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Za reklamy płaci się 20 groszy
za wiersz jednołamowy milimetrowy.
Drobne ogłoszenia: słowo 10 gr.
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Technika głosowania do Sejmu
Generalny komisarz wyborczy wy
dał instrukcję dla obwodowych ko»
misji wyborczych w sprawie prac
przygotowawczych do sprawnego przeprowadzenia głosowania.

Zarządzenie takie przewodniczący po
W dniu głosowania niewolno: a)
da niezwłocznie do wiadomości publi wygłaszać przemówień, rozdawać ulo
cznej. W razie odroczenia głosowania tek, ani też w inny sposób agitować
komisja opieczętuje urnę i akta wy wewnątrz i nazewnątrz lokalu wybor
borcze i odda je na przechowanie czego w promieniu 100 mtr., b) wcho
przewodniczącemu. Przed ponownem dzić do lokalu wyborczego osobom,
W lokalu obwodowej komisji wy podjęciem głosowania komisja zbada niebiorącym udziału w głosowaniu,
borczej powinna znajdować się osło czy pieczęcie były nienaruszone.
lub w czynnościach wyborczych.
na, zabezpieczająca tajność głosowa A__«msem!__ sü:mmmm, ■
mmm»? ;
nia. Za osłoną winien być przygoto
wany ołówek.
Przygotowania przedwyborcze.
Przez cały czas głosowania, t. j.
od chwili jego rozpoczęcia, aż do
ustalenia wyniku, w lokalu wybor
czym muszą być obecni bez przerwy
przewodniczący, lub jego zastępca i
conajmniej dwaj członkowie komisji
lub ich zastępcy. Podczas aktu głosowania i ustalania jego wyniku w
lokalu wyborczym mogą być obecni
również mężowie zaufania, zgłoszeni
po jednym na obwód przez każdego
z kandydatów na posłów.
Przed rozpoczęciem głosowania
komisja zbada, czy urna jest próżna,
poczem ją zamknie. Od tej chwili,
aż do ukończenia głosowania urny
nie wolno otwierać.
Każdy wyborca głosuje osobiście
i może oddać głos tylko w jednym ob
wodzie, w którym został umieszczony
w spisach wyborczych. Wyborcy ułomni mogą posługiwać się przy głosowaniu osobą zaufaną. Analfabeci
mają możność za pośrednictwem osób,
które umieją czytać zapoznania się z
treścią afisza wyborczego i wskutek
tego wiedząc, którzy kandydaci i w
jakim porządku są umieszczeni na
karcie wyborczej, mogą bez pomocy
zrobić kreskę przy odpowiednim kan
dydacie. Analfabeci, którzy głosują
na dwóch pierwszych kandydatów mo
gą oddać kartę wyborczą bez stawia
nia w niej kreski, albowiem na mocy
art 68 ordynacji wyborczej karty do
głosowania niewypełnione przez wyborcę są ważne, przyczem uważa się
że wyborca oddał głos na pierwszych
dwóch kandydatów.
Sam akt głosowania odbywa się
w sposób następujący: Wyborca wy
mienia swe imię, nazwisko i adres.
Prowadzący protokół bada, czy wy
borca wymieniony jest w spisie wy
borców, poczem przewodniczący daje
wyborcy kartę do głosowania oraz ko
pertę urzędową. Z kartą oraz koper
tą wyborca udaje się za osłonę i tam
po odpowiedniem wypełnieniu karty
wkłada ją do koperty. Niezaklejając
koperty zbliża się do stołu i wręcza
kopertę przewodniczącemu komisji
obwodowej, który w jego obecności
rzuca kopertę do urny. Jednocześnie
dwaj członkowie komisji, którzy mają
przed sobą spis wyborców, notują że
wyborca oddał swój głos.
Głosowania nie wolno przerywać.
Obwodowa komisja wyborcza może
odroczyć głosowanie jedynie spowodu wydarzeń siły wyższej (większy
pożar, powódź, długotrwałe zaburze
nia, niedające się opanować i t. p.) i
nie dłużej, niż do dnia następnego.

Obywatelki!

O
godz. 21-ej przewodniczący za
rządzi zamknięcie lokalu wyborczego.
Po zamknięciu lokalu mogą głosować
jeszcze ci wyborcy którzy przybyli
do lokalu przed godz. 21 szą.

Po zamknięciu głosowania obwo
dowa komisja wyborcza przystępuje
niezwłocznie do ustalenia wyników
głosowania. Instrukcja głosi, że karta
wyborcza, o ile jest włożoną w ko
pertę urzędową oraz opatrzona pie
częcią okręgowej komisji wyborczej
jest ważną: a) jeżeli oznaczono w niej
kreskami nie więcej niż dwóch kan
dydatów, b) jeżeli jest wogóle niewy
W dzisiejszym numerze umie dydata na posła do Sejmu Śląskiego pełniona przez wyborcę to znaczy
szczamy poniżej krótki życiorys kan- Józefa Trojaka z Chropaczowa.
bez żadnych znaków. (W takim wy
padku uważa się, że wyborca oddał
głos na kandydatów umieszczonych
na liście na pierwszem i drugim miej
scu), c) jeżeli oznaczono kreską tylko
nazwisko jednego kandydata, wów
czas uważa się, że wyborca głosował
tylko na jednego kandydata. Wszyst
kie karty, wypełnione niezgodnie z
wyżej podanemi przepisami uważać
należy za nieważne. Nieważność kar
ty do głosowania stwierdza obwodo
wa komisja wyborcza, przyczem uchwały zapadają zwykłą większością
głosów.

Sylwetka kandydata ra posła,

P. Józg/ Tz-o/oA
Kandydat na posła do Sejmu Śląskiego.
Trojak Józef z Chropaczowa uro
dził się dnia 5 lutego 1890 r. w Kró
lewskiej Nowej Wsi, powiat Opolski.
Pochodzi z biednej polskiej rodziny.
Ojciec jego Jan, ciężko pracujący
na utrzymanie licznej rodziny był
znany jako wybitny działacz i refe
rent, działający od najmłodszych lat
w Polskiej Partji Socjalistycznej. Już
w roku 1906 ojciec zabierał swego
syna Józefa do polskich towarzystw
śpiewaczych, które istniały i miały
swoją sidzibę w dawniejszym Bür
gergarten w Król. Hucie, obecnie
Chorzów.
Jako młodzieniec, na
tchniony pracą niepodległościową,
wstąpił do organizacji Zjednoczenia
Zawodowego Polskiego.

Obywatele!

