fear« eWeffiWrf 1?erasty.

Cena za egzemplarz T* eroszv.

IlllillllllSIlillllllllllll

Redakcja i Administracja:

KATOLIK POLSKI
wychodzi 6 razy w tygodniu i kosztuje miesięcznie
3e-- ZSu

lllllllllllllllllllllllllll

Katowice, ul. św. Stanisława 4
f'»" " ' 1

Teietem 1414 I 156
P. K. O. Katowice 304540
^*»kt\/f

ZA OGŁOSZENIA
płaci się 20 gr za wiersz milim. Wiersz reklamowy 70 gr.
Na pierwszej stronie 80 groszy.
IIIIIIIII

'V ' .- ’ •M-v

.

Katowice, wtorek 3-go listopada 1931 r.

Nowe drogi Anglji.
Wyniki wyborów angielskich przy
pieczętowały na dobre już los socjalizmu
w Wielkiej Brytanji. Było to zresztą
do przewidzenia; pierwszym zwiastu
nem zmierzchu socjalistów był rozłam,
jaki dokonał się w łonie partji pracy
przed kilku tygodniami, kiedy to Mac
donald i Snowden opuścili szeregi La
bour Party, nie mogącej pogodzić inte
resu państwa jako całości z interesem
partji, skostniałej w swych zasadach
i nie umiejącej się nagiąć do konieczno
ści życiowych.
Wybory angielskie są logicznem na
stępstwem faktów dziejowych, jakie
przeżywa ludzkość. Zdruzgotanie so
cjalizmu angielskiego tłumaczy się tern,
że idea socjalistyczna jest bezradna wo
bec światowego kryzysu, że nie jest
zdolna do rzeczowego i twórczego wy
siłku. Jej powodzenie ściśle związane
jest z dobrobytem. Była „twórcza“,
gdy chodziło o rozdział nagromadzo
nych bogactw, jest zaś bezpłodna, gdy
chodzi o odbudowę gospodarki.
Charakterystyczną tę cechę socjali
zmu dobrze znali przeciwnicy jego, któ
rzy ze ztośliwem zadowoleniem spoglą
dali na nadludzkie wysiłki socjalistów,
pragnących całą gospodarkę, całe życie
polityczne i społeczne skierować w wą
skie koryto schorzałej idei; przewidy
wali, że wcześniej lub później nastąpić
musi załamanie się i katastrofa. I jeśli
Labour Party przed rokiem mogła liczyć
na znaczne jeszcze powodzenie, to, gdy
Przyszedł niebywały wzrost bezrobocia
i wstrząs funta angielskiego społeczeń
stwo zdecydowanie odwróciło się od
socjalizmu, przeczuwając, że prowadzi
on naród do zguby. Wybory przeto mu
siały przynieść socjalistom druzgocącą
klęskę, podobnie jak przyniosły ją par% liberałów, rozbitej na trzy odłamy,
1 których część sympatyzowała z pro
gramem socjalistycznym, inna zaś część
zbliżyła się do obozu konserwatywnego,
głoszącego hasło podniesienia ceł dla
ochrony rynku angielskiego przed zale
wem tańszemi produktami przemysłu
zagranicznego. Odłamowi temu przy
wodzi John Samuel, podczas gdy grupa
Lioyd George'a związała się z socjali
zm!, dzieląc też z nimi wspólną prze
graną. w ten sposób stary wódz libe
rów, Lloyd George wobec doznanej
lęski, nie widział innego wyjścia, jak
VvVcofać się całkowicie z życia politycznef°- Karjerę Lloyd George'a uważać
należy za skończoną.
Właściwe zwycięstwo, jak to prze
grywaliśmy, odnieśli konserwatyści,
1 ^Zy szli do wyborów pod hasłem
Podwyższenia ceł dla ratowania gospöarki narodowej. W jakich rozmiarach
^stosują oni swój program w rzeczyistości, trudno dziś o tern mówić. W
/'mym bowiem obozie ich pod tym
.’zględem istnieją pewne rozbieżności.
,'.e lost to zagadnienie tak proste. An.la sprowadza główne środki żywno^'owe j surowce. Podwyżka ceł wyZi się zatem we wzroście drożyzny.

Polska stwierdza w projekcie powszechnego
nieścisłości, które w przyszłości mogą sie
Genewa. W dniu 1 listopada bież.
roku stały delegat R. P. przy Lidze Na
rodów minister Sokal wręczy! sekreta
rzowi generalnemu Ligi notę w odpowie
dzi na pismo Sekretariatu, dotyczące
rozejmu rozbrojenia. W nocie tej mini
ster Sokal na zlecenie rządu polskiego
oświadcza, iż rząd polski przyjmuje za
sadę rozejmu rozbrojenia uważając, że

W dn. 28 ub m. przypadała dwunasta
rocznica sakry biskupiej obecnego Ojca
św., Piusa XI, otrzymanej w archikate
drze warszawskiej z rąk J. E. ks. kardy
nała Al. Rakowskiego, arcybiskupametropolity warszawskiego. Dostojny
konsekrator w rocznicę tak pamiątkową
wysłał w imieniu swojem, kapituły i du
chowieństwa warszawskiego telegram z

na ment&rzi
Katowice. Wczoraj po poł. na cmen
tarzu wojsk, w Katowicach ks. kapelan
mjr. Binkowski odprawił modły żałob
ne i wygłosił okolicznościowe kazanie.
Następnie imieniem ?. Wojewody złożył
na grobach wieniec naczelnik wydziału
wojskowego dr. Röbel, imieniem woj
skowości, dowódca 23 dywizji śląskiej
gen. dr. Zając. Związek Oficerów Rezer
wy oraz imieniem miasta wiceprezydent

w
ar

przyjęcie powszechnego rozejmu roz
brojenia jest rzeczą wysoce doniosłą,
która mogłaby w wysokim stopniu uła
twić zadanie przyszłej konferencji roz
brojeniowej. W ostatnim punkcie swej
noty minister Sokal zwraca uwagę na
fakt, że postanowienia dotyczące rozej
mu rozbrojenia, które z racji braku pre
cyzyjności mogłyby być wykorzystane

w celach sprzecznych z duchem rezolu-*
cji 12-go Zgromadzenia Ligi w tej spra
wie przemilczają zagadnienia sankcyj na
wypadek niestosowania się do przyję
tych zobowiązań i nie przewidują żadnej
kontroli. Swoją ostateczną decyzję rząd
polski zarezerwuje sobie do chwili zba
dania odpowiedzi innych państw, szcze
gólnie zaś tych, które położone są w regjonie interesującym Polskę z punktu
widzenia jej bezpieczeństwa. Wreszcie
rząd uważa, iż sprawa rozejmu rozbro
jenia winnaby być umieszczona jako
życzeniami oraz z wyrazami najwyższe pierwszy punkt na porządku dziennym
go hołdu Namiestnikowi Chrystusowe
mu. W odpowiedzi nadeszła odpowiedź lutowej konferencji. (PAT.)
z Watykanu: ,,Ojciec św. wzruszony
Straszna śnieżyca na Śląsku
bardzo życzeniami i hołdem w rocznicę
Jego sakry biskupiej, dziękuje i ze swej
Opolskim.
strony przesyła Waszej Eminencji ży
Bytom. W nocy na niedzielę śrożyczenia wszelkiej pomyślności. Kardynał la się na całym Śląsku Opolskim wielka
Facelii".
śnieżyca, która wyrządziła duże szko
dy. Z licznych miejscowości donoszą o
zerwaniu dachów z domów, nadto burza
połamała dużo drzew oraz pozrywała
przewody telefoniczne i elektryczne. W
powiatach bytomskim i opolskim przez
Skudlarz. W czasie składania wieńcy dłuższy czas nie było światła- Na po
orkiestra wojskowa odegrała hymn ża lach leży śnieg grubości do 20 cm.
łobny. O godz. 18 gen. dr. Zając złożył
wieniec u stóp pomnika Nieznanego Po Porozumienie między Kościołem a rzą
dem na Litwie.
wstańca na placu Wolności.
Rzym. Nadeszła tu wiadomość z Ko
Wczoraj o godz. 13 imieniem P. Wo wna, że w stolicy Litwy odbyły się ob
jewody złożył wieniec na grobie pierw rady przedstawicieli Eoiskopatu litew
szego wojewody śląskiego ś. p. Rymera skiego z prezydentem Smetoną i premie
rem Tubialisem. Przebieg narad pomyśl
wicedyrektor Gebhardt. (PAT.)
ny, jest możliwość dojścia w niedługim
czasie do porozumienia. (KAP.)

Przepadli w wyborach.

Grecja rozżalona na Anglję.

Ateny. Wiadomości o krwawych
wypadkach na Cyprze wywarły w ca
łym kraju nader przykre wrażenie. Cała
prasa odwołuje się do szlachetności An
glji, lecz potępia pogróżkę zniesienia
konstytucji cypryjskiej. Dzienniki do
noszą, iż rząd zakazał odbycia w nie
dzielę uroczystego nabożeństwa żałob
nego za ofiary rozruchów na Cyprze. W
Atenach utworzył się komitet z udzia
łem przedstawicieli wszystkich stron
nictw dla ochrony praw Cypru. Odezwa
ogłoszona przez komitet, wspomina o
węzłach, łączących Grecję z Anglją, lecz
Podczas ostatnich wyborów angielskich przepadli m. in. powyżsi kandydaci na posłów do izby zaznacza, iż tradycje tej ostatniej naka
zują jej zadowolnić aspiracje narodowe
gmin (parlamentu): Wallace, Mosley i miss Bondfield.
ludności cypryjskiej. (PAT).
Poza tem w rządzie zasiadają Macdo
nald i paru liberałów, którzy niewątpli
wie będą wstrzymywali zbyt daleko
idące zapędy skrajnego odłamu konser
watystów, dążącego do utworzenia z
Imperium brytyjskiego wielkiego bloku
celnego. Nie sądzimy, by w najbliższej
przyszłości- przyszło na tem tle do tarć
w łonie rządu, których następstwem mu
siałyby być osobowe zmiany w nim.
Można przypuszczać raczej, że dojdzie
do jakiegoś uzgodnienia poglądów na to
zagadnienie między zwolennikami pro
tekcjonizmu (konserwatystami) a zwo
lennikami
liberalizmu
(Macdonald,
Snowden ' liberal!). Liczyć się więc w

każdym razie należy przynajmniej z
umiarkowanym protekcjonizmem w An
glik co jednak i tak już odbije się ujemnie
na eksporcie Francji, Niemiec i Polski do
Anglji.
. Zwycięstwo konserwatystów w An
glji kładzie kres wewnętrznemu roz
strojowi w Anglji, wytworzonemu przez
rządy socjalistyczne, gwarantuje rów
nież większą stałość stosunków między
narodowych. Konserwatyści dali bo
wiem poznać się jako przeciwnicy wszel
kich dążeń do rewizji traktatów. Z tego
też względu wyniki wyborów angiel
skich w Polsce przyjęte zostały z wielk.em zadowoleniem.

Chiny odpowiedziały na notę Japonji.
Nankin. PAT. Rząd narodowy prze
stał swemu przedstawicielowi w Gene
wie w celu przedstawienia sekretaria
towi Ligi Narodów odpowiedź Chin na
deklarację Japonji z dnia 28. ub. miesią
ca w sprawie Mandżurji.

