki 
Brackiej w Orzeszu.

*
Właścicielka składu w Piotrowicach Ka

tarzyna Rupalanka, zamieszkała w Ochojcu 
przy ulicy 12 Maja uległa nieszczęśliwemu 
wypadkowi, w wyniku którego poniosła 
śmierć. Mianowicie dnia 2 maja, w chwili 
kiedy jadąc autobusem, znajdowała się w 
pobliżu swego składu — wyskoczyła z auto
busu, tak jednak nieszczęśliwie, że doznała 
złamania podstawy czaszki. Mimo natych
miastowej pomocy lekarskiej nieszczęśliwej 
kobiety nie udało się utrzymać przy życiu i 
w parę minut po wypadku wyzionęła ducha. 
Zwłoki Rupalanki odstawiono do kostnicy w 
Piotrowicach.

HOLLYWOOD. W środę doszło tu do 
ostrych starć między strajkującymi praco
wnikami przemysłu filmowego. 30 strajku
jących wtargnęło do biura pośrednictwa 
pracy i zdemolowało lokal, a znajdujących 
się tam pracowników, chcących się zaanga
żować do pracy, pobiło. 5-ciu odwieziono

do szpitala w stanie bardzo ciężkim, a kil
kanaście osób opatrzyło pogotowie na miej
scu. Ruch strajkowy przybiera na ostrości. 
Liczba posterunków strajkowych przed biu
rami i atelier filmowymi została podwyż
szona do 5 tysięcy osób. Strajkujący foto
grafują wszystkich, którzy przechodzą

przez linię posterunków strajkowych, aby 
mieć przeciwko nim dowód, iż byli lub usi
łowali być łamistrajkami. Jeden ze zna
nych aktorów filmowych był przy podob
nej okazji pobity, gdyż nie chciał się dać 
sfotografować. Policja kilkakrotnie inter
weniowała,
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Powódź świat
(Icpespendencja własna „'Polski Zachodniej”)

Berlin, 3 maja.
Nie możemy uskarżać się w Berlinie na 

brak uroczystości, wystaw i festynów. — 
Szczególny natłok tych świąt wypadł na 
ostatnie dwa tygodnie. Bo oto dnia 20-go 
kwietnia w dniu urodzin kanclerza odbyła 
się wielka rewia wojskowa w południe, ra
no poświęcenie nowych sztandarów pułko
wych, wieczorem wielki Fackelzug, w któ
rym specjalizuje się ruch nacjonal-socjali- 
styczny. Dnia 30 kwietnia odbyło się otwar
cie wielkiej wystawy politycznej p. n. „Daj
cie mi cztery lata czasu", która stanowiła 
przegląd dokonań regime'u w okresie czte
roletnim. Tytuł wystawy nawiązywał do 
słów kanclerza na początku jego władania, 
kiedy apelował do narodu, by dał mu czte
ry lata czasu dla wykonania jego progra
mu.

Dzień 1-ego maja, który uznany został 
ta „narodowe święto ludu niemieckiego" 
był wyładowany szczelnie uroczystościami: 
rankiem rewia 150.000 młodzieży na stadio
nie olimpijskim z przemówieniem kancle
rza jako punktem centralnym uroczystości, 
o godz 11-ej posiedzenie Izby Kultury Rze
szy z rozdaniem nagród w dziale literatury 
oraz filmu, w południe wielki wiec w Lust- 
gartenie, który to wiec nosi oficjalne mia
no „Staatsakt“. Wieczorem znowu olbrzy
mi Fackelzug przy udziale 12-tu tysięcy 
wojska i formacyj partyjnych.

TEGOROCZNE ŚWIĘTO MAJO
WE MIAŁO TEMPERATURĘ LE

DWIE CIEPŁĄ.
Przemówienia nie były oklaskiwane frene- 
tycznie, zaledwie parę momentów przery
wał oklask. Podobne zjawisko obserwować 
można było na otwarciu wystawy „Gebt 
mir vier Jahre Zeit“, gdzie mowa ministra 
Goebbelsa przeszła przy zupełnym milcze
niu sali.

Także i wspomniana rewia wojskowa 
w dniu urodzin kanclerza nie wywołała 
takiego entuzjazmu jak w r. ub. Tłum okla
skiwał z rzadka.

Tych parę faktów nasuwa obserwatoro
wi wniosek, że

PUBLIKA NIEMIECKA JEST PRZE
KARMIONA UROCZYSTOŚCIAMI, 
FESTYNAMI, WIELKIMI DEMON

STRACJAMI.
Ustawiczne dekorowanie okien (dekoracja 
pierwszomajowa zostaje aż do 9 go maja, 
ażeby wycieczkom z prowincji przybywa
jącym dla obejrzenia wystawy „Dajcie mi 
cztery lata czasu" użyczyć sposobności po
dziwiania dekoracji Berlina), flagowanie, 
zbiórkowanie, przemarsze i fackelzugi, de
monstracje i powinszowania — zdają się 
męczyć ogół niemiecki. Przywykło się już

do tych ram i do całej pompy z wnosze
niem sztandarów, graniem marszów i hym
nów, z tysiącami wystającymi od świtu po
mimo mrozu i chłodu. Nieletnie młokosy, 
ośmioletnie dzieci marzną w stadionie ta
kim czy owym ku rozpaczy rodziców — od 
4 czy 5-ej rano ażeby o godz. 8-ej czy 9-ej 
rano przejść w defiladzie. Tak hartuje się 
tych młokosów o gołych kolanach i w cień 
kich koszulkach skautowskich —

EFEKTEM SĄ LICZNE CHOROBY 
TYCH DZIECI.

Przekarmienie społeczeństwa świętami 
— to nie jedyne powody tego nastroju pe
wnego zobojętnienia i spadku temperatury 
tłumu. Kwestie natury gospodarczej, kło
poty z wyżywieniem, zwyżka cen drożyz
na — wszystko to razem budzi obawę, czy 
eksperyment 4-rolatki uda się i czy nie od
bije się on zanadto przykro na obywatelu. 
Te codzienne troski sprawiają, iż 

OBYWATEL NIEMIECKI CORAZ 
MNIEJ ZAPALA SIĘ DO PARAD 
I CORAZ POWAŻNIEJ MYŚLI CO 

BĘDZIE.
Troska bowiem i kłopoty są najwięk

szym wrogiem entuzjazmu.
Berol.

NATURALNY 
JEDWAB
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Idealni* denke

Do nabycia:
Katowice, iw. Jana 1 — Chorzów, Wolnoici 18 

Sosnowiec, 3-go Maja 23.

POPIERAJ POLSKI HANDEL!

ROZMIARY TEGOROCZNEGO 
ŚWIĘTA MAJOWEGO BYŁY 

OGROMNE,
chociaż nie urządza się już wieców na łące 
lotniska Tempelhof, mogącej pomieścić set
ki tysięcy ludzi, lecz tylko w niewielkim 
stosunkowo co do pojemności Lustgartenie 
(10 do 12 tysięcy osób). Przesunięcie tych 
Staatsaktów do Lustgartenu umotywowano 
tym, że trudno jest hamować na jeden 
dzień ruch olbrzymiego lotniska, wysyłają
cego codziennie setki maszyn na wszelkie 
strony świata. Pesymiści znaleźli inne wy
tłumaczenie: twierdzą oni, że wielkiej łąki 
Tempelhofu nie zapelnionoby jak w dwóch 
pierwszych latach regime'u setkami tysię
cy...

Trudno sprzeczać się, kto ma tu rację. 
Faktem pozostaje, iż na tegorocznym świę
cie majowym długość dróg marszowych 
(Aufmarschstrassen) liczyła 120 km., i że 
przy tej trasie ustawiło się pono 1.700.000 
ludzi. Ponieważ samych robotników jest w 
Berlinie ponad milion, a obecność ich na 
trasie była wymagana — cyfra widzów nie 
wydaje się przesadna. Mowy kanclerza na
dawanej przez setki głośników radiowych 
ustawionych wzdłuż trasy triumfalnej 

SŁUCHALI ROBOTNICY, KTÓ
RZY ZJAWILI SIĘ PRZYMUSOWO 

(bez ważnego wytłomaczenia nieobecności 
fabryki i przedsiębiorstwa nie tolerowały 
\bsencji.

O ile liczebność osób ustawionych 
wzdłuż trasy była znaczna, to jednak entu
zjazm tych tłumów był mierny. W porów
naniu z wiwatami i oklaskami jakie słyszało 
sie jeszcze rok temu —

Min. Przemysłu i Handlu p. Antoni Roman 
zwiedza tereny Targów Poznańskich. Po le
wej stronie Min. Romana widzimy naczelneao 

dyrektora Targów Roppa.

Wrażenia specjalnego wysłannika „Polski Zachodniej
Dzień otwarcia Targów jest zawsze dla Po

znania prawdziwym Świętem. — W tym roku 
był nim jednak w wyższej jeszcze mierze niż 
zazwyczaj. Złożyła się na to i fama, że targi 
tegoroczne prześcigają wszystkie poprzednie i 
wyjątkowo wielkie zainteresowanie się Targa
mi Poznańskimi w reszcie Polski. Dość wspo
mnieć, że z okazji Targów przybyło do Pozna
nia nie mniej jak 12 pociągów popularnych. 
Z samego Śląska przybyły dwa pociągi.

Pierwszy organizowany zawczasu, zyskał 
sobie uznanie podróżnych. Wygodne pulmany, 
wagon restauracyjny, szybka jazda... ale za to 
ten drugi pożal się Boże! — wagony z czasów 
Stefensona a ławeczki tak wąskie, że siedzieć 
na nich można było tylko „połowicznie“,

Na dzień otwarcia Targów wyznaczono ró
wnież do Poznania zjazd gwiaździsty. To też 
chodząc po ulicach miasta zapominało się o 
przysłowiowej polskiej demotoryzacji.

znalazła swego odzwierciedlenia. — Ale postęp 
uwydatnia się nie tylko w zakresie objętych 
Targami działów produkcji, widać go również 
i w liczbie wystawców. Ilość ich rośnie jak na 
drożdżach. Kiedy jeszcze w roku ubiegłym mo
żna było zauważyć tu i ówdzie stoiska nieza- 
jęte, to na tegorocznych Targach wszystkie ha
le są wypełnione kompletnie. Urząd Targów 
nie ogłosił jeszcze statystyki wystawców, nie 
ulega jednak wątpliwości, iż pod tym wzglę
dem Targi obecne pobiły wszystkie dotychcza
sowe rekordy. — Są to przede wszystkim wy
stawcy polscy.

Obowiązywanie w Polsce ograniczeń dewi- 
i zowych nie mogło pozostać bez wpływu na 
zainteresowanie się zagranicy rynkiem polskim 

'Wystawców zagranicznych widzi się w tym 
roku mniej, mniej też państw jest zastąpionych 
na Targach.

TARGI POZNAŃSKIE W CIĄGU 16 LAT 
SWEGO ISTNIENIA ZDOBYŁY SOBIE 
W ŻYCIU GOSPODARCZYM POLSKI 

MOCNĄ POZYCJĘ.
Szczególnie lata ostatnie, lata gwałtownych 
zmagań się przemysłu polskiego z trudnościa
mi kryzysowymi, dla Targów Poznańskich 
znaczyły się siedmiomilowym postępem. Wie
le przedsiębiorstw widziało w nich i widzi zre
sztą nadal korzystny instrument, za pomocą 
którego uzupełniać można koła odbiorców, zna 
leść zastępców dla tych, których fala deko
niunktury zmiotła z powierzchni życia gospo
darczego. Dlatego też mocna pozycja Targów 
Poznańskich uwydatniła się już na trzy lata 
wcześniej, nim nastąpiła w Polsce ogólna po
prawa gospodarcza. Od roku 1934 począwszy, 
każde nowe Targi są w porównaniu do poprze- 
dm eh, potężnym krokiem naprzód i bez zbyt
niej przesady można powiedzieć, że niema wła
ściwie dziedziny produkcji przemysłowej w 
Polsce, która by w Targach Poznańskich nie

WYJĄTEK STANOWIĄ NIEMCY, 
których wyroby przemysłowe, co krok rzucają 
się w oczy. Sam pawilon niemiecki nie jest 
zbyt obszerny, ale nie trzeba zapominać, iż 
lwia część przemysłu niemieckiego wystawia 
w halach ogólnych za pośrednictwem krajo
wych reprezentantów fabryk niemieckich. Bo
gaty udział przemysłu niemieckiego w Targach 
Poznańskich znajduje kalkulacyjne uzasadnie
nie w polsko-niemieckich układach kompensa
cyjnych. Dla Niemców, którzy sami nie płacą, 
ograniczenia dewizowe nie są żadną zaporą.

Z państw obcych własne stoiska posiada 
jeszcze Francja, Belgia i Urugwaj. Ten ostatni 
zajął miejsce Brazylii tradycyjnie dotychczas 
rokorocznie na Targach reprezentowanej. Poza 
tym tu i ówdzie widzi się stoiska czeskie, 
szwedzkie, wiedeńskie. W. Brytania jest — 
zdaje się — reprezentowana wyłącznie w salo
nie samochodowym.

Niezależnie od różnorodności wystawianych 
artykułów, zauważyć się daje na Targach

zjawisko specjalizacji
Targi poznańskie stają się przede wszystkim I 
rewią metalowego przemysłu przetwórczego, j 
Wypełnia on w sumie dwie największe hale.

Na fakt ten kładziemy specjalny nacisk ze | 
względu na znaczenie, jakie ma przemysł me- j 
talowy dla rozwoju gospodarczego ziemi ślą-! 
sklej.

PRZEMYSŁ ŚLĄSKI W ROKU BIEŻĄCYM 
PRZEDSTAWIŁ SIĘ NA TARGACH NA

DER OKAZALE.
Naprzeciw olbrzymiego stoiska Wspólnoty In
teresów, które widzieliśmy już w roku ub. wi
dnieje imponujące rozmiarami stoisko Huty 
Pokój. Oba stoiska dają bardzo dokładny prze
krój wytwórczości ciężkiego przemysłu żela
znego Szereg firm śląskich reprezentowanych

jest na, stoisku zbiorowym grupy Producentów 
Narzędzi i wreszcie zaobserwowaliśmy sporo 
producentów śląskich działu metalowego w pa
wilonie motoryzacyjnym, gdzie firmy śląskie 
wystawiają części do rowerów, motocykli ltp. 
Ogromne zainteresowanie budzi stoisko Gie- 
schego w dziale porcelany.

Bielski przemysł włókienniczy reprezento
wany jest — jak i po inne lata — przez Janko
wskiego i Molendę.

Wśród świątecznej publiczności na Targach 
największe zainteresowanie budził

SALON SAMOCHODOWY.
W roku bież. przedstawia się on wcale poka
źnie. Liczba reprezentowanych marek prze
kroczyła dwudziestkę. Rozpiętość w cenach

wozów jest bardzo znaczna jednakże naogół 
przeważa typ cztero osobowej karetki w śred
niej cenie. Widocznie wystawcy doszli już do 
przekonania, że aut luksusowych w Polsce wy
stawiać się nie opłaci. Duże zainteresowanie 
budziły nowe modele Polskiego Fiata cztero- 
dzwiowy kabriolet model 508 i miniaturowe 
pięćsetki za 3800 złotych. O salonie samocho
dowym napiszemy zresztą jeszcze obszerniej.

Dyrekcja Targów przeprowadziła w porów
naniu z latami ubiegłymi
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które w pełni aprobujemy. Mianowicie dotych
czas stałą bolączką targów były nadmierne 
skupienia dzieci, gromadzących się przy stoi
skach Maggiego i Knorra, gdzie wydaje się re
klamowe norcje zup i bulionów. Obecnie stoi
ska te podobnie jak i bardzo uczęszczany pa
wilon alkoholowy zostały nrzeniesione na pier
wsze piętro do hali nr 17. Tam, na uboczu, ha
łasy dziecięce nie rażą, a amatorzy trunków 
mogą w spokoju ducha oddawać się konsumcii. 
Dzięki tet zmianie w pozostałych pawilonach 
nanuie atmosfera nowagi i spokoju odpowia
dająca zadaniom Targów.

DALSZĄ KORZYSTNĄ ZMIANĄ,
jaką zdołaliśmy zauważyć, jest skasowanie 
nadmiernego rozdawnictwa propagandowej 
makulatury. Jeszcze w ubiegłym roku tereny 
targowe zasypane były stosami bibuły a wśród 
tłumów uwijały się całe falangi łowców ulotek. 
Wytwarzało się pewnego rodzaju współzawod
nictwo, w którym znowu dzieci wybijały się na 
pierwszy plan. Obecnie z zadowoleniem stwier
dziliśmy, że wystawcy schowali ulotki pod la
dy i szafują nimi w sposób wstrzemięźliwy, 
dając je tylko osobom zainteresowanym. Tru
dno na razie ocen’afi wyniki, jakie przyniosą 
Targi wystawcom. W każdym razie już w pier
wszych dn’aoh otwarcia Targów, mimo, że 
hvły to przecież święta, widok kunca czynią
cego nrzy stoisku większa zamówienie bynaj
mniej nie należał do rzadkości. W dziale sa
mochodowym pod koniec drugiego dnia Tar
gów na wielu wozach można było zauważyć 
kartki z napisami 5 razy sprzedany itp. Także 
z rozmów, przeprowadzonych z wystawcami, 
wnioskujemy, że efekt finansowy 16-tych Tar
gów Poznańskich bodzie bezwzględnie dodatni. 
Wszystko więc zdaje się wskazywać, żs rów
nież pod względem obrotów Targi tegoroczna 
osiągną wynik rekordowy. L 8.

Chcesz skutecznie pomóc bezrobotnym — 
zgłoś każdą możliwość zatrudnienia 

w K. U. P. P.
na miasto Katowice — Krakowska oö -u 

tel. 304-86 i 347-45.
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pod dyr. p. A. Harasowskiego, 
poświęcony twórczości Stan. 

Niewiadomskiego
Wieczór piątikawy chóru męskiego „Echo“ z 

Katowic wywarł na słuchaczach wrażenie sym
patyczne. Koncert poświęcony twórczości Sta
nisława Niewiadomskiego można chyba zaliczyć 
do najudatniejszych imprez „Echa“ i pozostanie 
on prawdopodobnie na długo w pamięci zasłużo
nego chóru, jako jedna z najpiękniejszych kart 
jego historii,

Analizując wykonawcze wartości omawiane
go wieczoru musimy stwierdzić, że nie odbie
gają one od zwykłego poziomu prodhukcji chóru 
„Echo“.

Jest to poziom poważny, bezsprzecznie wy
sokogatunkowy. Ale dlaczegóż piątkowy kon
cert wywarł szczególnie korzystne wrażenie, bi
jąc rekord między podobnymi wyczynami.

Przyczyna tfcwi w czynniku, któremu przy 
organizawaniu koncertów i imprez poświęcamy 
zazwyczaj mało uwagi., a który mimo wszystko 
odgrywa rolę dominującą. Czynnikiem tym jest 
akt woli urządzających imprezę i motywy 
względnie impulsy tego aktu woli.

Akt woli łącznie z jego impulsami nadaje ca
łości słuchowiska charakter i formę.

W tym wypadku źródłem czynu była myśl 
uczczenia pamięci wielkiego pieśniarza Stan. 
Niewiadomskiego. Myś8. ta była impulsem, któ
ry poruszył wolę ku zorganizowaniu koncertu.

Myśl piękna i szlachetna ukształtowała pięk
ne i szlachetne słuchowisk®.

Wszystkie czynniki wykonawcze, wszystkie 
siły sprzęgły się i zjednoczyły, by dać wyraz 
uczuciu hołdu dla wielkiego twórcy. I wszy
scy wykonawcy dali z siebie, co tylko mogli naj
lepszego

A że program był zestawiony subtelnie, gdyż 
nie pod kątem efektowności utworów <fla wyko
nawców, ale pod kątem ich wartości juko ma
teriału ilustrującego sylwetkę kompozytora — 
stąd całość taka wyrównana i tak miła jako 
świadectwo dążeń artystycznych poważnych i 
ze wszećhmiar szlachetnych,

W skład programu wieczoru weszło krótkie, 
treściwe przemówienie p. dyr. St. M. Stroińskie
go, o stanowisku jakie przypada w polskiej mu
zyce kompozytorowi zmarłemu kilka miesięcy 
temu.

Następnie chór „Echo“ oraz soliści p. Daa- 
bowa i p. Stan. Kruzer odśpiewali przy akom
paniamencie p. Pawła Koźlike kilkanaście pio
senek Niewiadomskiego, ilustrujących najgłów
niejsze rysy twórczości wokalnej kompozytora.

Przy wykonywaniu każdej z poszczególnych 
pleśni — czy to chóralnych czy solowych — 
czuło się wyraźnie, że tu nie chodzi li tylko o 
popis ze strony wykonawców, o pokazanie swych 
umiejętności i walorów, — ale że chodzi o od
danie piękna i treści utworów wybitnego kom
pozytora. Czuło się, że wykonawcy mają aa 
myśli na pierwszym planie Niewiadomskiego i 
piękno jego dzieła i dlatego ich własne wartości 
tym wyraźniej dochodziły do głosu i tym moc
niej za serce słuchacza chwytały, że tak bez in-

Montparnasse i Montmartre w Paryżu mają 
od pewnego czasu nowe oblicze. Minęła już e- 
poka, w której każdy szofer taksówki był car
skim eksgenerałem, a każdy portier hotelu 
wielkim księciem lub krewnym cara. Ton noc
nemu życiu Paryża nadaje dzisiaj nie Rosja, 
lecz Hiszpania. Hiszpańska „Bodega“ w pobli
żu „Cite“, w cieniu katedry Notre Dame jest 
celem nocnych wycieczek wszystkich pary
skich snobów.

„Bodega“ jest obecnie od 14 dni zamknięta. 
Żywot jej zakończyła wojna domowa, która 
przeniosła się nawet na czwartą dzielnicę. W 
knajpie huknęły strzały i wyniesiono z niej 14 
rannych. Obecnie sprawa toczy się przed 17 
paryskim sądem karnym.

