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Zatarg czesko-wegierski nie zażegnany
CZESKIE ODWLEKANIA

Zatarg czesko-wegierski nie został jesz
cze do tej chwili załatwiony.

Rząd czeski stosuje w dalszym ciągu swą 
ulubioną metodę przewlekania. Wbrew po
czątkowym doniesieniom, odpowiedź czeska z 
ub. środy na notę węgierską nie oznaczała 
przyjęcia ultimatum. Praga wyraziła wpraw
dzie zgodę na poddanie całego zagadnienia 
mniejszości węgierskiej orzeczeniu arbitrażo
wemu Włoch i Niemiec (natomiast gdyby w 
skład komisji arbitrażowej miała wejść także 
Polska, to Czesi ze swej strony proponowaliby 
dodatkowo Rumunię), odmówiła jednak żąda
niu Węgier co do odstąpienia w ciągu 48 go
dzin części terytoriów, jak również nie okaza
ła żadnych chęci do ustępstw w sprawie Rusi 
Podkarpackiej.

Tymczasem zaburzenia na terenie Rusi 
Podkarpackiej rozszerzyły się na cały ten 
kraj. Czesi skoncentrowali tam znaczne siły 
wojskowe. Czesi twierdzą, że owe zaburzenia 
wywołane są i podsycane przez czynniki zew
nętrzne, mianowicie węgierskie. Węgry istot
nie wszelkimi siłami dążą do całkowitego 
opanowania Rusi Podkarpackiej, by w ten 
sposób uzyskać wspólną granicę z Polską. Je
den z wybitnych polityków węgierskich 
oświadczył niedawno, że sprawa wspólnej gra
nicy węgiersko-polskiej jest dla Węgier kwe
stią życia lub śmierci.

RUŚ PODKARPACKA
Jedną z ważnych spraw, skupiających na 

sobie ostatnio opinię europejską, jest sprawa 
Rusi Podkarpackiej. Zarównoi dyplomacja pol
ska jak i węgierska czynią usilne zabiegi, aby 
kraj ten, należący dotychczas do Czechosłowa
cji, przyłączony został do Węgier — i w ten 
sposób uzyskana była wspólna granica między 
Polską i Węgrami.

Cóż to za kraj jest ta Ruś Podkarpacka? 
Zajmuje on obszar 12.650 kilometrów kwadra
towych. Zamieszkuje go 730 tys. mieszkańców. 
Kraj ten leży częściowo w Karpatach, na po
krytych lasami zboczach, a częściowo opada ku 
żyznym nizinom węgierskim. Skład narodowo
ściowy Rusi Podkarpackiej przedstawia się jak 
następuje: 62 proc. ludności stanowią Rusini, 
18 proc. Węgrzy, 3 proc. Słowacy, po 2 proc. 
Niemcy i Rumuni. Oprócz tego jest tam 13 
proc. Żydów. Pod względem wyznaniowym 
ludność ta w 50 proc. należy do kościoła grec
kokatolickiego, a w 16 proc. do prawosławia. 
Gospodarka rolna stoi tam jeszcze na dość ni
skim poziomie. Liczba analfabetów wynosi po
nad 60 proc. W południowej części kraju, za
mieszkałej przez Węgrów, uprawiana jest 
pszenica, kukurydza i burak cukrowy; w oko
licach górzystych przeważa gospodarstwo le
śne i hodowla bydła. Ruś Podkarpacka jest 
ważnym terenem komunikacyjnym. Z pięciu 
linii kolejowych, łączących Polskę z Węgrami, 
cztery przechodzą przez Ruś Podkarpacką.

PRAGA OBALIŁA RZĄD KARPATQRUSKI
W ub. środę rząd praski złożył niespo

dziewanie z urzędu premiera autonomicznego 
rządu Podkarpackiej Rusi dr. Brodyja. Przy
czyną udzielenia Brodyemu dymisji była skłon
ność premiera do przyjęcia zasady plebiscytu, 
co — zdaniem Czechów — musiałoby przesą
dzić o powrocie Rusi Podkarpackiej do Węgier.

Nowym premierem karpatoruskim miano
wany został greckokatolicki ksiądz Wołoszyn, 
który niezwłocznie po nominacji złożył telefo
nicznie przysięgę wierności na ręce dowódcy 
wojsk czeskich na Rusi Podkarpackiej, gene
rała Svadka.

Według niepotwierdzonych wiadomości b. 
premier Brody został aresztowany przez Cze
chów i osadzony w więzieniu pod zarzutem 
przestępstwa ustawy o ochronie republiki.

ARBITRAŻ WŁOCH I NIEMIEC
W wyniku nowej wymiany not dyploma

tycznych między Budapesztem a Pragą, rząd 
czeski oświadczył w sobotę, że ponawia swą 
zgodę na arbitraż Włoch i Niemiec, podkreśla
jąc, że przywiązuje wielkie znaczenie do mo
żliwie spiesznego uregulowania kwestii teryto
rialnej między obu państwami. Wobec tego 
rząd czeski proponuje, aby oba rządy zwróciły 
się w ciągu 24 godzin do Niemiec i Włoch z 
prośbą o arbitraż. Jednocześnie rząd czeski 
zaznaczył, że nie podziela zapatrywańia Wę
gier, jakoby już istniała zgodą coi do pewnych 
terenów, wyrażając nadzieję, że sprawa ta zo
stanie możliwie szybko rozstrzygnięta przez 
orzeczenie arbitrażowe.

Z Rzymu donoszą, że w wyniku rzymskich 
' rozmów ministra von Ribbentropa z Mussoli- 

nim i hr, Ciano Włochy i Niemcy przyjęły ar
bitraż w sporze czesko-węgierskim. Arbitraż 
będzie obowiązkowy dla obu stron, siedzibą 
sądu rozjemczego będzie Wiedeń.

Podczas gdy koła czeskie oświadczają, że 
arbitraż objąć ma tylko granicę słowacko-wę- 
gierską, pozostawiając zagadnienie Rusi Pod
karpackiej na razie w zawieszeniu, to zdaniem 
rzymskich kół politycznych, Włochy i Niemcy 
podjęły się rozstrzygnięcia całokształtu sporu 
czesko-węgierskiego. Oznaczałoby to, że arbi
traż obejmie również kwestię Rusi Podkar
packiej.