Wybory komunalne w Anglji.
Londyn. PAT. Dziś w Anglji i w
Walji odbędą się wybory komunalne, ustalające skład rad miejskich w 28 gmi
nach Londynu oraz w przeszło 300 mia
stach prowincjonalnych. Walka rozegra
się pomiędzy Labour Party i partją refor
mistów municypalnych, która na terenie
rad miejskich odpowiada stronnictwu
konserwatywnemu.:

tsiwmiuy.

Wszelkiemi sitami dążył bądzie przemysł niemiecki

do przezwyciężenia trudności.

Pan Prezydent wrócił do Warszawy.
Warszawa. Wczoraj przed południem
powrócił z Wisły do Warszawy p. pre
Berlin. W prezydium zarządu prze zek przemysłu Pzeszy żąda kontynuo
zydent Rzplitej. (PAT).
mysłu niemieckiego toczyła się dziś ob wania współpracy międzynarodowej ce
szerna dyskusja nad aktualnemi proble lem przezwyciężenia trudności kredyto
Żadnych zwolnień ani przeniesień
mami gospodarczemu Prezydium doma wych i stabilizacji waluty w całym
nie będzie w policji.
ga się wydania zarządzeń przez rząd święcie i we wszystkich państwach. Je
Katowice. W jednem z pism miejsco Pzeszy, mających umożliwić Niemcom
żeli zagadnienia te nie będą mogły być
wych pojawiła się wiadomość, jakoby
akcję
na
rynkach
zagranicznych.
Wa
rozwiązane
drogą współpracy między
w najbliższym czasie zamierzone było
runkiem
osiągnięcia
tego
celu
jest
obni
narodowej,
Niemcy
będą musiały pod
zwolnienie i przeniesienie z policji woje
żanie
kosztów
własnej
produkcji.
Zwiąjąć
energiczną
inicjatywę.
Odnosi się
wództwa śląskiego 400 funkcjonariuszy,
których mian oby jakoby zastąpić funk
cjonariuszami, ściągniętymi z innych
dzielnic. Jak nam Śląski Urząd Woje
Nowy
w
wódzki donosi, wiadomość powyższa w
zupełności nie polega na prawdzie i ża
międzynarodowych i reparaeyj.
dne, czy to masowe zwolnienia, czy też
przeniesienia nie są przewidziane. PAT.
Paryż. „Ile de France“ przybędzie vera na okres depresji ekonomicznej
do Hawru w poniedziałek o godzinie 10 przewidzieć należy nowy układ w spra
Budowa wodociągu na Śląsku.
I rano. Premier Laval niezwłocznie wsią wie długów międzynarodowych 1 repaKatowice. W lipcu br. rozpoczęto na
przestrzeni od Sosnowca do Królewskiej dzie na pociąg odchodzący do Paryża, racyj. Szczegóły nie są tymczasem oma
■Huty (około 18 km) budowę rurociągu, gdzie przybędzie o godz. 14. Jak donosi wiane. (PAT.)
Berlin. W ciągu niedzieli prowadzo
[będącego Śląskiem odgałęzieniem pań specjalny korespondent „Paris Midi“ z
stwowego wodociągu w Maczkach. Jest pokładu Ile de France, premier Laval ne były narady rządu Rzeszy w sprawie
ito olbrzymia inwestycja państwowa, oświadczył, że Francja będzie sama wysunięcia sprawy reparacyjnej. W
przy której pracuje obecnie około 60Ó strzegła swego bezpieczeństwa, dopóki naradach tych uczestniczył ambasador
robotników. Dotąd założono już ruro mocarstwa nie zorganizują silnych i sku niemiecki w Bösch, który dopiero-wie
ciąg na terenie Górnego Śląska na prze tecznych środków zapewnienia trwałe czorem odjechał do Paryża, v. Bösch
strzeni 12 i pół km. Pozatem gotowe są go pokoju. Po upływie moratorium Hoo- ma w poniedziałek odwiedzić Lavala.
{już wszystkie objekty kolejowe i żelbe
tonowe na tej przestrzeni. Z początkiem
grudnia ma być rurociąg na całej prze
Arsenały komunistyczne w Niemczech.
strzeni wykonany i ułożony. (PAT).

układ

Ojcobójca oddaje się dobrowolnie
w ręce policji.
Katowice. W dniu wczorajszym zgło
sił do policji w Królewskiej Hucie 20-letni Jan Plaża, zamieszkały w Królew
skiej Hucie i doniósł, że zabił ojca swego
Jana Plażę. Jednocześnie złożył dłuto
żelazne, którym dokonał zbrodni. Poli
cja wdrożyła dochodzenie. Pod wska
zanym adresem znaleziono ciężko zra
nionego w okolicę serca Jana Plażę.
Rannego przewieziono do szpitala, gdzie
jwkrótce zmarł. (PAT).

Schwytanie na gorącym uczynku.
Katowice. Wczoraj nad ranem polijcja przytrzymała na gorącym uczynku
tiwóch włamywaczy warszawskich Pio
tra Deptę i Kazimierza Janowskiego w
chwili, gdy z skradzionym już . łupem
wychodzili ze składu radiowego „Deb
il essen“ w Katowicach. Towar wartości
ib.000 zł. odebrano i zwrócono poszkodo
wanej firmie, włamywaczy zaś areszto
wano- (PAT).

Bslgja obniża zarobki górnikom.
,/ Bruksela. Postanowiono obniżyć
6arobki górników o 5 procent. MotyJwowane to jest ogólną zniżką cen arty-

Doskonale lekarstwo
(5)

(Ciąg dalszy.)

z Raz nawet trafiła na bardzo znającą
ifę znachorkę, która oświadczyła roz
paczającej młynarce, że to pewna dziew
czyna, która miała oko na młynarza,
gdy jeszcze była kawalerem, zadała mu
7>e zazdrości ku młynarce taką ciężką
chorobę.
Tereska aż w dłonie klasnęła, usły
szawszy takie mądre wytłumaczenie
wścieklizny młynarza; zapłaciła bardzo
grubo znachorce, robiła wszystko, co jej
ta poleciła, zadawała mężowi przepisa
no przez mądrą leki, niestety i te się nie
przydały na nic. Co gorsza zaszkodziły
prawie, bo Mateusz z każdym dniem był
gorszy.
,
Każda inna kobieta byłaby dała za
wygraną, lecz Tereska była bardzo
energiczną, nie miała zwyczaju rąk opu
szczać w połowie drogi, a jej ruchliwa
i odważna natura nie pozwalała żadną
miarą poddać się złemu losowi bez
walki.
— Straszne to jakieś choróbsko, za
dała ta zazdrośnica, memu biednemu
mężowi — powiedziała sobie Tereska
— nie łatwo je widać zmódż, ale trzeba

sprawie długów

to przedewszystkiem do kwestii repa
racji, w której po konferencji między
Hooverem a Lavalem pozostawiono
Niemcom inicjatywę. Prezydium prze
mysłu niemieckiego upoważniło przed
stawicieli swoich do zwrócenia się do
rządu z wezwaniem podjęcia jak najenergiczniejszych kroków. W ciągu dnia
dzisiejszego odbyła się konferencja w
ministerstwie gospodarki, w której imie
niem związku przemysłu niemieckiego
wzięli udział m. in. Krupp, von Böhlen,
Frowein, dr. Silberberg i tajny radca
Kastl. (PAT.)

Zima w całej pełni.
Berlin. Ubiegłej doby szalała na Ślą
sku Opolskim burza śnieżna. Wiatr osią
gał szybkość 30 m/sek. Na podgórzu
Śląskiem leży już trwała warstwa śnie
gu, sięgająca miejscami pół metra gru
bości- Mróz — 8 st. poniżej zera. W gó
rach Olbrzymich panuje również mróz
i leży warstwa śniegu przeciętnej gru
bości 40 cm. Kilka samochodów, znaj
dujących się w drodze utknęło w śniegu.
O wielkich śnieżycach donoszą również
z. Czarnego Lasu. (PAT).

Najazd 30.000 bezdomnych dzieci
na Moskwę.

Ryga. Dzienniki ryskie donoszą, że
w Moskwie pojawiły się znów wielkie
bandy głodnych, wynędzniałych dzieci
z których olbrzymia większość nie po
siada dachu nad głową. Lato i jesień
dzieci te spędzają na polach i w lasach,
a w zimie uciekają przed mrozami do
miasta, gdzie szukają schronienia w opu
szczonych domach, barakach, składach
rur zarządu miejskiego i t. d. Żyją z
kradzieży, napadów i rabunków. W tym
roku „Bezprizerni“ — tak nazywają się
owi młodociani włóczędzy — zjawili się
w takiej ilości,, że moskiewscy komisarze
policji poświęcili tej. „pladze“ specjalną,
konferencję. Według „Prawdy“ tym ra
zem liczba owych koczowników wynosi
30.000, a więc przeszło dwa razy więcej
niż w roku ubiegłym; dziewcząt ma bić
wśród ni-ch około 10.000. Nie ulega wab
pliwości, że w ciągu listopada ilość im
zwiększy się jeszcze eonajmniej dwu
krotnie. Ponieważ niemożliwą jest rze
czą usunąć ich z całego miasta, więc
władze postanowiły oczyścić przynaj
mniej śródmieście, gdzie cudzoziemcy
będą
mieli mniej możności zobaczenia
Policja niemiecka od dłuższego czasu wykrywa tajne składy amunicji, ukrywanej przez komu
nistów. Ostatnio w Berlinie policja natrafiła na taki tajmy skład amunicji. Na obrazku widzimy tych żebraczych hord „sowieckiego“
cały szereg przyrządów do fabrykacji bomb, maszyn piekielnych, lontów i 1 d..
raju“.
jeszcze szukać sposobów, może Pan Je
zus dopomoże.
Jakoż niebawem znalazła przecie od
powiednie lekarstwo na ową Mateuszową upartą chorobę, ta wytrwała, dobra
żona.
Razu pewnego będąc w miasteczku
na targu z masłem i z jajami, zeszła się
Tereska z jedną z kumoszek, mieszka
jącą w sąsiedniej wiosce. Kumoszka
ujrzawszy Tereskę bladą i smutną, za
raz zawołała ze współczuciem;
— Witajcie młynarko! Coś mi kiep
sko wypatrujecie, kumoszko? Czyście
aby nie chorzy?
—- Ja was też witam," kumoszko! —
odparła Tereska — toć tam niby ja zdro
wa jestem, nic mnie nie boli. Ale od fra
sunku ledwo żyję... Wiecie, że do me
go, jak przed czterema laty coś przy
stąpiło, tak do dziś spokoju mu nie daje.
— Oj, skaranie Boże z tymi chłopa
mi! — westchnęła kumoszka; ale wnet
znowu spytała:
— A radziliście się też już kogo, ku
moszko?
—* O, mój Boże! Jużbym ani nie po
trafiła zracho^ać tych pieniędzy, com
na rady i leki wydała; ale to wszystko,
jakby na psa łyko wdział?
—- Tak to tak, niegodziwy ten chłop
ski gatunek! — biadała kumoszka. —