W „Bodedze" kończył się Paryż. Ściany tej 
małej, ale długiej i niskiej knajpy obwieszone 
były flagami, sztandarami i pokryte malowi
dłami, przedstawiającymi fragmenty miast hi
szpańskich i krajobrazy Andaluzji, Kastylii i 
Aragonii. Nie mówiły one, czy mają na myśli 
Hiszpanię Franca czy „Frente Popular“. Nie 
pytali zresztą o to goście.

Goście hiszpańscy tworzyli większość, nawet 
wszystkie uczęszczające do „Bodegi“ kobiety 
były Hiszpankami. Piękne, smukłe, czarno
okie i czarnowłose kobiety z tulipanem we wło 
sach, z barwnym szalem na ramionach, repre
zentowały Carmen z r. 1937.

Pewnego wieczoru wydarzyła się katastro
fa. Jeden z gości przeczytał w „Paris-soir“ o* 
statute wiadomości z Hiszpanii i stwierdził 
głośno z triumfem: „Wojska rządowa poszły 
wszędzie naprzód!“

„Co pan mówi? — odezwał się ironicznie 
drugi gość Hiszpan. — Franco da im już radę“ I

Jeszcze się nic nie stało. Jedna z Hiszpanek 
wyjęła z torebki mały, złocony posążek Matki

teresowmie były oddane w służbę twórczego 
ideału jednego z najwybitniejszych polskich li
ryków muzycznych.

Toteż cały wdzięk interpretacji p, Daaboweji, 
jej przemyślana dynamika i interpunkcja, stoso
wana w poszczególnych utworach, jej z umiarem 
stosowane parła uda — nie tylko rzeźbiły po mi
strzowsku zjawisko twórcze Niewiadomskiego, 
ale dawały wyraz sztuce odtwórczej o dużej 
dojrzałości psychicznej i artystycznej; sztuce 
starającej się za wszelką cenę dać możliwie jak 
najszerszą skalę wyrazu — broniąc się jednak 
przeciw nadużyć.a jakiegokolwiek środka, zwła
szcza wolumenu swego głosu.

Podobnie p. Stan. Kruzer — znany i cenio
ny u nas, jako jeden z czołowych polskich ba
sistów, oddał cale bogactwo swych umiejętności 
interpretacyjnych i swego wszechstronnego ma
teriału głosowego w szczytną służbę piękna mu
zyki Niewiadomskiego, Klejnoty polskiej mu
zyki lirycznej jak „Nie swatała mi cię swatka"

Boskiej, postawiła go na stole, uklękła przed 
nim i zaczęła się modlić. Uklękły również inne 
kobiety. Mężczyźni stali dokoła w milczeniu. 
Kilka dziewcząt zaczęło śpiewać psalmy, inne

Znany milioner amerykański Cornelius Van
derbilt, który jako sprawozdawca kilku pism 
amerykańskich przybył do Anglii na uroczy
stości koronacyjne a potem na ślub ks. Wind
soru, podróżuje w oryginalny sposób, wioząc 
za swym samochodem 'luksusowo urządzony 
domek na kółkach, w którym zamieszka. Dom 
ten posiada nawet łazienkę. Zdjęcie nasze 
przedstawia pomysłowy domek na kółkach 

milionera i reportera amerykańskiego.

luib „Jakże cię mam brać, dziewczynie“ wys zli - 
fcwane wytrawnie przez wybitnego śpiewaka 
jaśniały wyjątkowym blaskiem, rzucając świa
tła, których nie potrafi wykrzesać przeciętny 
śpiewak.

Obydwom solistom pomagał dzielnie dosko
nały akomipaniator p. Paweł Koźlik. który śle
dził czułym uchem doświadczonego muzyka in
tencje solistów i starał sig o to, by jak najpła- 
styczniej wyszły.

Wreszcie i chór „Echo" dzięki swym walo
rom głosowym, jak i dzięki zaletom swego dy
rygenta p. inż. A. Harasowskiego, pokazał się 
jako wykonawca kilku pieśni Niewiadomskiego 
godnym towarzyszem obydwu solistów — nie 
tylko nie obniżając ich poziomu — lecz, kto 
wie, czy nie wznosząc się bodaj nawet ponad po
ziom solowych produkcji. Doświadczona ręka 
kierownika chóru potrafiła bowiem ukryć przed 
uchem słuchacza słabe strony swego zespołu 
(nip. barwę tenorowych głosów) a uwypuklić

szeptały litanie i niezrozumiałe słowa, z któ
rych rozumiało się niektóre, jak: „Patria! Sol- 
dades! Viva Espana!" Nieliczni gości francu
scy nie wiedzieli o co chodzi.

Naprężenie rosło nieustannie. Ekstaza mo
dlących się kobiet i mężczyzn dochodziła do 
szczytu, wkońcu rozległ się wielogłosowy o- 
krzyk: „Espana! Espana“! To był sygnał do 
walki między zwolennikami generała Franco 
a republikanami, którzy spoglądali ponuro w 
czasie modłów. Padły strzały, błysnęły sztyle
ty, rozległ się krzyk kobiet i jęk mężczyzn. Po, 
tern przyszła policja.

Pięciu mężczyzn i trzy kobiety stanęło przed 
trybunałem 17 sądu karnego, oskarżonych o u- 
szkodzenie ciała i pogróżki. „Jedenastu Hisz
panów i trzech Francuzów odniosło rany“! — 
oświadczył przewodniczący sądu.

Jeden z oskarżonych Hiszpan zauważył: 
„Trudno! (Test la guerre“!

„Przepraszam — oświadczył przewodniczą
cy — wojna jest u was w Hiszpanii nie u nas 
we Francji! Każdy z was może pojechać do 
domu i walczyć“!

Właściciel lokalu przesłuchany jako świa
dek, żalił się, że jego lokal jest teraz zamknię
ty z powodu tej strzelaniny. Obecnie, gdy o- 
tworzy nowy lokal, to nie dla Hiszpanów, lec; 
dla Japończyków.

„A pan był za kim? — zapytał go przewo
dniczący. — Za generałem Franco, czy za rzą
dem“ ?

„Ani za jednym ani za drugim — odparł 
właściciel lokalu. — Jestem urodzony w No
wym Jorku, moja matka była Hiszpanką, oj
ciec Włochem, a ja jestem naturalizowanynr 
Francuzem. Kocham wszystkie narody!“

Oskarżeni dostali od 3 do 6 miesięcy wię 
zienia, potem będą wydaleni z granic Francji

jak najwyraźniej jego zalety — bogactwo baso
wych rejestrów, piękne, dźwięczne fort®, mięk
kie piano, staranną wymowę.

Koncert chóru „Echo“ poświęcony twórczo
ści Niewiadomskiego może po-służyć -za przykład 
licznym chórom, jak należy organizować wie
czór pieśni, a zwl-a-szcza, jak dobierać program.

Nie sklecać programu byle jak i przypad
kowo! Nie schlebiać publiczności śpiewaniem 
wiązanek Straussa — lecz powziąć jakąś sala- 
chetną myśl i program ułożyć pod dyktandem 
tej myśli.

Mamy bogaty dorobek i ludowej i artystycz
nej kultury muzycznej, — więc o myśl taką nie 
będzie trudno.

A skoro koncert oddamy w służbę kulturze 
rodzimej i pod tym kątem przystąpimy do pra
cy — napewno żywszy w społeczeństwie obudżi 
oddźwięk i głębsze pozostawi ślady, a organi
zatorom przysporzy aasług w obliczu ideałów 
własnej kultury. F. S.

ARNO ALEKSANDER 
POWIEŚĆ WSPÓŁCZESNA 
Adaptacja Eng. Bałuckiego

ói) —O—
— No, jak... jak tam jest? — zapytał jąkając się.
— Pogorszyło się trochę — odpowiedziała cicho 

pielęgniarka. — Chciałam po pana posłać, ale potrze
bowałam chłopaka. Musiał pójść po lekarza, a potem 
biegał kilka razy do apteki... I teraz... teraz jest ciągle 
nieprzytomna...

Wślizgnęła się bezgłośnie do sypialni staruszki i 
przymknęła za sobą drzwi.

Bunder został, sam. — Pogorszyło się trochę?! — 
pomyślał zbliżając się niezgrabnie do stołu, zastawio
nego wielką ilością flaszeczek... pięć, sześć, siedem — 
policzył — a ile tam jeszcze zostało w sypialni?. . Po co 
siostra przyniosła to wszystko? Może zapach lekarstw 
drażni chorą?.. Teraz to już jest zupełnie obojętne!...

Odwrócił się powoli, wyszedł do przedpokoju, 
ubrał się machinalnie, otworzył ostrożnie drzwi i wy
sunął się na schody.

Pogorszyło się trochę!... — myślał w kółko. — To 
już koniec, umrze na pewno...

Kroczył po opustoszałych ulicach, znalazł się wre
szcie w jakiejś reustaracji przed telefonem, zdjął słu
chawkę i trzymając ją w ręce myślał z natężeniem, 
czego chciał właściwie.

Ach, tak!... Przypomniał sobie. Dobry uczynek? 
Odpowiedni czas wybrał na dobrodziejstwa! Matka le
ży konająca, a on się bawi w szlachetne wzruszenia, 
roztkliwia się... I nad kim? Nad komisarzem, nad czło
wiekiem, który wszystkiemu był winien!

Pani Oraczowa nie była zaskoczona, gdy usłyszała

w telefonie głos Bundera, który jej oświadczył sta
nowczo, że rano ma poczynić kroki w wiadomej spra
wie. To jej wcale nie zdziwiło. Znała dobrze Bundera 
i wiedziała, że prędzej, ery później na tym się skończy.

IV.

Jarowy przywiąźywał ogromne znaczenie do 
stwierdzenia okoliczności, że w dzień śmierci Borewi- 
cza Bunder miał klucze do mieszkania Młynczakow- 
skich, Uważał ten fakt za niezmiernie doniosły i niemal 
rozstrzygający. Było jeszcze daleko do ostatecznego 
udowodnienia, że Bunder zamordował istotnie Boro
wicza, lecz to, że Bunder po kilku dniach zwrócił klu
cze. dawało niewątpliwie poważne powody do takiego 
przypuszczenia. Nadto nasuwała się jeszcze jedna myśl: 
czy należało uważać za prosty zbieg okoliczności, że 
Zwrot kluczy nastąpił tego samego dnia, gdy Jarowy 
się sprowadził do pokoju Borowicza?...

Jarowy nie wierzył w tego rodzaju przypadki, a 
wobec tego zgubienie klucza przez panią Młynczakow- 
ską nie miało dlań cech prawdopodobieństwa, widział 
w tym zapobiegliwą rękę Bundera, który musiał upo
zorować zwrot już mu niepotrzebnych kluczy.

Gdy następnego dnia rano Jarowy poszedł do Nie- 
dźwiadowskiego złożyć szczegółowy meldunek o wy
darzeniach poprzedniego wieczora, oświadczono mu, 
że musi zaczekać, ponieważ inspektor jest w tej chwili 
bardzo zajęty.

Jarowy udał się do swego gabinetu, zdziwiony nie 
co, ponieważ Niedźwiadowski przyjmował go o każdej 
porze w związku ze sprawą banknotów angielskich, 
która mu leżała bardzo na sercu. A może opracowy
wał jakiś ważniejszy wypadek?... Jarowy wzruszył ra
mionami i zasiadł do biurka, by zanotować ważniejsze 
szczegóły obciążające Bundera.

Mniej więcej po godzinie zadzwonił telefon. Jaro
wy wziął słuchawkę, poznał glos przełożonego.

— Tak. Dzień dobry, Jarowy. Niech mi pan przy
śle zaraz wszystkie akta, dotyczące sprawy banknotów 
angielskich...

— W tej chwili sam przyniosę panu inspektorowi 
— odpowiedział Jarowy i już chciał położyć słu
chawkę.

— Hallo! — rozległ się tym razem trochę znie
cierpliwiony głos Niedźwiadowskiego. — Powiedzia
łem wyraźnie, że pan ma przysłać akta, a nie przynosić 
osobiście! Zawołam pana, gdy będę wolny, więc niech 
pan nie odchodzi.

— Rozkaz, panie inspektorze! — odparł Jarowy 
jak żołnierz, który jest winien przełożonemu posłu
szeństwo bez pytań i bez namysłu.

Złożył wszystkie akta do teczki, zawiązał ją pręd
ko i wyszedł na korytarz.

Do gabinetu Niedźwiadowskiego było niedaleko 
i Jarowy znalazł się pod drzwiami, zanim spotkał kogo
kolwiek, komu mógłby oddać tekę. Dopiero teraz zro
zumiał całą dziwaczność i niezwykłość sytuacji: on, ko
misarz policji kryminalnej Jarowy, stał pod drzwiami, 
trzymając pod pachą akta, których potrzebował jego 
bezpośredni przełożony i zamiast wejść i wręczyć mu 
tekę, musiał czekać, aż ktoś nadejdzie — choćby nawet 
posterunkowy — i za niego to uczyni.

Usłyszał za sobą kroki, odwrócił się i ujrzał komi
sarza Balka, zdążającego do miejsca, na którym stał Ja
rowy. Balk był młody i awansował na komisarza jedno
cześnie z Jarowym.

— Słuchaj, Władku, bądź łaskaw oddać te akta 
staremu — powiedział trochę zmieszany Jarowy.

— Ależ chętnie! I tak muszę tam wejść.
— Musisz? — zapytał Jarowy. — Kazał ci przyjść?

(Ciąg dalszy nastąpi).

miATYK
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0 dodatkach „Ostdeutsche 
Morgenpost“ poświeconych

Polsce
Od dłuższego czasu bytomska „Ostdeut

sche Morgenpost“ drukuje, jako dodatek do 
niedzielnych numerów, specjalne artykuły 
pt. „Deutschland und Polen“. Artykuły te 
poświęcone są albo położeniu mniejszości po 
tej i po drugiej stronie granicy, albo oma
wiają wewnętrzne stosunki iv Polsce, z szcze
gólnym uwzględnieniem granicy zachodniej, 
ale najczęściej zajmują się wpływami kul
tury niemieckiej na ziemie polskie. Ten- 
aencja tych ivszystkich artykułów, rzekomo 
zrodzonych z ducha porozumienia polsko- 
niemieckiego ze stycznia 1934 r., jest dość 
przejrzysta. Chodzi o to, aby przy zaeho- 
icaniu pozorów bezstronności wykazać, jak 
to Niemców prześladuje się (?) w Polsce
1 na odwrót, jakie „dobrodziejstwa“ sypią się 
na mniejszość polską w Niemczech, i wresz
cie, jak „dobroczynnym“ jest wpływ kultury 
niemieckiej i ile tej kultury zawdzięcza Pol
ska pod każdym względem.

Prostowanie wszystkich nieścisłości, 
Świadomych i nieświadomych, a także wy
raźnych fałszóic, zajęłoby dużo czasu, choć 
(przyznajemy lojahiie) nie brak w tych do
datkach niekiedy informacji obiektywnych. 
Tylko kilka słów chciałem skreślić z okazji 
ostatniego dodatku pt. „Deutsche Aufbau
kräfte bei der Christianisierung Polens“ 
(25 kwiecień).

Tendencją artykułu jest przypisanie wy
łącznie Niemcom icielkiej roli misyjnej wo
bec Polski, zwłaszcza w X i XI wieku, tak 
przy samym nawróceniu, jak i zakładaniu 
fundamentów organizacji kościelnej. Autor 
dyskretnie pomija sprawę biskupstwa w 
Gnieźnie i Poznaniu, pozwala jednak supo- 
nować, że wszystko to działo się pod patro
natem Magdeburga. Otóż warto tę niejas
ność nieco rozświetlić: Od czasów Henryka I, 
przez cały okres rządóio Ottonów, szczep sa
ski gwałtownie prze ku słowiańskiemu 
wschodowi. Na terenach słowiańskich roz
grywa się przez dziesiątki lat dramatyczna 
walka, w której — jak słusznie mówi histo
ryk Abraham — wylano całe morze krwi 
słowiańskiej w dążeniu do zniszczenia prze
ciwnika, a postępom krzyża torował drogę 
niemiecki miecz. Zaborcza polityka szła tu 
w parze z działalnością misyjną. Jeszcze 
zanim ziemię pozyskano dla chrześcijaństwa, 
już zakładano biskupstwo, nie tylko w celach 
szerzenia wiary, ale jako twierdzę, gruntują
cą niemieckie panoivanie. Ten wyraźnie za
borczy charakter miały pierwsze biskupstwa: 
kawelberskie i brandenburskie. Nawet gdy 
cesarz Otto 1 zakładał arcybiskupstwo ma
gdeburskie, umyślnie nie oznacza jego gra
nic wschodnich, ażeby mu otworzyć możliwo
ści ekspansji nieograniczonej na wschód. 
Tylko dość wczesne wytworzenie się za Odrą 
silnego organizmu państwowego polskiego u- 
staliło zaborcze granice Magdeburga na 
Odrze. Pierwszy biskup iv Polsce, Jordan, zo
stał wy:\'ięcony jeszcze przed utioorzeniem 
metropolii magdeburskiej, a był on — jak 
wiadomo — biskupem misyjnym, tzn. nie 
podlegał Magdeburgowi. Wiadomość o pod
daniu później organizacji kościelnej Polski 
władzy Magdeburga pochodzi ze sfałszowane
go aktu. Thiemar bowiem ivcale nie wylicza 
pomiędzy sufraganatami Magdeburga, ani 
Poznania, ani Gniezna. Nie trzeba podkre
ślać, w czyim interesie leżało fałszerstwo. 
Co ciekawsze, że uczciwi historycy niemiec
cy, np. Völker w swojej „Kirchengeschichte 
Polens“ — i Kehr w książce „Das Erzbistum
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Uroczystości Trzeciomajowe na Śląsku
W TARNOWSKICH CÓRACH.

W sobotę 2-go maja odbył się capstrzyk z u- 
działem 4-ch orkiestr i organizacje półwojskowe, 
harcerstwo i in. Pod płytą z nazwiskami poleg
łych powstańców powiatu tarnogórskiego złożo
no hołd poległym. Przewodnik capstrzyku odczy
tywał kolejno nazwiska poległych bohaterów ślą
skich. Chór kościelny odśpiewał „Hymn Powstań
ców Śląskich“, po czem pochód capstrzykowej ru
szył ulicami miasta. Ratusz i budynki w mieście 
pięknie udekorowane a wieczorem iluminowano. 
Około północy odbył się tradycyjny apel Zw. Pow 
stańców Śl. przy udziale władz cywilnych i woj
skowych.

Uroczystości 3 maja rozpoczęto pobudką ode
graną przez orkiestry wojskowe i organizacyj, po 
czem odbył się „bieg narodowy“ na 20U0 mtr. i 
2500 mtr., który przyniósł zwycięstwo Morcinko
wi i Wieczorkowi Pawłowi z Tow. tiimn. „Sokół" 
Tarn. Górach. Imooiiujący był pochód ulicami mia 
sta na Rynek na uroczyste nabożeństwo połowę, 
które poprzedził przegląd formacji wojskowych i 
pó’wojskowych. .Nabożeństwo celebrował ks. pra
łat Lewek w asyście ks. ,7ik. Strzebniuka i Wy- 
ciślika, kazanie wygłosił ks. prof. Peikert. Po u- 
roczystości kościelnej ustawiły się formacje woj
skowe, półwojskowe, społeczne i szkoły do defi
lady, którą odebrali pp. starosta Mierzwa i pod
pułkownik Chmielewski. Po defiladzie na placach 
publicznych koncertowały orkiestry wojskowe. Pa 
nie z Komitetu TGL. zbierały składki nr „Dar Na
rodowy“ TCL. Wieczorem odbyła się w sali Do
mu Ludowego uroczysta akademia, na program 
którego złożyły się referat dyr. dr. Merkłingera, 
występ orkiestry wojsk, pod batutą podpor. No
wackiego, deklamacje, jednoaktówki oraz występ 
chóru im. A. Mickiewicza.

W. LUBLIŃCU.
W ub. niedzielę wieczorem na ulicach miasta 

rozległy się orkiestry wojskowe. Rynek zapełnił 
się tłumami, a z okien i balkonów trysnęły pro
mienie sztucznych świateł. W ten sam wieczór od 
było się uroczyste zebranie Zw. Powst. Śląskich, 
celem dania pamięci dla tych którzy 16 lat temu 
zabrali się do walki o wolność Śląska. Na zebra
nie to przybyli starosta dr. Olszewski, który wy
głosił przemówienie. Z kolei przemawiał ks. ma
jor Szymała, p. poseł Gołaś i p. Ciepły. Z kolei 
wszyscy udali się n^ rynek, aby wysłuchać roz
kazu historycznego i przemówienia P. Wojewody 
Dr. Grażyńskiego. — Uroczystości 3 Maja rozpo
częły się nabożeństwem potowym na rynku. Mszę 
św. celebrował ks. prob. Dwucet, zaś kazanie wy
głosił ks. major 'Szymała. Udział w nim wzięli 
przedstawiciele władz administracyjnych wojsko
wych, organizacje i związki społeczne, młodzież 
szkolna, oraz szerokie rzesze publiczności z Lu
blińca i z powiatu. W czasie mszy św. połączo
ne chóry lublinieckic śpiewały z wtórem orkiestry 
wojskowej, a pod batutą p. Nowaka. Po nabożeń
stwie pułk. Wilniewczyn ddekorował p. Lessela 
— prezesa Z. S. bronzowym krzyżem zasługi, 
zaś pp.: kom. str. gr. Matuszewskiemu, naucz. Ko
paczce i naucz. Kłamie wręczył honorową odzna
kę komendancką. Następnie rozpoczęła się na ul.

W Chicago powstała osobliwa organizacja 
pod nazwą: stowarzyszenie małżeństw pow-

Magdeburg“ itd lojalnie o tym fałszerstwie, 
dokonanym w interesie Magdeburga, mówią: 

Epizod (z fałszowaniem), który tu przy
pomnieliśmy, jest poniekąd symboliczny. 
Ostatni dodatek „Ostdeutsche Morgenpost“, 
przedstawiający tendencyjnie, rolę niemiec
kiego misjonarstwa w Polsce zdaje się przy
pominać smutnej pamięci tradycje Magde
burga, niezupełnie wprawdzie zgodne z du
chem polsko-niemieckiego porozumienia, ale 
za to zgodne z wiekoioą tradycją entuzjastów 
drangu na wschód. Zet.