Jak wiadomo, premier rządu czeskiego 
gen, Syrovy wydał zarządzenie, mocą którego 
została rozwiązana komunistyczna partia 
Czechosłowacji. Przedtem jeszcze autonomicz
ny rząd słowacki rozwiązał był partię komuni
styczną na terenie samej Słowacji. Partia ko
munistyczna w Czechosłowacji istniała, od po
czątku tego państwa, jako partia legalna. Była 
ona jednym z najsilniejszych stronnictw cze
skich i w ostatnich wyborach do parlamentu 
zdobyła 30 mandatów poselskich.

Rozwiązanie partii komunistycznej w 
Czechosłowacji jest w części następstwem 
tych zmian, które się dokonują w społeczeń
stwie tamtejszym pod uderzeniem ostatnich 
wypadków, jak i następstwem nowej polityki 
zagranicznej, która zmierza do nawiązania do
brych stosunków z hitlerowskimi Niemcami.

Daladier atakuje komunę
Wielkie wrażenie w całej Europie wywo

łało ostatnie przemówienie premiera francu
skiego, Daladiera. W mowie tej, wygłoszonej 
w ub. czwlartek na kongresie partii radykal
nej w Marsylii, Daladier zaatakował bardzo 
mocno komunę i w ogóle całą skrajną lewicę.

Całą doniosłość tej mowy Daladiera zro
zumiemy, jeżeli się zważy, że partia radykalna 
po ostatnich wyborach utworzyła wspólnie z 
socjalistami i komunistami t. zw. „front ludo
wy", który mimo wycofania się socjalistów z 
rządu istniał dotychczas jako blok całej lewicy. 
Premier zarzucił partii komunistycznej, iż 
najpierw zdecydowanie parła do wojny świa
towej, a następnie sabotowała akcję rządu na 
rzecz obrony interesów Francji.

Olbrzymi pożar w Marsylii
Kongres partii radykalnej w Marsylii, na 

którym premier Daladier wygłosił swą sensa
cyjną mowę, przerwany został nagle w piątek 
ponurą wieścią o straszliwym pożarze, jaki 
wybuchł w centralnej dzielnicy miasta, w wiel
kich magazynach „Nouvelles Gałeries” w po
bliżu hotelu, w którym zatrzymał się na czas 
kongresu premier Daladier.

Ogień wybuchł w pracowni, położonej na 
drugim piętrze magazynów. Rozszerzał się on z 
taką szybkością, że robotnicy ratować się mo
gli tylko drogą przez okna. Pożar, pustoszący 
główną arterię Marsylii, zdołano umiejscowić 
i częściowo ugasić dopiero nad ranem. W ak
cji ratunkowej brały udział wszystkie / straże 
pożarne z Marsylii i okolicznych miast oraz 
oddziały marynarki i wojska. Wyrządzone 
przez pożar szkody oceniane są na przeszło 10 
milionów franków. 57 osób zmarło wskutek po 
parzenia, a 35 odniosło ciężkie obrażenia.

Cała Francja żyje pod wrażeniem tegoi po
żaru, przy czym wszyscy zgodnie są przeko
nani, iż pożar wzniecony został zbrodniczą rę
ką komunistów, jako odwet za atak premiera 
Daladiera na partię komunistyczną. Prawdziwą 
sensację budzi i ten fakt, że pożar powstał 
nawprost hotelu, w którym mieszkał premier.

Krótkie wiadomości polityczne
Z Sejmu Śląskiego, W ub. czwartek odby

ło się uroczyste posiedzenie Sejmu Śląskiego z 
okazji wprowadzenia czterech posłów ziemi 
zaolzańskiej. Na posiedzenie przybyli oprócz 
posłów wojewoda dr Grażyński, gen. Bortnow- 
ski, księża biskupi Adamski i Bieniek, staro
sta dr Wolf i liczna publiczność. Posiedzenie 
otworzył marszałek Grzesik, po czym wice
marszałek dr Dąbrowski wygłosił przemówie
nie powitalne. Z kolei wręczono pastorowi 
Bergerowi, dr. Bajorkowi, Łukoiszowi i dyr. 
Paszkowi akty nominacyjne na posłów. Imie
niem kolegów-posłów przemówił poseł pastor 
Berger, który złożył podziękowanie rządowi i 
armii za to, że otworzyli ludowi zaolzańskie- 
mu wrota do ukochanej Ojczyzny. Wśród pod
niosłego nastroju uchwalono wysłanie depesz 
hołdowniczych do P. Prezydenta, Naczelnego 
Wodza, premiera Składkowskiego, ks. pryma
sa Hlonda i min. Becka. Następnie Sejm 
przyjął cztery projekty ustaw, dotyczące za
rządzania złączonej z Polską ziemi Śląska Za- 
olzańskiego. Na pokrycie kosztów inwestycyj 
na obszarze ziem odzyskanych przeznaczono 
ze Skarbu Śląskiego kwotę 1,000.000 zł.

Ribbentrop w Rzymie, Niemiecki mini
ster spraw zagranicznych von Ribbentrop 
przybył do Rzymu, celem odbycia rozmów z 
Mussolinim i hr. Ciano. Podobno głównym ce
lem podróży min. Ribbentropa ma być sprawa 
granicy polsko-węgierskiej.
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Czy Czechy wrócą na drogi chrześcijaństwa?
Pod ciężarem wydarzeń, jakie zaszły 

ostatnio w Republice Czechosłowackiej, pod
noszą się coraz częściej głosy rozumnych pa
triotów, którzy, pragnąc oszczędzić swemu 
krajowi nowych katastrof, szukają tych mo
mentów w przeszłości, które istotnie były 
źródłem fałszywej polityki i stały się przyczy
ną obecnego upadku.

