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Przeżywam razem z wami
radosne chwile —
oświadczył P. Prezydent RP.
do

EG 03239

Obywatele!
cją, należy spokojnie, godnie i bez dal
Wobec pokojowego załatwienia spraw szego rozlewu krwi oczekiwać ostatecz
spornych między Polską a Czechosłowa- nego ustalenia granic. Oczekuję też od
was szlachetnej rycerskości, właściwej
Polakom, gdy są gospodarzami we wła
snym domu.
To odnosi się do wszystkich, bez
CIESZYN. PAT. Wczoraj na ulicach Cie
szyna i wszystkich miejscowości Śląska Zaolzańskiego już zajętych przez wojsko pol
skie, rozlepiono następujące odezwy;
,.Polacy z Zaolzia. Żołnierzowi polskiemu
-przyszedł w udziale zaszczyt wykonania
wyroku sprawiedliwości dziejowej i woli na
WARSZAWA. PAT. Na terenach Śląska
rodu. Z rozkazu Naczelnego Wodza, jako
dowódca wojsk wkraczających na Zaolzie Zaolzańskiego, zajmowanych przez wojsko
objąłem tu władzę w inden t Polski. Wzy polskie, rozplakatowano następującą ode
wam was rodacy, abyście w tej wielkiej zwę Naczelnego Wodza:
Obywatele! Wracacie do Polski, która
chwili zachowali spokój 1 cierpliwość, ą
swym rycerskim zachowaniem do pokona zawsze była waszą najdroższą Ojczyzną i ni
nych pomogli nam w pracy dia dobra imie gdy o was nie zapomniała. Z dumą patrzy
nia Polski. Niech żyje Najjaśniejsza Rzecz liśmy na hart i nieugiętą wolę, z jaką mani
pospolita Polska, Pan Prezydent, Inżynier festowaliście waszą niewzruszoną polskość.
Ignacy Mościcki i Naczelny Wódz Marsza Dziś serce całego narodu jest przy was pełne
łek Śmigły-Rydz.
(—) Dowódca samodzielnej grupy operacyj
nej „Śląsk“ — Bortnowski Władysław —
gen. brygady.
CIESZYN. Wczoraj o godz 14 w miej
scu katastrofy, w której zginęli Żwirko i Wi
gura w Cierlicku, gen. Bortnowski w imieniu
Wojska i dowódca lotnictwa płk. Kalkus w
inreniu lotników, biorących udział w opera
"WARSZAWA. "Warunki noty polskiej
cjach na Śląsku, złożyli wieńce o barwach z dnia 30 września, przyjętej 1 października
narodowych.
przez Czechosłowację, były następujące:
1) Objęcie w ciągu 24 godzin, począwszy
ŻĄDANIA WĘGIER
PARYŻ. (PAT.) Szczególne zainteresowanie od godz. 14 dnia 2 października obszaru o
prasy francuskiej budzi w tej chwili zagadnienie promieniu 18 km od Cieszyna.
mniejszości węgierskiej w Czechosłowacji, Dz-.en
2) Przekazanie pozostałych terenów, le
miki paryskie podkreślają, iż w kolejności wyda żących w granicach administracyjnych po
rżeń problem węgierski i słowacki nabiera zasawiatów czesko-cieszyńskiego i Frysztackie
dm*czeg0 znaczenia.
; „Le Temps“, omawiając kwestię roszczeń wę go do dnia 10 b- m. włącznie.
gierskich, podkreśla, że Węgry w kategoryczny
3) Podjęcie rokowań co do oznaczenia
sposób domagają się dBa swej mniejszości naro okręgów, które mają być poddane plebiscy
dowej tego samego rozwiązania» jakie zostało towi, przy czym z ramienia rządu polskie
zastosowane wobec innych narodowości. Należy
więc oczekiwać, pisize dziennik, że Czesi zro go do rokowań tych upoważniony został
zumieją, iż w tej sytuacji rozsądek nakazywał poseł polski w Pradze dr Papee. Rokowa
by im raczej całkowite wyeliminowanie z państ nia te mają też na celu ustalenie regulaminu
wa czeskiego wszystkich elementów obcych et plebiscytowego i warunków likwidacji in
nicznie, celem nadania nowemu państwu spójni
teresów państwa czechosłowackiego na od
fok tycznej, której mu poprzednio brakowało.
stąpionym Polsce terenie.
P. SZURIG USTĄPIŁ.
4) Polacy, służący w wojsku czechosło
WARSZAWA (tel. wł.) Na ostatnim po wackim i więźniowie polityczni narodowo
siedzeniu centralnego wydziału ZZZ (Mora- ść. polskiej mają być natychmiast zwolnieni.
czewskiego) nastąpiła zmiana personalna w
Wyjaśnić należy, że plebiscyt nie jest
centralnym wydziale. Mianowicie ustąpił ze
stanowiska sekretarza generalnego p. Szurig. ograniczony do powiatu frydeckiego na
Miejsce jego zajął poseł na sejm śląski p. Zaolziu, gdyż w powiecie tym tylko gminy
otefan Kapuściński, P. Szurig został wice północne, jak to: Gruszów, Hermaruce, Miprezesem centralnego wydziału ZZZ.
chalkowice. Radwanice, Szonów, Kończyce

lii m Mmlii

względu na to, czy są na terenie obję
tym już przez władze polskie, czy też na
terenie, który dopiero będzie objęty“
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych
(—) Śmigły - Rydz.
?
Marszałek Polski.

Odezwa Naczelnego Wodza
do ludności Śląska Zaolzańskiego
czci dla waszego patriotyzmu. Żołnierz pol
ski przychodzi do was jako herold nowej epóki, jako przedstawiciel siły i majestatu
Rzeczypospolitej i jako gwarant przyszłego
spokojnego i godnego życia.
(—) Edward Śmigły - Rydz ,
Marszałek Polski,
Generalny Inspektor Sił Zbrojnych.
Warszawa, 2 października 1938 r.

Jakie były warunki ultimatum
polskiego do Pragi
Małe i Ostrawa Polska mogą wchodzić w
rachubę, lecz rozciąga się także na polskie
etnograficzne ziemie na - Słowaczyźnie, a
więc na rejon czadecki, orawski i spiski.
Nie jest też wykluczone wprowadzenie
zasady, nie objętej warunkami noty pohkiej,
0 wymianie ludności. Prawdopodobnie obie strony zasadę tę przyjmą.

Francuskie echa zfeszyna

SPAŁA. PAT. P. Prezydent Rzeczypo
spolitej opuścił w niedzielę popołudniu War
szawę, udając się samochodem w towarzy
stwie świty do swej rezydencji w Spalę.
Po drodze ludność miasteczek i wsi, le
żących wzdłuż szosy Warszawa — Spała,
dowiedziawszy się o przejeździć P. Prezy
denta R. P. wyległa tłumnie i zgotowała Mu
samorzutną żywiołową owację, manifestując
swą głęboką wdzięczność w tej historycznej
chwili powrotu prastarej dzielnicy piastow
skiej do Macierzy.
W Spalę koło pałacu zgromadziły się ol
brzymie tłumy okolicznych mieszkańców,
witając owacyjnie Pierwszego Obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu zgromadzonych przemówił
wzruszony jeden z miejscowych obywateli,
składając najgłębszy hołd i wdzięczność P.
Prezydentowi i wznosząc gromki okrzyk na
jego cześć, podchwycony z entuzjazmem
przez tłumy ludności.
P. Prezydent R. P. serdecznie podzięko
wał za słowa doń skierowane i powiedział:
„Przeżywam razem z wami tę radosną
chwilę. Cieszę się z całej duszy razem ze
wszystkimi i czuję to, co odczuwa serce każ
dego z was“.

Pogłoski o ustąpieniu
Benesza
PRAGA. Onegda" obiegła Pragę wiado
mość, że prezydent republiki Benesz ponow
nie zgłosił dymisję,
Do chwili obecnej nie udało się spraw
dzić wiarogodności tej pogłoski, która kur
suje uporczywie w kołach politycznych.
Wczorajsza prasa czeska donosi, że ostatnie wydarzenia spowdują niewątpliwie w
najbliższym czasie rekonstrukcję, jeżeli nie
dymiscję gabinetu gen. Syrovego, powołane
go doż ycia w okolicznościach nadzwyczaj
nych.
W czeskich kołach politycznych mówi się
że nowy gabinet będzie utworzony nie na
zasadzie klucza partyjnego jakkolwiek stron
nictwa polityczne będą w ni- reprezentowa
ne, delegując po jednym przedstawicielu.
Przedstawicielami stronnictw mają być lu
dzie nowi, nie skompromitowani dotychczas
w polityce i mogący liczyć na zaufanie spo
łeczeństwa.
Ponadto dc nowego gabinetu mają wejść
fachowcy gospodarczy i admiinstracyjni, któ
rych zadaniem będzie całkowita przebudo
wa życia gospodarczego Cz»cho-Słowacji i
dostosowanie systemu gospodarczego repu
bliki do nowych warunków spowodowanych
zmianą granic.

PARYŻ (PAT.) Popołudniowa prasa za«res'zeza na pierwszych stronach wadomości o wurro
czeniu wojsk polskich do Cieszyna, opatrzone fo
tografiami.
„Paris Soir“ podkreśla przede wszystkim., iż
Polska s>ama rozwiązała proiblem swych rewirndykacyj. Dziennik stwierdza, że problem czeski
■nie został jeszcze ostatecznie załatwiony i że
czeka na załatwienie kwestia rewindykacyj wę
gierskich i sprawa Rusi Podkarpackiej.
Na specjalny ton zdobywają się jedynie dwa
dzienniki, e mianowicie komunistyczny „Le So.'r‘
1 „Le Temps“. Ten ostatni w artykule wstępnym
oświadcza, że Czesi zapłacili drogo *a utrzymanie pokoju europejskiego, ale historia (?) obar
cza odpowiedzialnością Polskę za to, że w tak.ro' WĘGRZY PROSZĄ MUSSOLINIEGO
momencie (!) uważała za stosowne wydobyć od
O DALSZE POPARCIE.
Czechosłowacji, tak ciężko dotkniętej losem, na
RZYM.
Mussolini otrzymał od regenta Hor.
głe i radykalne załatwienie sprawy mniejszości
thyego depeszę następującej treści: Zdecydowa
polskiej.
ne poparcie, jakiego Wasza Ekscelencja zechcia
ła udzielić naszej sprawie, głęboko wzruszyła za
równo mmie, jak i wszystkich Węgrów w całym
świecie. Jesteśmy przekonani, że po licznych do
wodach szczerej przyjemni ze strony Waszej Eks
celencji zarówno w przeszłości jak i w obecnej
chwili, doprowadzi Węgry do bardziej sprawie
dliwego pokoju. Prosząc w śmieniu własnym i w
imieniu wszystkich Węgrów © dalsze poparcie
naszych żądań, eż do sprawiedliwego i ostatecz
nego rozstrzygnięcia, wyrażam W. E, moje naj
Dla porównania warto zaznaczyć, że serdeczniejsze podziękowanie.

NO WY JORK. (PAT.) Na giełdzie j minału — w nawiasie kursy zamknięcia z
pieniężnej w Nowym Jorku wystąpiła ostat- dn. 30 ub, m.)
np. w dniu 29 ub. m. notowano kursy
bardzo mocna tendencja dla pożyczek
Dillonowska 45 (43), 7 proc. Stabiliza- otwarcia znacznie niższe, Dillonowską noBERLIN. PAT. Kanclerz Hitler wyjechał z m.
puskich. W dniu 1 b. m. notowano pastę- cyjna 57 (51), 6 proc. dolarowa 47.5 (—).1, | cowano 33, Stabilizacyjną 50, Dolarową 45, Hof udając się na teren Egerlandu, obejmowanego
pujące kursy zamknięcia (w procentach no- | 7 proc. warszawska 37 (—-).
(Warszawską i Śląską po 32
dziś przez wojska Rzeszy.
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Zmiany wśród duchowieństwa
Wtorek