Powstańców defilada. Podniosłą chwilą było złoże
nie wieńców na grobach powstańców. Czas popo- 
ł udniowy minął pod znakiem zawodów kolar
skich, które urządzało lublimeckie KSM. W za
wodach brało udział 14 zawodników z różnych or 
ganizacyj. Walka toczyła się o puhar jako nagro
da przechodnia. Trasa wynosiła 46 km. Jako 
pierwsi trzej po kolei przybyli do mety: Zając — 

. harcerz, Spałck — KSM., Kolach — KSM.. Równo- 
' cześnie. Tow. Zarad Z. S. strzelanie „10 strzałów 
ku chwale Ojczyzny". Wieczorem tego dnia od
była się akademia na sali Strzelnicy; na program 
złożyło się: występy orkiestry wojskowej, odczyt 
nauczyciela p. Klamy, odczytanie przez ucznia 
gimnazjum wyjątków z kazań Skargi, występy 
chóru kościelnego i obrazek sceniczny dzieci szko
ły nr. II.

W PIEKARACH ŚLĄSKICH.
2 maja odbył się capstrzyk, a przy rozwiąza

niu przemówił ks. Kłyczka. Następnie zapalono 
olbrzymie stosy drzewa na Kopcu Wyzwolenia. 
3 Maja ruszył pochód do kościoła na Kalwarii, 
gdzie się odbyło nabożeństwo połowę, następnie 
pochód i rozwiązanie na targowisku z przemówie
niem posła p. Płonki. Daje się zauważyć, że od 
czasu połączenia gmin pochody są coraz więk
sze. Uroczystość 3 Majową zakończono zabawą lu
dową w Parku.

W NOWEJ WSI.
Tegoroczny obchód 3-go Maja wypadł b. oka

zale i przerodził się w wspaniałą manifestację na
rodową. Obywatelstwo wraz z młodzieżą tłumnie 
pośpieszyło pod swe liczne sztandary organiza
cyjne. Uformował się długi pochód, skupiający 
wszystkich Polaków bez względu na przekonanie 
partyjno-polityczne. Samych członków Polskiego 
Związku Zachodniego brało udział przeszło 250. 
Okolicznościowe kazanie ks. wikarego Nity i prze
mówienie p. magistra Balickiego, uwieńczyły ofi
cjalną część święta. Datki na „Dar Narodowy“ po
sypały się również obficiej niż inne lata a trzeba 
zaznaczyć, że miejscowość liczy kilka tysięcy bez 
robotnych.

W WEŁNOWCU.
Uroczystość 3-go Maja na terenie gminy Weł- 

nowiec wypadła nadzwyczaj okazale. Domy ude- 
okrowano emblematami o barwach narodowych, 
w oknach wystawowych widniały portrety Pana 
Prezydenta R. P. i Marszałków: J. Piłsudskiego i 
E Rydza-Śmigłego — nastrój w miejscowości był 
podniosły i uroczysty. Uroczystość rozpoczęła się 
w dniu 2 maja o godz. 18 zbiórką organizacyj na 
placu szkoły im. Król. Jadwigi skąd całość wy
ruszyła do capstrzyku, a następnie na uroczystą 
akademię. Na program akademii złożyły się: Oko
licznościowe przemówienie pułk. Ruppa oraz pro
dukcje Tow. Śpiewu „Harmonia“, Sokoła, Związku 
Strzeleckiego oraz Towarzystwa Młodycli Polek, 
które swymi tańcami regionalnymi zdobyły sobie 
ogólny aplauz. Odśpiewaniem hymnu państwowe
go zakończono akademię. W dniu 3 maja uroczy
stość rozpoczęła się zbiórką towarzystw przed U- 
rzędem Gminnym, skąd bardzo wielki pochód przy 
dźwiękach orkiestr wyruszył na uroczyste nabo
żeństwo do kościoła NMP. Po nabożeństwie odbyła

stałych dzięki ogłoszeniom. Do stowarzysze
nia tego należą osoby, które poznały się i pro
wadzą pożycie małżeńskie na podstawie in- 
seratów zamieszczonych w prasie amerykań
skiej.

Na czele tego związku stanął ceniony w 
Chicago adwokat Ryszard Parker. On też jest 
właściwym inicjatorem tego stowarzyszenia. 
W poczet listy członków zapisało się 46 par 
małżeńskich, wnosząc jako składkę po 3 do
lary miesięcznie. Stowarzyszenie ma drogą 
życia towarzyskiego łączyć i utrwalać życie 
domowe. Adwokat Parker pragnie poza tym 
zaprzeczyć niejednokrotnie spotykanym za
rzutom przeciwko niepowodzeniu akcji koja
rzenia małżeństw za pośrednictwem prasy.

się defilada, która stała się manifestacją uczuć na* 
rodowych społeczeństwa gminy.

HALEMBA.
2 maja odbył się capstrzyk, w którym wzięły 

udział organizacje półwojskowe, stowarzyszenia, 
młodzież szkolna oraz miejscowe społeczeństwo. 
Długi pochód r. szył w kierunku cmentarza, gdzie
delegacje złożyły wieńce na grobie powstańców 
przy dźwiękach hymnu żałobnego i w otoczeniu 
pochodni strażackich. Następnie pod lasem rozpa
lono wielkie ognisko, otoczone gęstym murem po
chodu. Okolicznościowe przemówienie wygłosił 
nauczyciel p. Lipowczyk, a rozkaz Kom. Zw. Po
wstańców odczytał p. Broi. Po przemaszerowaniu 
pochodu ulicami rozwiązano go przed restauracją 
p. Nocoma. Dnia 3 maja o godz. 8,30 wyruszył 
pochód z przed figury św. Jana do kościoła, gdzie 
odbyło się uroczyste nabożeństwo, poczem zatrzy
mał się przed pomnikiem Powstańców, przy któ
rym wartę honorową trzymali rezerwiści. W cza
sie odegrania Roty prezes Zw. Powst. p. Cipa Lu
dwik złożył wieniec u stóp pomnika, zaś p. Broi 
wygłosił przemówienie, podkreślając znaczenie u- 
roczystości łączącej 16 rocznicę wybuchu III po
wstania śl. z rocznicą konstytucji 3 Maja, a dla 
uczczenia pamięci poległych zarządzono minutową 
ciszę. Po odebraniu defilady przez zasłużonych 
działaczy odbyła się akademia, którą otworzył 
nacz. gm. p. Kocoń. Na program akademii złożyły 
się głównie występy młodzieży szkolnej, oraz prze 
mówienie nauczyciela p. Tora. Wieczorem odbyła 
się zabawa taneczna.

GISZOWIEC.
2 bm. miejsc. Grupa Powst. Śl. urządziła przed

stawienie pt: „ Wgórę serca". Przedstawienie zo
stało poprzedzone okołicznościowem przemówień 
niem o Ill-cim powstaniu i Konstytucji 3-go Maja, 
wygłoszonym przez referenta oświat, grupy p. 
nauczyciela Bułkę. W dniu Święta Narodowego 
odbył się pochód do Nikiszowca, gdzie w kościele 
parafialnym odprawione zostało uroczyste nabo
żeństwo; po wysłuchaniu przemówienia zakończo
no przed południową część obchodu odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Po południu odbyła się w Gi- 
szowcu akademia, na którą złożyło się: zagajenie 
prezesa TCL, występ chóru „Chopin“, referat O 
Konstytucji p. Deja, produkcje klubu mandolini- 
stów Rob. Instytutu Oświaty i Kultury im. Stef. 
Żeromskiego w Janowie i tańce dzieci szkolnych 
prowadzone przez nauczycielkę p. Cerbstównę oraz 
popisy tow. gimnastycznego „Sokół“-

ZAMYSŁÓW.
2 maja wieczorem ludność tut. brała udział w 

paleniu ogniska, zaś tut. Oddział Z. S. urządził 
biwak. Dnia 3 maja dziatwa szkolna i miejscowe 
Związki z orkiestrą udały się pochodem do Rybni
ka na nabożeiistwo i defiladę. O godz. 16 odbyło 
się przy tut. kapliczce wspólne nabożeństwo ma
jowe a potem uroczysta akademia w sali p. Żacz- 
kowej, kończąc pochodem przez wieś. Wieczorem 
tut. koło‘TCL urządziło przedstawienie. Występo
wało po raz pierwszy miejscowe tow. śpiewu „Ko
ściuszko“ pod batutą dyr. p. Szędzielorza Aug. — 
Znamiennym dla Zamysłowa jest to, że radni 
gminni nie brali udziału w uroczystość5

POPIELÓW.
Święto narodowe 3 Maja minęło tu pod znakiem 

uroczystości, W niedzielę 2 maja odbył się cap
strzyk oraz złożono wieńce na grobach powstań
ców. W dniu. 3 Maja po nabożeństwie pochód prze
szedł ulicami wioski. Po południu odbyła się aka
demia.

JEDŁOWNIK.
Święto narodowe 3 Maja obchodzone było w 

Jodłowniku bardzo uroczyście. Po nabożeństwie 
złożono wieńce na grobach powstańców. W godzi, 
nach popołudniowych odbyły się akademie.

HADRA.
2 maja odbył się tu wieczorem capstrzyk przy 

ognisku na łąkach fabryki Mochala, Po uroczystym 
podniesieniu flagi państw, dziatwa szkolna z Ha- 
dry i Droniowic deklamowała wiersze. Przy zapa
lonych ogniskach śpiewano pieśni patriotyczne. 
W dniu 3 maja wyruszył pochód do kościółka w 
Gieszowej na mszę św. zakupioną przez radę gmin
ną Hadry i Cieszowy. Pochód poprzedziła orkiestra 
fabryczna.

Osobliwa organizacja małżeńska

3 SMaf w Katowicach

Wojewoda, Dr Grażyński i Pułk. Sadoivski odbierają defiladę przed gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Na pierwszym planie m lewo harcerze w defiladzie.
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06) (Ciąg dalszy).
Mówiliśmy już o widocznych ozna

kach tego powadzenia, jakie ojciec Ma
deleine stworzy! w M. nad M.: oprócz 
tych oznak był jeszcze inny sympt m. 
który chociaż niewidoczny, był jednak 
niemniej znaczącym. Nie zawodzi on 
nigdv. Kiedy ludność cierpi, kiedy brak 
pracy, kiedy handel jest żaden, płacący 
podatki, nie uiszcza się z nich wskutek 
swego ubóstwa, korzysta z dawanych 
zwłok i nadużywa ich, i państwo wvda;e 
wiele pieniędzy na koszta egzekucji i po
boru. Kiedy pracy jest poddostatkiem. 
kiedy kraj jest szczęśliwy i bogaty, po
datek opłaca sie łatwo i mało kosztuje 
państwo. Można powiedzieć, że nędza 
i bogactwo publiczne mają nieomylny 
termometr: koszta poboru podatków. W 
siedm lat koszta te zmniejszyły się o 
trzy czwarte w okręgu M. nad M„ i z 
tego powodu p, de Vüete, ówczesny 
minister finansów, często cytował ten 
okręg z pomiędzy wszystkich.

Takie było położenie okolicy, kiedy 
Fantina powróciła do niej. Nikt o mej 
nie pamiętał. Szczęściem podwoje fa
bryki p. Madeleine wyglądały jak twarz 
przyjaciela. Udała się do nigi i została 
przyjęta do pracowni kobiet. Rzemiosło 
było zupełnie nieznane Fantime. nie 
mogła przeto być w nim biegła i zaro
bek jej dzienny mało wynosił: ale i to 
wystarczało, zadanie było rozwiązane: 
zarabiała na życie.

Pani Victurnien wydaje trzy
dzieści franków na moralność

Kiedy Fantina zobaczyła, że żyje z 
pracy, uczuła chwile radości. Żyć ucz
ciwie z własnej pracy, jakaż to łaska me 
bios! Ochota do pracy wróciła iej rze
czywiście. Kupiła zwierciadło i cieszy
ła sie, widząc w nim swą młodość, swo
je piekne włosy i piekne swe zęby, za
pomniała o wielu rzeczach, myślała tyl
ko o swojej Kozecię i o możliwej przy
szłości, i bvła prawie szczęśliwą. Najęła 
mały pokoik i umeblowała go na kredyt 
przyszłego zarobku; resztki przyzwy
czajenia do nieporządku.

Nie mogąc powiedzieć, że jest zamę
żną, strzegła się mocno, jakeśmy już nad 
mienili, mówić o swej córce.

Z początku, iakeśmy mówili, płaciła 
regularnie Thenardier‘om. Ponieważ u- 
miała tylko podpisać się, zmuszoną była 
przeto pisywać do nich przez publiczne
go pisarza.

Pisywała często, zwróciło to uwagę. 
W pracowni kobiet zaczęto z cicha szęp 
tac. że Fantima „pisywała listy“ i że 
„miała miłostki“.

Nikt tak pilnie nie szpieguje ludzi jak 
ci, do których to nie należy wcale. — 
Dlaczego ten pan nie przychodzi inaczej 
jak o zmroku? Dlaczego tamten nigdy 
w czwartek nie wiesza swego klucza na 
gwoździu? Dlaczego chodzi zawsze ma
łymi ulicami? Dlaczego ta pani wysiada 
z dorożki, zanim się zatrzyma przed jej 
domem? Dlaczego posyła po listowy pa 
oder, kiedy ma go „pełno u siebie“? itd. 
itd. Są to istoty, które dla poznania tych 
zagadek, najzupełniej obojętnych im zre 
sztą, wydają więcej piemedzv, więcej 
tracą czasu i więcej zadaja sobie trudu, 
aniżeli trzeba by go było na dziesięć do
brych uczynków; i to bez żadnego po
wodu, dla przyjemności, bo ciekawość 
jedynie płaci im za ciekawość. Całymi 
dniami hsda śledzili tego lub te. całymi 
godzinami be da stali na warcie na rogu 
ulicy, pod bramą, w nocy, na zimnie, na 
deszczu; będą przekupywali posłańców, 
poili woźniców i lokai, będą oołacali pan 
nę służącą, będą zaskarbiali sobie od
źwiernego. I dlaczego? Dla niczego.

Prosta żadza widzenia, wiedzenia, do cle 
kania. Prosta świerźbiączka języku.
Często sie zdarza, że te sekreta docie
czone, te tajemnice rozgadane, te zagad
ki wyjaśnione pociągają za sobą kata
strofy, pojedynki, bankructwa, że rujnu
ją rodziny i łamią nie jedno życie, na 
wielka pociechę tych. którzy wszystko 
„wykryli“ bez żadnej dla siebie korzy
ści. przez czysty instynkt tylko. Rzecz 
smutna.

Niektórzy ludzie są złośliwi jedynie 
przez potrzebę mówienia. Ich rozmowa 
w salonie, paplanina w przedpokoju, po
dobną jest do owych kominków, w któ
rych drzewo sie wypala prędko; potrze
bują wiele materiału opałowego; mate
riałem tym jest bliźni.

Zaczęto przeto śledzić Fantinę.
Oprócz tego iej piękne jasne włosy i 

białe ząbki budziły niejedną zazdrość.
Zauważono, że w pracowni odwra

cała się często dla otarcia łez. Były to 
chwile, w których myślała o swuim 
dziecięciu; może także o człowieku, któ 
rego kiedvś kochała.

Bolesna to praca, zrywanie smutnych 
węzłów przeszłości.

Przekonano się, że pisywała przynaj
mniej dwa razy na miesiąc, zawsze pod 
tvm samym adresem, i że frankowała li
sty. Postarano się o adres; byl następu
jący: Pan Thenardier, oberżysta w Mon 
tfermeil. Wyciągnięto na iezyk pisarza 
publicznego, zaprowadziwszy go do 
karczmy! starowina nie mógł się spot" mocy tej to zupełnej władzy i z orzeko" 
kać z czerwonym winem, ażeby nie wy baniem, że robi dobrze, nadzorczym wv 
gadał przv tym swoich sekretów. Sio- toczyła Fantinie proces, osądziła ją, ska- 
wem. dowiedziano sie, że Fantina macała i wykonała swój wyrok.

zorczyni kazała lei natychmiast wyjść z 
pracowni. Fantina była zresztą robot
nicą bardzo mierną. Przytłumiona wsty 
dem, więcei niż rozpaczą, opuściła pra
cownie i wróciła do swetro pokoju. Hań
ba jej bvła już za tvm wszystkim zna
ną!

Nie miała siły wyrzec ani słowa. Ra
dzono iei udać sie do pana mera; nie 
śmiała. Mer dawał iej pięćdziesiąt fran
ków. bo był dobrym, i wypędzał ją, bo 
by} sprawiedliwym. Ugięła się pod tym 
wyrokiem.

Powodzenie pani Vietornien
Wdowa po mnichu tyrzydała się ? 

tym na coś.
Zresztą pan Madeleine nic zgoła o 

tym wszystkim nie wiedział. Często bar 
dzo w życiu wypadki tak się układają. 
Pan Madeleine prawie nigdy nie wcho
dził do pracowni kobiet.

Na czele pracowni umieścił starą 
pannę, którą proboszcz mu polecił, i zu
pełnie zaufał nadzorczym: była to osoba 
w istocie zasługująca na szacunek, ener
giczna, sprawiedliwa, nieposzlakowanej 
uczciwości, pełna miłosierdzia, które o- 
granicza się na tym, ażeby dawać, ale 
nie dochodzi do takiego stopnia, ażeby 
rozumieć i przebaczyć. P. Madeleine 
spuszczał się we wszystkim na nia. Naj
lepsi ludzie nieraz zmuszeni są do po
wierzania swej władzy w inne ręce. Na

dziecko. „Musiała to być lada jaka dzie
wczyna“. Znalazła sie stara plotkarka, 
która pojechała do Montfermei!, rozmó"

Co do pięćdziesięciu franków, dała je 
z sumy. która p. Madeleine powierzał 
jej na jałmużny i pomoc robotnicom . z

wiła się z ThenardieFami i za swoim której nie zdawała orzed nim rachunku, 
powrotem rzekła Straciłam trzydzieści | Fantina zaczęła starać się o służbę, 
pięć franków, ale wiem, iak się rzecz ma chodziła od domu do domu. Nikt jej me 
w istocie. Widziałam dziecko! I chciał. Nie mogła opuścić miasta. Ku"

Ta. która to zrobiła, nazywała się pa- piec tandeciarz, od którego wzięła ine
rt i Victurnien; była to strażniczka i od- ble, jakie meble! powiedział jej: Jeżeli 
źwierna cnoty całego świata. Pani Vic* j oddalisz sie z miasta, każe cie zaaresz- 
turnien miała pięćdziesiąt sześć lat i ze! tować jak złodziejkę. Właściciel domu. 
starością łączyła szpetność. Głos drżą- któremu dłużna była za pomieszkanie, 
cy, umysł kapryśny. Rzecz dziwna, sta- i rzekł do mej: Jesteś młoda i ładna, mc 
ra ta kobieta bvłą niegdyś młoda. W mlo j że.sz zapłacić. Podzieliła pięćdziesiąt 
dości swej. w sam rok 93, zaślubiła mni" j franków między właściciela i tandema
ch a, który w czerwonej czapce uciekł z I rza. oddala kupcowi trzy czwarte jego 
klasztoru, zamieniając Bernardynów na! mebli, zatrzymując dla siebie tylko to.
Jakobinów. Była to postać sucha, cierp 
ka, przykra, ostra, drażliwa, prawie ja
dowita: pamiętała jednak zawsze swe
go mnicha, który ia bardzo poskromił i 
ugiął. Była to pokrzywa, na której wi
dać było otarcie sie habitu Gdy wróci-

co bvio koniecznym, i znalazła sie bez 
pracy, bez zawodu, posiadając tylko je
dno łóżko i mając długu około stu fran" 
ków leszcze.

Zaczęła szyć grube koszule dla żoł
nierzy garnizonu i zarabiała na tym

ła monarchia, została bigotką, i to tak dwanaście sous dziennie. Córka kosz-
energiczną, że księża przebaczyli jej o- 
wego mnicha. Miała mały fundusz, któ
ry głośno przeznaczała dla jakiegoś re
ligijnego stowarzyszenia. Bardzo była 
dobrze widziana w biskupstwie Arras.

towała ja dziesięć sous. Wtenczas to za
częła źle płacić ThenardiePom.

Tymczasem iedna stara kobieta, któ
ra zapalała jej świece wieczorem, nau
czyła ją sztuki, iak żyć w nędzy. Żyć

Ta to oani Victurnien pojechała do Mont ,^ jeszcze me wszystko, 
fermeij i wróciwszy, mowiia: Widzia
łam dziecię.

Wszystko to zabrało dość czasu; —
Fantina orzeszło od roku już była w fa"» 
bryce, kiedv pewnego rana nadzorczym 
pracowni wręczyła iej w imieniu pana się ptaszka,, który za jednego harda po' 
mera pięćdziesiąt franków, mówiąc, że .trzebnic prosa na dwa d,ni; jak można ze 
nie należy już odtąd do pracownic, i na- spódnicy robić kołdrę, a z kołdry spód

po za
tvm jest jeszcze żyć z niczego. To iakbv 
dwa pokoje: pierwszy ciemny, drugi
czarny.

Fantina nauczyła się. jak sie można 
obchodzić bez ognia zimą; jak wyrzec

mawiała la, zawsze w imieniu mera, a- 
żeby opuściła okolicę.

Był to właśnie tenże sam miesiąc, 
w którym Thenardier, zażądawszy na
przód dwunastu franków zamiast sie
dmiu, domagał się piętnastu franków za
miast dwunastu.

Fantina była przygnębiona. Nie mo
gła opuścić okolicy, bo winna była za 
mieśżkanie ' meble. Pięćdziesiąt fran
ków nie wystarczało na pokrycie długu.

nice; iak oszczędzać świecę, jedząc przy 
świetle okna z przeciwka. Nie można 
wyobrazić sobie, ile to rzeczy umie.;ą 
wyciągnąć z jednego sous pewne słabe 
istoty, które postarzały w nędzy i uczci
wości. Staje się to wreszcie talentem. 
Fantina nabyła tego talentu i odzyskała 
trochę odwagi.

