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Projekt nowej ordynacji wyborczej.
W czwartek 9. V. br. o godzinie
10, 15 w gmachu prezydjum Rady Ministrów rozpoczęły się obrady połą
czonych grup konstytucyjnych Sejmu
i Senatu członków BBWR. Płk. Sławek przedstawił główne zasady projektu przyszłej ordynacji wyborczej.
W obradach poza posłami i senato
rami z B. B. członkami komisyj konstytucyjnych wzięli również udział
obaj marszałkowie Switalski i Raczkiewicz, tudzież prezydjum klubu
BBWR.
Komunikat został wydany
w godzinach popołudniowych.

Główne zasady projektu ordyna
cji wyborczej, przedstawione przez
płk. Sławka, uzupełniali współautorzy pp.: Car, Makowski i Podoski.
Najistotniejszą cechą jest wpro
wadzenie kolegjów wyborczych, które
mają się składać z przedstawicieli
samorządów terytorialnych i gospo
darczych. Zadaniem tych kolegjów
będzie ustalenie listy kandydatów w
poszczególnych okręgach trzykrotnie
przekraczającej ilość kandydatów w
danym okręgu.
Sejm ma się składać z 200 po-

Ogłoszenia wrzędowe.
Zestawianie
ślubów, urodzeń i zgonów

z Urz@du Stanu Cywilnego ŚwigtoskWcach

Dalsze szczepienia przeciw dyfterji.

Urząd gminny podaje do wladomoza czas od 4. V. — 10. V. 1935 r. ści, że postanowieniem „Miejscowego
Komitetu Szczepień przeciwbłonicznych“
Śluby.
1. August Szeroki, posterunkowy po przeprowadzone będą dalsze szczepienia
wszystkich tych dzieci, które z jakichbądź
licji — Helena Borenska
2. Stefan Binus, elektromonter — przyczyn dotychczas Pie zostały do
szczepień doprowadzone.
Franciszka Owczarezyk
3. Jan Skowronek, handlarz, wdowiec
Szczepienia te odbędą się:
Marja Lepichowa z d. Karkosz,
wdowa
w Świętochłowicach: 16 maja br. o
4. Jerzy Sobek, robotnik, wdowiec —
godz. 5-ej w hali gimnastycznej,
Cecylia Karhan
zbiórka na podwórzu szkoły IV.
5. Wiktor Jabłoński, hutnik — Łucja
wejście z ul. Szkolnej.
Pasterny
6. Jerzy Wadowski, robotnik, — Eliza w Zgodzie: 16 maja br. o godz. 4-ej
w Poradni dla Matek i Dzieci na
Wójcik
Zgodzie, Plac Kremskiego 8.
7- Antoni Klima, robotnik —- Luiza
Stawiarska
Ponieważ szczepienia są dwukrotne
8. Józef Wolny, ślusarz — Leonja
oznajmia się jednocześnie, iż ponowne
Steinke
szczepienia dzieci szczepionych 16 maja
9. Karol Irzig, laborant — Helena br. odbędą się za 15 dni t. j. w piątek
Liszka
31 maja br. w tymsamym miejscu i o
10. Alojzy Wolny, robotnik — Marja tej samej godzinie jak w dniu 16 maja.
Pakuła.
Apeluje się do wszystkich matek,
Urodzenia
które dotąd z lekceważenia doniosłości
1. Jan Lubojański
szczepień nie poddały dzieci szczepieniom,
2. Gertruda Janas
by w interesie zdrowia własnego dziec
3. Rudolf Bensz
ka przyprowadziły swe dzieci do szcze
4. Edmund Gogolin
pień, które zresztą są bezpłatne.
5. Helena Rosa
Ku wiadomości matek zapewnia
6. Zofja Staś
się, że rozchodzi się o szczepienia, któ
7. Urszula Cholewik
re zyskały sobie niemal 100% pewność
8. Mieczysław Dojka
ochrony przed zachorowaniem na błoni
9. Marja Ćwienk
cę i w dobrze zrozumianym interesie ro
10. Irena Król
dziców powinny być uważane za praw
11- Gizela Polednik.
dziwe dobrodziejstwo nie mniejsze jak
Zgony.
szczepienia ochronne przeciw ospie.
1- Agnieszka Gojowa z domu Malcher,
Szczepieniom podlegają dzieci po
wdowa, 61 lat
ukończonym
1-szym roku życia do 7-go
2. Józef Kluęzniok, wóźnica, żonaty,
roku życia.
74 lata
3. Krystyna Godoń, 3 miesiące
Świętochłowice, dnia 10. maja 1935 r.
4. Urszula Trocha, 2 tygodnia
5. Krystyna Strąk, 7 miesięcy
Masselrtik gmäst^
6. Anna Sośnlokowa z d. Baljon,
W. Polak.
wdowa, 39 lat
7. Joanna Kozokowa z d. Niesmak,
zamężna, 70 lat
8. Helena Lorenzowa z d. Kregiel,
zamężna 27 lat
9. Marja Dolinowa z d. Strzoda,
wdowa, 69 lat
10. Anna Krzenciesa z d. Bencdik, za
Niedziela 12 Maja
mężna, 66 lat
11. Luiza Grzesikuwa z d- Hanke, za
Złóżcie kwiaty do rąk matek.
mężna 74 lata
12. Marja Cwieng 5 minut
13. Mieczysław Dojka 2 dni-

Dzień Małek!

słów, wybieranych z 100 dwumandatowych okręgów.
Senat ma składać się z 111 se
natorów, z czego l|3 byłaby powoły
wana przez p. Prezydenta, a 2j3 wy
chodziłyby z wyborów.
Czynne prawo wyborcze do Sej
mu posiadałby każdy obywatel liczą
cy lat 24, bierne prawo przysługiwa
łoby obywatelom, liczącym lat 30.
Do Senatu czynne prawo wybor
cze miałyby osoby ponad lat 35.
Ilość wyborców do Senatu byłaby
ograniczona cenzusem wykształcenia,
majątkowym i społecznym. Ponadto
mogliby być wybierani kawalerowie
orderu „Virtuti Militari“, Krzyża Nie
podległości, albo też posiadający od
powiedni cenzus społeczny oraz in
teligencji.
Wybory miałyby się odbyć w 60
dni po ogłoszeniu terminu wyborów.
W konferencji urządzonej w pre
zydium Rady Ministrów brali udział
także dwaj ministrowie min. Kościałkowski i min. Michałowski.
Po przemówieniu prezesa Sławka
zabrał głos poseł Podoski, który
przedstawił projekt ordynacji wybor
czej. Nad projektem tym wywiązała
się obszerna dyskusja, trwająca do
godz. 16. W dyskusji zabierali głos
rozmaici posłowie i senatorowie, a
przedstawiciele konserwatystów wy
suwali rozmaite zastrzeżenia. Z ob
szernego przemówienia prezesa Sław
ka najcharakterystyczniejsze ustępy
są następujące:
Premjer wskazał, że inicjatywę w
kierunku właściwego rozwiązania or
dynacji wyborczej do Sejmu dał pre
mjer Kozłowski.
Propozycje jego
odpowiadały założeniom ogólnym, na
których rozwijała się praca w tej
mierze. Ordynacja ma wyglądać na
stępująco :
Całe państwo ma być podzielone
— mówił premjer Sławek — na 100
okręgów dwumandatowych. Przy po
dziale na okręgi dążyliśmy przedewszystkiem do tego, aby one łączyły
powiaty możliwie do siebie zbliżone
charakterem \ współżyciem ich mie
szkańców. Ludzie, powołani w drodze
wyborów przez miejscowe społeczeń
stwo do spełnienia pewnych zadań,
a więc obdarzeni jego zaufaniem,
będą wyznaczali delegatów do zgro
madzenia okręgowego.
Będą tam
przedstawiciele samorządu terytorjalnego, a więc delegaci rad powiato
wych, miejskich i gminnych, a także
przedstawiciele samorządu gospodar
czego i organizacyj zawodowych, a
więc delegaci izb rolniczych, przemy
słowo-handlowych i rzemieślniczych,
wreszcie pracowniczych związków za
wodowych. Do zgromadzenia dele
gatów wyłoniona będzie podwójna