Mój toć tam jeszcze ujdzie, nie mogę
mówić. Ale co to ja chciałam jeno po
wiedzieć? Aha! Byliście też już, mły
narko, u naszego, nowego doktora?
Okrutnie go ludzie chwalą.
— U jakiego naszego doktora?
Gdzie?
— To wy nic nie wiecie? Ano, u te
go, co się przed gody do miasteczka
sprowadził. Pono bardzo znający dok
tór.' W naszej wsi kilkoro pomógł; a
włodarza, co już konał i gromnicę mu
palili, też uzdrowił.
— Cosik sobie przypominam — rze
kła w zamyśleniu Tereska — wydaje
mi się, że nasz czeladnik niby wspomi
nał o jakimś mądrym doktorze; ale co?
gdzie tam moja głowa do pamięci teraz!
Może to ten sam doktór, co wy mówicie?
— Jużcić nie inaczej będzie. No, wi
dzicie, kumoszko, że nie prawię, byle
językiem obracać. Już jak co wiem. to
wiem. A wam radzę, młynarko, idźcie
dc tego doktora.
— Ano, skoro ma być taki znający,
jak mówicie, to i pójdę. Tymczasem
Bóg wam zapłać, kumoszko! Straciłam
już tyle na tych doktorów, niech tam
i to jeszcze stracę.
Kumoszki uścisnęły się za ręce, po
całowały się w oba policzki i każda po
szła w swoją stronę. Jedna kupić soli

i oleju, druga poszukać mieszkania sła
wnego doktora.
Wnet je Tereska znalazła; pokazano
jej na piękniejszy dom w rynku, w któ
rym mieszkał pan doktor.
Młynarka zadzwoniła, stara gospo
dyni wprowadziła ją do pokoju, gdzie
młody doktor siedział pochylony nad
biurkiem, szperając coś w książce Te
reska pochwaliła Pana Boga, doktor jej
ładnie odpowiedział, a odsunąwszy na
bok książkę, spytał przyjaznym gło
sem:
— Cóż mi to powiecie, moja ko*
Letko?
— Ano, nic dobrego, proszę pana
doktora! Oto mój już mi czwarty rok
waryjuje; jakby go, nieprzymierzająC
zły duch opętał;
— A leczył się też już wasz na tę
warjacją? — spytał doktor.
•— A jakby nie! Gdzie mi jeno radzE
gdzie ino wiedziała, tam jeżdżała i ra
dziła się, ale wszystko napróżno. Anj
mądrzy, ani mądre nic nie pomogły. ^
się zalewał tą przeklętą „Oparą“ tak si5
zalewa, a mnie co dzień bije i poniewie
ra. Nie żałowałam też gęby, miotW
i paznokci, ale to okrutnie twardy z na
tury chłop, więc ...
(Ciąg dalszy nastąpi.)

©dema

Kronika bieżącą
Św. Huberta, bisk,
ur. 656 t 727.
Św. Malachiasza, ar
cybiskupa, wyzn.
ur.1094t 1148.
Słów.: Chwalisław.
Jutro, środa, 4 listopada: Św. Karola
Boromeusza,, arcybiskupa, św. Witalisa
Wschód

Zachód

Słońca
o godz. 6.36, o godz. 16.18
Księżyca o godz. 22.47, o godz. 13.51
Ostatnia kwadra o godz. 8.01.30.

Z historii Maskle5.
3 listopada. 1506. Umarł Mikołaj III,
książę raciborski, bez potomka. — 1744.
Założenie łacińskiego gimnazjum w Ru
dach, na wzór rodzaju zakładów jezuic
kich- W roku 1784 liczyło gimnazjum
201 uczniów. — 1849. Otwarcie semina
rium w Pyskowicach. — 1871. Na zarzą
dzenie rejencji w Opolu odbyły się wy
bory przedstawicieli bytomskich, upo
ważnionych do dawania oświadczeń w
imieniu parafji o konieczności budowy
nowego kościoła w Bytomiu (kościoła
św. Trójcy). — 1892. Ominę Nakło wy
niesiono do samodzielnej parafji. — 1897.
Poświęcenie kościoła w Chrąstach, w
pow. opolskim, którego dokonał ks. pro
boszcz Wrzodek z Opola. — 1928. Po
grzeb redaktora i wydawcy „Katolika“
Adama Napieralskiego w Suszcu.
W roku: 1260. Książę opolski Wła
dysław stanął w polu przeciw Czechom
po stronie Otokara II. księcia moraw
skiego, który odniósł świetne zwycię
stwo nad Stefanem węgierskim. — 1264.
Władysław, ks. opolski, daruje grunt pod
klasztor OO Minorytów w Głogówku.
1267. W dokumentach z tego roku znaj
dujemy wzmiankę o granicznych kamie
niach pomiędzy miastem Raciborzem i
wsią Studzienną. — 1268. Siestrzan bi
skupa Tomasza I, został biskupem wro
cławskim, jako Tomasz II, który pocho
dził z rodu polskiego, herbu Koźlerogi.
1268. Do tego roku wieś Grotków była
założona na prawie niemieckiem, której
właścicielem był burgrabia de Rützen,
który mianował się hrabią Grotkowa.
— W sprawie umorzenia zaległości
podatkowych detalistom tytoniowym.
W związku z wiadomościami, jakoby
ministerstwo skarbu zamierzało umo
rzyć zaległe podatki wszystkim detali
cznym sprzedawcom wyrobów tytonio
wych, dowiadujemy się, że o masowem
umorzeniu podatków nie może być mo
wy, gdyż byłoby to sprzeczne z obowiązującemi ustawami. Natomiast w wy
padkach wyjątkowych, zasługujących
na uwzględnienie, ministerstwo skarbu
umarzać będzie detalicznym sprzedaw
com tytoniowym zaległy podatek do
chodowy.
7- Szczegóły projektu ustawy o kon
cesjonowaniu przedsiębiorstw autobuso
wych. Wniesiony do sejmu przez mini
sterstwo robót publicznych projekt usta
wy o koncesjonowaniu przedsiębiorstw
autobusowych przewiduje wprowadzęnic koncesyj w okresie dwuletnim; w
cmgu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy, przedsiębiorcy, utrzymujący onccnie linje komunikacji autobusowej, bc
musieli uzyskać zezwolenia na dalp eksploatację linij w ciągu dwu lat
,° tym terminie udzielane będą końcez Prawem wyłączności na jedną lut
Kuka linij autobusowych, przyczem moż*we będzie udzielanie oddzielnych konCe$yj na przewóz osób i oddzielnych m
Przewóz towarów. Według projektu ustawy, minister robót publicznych za
hzeżone ma prawo udzielania koncesy
Jz Prawa wyłączności, t. zn., że na eksumatację pewnych odcinków mogłyby
zyskać koncesje dwa lub więcej przed'Sbiorstw. Koncesje wydawać będą uz?dy wojewódzkie, przyczem odwoła
*a od ich decyzyj rozpatrywać będzie
mister robót publicznych. PierwszeńWo w ubieganiu się o koncesje maj?
% adze samorządowe, poczta i koleje
j|^da koncesjonowania komunikacj
‘obusowej spotkała się naogół z życz-

Wojewódzkiego Komitetu do spraw bezrobocia.
Katowice, 2 listopada.
Przesilenie światowe trwa z niezmniejszoną silą. Miijony bezrobotnych
cierpią skrajną nędzę. U nas w woje
wództwie Śląskiem liczba bezrobotnych
sięga, jak wiadomo 60.000. Obowiąz
kiem wszystkich obywateli jest otocze
nie opieką najnieszczęśliwszych naszych
braci, pospieszenie im z pomocą.
Pracą organizacyjną w tym kierun
ku, zajmuje się u nas w województwie
Śląskiem, Wojewódzki Komitet dla
spraw bezrobocia, zorganizowany w
kwietniu br., a skupiający w sobie przed
stawicieli wszystkich warstw społecz
nych bez różnicy przekonań politycz
nych, wyznaniowych, oraz przynależ
ności narodowej.
Wojewódzki Komitet do spraw bez
robocia w toku swej działalności prze
prowadził dobrowolne opodatkowanie
się tych, którzy jeszcze zarabiają,
wprowadził znaczki, karty podatkowe,
zbiórki miesięczne i zebrał tą drogą su
my poważne, które w dużej mierze przy
czyniły się do ulżenia losu bezrobotnym.
Ale to wszystko nie wystarcza jeszcze,
zwłaszcza w obliczu zimy, która nad
ciąga i która pogorszy jeszcze dolę bez
robotnych.
Toteż Wojewódzki Komitet do spraw
bezrobocia postanowił w programie
swej akcji urządzić w miesiącu grudniu
celem przysposobienia większych fundu
szów, „Wielką Loterię Fantową“ na

rzecz ofiar przesilenia gospodarczego.
Zwracamy się więc znowu z gorącą
prośbą do wszystkich obywateli woje
wództwa śląskiego o składanie na
wzniosły ten cel darów w naturze w ka
żdej formie. Niech każdy da to, co mu
dać najłatwiej, a więc czy to sukno, czy
gotowe, nowe ubrania, płótno lub bieli
znę, książki lub przybory do pisania, ja
kiekolwiek inne przedmioty codzienne
go użytku, bo Wojewódzki Komitet do 1
spraw bezrobocia przyjmie wszystkoJ
co posiada wartość.
Zwracamy się przedewszystkiem do
właścicieli i dyrektorów wielkich przed
siębiorstw przemysłowych i handlo
wych, do instytucyj bankowych i ubez
pieczeniowych, do właścicieli' majątków
ziemskich, kopalń i hut, do właścicieli
nieruchomości i kapitałów, oraz wszyst
kich tych, których dochody przewyż
szają minimum egzystencji ich stanu.
Przekonani jesteśmy, że jak dotąd, tak
i w tej akcji społeczeństwo pójdzie nam
na rękę, iż wypróbowana jego ofiarność
niezawiedzie i tym razem.
Wszelkie dary w naturze przyjmuje
generalny Sekretariat wydziału wyko
nawczego Wojewódzkiego Komitetu do
spraw bezrobocia, gmach wojewódz
twa, wydział pracy i opieki społecznej,
pokój 712, III p:
Ks. Biskup Adamski
Dr. Michał Grażyński Konstanty Wolny
wojewoda
marsz, sejmu.

Składajcie dary na rzecz »Wielkiej
Loterii Fantowej" dla bezrobotnych.

Listy naszych Czytelników.
Święto Chrystusa Króla w Rybniku.
Wzniosła uroczystość, która się od
była w niedzielę, dnia 23 października
br. w kościele św. Antoniego, poprze
dzona została cyklem pięknych kazań o
Chrystusie Królu. Był to wielki prze<gląd myśli katolickiej w stosunku do po
łożenia ogólno-światowego. Głębokie i
aktualne myśli pobudziły słuchaczy w
dniu uroczystości do tłumnej manifesta
cji przez udział w nabożeństwach. Głów
nym punktem uroczystości było poświę
cenie nowego ołtarza, zbudowanego ku
czci Najśw. Serca Jezusowego. O godz.
5.30 przy rzęsistem oświetleniu kościoła
ks. dziekan T. Reginek wygłosił kaza
nie o znaczeniu Najśw. Serca Chrystu
sa Króla- Po kazaniu przy asyście du
chowieństwa ks. dziekan poświęcił oł
tarz i odprawił Mszę św. na intencję ofiarodawców. W czasie Mszy św. odby
ła się generalna Komunja św. dla około
2000 parafian. O godz. 8, 9 i 10 odbyły
się również Msze św. i kazania, z któ
rych główne kazanie wygłosił ks. dr.