W związku

z wyborami

do

W wrześniu 1909 roku był współ
założycielem polskiego Towarzystwa
Śpiewu „Echo“ w Chropaczowie. Tam
piastował godność członka Zarządu,
przez co niejednokrotnie cały Za
rząd, a między in. i Trojok Józef
został karany kilkakrotnie grzywną.
Taksamo należał do Towarzystwa Gim
nastycznego „Sokół“ w Lipinach.
Już w tern to czasie, gdy się
dowiedziano o jego wybitnej polskiej
pracy, był szykanowany w pracy.
Wysyłano go do najgorszych robót
i zwalniano często z pracy, nazywa
jąc go na kopalni Matyldy „polskim
królem“.
Nastąpiła wojna, w której brał
udział. Do wojny poszedł nie jako

ciał ustawodawczych Sejmu

żołnierz aktywny, ale przymusowo
i z wielką niechęcią dla sprawy nie
mieckiej. W sam dzień powrotu z
wojny dnia 15 lipca 1917 roku zmarł
jego ojciec w rękach swego powra
cającego syna Józefa. Teraz z ir.nemi pracownikami polskimi pobudzał
do nowego życia, nieczynne podczas
wojny Towarzystwo Śpiewu „Echo“.
Namawiano go ze strony pracodaw
ców do Kriegerfereinu. Z powodu
nieprzystąpienia do takowego, zdys
kwalifikowano go z rębacza na łado
wacza.
Nieustraszenie jednak dalej pra
cując społecznie, przystąpił do Pol
skiej Organizacji Wojskowej.
Był
jednym z współorganizatorów P. O. W.
gdzie w lutym 1919 roku stworzył
Związek Wojaków i tam rozpoczął
swoją pracę peowiacką jako prezes
tego Związku.
Pod płaszczykiem
Związku Wojaków była możliwość
sprowadzania broni. Na tydzień przed
wybuchem pierwszego powstania od
bywało się poświęcenie sztandaru
Tow. Śpiewu „Echo". Grenzschutz
przeszkadzał w tern na każdym kroku.
Józef Trojok razem z innemi starał
się o zezwolenie.
Jako działacz polski w pierwszem
powstaniu był ścigany przez Grenz»
schütz.
Przez wprowadzenie nie
mieckiej władzy w błąd, udało mu
się uniknąć aresztowania i postawie
nia go pod mur, groziła mu bowiem
niechybna śmierć.
Z powodu coraz większego prze
śladowania musiał uchodzić.
Pod
czas jego nieobecności odbywały się
w jego mieszkaniu ciągłe rewizje za
bronią, a kiedy Grenzschutz zamie(Ciąg dalszy na str. 2.)
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wielkie zebranie przedwyborcze
na które obywateli gminy Świętochłowic uprasza

Gminny Komitet Wyborczy N, Ch. Z. P,

Str. 2.

GAZETA SWIĘTOCHŁOWICKA

Zebranie przedwyborcze
grup Zw. Powstańców Śl. w miejscu, z Zgody, Koi. Grażyńskiego oraz Szarlocińca

ichwaia głosować na kandyd. pp. Józefa Trojoka oraz Teofila Słodka.
Przy przepełnionej sali odbyło
się w ub. niedzielę wspólne zebranie
przedwyborcze powyższych grup. Zw.
Powst. SI. w sali p. Wieczorka. Ze
branie zagaił prezes grupy miejsco
wej p. Hajduk Fr., wyjaśniając zebra
nym cel zebrania, poczem zabrał głos
nacz. gminy p. Polak jako delegat
Stow. Prezesów Polskich Organizacji
w Świętochłowicach. Mówca przed
stawił zebranym, konieczność pójścia
do wyborów wszystkich obywateli bez
wyjątku. Dalej określił szczegółowy
sposób głosowania. Nadmieni* także
p. nacz. gm. Polak, „ż® abstynencja
przy obecnych wyborach nie może
mieć miejsca lecz wszyscy powinni

się stawić do urny wyborczej i gło
sować za znanemi kandydatami.
W bardzo zręcznie ujętych sło
wach następnie zachęcała prezeska

Tow. Polek, zasłużona działaczka, p.
Kowolowa przybyłe licznie na powyż
sze zebranie panie do oddania swego
głosu na miejscowego kandydata p.

Nr. 52.
Teofila Sładka oraz Józefa Trojoka,
wspominając o cichej a bardzo poży
tecznej pracy obywatelskiej obu kan
dydatów.
Przemawiali w dalszem pp. Olej
nik, Kansy, Brzozowski i Rost E.
apelując do zebrania za oddaniem
swego głosu przy wyborach do Sejmu
Śląskiego na wszystkim dobrze zna
nych a zasłużonych kandydatów na
posłów do Sejmu Śląskiego pp. Józefa
Trojoka i Teofila Sładka.

M powinni wygłądat twoja kartka wyborcza.
Czyniąc zadość życzeniom zebra
a) jeżeli oznaczono w niej kre
nych obywateli na ostatnich zebra
skami obok nazwiska w kratce
niach przedwyborczych wyjaśniamy,
tylko dwóch kandydatów.
że kartka wyborcza, o ile jest wło
Przykład pierwszy:
żona w kopertę urzędową oraz opa
trzoną pieczęcią okręgowej komisji
Kartka wyborcza do Sejmu,Ślą
wyborcźej jest ważna:
skiego Okręg Wyborczy Nr. 6 Świę-

tochłowice, (obejmujący gminy : Świę
tochłowice, Wielkie Hajduki, Lipiny,
Chropaczów i Godula).
1. Jan Przybyła .

.

□

.

2. Stefan Kapuściński
3. Franciszek Król .

i__ !

□

.

4 Teofil Sładek
(Dokończenie z str. 1.)
rżał aresztować żonę, poturbował
i pobił nieletniego syna jego Augu
styna.
Powracając do domu czynił przy
gotowania do drugiego powstania w
myśl rozkazu Naczelnych Władz P.
O. W. Wieść bowiem o zamordowaniu śp. Dr. Mielęckiego dała poryw
do dalszej walki.
W roku 1920 był również współ
założycielem To w. Gimn. „Sokół"
w Chropaczowie.