października

Dziś: Franciszka
Jutro: Piacyda
Wschód słońca: 5,27
Zachód słońca: 16,58

Pogoda na wtorek
Pogoda o racbmoraenra amteomym i miejsca
mi przelotne opady. Nieco chłodniej. Umierkcwaine i porywiste wiatry południowo - zachodnie.
TRADYCYJNA PIELGRZYMKA
DO CZĘSTOCHOWY
(—) Pielgrzymka różańcowa, wyjeżdża w nie
dzielę), 9 bm. o godzinie 6 z Chorzowa m. Po
stoje: Hajduki, Katowice, Begwrice, Szopienice i
Sosnowiec. Powrót wieczorem. Cena 4,60 zł. —
Zgłoszenia przyjmuje jeszcze Liiga Katolicka»
Katowic®, ul. 3 Maija 30.
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA
POLSKIEGO DLA BRACI ZAOLZANSKICH
(—) Zebranie Zaraądiu Okręgu Śląskiego
Związku Nauczycielstwa Polskiego wraz z pre
zesami Ognisk uchwaliło ofiarować n% rzecz bo
hatersko - walczących rodaków za Olzą o powrót
d0 Macierzy kwotę KkO zł oraz opodatkować się
jednoca«cw0 z poborów w wysokości ustalonych
eta wek na pomoc zimową.
ULICA HENRYKA PAKUŁY
W KATOWICACH
(—) Na skutek wniosku radnych rzemreślmicz.ych w radzie miejskiej w Katowicach została
zmieniona dotychczasowe nazwę ul. Fabrycznej
obok rzeźni miejskiej w Katowicach na ulicę, im,
Henryka Pakuły. Kim. był ś. p. Henryk Paku
ła ? Jak0 długoletni et. cechmnistnz Cechu rzeźników i wędlimisrzy w Katowicach zasłużył się
szczególnie około rozwoju zawodu rzeźnlcłcego,
zaś jako prezes Związku Cechów i radca Izby
Rzemieślniczej około rozwo-ju ca&gq rzemioeiana Śląsku. Poza tym był radnym Katowic. Ce
lem uczczenia pamięci śp. Henryka Pakuły zawią-zął się Komitet, który obchodzić będzie uro
czyście. 4-tą rocznicę zgonu %e wtorek, 11 paź
dziernika hr. Program uroczystości prźew.du
je: O godzinie 9 zbiórkę Cechów i Towarzystw
Rzemieiśloiczych przed gmachem Izby Rzemie
ślniczej, godz. 9,46i wymarsz do kościoła św.
Piotra i Pawła na mszę św. za spokój duszy śp.
Henryka Pakuły, o godz, 11: odsłonięcie tablicy
przy dawnej ulicy Fabrycznej obecnie ul. Hen
ryka Pakuły przez prezydenta miasta dra Ko
cura. Pq zakończeniu uroczystości odsłonięć a
tablicy wymarsz delegacji do sali Powstańcóhr,
gdzie odbędzie się akademia,
NOWA KONTUMACJA PSÓW
(—) Rozporządzenie policyjmo - weterynaryj
ne Dyrektora Policji w Katowicach w sprawie
zwalczania wścieklizny w powiecie katowickim i
w mieście Katowicach: Ne skutek stwierdzeń"a
wścieklizny u bezdomnego psa w Szopienicach
zarządzam co następuje: Na obszarze powiatu
katowickiego i miasta Katowic zarządza Dyrek
cja. Policji fcomtuimację psów i kotów. W tyto
celu winne być koty trzymane w zamknięć u,
psy natomiast na uwięzi lufo w zamknięciu, a w
razie prowadzenia psów należy ich zaopatrzyć w
bezpieczne kagańce i trzymać na smyczy. Wy
prowadzenie, wywożenie psów z obszaru zagro
żonego dopuszczalne jest tylko za zezwoleniem
Dyrekcji Policji w Katowicach po uprzednim uaiianiu psa przez powiatowego lekarza wetery
naryjnego za niepodtejirzałiego o wściekliznę.
Ch*rz6w
45-LECIE PARAFII ŚW. JADWIGI
W CHORZOWIE.
(—) Pierwsza parafia w dawnej Królewskiej
Hucie powstała w roku 1852; jest to parafia w
północnej dzielnicy miasta, parafia św. Barbary.
Do tejże parafii przyłączono: Królewską Hutę,
Górne i Średnie Łagiewniki, Górne i Dolne Haj
duki, Świętochłowice, Li,p;ny, Chropaczówi, Pnia
ki, Noimiarki," Brzezinę i kolonię Erdmamnswille.
Ciągły przyrost ludności spowodował podz-aty
parafii,. Nasamprzód w Lipinach zbudowano ko
ściół, który poświęcono 24 lipca 1872 rota. Na
wiosnę 1873 r. rozpoczęto budowę kościoła w po
łudniowej dzielnicy Królewisikiej Huty, który po
święcił ta czci św. Jadwigi w dniu 18 paździer
nika 1874 r. ks. kanonik Gleich, późniejszy b’staip sufragan wrocławski. Nowy kościół pozo
stał pod zarządem proboszcza parafii macierzy
stej (św. Ba.rfoary); dopiero 1 lipca 1889 r, ubwerzono przy nim kurację i ustanowiono kura
tora w osobie ks. Franciszka Tylłi, Satmodzelna
parafia powstała przed 45 laty; wprowadzenie
pierwszego proboszcza, dotychczasowego kara
tom. TylEii, odbyło się 22 czerwca 1893 r. Od te
go czasu dużo się zmieniło. Z powodu wielkiegowzrostu liczby wiernych, szczgólnie po roku
IMS, musiano przystąpić do podziału parafii św.
Jadwigi, W rota 1901 powstał kościół w Hajdu
kach Wielkich, w roku 1934 kościół św. Antonie
go a wreszcie 1935 r. tymczasowy kościół na
Klhimizicwcu, Mimo wszystko parafia św. Jadwi
gi jeszcze teraz liczy około 2,2 ODO dusz., Probo
szczem oid 1922 r. jest ks, radca i wicedziekan
#au Gaödl».

Zmarli: Ks. .Franciszek Borzucki, proboszcz w
Brzezin, 21 sierpnia 38 r. Ks, Karol Fabiś, kuratus w Lasowicach, 15 września 1938 r.
Instytucję kanoniczną otrzymał: Ks. admini
strator Adolf Dy czek na parafię w Zabrzegu.
_ Mianowani zostali: Ks. kanonik Karol Skupin,
oficjał Sądu Biskupiego w Katowicach, ubocznie
administratorem lokalii Chrystusa Króla w Kato
wicach. Ks. kanonik Mikołaj Knosała, proboszcz
w Pszowie, administratorem ex currendo parafii
w Brzezin. Ks. Wilhelm Ochman, notariusz Sądu
Biskupiego w Katowicach, rektorem — z tytu
łem, proboszcza — kościoła Przemienienia Pań
skiego w Katowicach, Ks. dr Marian Strojny, ad
wokat Roty Rzymskiej i wikary w Chorzowie II,
par. św. Barbary, notariuszem Sądu Biskupiego i
referentem Kurii Diecezjalnej. Ks. Maksymilian
Kowalczyk I, wikary w Szopienicach, administra
torem w Moszczenicy. Ks. Marian Spychalski,
wikary w Łagiewnikach; administratorem w Bykowinie. Ks. Józef Smandzich, wikary w Lipinach, kapelanem i katechetą w Zakładzie ks.
Markiefki w Katowicach-Bogucicach.
Przeniesieni zostali: Ks, neopresbyter Karol
Bąk - z Pawłowic jako wikary do Chorzowa II,
par. św. Barbary. Ks. wikary dr Józef Bańka
z Chorzowa II, par. św. Barbary do KatowicZawodzia. Ks. wikary Bernard Barysz z Zawodzia do Katowic, kościół Przemienienia Pańskie
go. Ks. neopresbyter Ernest Bijok z Łazisk G,
jako wikary do Łagiewnik, Ks. wikary tymcz.
Ginter Ćwięczek z Chorzowa I, par. św, Jadwigi
do Radzionkowa. Ks. wikary Wilhelm Dlucik z
Cieszyna do Bielszowic. Ks. neopresbyter Ed
ward Drożdziok z Chorzowa II, par. św. Barbary
jako wikary do Szopienic. Ks. wikary Marian
Gazek z Nakla do Zebrzydowic. Ks. neopresb.
Jan Hajda z Bobrownik jako wik. do Czttchowa.
Ks. wikary tymcz. Teofil Jamrozy z Rybnej, w karym w Rybnej, Ks. wikary Mieczysław Jesio
nek z Bielska jako wikary do Piekar Śl., NMP.,
Ks. wikary Józef Kempiński z Katowic, NMP. do
Godowa, Ks. wikary Jan Klyczka z Piekar ŚL, N.
M. P. do Katowic, Chrystusa Króla. Ks. wikary
Roman Kopyto z Rydułtów do Orzegowa, Ks. wi
kary Maksymilian Kret z Siemianowic, św. Krzy
ża do Szopienic. Ks. wikary Jerzy Krzywoń z

Bierunia St. do Chropaczowa, Ks. neopresbyter Eryk Kurek z Józefowca jako wikary do Knurowa.
Ks. Józef Koska T. J. jako wikary do Rudy, par.
M. B. Róż., Ks. wikary dr Paweł Latusek z Cho
rzowa II, par. św. Barbary, do Lasowic, Ks. wika
ry Alojzy Latusek z Katowic, par. śś. P. i P. do
Chorzowa H. św. Barbary. Ks. wikary tymcz. Wik
tor Mandrek z Chorzowa II., par. św. Barbary,
wikarym w Chorzowie II, par. św. Barbary. Ks.
wikary Tomasz Mamzer z Zebrzydowic do Brze
zinki. Ks. wikary tymcz. Amand Morys z Szopie
nic do St. Bierunia. Ks. wikary Jan Odróbka z
Chropaczowa do Katowic NMP. Ks. neopresb.. Lu
dwik Orzeł z Raszczyc jako wikary do Bielska.
Ks. neopresb. Karol Orliński z Chorzowa III jako
wikary do Cieszyna. Ks. wikary Antoni Owczarek
z Bielszowic do Tarn. Gór. Ks. wikary Franciszek
Przybyła z Krasów do Mysłowic. Ks. neopresb.
Leopold Pietraszek ze Strumienia jako wikary do
Janowa. Ks. wikary Paweł Ryś z Knurowa do Cho
rzowa II, par. św. Barbary. Ks. wikary Jan Sorek
z Brzezinki do N. Bytomia. Ks. neopresb. Jerzy
Stefam z Swierklańea jako wikary do Nakła. Ks.
neopresb. Leon Szkatuła z Orzegowa jako wikary
do Kochłowic. Ks. wikary Franciszek Szuścik z
Radzionkowa do Krasów. Ks. neopresb. Jan Szwe
da z Knurowa jako wikary do Radzionkowa. Ks.
neopresb Hubert Szymankiewicz z Chorzowa III,
•jako wikary do Koszęcina. Ks. neopresb. Eryk
Twardzik z Katowic, Chrystusa Króla, jako wika
ry dó Katowic, Chrystusa Króla. Ks. neopresb. Er
nest Werner z Siemianowic, św. Krzyża jako w,kary do Piekar Śl., NMP. Ks. neopresb. Jan Witta
z Mszanej jako wikary do Wodzisławia. Ks. wika
ry Władysław Wojciech z Kochłowic do Katowic,
śś. Piotra i Pawła. Ks. wikary Jerzy Wolff z Go
dów do Sadowa. Ks. wikary Alfons Wolny z N.
Bytomia do Radzionkowa. Ks. wikary Paweł Wyciślik z Tarn. Gór do Rydułtów. F.s. wikary Jerzy
Wrazidło Z Radzionkowa do Rybnika, Ks. wika
ry Jerzy Zieliński z Mysłowic do Dębu. Ks. wika
ry Karol Żmij ż Dębu do Lipin.
Urlop otrzymał: Ks. dr Paweł Latusek, wikary
w Lasowicach na przeciąg 2 lat, celem odbycia stu
diów społecznych w Francji.

Kto ma szczęście?
i— Trzeba mieć szczęście do wszystkiego, jak się go
nie ma, to żeby nie wiem co, nic się nie uda, nawet
guzikiem nie trafi w dziurkę... — perorował zawzięcie
p. Wojciech, woźny bankowy.
— Masz pan rację! Jak się ma pecha, to się go ma.
Przyczepi się to do człowieka i nie oderwiesz go, żeby
nie wiem co... lamentował inkasent tegoż banku.
— Cóż wy tu kraczecie, jak te kruki! — wpadł w
rozmowę szofer auta dyrektorskiego, — źle to na świę
cie, czy co? Ja tam nie narzekam... Tyle lat jeżdżę
i jeszczem nie miał żadnego wypadku.
— Jest się czym chwalić! Szczęściarz! No, no, —
podkpiwał woźny.
— A pewno, — odgryzł się szofer, — co by mi tam
przyszło ze stękania, niby to jeden rodzi się ze szczę
ściem a drugi z pechem?... Nieprawda, każdemu się
trafia w życiu, szczęśliwa karta, tylko trzeba nie być
frajerem, nie przegapić, być cierpliwym.
— Patrzcie-no, morały prawi!
— Morały nie morały, a na swoje szczęście nie na
rzekam. Raz mi się trafiło i teraz mam się dobrze.
— A co takiego? Powiedzże pan, — zagadnęli obaj.
— Osiem tysiączków zgarnąłem jak lodu, upatrzy
łem dobry interes, uczciwego wspólnika i o jutro nie
będę się martwił. Skąd mi ta flota spadła? Z nieba
nie, wygrałem w ubiegłym miesiącu na Loterii.
— Masz pah szczęście! — westchnął zazdrośnie wo
źny.
— Kto wie... moźeby spróbować? — odezwał się In
kasent — ryzyko nie duże?
— Pewno że tak — poparł go szofer — szczęście po
trzebne jest w kartach, a w Loterii co drugi los wy»
grywa.
— Racja, idziem panie Wojciech!
Weźmiemy do
spółki jedną piątkę! Ciągnienie I klasy niedaleko, nie
zwlekajmy. Jazda!