Gołąb. Po południu odbyły się uroczy
ste nieszpory przy licznym udziale mło
dzieży, zw. katolickich i parafian. Dzień
ten był dla parafji piękny i godnie ob
chodzony. Do upiększenia uroczystości
przyczynił się nowy ołtarz Najśw. Ser
ca Jezusowego, który stanął dzięki zapo
biegliwości ks. dziekana Reginka, człon
ków Bractwa Serca Jezusowego i para
fian, którzy nie szczędzili ofiar; składali
je na ręce p. Franciszka Chrószcza, zna
nego działacza na polu pracy katolickiej
i narodowej. Pan Franciszek Chrószcz
przeszło 40 lat pracuje przy kościele i za
jego też staraniem ufundowano wiele upiększeń kościoła, zaś ołtarz Najśw- Ser
ca Jezusowego niech będzie koroną jego
wysiłków. Niech przez Najświętsze Ser
ce Cłfrystusa Króla spłyną na parafję i
kochaną ojczyznę obfite łaski. Wiel. ks.
dziekanowi i p. Franciszkowi Chrószczowi za przyczynienie się do wzniesie
nia wspaniałej budowy ołtarza parafia
nie składają serdeczne „Bóg zapłać“.
Parafianie.

liwą oceną ze strony przedsiębiorstw bę w Bytomiu, zostanie przeniesiony do
autobusowych.
Szwajcarii na przeciąg zimowych mie
sięcy. Biura zostaną ulokowane w
— Utworzenie centrali zakupów kas Montreux nad jeziorem Genewskiem.
chorych. Jak się dowiadujemy, w naj Prezydent tego sądu Kaeckenbeck oraz
bliższym czasie utworzona zostanie Cen sędziowie Schneider i Stelmachowski
trala zakupów kas chorych, która pokry wyjadą do Szwajcarii w tych dniach.
wać będzie całkowicie potrzeby wszy Czasowe to przeniesienie jest spowodo
stkich kas na terenie całej Polski, począ wane złym stanem zdrowia prezydenta
wszy od środków leczniczych, a skoń Kaeckenbecka. Część biur pozostanie w
czywszy na samochodach i wszelkim Bytomiu, gdzie również odbywać się bę
taborze. Celem utworzenia Centrali za dą posiedzenia publiczne.
kupów jest zaoszczędzenie zbędnych ko
sztów pośrednictwa przy dostawach do
* Ofiary na rzecz „Wielkiej Loterji
poszczególnych kas. Centrala zakupów Fantowej“. Na skutek odezwy Ogólne
kas chorych zorganizowana będzie jako go Komitetu niesienia pomocy bezrobot
jednostka samodzielna. Statut centrali nym następujący kupcy złożyli znacz
zatwierdzony zostanie przez ministra niejsze ofiary w naturze na rzecz „Wiel
pracy i opieki społecznej w terminie do kiej Loterji Fantowej“. 1. „Union“ —
15. listopada br.
Textil Sp. Akc. Lubliniec, 2. Magazyn
mód Wienern Katowice, 3. J. Lukaschik,
fabryka mydła Tarn. Góry. 4. „Hermes“,
hurt. tow. spożyw. Król. Huta, 5. Jenk* Przeniesienie sądu rozjemczego dla ner Jerzy, fahr, likier. Kamiennica-Bielspraw Górnego Śląska do Szwajcarii. ska, 6. Fiedler i Glaser, młyn parowy
Sąd rozjemczy dla spraw Górnego Ślą Katowice, 7. Spandorf, konfekcja męska
ska, który dotychczas miał swoją siedzi- i damska, Król. Huta, 8. Scheier i Koha-

Województwo śląskie.

Dla oczyszczenia krwi pijcie rano przez 1 1ka dni z rzędu szklankę naturalnej wody gorz
kiej Franciszka-Józefa. Żądać w aptek, i dr- r

ne, zegarmistrz Katowice, 9. Grabowski
i M„ skład manufaktura Katowice, 10
Mańka, skład wag, Król- Huta, 11. Dorn
Towarowy Bobrek Katowice, 12. Emii
Mizera, delikatesy Katowice, 13. S. W.
Niemojewski, fahr, papieru Bielsko, 14.
„Kołłontaj“, fahr, mydła Katowice-Brynów, 15. Jan Prochaska, dom towarowy
Bielsko. Wśród firm powyższych wy
różniają się firmy: „Union“ — Textil Sp.
Akc. oddział w Lublińcu, , „Kołłontaj“,
fabryka mydła, Jan Prochaska, dom to
warowy Bielsko i firma „Hermes“, hurt.
tow. spożywczych i kolon, w Król. Hu
cie, których zdeklarowane
towary
przedstawiają poważną wartość.
* Cło na książki. Z dniem 1 paździer
nika br. wprowadzone zostało cło na
książki, broszury, mapy i plany, obrazy
i rysunki, fotografie, pocztówki itp„ drukowane w języku polskim, a przywożo
ne z zagranicy. Cło wynosi 120—780
zł. od 100 kg. Rozporządzenie to ma
na celu obronę polskiego przemysłu dru
karskiego, który ponosił poważne straty
na skutek drukowania zagranicą ksią
żek w języku polskim, oraz pocztówek,
map itp., "które mogły być wykonane w
kraju. Książki w językach obcych ko
rzystać będą nadal z bezcłowego przy
wozu.
* Obniżka płac w przemyśle metalo
wym i przetwórczym zatwierdzona. Mi
nisterstwo pracy i opieki społecznej roz
porządzeniem z dnia 17 października na
dało moc obowiązującą orzeczeniu ko
misji pojednawczo - rozjemczej w Kato
wicach z dnia 14 września br. w sprawie
obniżki zarobków o 4 procent w prze
myśle metalowym i przetwórczym z dn„
15 października br.

Z Katowickiego
Koncerty na rzecz bezrobotnych.
Katowice. Komitet niesienia pomocy
bezrobotnym zawiadamia, że ze wzglę
dów technicznych koncert wojskowej
szkoły muzycznej odbędzie się 4 listopa
da br. a wieczór pieśni legionowych w
dniu 7 listopada br-, koncert kompozy
torski K. Szymanowskiego w dniu 24,
listopada br.
Zasadzenie redaktora odpowiedzialnego
„Polonii“ na 11 miesięcy więzienia.
Katowice. W piątek odbyła się w są
dzie grodzkim rozprawa przeciwko re
daktorowi „Polonii“ p. Skrzypczakowi,
którego zaskarżył ad w. Witczak za obrazę. Sąd skazał p. Skrzypczaka na
5 miesięcy więzienia i 2000 zł. nawiązki
p. Witczakowi. — W tym samym dniu
odpowiadał tenże redaktor za wiado
mość p. t. „Nieporozumienie między
Bankiem Polskim a Bankiem Gospodar
stwa Krajowego“. Skarżył Bank Gosp.
Krajowego. Prokurator domagał się ka
ry 3-letniego więzienia. Sąd skazał p.
Skrzypczaka na 6 miesięcy więzienia.
Dwóch braci skazanych za nożownictwo.
Katowice. W ub. piątek odpowiada
li przed sądem okręgowym bracia Belnowie z Mysłowic, oskarżeni o zadanie
15 ran nożem Majzerowi. Krytycznego
dnia pokłócili się Bełnowie z Majzerem
i w trakcie bójki pokłuli go nożami, tak
silnie, że sześć tygodni musiał się le
czyć, obecnie nie może władać swobo
dnie prawą ręką- Sąd wydał wyrok,
skazujący każdego z braci po 1 roku
więzienia. Ponadto każdy z nich musi
zapłacić po 1000 zł, Majzerowi tytułem
odszkodowania.
Szofer okradł swego pracodawcę.
Katowice. Pinkus Żerkowicz, ku
piec z Katowic doniósł, że szofer jego
Jan Krawiec z Zawodzia, po zwolnieniu
go w dniu 15 ub. m„ skradł mu z gara
żu, mieszczącego się przy ul. Powstań
ców 26 skrzynek sera, 4 skrzynki śledzi
i hupę sygnałową od samochodu marki
„Bosch“, łącznej wartości 160 zł. Ostrze
go się przed nabyciem skradzionych rzeczy.
Przytrzymanie sprawcy napadu na urząd pocztowy.
Katowice. W toku dochodzeń, pro
wadzonych w sprawie napadu rabunko-

'WeWna urząd pocztowy w 7mijance,
gmina Potok Złoty w powiecie często
chowskim, gdzie zastrzelono pocztyljona i zrabowano 2000 zł., przytrzymano
w dniu 29 ub. mu na dworcu osob. w Ka
towicach jednego z sprawców tego na
padu i zabójstwa. Przytrzymany Wła
dysław Żernicki bez stałego miejsca za
mieszkania i bez zajęcia, odstawiony zo
stał do dyspozycji wydziału śledczego w
Częstochowie.

Stowarzyszenie iw. Zyty w Katowicach.

1. Zebrania regularnie się odbywają
w pierwszą niedzielę miesiąca z wyjąt
kiem listopada, w którym ze względu na
Dzień Zaduszny zebranie przełożone zo
stało na niedzielę drugą, na dzień 8 li
stopada o godz. 17.
2. Wzywa się wszystkich członków,
aby każdą zmianę adresu jaknajprędzej
zgłosili w sekretariacie.
Włamanie.
3. Stowarzyszenie zorganizować
Alichaikowice w Katowickiem. W chce następujące kursa: gotowania, na
nocy na 29. października weszli niezna krywania, szycia, gier i zabaw dla piani sprawcy do piwnicy restauratora To
masza Tomanka, przy ul. Kościelnej 61
i skradli 3Ö butelek różnego rodzaju li
kieru i koniaku łącznej wartości 350 zł.

stunek, pielęgnowania niemowląt i ha
ftu. Ostateczna decyzja zapadnie po
zgłoszeniach, które złożone muszą być
w ciągu dni 8 w sekretariacie z poda
niem, w którym kursie się chce wziąć
udział oraz które dni i godziny byłyby
dogodne.
4. Przypomina się członkiniom prze
pis ustaw, że wykluczone są te, które
przez pół roku zalegają w płaceniu skła
dek. Składki mają być uiszczone u za
stępowych albo w sekretariacie.

Z Śląska Opolskiego.