ilość istniejących w danym okręgu
mandatów. Z pośród tych kandyda
tów każdy wyborca będzie mógł wy
brać dwóch, których uzna 'według
swego mniemania za najlepszych.
Mandaty przypadną, rzecz prosta, tym,
którzy otrzymają większość głosów.
Omawiając rolę posłów w przy
szłym Sejmie, premjer Sławek rzekł:
Zmniejszamy również ilość po
słów. Opinja społeczna dawno się
tego domagała.
Natomiast partje
pragnęły największą ilość swych dzia
łaczy obdarzyć mandatami. W inte
resie partji leżało, aby obdarzyła
największą ilość swoich agitatorów
dla narzucenia swoich poglądów i
swojej woli. Jeżeli do zagadnienia
ilości posłów podejdziemy pod kątem
widzenia jego potrzeby, odnalezienia
takich autorytetów moralnych, któreby były uznane przez społeczeństwo,
to dojdziemy do wniosku, że zmniej
szenie ilości posłów zwiększy jego
powagę.
Mówiąc o roli B. B., prezes Sła
wek wyraził się: „Przypomnijmy so
bie ile było zastrzeżeń, gdy powstał
blok tak różnorodny, co do zapatry
wań i co do różnorodności jego
pracy. Tymczasem w oparciu o tę
organizację dokonaliśmy rzeczy dużej
we formie konstytucji“.
Z tego oświadczenia wynikałoby,
że organizacja ta po przeprowadze
niu wyborów zostanie rozwiązana.
Wreszcie premjer Sławek mówił
o stosunku do mniejszości i wyraził
się: „Walka wyborcza jest zaognie
niem walk narodowościowych. W
stopniu niemniejszym działają tutaj
nastroje obustronne nacjonalistyczne,
które potem dla celów wyborczych
stale były podsycane. W tern zao
gnieniu zapomniano pamiętać o tern,
jak wygląda rzeczywistość, na którą
złożyła się historja. Rzeczywistość
ta mówi, że obok siebie na» tern sa
mem terenie współżyć mogą ci, któ
rzy tam mieszkają i w warunkach
wzajemnego poszanowania człowie
czeństwa współżyć mogą o wiele
bliżej. Jeżeli zechcą, to bardzo łatwo
będą mogli doprowadzić do porozu
mienia, załatwić sprawy sporne i
będą mogli sobie ułożyć życie o wiele
lepiej, niż w nastroju wiecznej walki.
Do podstawowej strony tego zaga
dnienia podejść musimy śmiało, a
znajdziemy rozwiązanie dla konkret
nego zagadnienia, związanego ze
sprawą przedstawicielstwa narodo
wego.

Powrót P. Wojewody.
P. Wojewoda Śląski dr. Michał
Grażyński powrócił z urlopu i objął
urzędowanie.

Okręgi wyborcze w Województwie Śląskiem
Jak się dowiadujemy, Wojewó
dztwo Śląskie podzielone będzie w
następujący sposób na okręgi wy
borcze, wybierając po dwóch posłów
z każdego okręgu:

Okręg nr. 86 obejmuje miasto
Katowice i powiat katowicki, okręg
nr. 87 obejmuje miasto Chorzów i po
wiat świętochłowicki i tarnogórski,
okręg nr. 88 obejmuje miasto Bielsko
oraz powiaty bielski i bialski.

GAZETA ŚWIĘTOCHŁOWICKA

Str. 2,

W Jerozolimie odbyło się pier
wsze zgromadzenie nowego stowa
rzyszenia Arabów p. n. „Palestyńskie
Stronnictwo Arabskie“ pod kierowni
ctwem Dżemala Hussein!, które za
jeden z najważniejszych punktów w
programie postawiło walkę z żydo
wskiemu zakupami ziemi w Palestynie,
przeciw mandatowi angielskiemu, ru
chowi sjonistycznemu i emigracji ży
dowskiej.

Żydzi chcą opanować rolnictwo.
W Warszawie zgłoszono do reje
stracji Związek zawodowy rolników
żydów. Związek ma prowadzić biuro
pośrednictwa pracy, ma zakładać i
prowadzić spółdzielcze sklepy rolni
cze, ogrodnicze, wytwórcze, ekspor
towe i importowe, ma zakładać kasy
wzajemnych pomocy. Jak widać z
tego, żydzi próbują również i w rol
nictwie robić interesa. Już i tak han
del zbożem, jajami i owocami jest
w rękach żydowskich, obecnie wyko

Nr. 26.

rzystują liczne licytacje własności
rolnej i chcą rolnictwo opanować,
gdyż nawet do emigracji do Palesty
ny nie palą się za mocno. Arabowie
palestyńscy rozpoczęli ostatnio zno
wu ostrą kampanię przeciw żydowskim
zakupom ziemi w Palestynie, w ezem
stronnictwa arabskie widzą całkowite
podkopanie bytu ludu arabskiego,
Jak się dowiadujemy, nowe to
oraz możliwość zupełnego wyrugo- stronnictwo zamierza w najbliższym
wania Arabów z Palestyny i Trans- czasie wysłać delegację do Londynu
jordanji.
dla podjęcia akcji w myśl programu.
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Pułk, w któ
rym odbywał
służbę wojen.