"wietochłowice
NACZELNIK GMINY ORZEGÓW
(Ś) Rada gminna w Orzegowie wybrała na
dalszą kadencję 17 głosami na 18 głosujących,
naczelnika gminy p. Piotra Tomanika.
W BÓJCE OSZPECIŁ PRZECIWNIKA.
(Ś) Franciszek Engel z Rudy Si odpowiadał
■przed sądem okręgowym w Chorzowie za pobi
cie tęipym narzędziem Teodora Szczęsnego, któ
remu złamał kość nosową, oszpecając mu twarz.
Sąd wymierzył Englowi karę 6-mieeięcanego
więzienia.
Pszrzwna

P. Wojewoda dr Michał Grażyński wkracza na Zaolzie.

(P) Na wieść o korzystnym załatwieniu spra
wy Zaofeiańskie-j Pszczyna przybrała odświętny
wygląd. Zwołamy drogi wiec manifestacyjny r.a
niedzielę zamienił się w żywiołową owację ca
cześć Rzeczypospolitej. Do kilku tysięcznej rze
szy zgromadzonych aa niedzielnym wiecu na ryn
ku pszczyńskim, przemówił prezes miejscowego
koła PZŻ. prof. Slo.mak.
Wśród niebywałego aplauzu uchwalono wy
słać depesze do Pana Prezydenta R. P. prof. I.
Mościckiego, Marszałka Polski Edwarda śmigłe
go Rydza i Min. Spraw Zagrań. Józefa Becka z
wyrazami hołdu oraz podziękowania za trud nad
ugruntowaniem mooarstwowości Państwa.. Od
śpiewaniem hymnu narodowego społeczeństwo
miasta Pszczyny złożyło cześć dziejowej chw'li.
Po wiecu oddział Obozu Zjednoczenia Naro
dowego w Pszczynie . urządził wielkie zebranie,
w którym wzięło udział Zigórą tysiąc osób z
przedstawieialimi władz organizacyjnych, samo
rządowych i związkowych. Jako delegat Centra
li Obozu w Warszawie przybył red. Czyżiltowsk..
Przewodniczący Obwodu OZN poseł Koj otwie-

Z WYSTAWY OWOCARSKIEJ
W PSZCZYNIE
(P) W ubiegłą niedzielę została otwarta w
sali ratusza w Pszczynie pcw:,atowa wystawa
owoców, zorganizowana przez Powiatowy Zwią
zek Kółek Rolniczych. Wystawa trwać będzie dd
4 października. Tegoroczny pokaz owoców ma
na celu również ustaleń'« odmian owoców dla
Śląska odpowiednich. Komisja kwalifikacyjna 3
pośród zebranych - eksponatów wybierze najtepSZ'0; "a te zostaną-wysłane na ogólną polską wy
stawę pomologiczną w Skierniewicach. Wśród
licznych stoisk owoców wyróżniają się stoiska
Stacji Ochrony Roślin Śląskiej Izby Rolniczej w
Katowicach., Zjednoczonych Fabryk Związków
Azotowych w Chorzowie i Towarzystwa Eks
ploatacji Soli Potasowych w Katowicach.
Z ODDZIAŁÓW O. Z. N.
(P) W ostatnich dniach odbyto się na teren"«
powiatu pszczyńskiego szereg zebrań Oddziałów
OZN, na których omówiono obecną sytuację po
lityczną ora« wyrażon0 swój głos w oprawie
Zaolzia. Na zebraniu w Panewmiku omów en o
kwestię ustalenia planu zabudowania gminy ora®
skanalizowania uilicy Królowej Jadwigi. Uchwa
lono w tych sprawach zwrócić się do miarodaj
nych władz. Oddz'al OZN Łaziska Dolnie urzą
dził zebranie, na którym p. Ryiguła wygłosił re
ferat. Wiec manifestacyjny urządził OZN w
Woli, na którym kierownik szkoły p Więcław
wygłosił referat p-t.: JSistpryczme chwile Pol
ski“. Zebrani uchwalili w zbliżających się wy
borach wziąć grenraLny udział by zadokumento
wać karność i zjednoczenie wobec dziejowych i
doniosłych dla Ojczyzny chwil. Na zebraniu w
Goławcu członkowie OZN wyrazili gotowość
złożenia pomocy rodakom zaolzańskim wszel
kich ofiar i poświęceń. Analogicznie uch walono
w Kopciowicach. Z inicjatywy OZN odbyło się
przy udziale z górą 500 osób wielkie zebranie
publiczne. Cały powiat pszczyński w ostatnich
kilku dniach stanął w obliczu żywiołowych tnar.ifestacyj na rzecz śląska po drogiej stronie
Olzy.

rając zebranie, <łat wyraz przeżywanej chwili
dziejowej w której Naród Polski zdąża zdecydo
wanie do jednego celu i na jednej platformie
konsolidacyjnej. Następnie red. Czyżkowski wy
głosił interesujący referat ideologiczny, poru
szający aktualne zagadnienia narodowe i państ
wowe. Adwokat Ho-loga z Pszczyny wygłosił re Rwbnłk
feirat o stanie średnim, poseł Grajcarek 0 robri.
twie e dyr. Szopa o sprawach miejscowych. Ze
70-LECIE URODZIN ZASŁUŻONEGO
brani uznając konieczność kontynuowani,a pra
KAPŁANA.
cy konsdidac. w większych jeszcze, niż dotych
(R) W dniu 3 października nb. ukończył TO
czas ramach uchwalili pójść gremialnie do wy lat życia ks. radca Edward Adamczyk, pro
borów, by dać wyraz pełnego poczucia i zrozu boszcz w Moszczenicy. Ks. radca Adamczyk uro
mienia obowiązków obywatelskich j narodowych dził się w Łaziskach w powiecie rybnickim, wyW końcu na wn.osek posła
Kojauchwal.mo i gw^,Co.ny na kapłana został 21 czerwca 1897 r.
wśród żywiołowych okJa*kow depesze hołdowni- j p, owocnej 4-letniej pracy duszpeaberskiej w
eze do Pana Prezydenta R. P-, Marszałka •-m’- charakterze kapelana, był kolejno proboszczem:
giego Rydzu. Mm. Becka iSzef« Obozu Gem
I^
194» r. w Goduli, od 17 paździerSkwarczynsk.ego z z-apewn.en.em, że zawsze ’ i .nika 1911 r. w Zgodzie a wreszcie od 22 maje
wytrwale pójdą ż N.nii do walki o wzmocn en e ^922 r, w Moszczenicy. Jemu zawdzięcza Nowy
solidarności Narodu Polskiego i uignuntowan-e, gy,(0im budowę wspaniałego kościoła. Z dniem
mccarabwowo ści
■ci Polskiej.
j 1 października rb. odchodzi ks. radca Adamczyk
I na zasłużoną emeryturę, po 41 Iatech żmudnej
pracy duszpasterskiej. Sędziwemu i zasłużone
mu kapłanowi składają parafianie jak najserdeOKRADLI LEKARZA.
inosi ponad 1 000 zł. Dragi samochód z-osteł lek- czmiejsze życzenia obfitych łask Bożych na jesz
(a=) Na ławie oskarżonych sądu okręgowego ko uszkodzony. Ofiar w ludziach na szczęście me cze dlłuigie lata życia.
KRADNĄ . . .
w Chorzowie zasiedli wczoraj: Piotr Kokot i Je- .
rzy Anioł z Lipin, oskarżeni o kradzież narzędzi
KRWAWA BÓJKA,
(R) W ulb. niedzielę do domu Józefa Kauży
lekarskich na szkodę lekarza dr Bcbra. Oskarżę(=) W nocy z 2 na 3 bon. w jednej z re- w Rybniku przy ud. Poniatowskiego przez a e.
ni sprzedali łuip i pieniądze przepili. Sąd skazał sta-uiracyj w Chorzowie doszło dg krwawej bój- zamknięte okno wszedł nieznany sprawca i s,p!ą
ich na 3 miesiące więzienia.
ki pomiędzy Zygfrydem Dobrzańskim z jednej dr owa ł mieszkanie, zabierając wiele cennych
strony i Wiktorem Brzeczką, Alfredem Sikorą j drobiazgów oraz części garderoby łącznej war
KARAMBOLSAMOCHODÓW.
i Pawłem Kaczką z drugiej strony. Trzej-oeta*- tości 16 000 zł. W tym sąimym ..czasie dokonane
(=) Na jednej z ulic w Chorzowie zderzył ni pobili Dobrzańskiego tak dotkliwie, że Zacho. ' włamania do składu kolonialnego Julii Odroskpsię samochód półdiężarowy Meisnera Ponieckie- dzi obawa utraty prawego oka. Dobrzańskiego wej w Radlinie skąd na szkodę właścicielki z-ago z Chorzowa z samochodem fiimy „Toro.pe“. odstawicno do szpitala. Na sprawców pobicia j brano większą ilość artykułów spożywczych i wy
Samochód Meisnera uległ rozbiciu. Szkoda wy- siporzą4zon0 doniesienie kanne.
1 rabów tytoniowych.

Wtorek, dnia t-50 października 1938 r.
a

General Sosnkowski
wzywa do zjednoczenia

WARSZAWA. PAT. Przemówienie inspektora
armii generała broni K. Sesnkowskiego, wygłoszo
ne w czasie uroczystości odsłonięcia Pomnika
Legionów w Kielcach.
Panie ministrze, panie wojewodo, panowie ge
nerałowie, obywatele.
Ziemia kielecka tak mocno ,tak silnie związana
z młodzieńczym okresem Legionów, godnie czci
pamięć ich Wielkiego Twórcy, Józefa Piłsudskie
go. Gorące uznanie i szczerą wdzięczność należy
wyrazić tym wszystkim, którzy inicjatywą, ta
lentem, pracą i ofiarą przyczynili się do utrwa
lenia tak wzruszającej pamiątki narodowej oraz
uczcili to z pośród dzieł komendanta, które bodaj
najbliższym i najdroższym było jego sercu.
Ilekroć jestem w murach tego miasta, powsta
ją w mej duszy liczne wspomnienia młodości gór
nej i chmurnej — a na tle tej przepięknej, wspa
niałej uroczystości ich treść wyrasta w moich
oczach de znaczenia symbolu.
Przed laty, podczas marszu na Kielce pyta
łem Komendanta: — „Co nas czeka?“ — On zaś
odparł: „Chłopcze, czeka nas albo śmierć, albo
wielka sława“. I dotrzymał Komendant słowa i
wprowadził dziś swych żołnierzy, żywych i po
ległych — do świątyni sławy żołnierskiej i chwa
ły narodowej.
Przed laty — tutaj padły pierwsze strzały w
wojnie o niepodległość, rozpoczętej przez garść
bezdomnych żołnierzy polskich. Tu w Kielcach
i pod Kielcami legiony otrzymały swój pierwszy
chrzest ogniowy. A dziś, popatrzcie tylko — dziś
żołnierz polski samą gotowością swoją osiąga zwy
cięstwo i triumf słusznej sprawy, osiąga powrót
do Elaeierzy odwiecznej ziemi polskiej. Zaś dzieje
się tak przede wszystkim dla tego, że za nim, za
Naczelnym Wodzem i za armią, stoi cały naród
świadomy swoich celów, swych praw i swych
przeznaczeń.
Ongiś przed laty, tutaj mieściła się kwatera
główna Józefa Piłsudskiego, jedna z najpierwszyeh jego kwater w polu. Przeżył on w niej nie
jedną jasną chwilę, lecz i niejedną troskę, ból i
rozczarowanie. Kwatera główna w Kielcach była
świadkiem wielu ważnych prac politycznych i
organizacyjnych Komendanta, wielu jego walk i
wewnętrznych ciężkich zmagań się ze scbą sa
mym.
I oto teraz po wielu latach, gdy starzy żołnie
rze legionowi prowadzą dalej jego dzieło, mam
głębokie przekonanie, że duch Komendanta czuwa
nad nami i że jest obecny i udziela pomocy wszę
dzie tam, gdzie wola ludzka zmaga się i walczy
z ciężarom olbrzymich odpowiedzialności.
Ten piękny pomnik, który w imienin Pana
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz w imieniu Na
czelnego Wodza, miałem zaszczyt dziś odsłonić,
nosi nazwę Pomnika Legionów. Ale przecież pom
ników nie stawia się ludziom żywym, legiony
zaś w moim rozumieniu stanowią dotychczas je
szcze zespół ludzi żywych, których obowiązki i
których służba Polsce bynajmniej jeszcze się nie
skończyła. I dlatego ten pomnik, w moich oczach,
jest wyrazem hołdu dla pamięci zgasłego Wodza
i tych żołnierzy legionowych, którzy w walkach
ę wolność złożyli swe życie w ofierze.
Legioniści. U stóp tego pomnika, wobec cie
niów naszych poległych towarzyszy broni przy
sięgnijmy, iż pamiętamy, te niedośó jest odzy-

P. HALF AR BURMISTRZEM
CAŁEGO CIESZYNA.
CIESZYN. Pismem z dir« 2 bm. nr. 13 Par
W-cjewoda śląski dr Grażyński ze względu na
wytworzoną sytuację faityęaną,, polecił burmi
strzowi m. Cieszyna Rudolfowi Halfarow: prze
jęcie niezwłocznie administracji miejskiej mia
eta Czeskiego Cieszyna. Na konferencji wspólnej
burmistrza Ha.lfa.ra z burmistrzem Czeskiego
Cieszyna rasteten», że przejęcie to nastąpi jutro
tima 3 bm. o g-odz, 9 rano.