Z Kró'. Huty

Z Bytomskiego.
Niejaki Zok z Mikulczyc zbierał wę
gle na hałdzie przy kopalni „Prusy“.
Zok został przejechany przez wózki zje
żdżające z hałdy do kopalni i doznał
śmiertelnych obrażeń. Śmierć nastąpiła
natychmiast.

wiono, samochód, wiozący uczniów —
zderzył się z wozem meblowym. Wsku
tek wypadku inżynier Boeddeker po
niósł śmierć na miejscu, a Palarz i Brzo
za ulegli ciężkim ranom. Kierowcę samachodu Daniela skazał sąd na 2 miesią
ce więzienia.
*
Dzieci, bawiące się zapałkami wznie
ciły ogień w zabudowaniach gospoda
rza Wziątka w Małych Piotrowicach.
Spaliła się stodoła z tegorocznemi zbio
rami, oraz budynki gospodarcze. Ogień
przeniósł się na zabudowania sąsiada
Lamii; spłonął dom mieszkalny i wszy
stkie inne zabudowania.

Tysiące głodnych czeka na Twoją
pomoc!
Dzieci Twoje są syte i ciepło ubrane.
Prawda? Z pewnością zaopatrzyłeś się
już na zimę w węgiel i zapasy jarzyn.
Nie dokucza Ci ani głód, ani zimno, -»
wszak prawda?----------Ale jeśli Tobie w dzisiejszej dobie
ciężkiego przesilenia gospodarczego powodzi się pod względem materialnym
stosunkowo dobrze, powinieneś równo
cześnie pamiętać o bezrobotnych współ
rodakach i Ich rodzinach!
Powinieneś wziąć na dożywianie ubogie dziecko, złożyć na rzecz bezro
botnych ofiarę w naturze za pośrednietwem „Caritasu" wzgl. miejscowego
Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobot
nym lub też nieść doraźna popioc pozba
wionym pracy zarobkowej, przekazując
datki pieniężne na konto P. K. O.
Nr. 307-795.
Nie zwlekaj dłużej ani godziny, bo
tysiące głodnych czeka na Twoją po
moc!

Okręgowy sekretariat inwalidów górni
czych i hutniczych.
Król. Huta. Zarząd organizacji górni
czo-hutniczych inwalidów, wdów i sie
rot woj. śl. urządza okręgowy sekreta
riat od 15 października br. przy ul. Mie
lęckiego 14 w Król. Hucie u pana CzerW tych dniach pisaliśmy o zasądze
Napad na sklep.
wionki. Sekretariat będzie otwarty tylko
niu
ślusarza Thomasa z Karbu na karę
Radzionków w Tarnogórskiem. W
w czwartki co tydzień. Do sekretariatu
śmierci za zamordowanie kupca Walte
sobotę około godziny 6 wieczorem
okręgowego przyłączone są fil je Król.
ra. W uzupełnieniu tej wiadomości do
napadło na wychodzącą ze sklepu w Ra
Hutą, Chorzów i Łagiewniki. .
nosimy, że matka skazanego wysłała
dzionkowie Anielę Jarosławską czterech
podanie ułaskawienia swego syna.
Złodzieje w hali targowej.
opryszków i zrabowali jej teczkę, zawie
*
*
Król. Huta. Dnia 29. ub. m. w godzi
rającą około 600 zł gotówki. W czasie
Ślusarz Józef Piechala z Bytomia pod
nach nocnych włamali się nieznani spra
dochodzeń policyjnych przytrzymani zo
rabiał
karty
cyrkulacyjne,
za
co
przez
wcy do hali targowej. Sprawcy przez
Z Prudnickiego.
stali jako sprawcy napadu Karch z Mia
sąd
ławniczy
został
skazany
na
100
ma
otwór w dachu opuścili się na pokład a
Dwoje
dzieci
w
wieku
3
i
5
lat
zapa
rek
kary
pieniężnej.
Piechala
wniósł
steczka, Wosta! August i Wostal Wilnastępnie po wybiciu otworu w suficie,
liło
ogień
na
kartoflisku
w
pobliżu
posia
odwołanie,
edyż
karę
uważał
za
zbyt
helm oraz Wysypoł Wojciech, wszyscy
weszli do inspekcji hali targowej, gdzie
dłości
rolnika
Roboty
w
Żabniku.
Gdy
to
ciężkąW
tych
dniach
P.
odpowiadał
z Radzionkowa.
zamierzali rozbić kasę ogniotrwałą. —
Spłoszeni prawdopodobnie przez stróża przed sądem drugiej instancji i został zakazano, dzieci udały się do stodoły,
mocnego, zamiaru tego nie dokonali i skazany na miesiąc więzienia. Apelacja gdzie znowu bawiły się zapałkami i wy Redukcje 40 urzędników w hucie srebra.
zbiegli w niewiadomym kierunku. Na wyszła więc na niekorzyść oskarżone- wołały pożar. Ogień zniszczył stodołę
Strzybnica w Tarnogórskiem. Pierw
wraz z zapasami zboża i paszy.
miejscu znaleziono łom żelazny i dłuto, go.
sza
partja urzędników zwolniona przez
*
Z Gliwickiego.
oraz świder centralny i około 10 m po
huty
srebra i ołowiu w Strzybnicy w
Pewien uczeń był w odwiedzinach u
wrozu.
W gminie Pławniowice zaniemogły swej matki, zamieszkałej w Łączniku. powiecie tarnogórskim opuszcza zajmo
obłożnie dwie kobiety. Lekarz stwier Wracając na rowerze do miejsca pracy, wane posady w dniu 31 października.
Karygodny wybryk.
dził tyfus. Cierpiące na tę zakaźną cho został napadnięty przez dwóch męż Następna partja urzędników opuszcza
* Król. Huta. Dnia 28. ub. m. około robę osoby odstawiono do lecznicy w
czyzn, którzy prawdopodobnie spodzie pracę z dniem 30 listopada a reszta pod
północy, handlarz Augustyn Sznurowa, Gliwicach.
wali się znaleźć pieniądze. Nic jednak nie koniec grudnia. Ogółem straci pracę w
*
wspólnie z bezrobotnymi Jerzym Krautych zakładach 40 pracowników umy
Izem i Jerzym Copikiem w stanie nie
W ubiegłą niedzielę założono w Pil znalazłszy, rabusie potrzaskali rower a słowych.
trzeźwym, wyważyli drzwi mieszkania chowicach Kongregacje Mariańską dla chłopca pobili dotkliwie a w dodatku oMarkusa Griinera, przy ul. Mielęckiego dziewcząt polskich z Pilchowic, Lebo- debrali mu paczkę z bielizną i ubraniem
19. Wyważone drzwi wrzucili do jego szowic i Wielopola. Założenie Kongre roboczem.
.mieszkania, a następnie przynieśli koło gacji nastąpiło za staraniem miejscowe
Po dwóch tygodniach odkryto trupa
Z Nyskiego.
'od wozu ciężarowego, 3 zbiorniki na go ks. kapelana, któremu bardzo leży na
w mieszkaniu.
Spłoszyły się konie gospodarza Jahodpadki, skrzynie z wapna i wszystkie sercu wychowanie młodzieży w duchu
Łódź.
Policja
znalazła w mieszkanki
nela z Bischofswalde i wpadły na przy
te rzeczy wrzucili do jego mieszkania, religijnym.
przy
ul.
Wiznera
12 trupa Wacława
drożne drzewo, przyczem 59-letni wła
*
niszcząc mu przez to urządzenie miesz
Sfalka,
zredukowanego
urzędnika miej
ściciel wypadł z wozu tak nieszczęśli
kaniowe. Wezwana na miejsce wyoadNa zabawie w Ziemięcicach doszło wie. że wskutek złamania kręgosłupa skiego. Jak stwierdzono, zwłoki Stalka
,ku policja, sprawców przytrzymała i do bijatyki, wobec czego gospodarz przy
leżały już przeszło 2®tygodnie
Pier
zabił się na miejscu.
odstawiła ich do aresztów policyjnych wołał policję. Dwóch urzędników poli
wiastkowe
śledztwo
ustaliło,
iż
została
*
aż do wytrzeźwienia.
cyjnych przytrzymało jednego z głów
Sekretarz
miejski
Grosspietsch w dokonana zbrodnia na tle rabunkowem.
nych awanturników i zamierzało go od
Szereg osób podejrzanych o udział W
Zaginął chłopiec.
prowadzić na odwach policyjny. W dro Nysie Został pozbawiony urzędu za zbrodni aresztowano, śledztwo trwa.
‘ J Król. Huta. Dnia 8. września br. od dze napadło na urzędników około 15 lu sprzeniewierzenie 2.774 marek na szko
dalił się z domu rodzicielskiego z Król. dzi uzbrojonych w noże, którzy zadali dę miejskiego urzędu opieki społecz
Katastrofa budowlana.
Huty, ul. Mickiewicza 18 Henryk Stoi, urzędnikom szereg ran kłutych w ple nej. Przeciw Grosspietschowi wdrożo
Warszawa. Przy ul. Wołowskiej 86
ur. 10. 2. 1918 roku syn śp. Franciszka cy. Rannymi zaopiekowali się przecho no postępowanie dyscyplinarne, nadto zawaliło się rusztowanie nowobudującei Zofji i dotychczas do domu nie powró dnie i odwieźli ich do szpitala w Gliwi skierowano skargę do sądu.
go się pawilonu tow. kursów technicz
*
cił. Wymieniony już kilkakrotnie odda cach. Napastnicy zbiegli, lecz ich po
nych. Robotnik Władysław Rogoziński
W lasach pod Nysą leśniczy Rybar- został zabity na miejscu a robotnik Sta
lał się z domu, lecz po upływie kilku dni znano.
czyk przytrzymał dwóch podejrzanych nisław Chiniarski odniósł ciężkie rany.
powracał. Obecnie jednak ślad po nim
Z
Raciborskiego.
ludzi,
którzy podczas legitymowania ich
zaginął. Zaginiony jest wzrostu około
poczęli
się szamotać, a jeden z nich po Śmiercią przypłacił popełniony mord.
1.15 m, o twarzy okrągłej, włosach jaSiedmioletni Karol Behr, przebiega
Poznań. Sąd okręgowy w Lesznie,
sno-blond, ubrany w marynarkę siwą i jąc przez ulicę, wpadł pod maszynę pe czął uciekać, jak twierdzi Rybarczyk.
bronzowe spodnie manszestrowe, bez wnego motocyklisty z Raciborskiej Ku Leśniczy począł gonić uciekającego i w na sesji wyjazdowej w Gostyniu, ska
obuwia. Wiadomości, któreby się mo źni. Chłopczyk doznał ciężkiego pęknię drodze przez przypadek miała wystrze zał na karę śmierci robotnika rolnego
lić fuzja, a cały ładunek śrutowy zraniły Michała George za morderstwo, popeł
gły przyczynić do ustalenia obecnego cia czaszki.
*
uciekającego w plecy z bliskiej odległo nione w listopadzie 1930 r. na osobie Te
miejsca pobytu zaginionego, należy kie
Sąd w Raciborzu rozpatrywał spra ści. Rannego przeniósł leśniczy do leś resy Tatarkówny, z którą łączyły 2°
rować do najbliższego urzędu policyjnewę katastrofy samochodowej w Racibo niczówki, gdzie postrzelony zmarł. Jak bliższe stosunki.
go.
rzu w dniu 11 maja br. W dniu tym kie
okazało, był to robotnik Emanuel
Z Pszczyńskiego rownik szkoły szoferskiej Daniel prze się
Nowy chrześniak Pana Prezydenta.
Szelenc. Na miejsce wypadku przybył'
Święciany. Kancelaria cywilna Pana
Przytrzymanie włóczęgi.
prowadzał jazdę próbną. W drodze po prokurator i sędzia śledczy. RybarczyPrezydenta R. P. zawiadomiła miesz
Pszczyna. Dnia 28. ub. m. przytrzy wrotnej z Koźla, gdzie ochoczo się*a- ka aresztowano.
kańca wsi Mała Kalnia, gminy Dukszty.
mano w Pszczynie zawodowego włó
im
Justyna Bałdina. iż Pan Prezydent zgo
częgę 20-letniego Józefa Sztyrlaka, po
dził się być ojcem chrzestnym 7-tnego
chodzącego z województwa lwowskie
I Rybnickiego watelką i wzorową Polką, która całe jego
syna Ignacego, oraz przesyła chrze
go, u którego w czasie rewizji znalezio
swe życie służyła wiernie Bogu i Oj
Śp. Ludwina Basztoniowa,
śniakowi książeczkę P K. O. z foto
no portfel, zawierający kilkanaście foto
czyźnie. Niech odpoczywa w pokoju!
grafią Pana Prezydenta i wkładem osz
Pszów w Rybnickiem. W tych dniach
grafii oraz torebką damską, skradzione
odbył
się
tu
przy
licznym
udziale
wier
czędnościowym
50 zł.
tegoż dnia z mieszk. Hertla w Pszczy
Z Tarnogórskiego
nych
pogrzeb
śp.
Ludwiny
Basztonionie.
Łotyszka targnęła się na życie, nie nio*
Skradli gotówkę i gramofony.
wej, matki ks. Basztonia, obecnie wika
gąc wrócić do kraju.
Zderzenie samochodu z koniem.
Tarn. Góry. Dnia 27. ub. m. w go
rego w Mysłowicach. W smutnym ob
Wilno. Od kilku dni do konsulatu ło
Ochojec w Pszczyńskiemu Dnia 29. rzędzie pogrzebowym wzięło udział tak dzinach południowych, nieznani spraw
ub. m. na szosie w Ochojcu, samochód że 6 księży, mianowicie: syn Nieboszcz cy weszli do składu rowerów Jadwigi tewskiego chodziła 60-letnia mieszka
najechał na stojącą furmankę Koczura ki ks. wikary Baszton, ks. radca ducho Smacznej w Tarn. Górach i skradli oko ka majątku Smycz, Bronisława Zelrn ’
Wincentego z Wełnowca, naładowaną wny Knosała i ks. wikary Kuczera z ło 600 zł. gotówki, dwa gramofony, w ubiegając się o, wizę wjazdową do &
sianem, wskutek czego koń został lekko Pszowa, księża proboszczowie dr. Ma tern jeden walizkowy, marki „Behuta“, twy. Nie maiac odpowiednich dokurn6
okaleczony w nogę a samochód lekko u- sny z Rogów i Januszewicz z Jodłowni drugi sprężynowy rozmiaru 35 X 15 cm. tów nie uzyskała wizy. Odmowna 0
szkodzony. Wypadku w ludziach nie ka oraz ks- wikary Bąk z Mysłowic. Na jasno-niebieski, 12 noży stołowych róż powiedź konsulatu była przyczyna 5
było. Winę ponosi kierowca samocho bożeństwo żałobne odprawił oraz mowę nego gatunku i gitarę jasno-żółtą. Łącz mobójstwa Zelmo, które popełniła \.
du, wskutek szybkiej i nieostrożnej jaz pogrzebową nad grobem wygłosił ks. na wartość skradzionych rzeczy wyno pijając esensję octową. W stanie cię
kim przewieziono ją do szpitala.
dy.
radca Knosała. Zmarła była zacną oby si około 1000 zł.