W tym czasie mówiła do jednej ze 
swych sąsiadek: Ba! mówię sobie: sy
piając tylko pięć godzin, a resztę czasu

Wyrzekła kilka słów błagalnych. Nad- pracując nad szyciem, będę mogła prze

cież zarobić na chleb. A przy tym. jak 
smutno, to sie i jeść nie tak chce. Cier
pienia, niepokój, troche Chleba z jednej 
strony, zmartwienia z drugiej, wszystką 
to mie wyżywi jakoś.

Gdyby w tej niedoli mogła mieć przy 
sobie swa córkę, jakież to szczęście było 
by dla njej! Pomyśala o tym, żeby ją 
sprowadzić. Ale jakże! kazać jej dzie" 
lić ze sobą niedostatek! a przy tym dłu
żna była Thenardier'om! Jak się uiścić? 
a podróż? jak ją opłacić?

Staruszka, która, można powiedzieć, 
wyuczyła ia żvcia w niedostatku, bvła 
to stara panna- imieniem Małgorzata, na 
bożo a dobrvm nabożeństwem, uboga i 
miłosierna dla ubogich, a nawet i dla 
bogatych, umieiąca tvle pisać, że mogła 
podpisać sie „MargerLtte“, i wierzącą w 
Boga. co już jest nauką.

Wiele iest takich cnót u dołu; kiedyś 
będą u góry. Po takim życiu następuje 
inne.

Z początku Fantina tak się wstydzi* 
ia. że nie śmiała wyjść z domu.

Kiedy bvła na ulicy, domyślała s’ę, 
że sie oglądano za nią i pokazywano ją 
sobie palcami; wszyscy patrzyli na nią, 
a nikt sie nie witał; zimna ' ostra pogar
da przechodniów przeszywała jej ciało 
i duszę iak mroźny w;atr.

W małych miasteczkach nieszczęść* 
we. podobne do niej zdają się być wy
stawione nago na sarkazm i ciekawość 
wszystkich. W Paryżu przynajmn ej 
nikt cię nie zna, i to służy za odzież. 
Oh! iakże by pragnęła wrócić do Pary
ża! Niepodobna.

Trzeba było jednak przyzwyczaić 
się do wzgardy, tak iak sie przyzwyczai 
ła do niedostatku. Powoli oswoiła się. 
Po dwóch lub trzech miesiącach otrzę
sła sie ze wstydu i zaczęła wychodzić, 
jak gdvby nic nie było. To mi wszvst- 
ki jedno, mówiła.

Chodziła z głowa podniesiona, z gon 
kim uśmiechem na ustach i uczuła, że 
stale się bezczelną.

Pani Victurnien widywała ją niebie" 
dy ze swego okna. spostrzegała nędze 
„tego stworzenia“, które dzięki jej „po
znano jak sie należy“ i winszowała so
bie. Szczęście złośliwych ludzi ma czar 
ną barwę.

Nadmiar pracy męczył Fantinę i ma
ły suchy kaszel, który przed tym j.it 
miała, powiększył się. Mówiła czasem 
do swej sąsiadki Małgorzaty: Zobaczcie, 
jakie mam ręce gorące.

Jednakże rano, kiedy starym pofa 
manym grzebieniem czesała swe piękne 
włosy, które spływały i lśniły się iak 
jedwab, doznawała chwilowej przyjem
ności kokieterii.

Dalszy ciąg powodzenia
Ödjrawiono ją z fabryki no.d kon'ec 

zimy; lato minęło, ale zima wróciła. 
Dnie krótkie, pracy mało. Zimą nie ma 
ciepła, nie ma światła, nie ma południa, 
wieczgr i ranek stykają się z sobą, mgła. 
zmrok, okna szare, mało przy nim wi* 
dać. Niebo jest oknem piwnicy. Cały 
dzień jest piwnicą. Słońce wygląda iak 
ubogi. Okropna pora roku! Zima zar.re- 
rńa w kamień wodę, niebo i serce czło
wieka, Wierzyciele Fantiny nie dawa
li jej spokoju.

(Ciąg dalszy nastąpi)

Komu leży na sercu los naszych braci 
na Śląsku Zaolzańskim, niech wpłaci 
składkę lub ofiarę na konto „Śląskiego 
Komitetu Opieki Kulturalnej nad Polaka

mi w Czechosłowacji" 
w P. K. O. Nr. 300.904,
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Natz. Stelo bawi na Śląsku
Bawi w Katowicach naczelnik wydziału 

Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. Stein. 
Odbył on m. in. konferencję w Wyższym 
Urzędzie Górniczym w sprawach statysty
ki górniczej i materiałów wybuchowych, 
używanych w kopalniach.

--------ooo--------

Sim aw ziiam 
mentiwii pusu

Według ostatnich obliczeń Głównego 
Urzędu Statystycznego w r. 1936 na terenie 
całej Polski znajdowało się ogółem 234.697 
zakładów przemysłowych, t. j. o 12.987 wię
cej niż w r. 1935. Zauważyć należy, iż od 
1932 r. datuje się stały wzrost liczby przed
siębiorstw przemysłowych w Polsce.

--------OOO--------

Grupa metalowców 
p. Niedbały z Chorzowa

przystąpiła do Związku Zawodowego Meta 
łowców Zjednoczonych Związków Zawo

dowych w Polsce.
Proszeni jestemy o zamieszczenie nastę

pującej deklaracji:
Do

Zarządu Głównego Związku Zawodowego 
Metalowców ZZZ

w Katowicach.,
Niniejszym donoszę, że wraz z całą gru

pą członków Związku Zawodowego Meta
lowców w Polsce (Warsztaty huty „Piłsud
ski“) przystępuję z dniem 4 maja 1937 r. do 
Związku Zawodowego Metalowców ZZZ z 
siedzibą zarządu głównego w Katowicach 
i podporządkowuję się całkowicie statutowi 
tegoż Związku.

(—) Niedbała Franciszek,
1 prezes grupy 37-ej.
Chorzów, dnia 5 maja 1937 r.

*

Jak wiadomo, wspomniana grupa do
tychczas pozostawała w kontakcie organi
zacyjnym z warszawską centralą ZZZ, wła
dze której ustanowiły p. Niedbaię prezesem 
tymczasowego zarządu okręgowego meta
lowców na Śląsk. Grupa p. Niedbały liczy 
550 członków.

-------- OOO---------

Zebranie ZZZ w Radlinie
2 bm. odbyło się w Radlinie zebranie ZZZ 

dla oddziałów Radlin, Głoźyny i kop. Ema. 
Obecny na zebraniu był sekretarz mgr Mro
wieć. Żebrani jednogłośnie opowiedzieli się za 
zarządem ZZZ reprezentowanym przez P. Mar
szałka Grzesika i posła Fessera. W rezolucji 
domagano się zatrudnienia bezrobotnych, znie
sienia turnusów i ludzkiego traktowania robot
ników w pracy.

lip. „Btói Ban“
We wtorek 4 maja w godzinach wieczor

nych Rada Zakładowa „Boże Dary“ otrzy
mała od Zarządcy Przymusowego kopalń 
pszczyńskich ponowne zapewnienie, że po
stulaty załogi zostaną przychylnie rozpa
trzone, lecz pertraktacje na ten temat mo

gą być podjęte dopiero po przerwaniu 
strajku.

Wobec tego o godz. 23 załoga opuściła 
kopalnię. Normalna praca w kopalni roz
pocznie się w poniedziałek dnia 10 b. m. po 
doprowadzeniu jej po strajku do porządku.

ZDROJOWISKO GÓRSKIE 
Seaton oG i mała 

WSKASANSA IECZNICIE:

DLA DOROSŁYCH 
DLA DZIECI
Idealny wypoczynek — basen kąpielowy — plaża — sporty 

Informacje i prospekty-: KOMISJA ZDROJOWA w Rabce 
1 Związek Uzdrowisk Polskich, Warszawa, Boduena 2 — tel. 530-38.

w cierpieniach artretycznych, reumatycznych, kobiecych, 
dróg oddechowych, miażdżycy, w stanach wyczerpania
w chorobach gruczołów wewnętrznych, błon śluzowych 
i surowiczych, w skazach wysiękowych i limfatycznych.
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nabożeństwem żałobnym
Katowice, 6 maja.

W drugą rocznicę śmierci Wielkiego 
Wodza Narodu i Najserdeczniejszego Przy
jaciela Polskiego Świata Pracy śp. Marszał
ka Józefa Piłsudskiego — Świat Pracy sku
piony w ZZZ uczci tę bolesną rocznicę ża
łobnym nabożeństwem, które odbędzie się 
w dniu 12 b. m. o godz. 10 w kościele gar
nizonowym w Katowicach.

Apelujemy do członków ZZZ wolnych 
od zajęć i do ich rodzin o masowy udział 
w uroczystości żałobnej rocznicy.

Zbiórka pocztów sztandarowych, człon
ków i ich rodzin przed lokalem ZZZ w Ka
towicach, ul. Francuska 4 o godz. 9 rano.

PROGRAM:

ników w strojach zawodowych 
strażaków i kolejarzy.

„ 10-00: uroczyste nabożeństwo, po na
bożeństwie okolicznościowe 
kazanie.

Poczty sztandarowe zarządów głównych 
ustawiają się przy katafalku, reszta pocz
tów ustawia się na galerii.
Zjednoczone Związki Zawodowe w Polsce 

(ZZZ)
Zw. Robotników Przem. Górniczego ZZZ 
Związek Zawodowy Metalowców ZZZ 
Związek Pracowników Umysłowych ZZZ 
Związek Strażaków ZZZ 
Zw. Pracowników Użyteczności Publ. ZZZ 
Federacja Kolejarzy P. K. P. ZZZ.

Godz. 9.00: zbiórka 
„ 9 30: wymarsz na nabożeństwo
„ 9.55: zaciągnięcie warty honorowej

przy katafalku. Warta skła
dać się będzie z górników, hut-

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pracodawcy zgłaszajcie każde wolne miejsce 
w K. U. P. P. na miasto Katowice — Kra

kowska 50 — tek 304-86 i 347-45.

Katowice, 6 maja.
Bardzo oryginalna sprawa znalazła się w 

Sądzie pracy. Niejaki Aleksander E. otrzy
mał od firmy, w której pracował, szkodli
we dla siebie świadectwo, które uniemożli- 
wiol mu uzyskanie pracy. Pan E. wystąpił 
obecnie z powództwem do Sądu pracy, żą
dając skazania firmy na wydanie mu nowe
go świadectwa odejścia. Rozprawa sądo-

wa wykazała, że E. wbrew wyraźnemu ży
czeniu szefa nie objawiał chęci zaślubienia 
jego córki. Zirytowany niedoszły teść wy
powiedział mu posadę, a w świadectwie o- 
dejścia napisał, że E, jest niezdolny do pra
cy i zdradza anormalność w życiu prywat
nym. Sąd pracy wydał wyrok, zasądzający 
firmę na wydanie nowego, zgodnego z pra
wdą świadectwa odejścia.

Strajk w Bobrownikach trwa
Strajk okupacyjny w kamieniołomach 

dolomitu w Bobrownikach trwa nadal. To
czą się pertraktacje rady załogowej z dyrek
cją huty. Strajk nosi charakter strajku dzi
kiego,

•——OOO-------- -

Z wydawnictw
„Przyroda i Technika“,

czasopismo poświecone popularyzacji nauk przyrodni" 
czycb i technicznych pod red. Dr. Anny d'Abancourt- 
Koczwarowej. Wyd. Książniey-Atlaa Lwów-Warszawa.

Ostatni numer ..Przyrody i Techniki“ przynosi ar
tykuł pióra angielskiego badacza D. Kenneth-Smitha z 
Cambridge na aktualny obecnie temat zarazków ultra- 
przesączalnych. — Sprawę rodowodu ludzkiego porusza 
doc. J. Mydlarski w art. p. t. „Rodzaj Pothecanthropus 
w świetle nowych badań“. O nowym moście między 
San Francisco a Oakland pisze ciekawie inż. M. Leu. 
Sprawę nowych paliw porusza H. T. Halicki w arty
kule „Nowe paliwa — Nowe silniki“. Oprócz tego 
znajdujemy ciekawy artykuł o nowej elektrowni paro
wej i jej roli w sieci elektryfikacyjnej Pomorza. — 
Działy notatek obfitują jak zwykle w ciekawe i aktu
alne wiadomości z przeróżnych działów nauk ścisłych 
i stosowanych. Estetyczna szata zewnętrzna, efektowne 
ilustracje i dobry papier, oraz doborowa treść, wysu
wają dziś „Przyrodę i technikę“ na czoło naszego cza
sopiśmiennictwa popularno-naukowego. Do numeru za
łączony jest dodatek „Metodyka biologii“ poświęcony 
sprawom botaniki i zoologii.

Przy zaparciu stolca, wzdęciach podbrzusza i 
ogólnych dolegliwościach, naturalna woda, gorzka 
Franciszka-Józefa powoduje szybkie i obfite wy
próżnienie i zapobiega częstokroć powstaniu za
palenia wyrostka robaczkowego. Zal. przez lekarzy

„Ruch Prawniczy, Ekonomiczny 
i Socjologiczny“.

Wyszedł z druku 2 zeszyt „Ruchu Prawniczego, Eko
nomicznego i Socjologicznego za 1937 r. Na treść ze
szytu składają się artykuły: prof. B. Winierski: „Za
gadnienia organizacji studiów prawniczych“; prof. M, 
Allerhand: ^Podstawa orzeczenia o właściwości sądu“; 
prof. J. J. Bossowskl: „Nowe metody zwalczania prze
stępczości w Niemczech“; prof. A. Ohanowicz: „Umo
wy z niezdolnymi do działań prawnych“; doc. W. Su- 
kiennicki: „Ustrój radziecki a konstytucja stalinow
ska“; prof. H. Truchy: „Czy złoto posiada jeszcze
funkcję pieniężną?“; dr St. Janicki: „Walutowy fun
dusz wyrównawczy W. Brytanii“; doc. O. Lange: „Stra
ty kapitałowe jako korzyść społeczne“; X. prof. A. 
Wóycicki: „Ku naprawie naszego syndykalizmu“. —
Przegląd piśmiennictwa: 46 recenzyj i sprawozdań kry
tycznych z zakresu prawa, ekonomii, nauk handlowych 
l socjalogii oraz bogata biblografia odnośnej literatury 
polskiej i obcej. Przegląd prawa administracyjnego 
przez doc. dr M. Zimmermanna. — Sądownictwo: Prze
gląd orzecznictwa karnego 1 cywilnego Sądu Najwyż
szego i Najw. Tryb. Admln. dla wszystkich ziem pol
skich, Orzecznictwo Najwyższego Sądu Wojskowego. — 
Kronika gospodarcza, socjalna i samorządowa. — Mis
cellanea.

Bronia Sraidewiczćwnce — «lasźś -pani ‘MLatussiewsizsz -piss>e

o kaźni dzieci polskich we Wrześni
Oryginalny wywiad uczenie ze Skoczowa

Uczenice szikoły powszechnej w Skoczo
wie podjęły bardzo piękną i ciekawą inicjaty
wę: napisały do jednej z b. wychowanek 
szkoły pruskiej we Wrześni. Poniżej poda
jemy w całości list uczenie skoczowskich, 
który przesłały redakcji „Polski Zacho dm. ej“
„Zapewne nie wszyscy wiedzą, kim jest 

Pani Matuszewska, o której przed 36 laty — 
jako 12-letnie] Broni śmidowiczównie — 
każde dziecko w Polsce wiedziało, że, gdy 
pruski nauczyciel wtykał jej do rączki kate
chizm niemiecki, wzięła go wreszcie prze
mocą, ale przez fartuszek. — Ta Pani Matu
szewska żyje jeszcze i mieszka we Wrześni — 
o zajmuje się krawiectwem. Ma obecnie 48 
lat i włosy Jej pokryte są szronem; w po
stacie Jej, w ruchach i w wyrazie pogodnej 
twarzy, widać rysy zdecydowanego charak
teru, który tak świetnie zarysował się w jej 
latach dziewczęcych — w roku 1901, w któ
rym to rozegrała się głośna na cały świat 
tragedia polskich dzieci we Wrześni.

Dziś upływa 36 lat od martyrologii pol
skich, dzieci! — Ażeby odtworzyć ze świeżej 
jeszcze pamięci pruską katownię polskich

dzieci — my, klasa VI B Szkoły II w Sko
czowie, postanowiliśmy zrobić wywiad z p. 
Matuszewską. W tym celu napisałyśmy list, 
prosząc Ją o opisanie dawnych przeżyć w 
szkole pruskiej.

Ku wielkiej radości otrzymaliśmy list 
treści następującej:

Moje Kochane!
Dziękuję wam serdecznie za miły list, 

który mnie bardzo wzruszył. Nie sądziłam, 
że po tylu latach, jakie nas dzielą od znanych 
zajść, w szkole wrzesińskiej, wspomina się 
z rozrzewnieniem przejścia ówczesnej dzia
twy dręczonej przez Prusaków. Dzisiejszej 
dziatwie, która korzysta z dobrodziejstw 
szkoły polskiej, a nauczyciel, jako wycho
wawca, jest obok rodziców najlepszym i naj
życzliwszym przyjacielem, do którego w każ
dej chwili można się z całym zaufaniem od
nieść — trudno z pewnością sobie wyobrazić, 
jaki stosunek panował w szkole przed 36 
laty.

Na życzenie wasze postaram się chociaż 
w części zobrazować tragiczne położenie mło-

azieży, którą zmuszano czuć i myśleć we wro
gim sobie języku, narzuconym przez ciemięz
cę. Do roku 1901 uczyliśmy się wszystkich 
przedmiotów, prócz religii to języku niemiec
kim.

Najwięcej jednak bolało to, że w czacie 
przerwy zakazywano uczniom rozmawiać 
między sobą po polsku. Jaką nienawiścią 
pałali niemieccy nauczyciele do mowy pol
skiej osądźcie z następującego przykładu. 
Do rozmawiających po polsku koleżanek 
przystępuje nauczyciel i mówi:

— Możecie między sobą mówić po fran
cusku, po chińsku, zresztą jak wam się po
doba, lecz zakazuję po polsku.

Prawda, jakie to smutne?
W roku 1901 postanowili Prusacy zdobyć 

Wielkopolskę, wprowadzając język niemiecki 
nawet do nauki religii. Instynktownie odczu
liśmy, że zabiera się nam największe świę
tości, bo z tą chwilą dzieli nas tylko krok od 
wynarodowienia. Nakazem rodziców i włas
nego sumienia podnieśliśmy niesłychany 
bunt przeciw bezprawiu. Odtąd na zadawa
ne pytania w języku niemieckim, podczas na
uki religii nie odpowiadaliśmy wcale, zby
waliśmy milczeniem uwagi i namowy. Wy
chowawcy nasi czując bezsilność, zabierali 
się ze zdwojoną nienawiścią do zadawania 
chłosty. Kilkoro dzieci było tak bezlitośnie do 
krwi zbitych, że musiały udać się do lekarza. 
Prócz chłosty zatrzymywano nas bez obiadu 
od rana 7 do godziny S w szkole. Nieraz

trzymano jeszcze dłużej — dopiero, gdy któ
re z dzieci wyczerpane odpowiedziało cho
ciaż na jedno pytanie, odsyłano je do domu 
— innym opornym wymierzano karę. Zre
sztą w szkole pruskiej chłosta należała do 
porządku dziennego, bito bez miłosierdzia.

Smutne to były czasy. Ze szkoły takiej 
wychodziil niektórzy ze zgorzkniałym i smut
nym wyrazem twarzy. Dzisiaj radość w sercu 
wzbiera, gdy patrzymy na młodzież niekrę- 
powaną w szkole, czerpiącą wiedzę z nieprze
branego skarbu mowy ojczystej. Zapewniam 
was, że dziś każdy nauczyciel ma przed sobą 
wytknięty tylko jeden cel: Wpajać w serca 
powierzonej sobie dziatwy miłość ku Bogu i 
Ojczyźnie i oddać społeczeństwu ludzi z sil
ną, niezłomną wolą, nie wrażliwą na żadne 
złe potrzeby. Pragnie wychować w młodzie
ży szlachetną miłość, zdolną w razie potrze
by oddać życie na ołtarzu Ojczyzny. Mia
łam możność obserwowania młodzieży, która 
niestety, nie docenia dobrodziejstw szkoły 
polskiej i postępowaniem rujnuje własną 
przyszłość i zdrowie nauczyciela.

Wierzę, że ujśród Was nie znajdzie się 
ani jedna, która by nie stosowała się do wpa

janych zasad i każda uznaje, jak wielkim 
dobrodziejstwem jest nauka w szkole w jf 
zyku polskim. _ ,

Łączę serdeczne pozdrowienia dla Wat 
oraz dla Pana Nauczyciela

ze śmidowiczów
BRONISŁAWA MATUSZEWSKA.



5TT m.
sa

Czwartek, dnia h-go maja 1937 r. Nr 123

Dziś: Wniebowst.
Pańskie 

Jutro: Floriana 
Wschód st. g.: 3.57 
Zachód sl. g.: 19.09

......o-------- -

Tegoroczny „Dzień Matki"
Jak już kilkakrotnie pisaliśmy, polski 

„Dzień Matki“ wypada 30-go maja. Zatem 
przypominamy, nie 9 maja, lecz w niedzie
lę 30-go.

NIE BĘDZIE PODWYŻKI CEN BLACHY 
OCYNKOWANEJ

(—) Wobec pogłosek, jakoby cena Machy o- 
cvnko'wanej używanej do krycia dachów miała 
zostać podwyższona dowiadujemy sie od za V 
teresowamycb przedsiębiorstw, że ceny Mac ii y 
ocynkowanej. której produkcja oparta jest na 
krajowej blasze czarnej i cynku pochodzenia 
krato w eg Oi. rrie uległy zmianie Cena ta wynosi 
za kg 85 gr

Dancing-Bar
gif Katowice, Mickiewicza 8

U W UaSl\U i piętro. Telefon 344-20
Wielka atrakcja na maj 1937 r.

MARY DOLLAN w oryginalnych tańcach hindu
skich. 2 VIOLANTY'S światowa sława w kreacjach 
choreograficznych. — Znakomity duet polski SIO
STRY WIxSKIE. — Rewelacyjny zespół muzyczny 
JOLLY BOYS. — W soboty, niedziele i święta 

Five o'clock!.