Pożar strawił 170 domów
ŁUCK. We wsi Lubikowicze pow. sarneńskiego na skutek nieustalonej jeszcze bli
żej przyczyny wybuchł wielki pożar. Spłonę
ło 170 budynków mieszkalnych, ogromna
ilość inwentarza i zbiorów. Pożar zlokali
zowany został dopiero po 10 godzinach. Po
nad 100 rodzin pozostało bez dachu nad gło
wą. Przez wydział opieki społecznej wołyń
skiego urzędu wojewódzkiego zorganizowana
została akcja pomocy poszkodowanym.

skać niepodległość — że trzeba ją ponadto utrwa
lić i ugruntować, pogłębić i rozszerzyć.
Obywatele! Wszyscy mamy ostrą świadomość,
że miesiące ostatnie rozpoczęły nowy okres w
dziejach Europy — okres, w którym Polsce będą
potrzebne wszystkie jej siły moralne i fizyczne.
Zdajemy sobie sprawę, że w tym okresie silniej
niż kiedykolwiek bądź będzie na świecie rządziła
nieubłagana zasada biologiczna, która przyznaje
prawo de lepszego życia i lepszego miejsca pod
słońcem — organizmom silnym, należycie przy
sposobionym do ciężkiej walki o byt.
Trzeba nie łudząc się, umieć prawdzie spojrzeć
prosto w oczy, aczkolwiek może ona do pewnego
st- pnia razić nasze sentymenty, nasze instynkty
humanitarne.
Ja mam wrażenie, że właśnie świadomość czy
przeczucie, tej prawdy powoduje, że w Polsce tak
powszechnym jest szczególny gatunek tęskniły —
tęsknota do siły. I dlatego być może w Polsce
mamy tylu krzyżujących się i sprzecznych ze
sobą recept, tylu skłóconych lekarzy, wskazują
cych różne drogi wiodące de źródeł siły.
Zapewne, są liczne zasady ogólne, na które
godzą się wszyscy Polacy, a więc olbrzymia więk
szość mieszkańców tego kraju, jest przepojona du
chem chrześcijańskim i religijnym. A więc rozu
miemy dobrze, że siła Polski, jak nas to uczył
Komendant, powstać musi z naszej własnej pracy,
z naszych własnych wysiłków, z naszego własne
go znoju — że siła z cudzej łaski ma nogi glinia-

(T) Zorganizowane przez Obwód Tarnowskie
Góry zebranie przedwyborcze Obozu Zjednocze
nia Narodowego o-dbyło się przy udziale 500 osób. Zebranie zagaił przewodu, obwodu p. poseł
Gajdes, który zarazem omówił sprawę Zaolzia..
Jako następny przemawiał
sekretarz
ob
wodu p. kier. Musielak, który omówił sprawy
terenowe. Wysłań o telegramy d0 Pana Prezy
denta R- P; Marszałka Śmigłego Rydza i min sti'a Becka w związku z powrotem Zaolzia do
Macierzy. Następnie wygłosił red. Wasilewski,
delegat Centrali OZN z Warszawy referat, w
którym omówił 3 elementy: 1. mocny naród, 2,
mocny, silmy, dobry rząd, 3. dobra pobtyke za
graniczna, dzięki którym to elementom Polska
będzie silną i mocarstwową. Omówił aktualną
sprawę wyborów oraz 4. element, którego brak
zjednoczenia narodu przez skonsolidowanie wszy
stkich obywateli w Państwie. Referat był piękny
i przerywany hucznymi oklaskami. Jako ostatni
zabrał głos p. burmistrz Amtes. Przemówienie p.
burmistrza było b. bojowe. P. burmistrz szcze
gólnie chwalił dobrą gospodarkę p. wicepremie
ra Kwiatkowskiego dzięki któremu posiadamy
takie miasta jak Gdynia i Mościce roz-a Central
ny Okręg Przemysłowy. Planowa gospodarka p.
wicepremiera przyczyniła się do dużego sipadku
bezrobocia. W czasie przemówienia p. burmistrza
An-tesa sala huczę burz. oklasków i okrzykami
na cześć p. wicepremiera, W dyskusji, jaka s:ę
re końcu zebrania wywiązała poruszono, aktual
ne zagadnienia terenowe.

RODZICE POLSCY! Dziecko,
któremu nadacie imię niemieckie, bę
dzie w przyszłości wstydzić się swe*
go imienia.

Już się pracuje nad gospodarczym scaleniem
Śląska Zaolzańskiego z Polską
WARSZAWA. PAT. Powrót Śląska Zaolzańskiego do Polski wysunął, jako aktual
ne i bardzo pilne zagadnienie, sprawę gospo
darczego scalenia tych obszarów z resztą
Polski,
Zagadnienie to jest, rzecz prosta, tech
nicznie bardzo skomplikowane i musi być
rozwiązywane już teraz, w miarę obsadzania

terytoriów powiatów zaolzańskich przez
Wojsko polskie 1 rozpoczęcia urzędowania
przez polskie władze cywilne.
Dla przykładu różnorodności wchodzą
cych w grę zagadnień można wymienić takie
sprawy, jak problem waluty sprawę przyłą
czenia Śląska Zaolzańskiego do polskiego
obszaru celnego, problemy dewizowe i po-

datkowe, problemy uposażeniowe, sprawy
ewentualnych kredytów i pomocy surowco
wej dla miejscowych warsztatów gospodar
czych, a dalej, aspekty gospodarcze zagad
nień komunikacji oraz łączności i t. d.
Jak się dowiadujemy, rozwiązywanie W
terenie wszystkich tych zagadnień zostało
już rozpoczęte. W tej chwili przebywają w
terenie przedstawiciele centralnych resortów
gospodarczych Rzeczypospolitej którzy stu
diują wszystkie wymienione zagadnienia za
równo od strony technicznego rozwiązania,
jak i pod kątem widzenia realizacji długofa
lowego scalenia gospodarczego Śląska Zaol
zańskiego z Polską W miarę obejmowania
dalszych terytoriów, wydawane będą nie
zbędne zarządzenia, regulujące najpilniejsze
nowskiego otrzymali rożka Naczelnego Wo sprawy z dziedziny gospodarczej.
dza Marszałka Śmigłego Rydza marszu na
przód.
Padły w tym rozkazie nast. słowa: „A
gdy ruszycie żołnierze, pomyślcie ze czcią o
tych, co bez żołnierskiego munduru dawali
po żołniersku życie, czekając za Olzą na
(R) W uib. niedzielę odbyło się w Rybniku
was, na Polskę" Ciebie te słowa dotyczyły, zebranie OZN. przy udziale 500 osób. Przema
podharcmistrzu Witoldzie Aegerze, najmłod wiali p. senator dr Pawelec, p. prof. Herlich z
szy żołnierzu Śląska Zaolzańskiego, który Warszawy oraz przewodniczący obwodu p. p-Oncł
Piecboczek. Wysłano telegramy do Pana Prezy
poległeś w mundurze harcerskim.
Kilka dni temu pochyli.y się nad Tobą w denta R. P. i Marszałka Śmigłego Rydza ore z
smutku nasze sztandary harcerskie, a wszy uchwalono następującą rezolucję: „Zebrami W
stkie drużyny uczciły twoją pamięć ślubo dn;u 2 października 1938 r. obywatele miasta
i powiatu rybnickiego apelują do wszy
waniem, że w myśl Tweg j przykładu będą Rybnika
stkich wyborców, by w całej pełni skorzystali z
zawsze czynem sprawdzać wiarę w swoje praw obywatelskich zagwarantowanych im kon
ideały. Muszę Ci jednak jedno powiedzieć stytucją i w dniu 6 listopada wzięli gremialny
Jesteśmy dumni, że z naszych wyszedłeś sze udział w wyborach do Sejmu. Biorąc pod uwagę
regów, jesteśmy dumni, że wtedy, kiedy wa ogólne polityczne położenie Europy, ora® we
żyły się losy tej świętej polskiej ziemi, o wol wnętrane położenie Polski na tle ogólno - euro
ność jej oddał życie najlepszy z harcerzy, pejskiej sytuacji — gremialny udiział każdego
Polaka w wyborach jest nakazem chwili i bez
Witold Reger,
A że nas tu harcerzy do twej trumny względnym obowiązkiem obywatelskim, mającym
przywiódł nie tylko głębolr" koleżeński smu wykazać skonsolidowanie « zjednoczeń e socletek, ale i duma harcerska niechże Ci na no czeństwa w całej Polsce, a szczególnie na eks
ponowanych rubieżach kresowych. Każdy upra
wej ścieżce zaświatowej wędrówki harcer wniony
do głosowania obywatel, który samowol
skiej towarzyszy nasz harcerski okrzyk nie
nie weźmie udziału w wyborach, stawi się
Czuj — Czuj — Czuwaj!
sam poza nawias patriotycznie myślącego spo

Pmiiiieiiie itieml If BraiiMii
nad trumną I. p. Witolda Resera

CIESZYN. Wczoraj odbył się tutaj po
grzeb ś. p. podharcmistrza W Regera, który
zginął bohaterską śmiercią. Nad trumną je
go wygłosił przemówienie przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego p. wojewoda
dr Grażyński.
KATOWICE. PAT. Trumna Twoja, pod
harcmistrzu Witoldzie Regerze, zatrzymała
się przed pomnikiem Czynu Legionowego,
dokonanego z ducha Marszałka Piłsudskie
go, tego Wodza Narodowego którego przy
rzeczenie i równocześnie nakaz zostały urzeczywistnione wczoraj przez wmaszerowanie Wojsk Polskich za Olzę.
Stanąłeś tu, Witoldzie Regerze, dlatego,
żeś był jego wiernym a zarazem najmłod
szym żołnierzem, żołnierzem, który poległ
na polu walki o wolność Śląska Zaolzańskiego, dając równocześnie świadectwo tej praw
dzie, że wszędzie tam, gdzie chodzi o wol
ność Polski, przelewała się zawsze krew naj
lepszych jej synów. Imię twoje i nazwisko
będą złączone trwale z historią walk o tę
świętą polską ziemię..
Kiedy twoje miasto Ci’szyn spowiło się
w sztandary narodowe i wypełniło radosnym
tłumem Polaków, żołnierze grupy gen. Bort-

Miyta FBiilaiia KI.

łeczeństwa i stanie się zdrajcą sprawy narodo
wej..“

dnia
w
Goduli
Sabił netem swego szwagra

Ponura zbrodnia rozegrała się w ubiegłą
niedzielę w Goduli. Około godziny 20,40 do
zorca kopalniany Jan Skrzypek, zamieszkały
Ministerstwo Komunikacji zamówiło w w Goduli, wracając w stanie pijanym do do
Zakładach Przetwórczych Wspólnoty Inte mu, spotkał na ulicy Konopnickiej swego
resów w Chorzowie dalszych 20 wagonów szwagra 35-letniego Antoniego Twardocha,
również zamieszkałego v Goduli przy ul.
pulmanowskich typu turystycznego, urzą Konopnickiej
3. Odurzony wódką Skrzypek
dzonych z największym komfortem Koszta wszczął z swym szwagrem gwałtowną kłótDudowy wagonów obliczone są na sumę oo- i nię na tle starych osobistych porachunków.
flad 2 miliony złotych.
IW pewnej chwili Skrzypek dobvł z kieszeni

Zmówienia rządowe

ne i na pstrym konin jeździ. Nie ma bodaj Pola
ka, któryby nie uznawał, że skoro bez naszej wi
ny na świecie całym rozpętał się szalony wyścig
zbrojeń, to Polska mnsi się zbroić i to w tempie
pośpiesznym, nie bacząc na wszystkie trudności
że siła Polski zależy od rozsądnego rozwiązania
i ofiary. A więc zdajemy sobie wszyscy sprawę,
z wielu ważnych zagadnień politycznych i gospo
darczych, od usunięcia istniejących krzywd spo
łecznych. Każdy Polak zdaje sobie sprawę, że
nie ma silnego państwa bez porządku społeczne
go i dyscypliny wewnętrznej, opartej o prawo. Są
dzę, że bodaj wszyscy jesteśmy tego zdania, że
siła przyszłości i potęga Polski wymaga pocią
gnięcia do współpracy i współodpowiedzialności
możliwie dnżej ilości Polaków. I w gruncie rzeczy,
powszechnym jest w Polsce pragnienie zjednocze
nia, którego tak dobitnie domaga się Wódz Na
czelny.
Ale istota trudności leży nie w ustaleniu zasad
ogólnych, ale w określeniu dróg i w praktycznej
realizacji.
Tak, czy inaczej, bez względu na wszystkie
przeszkody i na wszystkie trudności, zjednoczenie
wewnętrzne Polaków dokonane być musi i do
konane będzie. Wymaga tego bowiem bezpieczeń
stwo Polski, jej przyszłość, odpowiedzialność za
nią wobec pokoleń, wobec wielkiej spuścizny,
przekazanej nam przez Józefa Piłsudskiego.
A czas nagli, i zegar dziejowy wskazuje już
późną godzinę.

Z cyklu wielkich zebrań
przedwyborczych 0. Z. N.

nóż, i zadał nim szwagrów1! straszny cios w
lewą pierś. Ciężko ranny i wardoch padł na
ziemię, zalewając się krwią i w kilka minut
później wyzionął ducha Sprowadzony lekarz
stwierdził śmierć wskutek przebicia przed
sionka sercowego Zabójcę policja areszto
wała i odstawiła do więzienia w Chorzowie.
Zwłoki tragicznie zmarłego Twardocha umieszczono w miejscowej kostnicy. Zbrodnia
ta wywołała zrozumiałe poruszenie w całej
gminie.