Błędem kardynalnym, już przy organiza
cji państwa czechosłowackiego, było — stwier
dzają ci patrioci — co najmniej obojętne po
traktowanie spraw religijnych. Istnienia swe
go Republika Czechosłowacka nie powitała w 
r. 1918 z imieniem Bożym na ustach, przeciw
nie żywot swój rozpoczęła bluźnierczym wy
stępowaniem przeciw Bogu, odwracaniem się 
od Jego Kościoła, niszczeniem pamiątek kato
lickiej i chrześcijańskiej przeszłości kraju, że 
wspomnimy obalenie słynnej zabytkowej ko
lumny N. Maryi P. w Pradze i wzniesienie w 
tym samym mieście pomnika Husowi, wspie
raniem sekciarstwa, husyckiego „kościoła na
rodowego", masonerii i bezbożnictwa. Rezul
tatem takiego nastawienia czynników odpo
wiedzialnych za losy państwa było nie tylko 
związanie się z bezbożną Rosją Sowiecką, nie 
tylko fakt, że Czechy same stały się w Euro
pie największym ośrodkiem ruchu bezbożni- 
czego i punktem wypadowym agitacji komu
nistycznej, a wskutek tego istotnie tlejącym 
ogniskiem niebezpieczeństwa dla pokoju, ale 
także wewnątrz kraju wytworzyły się warun
ki, w których bardzo ciężko było żyć ludziom 
oceniającym nieprzemijające wartości wiary 
prawdziwej, czego przykład mieliśmy w na
prężonych stosunkach z katolicką Słowacją.

Tych głębokich przyczyn obecnego zała
mania zdają się jednak, mimo licznych głosów 
ostrzegawczych, nie dostrzegać nowi kierow
nicy czeskiej nawy państwowej. Podczas gdy 
ks. prałat dr Tiso, szef nowego rządu słowac
kiego, wzywa imienia i pomocy Bożej dla swe
go kraju w nowych stojącego warunkach, rząd 
praski nadal o Bogu nic nie chce wiedzieć. 
Ubolewają nad tym ludzie głębiej na sprawy 
patrzący i wzywają do opamiętania. Praskie 
t,Lidove Listy" wystąpiły niedawno w tej 
sprawie ze specjalną odezwą (częściowo przez 
cenzurę skonfiskowaną!), którą kończą tymi 
słowy: „Kładziemy na sercu wszystkim, którzy 
dziś odpowiedzialnie wznoszą zręby nowego

życia czechosłowackiego, aby nowa republika 
nowy swój żywot rozpoczęła modlitwą i bła
ganiem Wszechmocnego o opiekę... Świadczyć 
to będzie, żeśmy na dobre i ostatecznie roz
stali się z niedobrą naszą przeszłością i chce
my jako naród chrześcijański naprawdę po 
chrześcijańsku rozpocząć życie i odtąd stale 
już tylko po chrześcijańsku postępować w na
szym życiu państwowym i narodowym”.

Do nawrotu na drogi chrześcijaństwa 
wzywa też swych rodaków kardynał Kaszpar, 
arcybiskup Pragi, w liście pasterskim z dnia 
11 ub. m. „Nie bójmy się spojrzeć prawdzie w 
oczy — pisze arcybiskup praski — i przyznaj
my się do niej, choćby była cierpka... Umożli
wcie wolność nauczania religii, jak tego prag
ną rodzice uczniów, a nie jak chce przepis nie
sprawiedliwy... Ukróćcie wszystko, co wpływa 
na rozbicie rodziny przez rozwody... Nie bój
cie się dopuścić do radia słowa nauki Chry
stusowej, która w tych bolesnych chwilach 
jest jak balsam kojący... Daj Boże, aby wszy
scy, cały naród zjednoczył się w prawdzie 
nauki Jezusa Chrystusa i wszedł do Jego Ko
ścioła, który nasz naród wywiódł na światło 
dziejów, wychowywał go i umacniał w dniach 
najcięższych doświadczeń... Wiara św. Wacła
wa już tylekroć złączyła nasz naród, podczas 
gdy husytyzm zgotował mu Lipany, protestan
tyzm Białą Górę, a nowoczesne zaś bezbożni
ctwo obecny pogrom... W górę serca!"

Czy drogą, którą wskazuje arcypasterz i 
której pożądają wszyscy rzetelni patrioci, pój
dzie naród czeski — przyszłość najbliższa po
każe.

Z frontu katolickiego w Polsce
Ks. prymas Hlond u P. Prezydenta. W ub.

czwartek P. Prezydent RP. przyjął na Zamku 
w Warszawie ks. kardynała prymasa Hlonda.

Poświęcenie zabytkowego kościółka w 
Chorzowie. Dnia 16 października odbyło się w 
Chorzowie poświęcenie zabytkowego kościół
ka przeniesionego tam z Knurowa. W kościół
ku tym mają się odbywać nabożeństwa z oka
zji imprez sportowych. Poświęcenia świątyni 
dokonał ks. biskup Adamski, który następnie 
wygłosił kazanie okolicznościowe, wskazując 
na konieczność oparcia wychowania fizycznego 
młodzieży i pracy sportowej na zasadach Chry

stusowych. Wychowanie fizyczne — mówił ks. 
biskup — nie może mieć w Polsce, w społe
czeństwie na wskroś katolickim, oblicza po
gańskiego, lecz wybitnie katolickie. Po po
święceniu ks. biskup Adamski odprawił pierw
szą mszę św., po czym odczytano akt erekcyj
ny, stwierdzający, w jakich warunkach nastą
piło przeniesienie zabytkowej świątyni do 
Chorzowa.

Drobne wiadomości
Stracenie szpiega. Dnia 14 zm. został w 

| Warszawie stracony przez powieszenie nieja
ki Romuald Jankowski, skazany na karę 
śmierci za szpiegostwo.

24 osoby zmarły na czerwonkę w jednej 
gminie. W gminie Suchowola, powiat Brody, 
wybuchła groźna epidemia czerwonki. Choro
ba szerzy się szczególnie wśród dzieci i mło
dzieży w wieku od 7 do 20 lat. Dotychczas by
ło 24 wypadków śmiertelnych. Lekarz powia
towy polecił szczepienie ludności przeciw 
czerwonce, W celu zapobieżenia szerzeniu się 
epidemii — Suchowola została odosobniona.

Rak — klęska ludności. Choroba raka po
chłania rocznie z górą 1,500.000 ofiar na świę
cie, przy czym w samej Polsce ginie z górą 30 
tys. osób rocznie.

Tajfun w Japonii. W Japonii szalał przez 
dwa dni. tajfun czyli huragan o niezwykłej sile. 
Śmierć poniosły 192 osoby. Straty materialne 
są bardzo wielkie.