Grenzschutz, groziła mu śmierć i za
jęcie do niewoli.
Wydostając się
jednak dzięki swojej wybitnej orjentacji do lasów w Jakobswalde, sfor
mował tam rozproszone oddziały.
Wyruszył następnie do Niemieckich
Zernik, gdzie utrzymał front aż do
likwidacji powstania. Z powodu rozkazu Naczelnej Komendy Wojsk Pow
stańczych cofnięto się do Knurowa,
gdzie nastąpiła ostateczna likwidacja.
W dalszym ciągu będąc prezesem
Rady Ludowej, po przeistoczeniu ta
kowej na Z. O K. Z. był również
prezesem tejże organizacji.

okazał się bardzo dzielnym wskutek
czego główny prezes p. Kornke uważał za stosowne, zamianować go
prezesem powiatowym w Związku
Powstańców $1. na powiat świętochłowicki. Od tego czasu darzono
go zaufaniem i po dziś dzień pia
stuje ten urząd po raz ósmy z rzę
du. Podczas swych kandencji jako
prezes powiatowy i jako urzędnik
zawsze się jednak starał skutecznie
interweniować w sprawach robotni
czych, żyjąc zawsze w trosce o los
biednego robotnika, znając jego nie
dolę, wszak sam był robotnikiem.
Przywiązanie warstw robotniczych do
niego sprawiło, że wszelkie nieporo
zumienia między członkami umiał
z łatwością usunąć, mając na oku
dobro całego społeczeństwa. Przez
pewien czas był również wiceprezesem Głównego Zarządu Zw. Powst.
SI.

5 Józef Trojok

0
.

E3

Przykład drugi:
Kartka wyborcza do Sejmu Rze
czypospolitej Okr. Wyborczy Nr. 90.

1

Edmund Wąsik .

.

.

2 Jan Pietrzak ....
3. Jan Zejer..........................
4. Franciszek Skop

.

.

.

0
0

□
□

W ten sposób naznaczone
kreską kartki wyborcze są ważne.

b) jeżeli jest bez żadnych znaków,
Oprócz wyżej wymienionych prac
c) jeżeli oznaczono kreską tylko
niepodległościowych, zaznaczyć wy
nazwisko jednego kandydata.
pada, iż Trojok Józef był współzaWobec tego kartki, na których
łożycielem Narodowej Partji Robotni
zrobiono kreski przy 3-ch, 4-ch lub
czej, gdzie piastował urząd członka
5-ciu kandydatach są nieważne.
Zarządu miejscowego e. mianowicie
sekretarza stronnictwa w roku 1919.
Podczas wkroczenia wojsk polskich
do Chrópaczowa witał generała łioW okresie plebiscytowym brał kurs
roszkiewicza, będącego obecnym przy pod prokuratorski.
poświęceniu kamienia węgielnego pod
pomnik „Powstańca Śląskiego“, Ini
Jest honorowym członkiem tow.
cjatorem budowy Pomnika był Tro Śpiewu „Echo“ i ostatnio zapropo
jok Józef.
nowanym honorowym prezesem Zw.
Puwstańców Śl. grupy Chropaczowa.
Był współorganizatorem Związku Jest członkiem Zarządu Koła Powia
W trzeciem powstaniu dowodził Powstańców Śląskich już jako mia towego i Podkomisji Weryfikacyjnej
silną kompanją około 200 powstań nowany okręgowy prezes i dowódca na powiat świętochłowicki Związku
P. O. W.
ców i to 3 komp. 4 p. p. Gajdzika, bataljonu.
która staczała walki pod Kędzierzy
Od października 1923 r. został
Jest kawalerem Krzyża Niepod C/z;&zdo so We z Śwdgfoc/dowdc z oW
nem, Raszową, Januszkowicami, Kraurzędnikiem w Urzędzie Gminnym w ległości, Krzyża Zasługi i wielu innych z/Y 30-Wo „&)Wo" w AroArowfe ziwesową i Lenartowicami. Dowodził naChropaczowie.
odznaczeń. Również jest członkiem dzdo kryptę no Wowe/o. Zd/ęcze yorzedstępnie żorską kompanją, gdzie było
Jako dowódca bataljonu i prezes szeregu innych związków kulturalno- sfow/o uczest/z^dw/ /zrzęd Wedrą ma
brak dowódcy. Podczas silnego od
Wow/e/w po zwzgdze/zzzz zuzzz&zz Ärd/ewsWgo.
parcia Oddziałów Powstańczych przez okręgowy Związku Powstańców SI- oświatowych i społecznych.

W dalszym ciągu jego agitacyj
nej pracy był jednak zmuszony ukry
wać się a porą nocną nigdy nie prze
bywał w domu, aż do czasu powoła
nia go jako prezesa Polskiego Komi
tetu Plebiscytowego i Rady Ludowej,
której prezesem był ażj|do przeistocze
nia Rady Ludowej, na Z. O. K. Z.
W tej pracy plebiscytowej i bezinte
resownej, wykazał bardzo wiele zasług i poświęcenia. Kiedy Rada Ambasadorów ogłosiła niekorzystny wy
nik plebiscytowy dla Rzeczypospoli
tej Polskiej, brał również udział w
organizowaniu trzeciego powstania.

Snop krwawych promieni zacho
dzącego słońca padł właśnie na świe
żą mogiłę Zosienki, gdy stanąłem nad
nią zamyślony... Grób młodej poet
ki tonął w powodzi polnych kwiatów.
3)
Kryło go także kilka skromnych wień
(Dokończenie.)
ców, przeważnie od koleżanek nie
Urwałem nagle. Dalej następo- dawno zmarłej.
wały zdania pełne buntu ducha i
Stałem nad grobem mojego szczę
serca w chorym ciele, pełne strasz
nej rozpaczy, widnącego wcześnie ścia, jak zamieniony w słup skalny,
życia, chwilami przechodzące w ja nieruchomo. Żegnałem w blaskach
zachodu świat i życie moje, gdy w
wne bluźnierstwo przeciw Bogu.
tern nagle na ścieżkach cmentarza
Pot mi wystąpił na czoło, gdy ujrzałem idącą ku mnie młodą ko
czytałem te zapiski. Nie płakałem bietę. ..
już, jak tyle, tyle razy.. . Nie. ..
Ostatnim wysiłkiem woli schowa
łem
rewolwer do kieszeni i stałem
W sercu mem wykwitło nagle
dalej nieruchomo.
jasne zdecydowanie.

Serce mężczyzny

Wstałem, włożyłem rewolwer do
kieszyni i na świstku papieru skreśli
łem drżącą ręką utarte słowa poże
gnalne samobójców: „Nie wińcie ni
kogo ! — Odchodzę, z własnej nie
chęci do życia.
Chcę się spotkać z
Zosienką. — Bądźcie zdrowi! — Na
stępnie słaniającym się krokiem wy
szedłem na ulicę i skierowałem swe
kroki w stronę cmentarza.
Właśnie słońce wiosenne stacza
ło się już wolno ku zachodowi. Na
drzewach cmentarnych, na marmu
rach pomników, na kamiennych pły
tach grobowców, na wysokiej, tłustej
trawie pokrywającej gęsto mogiły za
pomniane, kładła się wieczorna, sza
ra cisza...