Nr.
rejestru Nazwisko i imię
zgonu

wyzna
Stopień wojskowy i zawód
nie

182/15 Gruszka Wiktor
183/15 Reich Franciszek
186/15 Stefan Wilhelm
191/15 Sobota Piotr
193/15 Filipowski Wilh.
197/15 Jędryczko Alojzy
202/15 Grządziel Wiktor
203/15 Gajdzik Maks.
205/15 Niemiec Józef
210/15 Michalik Jan
211/15 Nicer Henryk
220/15 Borucki Józef
221/15 Janas Antoni
227/15 Polok Paweł
228/15 Wistuba Augustyn
262/15 Tobała Franc.
268/15 Jarosz Henryk
269/15 Ciupka Wiktor
270/15 Gwóźdź Antoni
271/15 Kudera Bernard
277/15 Szczygieł Robert
278/15 Gowolok Józef
279/15 Gogolin Jan
290/15 Kirchniawy Gustaw
297/15 Nowrat Franc.
302/15 Achtelik Stanisław
306/15 Polok Paweł
315/15 Krystek Jerzy
316/15 Krzemyk Teodor
324/15 Geisler Wiktor
328/15 Kołodziej Rudolf
333/15 Ochojski Ferdyn.
339/15 Adamiec Franc.
341/15 Kubła Jan
34515 Łysko Ferdynand
346/15 Antończyk Franc.
35415 Operhalski Antoni
359 15 Erie Józef
37415 Kosiński Jan
375 15 Michna Piotr

157 p.
22.
podoficer rez.
156 p.
18.
szer. — górnik
—■ szewc
157 p.
22:
ewang. st.
10 p.
2.
katol.
rez. — woźnica
2.
156 p.
„ — hutnik
5.
posp. rusz. — spedytor 160 p.
»
51 p.
9.
—- hutnik
V
156 p.
24.
zapas. — ślusarz
n
rez. 44 rębacz
Ib. za;, gward. 27.
21.
156 p.
„ — górnik
4 p.
15.
ochotn. — górnik
175 p.
25.
górnik
9 b. sap. 1.
— robotnik
38 p.
16.
rez. — woźny
38 p.
30.
— rolnik
podoficer — asystent kasowy 156 p.
14.
4 p.
22.
szer. ochotnik — formierz
24.
155 p.
kowal kotłów
4 p.
13.
— palacz
— kowal
st. »
Zza;, b. ;a;.Z7 6.
10 p.
23.
— rębacz
10 p. sap. 21.
zapas. — gónik
62 p.
3.
— murarz
st. „
27.
— prakt. górniczy
70 p.
7 p.
20.
— górnik
I.
dywiz.
p.
29.
—
pom.
mai.
»
10 p.
22.
posp. rusz. — hutnik
I0 p.
9.
rez. — górnik
20 p.
24.
— górnik
272 p.
2.
rez. — górnik
11 p. sap. 18.
rez. — hutnik
posp. rusz. — rębacz 11 p. „ 15.
38 p.
21.
— górnik
4 p.
29.
rez. zapas. — robotnik
ewang.
23 p.
19.
katol. st. ,,
— maszynista
73
p.
22.
posp.
rusz.
—
blacharz
»
23 p.
19.
„
„ — hutnik
18.
23 p.
rez. zapas. — górnik
51 p.
12.
— hutnik
23 p.
20.
— górnik
V
katol.

Z przeszłości Świętochłowic.
Reses « regulujący sprawą pastwiska zagrodników
Swiętochffowickich.

27)
Odpisy wymienionych rozpraw podano w tłomaczeniu przy recesie separacji pastwiskowej od
nośnie zagrody Matusa Białasa w Świętochłowi
cach.)
Urząd Sądowy Świętochłowice jako władza
opiekuńcza uprawnia niniejszem Joachima Rechtę,
opiekuna pozostałych po zmarłym w Świętochło
wicach zagrodniku dworskim Marcinie Jarząbku
niepełnoletnich dzieci: Antoniego, Alberta, Marjannę i Józefa, do zawarcia w sprawie pastwiskoweseparacyjnej umowy z 19 lipca, 29 sierpnia 1832 r.
i 11 maja 1833 r.
Zadokumentowano z zwykłym podpisem i
przyciśniętą pieczęcią sądową.
Bytom, dnia 28 lipca 1833 r.

Urząd Sądowy Świętochłowice
L. S.
Luchs.
Dekret uprawnienia dla Joachima Rechtę w
Świętochłowicach jako opiekuna pozostałych po
zmarłym zagrodniku dworskim Marcinie Jarząb
ku niepełnoletnich dzieci — do zawarcia ugody
w sprawie pastwiskowo-separacyjnej wydaje się
niniejszem z użyciem średniej pieczęci wtłoczo
nej i porządkowym podpisem Królewskiej Komisji
Generalnej na Śląsku.

Data
zgonu
8.
3.
8.
4.
4.
1.
4.
8.
1.
3.
11.
12.
4.
2.
9.
3.
12.
8.
12.
5.
2.
2.
4.
4.

3.
3.
11.
3.
5.
5.
5.
5.
5.
12.
5.
5.

5.
5.
6.

12.

14.
15.
14.
15.
15.
15.
15.
14.
15.
15.
14.
14.
15.
15.
14.
15.
14.
14.
14.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
15.
14.
15.
15.

15.
15.
15.
15.
14.
15.
15.
15.
15.
15.
14.

Miejscowość zgonu

Rossignol
Tomaszów
Rossignol
Heutregiville
Tomaszów (szpital)
Sonain
Heutregiville
Longyon
Bouillonville
Tomaszów (szpital)
Łęczyca
Złota (Serlenser) szpital
Hallmiu (spita!)
przed Reims
Binarviile
Bethincouri
Sokalów
Longwy
Różyn
St. Mihiel (szpital)
Wolka
Radzanów
Nogent 1’Abberse
Turgoławka
Tomaszów (szpital)
Orawa (karpaty)
Złoczew
Augsburg (szpital)
wzgórze-Loretto
Gorlice
Ablain
wzgórze-Loretto
Niksowiczna
Boczynów
Stara Słupia
Kaniów
Stara Słupia
Stara Słupia
?
przed pał. LesrCornelle

Tak działo się Wrocław, dnia 24. września
1833 r.
(Pieczęć)

Równocześnie w Londynie urucho
mione zostanie specjalne biuro pro
pagandowe nowego stronnictwa.

Za 15 gr. łapówki
6 miesięcy więzienia.
Groteskową sprawę, która jednak
dla oskarżonego ma przykre następ
stwa, wyrażające się skazaniem na 6
miesięcy wiezienia i 25 zł grzywny,
rozpatrywał Sąd Apelacyjny w Wilnie.
Oskarżonym jest Hirsz Majzel,
właściciel niedużego interesu handlo
wego.
Fatalnego dnia do Majzla
miała przyjechać jego kuzynka. Maj
zel odświętnie ubrany udał się na
dworzec, ażeby powitać krewniaczkę
na peronie. Skąpy kupiec uznał je
dnak, że wydawanie 30 groszy dla
panny Majzlówny jest zbyt dużym
wydatkiem. Ponieważ jednak chciał
okazać się uprzejmym i eleganckim
i oczekiwać na peronie przyjeżdżają
cą kuzynkę, postanowił zrobić interes
z bileterem. Podszedł do biletera
kolejowego Gajdysa i spytał się go,
czyby mu nie sprzedał zużytego bi
letu za 20 groszy. Bileter zdziwił się,
bo nie widział jeszcze pasażerów,
którzyby chcieli kupować zużyte bi
lety peronowe. Tymczasem nadszedł
pociąg. Majzel w ostatniej chwili
„nabył" (?) peronówkę, ale gdy wracał z peronu, okazało się, że peronówka gdzieś zginęła.
Bileter Gajdys, stojący przy przej
ściu z peronu, zażądał biletu.
— Bilet? —- zdziwił się Majzel. —
Och, ja go miałem, ale nie wiem, gdzie
on jest. No, dość, że go niema. Wisz
pan co, poco ten bilet, pan i tak ma
ich dosyć, niech pan lepiej to weźmie.
W tym momencie Majzel wsunął
nieznacznie Gajdysowi 15 groszy. Kon
troler przyjął łapówkę, ale jednocze
śnie poprosił policjanta o wylegitymo
wanie nieznajomego. Sprawa oparła
się o sąd, gdzie Majzel stanął pod
zarzutem usiłowania przekupienia urzędnika w czasie i spowodu pełnie
nia czynności służbowych. Sąd uzna
jąc winę oskarżonego za całkowicie
udowodnioną skazał Majzla za usiło
wanie wręczenia 15-groszowej łapówki
na 6 miesięcy więzienia.