Zagadkowa łuna
na niebie
Krótko po północy na 29 września br.
mieszkańcy niektórych miejscowości pow.
zdołbunowskiego, a zwłaszcza w okolicy
wsi Nowosiółki zauważyli na niebie w pół
nocnej jego części dziwne zjawisko astro
nomiczne. Oto od horyzontu ku górze
wzniosły się powoli 3 równolegle smugi
czerwone, które widziane były przez kilka
minut. — Zabobonna ludność wróży z tego
rychłą wojnę.

Wtorek, dnia 4-go października 193S n
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(Ciąg dalszy).
— Zgoda...
Idą ku niemu i rzeczywiście szyb spuściwszy się szybem na główny ga
—
A
więc
bracia,
—
rzekł
Malina,
—
wolny,
ale niestety gwałtowny prąd wo nek, nie zdołają dostać się aż do szybu
Jakże omylne są myśli ludzkie i jak
zanim
uśniemy,
zmówmy
pacierz;
ja
bę
dy
i
kurzawki
połamał drabiny, potrza , Chłodnego“? Kto wie, czy już na gan
zawodne rachuby! Mało któremu z za
dę
mówił
głośno,
a
wy
powtarzajcie
za
skał
ściany
szybu,
z drzewa zbudowane ku samym nie napotkają kamratów, któ
sypanych przyszło kiedy do głowy, aże
mną...
i
wszystko
to
zrzucił
w dół. Ściany szy rzy z ratunkiem im śpieszą, ale nie wie
by mu mogło chleba zabraknąć...
Ojcze
nasz..,
bu
gołe,
nie
ma
się
o
co zahaczyć, ani dząc dokładnie, w którym miejscu ko
A oto teraz, teraz cóżby każdy z nich
Po
odmówieniu
pacierza
każdy
ukła
na
czym
oprzeć,
a
ponieważ
szyb jest 35 palni się znajdują, czas tracą na robocie
dał za bochenek chleba! Choćby to był
da
się,
jak
może
a
ci,
którzy
straż
utrzy
metrów
głęboki,
przeto
niepodobna
sko ratunkowej na miejscach, bardzo od za
najmniejszy bochenek, choćby był me
mują,
rozmawiają,
sen
w
ten
sposób
od
sypanych odległych?...
czyć,
bo
pewna
by
z
tego
śmierć
była.
wy,piec zony, zakalisty, choćby był na
siebie
odpędzają.
Przyłączył
się
jeszcze
—
A
gdyby
się
kto
spuścił
?
—
ode
— Próbujcie spuścić się szybem! —pół z piaskiem, jakżeby on był drogi bez
do
nich
Kudlek,
bo
nie
mógł
usnąć.
zwał
się
Kudlek.
mówi
Malma, wyrażając tymi słowami
wary... głodnym L.
Po
niejakim
czasie
odezwał
się
do
to
—
Po
czym
by
się
miał
spuścić?
—
jako
najstarszy
zgodę wszystkich.
Wtem Mali«a się odzywa:
warzyszów.
zapytał
Robota.
Robota,
Kudlek,
Matula i Mróz, za
— Bracia, mąm trochę chleba, kto z
—
Wiecie
co,
bracia,
dwóch
was
tu
—
Wszakże
mamy
dwie
liny?
brawszy
liny,
udając
się ku szybowi.
was bardzo głodny, z tym mogę się po
wystarczy,
a
dwaj
niech
idą
na
zwiady,
—
Jakie?
Wszyscy
byli
zdania,
że należy się
dzielić; kto chce Chleba?
co
się
w
kopalni
dzieje
i
czy
tam
gdzie
—
Których
używaliśmy
przy
pracy
spuścić
do.
szybu,
lecz
dotąd
nie porozu
Wszyscy byliby ze smakiem zjedli
jutrzenka
ratunku
się
nie
ukaże...
do
zaciągania
drzewa.
mieli
się,
kto
to
ma
wykonać.
Gdy je
kawałek, ale widząc, jak mało go Mali
Kto
pójdzie
ze
mną?
—
Czy
te
liny
są?
dnak
stanęli
nad
szybem,
trzeba
było na
na ma, milczeli.
—
Pójdziemy
obaj,
—
rzekł
na
to
Ro
—
Z
pewnością
są,
bo
je
widziałem
to
pytanie
odpowiedzieć.
— Jeszcze wytrzymamy — odezwał
— Kto się spuści pierwszy? — spy
się Robota; — posilcie się sami, a co po bota, — a wy tu siedzicie. Gdybyście u- na własne oczy.
— Chodźmy po nie
tał Kudlek.
zostanie, schowajcie na gorszą godzinę... slyszeli coś podejrzanego, a nas by nie
Wrócili przeto do towarzyszów i zna
Nie zaraz odpowiedziano na to, bo
— Tak, tak, schowajcie... — powtó było, wołajcie, a braci śpiących natych
miast
zbudźcie...
lazłszy
liny,
zamierzali
udać
się
do
szy
każdy
dobrze pojmował, że szyb ten
rzył jeden z towarzyszów.
Kudlek
i
Robota
postanowili
udać
się
bu.
Lecz
w
tym
przyszło
im
na
myśl,
mógł
się
stać grobem dla śmiałka. Któż
Malina przeżegnał się i odmówiwszy
ku
zawaliskom;
kto
wie,
czy
tam
nie
iż
przy
tak
niebezpiecznym
przedsię
bowiem
zdoła
przeniknąć tę ciemnię i
krótką modłitewkę, zaczął jeść...
znajdą
wyjścia?
wzięciu,
gdzie
życie
ludzkie
na
śmierć
przewidzieć,
jakie
niebezpieczeństwo
Inni zaś, chcąc zapomnieć o żołądku,
Ale
tam
ślam
wielki.
Wchodzą
weń
i
narażone
być
może,
lepiej
by
było,
za
czyha
w
niej!
Śaczęli rozmawiać.
sięgnąć rady wszystkich współbraci. W
— Słuchajcie, bracia — odezwał się
— Iluż nas razem? — pyta Kaleja i brną przez chwilę...
—
Nie
możemy
iść
dalej,
—
rzeki
śnie
im
nie
przeszkodzą,
bo
z
wyjątkiem
Mróz;
rozważmy spokojnie, kto iść mo
liczy, wymieniając nazwiska wszyst
wreszcie
Robota,
—
bo
utoniemy
w
tym
dwóch,
inni
nie
mogli
usnąć.
że.
Ty
Jacku masz żonę i dziecko, ty Ku
kich: — Malina, Kudlek, Jan Mróz, Jabłocie;
wracajmy.
Zbudziwszy
za
tym
tamtych,
opo
dlek
tak
samo, u ciebie Matula jest dzie
cek Robota, Franciszek Matula, Jerzy
I
znowu
brną
ku
dołowi,
bo
im
się
wiedzieli
mm. jaki mają plan i zapytali, ci czworo, ja mam żonę, a dzieci mi Bóg
Gwizdał, Paweł Gajda, Robert Łebek i
nie dał. Skoro jeden z was zginie, stra
ja, to razem dziewięciu, wszyscy żonaci zdaje, że może będzie można szybem co o nim myślą?
zejść
na
główny
ganek.
Dopóki
szyb
ten
Narada
nie
trwała
długo,
bo
dla
każ
ta będzie większa, niż gdybym ja zginął,
z wyjątkiem Gwizdała...
był
zawalony
kurzawką
i
wszelakimi
dego
z
nich
było
rzeczą
jasną,
iż
należy!
więc
ja się spuszczę...
— Ale mam ojców staruszków, —
każdej
słomki
się
czepiać,
która
by
im
rupieciami,
nie
można
było
o
tym
my
Nikt
z towarzyszów nie rzekł na to
odezwał się Gwizdał, — którzy już są
śleć
ale
wszakże
teraz
jest
wolny...
ratunek
przynieść
mogła.
Kto
wie,
czy
ani
słowa,
a po chwili milczenia odezwał
za słabi, aby sobie zapracować potrafili
się
znowu
Mróz:
na ehleb; teraz tam zostaną sami, bez
—
Ale
proszę
was. bracia, jeżeli ży
pomocy, bez opieki...
wy z tego szybu nie wyjdę, pamiętajcie
Przestał mówić, bo wzruszenie go o0 mojej żonie; przyrzekacie mi to?...
panowało wielkie, ale słowa przezeń
— Przyrzekamy! — odpowiedzieli
wypowiedziane przypomniały innym to
SZCZYT UPRZEJMOŚCI.
—
W imię Boże zatem — zawoiał
warzyszom niedoli rodziny i wraz żal
mam się uważać za spbeczkowanego, a
M,
óz,
— dawajcie linę.
ścisnął im serca, z piersi wydobyły się
ja natychmiast zareagowałem odpowie
Dwie
mieli liny, z których jedna bvła
westchnienia, z oczu polały Izy...
dnio. wymierzając mu potężny policzek.
dłuższa, druga krótsza. Związali je prze
I tak trwali w milczeniu i smutku, sa
SZCZYT UCZCIWOŚCI
to a ponieważ wiedzieli, jak głęboki jest
rn* nie wiedząc jak długo. A w kopalni
ustał huk i szum; wyważone z równo
W pociągu jedzie starszy pan z ma szyb, więc przypuszczali, że lina nie wy
wagi tajemnicze moce podziemi, naszałym synkiem. Ojciec co chwila zerka na starczy.
Mróz okręcił linę w koło siebie i
lawszy się do syta, wróciły do spokoju.
zegarek, nagle wstaje i pociąga za rącz
rzekł:
Woda i kurzawka przestały płynąć; lek
kę alarmowego sygnału.
— Spuszczajcie!
kie szmery płynących ścieków dawały
Pociąg staje. Wbiega przestraszony
Trzej inni pochwycili linę i wolno
się słyszeć, jak po wielkiej burzy i stra
konduktor.
szliwych piorunach słychać słabnący
— Co to się stało? Dlaczego pan za zaczęli spuszczać Mroza wśród milcze
nia. On zaś trzymając w ręku lampę,
grzmot, który jest znakiem końca bu
trzymał pociąg?
rzy. I tu właściwa burza się skończyła,
— Mój synek skończył właśnie w tej rozglądał się w szybie. Zabrał ze s >bą
lecz niebezpieczeństwo życia nie minę
chwili 10 lat. więc chciałem za niego do zapałki na przypadek, gdyby mu lampa
zgasła. Światełko lampy drżało, ale
ło. Gdyby woda nie była się zastanowi
płacić resztę ceny normalnego biletu.
przez chwilę nie gasło. Nagle jednak
ła, byliby nieszczęśliwi zginęli nagle;
W
ANTYKWARIACIE.
zawiał wiatr i w szybie stało się zupeł
teraz nie potoną, ale z głodu pomrą, jeśli
nie
ciemno.
z powierzchni nie zdołają im pośpieszyć
— Ile kosztuje to popiersie Dantona?
Mróz
czymprędzej dobywa zapałek i
— Pan dyrektor ? Wyjechał do Australii.
na ratunek...
— 100 złotych.
Ozy
życzy
sobie
pan
poczekać
?
zapala.
Lecz
zaledwie ogień błyśnie —
— Któraż też może być teraz godzi
— Ależ, przecie tu głowa jest przy
wiatr
natychmiast
go znowu gasi. Nie
na? — zapytał Mróz.
klejona.
SIÓDMY
w
dząc
sposobu
zapalenia
lampki, Mróz
Trzech miało zegarki przy sobie, —
— Cóż w tym dziwnego, wszak Dan
Lloyd George zabłądził na spacerze ton był zgilotowany.
woła:
więc przekonali się, że już jest blisko
— Bracia, wyciągnijcie mnie, bo nie
czwarta w nocy, a więc prawie dziesięć Po parogodzinnym marszu, spostrzegł
ma ratunku.
godzin upłynęło od chwili nieszczęścia. jakiś budynek.
— Tu dostanę auto — pomyślał.
— Ciągnijmy, — rozkazał Robota,
Zmęczenie zaczęło się niektórym da
Wszedł i opowiedział portierowi o
— równo a spokojnie. Raz — dwa —
wać we znaki; ten i ów już w półśnie s*ę
swej przygodzie.
trzy — cztery...
znajdował.
— Jestem ministrem Jego Królew
W tej chwili Mn a pękła, trzej górnicy
— Wiecie co, bracia, — odezwał się
potoczyli się i upadli w ślam, a biedny
Robota, — ponieważ niebezpieczeństwo skiej Mości — zakończył.
Mróz spadł do szybu...
— Dobrze, dobrze — odparł portier
zawsze jeszcze może na nowo powstać,
Robota pierwszy się zerwał na nogi
a nam siły snem i wypoczynkiem konie — my mamy tu już takich sześciu Pro
1 natychmiast przybiegł do szybu, stanął
cznie krzepić trzeba, przeto ułóżmy się szę zaczekać — po czym oddalił się, za
nad nim i woła:
tak, iż zawsze trzech będzie czuwało, a mykając drzwi na klucz.
— Co to wszystko znaczy? — po
inni niech śpią...
— Mróz!
— We śnie zapomni się o głodzie, — myślał Lloyd George i wychylając się
Nie słychać odpowiedzi.
przez okno, spostrzegł na budynku na
mruknął Matula.
— Mróz, odezwij się, jeżeli żyjesz!
— Kto chce teraz czuwać? — zapy pis: „Szpital dla umysłowo chorych“.
— Mróz!
tał Jacek; — ja pierwszy...
Ale z szybu nikt się nie odezwał.
W SĄDZIE
— Ja drugi — rzeki Gwizdał.
— Zginął! — szepnął Kudlek.
— Ja trzeci — zawołał Mroź...
— A więc kto rozpoczął bójkę?
— Wieczny odpoczynek racz mu da6
— A więc my trzej czuwamy, a po
— Skarżący, panie sędzio.
Parnie,
a światłość wiekuista niech rm?
— Gzy mam przygotować najpiękniejszą sudwóch godzinach obudzimy innych, a
— Czy napewno?
lśnię wiecz-crową, czy też partit wybiera się z świeci..,
sami się położymy; zgoda?
I
— Tak jest On powiedział, że ja! mężem dy teatru.
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Ciekawostki
Straszliwe tortury w Barcelonie.
Narodowe pismo „El Castellano”
zamieszcza
opowiadanie
pewnej
Francuzki, niejakiej Charlotte Vigneran, która dłuższy czas przebywała
w więzieniach barcelońskich. Oto jej
opowiadanie w streszczeniu:
„Przed 6 miesiącami zostałam are
sztowana w Barcelonie ponieważ ukrywałam w mym mieszkaniu pew
nego Meksykańczyka, którego wła
dze poszukiwały za sympatie dla na
rodowców. Zabrano nas oboje do wię
zienia. Gdy nie chciałam podp sać
fałszywego zeznania wpakowano mi
siłą całą głowę do naczynia z wodą
mydlaną. Te parę minut wydało mi
się wiekiem. Straciłam przytomność.
Potem usiłowano ponownie wymusić
na mnie podpis, Opór mój rozwścieklił oprawców do tego stopnia, że je
den z nich uderzył mię w twarz. Po
wleczono mnie następnie do celi wię
ziennej, która była tak mała, że z
trudem się w niej mogłam obrócić.
W więzieniu kob:ecym, do którego
mnie niebawem przewieziono, ocze
kiwały mnie straszliwe tortury. Męczo
no nas przede wszystkim głodem.
Dziennie dawano nam zaledwie 50
gramów chleba. Do picia miałyśmy
jakąś wstrętną cuchnąca wodę, mają
cą zastępować zupę. Codziennie utoierała w więzieniu jakaś kobieta z
wycieńczenia.
Dozorcy
więzienni
traktowali nas brutalnie, jak gdybyś
my były najpotworniejszymi prze
stępczyniami. Jak się dowiedziałem
od towarzyszek, wiele kobiet zostało
skazanych na krzesło elektryczne.
Jednakowoż nie zabijano je lecz tyl
ko w wyrafinowany sposób torturo
wano za pomocą prądu. Prócz 900 ko
biet w więzieniu tym znajdowało się
35 dzieci.
Gdy wreszcie stanęłam przed są
dem, ujrzałam mego Meksykańczyka,
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podniecenia jak zwariowanie. Kiedy Issuf nie
żyje. Morton zniknął, a do portu wciąż napły
wają transporty żółtych wrogów i baza w
Madras me wie prawdopodobnie o mczym. •—
Kiedy w każdej sekundzie można spodziewać
się otwartego ataku, jazgotu karabinów ma
szynowych Arachi i obcej flagi na brytyjskim
terenie..
Obrączka ślubna Grahama, którą on miał
zawsze na ręku,. Nie rozstawał się z nią ni
gdy. Teraz spoczywała na dnie zwykłego
tekturowego pudełka. Dlaczego Tahashi nie
załączył kartki ze znakiem „Czarnego Smo
ka“... Monty aż żachnął się pod wpływem na
głej myśli. Czyżby to nie była sprawka baro
na Tahashi, zwanego japońskim Lawrence‘em. Czyżby Allan Dowr odważył się na.«
Nie, to by nie miało sensu...
Wszedł do łazienki i zanurzył głowę i
twarz do wielkiej kadzi glinianej. Zimny płyn
otrzeźwił go nieco Natarł się ręcznikiem, wy
palił dwa papierosy jeden od drugiego, spraw
dził, czv drzwi gabinetu pułkownika są zam
knięte i postanowił wybrać:
Nie ma znaczenia, kto zabił czy porwał
Grahama Mortona Naturalnie bezcelowym by
też było czekać teraz na jego nie wydane dy
spozycje. dotyczące raportu. Pozostaje wy
konać otrzymane rozkazy i wyruszył w dro
gę naprzeciw przeznaczeniu.
Anna Mur et nazwała Monty'ego zimnym
Anglikiem. Nie było to ścisłe określenie. Jego
chłód wynikał raczej z rozsądku, rozumu i lo
giki. Nie czul nienawiści do TahashTego. To
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dreszcz. Zaś porucznik Leroy stał w tej chwil
przy aparacie:
— Poznajesz minie, Tom. Odpowiadaj krót
ko: tak łub nie. Czy mister Morton już wró
cił?
— Nie.
,
Zawiesił słuchawkę. Gdzie mógł być puł
kownik? Kto zabił Issuf a? Kto zabrał ciało?,
Jak... Zacisnął zęby aż zgrzytały. Starał się
stłumić podniecenie, rosnące coraz więcej
burzliwe. Annę Muret zastał w towarzystwie’
Dobbsa
— Hallo, Monty. Pięknie, że clę widzę.
— A jak ja mam do pana mówić. Też „ty“?'
— Oczywiście. Wal bez zastanowienia.
— Hm... — zaciął się Monty.
— Nie mów „hm“. Powiedz coś wesołego.
Co to, trupiarnia? Anna milczy jak zakochana.
Chyba nie we mnie. bo jestem żonaty i wier
ny. W tym podłym mieście puchy... To ma być
ten slawnv Ceylon. Zobaczymy jutro te wy
chwalane przez van Steena góry. Jedziemy do
Kanoy. Może machniesz się z nami. Uwiecznię
cię na taśmie Będziesz miał czym wychwalać
się przed swoją ukochaną...
— Horacy — zganiła go Anna. — Stajesz
się niedyskretny. Pan Leroy ostatecznie nie'
jest twoim przyjacielem i nie odpowiada za
skutki twego wariackiego zakładu.
— Absurd — oburzył się Dobbs. — Młody
zdrowy chłop. Powinien być przyjacielem
wszystkich jemu podobnych. Dziwne obycza
je panują u was w Europie. — U nas w Ala
bamie... Co by w tym było złego — jeżeli on
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ma ukochaną... — zakończył nie zbyt logicz
nie.
— Nie mam, niestety — uśmiechnął się
Monty z roztargnieniem. Nie spuszczał wzro
ku z zegarka. Pół do szóstej dochodzi.,. Ani
telefonu, ani wiadomości. „Wyruszysz, gdy
zawiadomię cię przez Toma... Udasz się do do
mu, przeczytasz raport i nauczysz się go na
pamięć“. Ta część rozkazu nie została jesz
cze wykonana. I co on tu będzie robił w towa
rzystwie tych dwojga wesołych ludzi. Oni nie
muszą przewieźć tajnego raportu, nie grozi im
śmierć z ręki Tahashi'ego. Jego obecność i po
nura mina może im tylko skwasić humory.
— Znów muszę zniknąć niespodziewanie,
panno Muret — wstał. — Mam różne skompli
kowane obowiązki do wypełnienia.
— Pan chyba ciężko pracuje na życie.
•— A jak myślisz — wtrącił się Dobbs. —
Facet zagrzebał się na jakiejś wyspie, haruje
jak koń pod tym słońcem, jakie miałem przy
krość dziś poznać. Przypuszczasz, że to dla
przyjemności? I nie widzisz, że Monty jest
czegoś zdenerwowany. Musi mieć poważny
kłopot i czuje się jak chory ząb pod porcją lo
dów śmietankowych. Idź, przyjacielu — kiedy
ci przejdzie wróć i pogadamy sobie przyjem
nie. Nie zwracaj uwagi na sentymentalną Annę.
— Jesteś morowy chłop, Horacy — rzekł
Monty szczerze. — Tak, mam dużo zmart
wień i chyba was pożegnam. Przybyłem tu,
aby zobaczyć miss Muret, pomówić z nią —
be sadziłem, że mi to przyniesie ulgę. Lecz