Tymczasem
już Cyla. . .

przedemną

stanęła

W rączkach trzymała polne kwia
ty. Na sobie miała przewiewną, ja
sną, wiosenną sukienkę, w złotych
włosach powtykane stokrotki.
Na
licach miała tryskające zdrowiem ru
mieńce, a jej cudne czarne ognie oczu płonęły rozradowaniem urody
życia. Uśmiechała się lekko, nieznacz
nie do mnie, była jednak mimo wszyst
ko uroczyście poważną. Schyliła nie
znacznie ku ziemi swą jasną główkę.
— Jakże, o jakże była inną, od tej
znanej mi dotąd dobrze Cyli!... W bla
skach wieczornej zorzy wydawała się
być Aniołem — Piękną. Gdyby ją było
można zamienić w marmur i posta

wić na grobie Zosienki, miałaby młoda moim! Będę ci matką, siostrą, opiepoetka najpiękniejszy pomnik na całym kunką, przyjaciółką, żoną i kochancmentarzu.
ką. Będę cię kochać do śmierci mej
ponad życie, ponad wszystko. Chodź1 zesunęła się otchłań bryła skal my stąd jednak, bo tu kraina śmier
na, co przygniatała moje ręce od ci, a nas, tam w gwarnych ulicach
śmierci Zosienki.
miasta oczekuje życie ... — mówiła
do mnie jakimś dziwnie proroczym
Tymczasem Cyla położyła na głosem, pełnym uczucia głębokiego
grobie Zosienki polne kwiaty. Po i nuty szczerej, nieudawanej, mówiła
znałem, że to ona maiła przez cały cicho z szacunkiem do otaczających
tydzień grób mojego dziewczątka, co- nas, spokojnie śpiących mogił.
dziennie świeżemi kwiatami i poczu
łem do niej za to wdzięczność ser
Ujęła mnie za rękę, a ja bez naj
deczną.
mniejszego sprzeciwu poszedłem za
nią.
— Widziałam cię tu codziennie
Poszliśmy złączeni nowem przy
płaczącego na tą świeżo rozkopaną
mierzem
serc na zawsze ku miastu,
darnią. Wiem, wiem, żeś ją kochał
miłością świętą, bo duchową, jaka ku życiu. Poszliśmy narodzeni po
mnie jest obca, nieznana zupełnie. raz drugi, uśmiechnięci, na zarośnię
Ale Zocha odeszła przecież bezpo- tej trawą zapomnienia mogile Zosienwrotnie w krainę, skąd się już nigdy ki-poetki budować gmach wielki na
nie wraca. Nie pójdziesz przeciesz szego szczęścia, gmach naszego bu
za nią, ty młody, któryś jeszcze nie dzącego się życia . . .
wychylił a nawet może
jeszcze
. . . Nie dotrzymałem przysięgi
nie skosztował
puharu życia —
danej
Zosience, że odejdę z nią ra
szczęścia.
Tobie żyć, nie umierać!
Popatrz, ja się już odrodziłam ! je zem, by „ tam" się z nią spotkać i
stem na nowo (a może poraź pierw śnić dalej sen szczęścia, ale może
szy w życiu) dzieckiem tęsknoty i mi, może mi... wybaczy tą moją
słońca, pragnę zaznać szczęścia na przewinę. . .
Zosienka miała przecież takie
ziemi z jednym zakochanym we mnie
człowiekiem. Ty jeden potrafisz na dobre serduszko ... a mnie tak tru
prawdę kochać, więc wyciągam do dno, tak okropnie jednak trudno by
ciebie mają dłoń. .. Nie odrzucisz ło żegnać życie w płomiennych oją przecież ? We mnie czeka na cie czach złotowłosej Cyli.
bie szczęście życia! Chodź Piotrze,
drogi, bądź na zawsze moim, tylko
KONIEC.
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Z Świętochłowic i oKolicy.

Nie cft a ta, lees Icobieta fest Bornem.

Teraz jeszcze jedno pytanie: jak
ogół ludzi — a zwłaszcza mężczyzn
— ma się zachować wobec każdej
znajomej czy obcej kobiety — mat
ki?

Każdego roku obchodzi się we
Naturalnie, że i to posiada swo
wszystkich kulturalnych krajach „Dzień je znaczenie, ale nie tu kryje się
Matki”.
punkt ciężkości. Najszlachetniej po
stąpimy
i naprawdę głęboko, jeżeli
Matka -— jedno słowo ale o głę
w
tym
dniu
nad naszym stosunkiem
bokiej treści, symbolizujące niesły
chane zaparcie się samego siebie i do naszych matek sumiennie się za
największe poświęcenie, jakie tylko stanowimy. Jak częste bowiem są ta
wyłącznie prawdziwe, ogromna mi kie wypadki: matka-staruszka chodzi
w łachmanach i dogorywa z głodu, a
łość może stworzyć.
jej syn lub córka, opływają w do
Nikt na świecie nie kocha niko statkach. Są to tandetne charaktery,
go tak potężnie, jak każda matka i nie warto się dłużej nad niemi za
swoje dziecko. Miłość, matki, to mi stanawiać.
łość, na którą dziecko zawsze i wszę
„Przeklęty, kto zasmuca matkę
dzie liczyć może.
swoją“ — powiedział nasz wielki ka
„Dzień Matki“ — to międzynaro znodzieja i prorok Piotr Skarga. Jak
dowa niejako uroczystość, to jeden że piękne i głębokie zobrazowanie
wielki wyraz hołdu złożony matkom poczucia obowiązkowości dziecka wo
bec matki.
Mowa tu — rzecz jasna
całego świata.
— nie o dzieciach nieletnich, ale o
Uroczystość ta nie jest jednak ludziach dorosłych.
tylko uroczystością „pięknych pań“
Drugi obowiązek spoczywa na
z lepszej sfery, odzianych w eleganc małżonku. Polega on na tern, aby
kie szaty — nie —- ona należy do on swej żonie i dzieciom zabezpie
wszystkich kobiet — matek, królo= czył przyszłość, aby ta matka z
wych i pracownic fabrycznych, miesz dziećmi nie znalazła się w nędzy.
kających w mieście i na wsi, w pa Można to uzyskać przez oszczędza
łacu i na poddaszu, europejek i mu nie stałe i celowe.
rzynek. Każda z nich kocha swe
Nie wystarczy powiedzieć sobie:
dziecko jednako i w równej mierze ja kocham, chciałbym, pragnę szczę
zasługuje na ten sam szacunek.
ścia mojej rodziny, a tern samem
Mimowoli nasuwa się pytanie, szczęścia kobiety-matki.
jak i w jaki sposób każdy z nas ma
Nie, to zamało — nie słów, lecz
brać udział w tern święcie „Dnia czynów żąda życie. Trzeba się wyz
Matki ?“
być niejednej przyjemności, rozryw