Śląskie przysłowia!
Póki świat, światem
Niemiec Polakowi nie będzie bratem!
*
Z próżnego, — ani Salamon nie naleje!
*

Kto nie mo chęci — wie jak sie wy
kręci !

strony, spisany sądownie 22. października i
23. listopada 1833 r.

Reces ten łącznie z należącemi do tego
skryptami a mianowicie:
Królewska Generalną Komisja
dla uregulowania stosunków między właścielami
1. rozprawami z 22 października i 23 listopada
1833 r.
dóbr a rolnikami na Śląsku.
v. Rothkirch.
Koch.
Kuz.
2. obliczeniem podatku służbowego zagrodników
Marka i Alberta Sprusa w Świętochłowicach
3. obliczeniem podatku służbowego zagrodnika
Wygotowanie
Szymona Głodka w Świętochłowicach, brzmi
rozpraw w sprawie pastwisko
następująco:
we-separacyjnej zagrodników
w Świętochłowicach, pow. by
Niniejszem podaje się do powszechnej wiatomskiego.
domości, że pod kierownictwem osobno powoła
nej przez sławetną Królewską Komisję Generalną
H. 1. Nr. 239 Sierpień far. Eksp.
Nr. 470 Wrzesień 1833 r.
dla Śląska specjalną komisję oraz na skutek ko
misarycznego stwierdzenia przez Dwór w Świę
tochłowicach w bytomskim powiecie, w osobie
Reces nadający prawo własności « Kwatoiajjąey x pań- J. Ekscelencji Starszego Podczaszego Krajowego
mzczyzny spadkobierców po Wałku Kaczmarku i Ka Śląska Pana Hrabiego Karola Henkla magnata v.
Donnersmarka, zastąpionego przez sądownie dnia
tarzynie Sprusowej oraz lana Marka.
20. kwietnia 1830 r. upełnomocnionego inspekto
Królewska Komisja Generalna dla uregulo ra dworskiego Pana Ungera z jednej strony a
wania stosunków między właścicielami dóbr a tutejszymi służebnymi trzema bezwłasnościowymi
rolnikami w prowincji śląskiej dokumentuje ni lecz dziedzicznymi zagrodnikami:
niejszem, że przedłożono jej do zatwierdzenia re1) spadkobiercami po Wałku Kaczmarku ;
ces nadania własności i zwolnienia z robocizny,
a) wdową Marjanną Kaczmarkową, obecnie
zawarty między Dworem w Świętochłowicach po
znowu zamężną z Szymonem Gwoździem,
wiatu bytomskiego w osobie J. Ekscelencji star
b)
pełnoletnią
Marjanną Kaczmarkówną, zamężną
szego podczaszego Krajowego Śląska Pana Karola
z Szymonem Głodkiem, teraźniejszą posiehrabiego Henkla magnata v. Donnersmarka, za
dzicielką naturalną,
stąpionego przez inspektora dworskiego Pana
c)
pełnoletnim
Franciszkiem Kaczmarkiem,
Ungera z jednej a trzema służbowymi zagrodni
d) pełnoletnią Hanką, zamężną z Głodkiem,
kami:
z domu Kaczmarkówna, zastąpioną przez
spadkobiercami po Wałku Kaczmarku, Janem
jej opiekuna Antoniego Flaka;
Markiem i spadkobiercami po Katarzynie
Sprusowej w Świętochłowicach, z drugiej
(Ciąg dalszy nastąpi)

Nr. 25.
X $m)ięi&c§%®m>ic i oR&licy.

Porządek nabożeństw
w kościele św. Piotra i Pawła.

Niedziela, dnia 12. maja 1935 r.
5*/4 Wint róż: Hildegardy Olejnikównej
I i II, Marji Hajskiej
7
Do Op. Bosk, w int. Filomeny
Wyżgołowej z powodu 80-lecia
urodzin
7*/4 Int. der deutschen Erstkommu
nionkinder
9s/ł Cicha: w int. róż dzieci szkolnych
IF/4 W int. róż: Franciszka Jureczki,
Wilhelma Jureczki, Piotra Gru
dzińskiego
Porządek nabożeństw
w kościele św. Józefa

Czy to dozwolone?
W szkole Ill-ej przy ul. Szkolnej
nauczyciel p. Klabisz Hubert zasto
sował karę cielesną na dwóch uczenicach a mianowicie Wiktorze Skorupa
i Jadwidze Siekierka. Wiadomo przecie
jest, że rozporządzenie Ministerstwa
Wyznań i Oświecenia Publicznego
zniosło karę cielesna, czyli innemi
słowy stosowanie kary cielesnej w
szkołach jest zakazane. Pomijając już
fakt zastosowanie kary cielesnej nie
możemy się pogodzić z powodem
stosowania kary.
Otóż wspomniane dziewczęta
ukarane zostały za to, że nie wzięły
udziału w nabożeństwie szkolnem

Niedziela, dnia 12. maja 1935 r.
6‘/$ Do Matki Bosk. Nieust. Pomocy
i Opiekuna P. Jezusa i św. Józefa,
za żyjącą rodzinę Widera
8
Anlässlich des Muttertages für alle
W ostatnim tygodniu otrzyma
christl. Mütter
liśmy aż trzy korespondencje dono
9'|, Za Parafjan
10Z asystą i suplikacjami do Opa» szące o nadużywaniu broni palnej
trzności Bosk, i iśw. Józefa od przez poszczególnych ich posiadaczy.
Parafjan z Zgody
Haszem zdaniem zezwolenie na
noszenie broni nadają władze poto,
Dyżur w aptece.
by właściciel mógł użyć rewolweru
W jutrzejszą niedzielę pełni dyżur w obronie własnego życia.
„Stara Apteka*.
Miały jednak w ostatnim tygodniu
miejsce wypadki, które nazwać można
Dyżur lekarski.
łagodnie
nadużywaniem broni.
Dr. Krygier, ulica Bytomska w
1 tak na jednem z zebrań pewne
jutrzejszą niedzielę.
go związku, którego członkami są
tylko Polacy, jeden z członków wy
Do wszystkich
chodząc z zebrania repetował broń.
byłych członków „Sokola". Wyglądało to tak, jakby ktoś z człon
ków chciał owego „rewolwerzysty“
Zarząd gniazda Świętochłowic zabić.
zwraca się tą drogą do wszystkich,
Drugi wypadek miał miejsce 3
którzy dawniej byli członkami „So
koła", a posiadają jakieś pamiątkowe maja w restauracji Kuca przy ul. Koksiążki, odezwy, fotografje i t. p. o
wypożyczenie wzgl. darowanie ich
gniazdu.
Zarząd gniazda zamierza bowiem zast. zekr.: buchalter p. Gracla
z okazji festynu sokolego, jaki odbę skarbnik: p. Styś.
Reszta zarządu jak podaliśmy.
dzie się w dniu 30-go maja, urządzić
wystawę pamiątek sokolich.
15-lecie Towarzystwa Polek