KORZYŚCI Z PRZEDTERMINOWEJ 
SPŁATY DŁUGÓW ROLNICZYCH

(—) Wojwódzkie Biuro do Spraw Fjnartso" 
wo Rolnych w Katowicach zawiadamia roi ni" 
ków że korzyści dotychczas uzyskiwane, z ty
tułu przedterminowej spłaty rolniczych długów 
-prywatnych ustawa z dnia 14 kwietnia 1937 r. 
zostały z-mtonio-tie w sposób tem że każdy PC" 
siad acz gospodarstwa wiejskiego o powierzchni 
do 59 ha. czyli każdy rolnik, którego gospodar
stwo należy do grupy A. gospodarstw wiejskich 
—o ile do dnia 31 grudnia 1940 roku zapłaci go
tówką swój d-ułg lub cześć tego długu, to wie
rzyciel musi rolnikowi dłużnikowi za każde 
wpłacone 100 złotych policzyć 200 złotych ( in
nymi słowy 1,— z! umarza dług w kwocie zło
tych 2,—) z tvm jednak warunkiem, iż zapłaco
na przez rolnika suma nie może być mniejsza" 
od iedped półrocznej raty. czyli że jednorazowa 
wpłata musii wynosić conajmniej 1/33 cześć dtu- 
»u

Dziubas — Kwieciński
i Mario Maivano

w kawiarni „ASTORIA“
DYPLOMY ZA KONIE

(—) W sobotę, dnia 4 bm_ o gcdz 13 odbę
dzie sie w Magistracie P'-v ul. MI>*sk:ej 4 po
kój 76 rozdanie dvpicar' w za wzo-owe utrzy
mane kanie W czasie ostatniego przeglądu ko
ni przyznano dyptamy pochwalne P. Bab ;zyń 
s-ki emu Emanuelowi. F mie Hart wg. p Mi,dile
rowi Piotrowi, p. Pi ech .w ze Ludwikowi •; Za
rządowi Taboru Miejskiego.

ZABAWA DLA DZIECI
(—) Stowarzyszenie Rodzina Urzędnicza 

kelo Katowice zaprasza wszytki eh na wiosenną 
zabawę dla dzieci, która odbędzie sie dnia 9 go 
maja o godz 15 w salach Si. Urzędu Wojewódz 
kiego w Katowicach

Poleca
własne wyroby: 

CIASTKA 
CZEKOLADY 
TORTY 
CZEKOLADKI

DESEROWE
Telefon ni 312-78 
Dostawa do domu

POWRÓT CHŁOPCÓW SZKOLNYCH 
Z GORZYC

(—) Chłopcy, wysłani w dniu 9 kwietnia br. 
.przez Mieisk Urząd Opiekł Społecznej na kura
cje do uzdrowiska dla dzieci miasta Katowic w 
Gorzycach wracała w sobotę, dm a 8 maja br 
do domu. Rodziców uprasza sie o odebranie 
swych dzitci w hali II. dwetrea w Katowicach 
o sod,z 19'te>i

WYPRAWA PO MIGDAŁY I RODZYNKI
(—) Dnia 3 bm względnie 4 bm włamano sie 

di magazynu firmy Mar ticke w Katowicach, 
przy ul Młyński ci 19. skąd skradziono 2U kg o 
rzęchów, 10 kg migdałów około 13 kg rodzy
nek 2 skrzynie owoców suszonych 2U kg cze 
koiady. oraz kilkanaście kilo różnych owoców 
łącznej wartości około 500 zł.

Program powitania miłych gości
Wycieczka bułgarskiej młodzieży szkół śred

nich, która od kilkunastu dtni bawi w Polsce po 
zwiedzeniu Lwowa, zagłębia naftowego, Warsza
wy i Gdyni wyjechała do Poznania, skąd w pią
tek o godz. 6-tej rano pociągiem pospiesznym 
przyjadzie do Katowic. Po odegraniu hymnu 
bułgarskiego przez orkiestrę wojskową, gości 
powita imieniem miasta prezydent dir Kocur, 
oraz dyr. Gawdzik imieniem komitetu przyjęcia. 
Po wręczeniu uczestnikom wycieczki kwiatów 
przez młodzież szkolną — wszyscy udadzą się 
na kwatery, gdzie przygotowane będzie śniada
nie. O godz. 9-tej odbędzie się przed teatrem 
uroczyste powitanie wycieczki przez Komitet 
Honorowy z P. Wojewodą Śląskim dr Grażyń
skim na czele, młodzież szkół średnich, hufce 
P. W. i harcerstwo. Powitanie rozpocznie się po 
odegram.u hymnów bułgarskiego i polskiego w 
czasie których wciągnięte zostaną na maszt flag, 
bułgarska i polska. Następnie do gości przemó
wi Wojewoda dir Grażyński, któremu odpowie 
przedstawiciel bułgarskiego Min. Oświaty i kie
rownik wycieczki. Imieniem młodzieży p olsu lej 
powita wycieczkę uczeń kl. VII Państwowego 
Gimnazjum p. Dlużniewski. Po przemówieniu 
przedstawiciela młodzieży bułgarskiej uformuje 
się pochód do płyty Nieznanego Powstańca, 
gdzie Bułgarzy złożą wieniec. W razie deszczu 
powitanie odbędzie się w teatrze. Wstęp ‘•ylko 
za biletami. oP minutowej ciszy przy płycie i 
złożeniu wieńca miejscowe szkoły udadzą się do 
kin, gdzie zostaną wygłoszone ilustrowane od
czyty o Bułgarii, wycieczka tymczasem ctijedzie 
tramwajami do Chorzowa, gdzie po powitaniu 
przed ratuszem przez Zarząd Miasta i młodzież 
zwiedzi hutę „Piłsudski“. Po zwiedzeniu Huty 
wycieczka podejmowana będzie przez miasto o- 
biadem na „Górze Wyzwolenia,“. Po powrocie 
do Katowic wycieczka podzielona na grupy zwie
dzi w towarzystwie tut. młodzieży Śl. Techn. 
Zakłady, „Dom Oświatowy“, gmach Wojewódz
twa, Muzeum Śląskie i „drapacz". Wieczorem od
będzie się w Syndykacie Polskich Hut Żelaznych 
wieczór towarzyski, na którym śląskie stowa
rzyszenie nauczycielskie i dyrektorskie podejmo

wać będą bułgarskich kolegów oraz grono za,pro-, 
szonyeh gości z p. Wojewodą Dr Grażyńskim na 
czele.

W drugim dniu pobytu w Katowicach uczest
nicy zwiedzą kopalnie „Wujek“, „Katowice“, 
„Mysłowice“ i „Eminencja“. O godz. 16-tej od
będzie się w teatrze wieczornica polsko-bułgar
ska, w czasie której wykonany zostanie frag
ment „Wesela śląskiego“, szereg pieśni i tańców 
regionalnych. W części drugiej młodzież bułgar
ska wykona szereg pieśni narodowych i odegra 
bułgarską scenkę obyczajową. Wstęp na wieczor
nicę tylko za biletami, które rozesłał komitet. 
Po wieczornicy w teatrze uczestnicy wycieczki, 
zaproszeni goście i wyznaczona młodzież udadzą 
się do Śl. Technicznych Zakładów na herbatkę 
pożegnalną, w czasie której po przemówieniach 
:p. kuratora dra Kopczyńskiego i przedstawiciela 
wycieczki, uczestnicy jej zostaną obdarzeni upo
minkami w postaci wydawnictw Instytutu Ślą
skiego, oraz skrzyneczek ludowych, wypełnio
nych łakociami. Przyjęcie zostanie zakończone 
pieśnią harcerską „Idzie noc“, w czasie której 
młodzież bułgarska i polska podadzą sobie ręce.

W niedzielę o godz. 6-tej rano odbędzie s.ę 
na odworcu w Katowicach pożegnanie wycieczki, 
która odejdzie do Krakowa,

NA POWITANIE BUŁGARÓW UDEKORU
JEMY DOMY

W związku z przyjazdom oficjalnej wy* 
creczki bułgarskiej do Katów c która pozusl* 
nie tu przez piątek i sobotę do niedzieli rana 
Komitet przviecia wycieczki oraz Magistrat m. 
Katowic zwracała sie do oby wato i-‘ z prośba o 
udekorowanie domów dagami o barwach państ
wowych Należy udekorować domy zwłaszcza 
przy PI Marsz Piisudsk ‘go i Wolności, oraz 
ulice Piłsudskiego i 3 Mam którędy p’"zejdzie 
pochód Równocześnie komitet apeluje do oby* 
wateli m. Katowic, aby w powitaniu Bułgarów 
na miku. które odbędzie sie w piątek o godz 9 
wzięli masowy udział i zadokumentowali szcze* 
rze sympatie naszego narodu do Bułgarii. N.e 
wątpimy, że Katowice godnie zapiszą sie w pa
mięci uczestników wycieczki.

OdiFiNi napaśli junto Ztlluag"
na dziennikarzy polskich

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SYNDYKATU DZIENNIKARZY ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO.

Katowice 6 maja.
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Śląska i 

Zagłębia Dąbrowskiego na posiedzeniu w 
dniu 4 bm. powziął następującą uchwałę:

„W związku z konferencją prasową, od
bytą dnia 26 kwietnia br. w Dyrekcji Roz
głośni Katowickiej oraz z ujawnieniem pouf
nych szczegółów konferencji na łamach pra
sy niemieckiej przez osobę, stojącą poza Syn
dykatem Dzienn, Śl. i Zagł, Dąbr., pozwoliła 
sobie „Kattowitzer Ztg.“ z dnia 24 ufo. m. w 
notatce p. t. „Blinde Eifer“ na złośliwy i pol
ską rzeczywistość zniekształcający zarzut, 
jakoby prasa polska zmuszona była stawić się 
na konferencję dla bezwolnego wysłuchania 
reprymendy (,Rüffel“) ,ze strony nacz. dyr. 
Polskiego Radia p. Starzyńskiego,

—---------------- ♦♦EBH

Zarząd Syndykatu Dz. Śl. i Zagł. Dąbr. 
stwierdza, że zarzut powyższy, będący wi
docznie odbiciem warunków, w jakich pracuje 
„zgleichszaltowana“ prasa niemiecka, jest 
całkowicie sprzeczny z sytuacją organizacyj
ną dziennikarstwa polskiego, jako czynnika 
niezależnego.

Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Śl. ,i Za
głębia Dąbrowskiego zmuszony jest przeto 
wspomniany zarzut „Kattowitzer Ztg.“ jako 
usiłujący godzić w poczucie godności dzienni
karzy polskich, odeprzeć i kategorycznie prze
ciwko niemu się zastrzec.

Za zarząd Syndykatu Dziennikarzy 
Śląska i Zagł. Dąbr.

(—) B. Paledzki (—) H. Sławik
sekretarz, prezes,

..................... .

Poniósł śmierć w płonącym domu
W nocy 5 bm. powstał pożar w stodole 

Jana Przybyły w Szczyrku, Stodoła wraz z 
narzędziami rolniczymi spłonęła doszczętnie. 
Szkoda wynosi około 3000 zł. Płomienie prze
niosły się na sąsiednie zabudowania Jakuba 
Cembali, gdzie pożar obiął strych domu oraz 
stajnię przylegającą do budynku. Szkoda wy
nosi około 2000 zł. W akcji ratunkowej brał 
również udział niejaki Jakub Marek, który 
chciał ratować większą ilość słoniny, znajdu
jącej się na strychu. Na Marku zajęło się u-

branie i nieszczęśliwy zamienił się momen
talnie w żywą pochodnię. Po zgaszeniu po
żaru znaleziono zwęglone zwłoki Marka. Po
żar powstał prawdopodobnie od niedopałka 
papierosa,

4 bm. wybuchł pożar w zabudowaniach 
Władysława Santery w Go-dziszce pow. Biała, 
gdzie spłonął budynek mieszkalny. Szkoda 
2000 zł. Ruchomości zdołano uratować. Przy
czyny pożaru narazie nie ustalono.

KRADZIEŻ CENNYCH DEWOCJONALII
(—) Dnia 3 bm pod nieobecność domowui" 

ków włamali sie nieznani sprawcy do mieszka 
nja Resnondikowei Oliwii przv ul. Jagiellońskiej 
12 w Katów i ca cli i skradli srebrny naszyjnik ze 
złotym, medaliontiktom i wizerunkiem św Anto
niego 2 srebrne naszyjniki z wisiorkiem. 1 z 
nich z wizerunkiem Matki Boskiej, a drugi ze 
Sercem Pana Jezusa, pare kolczyków bursz ty" 
nowych w ztotei, oprawie srebrny zegarek trep 
ski z pozłacana obwódka i data 15 10 1930 r. 
ziotv łańcuszek, zloty damski zegarek. 2 złote 
bransoletki, bransoletkę z białego złota, sznur 
pereł srebrna portmonetko, oraz 90 zł Łączna 
wartość skradzionych przedmiotów wynosi oku
ło 6ÜÖ zł.

WŁAMANIE DO MIESZKANIA
(—) Do mieszkania adm.ristratora domu 

przy ulicy Teatralnej 14 w Katowicach dokonali 
dnia 3 maja br nieznani jacyś sprawcy włama
nia i po wyłamaniu zamków u szaf skradli wła
ścicielowi mieszkania Hilaremu Landau» w j 
większa ilość srebrnego nakrycia stołowego, 
cer.ńei garderoby damskie] i męski ej oraz biżu
terii i 500 złotych w gotówce. Ogólna wartość 
skradzionych przedmiotów wynosi według oce
ny poszkodowanego około 5 tysięcy złotych.

WSZYSCY PAMIĘTAJMY. ZE FUNDUSZ 
OBRONY NARODOWE., „'.A KONTO 

P. K. O. NR. 37Ü.UÜÜ.

PISZCZANY
Z łóżka wprost do kąpieli! luf. ustne Biuro Pisz

czany, Katowice, Kościuszki 42 a, Tel. 347-19, pisemp# 
Biuro Piszczany, Cieszyn VII/3. (7274)

CENY KAWY I HERBATY
(—) Ministerstwo Przemysłu i Handlu w po

rozumieniu ze Zrzeszeniem Importerów Kawy i 
Herbaty ustaliło- obowiązujące od 1 maja br, na- 
stepuiace ceny detaliczne kawy i herbaty Kawa 
gatunków .Rio 7“. ..Victoria 7“ względnie ga
tunków równorzędnych na 6.10 zł za 1 kg. her
baty gatunków .Sumatry“. .Ceylon“ oraz gatu-n 
ków i mieszanek odpowiadających jakością tym 
gatunkom na 16 zł za 1 kg. Petaliści pobierają
cy ce-ny wyższe od ustalonych zostaną pocią
gnięci do o dno w iedziabrości

POCIĄG POPULARNY Z KATOWIC 
DO KRAKOWA

(—) Liga Po-p. Tur. Deles w Katowicach or
ganizmie na niedziele 9 maja hr wycieczkę po
ciągiem popularnym z Katowic do Krakowa 
Pociąg wyrusza o godz 8.15 (Kraków przyj. 
9.51 Kraków odejście 19.45 Katowice przyjazd 
21.27) Cena przejazdu tam i z powrotem łącznie 
z kuponem na zwiedzenie Krakowa z przewo 
dnikami wyno-si 4 zł. Bilety sprzedają wszystkie 
biura podróży oraz kolejowa kasa biletowa Ka
towice

cafe- ..*jma'mm&&s333&mma

F0T0-
KIN0-
Aparaty
i aparaty do powiększeń

Okazyjne kupna
Zażądajcie ipisu okazyjnych sprzedaży
1 katalogów fotogr. — Aparaty kinema- 

tog. na dogodne spłaty ratalne.

lWVK s
Katowice, ul. św. Jana 13

Z Katowickiego
APEL STRAŻY POŻARNEJ W KOŃCZY

CACH
(K) 2 maja br odbył się apel miejscowe! 

Ochotniczej Straży Pożarne,! połączony z ćwi
czeniami Po ćwiczeniach odczytano listę zaa
wansowanych strażaków, mianowicie otrzyma'!: 
stopień sierżanta: Sierori Alfons, stopień pluto
nowego Kuła Florian, Przeliosz Jan. Grzenia 
Jan Kytia Wilhelm Ulbrych Fryderyk i Prze" 
Ick Herman oraz stopień starszego strażak* 
Banisz Ryszard.

KRADZIEŻ NA KOP. GIESCHE
(K) W drugiej połowie mb. m nieznani do

tychczas sprawcy skradli na szko-ds kop Gic- 
sche-ero w Nikiiszowcu, na szybie Wojciecha w 
Szopienicach, około 6 mtr. kablu z wysoki ega 
napięcia wartości około 600 zł. Ostrzega się 
przed ewe-nt nabyciem skradzionego kablu

Za parę groszy można już przyrządzić w domu 
niektóre zupy np. cebulkową, kaszkową etc. i to 
wówczas, gdy brak innej, a którą zazwyczaj do
mownicy jeść nie chcą. Do przyrządzenia dobrej i 
pożywnej zupy np. grzybowej, pomidorowej lub 
kalafiorowej potrzeba już więcej czasu pieniędzy. 
Praktyczna i oszczędna Pani natomiast wyróżni 
zupy w kostkach KNORR, bowiem te zupy są bar
dzo smaczne i pożywne i potrzebują krótkiego cza
su przyrządzenia. Muszą to jednak być przodujące 
zupy w brązowo-źółtym opakowaniu ze znakiem 
KNORR, do których wyrobu używa się najprzed
niejsze surowce, (o)

Z Mysłowic
Z POSIEDZENIA MAGISTRATU

(M) Na wtorkowym posiedzeniu Magistratu 
zatwierdzono plan budowy dWóch nowych ba
raków di a bezdomnych o 80 ubikacjach oraz 4 
demów kilko rodzinnych dla mieszkańców lepia
nek. Baraki ataira na Szabetoi. zaś do miki obok 
szyn u Ottona

Z PRACY DO SZPITALA
(M) O-nagdai powracający z pracy w Brze

zince robotnik 62"letni Adam Mrowczyk zan, 
w Wysokim Brzegu, przechodził obok awantu
rujących sie pijanych nieznanych osobników. Je
den z awanturników zadał Mrowczykowi silny 
cios w głowę wskutek czego robotnik za'any 
krwią padł pa ziemnie. W stanie beznadziejnym 
odwieziono Mrowczylka do szpitala Miejskiego 
w Mysłowicach. Dochodzenia prowadzi policja 
w Brzezince
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KURS P C. K. W JANOWIE M.
(M) Zarząd P. C. K w Mysłowicach prze' 

Prowadził w szkole na Janowie M ku,rs rato' 
wnictwa i przeciwgazowy. Słuchaczami kursu 
hyla młocŁzież szkolna i pozaszkolna.

(WcJlBOLU GbOWYI

przyPRZEZIEBIENIU 
GRYPIE; KATARZE

Nie thq słyszeć o Wilczyńskim
Chorzów 6 maja.

Onegdaj odbyło się w lokalu T. C. L. w 
Chorzowie przy ul. Sobieskiego uroczyste za
kończenie 2 i pół miesięcznego kursu, zorga
nizowanego przez Robotniczy In-stytut Oświa
ty i Kultury im. Żeromskiego, urządzony 
przez Zarząd Okręgowy ZZZ. Na kurs uczę
szczało 50 osób, a kierownikiem był kier. szk. 
p. Błach. Przedmiotem wykładów były: mu
zyka polska, historia Polski, geografia gospo
darcza, Polska współczesna, literatura poi-

ska, prawo polskie i t. d, W czasie zakończe
nia kursu i ukończenia wykładów pp. dr Ku
jawski i iinż. Tarnawski wręczyli absolwen
tom świadectwa, przy czym wygłosili prze
mówienia, wskazując na doniosłość takiego 
kursu dla stanu robtoniczego. Na zakończe
nie kursu przybył również b. sekretarz ZZZ. 
Wilczyński i zgłosił gotowość wygłoszenia 
referatu. Obecni jednakże kategorycznie 
sprzeciwili się temu i nie dopuścili do głosu 
tak, że Wilczyński zmuszony był salę opuścić.

Kłamliwe pogłoski
w okresie wpisów do polskich szkół powszechnych
Wrogie Polsce żywioły rozszerzają wśród 

ludności na Górnym Śląsku fantastyczne 
wiadomości, że w dniu 15 maja br. mają być 
wszystkie szkoły na Górnym Śląsku opróż
nione, ponieważ wkroczą jakieś wojska i zaj
mą wszystkie budynki szkolne, które zamie
nione zostaną na koszary.

Wiadomości te szerzone wśród ludności 
nie orientującej się w położeniu, wywołują 
— być może — różne domysły na ten temat. 
Otóż z tego miejsca zwracamy uwagę lud
ności Górnego Śląska, że fantastyczne te wia-

domości są tylko pustym i czczym wymysłem 
ludzi niepoczytalnych, nasłanych przez obce 
agentury w celach niepokojenia ludności 
polskiej na Górnym Śląsku. Jest rzeczą cha
rakterystyczną, że absurdalne te pogłoski 
szerzone są wśród ludności w okresie wpisów 
do szkół powszechnych. Możemy z tego ła
two się domyślać źródła tych wiadomości.

Nie ma mowy o jakimkolwiek zajęciu 
szkół przez wojsko, a szerzyć leli tych wiado
mości winna ludność oddawać w ręce policji 
celem przykładnego ukarania ich.

Największe urządzenia gigantofonowe
w Katowicach

Na Targach Katowickich i Wystawie Radio
wej zostaną uruchomione nowe największe 
wzmacniacze i urządzenia gigantofonów jakie 
wogóle są wytwarzane. Pokazane tam będą 
wzmacniacze o wielkiej mocy 800 Wattów, po
nadto ujrzymy głośniki elektrodynamiczne o 
mocy modulowanej efektywnej 70 Watt i zasię
gu dźwiękowym ok. 10.000 m. (10 kml).

Urządzony zostanie pokaz wzmacniaczy 
dla gigantofonów typu uniwersalnego i prądu 
zmiennego oraz stałego bez ograniczenia na
pięcia 110—380 Volt, czego dotychczas w Pol
sce nieprodukowano.