Szacunek, wyrozumiałość, grzecz
ność, są tutaj ogólnym nakazem. Nie
chodzi tu o samą formę zewnętrzną.
Ustąpienie miejsca w tramwaju czy
wagonie nie jest jeszcze wszystkiem
—■ po kilkudniowym pobycie w mie
ście potrafi to zrobić zwykły wiejski
parobek. Od ludzi zaś, którzy stoją
— najczęściej niestety tylko według
swego własnego mniemania -— na
wyższym poziomie inteligencji i uspo
łecznienia, można i należy wymagać
czegoś więcej. Powinni oni służyć
swą wiedzą, radą i pomocą materjalną, robiąc to tak, aby nie wiedziała
lewica, co daje prawica.

Porządek nabożeństw
w kościele św. Józefa.
Niedziela, dnia 1. IJC. 1935 r.

6'/: Z wystawieniem i suplikacjami za
członków i członkinie z Arcybractwa Pocieszenia z Komunją Ge
neralną
8
Zum hl. Herzen Jezu auf eine be
stimmte Meinung Intention Familie
Kosmitzki
972 Za parafian
lO'/sZa członkinie z róż: Kempska
Marja I. II. 111.

Dyżur w aptece.
W jutrzejszą niedzielę, dyżur pełni
Apteka „Pod Gwiazdą”.

Dyżur lekarski.
Dr. Smierzchalski, ul. Apteczna 5
w jutrzejszą niedzielę.

Wybory delegatów do senackich
kolegjów wyborczych.
W ub. niedzielę odbył się w Świę
tochłowicach pierwszy akt wyborców
do Senatu. Mianowicie uprawnieni
do głosowania do Senatu obywatele
wybrali spośród siebie delegatów,
którzy wchodzą w skład kolegium
wyborcze wojewódzkie, wybierające
senatorów.
Na delegatów wybrani
większością głosów:
1)
2)
3)

zostali

Może złożenie datku, wygłosze ki, przyzwyczajenia, nałogu, aby w
p. Naczelnik gminy Wiktor
nie
przemówienia
albo wzięcie udzia pełni móc zabezpieczyć byt swoich
Polak i
najbliższych.
p. Naczelnik poczty Teodor łu w pochodzie ?
Dyrbuś
p. Inspektor Straży kpt. Bla
cha

Ostatnia

szychta. —

Onegdaj wydarzył się na kop.
„Niemcy“
nieszczęśliwy
wypadek.
Mianowicie 34-letni Maksymilian Ma
ci ążek z ul.Vogta 8 przysypany został
węglem, ponosząc śmierć na miejscu.

STOWARZYSZENIE ŚPIEWAKÓW ŚLĄSKICH
ODDZIAŁ: CHÓR MĘSKI HUTA FALWA
urządza

KONCERT ŚPIEWACKI
r.
w niedzielę, dnia 1. września 1935

Kronika policyjna.* i

o godz. 15.

„Dzień Matki“ niech więc nie bę
dzie czczą, bezmyślną, szablonową,
jedynie na efekt obliczoną uroczy
stością, ale chwilą, która ma uprzy
tomnić całokształt obowiązków ogó
łu, a przedewszystkiem dziecka i oj
ca wobec każdej matki.
Postępując tak, uzyskamy zado
wolenie wewnętrzne i zrozumiemy
wtedy dopiero znaczenie matki dla
przyszłości rodziny, a tern samem dla
przyszłości całego narodu i państwa.
W ten sposób szlachetnie i mą
drze uczcimy „Dzień Matki":

Stal: Opieki nad latko i Dziełkiem
w Świętochłowicach

$

urządza

j

w niedzielę, dn. 1. IX. br.

Dzień Matki
-««£^--2=™=2 PROGRAM:
Ps-zedpotudnisim;

O godz. 9,45 Nabożeństwo w kościele para- :
fjalnym św. Piotra i Pawła w
intencji wszystkich matek.
Popołudniu :

O godz. 15-tej KONCERT w ogrodzie p. Prei
snera. Podczas koncertu wenta ;
dobroczynna.

w ogrodzie p. Wieczorka(dawn. 8iałasa)przy ul, Czarnoleśnej 25
Szczegóły programu na afiszach.

Łatwowierność — przyczy
ną utraty walizki z bielizną.
W dniu 27 brn. przyjechała do Kato
wic niejaka Jamroz B. z Jaszermowa
pow. Wadowice w celu poszukiwania
służby. Na plantach w Katowicach
„Elegant“ w obcem ubraniu.
zaznajomiła się z pewnym mężczyzną, Niejaki Wapnic Władysław z ul. Wo
który proponował jej pobyt u swej dnej 3. (parobek p. O. Kokoszki) zgło
matki w Święt. na co się J. zgodziła. sił, że w dniu 20. VIII. br. podczas
Po przybyciu do Święt. gdy prze jego nieobecności skradziono mu z
chodzili koło kościoła św. Józefa, otwartej szafy ubranie. Sprawcą kra
mężczyzna ten kazał jej chwilę za dzieży okazał się niejaki Piela Kurt
czekać a sam udał się wraz z wa z ul. Wodnej, któremu ubranie ode
lizką w której znajdowała się bie brano i oddano poszkodowanemu.
— o—o—
lizna, do ustępu.
Po upływie 15 min. zniecierpli
wiona J. udała się w stronę ustępu
i stwierdziła, że mężczyzna wraz
z jej walizką ulotnił się w niewiado
mym kierunku.
—o—o—

Str. 3.

Okradziony na jarmaku. W
dniu 22. VIII. br. na jarmaku koni
w Modrzejowie, niejaki Cichoń Kle
mens z ul. Czarnoleśne] 18. sprzedał
swego konia za 75 zł.

dzieci 5 gr,

Wstępne na koncert:
panie 10 gr, panowie -20 gr-

Czysty dochód przeznaczony na potrzeby
Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem.
O liczny

udział w danej imprezie uprasza

Komitet.