3 Maja, lecz były na nabożeństwie
połowem na nowem stadjonie, idąc
w szeregach „Sokoła”.
Trzeciej dziewczynie Marji Maciążek za takie same „przewinienie*
nauczycielka
p. Kozimianka Ge
nowefa groziła, że chociażby w kla
sie była najzdolniejszą, to nie przej
dzie do klasy następnej, jeżeli do
„Sokoła” uczęszczać będzie.
Brakuje słów. Tak traktowali na
sze dzieci 15 lat tem Niemcy. W Pol
sce zaś karać za sympatyzowanie z
polskim towarzystwem uważamy za
niedopuszczalne. — Do sprawy tej
jeszcze powrócimy.
A. B.

Nadużywanie posiadanej broni.

Nowy Zarząd P. Z, Z.
w Świętochłowicach.
W ostatnim numerze „Gazety
Śwlętochłowickiej" w sprawozdaniu z
Walnego zebrania Polskiego Związku
Zachodniego mylnie podaliśmy skład
nowego zarządu.
Nowy zarząd jest następujący:
I. prezes: radca hutniczy p. Król
II.
„
: p. Dr. Wojcieszyn
III.
„
: mistrz hutn. p. Kamiński
sekretarz: inspektor biur p. Bella

HERMAN LONDON.
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(Ciąg dalszy)

Harrington skrzywił się. „Wspól
niczki?" Co wspólnego mogło być po
między Teresą i tym człowiekiem?
Teresa zaś zaczęła mówić żarto
bliwym tonem, w którym Harrington
wyczuł nutę niepokoju:
-— Ale ja jestem bardzo ciekawa,
Mr. Stoddard, a pan dotąd nie po
wiedział mi, co pan tu robi?
Odpowiedział wymijająco:
— Uwielbiam wierzchołki gór i
pagórków... z nich bowiem możemy
patrzeć na życie z zgóry... a przedewszystkiem nie można przewidzieć
kogo się na nich spotka.
— O, Mr. Staddard, jaki pan jest
tajemniczy!
— Nie, jestem tylko ostrożny. To
pani jest tajemnicza! Znajduję panią
w starym, zrujnowanym hoteliku i
pani oświadcza, że przyszła tutaj,
aby uchronić kogoś od śmierci! A kie
dy pytam, o kogo chodzi, pani daje
odpowiedzi mgliste. Czy to nie jest
tajemniczość?
— Nie to jest ostrożność!
— Więc pani mi nie ufa?
— A pan mi zaufał?

w

Zgodzie.

W środę, dnia 15-go maja br. ob
chodzi Towarzystwo Polek w Zgodzie
uroczystość 15-lecie istnienia połą
czoną z tradycyjnem Święconem.
Program uroczystości następują
cy: O godz. 8-ej nabożeństwo w ko
ściele św. Józefa. Po południu o go
dzinie 17 tej uroczyste zebranie, w sa
li Kasyna Hutniczego w Zgodzie na
którem Ipo przywitaniu gości, wygło
szeniu okolicznościowego wiersza, od
czytana zostanie kronika 15-lecia.
Urwali rozmowę. Harrington pra
gnął ujrzeć wyraz twarzy Teresy, ale
nie mógł pozwolić sobie na uchyle
nie drzwiczek.
— Nie, nie ufam pani! — odpowie
dział wreszcie nieznajomy.
Niewiadomo dlaczego serce se
kretarza zaczęło bić gwałtownie. W
składziku zrobiło się ciasno i duszno.
Ogarnęło Harringtona przeczucie nie
bezpieczeństwa.
— Dlaczego?, zapytała Teresa, a
Harrington zrozumiał, że ona usiło
wała opanować strach. — Czy pan
przed chwilą nie nazwał mnie swoją
wspólniczką?
Stoddard chodził po pokoju.
— Miss Laniard, — zapytał nagle,
co pani robiła na strychu?
— Na stry...strychu?
Stoddard roześmiał się nieprzy
jemnie.
— Pani tam była, kiedy przysze
dłem! Niech pani nie próbuje zaprze
czać. Odkryłem obecność pani na
dziesięć czy piętnaście minut wcześ
niej, niż pani zauważyła mnie. Ale
ciekaw jestem co też pani tam robi
ła? W jakim celu pani się tam dostała?
Ja... ja szukałam kogoś!
— Kłamstwo!
Harrington wstał i zgarbiony przy
gotował się do skoku. Szybkiemi kro
kami Stoddard podszedł do Teresy.

lejowej. Doszło do sprzeczki pomię
dzy gośćmi w trakcie której jeden
z gości zawołał do drugiego: „Za
strzelę pana jak psa".
Mniejwięcej podobny wypadek
miał miejsce na zabawie urządzonej
staraniem miejscowego Klubu Teni
sowego, w dniu 4 maja w lokalu p.
Kuca.
Przybył tam po północy w stanie
pijanym urzędnik huty Falwa, zaczął
zaczepiać gości, poczem zarepetował
i skierował broń do kilku panów
ze słowami: „Cicho, bo strzelam“.
Czyż nie jest to nadużywaniem
broni? Władze, które zaświadczenia
noszeni broni wydawają, powinni lu
dziom którzy przez swą nieobliczal
ność łatwo mogą spowodować nie
szczęście — zezwolenia te cofnąć.
A. B.

W

ctete

Matki.

IZsziieclco do MatKii
Cześć! Wam wszystkim Mamusiom
cześć
My, dzieci, dziś Wam chcemy nieść;
Boć to dziś rządzą dziatki
A grzecznie słuchają matki.
Oj! Tematów mam tu wiele
Aż strach przechodzi mnie po ciele
Czym to wszystko spamiętała
Co dzieciarnia mi podała.
A więc: wszystkie Wandzie, Hanki,
Bronki, Helki, Zośki, Janki,
Marty, Wisie, Józki, Basie,
Jerzyki, Zygmusie i Kasie.
Dziękują Mamom gorąco
Za ich opiekę kojącą
Za ich starania w niedoli
Za wszystko, co ich tak boli.
Za nieprzespane godziny
Za zawsze wesołe miny
Za „Ojcze nasz" i skład apostolski
1 za kochany nasz język polski.
Za bajki czytane w cudnej gwarze
Za zmarszczki, przeorane twarze
Za wszystko, przyjmcie dziś uznanie
Wy dobre Mateczki i kochane Panie.