Ze sportu
Polska — Norwegia w piłce nożnej 2 : 2.

W niedzielę 23 października odbył się w War
szawie w obecności 20.000 widzów mecz pił
karski Polska — Norwegia, który zakończył 
się wynikiem nierozstrzygniętym 2 : 2. Do 
przerwy prowadziła Norwegia 2 : 0, Bramki 
strzelili dla Norwegii Holemberg i Nordahl, 
dla Polski Piec i Wilimowski, który strzelił 
dwusetną bramkę polskiej reprezentacji. Dru
żyna polska, zwłaszcza atak, grał słabo, szcze
gólnie nie dopisał Wilimowski, odbywający 
obecnie służbę wojskową w pułku ułanów. 
Było to trzecie spotkanie naszych piłkarzy z 
Norwegią. Pierwsze w r. 1926 wygrali Polacy 
w Norwegii w stosunku 4 : 3, a drugie na olim
piadzie w Berlinie wygrali Norwedzy 3 : 1. 
Dochód z meczu wyniósł 55.000 zł, czysty zysk 
30 tysięcy.

J G. (2)

Cieszyńskie kościoły parafialne na przestrzeni wieków
(Ciąg dalszy)

Aż nadto zrozumiałym jest, że szerzenie 
wiary chrześcijańskiej w tych stronach napo
tykało wówczas na niesłychane trudności, mi
mo że Bolesław Chrobry już w r. 1000 założył 
dla Śląska osobne biskupstwo we Wrocławiu. 
Największe przy tym trudności sprawiał brak 
jakiejkolwiek komunikacji. Wprawdzie już za 
czasów rzymskich prowadził szlak przez Prze
łęcz Jabłonkowską nad Odrę i dalej ku Bałty
kowi, o czym świadczą znalezione na Śląsku w 
kilku miejscowościach monety rzymskie, ale 
ruch ten przerywały wędrówki ludów na dłu
gie, bardzo długie lata. W całym wczesnym i 
późniejszym średniowieczu aż do wieku XIV 
pokrywały Karpaty i szeroki pas przedgórza 
nieprzejrzane, gęste lasy, od najdalszych po
koleń ręką ludzką nietknięte. Niedostępną 
puszczę dziewiczą przerzynały tylko błysz
czące w słońcu smugi potoków i rzek, a jej 
uroczystą ciszę przerywał jedynie szum wia
trów, odgłosy ptactwa i ryk dzikich zwierząt. 
Ale bo też królował jeszcze w niej wszech
władnie niedźwiedź, a obok niego niby ga- 
wiedź uwijały się wilki i rysie i reszta czworo
nożnych jej mieszkańców, wśród których rej 
wodziły dziki i potężne żubry brodacze. 
Wśród tej puszczy rozsiane były z rzadka niby 
oazy nad rzekami i potokami osady ludzkie. 
Wieki mijały, nim nastała zmiana, skoro naj
dalej na południe wysunięta osada Jabłonków 
powstała dopiero w XIV wieku. Nie trudno 
wyobrazić sobie, jak w tych warunkach wy
glądać musiała praca misyjna wśród ludności.

Wiadomo, że już Bolesław Chrobry, jed
nocząc kraje słowiańskie, wszędzie w dogod
nych miejscach wznosił warowne zamki (cas- 
tella) i w nich osadzał swoich kasztelanów, 
dowodząc- t hufcem zbrojnych. Niewątpliwie 
zamek taxi powstał także w Cieszynie na 
Górze Zamkowej, jako miejscu do wzniesienia 
warowni najbardziej się nadającym. Jakie ko
leje ona przechodziła podczas napadów Niem
ców na Śląsk (1005—-1018) za cesarza Henryka 
II i wkrótce potem Czechów pod księciem 
Brzetysławem II, nie wiadomo, Ale praca mi
syjna Bolesława Chrobrego musiała dobre ro
bić postępy, skoro kanonik magdeburski św. 
Bruno nazywa go „dzielnym pracownikiem w 
winnicy Pańskiej". Po przejściowym zajęciu 
Śląska przez Czechów (1038—1054) dzieło 
Chrobrego prowadzili dalej jego następcy od 
Kazimierza Odnowiciela aż do Bolesława 
Krzywoustego.

Na szerszą skalę rozpoczęła się koloniza
cja Cieszyńskiego, gdy po podziale Śląska mię
dzy synów Władysława II (1163) objął rządy 
nad Śląskiem Górnym Mieczysław Kulawy 
(Płątonogi). Kolonizacja ta szła od wschodu, 
od strony Krakowa, mianowicie z klasztoru 
benedyktynów .w Tyńcu, oddalonego tylko o 
półtorej mili na zachód. W najstarszym doku
mencie tego klasztoru znajdujemy już wymie
nione wśród jego posiadłości Siewierz, Bytom 
i Orłowę, położoną już na obszarze Ks. Cie
szyńskiego. Potwierdzenie posiadania Orłowy 
uzyskał klasztor w Tyńcu w r. 1227 od papie
ża Grzegorza IX. Zaledwie w dwa lata później 
obok Orłowy wymienione już są osady Koco- 
będz, Dąbrowa, Cierlicko, Ostrawa, Wierbica, 
Zabłocie i Żuków. Nazwa Cieszyn według opi
nii prof. Konecznego ma pochodzić nie od

„cieszyć się", jak mówi stara legenda:, lecz od 
staropolskiej nazwy Ciesz.

Za czasó.w następców Mieszka Kulawego 
zalała całą Europę wschodnią i środkową fala 
najazdu tatarskiego, pozostawiając za sobą 
popioły i zgliszcza i zapewne dziesiątki lat 
upłynęły, zanim kraje te do nowego obudziły 
się życia. Na książąt spadło trudne zadanie za
gospodarowania na nowo zniszczonych dziel
nic, które w dodatku nowym uległy podziałom. 
Po śmierci księcia raciborskiego Władysława 
(1282) czterech jego synów podzieliło się jego 
spuścizną (1290) i jeden z nich Mieszko otrzy
mał Cieszyn, jako dziedziczne swe księstwo. 
Od tego czasu rozpoczyna się dla miasta Cie
szyna nowy okres, gdyż odtąd jest on stale 
przez kilka wieków stolicą panujących książąt 
aż do połowy wieku XVII.