Zrmw kradzież roweru. Urban
Grzegorz z ul. Bytomskiej 6a zgłosił,
że w dniu 28. 8. br. o godz. 10,30 dopołudnia na ul. Szpitalnej, pozostawił
swój rower niezamknięto i bez dozo
ru, który nieznany sprawca mu skradł
i zbiegł w niewiadomym kierunku.
—o—o—
Skutki nieostróżnej jazdy.
W dniu 28. 8. br. o godz. 13-ej pod
mostem kolejowym na ul. Nowowiej
skiej niejaka Musioł Elfryda z Wiel
kich Paniów, jadąc na rowerze zosta
ła najechana z tyłu przez 1 konną
furmankę którą powoził Sobala Jan
z ul. Kolejowej 16.

Pieniądze włożył do portfelu, gdzie
znajdowały
się dokumenty osobiste
Musiowa doznała okaleczenia le
Już za młodu — złodziejką.
Niejaka Urbankowa M. z ul. Kolejo m. in. legitymacja na zniżkę kolejo wej ręki powyżej łokcia — ponadto
rower jej został uszkodzony.
wej 18 zgłosiła, że już od dłuższego wą wyst, przez D. K. P. w Kat.,
czasu nieznany sprawca podczas jej
Po pewnym czasie — przy oglę
Winę wypadku ponosi Sobala
nieobecności w domu wchodzi do jej dzinach nowego konia — spostrzegł spowodu nieostróżnej jazdy, na któ
mieszkania za pomocą dobranego iż portfel z pieniędzmi oraz doku rego wystosowano doniesienie.
klucza skąd z zamkniętej szafy do mentami osobistemi mu skradziono.
—o — o—
puszcza się systematycznie kradzieży
—o—o—
drobnej gotówki.
Miły gość. W dniu 17. VIII. br.
Zaginięcie chłopca.
Niejaki przybyła do niej. Lampy Anny z ul.
Sprawczynią tej kradzieży oka Kiermaszek Antoni z ul. Wolności 44.
zała się 15 letnia Mądra H. z ul. Ko został wysłany w dniu 21. 8. br. o Bytomskiej 15 nieznana kobieta rze
lejowej 18, którą zauważono wycho godz. 11,30 dopołudnia do urzędu komo z Niemiec z pozdrowieniem od
jej córki, która uprosiła także o noc
dzić z mieszkania U.
Pocztowego w miejscu, gdzie nadał leg.
Mądrą przytrzymano i odstawio przekaz poczt, na 5,—zł, i od tego
Po odejściu nieznanej kobiety
no do aresztu aż do przyznania się czasu do domu rodzicielskiego nie
Lompowa
stwierdziła brak pugilaresu
powrócił.
oraz wyśledzenia sprawy.
z
zawartością
8 mk. niem. który był
—o—o—
— o—o—
przechowany w szufladzie.
„Paserstwo“. Jak już donosi
Za uchelenie się od podatków
—o—o—
oraz ustawy stemplowej doniesieni liśmy o kradzieży roweru na szkodę
Kradzież rynny. Niejaki Wolny
zostali: Zweigenhaft Mendel z So Wrzeciony Adolfa z ul. Bytomskiej,
snowca, Biron Sara z Katowic, Weiss- dowiadujemy się że niej. Grobert Antoni z ul. Hutniczej 5 oraz Zablith Józef z Katowic, Cudzinowski Eufemja z ul. Vogta 15. przechowy grocki Jan z ul. Hutniczej 5a zostali
Dawid z Chorzowa I„ Wolf Dyszel wała skradziony rower pod kluczem doniesieni do Sądu, że w dniu 20.
VII. br. skradli ze sypialni kop. „Niem
z Katowic, Haber Jecheskel z Oświę na swym strychu.
—o—o—
cy“ 1 rynnę dachową wartości 75 zł.
cimia i Herszkowicz Izrael z Będzina.

powiatu świętoehlowiekiego

gwarantuje za wszelkie
wkłady całym majątkiem
i wszystkiemi dochodami
swojem i!

lilii tnie EBiiiii
tylko w K. K. O.
„Niepoprawna". Chorująca od
dłuższego czasu na kleptomanię nie
jaka Ciupowa Katarzyna z W. Hajduk,
ul. Florjana 8, przybyła w dniu 23.
VIII. br. na targ do Świętochłowic i
pożyczyła sobie od niejakiej Dobiasowej Matyldy, handlarki z W. Hajduk
Rawy 2. 2,— zł, pozostawiając wzamian budzik na straganie.
Ponieważ zachodziło silne podej
rzenie że budzik pochodzi z kradzie
ży, odebrano go i oddano do dyspo
zycji Policji w W. Hajdukach celem
wyśledzenia sprawy.
—o—o—
kradzież zbo
ża. Właściciel gruntu w Chorzowie
(Nomiarki) niejaki Mikuła Herman z
W. Hajduk, ul. Krakowska 16 doniósł
że w ostatnim czasie systymatycznie
mu kradną zboże, i stwierdził brak:
30 ctr. siana, 4 ctr. owsa 2 ctr.
ziemniaków — prócz tego uszkodzili
mu 3 morgi łąki, wyrządzając szkodę
na ogólną kwotę 180,— zł.
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SPORT
W. 6. i 0. PZPN zażegnał sprawę Więcka.
W ostatnim numerze naszej ga
zety podaliśmy iż „Śląsk" utraci
punkty zdobyte w mistrzostwach ligi
na rzecz przeciwników, z powodu
dwukrotnego podpisania zgłoszenia do
„Ruchu" i „Śląska“ przez Więcka.
Mimo, iż rzecz ta wyszła z czynników
dość miarodajnych, to jednak na
ostatniem zebraniu W. G. i D. PZPN
wzięła ona bardzo dla „Śląska" ko

rzystny obrót. Mianowicie ustalono
iż Więcek był graczem rozwiązanego
„Hallera“ który połączył się z „Ru
chem".
W tym czasie wszyscy gra
cze podpisali zgłoszenia do „Ruchu".
Więcek jednak do „Ruchu" nie przy
stąpił, a przeszedł do „Śląska". PZ
PM uznał go za gracza ,„Śląska“
i unieważnił kartę jego zgłoszęnia do „Ruchu“.

Udały rewanż „Śląska”!

Nr. 52.

Miemcy — Polska

Program Radjowy

60,5 : 38,5.

Rozgłośni Katowickiej

Lekkoatletyczne zawody PolskaNiemcy zakończyły się spodziewanem
zwycięstwem Niemek. Bohaterkami
zawodów były: Walasiewiczówna i
Mauermeyer. Walasiewiczówna wy
grała bieg 200 i 100 metr. bijąc na
tern ostatnim dystansie świetną Kraus.
Mauermeyer potwierdziła swoją klasę
w dysku uzyskując nowy rekord świa
ta wynikiem 47,12 mtr. Wajsówna,
która wynikiem 42,02 mtr. zajęła dru
gie miejsce podciągnęła się znacznie
w formie.
Także Kwaśniewska w
oszczepie niedała się pokonać reno
mowanej Niemce Fleiszer. Jej wynik
41,38 mtr. jest nowym rekordem Polski.