Uroczyste zebranie sokole.
Zarząd To w. Gimn. Sokół II w
Katowicach chcąc uczcić, zasługi
swego członka Jana Gałuszki, który
w bieżącym roku zdobył po raz 10 ty
mistrzostwo Polski w zapasach wagi
średniej, urządza w sobotę, dnia 11
bm. o godz. 19-tej w sali Powstańców
w Katowicach, przy placu Wolności
nr. 3. uroczyste zebranie gniazda.
Na zebraniu nastąpi wręczenie dru
howi Gałuszce honorowej nagrody
oraz dyplomu w obecności władz
sokolich, Polskiego Związku Atletycz
nego oraz Śl. O kr. Zw. Atletycznego.

Po święconem i „tańcu góralskim“
w kościele św. Piotra i Pawła. Po
odbędzie się zabawa taneczna.
południu koncert i różne występy.—
Uprasza się wszystkie towarzy Dokładny program podamy w nastęstwa tak w Zgodzie jak i Świętochło nym numerze.
wicach o wysłanie poczetu sztanda
rowego tak na nabożeństwo jak i Żeńska drużyna samarytańskouroczyste zebranie.

„Tydzień Lotniczy"

poźarnicza przy Ochot. Straży
Pożarnej w Świętochłowicach.

Od 12-go do 19 go maja br. od
bywa się Xll-ty z rzędu „Tydzień Lo
tniczy" W ramach tego tygodnia urządza się w niedzielę 12-go b. m.
w Świętochłowicach kwestę uliczną
na cele L. O. P. P.
W niedzielę, dnia 19-go bm. na
zakończenie tygodni« przewidziane
jest w Świętochłowicach nabożeństwo

Jak już donosiliśmy przy Ochoniczej Straży Pożarnej w Świętochło
wicach organizuje się żeńską druży
nę samarytańsko-pożarniczą. Ocho
tniczki od lat 18-cie, które miałyby
zamiar poświęcić się tej pracy ze
chcą się zgłosić u naczelnika Straży
p. Połomskiego w biurze gminnem
nr. 8, przy ul. Wolności 15.

— Jaka pani ładna! rozległ się
ROZDZIAŁ VI.
drwiący głos, — ale jaka kłamliwa!
Mówmy szczerze: pani jest podła, fał
Odwaga.
szywa, zdrajczyni i oszustka! Podej
Stoddard trzymał się Teresy, po
rzewałem to już oddawna. Teraz je
stem tego pewien. A mówiłem już pa wyżej łokcia, usiłując pociągnąć ją
ni, że jesteśmy w miejscu, jak wy- za sobą ku schodom.
marzonem dla morderstwa!
Był to brunet, elegancko ubrany.
Na twarzy jego malował się duży ro
— Pan., pan by mógł mnie zabić? zum i wola. Słysząc kroki drgnął i
— wybełkotała Teresa.
obrócił się' Oczy Teresy otworzyły
Przerwał jej złowieszczy śmiech. się szeroko.
— A to kto? — krzyknął Stoddard
— Niech pani przyjrzy mi się! — a wiem już! Nowy sekretarz z „PeaCzy wyglądam na człowieka niezde kaere“. Widziałem pana parę razy.
cydowanego?
Więc pan ma zwyczaj podsłuchiwania
pode drzwiami? Czy March płaci pa
Nowa pauza wydała się Harring- nu za to?
tonowi bez końca. Wyjął z kieszeni
To mówiąc, sięgnął nieznacznie
rewolwer Marcha.
do kieszeni. Teresa krzyknęła ostrze
— Zdaje się..: że pan mógłby!.. gawczo, Harrington podniósł rewol
Krzyknęła Teresa.
wer. Stoddard wzruszył ramionami i
spuścił rękę.
— Zgaduje pani! Nie zawaham się
— Ma pan przewagę, — powie
nawet przed zabiciem pani. Pani wi
zyta na strychu dowiodła mi, że pani dział spokojnie, — ciekawa rzecz,
jest zdrajczynią. Ale morderstwo — w jaki sposób chce pan ją wyko
to rzecz poważna! Muszę wszystko rzystać?
obmyśleć. Tymczasem zaś. — Roze
Harrington rzucił okiem na Te
śmiał się znowu, jakgdyby powiedział resę. Była blada, a usta jej drżały.
dobry żart. — Tymczasem pani po Patrzała na swego zbawcę, jakgdyby
wróci na swój umiłowany strych i widziała człowieka, który zmartwych
tam posiedzi!
wstał.
— Kim jest ten człowiek? — za
Rozległy się znów kroki i zdła
pytał
Harrington.
wiony okrzyk Teresy. Harrington wy
skoczył z ukrycia, ściskając mocno
Milczała. Stoddard odpowiedział
rewolwer w ręku.
za nią:
(c. d. n.)
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„Śląsk“ zatrzymał punkty
zdobyte na „Polonii“.
Na wczorajszem posiedzeniu Wy
działu Gier i Dyscypliny w Warsza
wie rozpatrywano sprawę meczu
„Śląsk" — „Polonja" w Świętochło
wicach. Ogólnie sądzono, że wobec
udziału w drużynie „Śląska” dwuch
graczy niezatwierdzonych (Smól i Ho
łota) mecz ten zostanie zweryfikowa
ny jako walkower dla „Polonji“. Tym
czasem p. Stronczek który jako de
legat „Śląska" został wysłany na to
posiedzenie, potrafił udowodnić, iż
gracze Smól i Hołota prawnie wystą
pili do meczu, a tern samem punkty
zdobyte należą się drużynie K. S.
„Śląsk“. Sukces pana Stronczaka jest
tern większy, jeżeli popatrzemy na
skład osobowy Wydziału Gier i Dy
scypliny, w którego szeregach zasiaduje lwia część członków klubu Polonja.

Polska—Austrja w Wiedniu.
W niedzielę, 12-go bm. odbędzie
się mecz reprezentacji Polski z Austrją
we Wiedniu. Austrja, która wystawia
drugi skład przeciwko Polsce (pier
wszy gra w Budapeszcie z Węgrami)
jest jednak bardzo silna. Dowodem
tego może być wzmianka dziennika
wiedeńskiego „Sporttaghlatt”, który
p. tyt. „Die Polen in Wien" pisze
między innemi:
„Niedzielne spotkanie naszej dru
żyny B z Polakami na stadjonie wiedeńskiem ma całkiem specjalne zna
czenie. Przedewszystkiem dlatego, że
chcemy skompletować raz wreszcie
porządnie zestawiony drugi garnitur,
co dla przyszłości naszej reprezen
tacji będzie mieć niemałe znaczenie.
Przytem sytuacja wygląda w danym
momencie tak, że drużyna B wcale
nie jest słabszą od zespołu, który
gra równocześnie w Budapeszcie”.
Jeżeli przypatrzemy się temu
drugiemu gartniturowi jaki ma grać
przeciwko Polce, to znajdziemy w
nim nazwiska jak: Raftl, Tauschek,
Wagner, Hofmann i Binder, które już
nieraz z powodzeniem zagrały w
pierwszym garniturze.
Kapitan sportowy Austrjackiego
Związku Piłki Nożnej Hugo Meisl
ustalił następujący skład reprezenta-

Humoreska.