Z całe! PoSskL

tle sie

dziele w Szarlelul

Uderz w stół a nożyce się odezwą!
Z tego wszystkiego wynika, że nie zić zdziwienie, że kierownik grupy pan
Rzeczowe uwagi naszego korespondenta można dawać wiary żydowi. Jeżeli za Szal on ek podpisał tego rodzaju elaborat.
na temat wystawionego przez Grupę rząd zgrzeszył, należało milczeć i na Pana Sz. znamy i Cenimy, lecz dopraw
Miłośników Sceny w Szarleju dramatu prawić błędy. Tymczasem zarząd brnie dy trudno wierzyć, iż p. Sz. coś podob
p. t. „Zemsta Cygana“ (w „Katoliku“ na dalej w starych nałogach i trzyma się nego mógł. podpisać. List jego zacho
wtorek, dnia 27 października) zrobiły ich kurczowo. Wkoncu musimy wyra wamy na wieczną pamiątkę !
swoje. Ruszyło się w gminie, ruszył się
także zarząd Grupy Miłośników Sceny,
Z pobytu Grandi‘ego w Berlinie.
który przesłał do redakcji naszej długie
pismo, w którem prosi o umieszczenie
w „Katoliku“ sprostowania. Ponieważ
sprostowanie niczego nie „prostuje“,
więc też nadesłanego nam pisma nie
ogłaszamy, które zresztą co do formy
„ic odpowiada przepisom ustawy prasolżej a w dodatku grzeszy — powiemy
łagodnie — wielką niegrzecznością
| mniej parlamentarnemi wyrażeniami.
Korzystając jednak z okazji, nadmienić
faz jeszcze musimy, że korespondent
pasz stwierdził:
1. zeszpecenie sztuki przez niepo
trzebne i niefachowe skróty,
'i 2. usunięcie z niej modlitwy,
3. tolerowanie żyda na polsko-katojlckiej placówce kulturalno-oświatowej.
.Wiadomo w tyci) dniach bawi! xv' Berlinie wioski minister spraw zagranicznych Grand:,
Temu zarząd miejscowej grupy nie jak
odbywając szereg konferencyj z niemieckimi mężami stanu. Na obrazku widzimy od Strony lewej
zaprzecza, lecz stara się bronić swego ku prawej niemieckiego ministra finansów Dietricha, Orandiego, kanclerza Briininga, sekretarza
dotychczasowego stanowiska, aczkol
stanu BBlowa i ministra Stegerwa-lda.
wiek niesłusznego.
Zarządowi zmuszeni jesteśmy przy
pomnieć, że wszystkie nasze placówki
kulturalno-oświatowe muszą być w
pierwszym rzędzie katolickie i polskie 1 Niejednokrotnie już pisaliśmy i nie trzeba kupować ohligacyj na raty
i żywioły niekatolickie i niepolskie nie ostrzegaliśmy czytelników naszych, by i to od agentów. W każdym większym
mogą mieć w nich miejsca. Przecież gru nie kupowali na raty ohligacyj premjo- banku u nas można nabyć premjówkę
pa składa się z samych katolików i Po wych, pożyczek dolarowych, Inwesty czy też dolarówkę znacznie taniej i bez
laków. Jakim więc prawem zarząd cyjnych I budowlanych. Ostrzegaliśmy narażania się na straty. Agentom, sprze
grupy oddaje reżyserstwo żydowi? czytelników, ponieważ 1) sprzedaż obli- dającym obligacje na raty, należy poka
Chyba są jeszcze katolicy i Polacy, któ .gacyj na raty u nas na Śląsku nie jest zać drzwi lub też ich oddać w ręce po
rzy mogą sprostać temu zadaniu bez dozwolona, oraz 2) ponieważ stwierdzo licji, ponieważ u nas na Śląsku sprzedaż
szkody dla grupy i obrażania uczuć re no już wypadki nadużyć przy sprzeda ohligacyj na raty nie jest dozwolona.
Wolno to czynić tylko na terenie Mało
ligijnych amatorów i publiczności. Faktu ży ohligacyj na raty.
Mimo tych ostrzeżeń, szczególnie polski na podstawie ustaw byłego pań
tego nie uniewinnia, że żyd złożył skład
kę na budowę nowego kościoła oraz, że ludność wiejska, nie może się odzwy stwa austriackiego z dnia 30 kwietnia
do innej sztuki postarał się o krzyż oraz czaić od kupowania na raty, nie pamię 1878 r. i z 27 kwietnia 1896 r.
Nie dość jednak, że nasza ludność
obrazy Pana Jezusa i Matki Boskiej. Za tając, że sprzedaż na raty ma ujemne
rząd grupy powinien o tern wiedzieć strony dla nabywców. Cena sprzedaży traci na nabywaniu ohligacyj na raty,
i być zgóry przekonany o szkodliwej n, p. ohligacyj na raty jest za wysoka, lecz w dodatku pojawiają się ludzie, któ
i nieszczerej pracy żyda, który też w a narzucone przez sprzedawcę warunki rzy chcą zarabiać na poszkodowanych.
umowy są ze szkodą dla nabywców Powstają t. zw. „związki poszkodowarzeczywistości dopiął swego.
Bo i cóż się stało ? Reżyser żyd ze i mogą być powodem licznych procesów
szpecił sztukę skrótami właśnie w tych sądowych- Obligacje na raty sprzedaje
miejscach, w których zachodzą momen się u nas przedewszystkiem za drogo.
ty religijne. Jeszcze gorzej, że zarząd Ceny te nie pozostają w żadnym stosun
Donoszą z Honolulu, że rybacy tam
zgodził się na te skróty — do czego ku do kursu giełdowego tych ohligacyj. tejsi złowili w pobliżu cypla Barber ol
przyznaje się w swem piśmie do redak Nadto warunki sprzedaży (raty mie brzymich rozmiarów rekina. Po zabiciu
cji. Snąć żyd „rozumie“ swój interes sięczne) są zbyt ciężkie dla nabywców. potwora znaleziono w żołądku jego
bardzo dobrze i jest w stanie skaptować Je dnem słowem, sprzedawcy pozbywa- szczątki zwłok ludzkich. Zawiadomione
do swych celów członków zarządu gru ją slęobllgacyjze szkodą dla nabyw o tern władze policyjne zajęły się rozpo
py. zaślepionych wzięciem i rzutkością ców.,
znaniem zwłok ofiary tygrysa morskie
Nie chcąc się więc narażać na straty, go, które dało nieoczekiwane wyniki.
semickiego reżysera.

TEATR 1 SZTUKA.
TEATR POLSKI W KATOWICACH.
We wtorek, 3. listopada o godzinie 19.30 kr»tochwiia Ruszkowskiego p. t. „Wesele Fonsia**
z p, Biesiadeckim w rćli tytułowe!.
„Młynarz i jego córka“ w Zabrzu.
Teatr Polski w Król. Hucie.
W środę, dnia 4. listopaad br. Teatr Polski
z Katowic odegra pó raz pierwszy w bieżącym
sezonie operetko Lehara p. i. „Paganini“ w sali
Hotelu. Reden. Bilety do nabycia w firmie Cis,
śliński. ul. Wolności.
Paryski dziennik ,.Le Figaro" o koncercie
Rubinsteina.
Paryski dziennik „Le Figaro" pisze o Rubin
steinie .-Nic niema więcej do powiedzenia o Ru
binsteinie. Jest to wspaniały technik, który w
sposób niesłychany porywa publiczność, hypttotyzując ją Wprost swoja niebywałą siłą wirtuo
zowską. Słuchacze oklaskując go zawsze fremetycznie, a jego talent usprawiedliwia w zu
pełności porywy entuzjazmu jego audytorium.
Ostatni koncert Rubinsteina w operze w Pary
żu, był jednym wielkim triumfem tego znako
mitego mistrza“. W Katowicach Rubinstein
grać będzie w czwartek, dnia 5. listopada o go
dzinie 20.15 w Teatrze Polskim w Katowicach,
REPERTUAR:
Wtorek, dnia 3. listopada: „Wesele Fonsia"
o godzinie 19.30.
Środa, dnia 4. listopada: „Radość kochania,-*
o godz. 19.30.
TEATR POLSKI NA PROWINCJI:
Środa, dnia 4. listopada: „Paganini“ Król. Hu
ta o godz, 19 30.
Czwartek, dnia 15. listopada: „Paganini" Biel
sko o godz. 19.30.
Czwartek,, dnia 5. listopada: „Radość kochania“ Pszczyna o godz. 19.30.