Niedziela, dnia 1. IX. br.

@

Mecz Polska - Belgją
odwołany.

Wygrana 2:0 — Słaba gra do przerwy — 4 miejsce w tab.
3000 widzów było świadkami udałego rewanżu „Śląska“ nad „Wisłą“.
Początkowo nie zanosiło się na to,
gdyż „Śląsk“ grał chaotycznie, a nadomiar złego God w 10 min. opu
ścił boisko z powodu niedyspozycji
(kurcze nogi). Kiedy po 6 min. wraca
na boisko to jednak do przerwy gra już
tylko rolę statysty. Szczęście uśmiechnęło się „Śląskowi1", gdy od 22 min.
„Wisła” musi grać w 10-tkę. Zkontuzjonowany bowiem Obtułowicz nie
był w stanie wrócić na boisko.
Nie
powstała jednak przez jego ubytek
większa luka w ataku „Wisły“, gdyż
„Wisła“ ciągle była groźniejsza. Artur dobrze pracował w polu, pod bramką już nie miał szczęścia. Atak „Ślą
ska“ nie mógł nic skleić. Wszelkie
wypady hamuje God. Smól czuł się
nieswojo na lewem skrzydle. Najlepiej jeszcze wypadli Cebula, Gieroń
i Więcek. Ostatni w kilka sekund
przed przerwą
dał ładny, daleki
strzał na bramkę, którego Madejski
nie był w stanie wybić i Cebula
wtłoczył piłkę do bramki.
Po przerwie obraz gry zmienił
się na lepsze.
„Wisła“ gra skutecz
niej i dąży do wyrównania. Lecz
i u „Śląska“ zaczyna atak sprawniej
zagrywać. Sporo sytuacyj podbram
kowycjr trzyma widzów w napięciu.
Druga bramka padła w 36 min. z przeboju Goda nieuchronnym strzałem.
Pomoc „Wisły“ nie jest już tą linją
z przed paru lat. Przedewszystkiem
Kotlarczyk I. jest już bardzo ociężały.
W pomocy „Śląska“ jaśniejszym pun
ktem był Hanusik. Obrońcy bez zarzutu a bramkarze też stanęli na

Kącik naszych Pań.

Żałoba narodowa jaka okryła
Sędzia całą Belgję, z powodu tragicznej
śmierci królowej Astrid, spowodowała odwołanie meczu jaki miał mieć
K. S. „Śląsk” : Mrozek — Bryła w niedzielę miejsce w Brukseli.
Seifert — Bieniek — Hanusik — Wa
Polska drużyna dowiedziała się o
luś —- Więcek — Gieroń —- God — tern w czwartek w Katowicach, skąd
Cebula — Smól.
miała wieczorem udać się w podróż.
T. S. „Wisła" : Madejski — Szu- P. Kałuża zarządził jeszcze mecz
milas — Szczepanik — Kotlarczycy treningowy z drużyną Policyjnego.
— Jezierski — Habowski — Kopeć Jak wiadomo ustalenie składu nastrę
czało kapitanowi wiele trudności. Je
— Obtułowicz —- Artur — Łyko.
szcze w ubiegłym tygodniu zapytany
co do kandydatów do reprezentacji
Wyniki
trener P. Z. P. N-u p. Otto odpowie
dział, że do reprezentacji Polski na
meczów ligowych:
mecz z Belgją jest tylko dwu muro
Pogoń — Ł. K. S. 5:0 (2:0)
wanych reprezentantów: Ślązacy Dy
tko i Piec. (całkiem słusznie — Red.)
Legia — Polonia 1:1
Obecnie jednak Polska stoi na
Warta — Garbarnia 5:1
jeszcze gorszej pozycji przed zbliżaCracovia — Warszawianka 4:1 (2:1) jącemi się meczem z Niemcami. Reprezentacja Polski bowiem na mecz
z Belgją miała być eksperymentem,
gdyż kapitan chciał wypróbować no
gier stos. br. pkt. we siły.
1. Pogoń
14 41:17 20:8
2. Warta
13 33:21 16:10
3 Ruch
13 26:23 16:10
4. Śląsk
13 24:35 13:13
5. Garbarnia
12 18:18 12:12
6. Leg; a
14 24:28 12=16
7. Ł. K. 5.
12 1922 12:12
Jutro odbędzie się o godz. 16-ej
8. Warszawianka
14 21:28 1216 na boisku W. P. w Katowicach 13-ty
9. Wisła
12 27:25 11:13 z kolei międzynarodowy mecz piłkar
10. Cracovia
12 20:22 10:14 ski obu Śląsków. Z powodu odwoła11. Polonia
13 15:31
8:18 nia meczu Polski z Belgją, skład reprezentacji Śląska zostanie zasilony
K. S. Dąb Katowice zdobył mi graczami, którzy mieli bronić barw
strzostwo grupy Śląsko-Krakowsko- Polski w Brukseli.
Kieleckiej o wejście do ligi państwo
Skład ten będzie wyglądał nastęwej bijąc Brygadę Częstochowa 6:1 pująco: w bramce: Tatuś (Ruch) rez.
(3:1).
Andrzejewski (Pogoń); obrona: Michalski, Stefan (Naprzód); pomoc:
Wysocki (Śląsk), Badura (Ruch), Dy
tko (Dąb); atak: Piec wzgl. Więcek,
Giemza, Peterek (Ruch), Piątek (A.
K. S.) i Wodarz (Ruch).
Skład Niemców będzie następujący: Bąk (Preussen Zaborze), Motzek (09 Bytom), Lux (Deichsel Zaborze); Przybyła (09 Bytom), Sówka
(Miechowice), Riedel (03 Racibórz);
kołnierze i rewersy taftowych capes. Pogoda, Malik (09 Bytom), Szalecki,
Ostatnią nowością i namiętnością Jurek (V. F. B. Gliwice), Drobnik (09
Paryża jest biały kostjum tailleur, Bytom).
uzupełniony czarną aksamitną bluzką,
czarnym kwiatem w butonierce, ka
peluszem, torbą i rękawiczkami. No
wy aksamit jest cienki, lekki, niemal
przeźroczysty. Na Riwierze nosi się
teraz peleryny w czarnobiałą drobną
Na stadjonie Wojska Polskiego w
kratkę, podbite czarnym aksamitem
Warszawie
odbędzie się w niedzielę
i uzupełnione krzyżującą się kami
mecz
pięściarski
Niemcy — Polska.
zelką. Do tego czarna bluzka i spódni
W poszczególnych wagach walczyć
czka oraz czarny kapelusz.
będą:
Jeszcze jeden oryginalny pomysł
musza: Färber — Rothoic;
daje nam Paryż. Do wełnianej spódni
kogubia: Rappsilber — Krzemiński,
czki granatowej pelerynka lub żakiet
piórkowa: Büttner ii — Polus;
z cienkiego zamszu. Prawdopodobnie
lekka: Schmedes — Sipiński;
przyszłość da nam inne bardziej po
półśrednia : Murach — Misiurewicz;
mysłowe skóry. Demi saison grozi
średnia: Stein — Majchrzycki;
nam zalewem strusich piór; czekają
półciężka; Jasper — Szymura;
nas czasy romantycznych rajerów,
ciężka: Runge — Piłat wzgl. Choma.
crossów itp. dziwolągów.
Strusie
Wielki ten mecz pięściarski od
pióra traktowane są jako motyw de będzie się z cyklu o puchar środkowo
koracyjny. Filcowy beret tegoroczny europejski.
przybrany jest paletką z piórek, umie
szczoną z boku i zachodzącą ku
ZfiDźe fasyśli.
przodowi. Kolor tulipenoir lansowany
W miłości — milczenie znaczy więcej
jest przez najelegantsze paryskie do
my kapeluszy. Podobno oprócz stru niż mowa. Milczenie nie posiada wymo
sich piór modne będą ogniste ptaszki wę, która przenika dalej, niżby to zdoła
z łebkami i ogonkami.
ła mowa.
Paskal
wysokości swego zadania.
p. Walczak nieszczególny.