— 67 to nie jest takie proste.
Nie widział w tej chwili twarzy Anny.
Skłonił się i skierował ku schodom wiodącym
do hallu. Nie widział też, że obserwuje go
pizez cały czas para czujnych oczu. Z zacho
waniem wszelkich ostrożności doszedł do kan
toru, aby dowiedzieć się od Toma, że Graham
Morton ?
— ...jeszcze nie wrócił, sir. Jestem zanie
pokojony i nie wiem, co zrobić z tą paczką.
— Jaką paczką?...
— Leży na biurku w gabinecie colonela.
Przyniósł ją jakiś malajskj posłaniec.
Monty uchylił drzwi. Tknęło go dziwne
przeczucie. Bez namysłu rozciął sznurek, od
winął papier i otworzył pudełko. Na jego dnie
leżała zwykła obrączka ślubna. Podniósł ją do
światła i przeczytał napis na wewnętrznej
stronie: Liliana i Graham, Pretoria, 1906 r.
Obrączka ślubna Mortona! — Monty poczuł
chłód przerażenia w okolicy serca. Ktoś do
niego mówił:
— Co tam jest, poruczniku?
— Nic ważnego, Tom. Nie ma powodów do
niepokoju.
„Nie wzbudzać paniki!“ Pamiętał o tym
nakazie. Śmierć hulała tego wieczoru w Dshainie i zimna krew potrzebna była nade wszy
stko.
ROZDZIAŁ VIII.
S. O. S.! DSHAFFNA!
Zimna krew — kiedy serce wali jak tłok
parowy, gdy skronie pulsują, a pałce drżą z

który także przeszedł przez istne
piekło. Gdy, umęczony wielogodzin
nym badaniem usiłował zasnąć, lano
mu wiadrami zimną wodę na głowę.
Gdy spotkałam gc znacznie później,
już po mym uwolnieniu, w Perpignan
(we Francji) blizn' po ranach, wynie
sionych z hiszpańskich więzień, je
szcze mu się nie zagoiły," (KAP.)

Rady I informacje
Oczyszczanie miodu.
Miód, wydobyty z plastrów zawie
ra pewien procent zanieczyszczenia.
Składają się nań głównie okruchy
wosku i pyłek. Dlatego należy go oczyścić. Właściciele wielkich pasiek
za granicą uskuteczniają to za pomo
cą specjalnej centryfugi, podobnej z
wyglądu do miodarki U nas jednak,
gdzie pasiek jest wprawdzie dużo,
lecz przeciętnie liczących tylko po
kilkanaście uli — zamiast kosztownej
centryfugi zadawalam się sitem z cyn
kowanych drutów.
Co nam dało solenie siana?
Zachowanie najpożywniejszych czę
ści — bo solić mogliśmy siano nie zu
pełnie wyschnięte, a tylko dobrze
przewiędłe, przez cc uniknęliśmy wy
kruszania się najmłodszych, najpo
ważniejszych części. Zabezpieczeniem
przed gniciem i zapleśnieniem — bo
selenie to najlepszy sposób konserwa
cji paszy. Ochronę przed wyługo
waniem — bo solone siano stać może
tygodniami w stertach, a nic mu nie
szkodzą
deszcz i ani niepogoda.
Oszczędność pracy — bo nie potrze
bowaliśmy bez końca przewracać sia
na czekając aż zupełnie przeschnie

Dobra gospodyni
Maseczka na suchą cerą.
Wziąć łyżkę świeżej niekwaśnej
śmietany, następnie dokładnie wymie
szać z łyżeczką oliwy i tą mieszani
ną pokryć całą twarz omijając oczo
doły. Po kilku minutach (od 5
do 8 min.) zmyć ciepłą wodą. Sposób
ten prosty, nie wymagający wiele za
chodu bardzo dobre daje rezultaty.