Znajdziemy tam specjalne urządzenia dźwię
kowe do badania płyt gramofonowych, urzą
dzenia do nadawania koncertów kameralnych, 
wzmacniacze różnych typów i różnej mocy do 
mikrofonów i radioodbiorników w całości wy
konane w kraju z surowca krajowego.

Wobec powyższego rewelacyjnego pokazu 
nowości przypuszczać należy, że poważniejsze 
wytwórnie i fabryki radiowe zgłoszą jak najli
czniej swój udział w Wystawie Radiowej, która 
ma na celu propagandę radiofoniczną, (o)

SAMOLOTEM — WSZĘDZIE BLISKO

Włamanie do Konsumu Kolejowego
Katowice 6 maja,

W czasie od 2 maja godz. 15 do 3 maja 
godz. 13 dokonano włamania do biur admini
stracji Konsumu Kolejowego, mieszczącego 
się w Katowicach przy ulicy Dworcowej 18. 
Biura, do których włamali się nieznani 
sprawcy, znajdują się na pierwszym piętrze, 
dzięki czemu złoczyńcy mogli z pewną swo
bodą i bez obawy operować. Włamanie spo

strzeżono dopiero dnia 3 maja. W biurach 
zastano dwie kasy pancerne rozprute t. zw. 
systemem fartuszkowym. Zachody złodziei 
nie zostały jednak uwieńczone żadnym rezul
tatem, gdyż w owej chwili w kasach nie znaj
dowała się gotówka, Sprawcy na miejscu 
włamania nie pozostawili żadnych śladów. 
Szkody wyrządzone przez włamywaczy wyno
szą około 300 złotych.
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Ostatnie dni eliminacyjnych walk „Catch as catch can"
Eliminacyjne amerykańskie walki .Catch as 

catch can“ przechodzą w stadium walk finał r 
wych.

Zupełnie zrozumiałym lest zainteresowanie 
sie tym stylem walk w Katowicach, gdyż udział 
w zawodach biorą asy zapaśnictwa na czele z 
chluba naszego sportu zapaśniczego Władkiem 
Zbyssko Cysraniewiczem, który po triumfach 
w Warszawie wykazuje swa niezrównana kia 
se Ma on iednak przed sobą bardzo groźnych 
przeciwników

We wtorek Władek Zbyszko Cyganiewicz w 
efektownej walce z Neumanem już w 14 minu
cie odniósł zwycięstwo Arrisinay w 19 minucie 
zwyciężył sympatycznego poznańczyka El sue* 
ra. W decydującym spotkaniu Stresnyaka z 
Maittinsonem zwyciężył pierwszy w 23 minucie, 
stosuiac bardzo bolesne chwyty ,.Leonek“ Ora" 
bow.sk! uporał sie w 16 minucie z Maciejewskim 
Najciekawsza walka dnia było snotkanie Koma
ra z Dingem która w 3 rundach wyniku n:e 
dała

Z Chorzowa
PROGRAM PRZYJĘCIA WYCIECZKI 

BUŁGARSKIEJ W CHORZOWIE
(=) W dniu 7 maia (piątek) o godz 10 40 

przviazd wycieczki bułgarskiej w liczbie *65 
osób z Katowic do Chorzowa tramwajami. Wy 
cienzce towarzyszyć beda uczemice i uczniowie 
■w liczbie 15 osób oraz dwóch profesorów gi,m 
uiaziów chorzowskich. 2) Odmarsz wycieczki na 
czele z przygrywająca orkiestra 75 p. p wśród 
szpaleru, utworzonego przez uczniów gimna" 
*ium chorzowskich do huty Piłsudski“, przy 
której weiścju powita wycieczkę orkiestra 
-Skarbofermu“ (w strojach górniczych). 3) Od 
godz. 11—13 zwiedzanie huty „Piłsudski“ pod 
kierownictwem wyznaczonych przez dyrekc’:tj 
huty osób 4) Od godz 13—15 obiad, wydany 
Przez m Chorzów dla osób, poza wycieczką 
Przez Miasto zaproszonych w restauracji P 
Stańczyka na „Górze Wyzwolenia“, w czasie 
którego przygrywać bedzie orkiestra 75 p p. 
oraz zostana wygłoszone przemówienia. 5) O 
godz 15 odiazd wycieczki tramwajami do Ka" 
to wic w towarzystwie wyznaczonych uczenie i 
uczniów.
2 WALNEGO ZEBRANIA TOWARZYSTWA 

PRZYJACIÓŁ O. M. P.
(=) W dniu 30 kwietnie br. odbyło się wal

ne zebranie członków Koła Tow. Przyjaciół 
Odda Młodzieży Powstańczej w Chorzowie. Ze
branie zagaił prezes To w. Przyjaciół O. M. P. 
Marszałek Karol Grzesik. Jak wynika ze spra
wozdania, oddziały O. M. P. na terenie Chorzo
wa rozwijają się dobrze i liczą obecnie koło 200 
członków. Praca przede wszystkim jest prowa
dzona w dziedzinie oświaty. Młodzież poza tym 
zaprawia się w sporcie, a wyniki, osiągnięte o- 
statnio przez uzyskanie całego szeregu nagród 
świadczą o wielkich sukcesach w dziedzinie wy
chowania fizycznego. Zamierzone jest urządzenie 
akademii w dniu 12 maja br. ku uczczeniu pa
mięci Pierwszego Marszalka Józefa Piłsudskie
go. Po udzieleniu absolutorium wybrano nowy 
zarząd, w skład którego weszli prezes Marsz. 
Sejmu Karol Grzesik, na członków zostali wy
brani : dr Hanke, dyr. Dragon, dyr. Myciński, 
dr Gondzik, Januszewski i Niestrój, Wybrano 
również członków do Komisji Rewizyjnej i dele
gatów na Zjazd Okręgowy. Zamykając walne 
zebranie P, Marszałek zaapelował do zebranych, 
żeby nadal pracowali nad rozwojem oddziałów 
Młodzieży Powstańczej,

Z PRAC ZESPOŁU TOWARZYSTW 
W CHORZOWIE.

(=) Zespół przedstawicieli Stów. Polskich, 
reprezentujący około 130 organiz&cyj polskich, 
odbył onegdaj walne zebranie. Po zagajeniu 
walnego zebrania przez Marszałka Karola Grze
sika jednogłośnie na przewodniczącego powoła
no dra Bordta. Po odczytaniu protokółu nastą
piło sprawozdanie zarządu. Praca zespołu pro
wadzona była w ciągu ubiegłego roku nad kon
solidacją tut. społeczeństwa polskiego. Należy 
zaznaczyć, że dzięki pracom zarządu udało się w 
dużym stopniu przyczynić do zjednoczenia spo
łeczeństwa polskiego, które może realizować i 
rozwijać wielkie zagadnienia natury społecznej, 
gospodarczej i kulturalnej. Po sprawozdaniach

udzieleniu absolutorium wybrano nowy zarząd!, 
w skład którego weszli jako prezes Marsz. Karol 
Grzesik, I wiceprezes prof. Rudlłkki, jako sekre
tarz Brachaczek, skarbnik Blat, ponadto do za
rządu weszli kpt. Tura, inż. Wielgus, dr Bort, 
liski i Malinowski. Po wyborze zarządu wywią
zała się żywa dyskusja nad dalszym programem 
Prac zespołu.

, --------ooo--------

Z Swiętochłowickiego
UROCZYSTOŚĆ W GRONIE TOW. POLEK 

W HAJDUKACH
(S) W tych dniach Twarzystwo Polek w W 

Hajdukach obchodziło na sali p. Trójcy trądy" 
c.viinc świecone“, na którym obecnych było 
650 członkiń oraz wiele zaproszonych gości, 
M in. ks. wikary W mężowski, naczelnik gminrv 
P .mgr Grzbieia. p. poseł prof Ljgoń w zastęp 
511wie prezydenta Grzesika który jest założy
cielem Towarzystwa przybył p insp Janek. 
Również bym’ obecni przedstawiciele i Rada Za* 
logowa huty Batory Do upiększenia uroczysto' 
&ci Przyczyniły sie członkinie Młodych Pulom 
Przez wystevv taneczne i humorystyczne. Za
rząd Towarzystwa Polek składa w imieniu 
członkiń gościom serdeczne podziękowanie

BUDOWA NOWEJ SZKOŁY POWSZECH
NEJ W RUDZIE

(S) Przed kilku miesiącami wskutek kilka" 
krotnych wstrząsów górniczych uległa cześc!o" 
wemu zniszczeniu szkoła powszechna w Rudzie 
blaskiej W związku z tym gmina przystąpił 
uo budowy nowel szkoły kosztem około 300.W/I 
złotych Szkoła bedzie wykończona z nowym

O -nD , X- ^ I — • - - - PVfV - -r -ł -T- Ł, —

dzie nowocześnie Dosiadać bedzie 12 sal szkol" 
nvch. sale gimnastyczna świetlice itp

W SPRAWIE POŚWIECENIA KOPCA 
WYZWOLENIA W PIEKARACH ŚL.

(Ś) W piątek 7 bm o godz. 18 odbędzie s'q 
w sali p Komora przy ul. Mariackiej 34 zebra" 
nie organizacyjne .gminnego Komitetu Uroczy
stości Poświecenia Koipca Wyzwolenia. Sprawy 
bardzo ważne, wobec czego kompletne nrzyby" 
cle wszystkich zaproszonych konieczne.

------- OOO--------

Z Pszczyńskiego
DO WALKI ZE SZKODNIKAMI DRZEW
(P) Stwierdzono, że w sadach na terenie m. 

Pszczyny oo ta wiła sie korówka wełnista. Wszy 
scv właściciele domów winni wiec nie’włócz" 
nie przystąpić do tępienia tego szkodnika i 
stosowania opryskiwania drzew owocowycn. 
Magistrat jest w posiadaniu odpowiedniego arna-
»"1 # r* • -r-r----A- — rv*> ».n '■ p I-o A n *

snych Zamówienia na wykonanie tych prac 
należy kierować do mieiisk. urzędu budowlanego 
ustnie lub na piśmie

--------ooo--------

Z Rybnickiego
DYŻUR APTEK I LEKARZY W RYBNIKU
(R) W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 

6 bm pełni w Rybniku dyżur apteka „Mariań
ska“ dyżurnym lekarzem vest p dr Kmażyckk

POŚWIECENIE SZTANDARU STOW WE
TERANÓW B. ARMII POLSKIEJ 

WE FRANCJI
W niedziele 9 maja obchodzi placówka Ry

bnik Stow. Wet. b Armii Polskie! we Francji 
uroczystość poświecenia sztandaru pod protek
toratem PP starosty Wyglendv 1 maj. dypl. Pa
wlika Zarzad uprasza obywateli Rybnika o ła
skawe poparcie uroczystości Zbiórka o godz. 8
tv- fyPTOd'Tie rpst . PoIrvrvH“

Bk trudu
można dokonać wyboru 
z 21 ,rodzajów zup 
KNORR. Doskonały smak 
tych zup pozwala poda
nie ich nawet na naj
wykwintniejszym stole.
Zupy Knorr-dobre zupy l

TRAGICZNY POWRÓT Z GALÓWKI 
1 MAJOWEJ

(R) Niejaki Antoni Matula z kop. „Emy“ 
pow Rybnik udał sie w dniu 1 maja do Rybni
ka Przy tej sposobności wymieniony nie omie" 
szkał uraczyć sie obficie alkoholem. Wracane 
z powrotem do domu na rowerze w stanie moc
no pil an ym uderzył z tylu do furmanki i doznał 
tak ciężkich okaleczeń twarzy, że musiano go 
odwieźć do szpitala

POBITY PRZEZ PIJAKÓW
(R) 2 bm. w godzinach wieczornych na dro

dze w Brzeziu n/O (pow Rybnik) rzeźnik Emil 
Mielimąka z Żytrrej został zaczepiony i pobiły 
przez dwóch pijanych osobników. W pewnej 
chwili Mielimaka zdołał sie wyrwać z rak na
pastników i zbiec pozostawiając na miejscu 
swój rower Rower stał sie łupem napastników. 
W czasie dochodzeń ujęto napastników w oso
bach Alojzego Wciphnl-ka i Helmuta Błyszcz oka, 
obaj z Brzezia. Skradziony rower odebrano im,

--------ooo--------

Z Tarnogórsklego
NIE POPRAWIŁ SIĘ

(T) 34-lctni Ułan Jan z Berosolowlcz odsia
dywał w Tarn. Górach karę pięcioletniego wię
zienia za napad rabunkowy. Po wypuszczeniu 
■go onagdai z wiezienia otrzymał bilet na prze
jazd do swego miejsca pochodzenia Ułan jednak 
nie skorzystał z tego biletu, lecz znowu dokonał 
serii włamań na terenie powiatu tarnoigórsikjego. 
a miedzy innymi u p. Jeleniom ci w Radzionko
wie gdzie skradł zegarki pierścionki i biżute
rie ogólnej wartości 800 zł Policji udali sic 
przytrzymać niepoprawnego Ułana, którego po
nownie osadzono w aresztach

--------ooo------- -

ZLubllnlecklego
REZULTATY AKCJI POMOCY ZIMOWEJ
(L) Zebranie Wykonawczego1 Powiatowego 

Obywatelskiego Komitetu Zimowej Pomocy 
Bezrobotnym odbyło sie w dniu 3Q. 4 w Sta" 
roistwle pod przewodnictwem ks proboszcza 
Dwuceta w obecności o. starosty Dr Olszew
skiego. Przyjęto do wiadomości sprawozdani« 
sekretarza Pow. Komitetu o rezultacie dotych" 
czasowych zbiórek na Pomoc Zimowa, w po
wiecie oraz z zakupu towarów i tiokonanvcli 
świadczeń. Poza tym uchwalono sporzadz.ć 
wykaz płatników zalegających z śv*»xlczeni.imi 
na rzecz bezrobotnych z terminem płatności do 
14 dni Wobec ociągających sie w świadcze
niach bed a wyciągane odpowiednie konsekweuf 
ci e

KOŁO PRZYJACIÓŁ HARCERZY W SU 
ZAKŁADACH DLA GŁUCHONIEMYCH 

W LUBLIŃCU.
(L) 1 maja zostało zorganizowane i rozpo

częło i swa działalność Kolo Przyjaciół Harce
rzy w Śl. Zakładzie dla Głuchoniemych w Lu
blińcu. Założona nowa placówka ma na celu, 
prócz tych zadań jakie sobie stawia każde tego 
rodzaju Kolo — wspomagać głuchoniemych opu
szczających zakład nW sie opiekować, utrzy
mywać kontakt a w porze letnio wysyłać na 
obozy. Nowo powstałe Koto liczy 60 członków 
Do Zarządu weszli pp.: dr Głogowski, dyr Za
kładu przewodniczący, Andrzejewski zastępca 
przewodniczącego. Jarosz sekretarz, Witkowski 
skarbnik. Komisja rewizyjna pp.: Grzadziek i 
Stwiernja

--------OOO—---- 1

Z Bielskiego
PODZIĘKOWANIE

(B) Komitet „Dnia Lasu“ za naszym pośred
nictwem poczuwa sie do miłego obowiązku 
serdecznego podziękowania ks. Sulkowskiemu 
za ofiarowane sto litrów mleka na śniadanie dla 
dziatwy oraz 1 m3 desek, p. pkt Frankiewiczo
wi z> wykład p inż. Midowiczowi za referat 
i dar 50 zł na potrzeby Komitetu orkiestrze 
wojskowej, za gre oraz wszystkim tym, którzy 
czy to praca swa. czy staraniem — przyczynia 
sie do uświetnienia obchodu „Dnia Lasu“.

DEFRAUDANT PRZED SADEM
(B) Komisariat policji z Białei sporządził akt 

oskarżenia na Władysława Bukowca z Tarno
wa. ostatnio zamieszkałego w Brzeszczach za 
kraidzeż z włamaniem na szkodę Mg. Puzi z FLa" 
łjO, ul liListopada Bukowiec jak ostatni® 
ustalono maco wał w charakterze sekreta "/.a 
gminnego w Ślemieniu, pow Żywiec gdzie do
puścił sje defraudacji 4.000 zi. Nadto Bukowiec 
dokonał szeregu kradzieży, aa terenie Krakow* 
* Bielsk*
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Polscy koszykarze biją mistrzów Europy
Polska — Łotwa 32:25

Ryga. We wtorek wieczorem na mistrzo
stwach Europy w Rydze drużyna polska spot
kała się z Łotwą, uchodzącą za najsilniejszą 
drużynę turnieju. Zespół ten dzierży tytuł mi
strza Europy. Polacy zwyciężyli 32:25 (16:14).

Nasza drużyna przeważa cały czas i mimo 
dopingowania Łotyszów przez publiczność, 
umiała mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść.

W drugim spotkaniu Francja — Czechosło
wacja zwyciężyła Francja 26:19.

Przyszłe mistrzostwa 
Europy w boksie

odbędą się w Irlandii
W Mediolanie odbył się kongres Międzynaro

dowej Federacji Bokserskiej. Głównym punktem 
obrad była kwestia powierzenia organizacji przy
szłych mistrzostw Europy w 1989 r. Kongres 
postanowił powierzyć organizację tych mi
strzostw Irlandii. Terenem zawodów będzie Du
blin.

DASZE WIEŚCI Z MEDIOLANU
Z okazji święta Narodowego polska reprezen

tacja pięściarska była obecna na uroczystym na
bożeństwie, odprawionym w kościele Santo Am- 
brosio w Mediolanie. Wieczorem Polacy złożyli 
wizytę konsulowi R. P. Y/e wtorek polska druży
na była zaproszona do burmistrza Mediolanu p. 
Pesenti. Następnie zawodnicy odbyli dwa tre
ningi. Waga wykazała poważną poprawę w sto
sunku do dnia poprzedniego. Pięściarze wraca
ją powoli do swych ka te go,ryj, są wypoczęci . i 
wierzą, że uda im się uzuskać dobre wyniki.

Wszystkie drużyny bokserskie, zgłoszone do 
mistrzostw, znajdują się już w Mediolanie. W 
środę odbyło się ważenie zawodników oraz loso
wanie par.

Komitet wykonawczy wyznaczył do sędziowa
nia walk dwóch arbitrów polskich pip. Biele-wi- 
czal i iSła-biekiego.

--------ooo--------

Jędrzejowska na turnieju 
w Berlinie

W Berlinie rozpoczął się w środę wiel
ki międzynarodowy turniej tenisowy, zorganizo
wany przez popularny klub berliński Blau - 
Weisa. Udział w turnieju wezmą tenisiści 11 
państw. Wśród pań startują in. in. Jędrzejow
ska (Polska), jej rywalka niemiecka Zehden, ho- 
lenderka Couquerque, a,mgiełka Scrivem, jugosło- 
wianka Kovac i mistrzyni Czechosłowacji Mül
ler-Heim. Wśród panów zgłosili się: wioch 
Palmieri, chińczyk Kho-Sin-Kie, węgier S-ziget- 
ti, anglicy Hughes i Tudkey i czeeh Cejnar.

--------OOO--------

Stephens ustanawia 
nowy rekord świata

Słynna amerykańska mistrzyni olimpijska 
Helen Stephens startowała onegdaj po raz pierw
szy w bież, sezonie na zawodach lekkoatletycz
nych w Nowym Jorku, na krótkiej trasie 80 mitr. 
Stephens w tym biegu ustanowiła nowy rekord 
świata, osiągając czas 9.-3 sek. Dotychczasowy 
rekord światowy należał do Walasiewiczówny i 
ustanowiony został dnia 23 sierpnia 19-36 r.. w 
Warszawie. Rekord Walas ie w i czó wm y wynosił 
9,6 sek.

--------ooo--------

Narciarze jeszcze nie rezygnują
Piękna słoneczna i ciepła pogoda oraz zbie

gające się dwa dni świąteczne (2 i 3 maja), ścią
gnęły do Zakopanego bardzo liczne zastępy nar- 
ciarzy-turystów, którzy korzystali ze wspania
łych terenów narciarskich na Kasprowym, udo
stępnionych przez kolejkę linową. Również gwar
no było w dolinie Pięciu Stawów Polskich, gdzie 
Naricarski Klub Zjazdowy zorganizował trzy
dniową wiosenną wycieczkę, połączoną z -zawo
dami narciarskimi.

--------ooo--------

Po poniedziałkowym zwycięstwie, Francuzi 
wręczyli Polakom z okazji święta narodowego 
3-go Maja bukiet czerwonych i białych róż,

W Warszawie odbyły się wielkie zawody 
sportowe szkolne z udziałem reprezentacji Cbo 
rzowa. Wyniki dwudniowych zawodów przed
stawiają się następująco:

W zawodach lekkoatletycznych reprezenta
cja Chorzowa pokonała reprezentację Warsza
wy 54:44.

W siatkówce żeńskiej gimn. król. Jadwigi 
pokonało Chorzów 2:0.

W siatkówce męskiej Chorzów wygrał z 
ginm. Giżyckiego 2:1.

W jordance Warszawa pokonała Chorzów

W dziale sportowym wszystkich dzienni
ków berlińskich znajdujemy obszerne reporta
że z niedzielnych wielkich imprez sportowych 
biegu i chodu przez Berlin. W biegu na 25 kim 
triumfował, jak wiadomo, Polak Fiałka. Stwier
dzając, iż zawodnikom niemieckim nie udało 
się, niestety, zwyciężyć, prasa niemiecka pod
kreśla, że zwycięstwo cudzoziemców w obu 
wypadkach było całkowicie zasłużone. Obie 
konkurencje — pisze „Berliner Zeitung am 
Mittag“ — stały pod znakiem uczestników za
granicznych, którzy podjęli walkę, nie trosz
cząc się o głosy prasy i dzięki ofiarnym wysił
kom, umieli rozstrzygnąć zawody na swoją ko
rzyść.

Zwycięstwo Fiałki, obok słów uznania pod 
adresem olimpijczyka angielskiego Withlocka, 
znajduje w prasie niemieckiej bardzo żywe e- 
cho. Wszędzie zamieszczone są fotografie Fiał-

składając zarazem naszej drużynie serdeczne 
życzenia. Orkiestra odegrała hymn polski.