Jak wyżej wspomniano wiara chrześcijań
ska przenikała na Śląsk powoli przez misjona
rzy, uczniów św. Cyryla i Metodego, już od 
końca wieku IX. Później takim źródłem ożyw
czym był klasztor benedyktynów w Tyńcu pod 
Krakowem, który tu zakładał swoje osady i w 
tym kierunku pracował. Kiedy powstał pierw
szy kościół w Cieszynie, nie wiadomo. Wieść, 
jakoby został on założony już w r. 984 przez: 
arcybiskupa magdeburskiego Wojciecha, nie 
da się stwierdzić żadnym dokumentem. Tak 
samo słynny kasztelan wrocławski Piotr Włast 
w r. 1140 nie mógł być jego założycielem. Z 
niejakim prawdopodobieństwem można przy
jąć, że pierwszy kościół parafialny zbudowany 
został około r. 1290, gdy Cieszyn otrzymał 
własnego księcia. Aż do tego czasu musiała 
kaplica na Górze Zamkowej zaspokajać po
trzeby religijne bardzo nielicznych jeszcze 
mieszkańców miasta. (C. d. n.)



Numer 84 „GWIAZDKA CIESZYŃSKA" Strona 3

KAIDY URIAH P8CZI0WY JEST ZBIORNICA BKfl

OBYWATELE!
W okresie ostatnich wydarzeń politycz

nych Naród Polski dowiódł światu, że w chwi
lach wielkiej wagi dziejowej potrafi stanąć ra
mię przy ramieniu, dążąc w zgodnym wysiłku 
do jednego celu — przysporzenia chwały i po
tęgi Ojczyźnie.

Obywatele! Potęgę tę musimy nie tylko 
utrzymać, ale wielokrotnie powiększyć. Wie
my, że opiera się ona nie tylko na sile zbroj
nej, lecz również na mocnych podstawach go
spodarczych. Wzmocnienie tych podstaw — 
podźwignięcie rolnictwa, rozwój warsztatów 
rzemieślniczych i przemysłowych, usprawnie
nie naszego handlu, zatrudnienie wszystkich 
rąk zdolnych do pracy — oto zadania, które 
stoją przed nami.

Do wykonania tych zadań potrzebujemy 
kapitałów. Nie kapitałów pożyczonych za gra
nicą, lecz własnych kapitałów rodzimych, wy
tworzonych pracą i oszczędnością polskiego 
społeczeństwa; kapitałów, które powstają z 
groszy i złotówek gromadzonych przez armię 
ciułaczy w kasach oszczędności. Obchodzimy 
dziś dorocznym zwyczajem

DZIEŃ OSZCZĘDNOŚCI
W dniu tym musimy sobie jasno uświado

mić, że oszczędność nie jest pustym hasłem — 
ale żywą prawdą, nie jest przywilejem ludzi i 
społeczeństw bogatych — ale obowiązkiem 
codziennym ludzi i społeczeństw będących na 
dorobku. Oszczędność to jedyna droga do do
brobytu jednostek i potęgi gospodarczej naro
dów. Dlatego każdy zaoszczędzony grosz nieś
my do kas oszczędności.

Ostatnie wypadki przekonały nawet naj
bardziej nieufnych, że KOMUNALNE KASY 
OSZCZĘDNOŚCI są niezawodną lokatą kapi
tału. Wszystkie kasy bez wyjątku wypłacały 
na żądanie swych klientów wkłady, żadna nie 
zawiodła zaufania oszczędzających. Dziś pie
niądze wracają do kas, by pracować tam z ko
rzyścią dla swych właścicieli i z pożytkiem dla 
kraju.

OBYWATELE! Przez wytrwałe oszczę
dzanie wszystkich zwiększajmy dobrobyt wła
sny, pomnażajmy rodzime kapitały w twórczej 
służbie dla Narodu i Państwa.

Warszawa, dnia 31 października 1938 r.
Związek Związków KKO 

(—) Mikołaj Dolanowski 
Związek KKO we Lwowie Związek KKO w Poznaniu 

(—) Dr Stefan Uhma (—) Leon Barciszewski
(—) Józef Dorawski (—) Tadeusz Adamczewski

Zw. KKO w Warszawie Kom. Bank Kredyt, w Poznaniu 
(—) Zygmunt Chudzyński (—) Tadeusz Michciński
Centralna Małopolska Kasa Polski Bank Komunalny

Oszczędności we Lwowie w Warszawie
t—) Leonard Makowski (—) Dymitr Szarzyński

ZWIĄZEK KOMUNALNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI 
W KATOWICACH

Prezes: Dr Adam Kocur Zast. Prezesa: Dr. W. Seidler 
Prezydent m. Katowic Starosta pow. katów.
Fryderyk Antes — burmistrz m. Tarnowskich Gór, 

Dr Marian Dworzański — Naczelnik Wydziału Samo
rządowego Urzędu Woj. Śl., Jan Kędzior — Dyrektor 
Zarządzający KKO miasta Katowic, Jan Koj — Bur
mistrz miasta Mikołowa, Jan Macura — Dyrektor Zarzą
dzający KKO miasta Bielska, Dr Stanisław Olszewski — 
Starosta powiatu pszczyńskiego, Jan Pająk — Dyrektor 
Zarządzający KKO powiatu pszczyńskiego, Dr Wiktor 
Przybyła — Burmistrz miasta Bielska, Marian Stępnie- 
■wicz — Radca Ministerstwa Skarbu, Ludwik Skrzypek — 
Dyrektor Zarządzający KKO miasta Cieszyna, Bonawen
tura Szczotok — Dyrektor Zarządzający KKO miasta 
Wodzisławia), Marian Wl. Tułacz — Dyrektor Związku, 
Władysław Weber — Burmistrz miasta Rybnika.