Stan tabeli ligowej:

Polska Śląsk —
(Niemiecki Śląsk.

9,00 Sygnał czasu i pieśń „Kiedy
ranne wstają zorze“
9,03 Gazetka rolnicza
9,15 Muzyka z płyt
9,40 Dziennik porany
9 50 Program na dzień bieżący
10.00 L’Arlesienne — smita Bizeta
10.30 Nabożeństwo z klasztoru OO.
Franciszkanów w Panewnikach.
11,57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa
12,03 „Co słychać na Śląsku“
12.15 Poranek muzyczny w wyk. ork.
P. R.
W przerwie o godz. 15,00—13,20
„Dożywocie“ fragment słucho
wiskowy
14.00 „Dziewczęta z Nowolipek “odczyt
14,20 Rewja operetek (płyty)
15.00 „Śląskie dożynki“ (pogadanka)
15.10 Muzyka z płyt
15,22 „Rak ziemniaczany i jego zwal
czanie" (odczyt)
15,35 Muzyka z płyt
15.45 „Budujemy zdrową
wieś od
podstaw“ (odczyt)
16.00 „Wśród Indjan Kowadów“ (Opo
wiadanie dla dzieci starszych)
16.15 Recital
skrzypcowy
Alfreda
Schenkera
16.45 „Cała Polska śpiewa“
17.00 Muzyka taneczna
17.40 „Migawki regionalne*'
18.00 Koncert orkiestry P. R.
18.30 „Najszczęśliwszy człowiek na
świecie" (fragment słuchowisk.)
19.00 Program na dzień następny
19.10 Lokalne wiadomości sportowe
19.15 Koncert reklamowy
19,25 „Bery i bojki śląskie“
19.45 „Co czytać?“
20.00 Transmisja z 1-ej podróży S/M
„Piłsudski“ z Triestu do Gdyni
(transm. z Aigeru)
20.30 Muzyka z płyt
20.45 Wyjątki z pism Józefa Piłsuds
kiego
20,50 Dziennik wieczorny
21.00 „Na wesołej lwowskiej fali“
21.30 „Podróżujmy“ (felieton)
21.45 Wiadomości sportowe ze wszyst
kich rosgłośni P. R.
22.00 „Nasza Marynarka gra"
22.40 Muzyka taneczna w wyk. Malej
Ork. P. R.
23.00 Wiadomości meteorologiczne dla
komunikacji lotniczej
23,05 Transmisja fragmentu między
państwowego meczu bokserskie
go Polska—Niemcy ze stadionu
Wojska Polskiego
23.30 Muzyka taneczna w wyk. Małej
Ork. P. R.

Modo fesfemno.
Jeszcze na polach zielono; jeszcze plażujemy i pływamy, ale unosi
się już w powietrzu przedsmak ba
biego lata. Na drzewach dojrzewają
owoce, jarzębina z bursztynowej stała
się szkarłatną. Wieczorem nie do
pomyślenia jest paradować w lekkiem
okryciu. Płaszcz musi być ciepły,
puszysty, najlepiej z angory. Kobieta,
mająca poczucie smaku zawsze do
bierze sobie na dni babiego lata
strój w kolorze, jaki podsuwa jej
natura. Będzie to płaszcz w kolorze
buraków lub świeżo wykopanych kar
tofli, kostjum odcienia dojrzewających
orzechów lub śliwek, kapelusz barwy
wrzosu. Grzyby to cały rozdział w
garderobie pani. Paryż pasjonuje się
muchomorem: klosik bordo nakrapiany biało, takiż szalik i sztylpy
rękawiczek — to widok wdzięczny
i młodociany.
Szczególnie nadaje
się to do granatowego kompletu.
Pierwszym mostem, łączącym je
dną porę roku z drugą, jest aksamit
Jest on mniej ciężki od filcu i dla
tego stosujemy go przedewszystkiem
na kapelusze. Nosimy aksamit je
szcze do letnich wzorzystych kom
pletów, ozdabiamy nim jasne kostjumy jesienne, mankiety rękawiczek,

Polska — Niemcy
w boksie.

Fragment z „Festynu Sokolego“ gniazda
w Świętochłowicach w dniu 7. lipca 1935 r.
z okazji 21-iecia istnienia gniazda. Mło
dzież męska na starcie do biegu okrężnego.

Myśli

wy&rane.

...Bo kto używa
Żywota — obok potoku
Którym sprawy boże płyną,
Kto chce spokojny z rodziną
Swoją kość gdzieś gryźć na boku,
Miejskich kosztować słodyczy, —Choć się nie policzą ludzie,
7 o się Bóg ż takim policzy.
Juljusz Słowacki

Śląskie przysłowia!
Jaka skóra, — taka sierć,
Jakie życie — taka śmierć!
Pies, psu — ogona nic ugryzie!
Dziecko i pijany, — mówią prawda!
Mądrej głowie, — dość na słowie!