Egipt — Włochy 39:28, Litwa — Estonia 
20:15. '

W koszykówce męskiej Chorzów wygrał z 
gimn. Giżyckiego 30:16 a przegrał z gimn. 
Przyszłość 12:22.

W szczypiórniaku Chorzów odniósł zwy
cięstwo nad Warszawą 18:3, i nad Gimn. Gi
życkiego 10:2.

W piłce nożnej Warszawa przegrała z Cho
rzowem 1:8.

Na zawodach obecnych było 4.000 widzów 
Otwarcia dokonał nacz. Foryś, imieniem Z. Z. 
Obecni byli: prezes Polskiego Komitetu Olim
pijskiego płk. Glabisz, prezes WKS‘ów płk. 
Wenda, kierownik Okr, Urz. WF. płk Czuryłło

ki, prowadzącego niezmordowanie bieg, opisy 
zaś pełne są niekłamanego uznania i zachwy
tu. „Berliner Zeitung am Mittag“ stwierdza, iż 
„bieg należał właściwie do jednego tylko czło
wieka — polskiego rekordzisty Fiałki“. Po 
wczorajszym zwycięstwie — zaznacza dzien
nik — Fiałka wywalczył sobie reputację mię
dzynarodową. Na szlaku zachowywał się on 
tak, jak gdyby nie miał przeciwników, biegnąc 
lekkim krokiem i zwiększając wciąż swą. prze
wagę. Współzawodi icy byli bezradni, wobec 
tej „prawdziwej maszyny biegu“, nie wykazu
jącej prawie śladu zmęczenia.

„Voelkischer Beobachter“ charakteryzuj 
bieg Fiałki w podobnie pochlebny sposób, za
znaczając, iż wykazany przez Fiałkę styl pre
destynuje go do wszelkich możliwych sukce
sów sportowych.

Prawdopodobny przeciwnik Piłata na mi~ 
strzostwach bokserskich Europy w Mediolan 

nie — Niemiec Runge.

SEKCJA LEKKO ATLETYCZNA 
W NAPRZODZIE (ZAŁĘŻE)

Z okazji miesiąca propagandy w, f. i sportu 
Zarząd K. S, Naprzód 1912 Załęże przystąpił do 
zorganizowania sekcji lekkoatletycznej i gier 
sportowych.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miulbu każ
dego piątku w lokalu klubowym mieszczącym 
s;ę w restauracji Franciszka Spyry, Katowice 
III, ul. Wojciechowskiego,, od gods. 19 do 20.

Treningi dla sekcji lekkoatletycznej odbywać 
się będą pod kierunkiem fachowych sił na bo
isku własnym każdego piątku począwszy vd 
godz. 16, dla sekcji gier sportowych każdego 
wtorku również od godziny 16, zaś dla sekcji 
piłki nożnej treningi odbywają się w każdą śro
dę i czwartek pod kierunkiem trenera począwszy 
od godz. 16 aż do -zmierzchu.

KOBIECY WYŚCIG KOLARSKI 
W SIEMIANOWICACH

Oddział Lokalny Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej Kobiet w Siemianowicach śl. 
urządza 9 bim. -zawody kolarskie na cały powiat 
katowicki dla pań (od 18 lat) na przestrzeni 9 
kim. w Siemianowicach śl. Inf-ormacyj udziela 
p Maria Gołniikówna w Siemianowicach, tiL Ko
pernika 6 ora-z -zakład fryzjerski Cbruśc-ela przy 
uil. Bytomskiej. Trasa prowadzi przez miasto 
ulicami: Stabilka, Powstańcowi, Mickiewicza, Śmi- 
ło-wisk i ego, Sta-bika, Parkowa, Barbary, 3 Maja, 
By tom-ska, Stas-zyca, Wilsona, Pocztowa, Krasiń
skiego, Parkowa, Stab-ika. Start i meta na ulicy 
Stabika. Przewidziane są nagrody oraz dyplo
my. W razie niepogody izawody odbędą się dnia 
17 bim.

Z WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO

W środę wieczorem odbyło się w War
szawie Walne Zebranie Polskiego Związku 
Jeździeckiego. Obrady zagaił prezes płk. 
B rochwicz-Lewińsła, kreśląc bilans 4-letniej 
działalności u-stępującego zarządu. Następ
nie sekretarz generalny rtm. Kon odczytał 
sprawozdanie za rok ubiegły i za okres ubie
głych 4 lat. Z ważniejszych dokonanych 
prac:

1) zapoczątkowano na szerszą, skalę pracę 
w terenie,

2) ustanowiono polskie odznaki jeździć- 
ckie,

3) zainicjowano współpracę z Państwo
wym Urzędem Wychowania Fizycznego nad 
szerzeniem sportu jeździeckiego wśród mło
dzieży wiejskiej,

4) powołano do życia kolegium sędziów 
Polskiego Związku Jeździeckiego.

Do nowego zarządu wybrano: gen- bry
gady Andersa, płk. dypl. B r och wi-cz-Le wiń- 
akie-go, płk. Dębińskiego, płk. Dunin-Wol- 
skiego, red. Jana Grabowskiego, mec. Mi
chalskiego, rtm. Kona, p. Wi-ckenhagena, p. 
Ciechomskiego, gen. brygady Skotnickiego, 
gen. brygady Zahorskiego, płk. Machulskie
go, mjr. Lewickiego, rtm. Szoslanda, mjr. 
Antoniewicza, p. Skarżyńskiego i p. Horo- 
dyński-ego. Z urzędu weszli szef departa
mentu kawalerii, naczelnik wydz. hodowli 
koni w Min. Rolnictwa i-n-ż. Pruski i delegat 
P.U. W. F. rtm. Młodzianowski.

3 maja rb. zakończył się w Warszaivie mecz tenisowy Polska — Francja, w którym dru
żyna polska odniosła zasłużone ziuycięstwo, uzyskując wynik 5:2 i zdobywając puchar 

Ambasadora Francji w Warszaiuie p. Noela.
Zdjęcie nasze przedstawia rzut oka na kort tenisowy, podczas decydujących rozgrywek 

Hebdy i Tłoczyńskiego z zawodnikami francuskimi Petra i Jamain.

Piękne sukcesy reprezentacji chorzowskich
uczniów w Warszawie

Prasa o Gtmßa Mulic

Uwaga lekkoatleci!
Sekcje lekkoatletyczna KKS. Pogoń komunii - 

8: u je, że treningi sekcji prowadzone są na boi
sku Miejskiego Komitetu WF (dawniej Pogoń) 
w Katowicach we wtorki i piątki od godz., 15-tej. 
Tam też przyjmuje się zgłoszenia pań i panów, 
chcących uprawiać lekkoatletykę luib stertować 
w zawodach lekkoatletycznych. Ze względów 
propagandowych kierownictwo sekcji zezwala na 
bezpłatne korzystanie z treningów i sprzętu 
sportowego zawodnikom niestowarzyszonym. 
Pogoń dysponuje doświadczonym trenerem, poza 
tym pos; o da w swym gronie lekkoatletów te j 
miary co: olimpijczyk Schneider, Rakoczy,
Chimiieł, Müllen, Danielak, Breslauer i wielu in
nych, z którymi mają okazję trenować

Sokół - Kluby SI. O. Z. L. A.
Rewanżowe spotkanie lekkoatletyczne po

wyższych zespołów odbędzie się w dniu dzi
siejszym na stadionie chorzowskim c godz. 15. 
Pierwsze spotkanie w ub. roku zakończyło się 
zwycięstwem „Sokoła“, który wyprzedził klu 
by Śl. 0. Z. L. A. o prawie 30 punktów.

W obecnym spotkaniu kluby Ś. O. Z. L. A. 
zapowiedziały generalną rehabilitację i wysta
wiły najlepszych swych zawodników.

Między innymi startują: rekordzista Śląska 
w biegach średnich — Orłowski, rekordzi-

sta Śląska w biegach długich Hartlik, mistrz 
Po.ski w rzucie młotem WęgLrczyk, mistrz 
Polski w skoku o tyczce olimpijczyk Szneider 
i wielu innych. Zawody zatem zapowiadają sie 
bardzo interesująco i będą pierwszorzędną a 
trakcją sportową na Śląsk'
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Podniosła uroczystość harcerskateatrów

i k i n
TEATR IM. STAN. WYSPIAŃSKIEGO 

W KATOWICACH
Czwartek o godz 11: „Kot w butach" i „Chory ko

tek". — o godz. 16 „Kto zabit". — O godz. 20 „Wle- 
Cł.6r trzech króli4.

Piątek o godz. 20: Występ baletu Parnella.
Sobota o godz. 16: Przyjęcie wycieczki bułgarskiej. 

— O godz. 20: „Serce na wolności".
Niedziela o godz. 15.30: „Serce na wolności" dla

^akł. Hohelohe — o godz. 19: „Serco na wolności44 dla 
Uuty Batory.

Występ baletu Parnella.
W piątek dnia T b. m. o godz. 20 odbędzie się występ 

znakomitego baletu Parnella, który po triumfach za
granicą zawita znowu do noszego miasta. Jego arc#- 
toistrzowak: nowy program zawierać będzie szereg poe
matów tanecznych z Feliksem Parnellem, Zizi Halamą, 
AUcją Halamą na czele. Orkiestrą dyryguje kompozy- 
tor Zygmunt Wiebler. Nie wątpimy, że i tym razem 
występ ten wzbudzi powszechne zainteresowanie 1 zgro
madzi wszystkich kochających piękno wyrażone w tań- 

Bilety do nabycia w kasie teatru, tel. 324.48,

„Moralność pani Dulskiej“.
W przygotowaniu pod kierunkiem reżyserskim dr. L. 

Kielanowskiego komedia G. Zapolskiej p. t. „Moralność 
Pani Dulskiej". Będzie to ostatnia premierą w bieżą
cym sezonie.

Teatr im. St. Wyspiańskiego na prowincji.
MYSŁOWICE — piątek 7 maja „Serce na wolności" 

Qla bezrobotnych o godz. 19.
BIELSKO — poniedziaełk, 10 maja: „Dobra wróż- 

ka“ o godz. 19.30.
ZABRZE — środa, 12 maja: „Wesele na G. Śląsku*4 

* eodz. 20.

MIEJSKI DOM LUDOWY 
w Chorzowie.

Dzisiaj ostatni w sezonie występ 
Baletu Parnella!

Mistrzowski zespół taneczny, odznaczony zaszczytnie
zeszłorocznej Olimpiadzie w Berlinie złotym meda- 

lem, słynny Balet Parnella wystąpi dzisiaj w czwartek 
^ godz. 20 ostatni raz w Miejskim Domu Ludowym w 
^horzowle. Balet zaprezentuje tym razem zupełnie 
nowy program. Nowe i 'koracje 1 kostiumy projekto
wali najlepsi nasi artyści malarze. Orkiestrą dyryguje 
^ygmunt Wiebler. Kasa teatru czynna od godz. 12 do 
*3.30 i od godz. 18, telefon 414.60.

Sobota, 8 maja o godz. 20: Przedstawienie popularne 
r* bielińskiego „Kruszy się węgiel, kruszy ludzka 
Wola".

CYRK „COLOSSEUM“ ul. Andrzeja.
Dziś i codziennie o godz. 20.15 wlecz. Program A- 

frakcjl Cyrkowych 1 walki „catch an catch can44. We 
wtorki, środy, soboty i niedziele. Pełny program atr&k-

cyrkowych o godz. 16.15 po pop.

KINOTEATRY W KATOWICACH
od dnia 7 maja 1937 r.

CAPITOL: „Jedna za milion".
CASINO: „Jej wysokość tańczy walca".
COLOSSEUM: „Ciotka Karola".
RIALTO: „W zamieci żelaza 1 ognia".
STYLOWY: „Sonata księżycowa“, „Szyfr 77".
pNION: „Szarża lekkiej brygady".
UNION: „Manewry miłosne", „Słowik Wiednia".
DĘBNA Dąb. „Pasteur", „świat jest zakochany".

Inne miejscowości:
CH0RZÖW — APOLLO: „Moskwa — Shanghai". — 

«Błękitna parada". — ROXY: „Rose Marle", „Robin 
Hood z El Dorado". — DELTA: „Pleśń jej matki",
«Lozanna Idzie w świat". COLOSSEUM: „Ogród Al
lacha“, „Bandera".

Mikołów — ADRIA: „Don Bosco" l nadprogram.

Kraków, 6 maja.
Dnia 2 bm. na lotnisku w Rakowicach pod 

Krakowem odbyła się podniosła uroczystość 
utworzenia harcerskiej eskadry lotniczej i przy 
działu harcerzom 5 szybowców typu „Sala
mandra“, ufundowanych przez pracowników 
cywilnych parku lotniczego przy tarnt, pułku 
lotniczym. W uroczystości wzięli udział przed
stawiciele władz cywilnych z p. Wojewodą 
krakowskim Gnoińskim i dowódcą Okręgu Kor
pusu gen. Łuczyńskim na czele. W czasie u- 
roczystości przybył na lotnisko w towarzy
stwie sekretarza Okręgu Śląskiego LOPP p. 
radcy Stopczyńskiego, Przewodniczący Zwią
zku Harcerzy p. Wojewoda dr Grażyński, któ
ry wziął udział w uroczystości i wygłosił prze-

(Cz) Szesnasta rocznica wytoch-u III po
wstania śląskiego obchodzona była w Pszczynie 
bardzo uroczyście i w połączeniu ze świętem 
Narodowym 3 Maja stanowiła piękną manife
stację społeczeństwa polskiego Pszczyny i oko
licy.

Dzień 2 maja był dniem uczczenia pamięci po
ległych i rozpoczął się nabożeństwem żałobnym 
■» kościele parafialnym. W nabożeństwie wzięły 
udział organizacje ze sztandarami, przedstawi
ciele władz oraz rzesze ludności. Po nabożeń
stwie wyruszył olbrzymi pochód na cmentarz, 
gdzie dyr. Leszczyński wygłosił przemówienie

- I
HAJDUKI — ŚLĄSKIE: „San Francisco", „Kome

diant".
MYSŁOWICE — CASINO: „Ty co w Ostrej «wlecisz 

Bramie".
PAWŁÓW — EDEN: „Miasto Anatol" 1 nadprogram. 
RADZIONKÓW — CASINO: „Pieśniarz Wiednia" 1 

„Trędowata".
SIEMIANOWICE — KAMERALNE; „Melodia nad 

Dunajem" 1 wesoły nadprogram,

-------- ooo---------

Komunikaty
Wpisy do szkoły oraz 1 mies, kurs 

gospodarstwa domowego.
Dyrekcja Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie 

Rodzlnnnym Tow. Polek w Katowicach, ul. Francuska 
12, tel. 328-74 ogłasza z dniem 4 maja wpisy do rocznej 
szkoły gospodarstwa domowego. Warunki przyjęcia: 
14 lat życia 1 ukończony obowiązek szkolny. Kandydat
ki przy wpisie złożą: ostatnie świadectwa szkolne, me
trykę urodzenia. Dla kandydatek po ukończeniu szkoły 
średniej otwarty będzie kurs specjalny o typie wyż
szym. Wpisy 1 informacje w kancelarii szkoły codzien
nie od godz. 10—14. Na życzenie wysyła się prospekty.

Od 10 maja szkoła rozpoczyan piąty z kolei w b. r. 
szkolnym kurs wieczorowy gospodarstwa domowego (24- 
lekcyjny). Nauka systemem nowoczesnym, kuchnia u- 
rządzona według najnowszych wymagań, Ilość miejsc 
ograniczona. Wpisy 1 informacje jak wyżej.

mówienie do harcerzy. W przemówieniu pod
kreślił Pan Wojewoda znaczenie lotnictwa dla 
obrony Państwa i udział harcerzy w rozbudo
wie „Polski Skrzydlatej“. W szczególności za
znaczył, że młodzież harcerska z całym wy
siłkiem oddać się powinna kształceniu w lot
nictwie i w pracach nad jego rozbudową.

Po przemówieniu nastąpił harcerski pokaz 
szybowcowy i defilada samolotów. Poświęcenia 
szybowców dokonał Metropolita krakowski ks. 
Biskup Sapieha. Uroczystość ta zgromadziła 
kilkanaście tysięcy ludności i olbrzymie za
stępy młodzieży.

Oddania świadectw harcerzom z ukończenia 
kursów lotniczych dokonali mjr. Skarżyński i 
mjr. Bajan. .

okolicznościowe i zostały złożone wieńce na gro
bach powstańców.

W południe w wypełnionej po brzegi sali Do
mu Luidoiwego odbyła się akademia żałobna ku 
uczczeniu pamięci ś. p. Alfonsa Zgrzebnioka, 
zorganizowana przez P. O. W. i Zw. Powstań
ców Śląskich. Wśród przybyłych gości zauwa
żyć można było wdowę po Zmarłym p. wicewoje- 
wodzinę Zgrzebniokową z bratem ks. Woźnia
kiem, starostę Wyglendę, radcę Bobka oraz 
miejscowe władze ze starostą dr Jaroszenn, mgr 
Brandtem,v bumu Źmijem na czele. Program 
akademii oraz podniosły jej przebieg wywołały 
na uczestnikach silne wrażenie. Starosta Wy- 
glenda w gorących słowach podkreślił zasługi 
Wielkiego Ślązaka a jeden z Ompiaków wygło
sił okolicznościową deklamację. Wśród głębo
kiej ciszy i żałobnego nastroju radca Bobek wy
głosił przemówienie, kreśląc sylwetkę przed
wcześnie zgasłego komendanta. Całość uświetni
ły występy orkiestry symfonicznej pod d'yr. p. 
Kirateina oraz elegie żałobne chóru „Lubnia".

Pszczyna oddała hołd śląskim bohaterom. 
Wieczorem tego dnia odbył się capstrzyk, po 
którym z balkonu ratusza wygłosił przemówie
nie prezes powiat. Zw. Powstańców Śl, dr Cichy, 
■zapalono na rynku ognisko i odczytano histo
ryczny rozkaz powstańczy, a chór i orkiestra 
wykonały szereg pieśni powstańczych. Na za
kończenie odbył się tradycyjny biwak powstań
czy. Balkony i okna były bogato iluminowane, 
na domach powiewały sztandary narodowe, a 
rynek i ratusz były pięknie udekorowane i rzę
siście oświetlone.

W dniu 3 maja odbyło się uroczyste nabo
żeństwo na rynku, podczas którego ks. prof. Jo- 
chemczyk wygłosił podniosłe kazanie. Po nabo
żeństwie z balkonu ratusza p. dyr. Leszczyński 
wygłosił przemówienie, po czym obyła się defi
lada, w której wzięło udział około 2500 osób.

Zastępca: Henryk Suszka, Katowice, 
ul. Kochanowskiego 10, Tel. 326-54.

Niezrównana książka z przepisami Dra A. Oet- 
Ikera p. t, „Dobra gospodyni piecze sama“ jest 
do nabycia we wszystkich sklepach kolonialnych, 
księgarniach i u naszego zastępcy. Cena obni

żona 30 groszy.

Czwartek 6 maja.
KATOWICE. Godz. 6.00 Audycja poranna. 8.03 Ma

ła ork. P. R. 8.35 „Wczesny czy późny zbiór siana" — 
pogadanka. 8.50 Dziennik poranny. 9.00 Transmisja na
bożeństwa z Łodzi. 10.45 Płyty. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 
Poranek muzyczny. 14.00 „Wielcy i mali" — wyniki 
konkursu „Anteny". 14.15 Reportaż z życia. 14.30 „Maj"
— pogadanka dla dzieci starszych. 14.45 Rozmaitości 
(płyty). 15.30 „Od chrztu do żeniaczki" — ludowa au
dycja. 16.00 Muzyka taneczna. 17.00 „Jak pracują ko
biety w spółdzielczości" — odczyt. 17.15 Ludwik v. 
Beethoven: Trio B-dur op. 97. 18.00 „Gliniane miasto"
— felieton 18.15 Muzyka baletowa (płyty). 19.00 Ory
ginalny Teatr Wyobraźni: wznowienie słuchowiska p. 
t „W lesie". 19.30 Recital skrzypcowy. 20.00 Wieczór 
operetkowy. 22.10 Wiadomości sportowe. 22.25—23.00 Mu
zyka.

Piątek 7 maja.
KATOWICE. Godz. 6.00 Audycja poranna. 7.00 

Dziennik poranny. 7.15 Audycja dla poborowych. 7.35 
Płyty. 8.00 i 11.30 Audycje dla szkół. 11.57 Sygnał cza
su 12.03 Orkiestra wojskowa. 12.40 Dziennik południo
wy. 12.50 „Mój ogródek warzywny" — pogadanka. 13.00 
Koncert życzeń. 13.15 Fragmenty operowe (płyty). 13.58 
1 15.00 Wiadomości gospodarcze. 15.15 Argentyńskie tan
ga (płyty) 15.35 Chwilka społeczna. 15.40 Lekcja ła
zika polskiego. 15.55 Płyty. 16.15 Rozmowa ks. ka
pelana Rękasa z chorymi. 16.30 Koncert ze studia P. 
R na Międzynarodwych Targach Poznańskich. 17.50 
Pogadanka aktualna. 18.00 Wiadomości sportowe. 18.20 
,Jak spędzić święto?" 18.25 Płyty, 18.50 Porady radio
techniczne. 19.00 „Dwie rewie" — skecz. 19.20 „Z pie
śnią po kraju". 20.00 Koncert poświęcony twórczości 
Karola Szymanowskiego. 22.30 „Dziecię starego mia
sta" — fragment z powieści Józefa Kraszewskiego. 
22.50—23.00 Fr. Liszt: La campanella (płyty).