Z Cieszyna i okolicy
Przypomnienie. W kwietniu br. zwróciliś

my wszystkim PT. Prenumeratorom uwagę, że 
konto czekowe „Gwiazdki Cieszyńskiej" zostało 
przeniesione z Warszawy do Katowic i otrzy
mało nowy numer 309.552. W związku z tym, 
dawne konto czekowe „Gwiazdki Cieszyńskiej" 
w Warszawie nr 180.029 zostanie w dniu 2 li
stopada br. zamknięte, a ewentualne wpłaty 
wpływające na to konto będą zwracane nadaw
com. Celem uniknięcia nieporozumień i niepo
trzebnych kosztów prosimy więc wpłacać prenu
meratę nie na dawne czeki z numerem 180.029, 
które stają się nieważne, lecz na nowe czeki nr

309.552. — Administracja „Gwiazdki Cie
szyńskiej".

Walne zebranie Stowarzyszenia Absol
wentów Państw. Szkoły Handlowej w Cieszy
nie odbędzie się w niedzielę 6 listopada br. o 
godz. 10 w gmachu Gimnazjum Kupieckiego.

Odznaczenia. Za zasługi na polu pracy 
społecznej otrzymali: srebrny krzyż zasługi: 
Paweł Kożusznik, sekretarz Powsz. Zjedn. 
Gosp. Stanu Średniego w Cieszynie; brązowy 
krzyż zasługi: Rudolf Branny, dzierżawca dwo
ru w Simoradzu, Jan Cieślar w Wiśle, Paweł 
u ażur w Istebnej, Jerzy Buława w Goleszo
wie, Michał Kawulok w Istebnej, Jan Kisiała, 
wójt w Górkach Wielkich, Karol Kula, rolnik 
w Haźlachu, Ferdynand Maćkowski w Kowa
lach, Paweł Mitręga w Wiśle, Jan Pezda w 
Wiśle, Karol Sztwiertnia, rolnik w Goleszowie, 
Karol Świeży w Zebrzydowicach, Paweł Wę- 
glorz, rolnik w Kaczycach, Jan Wojnar, rolnik 
w Górkach Małych.

O wygląd zewnętrzny Cieszyna. Nasze 
miasto zmienia swój wygląd, troska o „twarze” 
domów wzrosła. Szczególnie nowsze ulice 
pięknie się prezentują. Zarząd miasta stara się 
ukwiecić nasz gród, a tu na złość są ludzie, 
którzy psują dobrą opinię miasta. Oto tuż 
pod pocztą w centrum miasta rośnie sobie dzi
ki gaik akacjowy, a dalej próżna parcela za
kwita chwastami. Biała łata na kaftanie... Czyż 
to nie wstyd? Stare przegniłe płotki trzeba 
naprawiać, lub wstawić nowe, a następnie po
malować... Należałoby ustalić wysokość i bar
wę płotów deskowych, gdyż jedne są wyższe, 
drugie niższe, każdy inaczej pstrokaty. Chod
nik pod tor kolejowy trzeba koniecznie napra
wić, bo to kałuża błota, a i wycieczkowicze 
zwiedzają to „Zatybrze". Ktoś.

Zgon, Dnia 27 października zmarła w Cie
szynie śp. Lidia Podgórska, żona sędziego 
sądu okręgowego, w 28 roku życia. N. o. w p.!

Z Istebnej. (Śp. Tomasz Legierski.) 
W dniu 26 października odbył się u nas w 
Istebnej pogrzeb śp. Tomasza Legierskiego. 
Zmarł w Krakowie opatrzony św. sakramen
tami po krótkiej, ciężkiej chorobie w 69 roku 
życia. Osierocił żonę, 2 córki i syna. Już jako 
młodzieniec dał się poznać na terenie isteb- 
niańskim jako dobry organizator, o pewnych 
i stałych zasadach, jako niezłomny patriota, co 
to na horyzoncie swej pracy widział tylko Pol
skę. Całe jego życie było walką, było prze
bojem do upragnionych ideałów, które skry
stalizowane w młodości — świeciły mu w cią
gu całej wędrówki ziemskiej. A drogi życia nie

miał różami usłanej. W najtrudniejszych cza« 
sach — czasach przełomowych kierował gmi
ną Istebną jako członek rady gminnej a póź
niej wójt. Spolszczył komendę w Straży Po
żarnej, założył spółdzielczą kasę Raiffeisena, 
wszędzie napotykał na opór, na przeszkody, 
które wytrwałością łamał i zdecydowanie 
szedł naprzód. Nie miał żadnego wykształce
nia, ale wielostronne doświadczenie. Był sa
moukiem, ale zdanie jego ważyło więcej niż 
złoto. Żegnając Zmarłego podkreślił mówca 
jego niezmordowaną, uporem i nieugiętością 
charakteru podyktowaną bezinteresowną pra
cowitość. Marzeniem Zgasłego była Polska i 
wierna jej służba bez plam i bez cieni. Dzię
kując w imieniu młodzieży istebniańskiej za 
trud i poświęcenie, zakończył mówca zapew
nieniem, iż pamięć śp, Tomasza Legierskiego 
pozostanie wśród młodych spadkobierców ja
ko świetlanego wzoru pracy nieustannej celem 
zdobycia wolności i niepodległości. Spoczął w 
łonie ziemi istebniańskiej, wsłuchany w szum 
Olzy, w powiew świerków i jodeł, pośród 
pięknych groni, które tak gorąco ukochał. 
N. o. w p.! — F. S.

Z Mnisztwa. (Z g o n.) W dniu 2 uh. m. od
był się u nas pogrzeb śp. Pawła Szlaura, 
rolnika i mistrza ciesielskiego. Zmarły był 
członkiem Zarządu Kasy Spółdzielczej, Kółka 
Rolniczego oraz członkiem Wydziału Gminne
go, ciesząc się ogólnym poważaniem. Zarząd 
Kasy Spółdzielczej zamiast wieńca na trumnę 
śp. Zmarłego ofiarował 20 zł na cele Koła 
Macierzy Szkolnej.

Z Bielska i okolicy
Wybory delegatów do kolegium senackie

go. Delegatami do wojewódzkiego kolegium 
senackiego zostali wybrani w siedmiu obwo
dach miasta Bielska: prof. Włodzimierz Woź- 
niczak, em. płk. Roman Zagórski, wicedyr. 
Teofil Adamecki, burmistrz dr Wiktor Przy
była, dyr. Mieczysław Anczakowski, lekarz dr 
Józef Wałach i majster malarski Paweł Pa
wełek, wszyscy Polacy. Głosowało przeciętnie 
60 proc. uprawnionych do głosowania.