Wtorek, dnia 4-go października 1938
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Spisz, Orawa i Czadeckie
mysi prswpaśi Polsce

Konieczność nowego uregulowania granicy w Tatrach
Nastał czas sprawiedliwych rewindykacji na
rodowych. Jak Polska długa i szeroka podniósł
się jednomyślny głos o połączenie Śląska Zaolzańskiego z Macierzą. Nikt nie może zlekcewa
żyć tego głosu, za którym stoi — po obu stro
nach wymuszonej na nas granicy na Olzie
wola całego narodu.
NADSZEDŁ CZAS SPRAWIEDLIWYCH
REWINDYKACJI NARODOWYCH.
Ale dlatego właśnie należy również przy
pomnieć i usunąć krzywdę z 1923 r. — sprawę
Jaworzyny i Tatr. W skali ogólno-narodowej,
wobec Śląska Zaolząńskiego i jego dziesiątek
tysięcy umęczonej luaności, sprawa Jaworzyny
Tatrzańskiej wydaje się drobna — wszak cho
dzi tylko o jedną wioskę i „kupę nieużytków
górskich“ — ale jest to pozór błędny. I jak
niegdyś w sporze o Morskie Oko potrafiliśmy
zrozumieć, że w tym maleńkim zakątku górskim
kryją się wartości wielkie i wyjątkowe, tak te
raz cała Polska powinna sobie przypomnieć, że
krzywdzące nas rozwiązanie sprawy Jaworzyny
zubożyło nas nie tylko o jedną wieś polską, ale
i o należne nam skarby przyrody nieprzebranej
wartości.
Przypomnijmy sobie rok 1918. Rozpad mo
narchii austro-węgierskiej otwarł drogę do sa
modzielności wszystkim narodom zamieszkują
cym to zmurszałe państwo Na pograniczu pol
sko-czeskim i polsko-słowackim pojawiły się
wówczas pierwsze umowy i postanowienia usi
łujące wytyczyć nowe granice zgodnie z grani
cami narodowego osiedlenia.
Wówczas to Polskie Towarzystwo Tatrzań
skie. skupiające w swym gronie znawców dość
skomplikowanego zagadnienie, narodowościowe
go w terenie karpackim, pierwsze wystąpiło z
memoriałem, domagającym się przyłączenia do
Polski:
1} okręgu Czadeckiego na południe od Ślą
ska Cieszyńskiego, zamieszkałego przez polskich
górali tzw. Kisuczan,
21 polskiej etnograficznie części Orawy,
3) poi,Mej części Spi.za,
4] całego dorzecza Popradu, dopływu Wisły,
zamieszkałego w pewnej części przez Polaków,
a w większości przez Niemców spiskich i na
pływową ludność węgierską (rejon miast spi
skich, historycznie związany z Polską).
Wiemy jak się rozwinęły wypadki. Korzy
stając z naszej wojny z bolszewikami,

niej przyszło przyznanej nam cząstce Tatr po
dołać, stąd też pojawiło się to przecywilizowanie Tatr Polskich, które wzbudziło opozycję
i sprzeciwy.
A Czesi? Dla Czechów Jaworzyna i północna
strona Tatr nie przedstawiały żadnych szczegól
nych wartości. Objęli oni przecież w posiadanie
całą stronę południową gór i całe rozgałęzione
gniazdo Krywania. Zastali tam wysoko rozwi
nięty ruch turystyczny, zastali szereg pierwszo
rzędnych miejscowości letniskowych, by wymie
nić choćby Jezioro Szczyrbskie, Westerów, trzy
Smokowce, Łomnicę Tatrzańską, Jaskinie Biel
skie... Trzeba też bezstronnie przyznać, że nowe
rządy wiele zrobiły dla tamtej strony Tatr, po
wstały liczne nowe ścieżki i schroniska, rozbu
dowano miejscowości podtatrzańskie, za przy
kładem Kasprowego zaczęto nowet budować
kolej linową na Łomnicę.
Ale zupełnie inaczej postępowali Czesi w
Jaworzynie. Tę część Tatr pozostawiono zupeł
nie odłogiem. Nie wybudowano tu w ciągu dwu
dziestu lat ani jednego schroniska, ani jednej
nowej ścieżki, nie kiwnięto palcem celem go
spodarczego podniesienia Jaworzyny, co więcej!
gdy w 1926 r. spłonęło star. drewniane schro
nisko w pośrodku tego obszaru na Polanie pod
Wysoką, nie odbudowano go do dnia dzisiejsze
go. Tak samo wielki gościniec podtatrzański
(Cesta Svobody) doprowadzono tylko do Żdziaru,
pozostawiając Jaworzynie siarą drogę jeszcze
z węgierskich czasów Tak więc Czesi sami da
wali do zrozumienia, te Jaworzyna i jej pół
nocne od reszty państwa odcięte doliny górskie,
nię wiele ich obchodzą i wydawało się jak gdy

by sami przeczuwali i przyznawali, że są tu
tylko chwilowymi gospodarzami.
Dziś Śląsk Zaolzański połączony jest z ej
czyzną.
TEGO SAMEGO DOMAGAĆ SIĘ MUSI
MY BEZWZGLĘDNIE W STOSUNKU DO
POZOSTAŁYCH POLSKICH WSI ORAWY
I SPISZĄ.
Nie jest to ani w cząstce akt nie
przyjazny wglądem Słowaków. Nie
żądamy ani jednej osady, któraby
n: była polska, nie żądamy ani te
renów narodowo mieszanych, ani
nawet okręgów
wprawdzie pol
skich ale narodowo nieuświado
mionych i uważających się dziś za
słowackie. Chodzi nam tylko o
c z y s t o p o 1 s k i e wsi orawskie na po
łudnie od Babiej Góry, oraz o pol
skie okręgi Spiszą przylegające
do polskiego terytorium etnogra
ficznego. Chodzi nam wreszcie o zaniedba
ną dotychczas wieś góralską Jaworzynę, która
za wniesienie nam we wianie Tatr północnych
uzyska w Państwie Polskim świetną przyszłość
jako uzdrowisko i nowe, przyrodzone centrum
ruchu turystycznego polskiego w Tatrach.
Te nasze żądania powinni uznać i zrozumieć
Słowacy, jak i my uznajemy ich wszystkie słusz
ne prawa i żądania.
Jaworzyna i inne polskie skupienia na Spiszu
i Orawie muszą się połączyć z Macierzą!
J. A. Szczepański.

CZESI WYDARLI NAM ŚLĄSK ZAOLZAŃSKI,
później postarali się o odwołanie zapowiedzia
nego. na Spiszu i Orawie plebiscytu. Etnogra
ficznie niemiecki obszar Spiszą odrazu przy
znano Czechosłowacji, dziś się tam rozwinęła
wroga państwu czechosłowackiemu i filomadziarśka Karpathen Deutsche Partei.
WYTOCZONO GRANICE KRZYWDZĄCE
NAS.
które — o ile chodzi o tereny górskie zamie
szkałe przez ludność polską — pozostawiły
po stronie czechosłowackiej ok.
47 tysięcy Polakó'- w Czadeckim,
ok. 16 tysięcy Polaków ń a Orawie Owacje tłumów na cześć ministra Józefa Be ska na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Zagra
i ok. 29 tysięcy Polaków na Spiszu.
nicznych w radosny dzień i października 1988 roku.
Pozostawała jeszcze do rozwiązania sprawa
wsi Jaworzyna na północnych stokach Tatr. Od
cięta łańcuchem wysokich gór od reszty Słowa
cji, polska swoją ludnością i z polską wsią Jur
gów związana najściślej gospodarczo, wieś Ja
worzyna tak bezspornie ciążyła ku . Polsce, że
nawet wszechstronne wpływy ówczesnego ćzeskosłowackiego min, spraw zagr. Benesza, na
JWPan
Z racji przejmowania Śląska Zaolzańskie
wet życzliwość Rady Ambasadorów dla Czechów
go
przez
Armię
Polską
—
wiele
iństytucyj,
PROF. IGNACY MOŚCICKI
nie mogły przeważyć szali.
organizacyj i stowarzyszeń woj. śląskiego
Prezydent Rzeczypospolitej
przesłało kierownikom nawy państwowej
JAWORZYNĘ PRZYZNANO POLSCE
Warszawa - Zamek
I min. Benesz potrafił uzyskać jeszcze tylko pe radosne telegramy dziękczynne.
Podoficerowie Rezerwy Okręgu Śląskiego win
Oto niektóre z nich:
wną zwłokę w ogłoszeniu powziętej decyzji.
szują Panu Prezydentowi pokojowego załatwie
Ale to odroczenie umieli Czesi wyzyskać dla
nia sprawy przyłączenia Zaolzia i tym samym
Marszałek Polski
powiększenia naszej Ojczyzny.
3
. nowych zakulisowy eh. zabiegów, — ż polskiej
EDWARD ŚMIGŁY RYDZ
strony przedmajowi ministrowie nie umieli się
Zarząd
Okręgowy
OZPR.
Warszawa
tej grze dyplomatycznej należycie przeciwstawić
Sprawiedliwości dziejowej stało się zadość!
JWPan
— i min. Benesz wygrał: ostateczną decyzję z Znowu wielka część Śląska wróciła na łono Oj
GEN. EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ
1923 r. Jaworzynę przyznano w całości Czecho- czyzny. Katowice unoszone falą radości ślą
Panu Marszałkowi wyrazy czci i dziękują ser
Marszałek Polski
sjpwacji.
decznie. Armia Polska, której dzielna postawa
$ Stan faktyczny stał się przez to nieznośny: skłoniła rząd zaborczy do ustępstwa — niech
Warszawa
My,
Podoficerowie
Rezerwy
Okręgu
Śląskie
żyje!
9/10 TATR WYSOKICH PRZYPADŁO
Za obywatelstwo i samorząd miasta Katowic: go, dumni z postawy naszej siły zbrojnej w decy
CZECHOM, ZALEDWIE 1,10 POLSCE.
dujących chwilach walki o Zaolzie, wyrażamy
(—j Dr Kocur Adam
(- ) Piechulek Jan
Posiadamy zaledwie dwie walne doliny: Suchej
Prezydent miasta.
Prezes Rady Miejskiej. Tobie Wodzu Naczelny głębokie uznanie.
Wody (Stawów Gąsienicowych) i Białki (Roz
Zarząd Okręgowy OZPR.
toki i Rybiego Potoku) — granicę, zamiast w
Marszałek Polski
EDWARD ŚMIGŁY RYDZ
sposób naturalny i właściwy dla każdych gór
ŚPIEWACY ŚLĄSCY Z HOŁDEM W CHWILI
granicznych poprowadzić w całości grzbietem
Warszawa
ODZYSKANIA ŚLĄSKA ZAOLZAŃSKIEGO.
Śląska Federacja byłych bojowników o wol
głównym (jak przebiegała też historyczna gra
Odzyskanie Śląska Zaolzańskiego wywołało
ność
Ojczyzny
składa
wyrazy
hołdu
i
podzięko
nica pomiędzy Polską a Węgrami; zepchnięto od
szczególną radość wśród śpiewactwa śląskiego,
wania
Panu
Marszałkowi
w
dniu
przyłączenia
szczytu Rysów na północ w dolinę Białki, odciktóre od dawna utrzymywało serdeczną łączność
z śpiewakami polskimi z za Olzy. To też w
riając od Polski większość północnych stoków Śląska Zaolzańskiego.
Za Wojewódzką Federację:
związku z pomyślnym zakończeniem sprawy Ślą
Tatr, wspaniałe doliny Białe' Wody i Jaworową
(—) Adam Kocur
(—j Jan Stachurski
ska Zaolzańskiego zarząd Stowarzyszenia wysłał
(z odgałęzieniami) oraz położoną u ich stóp
prezes.
sekretarz.
telegramy hołdownicze do I ana Prezydenta Rze
wieś Jaworzynę. To też zaczęliśmy się poprostu
Podobnej treści depesza wysłana została do czypospolitej, Marszałka Rydza-Śmigłego, Preze
dusić na przyznanym nam skrawku gór, olbrzy- r rrelułera
gell.
ola
Premiera gen. Sławoj-Składkowskiego i P. sa Rady Ministrów Gen. Sławoj-Składkowskie
miemu naporowi turystyki polskiej c-waz trud- Ministra Józefa Becka.
go oraz Ministra Spraw Zagranicznych J. Becka.