Nie tenpuieie «MigatyS ## rets
nych“, rzekomo dla „skutecznej“ obro
ny poszkodowanych a w rzeczywisto
ści tylko po to, aby wyłudzać dalsze
grosze od ofiar agentów, sprzedających
obligacje na raty. „Związki poszkodo
wanych“ wymagają od poszkodowa
nych wpłaty na koszta sądowe, wpiso
we, portorja, dalej podpisania deklaracji
ltd. Radzimy wszelką ostrożność wobec
takich „związków", nie trzeba ani wpła
cać pieniędzy ani też nie podpisywać de
klaracji, gdyż szkoda każdego grosza
wyrzuconego na takie cele.
Kto ma wątpliwości przy nabywaniu
ohligacyj łub do działalności jakichbądź
agentów i związków, niech poinformuje
się w naszych biurach obrony prawnej
ustnie lub też pisemnie.

Zwłoki kopa w żołądku rekina.

obawę przed ludźmi), jeżeli, jak mamy wnie dlatego, żywiliśmy jaknajwiększe
podstawy do .wierzenia, celem jest nie zaufanie, iż dyrektywy Nasze są wyko
dozwalać, aby Nasza młodzież katolic nywane i popierane. Z tego powodu,
ka, pod grozą ostrych kar dla kierowni poza względem przyrzeczenia niezawo
PAPIEŻA PIUSA XI
dnej pomocy Bożej, pozostajemy i podo Patriarchów, prymasów, arcybisku ków, łączyła się nawet cicho?
Ćo więc, zapytujemy ponownie, zostaniemy zawsze w najbardziej ufnym
pów, biskupów i innych ordynarjuszów
przygotowuje Nam, czem Nam grozi spokoju, nawet gdyby ucisk, powiedzmy
o „Akcji Katolickiej“.
przyszłość?
właściwe słowo: prześladowanie, miał
13)
(Ciąg dalszy).
V.
trwać dalej i wzmagać się. Wiemy, że
Nie brak było, że pytano, czy w tern
W tym właśnie krańcowym stadium jesteście, a ' wv o tern, Czcigodni Bra
osobliwem sposobie mówienia, pisania. wątpliwości i przewidywań, do jakiego cia, wiecie,'Naszymi Braćmi w Episko
77. wobec tych okoliczności i przy takiej Nas doprowadzili ludzie, wszelkie troski, pacie i Apostolacie; wiemy, i wy wiecie,
Bliskości takich poczynań, — nie było w Czcigodni Bracia, nikną i giną, a duch że jesteście następcami tych Apostołów,
stocie sprzecznej ironji, bardzo smutnej Nasz otwiera się przed ufność wzbudza których Święty Paweł nazywał słowem
r°nji, którąbyśmy z Naszej strony zai- jącemu i pocieszającemu nadziejami, al zawrotnej szczytności: „gloria Christi“
^ cWnie wykluczali.
bowiem przyszłość jest w ręku Boga ’ (2 Kor. 8, 23): wiecie, że nie człowiek
W tym samym tekście i w bezpośre Bóg jest z Nami. a . . „Si Deus nobiscum śmiertelny, choćby byt głową Państwa,
dni związku z „niezmiennem usżano- qui contra nos“? (Rzym. 8, 31).
czy Rządu, lecz Duch Święty wyzna
aiiiem“ (a więc pod tym samym adreZnak i oczywisty dowód pomocy i ła czył was na posterunki, wskazane przez
i ifn stawia się insynuację „przytułku ski Bożej widzimy już i odczuwamy w Piotra do kierowania Kościołem Bożym.
Czcigodni
Bracia, pomocy i O tych i tylu innych świętych i szczyt..
_
cir,C-0-ny“’ udzielanej resztkom opozy- waszej,
i nistów partji i „poleca kierownikom wspófpracy. Jeżeliśmy dobrze poinfor-1 nych rzeczach, które was, Czcigodni
s
tysięcy „fasci" we WIo- mowani, powiedziano niedawno, że o-1 Bracia, dotyczą, widocznie nie wie i zaskn ■ dziafa’ność swoją natchnąć wnio- becńie Akcja Katolicka jest w ręku Bi-1 pominą ten. który uważa i nazywa was,
q di z tej dyrektywy. Niejeden z was, skupów i niema sie już czego więcej o-1 Biskupów Włoch, „urzędnikami * PańPodC5°dni Bracia, doświadczył już, — bawiać. Aż dotąd wszystko dobrze, stwa“, od których zresztą jasno odróżnia
lac. Nam o tern zasmucające wia- bardzo dobrze, z zastrzeżeniem owego was i oddziela ta forma przysięgi, jaką
j tatSu’ ~~ skutków takich insynuacyj „czegoś więcej“, jakby przedtem było wypada wam składać Monarsze, gdy
n-dy n poleceń w podjęciu ohydnego się czegoś obawiać, i z zastrzeżeniem mówi i zastrzega wyraźnie: „jak przynia
d°nośicielstwa. gróźb i gnębie- owego.„teraz“, jakby przedtem, od sa stoi Biskupowi Katolickiemu“.
sab^Zjyięc Nam przygotowuje przy- mych początków Akcja Katolicka nie
Wielka następnie i zaiste niezmierną
Czegóż zatem nie możemy i nie była zawsze istotnie diecezjalną i zależ pobudką do dobrej nadziei jest jeszcze
WiZTY oczekiwać (nie mówimy: oba- ną od Biskupów (jak Myśmy to już wy- dla Nas ogromny chór modłów, jakie
^
gdyż bojaźń Boga wyklucza ! żej zaznaczyli) i że właśnie dlatego, głó- Kościół Jezusa Chrystusa ze wszystkich

EnoykHka

Oto okazało się, ge są to szczątki boga
tego kupca z Honolulu, niejakiego Sadao
Nakulusa, który w podróży okrętem
przed kilku dniami zaginął w tajemniczy
sposób. Ustalenie tożsamości zaginio
nego umożliwiły jego sztuczne zęby,
znalezione we wnętrznościach rekina.

stron świata wznosi do Boskiego Zało
życiela i Jego Najświętszej Matki za
swą widomą Głową, Następcę Piotra,
wtedy właśnie, gdy, dwadzieścia wie
ków temu, prześladowanie dotknęło osobę samego Piotra; modłów świętych
pasterzów i ludu, duchowieństwa i wier
nych, zakonników i zakonnic, dorosłych,
młodzieży i dzieci; modłów w najbar
dziej doskonalej i skutecznej formie św«
nabożeństw i komunij eucharystycz
nych, suplikacyj, adoracyj, zadośćuczy
nień, spontanicznych ofiarowywań się i
znoszonych po chrześcijańsku cierpień;
modłów, których odgłos, we wszystkich
tych dniach i natychmiast po smutnych
wypadkach, dochodził do Nas pociesza
jący, i nigdy tak mocno i tak pociesza
jąco, jak w ten święty i uroczysty dzień
pamięci Książąt Apostołów, w którym
za zrządzeniem Bożej Dobroci możemy
zakończyć tę Naszą Encyklikę.
Modlitwie przez Boga wszystko jest
przyrzeczone: jeśli to nie będzie pogodą
i spokojem porządku odnowionego, bę
dzie cierpliwością chrześcijańską we
wszystkich, świętą odwagą, niewymowną radością cierpienia z Jezusem i dla
Jezusa, z młodzieżą, tak przez Niego
umiłowanej, — aż do ukrytej w tajem
nicy Serca Bożego godziny, niezawodnie najbardziej stosownej dla sprawy
prawdy i dobra.
(Dokończenie nastąpi).

f*

Proeam

radiowy.

Wtorek 3 listopada 1931.
Katowice, fala 408,7 m. Godz. 11.40 Przegląd
prasy krajowej. 11.58 Sygnał czasu oraz hej
nał z wieży Mariackiej w Krakowie. 12,10
Komunikat meteorologiczny. 12.15 Muzyka
popularna z płyt gramofonowych. 14.45 Ko
munikaty. 14.55 Intermezza muzyczne. 15 05
Komunikaty gospodarcze. 15.15 „Chwilka
lotnicza". 15.25 „Dbajmy o dobre powie
trze“. 15.50 Program dla dzieci najmłodszych
— poczem intermezzo muzyczne. 16.20 .,0
Jamie Ostrorogu". 16.40 „Różne bajeczki“ —
opowie dzieciom najmłodszym ciocia Hela
(H. Reutt). 17.10 „Wartość zagadnienia dzie
dziczności w wychowaniu“. 17.35 Popularny
koncert symfoniczny. 18.50 Rozmaitości.
19,05 Odcinek powieściowy. 19.20 „Od monofordu do fortepianu“. 19.40 Komunikaty
Związku Młodzieży Polskiej. 19.45 Prasowy
dziennik radiowy. 20.00 „Droga życia“ —
felieton. 20.15 Koncert wieczorny. - Skrzyn
ka pocztowa techniczna. 22.10 Recital kla
wesynowy. 22.40 Dodatek do prasowego
dziennika radiowego. 22.45 Komunikat mete
orologiczny oraz komunikaty sportowe. 23.00
Muzyka lekka i taneczna.