Z Chybia. (Prawybory do Senatu.) 
W dniu 23 ub. m. odbyły się prawybory do Se
natu. Zgromadzeniu przewodniczył dyrektor 
cukrowni inż. Krajewski. Przy trzecim głoso
waniu otrzymał największą ilość głosów i zo
stał wybrany delegatem Paweł Kojzar, kie
rownik szkoły w Mnichu.
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Z teatru
„Krysia Leśniczanka”, operetka w 3 aktach J. 

Jarno. Zagrano tę milutką i starą operetkę w Cieszy
nie w dniu 19 bm. Zagrano ją w najlepszej — o ile 
idzie o postać główną — obsadzie, gdyż rolę tę objęła 
popularna w całej Polsce p. Lucyna Szczepańska. Cie
szy się swą sławą zasłużenie. Ponieważ Cieszyn daw
no nie widział operetki, sala była pełna. Melodyjna 
i piękna operetka zasługiwała zresztą na to. Pani 
Szczepańska podbiła swą grą i śpiewem publiczność 
cieszyńską, toteż oklaskom nie było końca. Domagano 
się bisów. Inni wykonawcy, a to p. Zakrzewski, p. 
Benda, pp. Kraszewska, Woliński, Milski i Biernacki 
sekundowali świetnie p. Szczepańskiej w poszczegól
nych rolach. Balet pod kierownictwem p. Ostrowskie
go i p. Jędrzejakówny był co do wykonania dosko
nały, co do kostiumów słaby. Muzyka nie nadzwy
czajna, bo zdekompletowana.

Teatr był prawie pełny, stąd nauka, że i publi
czność cieszyńska pragnie więcej rozrywki niż nauki w 
teatrze. A szkoda. Potrzebne jest jedno i drugie. „Król 
Stefan” Brończyka był przecież sztuką o nieprze
ciętnej wartości, a jednak sala świeciła pustkami. Na 
marginesie tego przedstawienia zaznaczyć wypada, że 
wznowienie operetki na Śląsku byłoby bardzo pożą
dane i kasowo byłoby przedsięwzięciem bardzo ko
rzystnym. Może by i o tym pomyślano. — Sigma.

Od Redakcji: Recenzję przedstawienia pt. „Król 
Stefan” zamieścimy dla braku miejsca w następnym 
numerze.

Ze Śląska Zaolzańskiego
Uroczystość szkolna w Cieszynie Zachod

nim. W czwartek 20 bm. odbyło się w Cie
szynie Zachodnim uroczyste otwarcie nowego 
gimnazjum polskiego w dotychczasowym gma
chu gimnazjum czeskiego, do którego uczęsz
czało ponad 800 uczniów, rzekomo narodowo
ści czeskiej. Obecnie nie pozostał z nich ani 
jeden Czech, tak że gimnazjum to będzie 
miało czysto polski charakter. Uroczystość, 
w której wzięła udział młodzież wszystkich 
średnich zakładów cieszyńskich i grona nau
czycielskie tych zakładów, rozpoczęła się na
bożeństwem, po czym młodzież w liczbie po
nad 2 tysiące udała się do parku Sikory. O 
godz. 11 przybył wojewoda śląski dr Grażyń
ski w towarzystwie naczelnika W. O. P. Za- 
widzkiego. P. wojewoda przeszedł długim 
szpalerem dzieci na polanę parkową, gdzie 
zgromadzona młodzież zgotowała mu entuzja
styczne powitanie. Z kolei długoletni dyrek
tor gimnazjum orłowskiego i prezes Macierzy 
Szkolnej p. Feliks wygłosił płomienne prze
mówienie, po czym delegacja gimnazjum nr 
863 w Cieszynie Wschodnim, które dotych
czas nosiło nazwę im. Antoniego Osuchow
skiego, przekazało uroczyście swój proporzec 
oraz swoją nazwę nowemu gimnazjum polskie
mu w Cieszynie Zachodnim. W tym podnio
słym momencie chóry szkolne odśpiewały 
hymn młodzieży. Następnie wszedł na trybunę 
wojewoda dr Grażyński, który w dłuższym 
przemówieniu stwierdził, że społeczeństwo 
tutejsze przez 600 lat potrafiło utrzymać pol
skość i potrafiło młode pokolenie uchronić od 
wynarodowienia. Okrzykiem „Niech żyje Pol
ska" zakończył p. wojewoda swoje przemó
wienie. Orkiestra odegrała hymn narodowy, 
który zebrana młodzież również z zapałem od
śpiewała. Następnie przedstawiciele władz 
udali się do gmachu nowego gimnazjum, który 
szczegółowo zwiedzili. Na frontowej ścianie 
tego gmachu widniał wielki transparent z na
pisem „Witaj młodzieży w polskiej szkole". 
W międzyczasie młodzież ustawiła się do de
filady, którą odebrał wojewoda w otoczeniu 
przedstawicieli władz. Uroczystość zakończo
no wprowadzeniem do nowego gmachu wpisa
nych uczniów, do których przemówił w serde
cznych słowach dyrektor zakładu p. Kotajny.

Aresztowanie posła komunistycznego 
ŚMwki. W Dąbrowej aresztowała polska po
licja posła komunistycznego do parlamentu 
czechosłowackiego Karola Śliwkę, którego 
w związku z jego działalnością komunistyczną 
przewieziono do więzienia w Warszawie. W 
Trzyńcu uwięziono współpracowników Śliwki: 
redaktora „Głosu Robotniczego i Włościań
skiego" Fryderyka Krausa i Kluza. Wspom
nieć wypada, że Śliwka, rodem z Bystrzycy,

-wyznania ewangelickiego, poszedł w r. 1914 
z gimnazjum cieszyńskiego z oddziałem śp. 
por. Łyska do Legionów, jednakże dostawszy 
się do niewoli rosyjskiej przesiąknął tam na 
wskroś komunizmem.

Szabla pamiątkowa dla gen. Bortnowskie-
go, W uh. środę odbyła się w Cieszynie Za
chodnim uroczystość wręczenia przez wojsko 
szabli pamiątkowej dowódcy samodzielnej 
grupy operacyjnej „Śląsk" gen, Bortnowskie- 
mu. Na ofiarowanej gen. Bortnowskiemu szabli 
wyryty jest następujący napis: „Inspektorowi
armii gen. Bortnowskiemu — wojska samo
dzielnej grupy operacyjnej Śląsk — Skoczów 
— Cieszyn — Jabłonków — Frysztat — Bogu- 
min. 23. 9. — 2. 10. 1938 r."