Tak mu było pisane.
2)
— A ja to niby co? Chociaż on
urzęduje, ale zawsze żonę uszanować
musi! Nasz dziecic, na ten przykład,
sędzią jest, a jak on to prochy zmia
ta przed dziedziczką! . . .
— Prawda! — potwierdziła część
kobiet — w każdym stanie chłop ba
by słuchać powinien.
— Sikorzyna, zadowolona z wię
kszości głosów, objęła główną ko
mendę w izbie i, zabroniwszy wzywać
felczera, kazała sprowadzić znachorkę.
— Jak tu Balcerka nie zaradzi
— rzekła — to Filipowi już żadne
fizyki dworskie nie pomogą! Wyjdźcie
ludzie z chałupy. Wynośta się dzie
ciaki! — prawiła innym. — No żywo!
zbierać nogi.
Energiczne rozkazy przeplatane
pięściami wymiotły szybko całą gawiedź z izby i z podwórza. Ludzie
rozchodzili się do domów swoich
gwarząc o dziwnym a niewytłumaczo
nym wypadku i o tern co się stanie
z młodą jeszcze a bezdzietną wdową
jeżeli znachorka nie poradzi śmierci
czychającej na Filipa.
— Hm! — chrząknął jeden z pa
robków — widzi mi się, że Dudzina
będzie miała pięć ogonów w oborze...

cji Austrji na mecz z Polską: Raftl
(Rapid), Jestrab (Rapid), Tauschek
(Rapid), Wagner (Rapid, Hofmann
(Vienna), Skeumal (Rapid), Vogel II
(Adrnira), Hahnemann (Admira), Steiber (Admira), Binder i Presser (Rapid)'
Skład drużyny, jak widać, jest
oparty na mistrzowskiej drużynie
Austrji — Rapid.

Michalski na miejscu Martyny
w reprezentacji.

Nr. 26.

Ostateczny skład reprezentacji
Polski ustalono w sposób następjący:
Fontowicz (Warta), Michalski (Na
przód — Lipiny), Bułanów (Polonja),
Kotlarczyk II i Kotlarczyk I-szy (Wi
sła), Haliszka, Riesner, Pazurek (Gar
barnia), Szerfke (Warta), Matjas (Po
goń), Włodarz (Ruch), możliwe, że
Matjas i Pazurek zamienią się miej
scami. Jako rezerwowych wyznaczono
Albańskiego, Zwierza i Gemzę.

Program Kadjowy
W Katowicach Lwów—Śląsk.
W jutrzejszą niedzielę odbędą
się powyższe międzyokręgowe zawo
dy piłkarskie w Katowicaok na boisku
Policyjnego. Kapitan 51. O. Z. P. N
ustalił następujący skład:
W bramce Tatuś (Ruch), obrona
Czempisz (Ruch), Michalski (Naprzód
Lipiny). cała pomoc z Ruchu, miano
wicie. Dziwisz, Badura, Zorzycki, atak:
Urban, Peterek, (Ruch), oraz gracze
Amatorskiego K. S. z Chorzowa: Wostal, Piątek i Marszel. Jako rezezwowi wystąpią: Andrzejewski, Wolny i
Nowakowski.
Wobec tego, iż Michalski jedzie
do Wiednia na mecz z Austrją, miej
sce jego zastąpi niewątpliwie Bryła II
ze „śląska". Pozatem na miejsce ociężałego Urbana należało wstawić naszego Więcka, ^który przecież znajduje
się w doskonałej formie.
Skład reprezentacji Lwowa wy
gląda następująco:
Jasiów (Polonja Przemyśl) Chmielowski (Czarni), Jezierski, Hanin (Po
goń), Dziwisz (Czarni), Borowski,
Zimmer (Pogoń), Klucz (Resovia Rze
szów), Nahaczewski i Niechcioł (Po
goń). Kucewicz (Lechja),

Skład reprezentecji Polski który
został osłabiony brakiem zkontuzjo=
nowanych graczy Ruchu uległ w osta
tni chwili jeszcze pewnej zmianie.
Mianowicie Zarząd Polskiego Zw. P.
Noż. usunął obrońcę „Legji“ Martynę
ze składu reprezentacji Polskiej na
niedzielny mecz z Austrją.
W motywach swych zarząd PZPN
wyszedł z założenia, że Martyna jako
kapitan drużyny Legji wykazał na
meczu z Pogonią 5 bm. niesubordy
nację wobec sędziego, który nakazał
mu zejście z boiska. Zarząd jest zda
nia, (że w skład [reprezentacji państ
wowej winni wchodzić gracze pod
względem sportowo-moralnym bez
zarzutu.
Wobec powyższego zamiast Mar
tyny grać będzie na obronie Michal
ski z Lipin. Wierzymy, iż Michalski
któremu po raz pierwszy powierzono
bronić barw Poiski i to zagranicą,
wywiąże się ze swego zadania zado
Jutro na nowem stadjonie odbęwalająco, a nawet przewyższy Martynę. dzie się ciekawe spotkanie piłkarskie:

Mi? Gin? pi w sis noil.

Bed wfor&u witĘC&nie

Wspaniały film wytwórni czeskiej p. t.

Dramat z Legji Cudzoziemskiej p. t.

Dziewczę z Cegielni Władczyni Libanu

W rolach głównych: H Haas, A. Madośeińska, L. Baarowa, Borsky,
A. Trebowgky
Ü film

Wielkie Wyday&enie
Amerykański film z Philipsem Holme
sem i Hens’! Hallem w rolach główn.

W roli głównej Jean Murra#

II. film

W pogoni za Księżycem
Obraz sensacyjny z ulubieńcem
publiczności Douglas Fairbanksem

s
— Pięć morgów gruntu — dodał
drugi.
— Kawałek łączki — wtrącił trzeci.
— I dostatni przyodziewek swój
i mężowski — uzupełnił pierwszy.
— Przecie i kobyła źrebna jest —
przerwał inny.
— Ty jej oprzątał nie będziesz —
roześmiał się szyderczo amator przy
odziewku.
— Może ty? wybuchnął koniarz.
— Rany Boskie — wykrzyknęła
jakaś kobieta — Filip jeszcze nie
ostygł na piękne, a te cygany już tar
gi prowadzą o skórę jego żony! Bo
daj was, morówki, zła krew zalała.
*
*
*

— Nie turbujcie się Filipko —
przemówiła zadyszanym głosem po
kojówka dworska, Kasia -- felczer tu
za jakie trzy pacierze będzie. . .
— Co mu fercel pomoże — zaszlochała Dudzina. — Natrząsałyśma
Filipa uczciwie już dwa razy, a on
nic. Leży, mamrocze coś i koniec na
tern. . .
— Jakże się to nieszczęście sta
ło? — zapytała Kasia.
— Ano, kogut, psi duch, piał od
rana na odmianę, a Filip na to po
wiada: narządź mi snopków z prostej
słomy.. . wrócę od kowala, to się
wezmę do narządzenia dachu na obo
rze. Będzie słota pewna, bo kokotek