Dział handlowy.
Giełda pieniężna w Warszawie

# i

Środa 4 listopada 1931.
Katowice, fala 408,7 m. Godz. 11.40 Przegląd
prasy krajowej. 11.58 Sygnał czasu oraz hej
nał z wieży Mariackiej w Krakowie. 1210
Muzyka popularna z płyt gramofonowym h.
14.45 Komunikaty. 14.55 Intermezzo muzy
czne. 15.05 Komunikaty gospodarcze. 15.25
„Praktyczne rady z dziedziny higieny i ko
smetyki“. 15.40 Muzyka z płyt gramofono
wych. 16.20 „Czy wychowawcy mają karać,
czy nie karać“. 16.40 Muzyka z płyt gramo
fonowych. 16.55 Lekcja języka angielskiego.
17.10 Skrzynka pocztowa. 17.35 Koncert.
18.50 Rozmaitości. 19.05 Odcinek powieścio
wy. 19.20 Kamila Nitschowa. Pogadanka z
- działu: „Gospodyni śląska“. 19.45 Prasowy
. dziennik radiowy. 20.00 Felieton muzyczny.
20.15 Koncert wieczorny. 21.00 Kwadrans
literacki: „Trzy słowa“. 21,15 D. c. koncer
tu. 22.10 Płyty gramofonowe. 22.30 Doda'ek
do prasowego dziennika radiowego. 22.35
Komunikat meteorologiczny i wiadomości
sportowe. 22.50 Intermezzo muzyczne.

z dnia 31 października 1931 r.
Dolar amerykański 8.897Ao zł. Funt szterlin.
gów angielskich 34.26 zl. 100 franków francuskie])
34.99 zl. 100 koron czeskich 26.32 zł. 100 franków
szwajcarskich 173.22 zl. 100 guldenów holender,
skich 359.60 zł. 100 belg belgijskich 124.14 zl. 1qq
lei rumuńskich 5.33 zł.

do „Ligi Państwowej“ między 22 p. p. Siedlce
a Naprzodem odbyły się wczoraj na boisku Na
przodu w Lipinach i zakończyły się sensacyj
Po Wczorajszych meczach ligowych tabela ną porażką, pewnej zwycięstwa drużyny Na
przodu.
ukształtowała się następująco:
Zespół 22 p. p. (Siedlce) jakkolwiek na Ślą
Stosunek
Giełda zbożowa w Warszawie
gier bramek pkt. sku jeszcze nieznany, pozostawił po sobie jaknajiepsze wrażenie. Z odniesionych bowiem do
z dnia 31 października 1931 r.
1. Garbarnia
20
45:19 28 tychczas zwycięstw jego, przypuszczano ogól
(Ceny rynkowe)
2. Wisła
49:27 26 nie, że musi to być drużyna, dysponująca pier
20
Żyto
24,00—24,25.
Pszenica zbierana 23,50—
3. Legia
48:31 25 wszorzędnymi graczami, którzy niemiłą niespo
20
24,00.
Pszenica
dworska
24,50—25,00. Owies
4. Warta
20
55:30 23 dziankę Naprzodowi sprawić mogą. I tak się jednolity 25,00—26,50. Owies zbierany 23,00—
też
stało!
5. Pogoń
18
37:30 22
24,00. Jęczmień na kaszę 22,50—23,00. Jęczmień
6. Ł. K. S.
20
45:35 22
browarny 25,00—26,00. Mąka pszenna luksusowa
■ Rozgrywki o puhar „Juvelia“
7. „Ruch“
18 "39:34 21
43.00— 52,00. Mąka pszenna 0000 40,00—43,CO,
Mąka żytnia 38,00—40,00. Otręby pszenne szale
8. Cracovia
19
29:44 17
rozpoczęto!
15,50—16,00. Otręby pszenne średnie 15,00—
9. Potonja
20
33:41
17
K. S. 06 — Żydowski K. S. 8:1 (5:1).
15,50.
Otręby żytnie 15,00—15,50. Kuchy lniane
10. Czarni
20
25:50 12
K. S. 07 — Śląsk Świętochłowice. 2:4 (1:1).
26.00— 27,00. Kuchy rzepakowe 18,00—19,00,
11. Lechja
23:59 11
20
Kuchy słonecznikowe 40—44% 20,50—21,50,
18
12. Warszawianka
30:45 10
Groch- Wiktoria 31,00—34,00. Koniczyna czar.
Spotkania towarzyskie.
wona bez kanianki o czystości do 97 proc. 160,00
Pogoń — Ruch. 3:4 (1:3).
I(. S. 22 — K. S. Bogucice 2:5 (0:2).
—190,00. Koniczyna biała bez kanianki o czy«
Warta — Legja. 1:3 (0:1).
KS. 09 — KS. Roździen - Szopienice. 5:2 (3:2). stoś-ci do 97 proc. 250,00—375,00.
Warszawianka — Garbarnia. 1:3 (1:2).
KS. 26 — KS. Llgoclanka. 0:2 (0:1).
Cracovia — Polonia. 1:1 (1:1).
Giełda zbożowa w Poznaniu
KS. Murek! — Sokół Łaziska Średnie. 10:0 (5:0).
z dnia 31 października 1931 r.
Odra — I. K. S. Tarn. Góry. 3:2 (3:1).
Płacono
za 100 kg w handlu hurtowym przy
Naprzód Lipiny — 22 p. p. Siedlce 3:4
Sparta — Fortuna Brzozowiec. 13:0 (5:0).
odbiorze ładunków wagonowych: Żyto 22.50 do
Haller
—
Silesia
Łagiewniki.
2:2
(1:1).
Lipiny, 1. IX. Z wielkiem napięciem ocze
22.75. Pszenica 22.75. Jęczmień 64—66 kg —
Wawel — KS. Dąb. 5:3 (3:0).
kiwane decydujące zawody finałowe o wejście
21.25—22.25, 68 kg — 22.75—23.75, browarowy
25.50—26.50. Owies 22.50—23.00. Mąka żytnia
65 proc. 33.75—34.75, pszenna 65 proc. 33.50 do
doc z nem w ostatniej książce, która jest zbio 35.50. Otręby żytnie 15.00—15.75, pszenne 1375
rem przemówień okolicznościowych i kazań, do 14.75, pszenne grube 14.75—15.75. Rzepak
referatów kongresowych i listów pasterskich. 31.00—32.00. Gorczyca 39.00—43.00. Groch W:k.
Nowa książka Ks. Bisk, Dr. T. Kubiny. Są tam kartki poświęcone zmartwychwstaniu torja 21.00—26.00, Folgera 25.00—27.00.
Na rynku księgarskim pojawiła się nowa Polski, Królowej Korony Polskiej. Cudowi nad
książka J. E. Ks. Biskupa Kubiny. Ty tu? ksią Wi-slą, kazanie na uznanie granic Polski i prze Wydawnictwo „Katolika Polskiego“ i „Katolika
żki: „W podniosłych chwilach i doniosłych mowa na uroczystości dożynkowej w Spalę. —
Śląskiego“, „Górnoślązaka“ i „Oońca śląskiego"
sprawach“ (Tom I, str. 335, nakładem diecezjal Wszystko, co w dzisiejszem polski em życiu się
w Katowicach.
nego Instytutu Akcji Katolickiej, Częstochowa, dzieje, znajduje w tej książce swoje echo i
Nakładem
1
drukiem:
Drukarnia Śląską, spółką
Aleja 64).
swoje oryginalne oświetlenie. Niema ani jedne
Każda praca Ks. Biskupa Kubiny wprowadza go zdania, któreby przypominało innego auto z ogr. odp. w Katowicach, ul. Batorego nr. Z
w -naszą literaturę nowe wybitne wartości i ar- ra, wszystko jest wypływem indywidualnym Telefon 878. — Za redakcję odpowiada: Frań«
ciśzek Godula w Królewskiej Hucie.
cyindywidualne znamię. Jest to szczególnie w i- wielkiego umysłu i wielkiego serca.

Garbarnia umacnia swą pozycję
w tabeli.

2 WsrOawiilcfw.

ZNIŻKA CEN OBUWIA GUMOWEGO.

16.90

9 SO

7.90
Fason 9817-61
Kalosze męskie. Kalosze chronią zdrowie i obuwie.
Bardzo trwale i eleganckie.

Fason 1865-01
Całogumowe śniegowce czarne na paseczku,
z aksamitnym kołnierzykiem.

Br@biie ©gtoszenia
Woine posady
Stop!!! Ma-sz do odda
nia mieszkanie, pokoje
umeblowane, nieumeblowane, zgłoś się do
Biura „Ruch“ Katowi
ce, ul. Wojewódzka 7
m. 7, tel. 27-56. gdzie
najprędzej i najkorzy
Zarobić może każdy
stniej dostaniesz naby
pan lub pani na prowi
wcy. Biuro czynne od
zję w przedstawiciel
godz. 9 rano do 7 wie
stwie „Smak“ Piekary
czór.
[Rudne. Główna 45. poUwaga!
Poszukujesz
fwiat Tarn. Qórv. nomieszkania,
pokojów
[■szukuję także kilku paumeblowanych i nieumów nadających sie do
meblowanych, zgłoś się
^sprzedaży
natychmiast do Biura
„Ruch“, Katowice, uli
I Po*ad połzukują
ca Wojewódzka 7 m. 7,
tel. 27-56, gdzie najko
(Panienka 17-łetnia sza
rzystniej można nabyć
tka posady do biura lub
wszelkiego rodzaju mie
do innej pracy. Zigłoszkań. Biuro czynne od
jszenia do administracji
Nauka
godz. 9 rano do 7 wie
i pism a pod ..Praca“.
Udzielam lekcy! w za czór
Dwie panny, lat 20 i 22 kresie 6 klas gimnazj. i
Różne
poszukują służby do szkoły powszechnej w
mowej lub do dzieci. jeżyku polskim. Zgło
Łaskawe oferty do ad szenia do administracji Pracownia sztandarów
i chorągwi „Sztandar“.
ministracji pisma pod nod ..Lekcie“.
„Służba“.
Uwaga! Nauki pisania Piotrowice, koło Kato
na maszynach różnych wic. Dworcowa 14.
systemów stenografii Opracowujemy wszel
polskiej i niemieckiej kie referaty na zebra
Unieważniam zgubioną oraz korespond. han nia, uroczystości, rocz
książeczkę wojskową, dlowej udziela „Wie nice, prace pedag-mewystawioną .przez P. dza“, Katowice. P'ac tod i inne. Dostawa w
K. U. Pszczyna na na _ Wolności 9, III p. Zgło- ciągu 3 dni. Ceny bar
zwisko Osoba WaJen i sze-nia codziennie cd dzo niskie. Knurów —
skrzynka poczt. 16.
I godz, 9—18-ej.
8ł
Agentki (ci) poszuki
wani do odwiedzania
prywatnej kii-jenteli, —
duży zarobek zapew
niony. Oferty pisemne
R. Kulik, Kończyce, uHca Sikory.

floto

Wóz 2 siedzeniowa bry
czka jest tanio do sprze
dania. H. H. bażantcrja p, Pszczyna._____
Miód odżywczo - kura
cyjny pod gwarancją
czysto pszczelny 5 kg.
15 zł., 10 kg. 28 zł. wy
syła za pobraniem pócztowem W. Woło
szyn, Jezierna, wojew.
Tarnopolskie.
Masło wyborowe i de
serowe w 15, 30 i 50 kg
opakowaniach po ce
nach targowych dnia,
wysyła za pobraniem
kol ej owem W. Woło
szyn,, Jezierna, Mało
polska. Na żądanie cen
niki.

Fason 1885-05
Całogumowe śniegowce czarne na pase
czku, z gustownym kołnierzykiem gumowym.

AleksyWaldberg, Rybnik

Szan. Publiczności podaję niniejsze® do wia
domości, że po ukończonej przebudowie na no-,
zegarmistrz, jubiler i optyk, fachowiec
wo otwarłem mój

Chcesz pomyślnie za
od r. 1900. — Własny warsztat.
łatwić sprawy sadowe,
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Pierwsze stowo 10 groszy, każde następne 5 gr. tłusty druk 10 groszy, iedno ogłoszenie
do Ad mini stracił, nadesłać 35 groszy. Należytość n#
Przez drobne ogłosze mniej 60 gr. Na wysyłkę „zgłoszeń
być płatna w znaczkach pocztowych.
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