Pmaiia minii linio Powsiada

Państwowa Szkoła Morska w 
Gäynf podaje do wiadomości

kandydatom na oficerów 
marynarki handlowej

*6 podania o przyjęcie do Szkoły na 
wydział nawigacyjny 1 mechaniczny, 
należy składać naipóźniei do dnia 11 
“hca 1937 l pod adresem: Dyrekcja 
Państwowej Szkoły Morskie! w 
Gdyni, ul Marska 83 

Od wstępujących do Szkoły wy
maga sie: 1) wieku 16 do 19 lat.
2' ukończenia gimnazjum nowego u" 
stroju (wzgl 6 klas szkoły średnie) 
Oaństwoweii. publicznej lub prywat
ki dawnego typu) 3) poddania się 
badaniu lekarskiemu przez komisję 
'^karska przy Szkole dla oceny sta* 

zdrowia 4) złożenia egzaminów 
Wstępnych

Ukończenie jednego z wydziałów 
"ale, po nabyciu ustawowego cenzu" 
Sl1 morskiego prawo otrzymania dy- 
Dlornu porucznika żeglugi matek 
Względnie oficera mechanika Qikrefo- 
wego III klasy

Nauka w Szkole iest bezpłatna. 
Za utrzymanie uczniów w Internacie 
szkolnym oraz świadczenia, d os tar 
Cz,ane przez Internat — ustalona zo 
8tata na r. 1937/38 oplata w wyso
kości z) 1000. płatnych w 10 ratacn.

Bliższe informacje co do same) 
Szkoły, warunków przyiecja orgiz 
składania podań — udziela pisemme 
Dyrekcia Szkoły po nadesłaniu zna" 
czka pocztowego za 5 gr 

Korespondencje należy adresować. 
Zj Państwowa Szkoła Morska w 
Gdyni. ul. Morska 83. (7370)

SPROSTOWANIE.
. W świątecznym numerze „Polski Za- 
°d^ej‘4 w dziale ogłoszeniowym zaszła 

oiyika Firmy, której dotyczyło ogłosze- 
"le; powinna brzmieć: SEIDEL ALFRED 

ytwórnia łańcuchów i warsztaty mecha- 
sIm?6’ Gorzów, 3-go Maja 81/83, a nie 

aier, jak było mylnie wydrukowane.
DZIAŁ OGŁOSZEŃ.

Wydział Powiatowy w Tam Gó
rach ogłasza

konkurs
na posadę kontraktowego

technika drogowego
dał dróg gminnych z płaca miesię
czna 200 zł + ryczałt na objazdy 
50,— zł

Warunki konkursu: ukończona śre" 
dna szkoła techniczna krajowa, od
dział drogowy 2) przynajmniej ]e- 
dnoroczna praktyka przy budowie i 
utrzymaniu dróg. 3) nieprzekroczony 
30 rok życia. 4) uregulowany stosu
nek do służby wciskowej. 5) obywa 
telstwo polskie, 6) własny rower do 
objazdów służbowych

Posada do objęcia od 1 czerwca 
1937 r

Podania z odpisami świadectw i 
dokumentów życiorysem i świadec
twem lekarskim należy wnosić do 
Wydziału Powiatowego w Tarnów 
stoch Górach do dnia 20 maja 1937 r.

Przew, Wydziału Powiatowego: 
(—) Mierzwa 

Starosta (7367)

Urząd Wojewódzki Śląski ogłasza

Przetarg publiczny
na wykonanie robót brukarskich na 
drogach w powiecie katowickim i 
pszczyńskim na dług. 5.2 km

Pełny tekst ogłoszenia przetargo
wego podano w Gazecie Urzędowej 
województwa śląskiego i na tablicy 
urzędowej Wydziału Kom -Budowla
nego

Termin składania ofert upływa 
dnia 14 maia 1937 r. o godzinie 11 
rano.

Za Woiewodę:
(r—) Dr Kaufman

Nacz Wydz. Kom 'Budswlanego.
(7357)

Przetarg
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państ

wowych w Katowicach zwraca uwa
gę na przetarg publiczny na wykona
nie przebudowy obrotnicy przy pa
rowozowni w Katowicach, ogłoszo
ny w ..Monitorze Polskim“ Nr 100 z 
dnia 1 maja 1937 r Termin składa
nia fort wyznaczono do dnia 28 mata 
1937 r godz U
Dyrekcja Okr Kolei Państwowych 

w Katowicach (73f;5)

Obwieszczenie o licytacji
Urząd Skarbowy w Siemianowi

cach śl podaże dc publicznej wiado
mości. że w dniu 8 maia br w Mi- 
chalkowicaph ul. Żeromskiego 15 w 
lokalu p Pietruszki Franciszka od
będzie sie o godz. 12 licytacia róż
nego rodzaju artykułów spożyw
czych t kolonialnych oraz towarów 
krótkich.
Urząd Skarb, w Siemianowicach Śl, 

Za Nacz Urzędu Skarbowego 
(—) W. Rzepka

w z. Kierów Działu Egzekucyjnego.

Nr. Tyt Wyk. 12844 i 5284.
Obwieszczenie o licytacji

Podaje sie do ogólnej wiadomości, 
że w dniu 7 maja 1937 r odbędą yę 
w gminie Wiśle licytacje u następu, a" 
cvch zobowiązanych:

O godzinie 9 u zobow Marka Je
rzego L d. 706 — bryczki, sanek 
osob sieczkami i konia — łącznej 
wartości szac 740 zł.

O godiz 11 w zobow. Pawła Szaj
bo ta L d 80 — 14 m3 desek do wy
robu mebli — wartości szac. 640 zł.

(7857)

Przetarg
Urząd Gminny w Lędzinach ogła

sza publiczny i nieograniczony prze
targ na instalacje centralnego ogrze
wania w szkole powszechnej w Lę
dzinach.

Podkładki wydaje Urząd Gminny 
za zwrotem kosztów własnych ■ Wa
dium w wysokości 5% od sumy ofe
rowanej należy wpłacać w myśl § 7 
dołączonych do oferty warunków 
przetargowych do depozytu Kasy U" 
rzedu Gminnego. Weksli iako wa
dium me przyjmnie sie O dostawy 
mogą ubiegać sie tylko Firmy odpo
wiadał ace warunkom nowego prawa 
przemysłowego oraz mogące sie wy
kazać co nai-muiei dwuletnim do
świadczeniem przy budowach punli" 
cznych.

Do oferty należy dołączyć wyciąg 
z reiestru handlowego oraz dyplom 
Pożyczki Narodowe!

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie 
sie w dniu 18 maia 1937 r. o godzi
nie 11-tej. (7416)

Naczelnik gminy
_______ Podpis nieczytelny________
I. Km. 15SG/34.

Obwieszczenie o licytacji 
ruchomości

Komornik Sądu Grodzkiego rewiru I. w 
Pszczynie Franciszek Loska, mający kan
celarie w Pszczynie w Sądzie Grodzkim 
sala nr 16, podaje do publicznej wiadomo
ści, że w piątek dnia 7 maja 1937 o godz. 
10-tej sprzedam publicznie w ŚWIERCZYN- 
CU pow. Pszczyna u pp. Brunona i Fran
ciszki Kubica następujące ruchomości:

1 szafę na ubrania, 1 bieliźniarką, 1 stół 
1 4 krzesła, 1 maszynę do szycia, 1 kro
wę czerwono-białą, 2 jałówki 1 1 cielę, 

wartości szacunkowej 755,— zł.
Dnia 8 maja o godz. 9-tej w STARE.) 

WSI pow. Pszczyna u p. Pawła Klossa.
1 fortepian, orszester, bilard, 114 krzeseł, 
9 stołów, 1 szafa na książki, 2 lustra, 16 
ławek 1 1 bufet stary, 

wartości szacunkowej 1031,— zł.
Ruchc rości powyższe oglądać można w 

dniu licytacji w miejscu 1 czasie wyżej 
oznaczonym. (7371)

FRANCISZEK LOSKA 
Komornik Sądu Grodzkiego w Pszczynie.

Filateliści
zbieracze całego świata czytają naj
większe czasopisma filatelistyczne w 
Polsce — najskuteczniejszy organ o- 
gloszeniowy — „Pilatelia - Kurier“ 
administracja, Koronowo, skrytka 15 
żądajcie prospektów bezpłatnie —• 
poszukujemy współpracowników.

(7378)

I. Km. 153/ i 662/37 i 531/37.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że w piątek dnia 7 maja 1931 

r. o godzinie 10-tej sprzedam publicznie w 
Katowicach przy ulicy Krasińskiego 6 na
stępujące ruchomości:

kompletną jadalnię, biurko z fotelem, 
stolik okrągły i 3 krzesła, maszynę de 
szycia, dywan pluszowy, szafę bibliote
czną oraz inne przedmioty 

łącznej wartości 4.500,— zł.
Ruchomości powyższe oglądać możni 

bezpośrednio przed licytacją.
KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO

w Katowicach rewiru I. (7359)
III. Km. 400/37.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że w poniedziałek, dnia 10 

maja 1937 r. o godz. 11-tej sprzedam pu
blicznie w Katowicach przy ul. Kopernika 
nr 9 następujące ruchomości:

jedną jadalnię, składającej się z: 1 kre
densu pokojowego, 2 szafek na szkło, 1 
stołu do rozsuwania, 6 krzeseł skórą 
wybitych, 1 fotelu rzeźbionego oraz 1 
kobierzec 3x4 mtr., 1 stół okrągły, 

oszacowane na łączną sumę zł 690.—.
Ruchomości powyższe oglądać można na 

miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacij.
(7-369) DEJA, Komornik.

V. Km. 960/36.

Obwieszczenie o licytacji
Ogłaszam, że w piątek dnia 7 maja 19# 

o godz. 10-tej sprzedam publicznie w Sie
mianowicach 61, przy ul. Hutniczej na 
składnicy spedycyjnej firmy Nowak nastę
pujące ruchomości:

1 kredens dębowy, 1 kredens pomocnik, 
1 stół do rozciągania , 6 krzeseł skórą 
obitych, 1 zegar szafkowy stojący, 1 lu
stro duże, 2 fotele gobelinowe, 1 wazo
nik mały kryształowy, 1 kanapa zielona, 
oraz inne rzeczy i ruchomości, 

oszacowane na łączną sumę zł 1099,—.
Ruchomości powyższe oglądać można na 

miejscu sprzedaży 1/4 godz. przed rozpo
częciem licytacji.

""KOMORNIK SĄDU GRODZKIEGO
w Katowicach rew. V* Ą73682
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Katowice ul. Kościuszki 30
0

Siarczan amonu. Benzol. Smolą. Węgiel. 
Koks. Surówka. Stal we wlewkach. Żelazo 
i stal. Szyny i akcesoria. Blacha cienka i gruba. 
Blacha biała. Rury. Stal szlachetna. Części kute. 
Wyroby tłoczone. Drut. Gwoździe. Podkowy. 
Odlewy żeliwne, staliwne i lane. Wagony i okucia 
wagonowe. Konstrukcje mostowe. Dźwigi. Urządze
nia dla kopalń. Urządzenia dla chłodni i rzeźni. 
Maszyny do budowy dróg. Maszyny garbarskie. 
Walce drogowe. Maszyny papiernicze i części do 
nich. Urządzenia dla odprowadzenia wiór i pyłu. 
Narzędzia ręczne. Wyroby z blachy. Wyroby 

ocynkowane. Wyroby emaliowane.
§
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Komunalna Kasa Oszczędności powiatu rybnickiego w Rybniku ogłasza ni
niejszym

. przetarg publiczny
na wykonanie robót stolarskich dla nowobiVlujacego sie gmachu Komunalnej Kasy Oszczędno
ści powiatu rybnickiego w Rybniku

Oferty w kopertach zamkniętych należy wnosić do K, K O. pow. rybnickiego w Rybni* 
ku do dnia 19 mai a 1937 r. godz 10'tei.

Blankiety kosztorysowe wiąz z warunkami nabyć m-ożn-a w K. K O pow. rybnickiego 
przy ul 3-go Mai a nr 11 za oplata zł 5.—

Do ofert należy dołączyć kwit na złożone wadium w wysokości 5% oferowanej sumy. 
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu rybnickiego w Rybniku zastrzega sobie prawo 

wolnego wyboru oferenta bez względu na wysokość oferty (7423)
Komunalna Kasa Oszczędności powiatu rybnickiego 

w Rybniku.
■; • ■*. .%z': %' •

po zdrowie i wypoczynek
. NIEMIRÓW-ZDRÓJ *

TANI SEZON WIOSENNY OD 1. V. DO 19. VI.

ISprzedam parcele 
strzebli! Zdroiu w 
stepna. Zgłoszenia

Wezwanie 
do składania ofert

Komenda Garnizonu w Chorzowie 
z;mierzą oddać w drodze nieogra
niczonego przetargu publicznego (na 
podstawie porównawczego zestawie
nia próbek i cen) dostawę niżej wy
szczególnionych artykułów żywno
ściowych:

10.000 kg grochu (Wiktoria [ab 
zielony)

8.000 kg fasoli (białej lub kr as ej).
5 000 kg kaszy jęczmiennej,
2.000 kg mąki pszenne,i 65%,

45.000 kg ziemniaków,
50.000 kg siana (90% słodkie),
3.000 kg buraków jadalnych.
3.000 kg marchwi
5.000 kg słoniny (świeżej)

Dostawa wagonowo loco stacja
kolejowa Chorzów — Miasto w ter
minach. które będą określone przez 
Körnende Garnizonu

Wszystkie artykuły musza być ja
kości pierwszorzędnej i odpowiadać 
warunkom ogólnym i specjalnym o" 
bowiazuiiacym przy dostawach woj
skowych

Oferty (wraz z próbkami) na cale 
zapotrzebowanie względnie cześć 
dostawy wpłynąć musza do Ko men 
dv Garnizonu w Chorzowie najpóź" 
n:ei do dnia 15 main br godz. 9-teł 
rano. W którym to ter min is rozpocz
nie sie rozprawa ofertowa i nastąpi 
komisyjne otwarcie ofert. Oferty 
złożone po upływie tego terminu 
nie bed a w ogóle rozpatrywane

Do oferty należy załączyć św s* 
dectwo przemysłc-we, świadectwo 
solidności kuDieckiei oraz wadium w 
wysokości 1% od wartości zaofiaro
wanej dostawy Od złożenia tych 
świadectw 1 wadium zwalnia sic 
producentów rolnych

Wszystkie informacje odnośnie 
przetargu zasięgać można u oficera 
żywnościowego garnizonu Chorzów.

Komenda Garnizonu zastrzega so" 
b>e w zupełności Drawo oceny i wy 
boru przedłożonych ofert

Komendant Garnizonu Chorzów 
Habowski

_______ Ppłk dypl _____ (7366)
«■■BnaaBaazMB<wäi^^»aCT8gEas«Ba^8aBis

Poszukujemy młodszej

stenotypistkl
z dokładną znajmością języka polskie
go w słowie i piśmie. Znajomość ję
zyka niemieckiego pożądana. Oferty 
z od. isami świadectw należy nadesłać 
pod „WIC 352“ do Tow. Reklamy Mię
dzynarodowej, Katowice, PI. Marszałka 
Piłsudskiego 11. (7360)

Ważne dla Katowic i okolicy!
Zaszczytnie znany w całej Polsce specjalista 

z długoletnia praktyką M TILLEMAN z Krako
wa. ul. Szlak nr. 39, wynalazca nowego systemu 
o,patentowanych bandaży, stosujący je z najlep
szym i najradykalnieiszym skutkiem na różnego 
rodzaju najniebezpieczniejsze i najzastarzalsze

(ruptury) u Pań Panów i dzieci na zlec lek na
wet w wypadkach, gdzie różnego systemu ban
daże nie pomogły, przyjeżdża do Katowic i be" 
dzie przyjmował od 11—15 maja br włącznie 
od godz 2—5 pop. w Hotelu . Savoy“ uf Ma" 
r jack a 4—6

W Sosnowcu od 18-—21 maja ba*, włącznie 
od godz. 2,30—5 po pot. w Hotelu ..Centralnym'1 
ul 3 Maia 11

Proszę żadać prospektów bezpłatnie z Kra
kowa. (544)

123!

2 osob. tur> styczne 7308
2 osob, sportowe 
1 osob, sportowe

I przy boty do takowych
tylko „PIASTÓW" Sp. Akc.j

Katów ce, ulica Moniuszki 6

Zegary, zegarki
I modni biżuterię

poleca firma

E. SASHWEH
Chorzów, JagiellońsKa 1 

właśo. FRYBBRYK SA&OMeW ^j-f*

BKSBHB Chorzów i.
Od czwartku, 6 maja 1937 r.: 

ARCYCIEKAWY FILM Z „RAJU" BOLSZEWICKIEGO 
Obraz o niesłychanym napięciu p. t.

Moskwa — Shanghai
Tragedia emigrantki rosyjskiej, która przez 13 lat po
szukuje swej córeczki zaginionej podczas rewolucji 
w 1017 r. W rolach głównych: POLA NEGRI — GU

STAV DIESSL — SUSI LANNER.
Jako 2-gi film: Śliczny film taneczno-muzyczny p. t.

Błękitna parada
z GINGER ROGERS — FRED ASTAIRE *

SCOTT.

Km® gPE&YA CHORiOW
Od czwartku dnia 6-go maja 1937 r.

Marta Eggerth
w asyście świetnego tenora holenderskiego 

Johannes Heesters p. t.

Pieśń jej matki
li gi film śmiechu 1 radości to kapitalna komedia p. t.

Zuzanna idzie w świat
(6582)

*:*&■*■ ■*%?*& - ■. ■■•■'. •> v- TW
KINO „COLOSSEUM",

Wolności 38.
CHORiOW I

WOLNE POSADY

Potrzebny wykwalifikowany potnie' 
w do handlu win, wódek i delika
tesów Boratyński i Ska. Katowice. 
5 Maja 24 Zztaszać sie osobiście

(7430)

1 POSAD POSZUKUJĄ j

Chemik branży artykułów piśmien
nych: atramenty, kleje, laki. kalki,
wstążki, farby do powielania, matry
ce itp własne recepty Przeprowa
dzam analizę surowców czekam pro 
cozycyj. Oferty sub „Chemik“. dc. 
Międzynarodowego Biura Ogłoszeń. 
Warszawa, ul Wierzbowa 11.

(7364)

g KUPNA g
Starą garderobą

męska kupnie lub zamieniam na biel
skie materiały. Dzwonić! Katowice. 
Telefon 353 42. (7408)

Kupimy powieści Ii Sienkiewicza i 
książki dotyczące dziejów górrrc" 
twa. , Antykwariat“. Katowice. Dam" 
rota 6 telefon 356-69. (7384)

budowlane w Ja" 
centrom cena do
do P Z pod 7425

Willa o prześlicznym położeniu z ob" 
srernvm komfortem, ogrodem i ga
rażem w dobrym stanie. 20 mirr.it 
satnoch. odległa od Katowic, korzy" 
stacje do wynajęcia lub sprzedania od 
zaraz. Zgłoszenia do P Z. pod nr 
,5947“ (7424)
Pianino Światowa marka w dosko
nałym utrzymaniu sprzedam. Woje 
wódzka 36 m 6. (7426)

Dom mieszkalny z restauracją war
sztatem i sklepem rzeźnickjm w 
Wielkich Hajdukach w pobliżu Ha 
ty. 16 lokatorów do sprzedania z po
wodu podziału majątkowego Oferty 
do P. Z Chorzów pod ..Dom Hai du
kt-“. (7404)

Cieszyn — Willa nieciopokojowa z 
pełnym komfortem, ubikacje ubocz
ne ogród owocowy kwiatowy, ko
rzystnie do nabycia Zgłoszenia do 
Reprezentacji P. Z w Cieszynie.

(7415)

Skleo porcelany Katowice. Dobre 
Dołożenie sprzedam Katolikowi Pcd 
5000 zł do A dm Pol. Zach.. (7418)

Karawan oszklony w dobrym sianie. 
2 kompletne urządzenia pogrzebowe, 
wózek ręczny tanio sprzedam. Ogia" 
dać: Fulczyk kasjer kopalni Matylda 
Lipjnv Sl. ul. Matyldy 3. (7428)

KRÓTKO I WEZLOWATO

Proszę pana, jak ia sie dostane naj 
A depnii sie pani pod tramwaj, 

szybciej do szpitala miejskiego?

Słowo wypowie
dziane iest lotne - 
ale słowo w dro
bnych ogłoszę 
mach Polski Za 
;hodmej“ utrwaia 

sie w pamięci fit£

MARLENA DIETRICH w przepięknym filmie wyko
nanym w kolorach naturalnych p, t.

OGRÓD ALLACHA
Motto: Tylko Bóg 1 ja wie, co się w moim sercu dzieje. 

2-gl film: Dramat miłości i bohaterstwa p. t.

BANDERA
w rolach głównych Anna Bella — Jean Gabln. (3924)

(6582)

Firanki, story kaov na łóżka, serwe
ty narzutki, kołdry marktzety. siatki 
ooleea: Chrześcijańska firma Ni3"
wrzedowska Katowice. Młyńska 4.

(7066)

I 1NTERESA HANDLOWE I

Ski“d rzezmeki, 2 pokoje z kuchnia 
warsztat, stajnia z dużymi piwnica
mi oraz osobny pokój, od zaraz do 
wynajęcia. Zgłoszenia do Reprezen
tacji Pol Zach Chorzów pod ..Skład 
rzeźnicki" 17771)
Cegielna Parowa w Piekarach a.4 
słuch od zaraz do wydzierżawienia. 
Szymon Ludyjja. nadzorca sadowy 
w Piekarach Śląskich. Leśna 10. 
_____  (7420)
Pensjonat ..Hanna“ do wydzierża
wienia od 15 5. 37 r 10 pokoii Wi
sła nr 916 (7429)

Bystra — Wilkowice. Dom klimaty
czny prowadzony na wzór sanato
rium. lekarze " specjaliści, centralne 
ogrzewanie, ciepła woda bieżącą - - 
Telefon 50. (6479)

NAUKA 1

Sklepem 
bez
wystawy

jest przedsiębiorstwo, które 
me ogłasza się za pośrednict- 

j wem dzienników i czasopism.

Absolwent Uniwersytetu udzieli lek" 
cyi w zakresie do 6 ki. gi-mu w Ka" 
towicach lub okolicy za mieszkań.o 
i« utrzymanie. Zgłoszenia do P Z. „13“

ÜT "“TVi

Czyszczenie pierza uskutecznia 17a 
poczekaniu Higiena“ Katowice, ul. 
Jagiellońska 14,  (741/)
Chiromantka z za granicy■ przyjmuje 
codziennie 16—21. Katowice. Andrze
ja 25. m 7._________________(7414)