Gnuma Świętochłowice contra
Pracownicy fy. Kamiński Chorzów
Początek tego bądź co bądź cie
kawego spotkania o godz. 15-tej.
Czysty zysk z zawodów przezna
czony jest na cele filantropijne. Ceny
miejsc następujące: dzieci 10 gr. bez
robotni 20 gr., stojące 30 gr., siedzą
ce 50 gr.

strasznie hałasuje. Zrobiłam co chciał,
ale jakoś nie widać go długo było.
Wrócił na południe zmizerowany okrutnie i taki zdrożony, że mu się
ino te nogi plątały. Ja mu jadło szy
kuję, a on machnął ręką i wlazł ze
snopkiem na dach obory. . .
— Wytchnij - że momencik i
podjedz sobie —• mówię do niego.
— Co ty wiesz — powiada mi na
to — bydło pilniejsze, objad zjem
wieczorem razem z kolacją. . .
Weszłam do izby, aż tu nagle
rwetes taki, że aż szyby zabrzęczały!
Wypadłam nad dwór, patrzę, mój
Filip leży na ziemi! Myślałam, że
mnie żałość udusi, taki ból poczułam
w sercu — zakończyła z płaczem.
— Można go zobaczyć?
— Niech panna Kasia zajrzy do
izby.
— A ona tu poco? — przywitała
ją ostro Balcarka.
— Ze dwora ją przysłali — sze
pnęła Dudzina.
— Wont mi z chałupy! — krzy
knęła znachorka — mnie tu dwor
skich prześpiegów nie potrzeba! Wy
prowadźcie ją bikorzyna za wrota i
pilnujcie, żeby tu nie przynieśli djabli waszego chłopa. . .
— No, no! — uspokoiła ją sołty
sowa, znikając z oszołomioną Kasią
za drzwiami.
*
*
Ciąg dalszy nastąpi.

Niedziela, 12. V. 35
Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne wstają
zorze"
9,06 Gimnastyka
9,20 Muzyka z płyt
9,45 Dziennik poranny
10.00 Transmisja nabożeństwa z kościoła św. Antoniego w Warszawie z okazji 17 rocznicy
bitwy pod Kaniowem
Po nabożeństwie muzyka lekka ż płyt
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.05 „Co słychać tia Ś ąsku“
12.15 Poranek muzyczny z Filharmonji Warszawskiej. W przerwie około godz, 13,00 fra
gment słuchowiskowy z komedji St. Że
romskiego „Uciekła mi przepióreczka“
14.00 Koncert popularny
15.00 ,Wątpliwości oddłużeniowe rolników'-odczyt
15.15 Muzyczka, gra do tańca (płyty)
15.2.5 Sk'zynka ogólna
15,85 Włoskie serynady (płyty)
15.45 .Co słychać na Podlasiu" — pogadanka
16.00 Muzyka lekka
16.40 „Felek" fragment z powieści H Górskiej
p. t. „Druga brama"
17.00 Koncert orkiestry W1 Kaczyńskiego
17.40 „Jak pan Wojciech podszedł ptaszki" opo
wiadanie dla dzieci
17,5Ó .Zdejmijmy czarne okulary" — p gadanka
18.00 „Pierwszy raz przed mikrofonem P. R."
18.45 .Czy mam iść po maturze na wyższe studja‘ .Tói- odczyt
19,08 Muzyczka wesoła (Płyty)
19/20 "Bery i bojki śląskie”
19.40 „Zielona Styrja" feljetoń z cyklu „Podróżujemy"
20.00 Koncert symfoniczny
20.45 Dziennik wieczorny
20.55 „Jak pracujemy i żyjemy w Polsce"
21.00 „Na wesołej lwowskiej fali"
21.30 „Co czytać?"
21.45 Wiadomości sportowe ze wszystkich rozgłośni P. R.
22.00 Lokalne wiadomości sportowe
22.05 Koncert reklamowy
22.15 Stylizowana muzyka góralska — transmisja
na stacje niemieckie Wrocław, Kolonja
i Königswursterhausen
22.45 Foxtroty i tanga (płyty)
23.00 — 24,00 Orkiestra taneczna P. R.
Poniedziałek, 13. V. 36.
Od 6,30 do 8,00 jak codzień
8,05 Audycja dla poborowych
11.57 Sygnał czasu 1 hejnał" % Krakowa
12.05 Zespół salonowy P. Rynasa
12.45 .Prasowanie bielizny" — pogadanka dla
kobiet
12.55 Dziennik południowy
13.05 Koncert solistów
13.55 Giełda zboźowo-towarowa
14.00 Koncert popularny (płyty)
15.40 Wiadomości bieżące
15.45 Muzyka baletowa (płyty)
16.30 „Góralskie zdobnictwo drzewne na„Śląsku —
szkic literacki
16.45 Gaśpar Cassado — wioloncz. (płyty)
17.00 „Orońie nasże, gronie hej...! — pogadanka
dla dzieci z piosenkami
17.15 „Na fali bezpieczeństwa publicznego“ —
transm. z kom. policji *
17.35 Ogólnopolska rezerwa
18.00 Przegląd filmowy
18.10 Pieśni łotewskie
18.25 Chwilka społeczna
18.30 „Zbieranie ziół leczniczych i ochrona przyrody“ — odczyt
18.45 Recital fortepianowy
19.15 Feljetoń p. t. „Służymy państwu"
19.25 Wiadomości sportowe
19.35 Audycja żołnierska
20.00 Audycja słowacka
20.45 Dziennik wieczorny
20.55 „Jak pracujemy i żyjemy w Polsce"
21.00 Koncert ku czci ś. p. Emila Młynarskiego
z Filii. Warsz,
22.35 Koncei t reklamowy
22.50 — 23,05 Muzyka lekka i taneczna
Wtorek, 14. V 35.
Od godz. 6,30 do 8,00 jak codzień
8.05 Audycja dla poborowych
11',57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12.05 Różne melodje z płyt
12.50 Chwilka dla kobiet
12.55 Dziennik południowy
13.05 Kwartet smyczkowy
13.40 Orkiestra gwardji królewskiej w Londynie
13.50 Z rynku pracy
13.55 Giełda zboźowo-towarowa
15.10 Życie artystyczne i kulturalne na Śląsku
15.45 Koncert orkiestry P. R.
16.30 „Jak się Jędruś wybrał w szeroki świat“
opowiadanie dla dzieci
16.45 Hipolito Laźaro — tenor (płyty)
17.00 Skrzynka P. K. O.
17.15 Recital fortepianowy
17.50 „W domu dziewcząt na Okęciu“ - pogadanka
18.00 Arje i pieśni
18.15 „ozkoły średnie ogólnokształcące na Śląsku”
— odczyt
18.30 Koncert reklamowy
18.45 Jeanne Gautier — skrzypce (płyty)
19.15 Feljetoń sportowo turystyczny
19,25 Wiadomości sportowe
19.35 Utwory na organy w wyk, prof. Lubricha
19.50 Feljetoń aktualny
20.00 Koncert słynnych apokryfów
20.45 Dziennik wieczorny
20.55 „Jak pracujemy i żyjemy w Polsce“
21.00 „Główna wygrana“ — operetka Hausmanna
22.45 — 23,05 Same tanga (płyty)
9,00