Z Bogumina. (Połączenia k o 1 e j o- 
w e.) Wiele się mówi o usprawnieniu kolejo
wym. Prawdą jest, że wewnątrz Zaolzia koleje 
funkcjonują sprawnie, ale jeżeli chodzi o połą
czenia z Dziedzicami, to w tym wypadku rzecz 
przedstawia się gorzej. Odjeżdżając bowiem z 
Bogumina o godz. 17, czy o 19.50, trzeba za 
każdym razem czekać w Zebrzydowicach 
przeszło 2 godziny. Nie lepsze, bo takie same 
połączenia są z Frysztatu. Zupełnie inaczej 
przedstawia się jazda od Dziedzic, gdyż w 
tym kierunku brak tylko połączenia do Frysz
tatu. Najniewygodniejsze jest to, że w Bogumi- 
nie nie ma gotowych biletów i kasjerzy muszą 
każdy bilet osobno wystawiać, co niekiedy 
jest wprost rozpaczliwe, bo nie mogą oni nadą
żyć pracy. Oprócz tego zdarza się, że ceny bi
letów w jedną stronę obliczane są inaczej, niż 
odwrotnie, a powodem tego jest przeliczanie 
korony czeskiej niemal co godzinę, według in
nego kursu.

SAD, najdochodowszy wkład go
spodarczy. Drzewka owocowe pierwszorzędne 
sprzedaje: Zakład Sadowniczy „GLINKA”
(własność Krak. Tow. Ogrodniczego) w Prąd
niku Czerwonym.

Fachowiec z branży drzewnej
samodzielny, poszukiwany od zaraz do poważ
nego przedsiębiorstwa. Zgłoszenia pisemne do 
Administracji „Gwiazdki Ciesz." pod „Drzewo".

Warsztat mechaniczny
kompletnie urządzony, będący w ruchu, do 
sprzedania w Nowym Boguminie, ul. Cieszyń

ska 622.

Wysokość wkładów w instytucjach 
oszczędnościowych — to miara siły 
gospodarczej Narodu i Państwa.

BEZ TRWOGI O JUTRO
powierzajmy swe oszczędności

MO, (Homialp Hasom OszH&iitóci Wojem $l.)
gdzie
245.000 obywateli złożyło już 153,000.000 
złotych oszczędności.

Powiatowe:
Katowice, ul. Pocztowa 5 25.483.000 zł
Lubliniec, ul. Powstańców 2 1,897.000 ,
Pszczyna, Rynek — oddz. Mikołów 5,910.000 , 
Rybnik, ul. 3 Maja 5,315.000 ,
Świętochłowice, ul. Bytomska 8 7,339.000 ,
Tarn. Góry, ul. Krakowska 16 2,748.000 ,

Miejskie:
Bielsko, pl. Bolesława Chr. 1 16,966.000 i
Chorzów, ul. Wolności 41 a 23,795.000 ,
Cieszyn, ulica Niemiecka 1 —

oddz. w Ustroniu 7,612.000 ,
Katowice, pl. Marsz. Piłsudskiego 43,617.000 , 
Lubliniec, Rynek 327.000 ,
Mysłowice, ul. Modrzejewska 1 1,762.000 ,
Rybnik, pl. Wolności 7 2,638.000 ,
Skoczów, Rynek 110 2,574.000 ,
Strumień, Magistrat 197.000 ,
Tarnowskie Góry, Magistrat 3,196.000 ,
Wodzisław, Magistrat 880.000 ,
Żory, Magistrat 1,109.000 ,

Kasy na Zaolziu:
KjKO w Boguminie z oddz, w Nowym Boguminie 
KKO miasta Cieszyna z oddziałami w Cieszy

nie Zachodnim, Karwinie i Trzyńcu 
KKO miasta Frysztatu 
KKO miasta Jabłonkowa 
K(KO miasta Orłowej
Tajemnica — Korzyść — Bezpieczeństwo

w K. SC. O.

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI3BBBBBB

w Cieszynie
Rok założenia 1659
Bank dewizowy

Stan wkładów oszczędnościowych i rachunków bieżących: 7,385.000 zł.
Fundusze własne: 646.700 zł, własny gmach i 17 innych realności.

Przyjmuje wkłady na książeczki oszczędnościowe i na rachunki bieżące, 
udziela pożyczek wekslowych, hipotecznych i pod zastaw papierów wartościo
wych na dogodnych warunkach. Załatwia wszelkie czynności wchodzące w za
kres bankowości.

Za wszelkie zobowiązania Kasy a w szczególności za wkłady oszczędności 
i ich oprocentowanie ręczy Miasto Cieszyn całym swoim majątkiem i dochodami.
Prowadzi oddziały w Cieszynie Zachodnim, Karwinie, Ustroniu, 

Trzyńcu i Kantor wymiany w Bogun?inie'-Dworcu
Godziny kasowe:

W dni powszednie od 8 do 13, w soboty i dni przedświąteczne od 8 do 12.

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb: :::::::::

Wszystkim, którzy z powodu zgonu naszego najdroższego męża i ojca

śp. Tomasza Leglersklego
b. przełożonego gminy Istebnej

okazali nam swoje współczucie i wzięli tak liczny udział w obrzędzie pogrzebo
wym, składamy serdeczne „Bóg zapłać!" W szczególności dziękujemy Przewie
lebnemu Duchowieństwu, a przede wszystkim Czcigodnemu Ks. Prałatowi Grimo
wi za prowadzenie konduktu i kojące słowa pociechy, Członkom Wydziału Gmin
nego, Zw. Powstańców Śl., Ochotn. Straży Pożarnej, Panu Kierownikowi Sikorze 
oraz wszystkim Krewnym i Znajomym za oddanie ostatniej posługi.

ŻONA, CÓRKI I SYN.

Wydawca: Komitet Wydawniczy. Drukarnia „Dziedzictwa” pod zarządem Fr. Hessa w Cieszynie. Redaktor odpowiedzialny: Karol Sabath.