i idosne depesze

I leaivu

Żabusia

Sztuka w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej
Polska sztuka sceniczna me dio zanotowani«
renesans Zapolskiej, Coraz więcej siztuik wydo
bywa się z zapomnienia i pokazuje dzisiejszej
publiczności, całkiem innej, niż publiczność w
czasach tworzenia autorki. Nie wiem, czemu ten
renesans przypisać należy,, ale zdaje mi się, że
niektóre sztuki powinno się zostawiać w spokoju
bo dziś, gdy się Patrzy na nie z perspektywy
.prawie półwiecza,, wydają -się nam czymś zgoła
dziwnym. Osoby — właśnie w „Żabuisi“ — zwła
szcza niektóre, to lodzie nie z tego świata.. Za
polska czerpała swoje tematy z życia, tek samo
typy ludzkie żywcem z niego wydobywało.
Współcześni jej ludzie byli -napewno takimi., ja
kimi nam ich przedstawiła. Ale dziś?! Taka
Maria, ą choćby nawet Bartnicki, to lodzie, któ
rych dziś chyba nie znajdziemy wśród żyjących.
Ale nie o to chodzi. Rzecz jest innego rodzaju.
Autorce chodziło zdaje się, 0 pokazanie typu ko
biety, która ma obszerne serce, takie duiże, mż
zmieści się w nim miłość do męża, miłość do
kochanka i do dziecka, a równocześnie uwypu
kliła niebezpieczeństwoi, jakie kobiety takie przed
stawiają i nie zdają sobie z teg0 nawet sprawy.
Wtedy, za dobrych czasów Zapolskiej, takie ko
biety były grzesznicami największymi, wyzuty
mi od czci i wiary. Dziś one są na porządku
dziennym i nikt nimi się nie przejmuje. Go naj
gorsze w całym interesie, to to, że publika śnreje się wtedy, gdy normalnie nie powinna się
śmiać, bo aktorzy plączą jak bobry. Więc tyle
co dosamej sztuki, która znalazła się na ma-ś-żej1
scenoie niepotrzebnie.
Nie chcę jednak uchybić wcale zespłowi ar
tystycznemu, który grał naprawdę wspaniale,
Przede wszystkim wspomnieć należy o dwóch
nowych artystkach naszego zespołu. P. Janiną
Martini grała rolę Żabuisi naprawdę pięknie
dobrze. Cieszyć się należy ż tej nowej siły arty
stycznej. P. Bętkowska okazała się także pierw
szorzędnym materiałem aktorskim. W roli gacza Bartnickiego grał p. Bieganicki, który -ówmeż wyreżyserował s-zbukę. W pozostałych ro
lach zagrali pp. Winiaszkiewicz, Rozwadowska,
Kassowski, Jarecka i Zubrzycka. Szczególnie pod
kreślić je-szcze trzeba kreację p, Kwiatkowskiej,
-którą p0 mz pierwszy widzieliśmy w podobnej
t-oik Piękne i stylowe wnętrze pochodzi od i». Jarnutowskiego.
W. Z. A.
Marszałek Polski
EDWARD RYDZ- ŚMIGŁY
Warszawa
Kolejarze — Powstańcy zorganizowani W
Okręgu Śląskim Związku b. Uczestników Wojsko
wej Straży Kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej
składają Ci, Kochany Wodzu Naczelny gorące
podziękowanie za Twe trosk: i trudy, przez
które doprowadziłeś do wyzwolenia naszych Bra
ci Zaolzańskich oraz powiększenia Chwały Pol
ski i Jej dzielnej Armii.
Zapewniamy, iż będziemy nadal apostołami
ideologii Wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskie
go a wskazanie Twe: „Wszystko dla powiększe
nia obronności Państwa“ jest naczelnym punktem
programu naszej działalności.
Okręg Śląski Związku b. Uczestników
Wojskowej Straży Kolejowej R. P.
(—) Dras
(—) Kłaputek
(—■) Górnik
sekretarz
skarbnik
wiceprezes
Marszałek Polski
EDWARD ŚMIGŁY - RYDZ
Warszawa
W dniu triumfu, legioniści ze Śląska wraz ze
starą wiarą z Zaolzia, należącą do naszego Okrę
gu, ślą Ci Wodzu wyrazy hołdu wdzięczności f
powtarzają przysięgę karnej wierności.
Śląski Okręg Zw. Legionistów Polskich.
Marszałek Polski
EDWARD ŚMIGŁY-RYDZ
Warszawa
Szeregi strzeleckie w dniu chlubnego przyłą
czenia Zaolzia do Ojczyzny w wdzięczności przy
syłają posłuszny meldunek o swej wierności dla
Ciebie Wodzu.
Zarząd i Komenda Zw. Strzeleckiego
Podokręg Śląsk.
P. Prezydent Rzeczypospolitej
**
PROF. IGNACY MOŚCICKI
Warszawa - Zamek.
Robotnicy i pracownicy śląscy, zrzeszeni w
Zjednoczeniu Polskich Związków Zawodowych,
składają Ci Dostojny Panie Prezydencie najgo
rętsze podziękowanie za przyłączenie do Polski
Śląska Zaolzańskiego i oddając się całkowicie do
Twej dyspozycji w pracy nad zjednoczeniem ca
łego Narodu Polskiego — ślą wyrazy czci i hołdu.
Rada Okręgowa ZPZZ. w Katowicach.
(—) Wawrzoń.
(—) Grzesik.
Podobnej treści depesze wysłała Rada Okrę
gowa Z. P. Z. Z. w Katowicach do P. Marszałka
Polski Edwarda Śmigłego - Rydza, P. Premiera
Sławoj - Składkowskiego i P. Ministra Becka.
*
*
*
Na ręce Komitetu Walki o Śląsk za Olzą w
Katowicach i jego prezesów posła dr Wolfa 1
Marszałka Grzesika napływają w dalszym ciąga
liczne pisma i depesze z całej Polski z gratula
cjami z powodu odzyskania Śląska za Olzą. M.
in. depesze takie wpłynął, od prezydium m. Za- 1
wiercia, rady miejskiej m. Lublina, parafii ewan
gelickiej w Krakowie, prezydium miasta Łomży,
kierownictwa szkoły powszechnej w Andrzeje
wie, ochotniczego korpusu zaolzańskiego w Uj
sołach itd.

Wtorek, dnia 4 -go października 1938 r.

EifOE »PORTOWE

Program radiowy
Środa 5 października.

Witajcie zaolzańscy sportowcy!

Cała Polska żyje pod znakiem wielkiego pierwszorzędnych zawodników. Wszystkich witamy serdecznie już jako sportowców
wydarzenia dziejowego, manifestując przy tych, którzy tak zawzięcie walczyli o dobre Polski, życząc im dalszego rozwoju i wielu
każdej okazji swe gorące uczucia dla tyci.’, imię sportu polskiego w Czechosłowacji, sukcesów.
którzy przed kilkoma jeszcze dniami byli
obywatelami innego, obcego Państwa, a dziś
są już razem z nami!
Śląsk Zaolzański wrócił do Polski, a ra
zem z nim dziesiątki, setki dzielnych, zahar
towanych trudnymi warunkami sportowców
polskich,
Sport polski wzbogacił się o szereg do
Rekord Świata C@lsik@wel
skonale zorganizowanych klubów, setki

linia piała iM lulała na i pi®

Odpowiedzi redakcji

;
|
I
j

j

E. G. w M. Opłata stemplowa na rzecz skarbu
od nieruchomości, nabywanych z parcelacji, wy
nosi 1 procent wartości. Do tego dochodzi opłata
rejentalna. Opłaty rejentalne przy sporządzan.u
aktu kupna ziemi z parcelacji są zmniejszone do
połowy. Wreszcie dochodzi jeszcze oplata za wy
pis aldu i ujawnienie w hipotece.
A. K. w G. Szkół dla głuchych nie ma w ogóle.
Są tylko szkoły dla głuchoniemych np. na Śląsku
T- w Lublińcu.
J. O. w P. Choroba jest ciężką chorobą płucną.
Trzeba się energicznie zabrać do leczenia, pora
dzić się lekarza, bo później stanie się nieuleczal
ną. W gazecie jest trudno kogoś leczyć. Trzeba
wystrzegać się najlżejszego przeziębienia, me za
pocić się na dworze i nie męczyć się zbytnio pra
cą. Trzeba bardzo wcześnie udawać się na spoczy
nek, bardzo posilnie się odżywiać, pić dużo mleka
prosto od krowy, kefir, jeść jaja i tłuszcze, jak
masło, słoninę, śmietanę, Pić wódki i palić tyto
niu nie należy.
C
P. S. w T. G. Krety są sprzymierzeńcami czło- j
wieka w walce ze szkodnikami, ale możemy z tego powodu odnosić się do nich zbyt wrogo. Przyznajemy rację, że w wielu wypadkach nie są one.
pożądane w ogrodzie, budując kopce na trawni
kach lub grządkach kwiatowych. Z tych miejsc
wypłoszyć można je łatwo za pomocą środków
silnie woniejących. Niepotrzebne szmaty macza
my w nafcie lub obwijamy w nie karbid lub śle
dzia i wkładamy do otworów krecich. Rozchodzą
cy się po korytarzach podziemnych zapach, wy
płasza krety z ogrodu. Zabieg ten należy powtórzyć kilkakrotnie, wyszukując wszystkie kretowi
ska w ogrodzie.
Z. Gh. w W. Białe, bardzo ruchliwe, skaczące
robaczki w doniczce palmy — to t. zw. skoczogonki. Właściwie nie są one bezpośrednio szko
dliwe, ponieważ "rośliny samej nie uszkadzają.
Szkody, które wyrządzają są tylko pośrednie, wę
drując bowiem w bryle korzeniowej — spulchnia
ją one ją za silnie i stale. Uniemożliwiają w ten
sposób korzeniom pobieranie pokarmów w wodzie
rozpuszczonych tymi partiami, na których ziemia
jest rozluźniona. Usunięcie zatem tych niepożą
danych pasożytów jest konieczne i sto-unkowo
łatwe. Wystarczy podlać roślinę 2—3 razy co kil
ka dni odwarem z wiórek „Quasia am ara“, które
można otrzymać w każdej drogerii, (duża szczyp
ta wiórek na litr wody). Wyciąg ten roślinie naj
zupełniej nie szkodzi, a ponieważ jest niezwykle
gorzki, wypędza wszelkie owady, żywiące się pró
chnicą.
Gospodarz. 1) Według doniesień rolników, nad
chodzących z rozmaitych stron, tegoroczne zbio
ry ziemniaków nie zapowiadają się nadzwyczajdobrze, a to z powodu dużej ilości chorób i grzy
bów. Wobec tego należy się liczyć z nieco mniej
szym zbiorem ziemniaków w tym roku niż w roku
ubiegłym. 2) Plony buraków zapowiadają się na
tomiast dobrze.
Jan G. w B. W oficjalnych kołach na razie
nie noszą się z zamiarem rozwiązania Sejmu Ślą
skiego, który w ten sposób prawdopodobnie prze
trwa swoją normalną kadencję, t. j. do r. 1940.
R. N. w S. Wojska polskie wkroczyły na Gór
ny Śląsk 20 czerwca 1922 r. W pamiętnym tym
dniu powiały sztandary polskie po raz pierwszy
od wieków na Rynku w Katowicach i na całym
Śląsku. Po wiekowej niewoli, żołnierz polski prze
jął prastarą Zietnię Piastowską i wrócił ją na za
wsze Macierzy.
W. J. w K. 1) Założycielem „Katolika" był pi
sarz ludowy Józef Chociszewski, który go założył
1867 r. w Chełmnie na Pomorzu. Od Chociszew
skiego nabył „Katolika" Karol Miarka i przeniósł
go na Górny Śląsk. Tu pierwszy numer „Katoli
ka“ ukazał się w Król. Hucie 1 kwietnia 1869 r.
Wychodził on z razu trzy razy na miesiąc, z cza
sem był rozszerzony przez rozmaite dodatki: Roz
wój „Katolika" nastąpił w czasie walki kulturnej.
2) Ks .Józef Wajda urodził się w Nieboczowach w
powiecie raciborskim w roku 1849. Święcenia ka
płańskie otrzymał w roku 1876 w Pradze (było
to w czasie walki kulturnej). Wskutek walki rzą
du z Kościołem nie mógł narazie liczyć na po
sadę wikarego, dlatego też skorzystał z gościny u
hr. Chłapowskich w Czerwonej Wsi, gdzie był ka
pelanem przez kilka lat do 1883 r. Powróciwszy
na Śląsk, był wikarym w Wodzisławiu, a od 1885
roku duszpasterzem w Kielczy 37 lat. Pielęgnował
język polski wśród ludu i w krótkim czasie stał
się jednym z najbardziej zaangażowanych dzia
łaczy ■ polskich na Śląsku. W roku 1908 został wy
brany w okręgu pszczyńsko-rybnickim posłem do
parlamentu niemieckiego a jesionią 1922 r. (już
po podziale Śląska) posłem do sejmu pruskiego
ze Śląska Opolskiego. Zmarł w lutym 1923 r. w
Hajdukach W., gdzie też został pochowany;.

W Drohobyczu odbyły się w niedzielę mistrzo
stwa lekkoatletyczne Podkarpacia, W ramach tych
zawodów startowała Walasiewiczówna i Książkiewiczówna.
Na 100 jardów Walasiewiczówna wyrównała
rekord świata, osiągając czas 11 sek.
W czasie biegu na 200 jardów Walasiewiczów
na skręciła sobie nogę i wycofała się z zawodów.
Z tego powodu nie startowała już w sztafecie.
Pozostałe konkurencje przyniosły wyniki
słabe.
*
*
*
Zawody jubileuszowe, zorganizowane na boi
sku warszawskiej Skry z okazji 15-lecia sekcji
lekkoatletycznej tego klubu zgromadziły na star
cie wielu czołowych zawodników stołecznych. Ku-

socióski i Walasiewiczówna ostatecznie nie star
towali. Sensacją zawodów był nowy rekord świa
ta w rzucie dyskiem oburącz, ustanowiony przez
Cejzikową. Cejzikowa osiągnęła świetny wynik
71 mtr. 01 cm, (prawą ręką 39,22 a lewą ręką
31,79), Wynik ten ustanowiony w obecności kom
pletu sędziowskiego, najprawdopodobniej zostanie
oficjalnie zatwierdzony.
W rzucie dyskiem panów dobry wynik nzy
skal młody zawodnik Polonii — Kowalski (43,13
mtr.). W tej samej konkurencji Alluchna ze Skry
ustanowił rekord robotniczy Polski rzutem 40.69
mtr.
Na 3 tys. mtr. niespodziewanie zwyciężył za
wodnik PZL. Janiszewski. Marynowski zajął do
piero 6 miejsce. W tej konkurencji startowała
rzadko spotykana liczba 35 zawodników.

KATOWICE. — Godz. 5.30—7.45 Audycja poranna. —
8 00 i 11,00 Audycja dla szkół. 11.25 Koncert skrzypco
wy e-moll. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03—13.00 Au
dycja południowa. 14.00 Muzyka obiadowa. 15.00 Roz
mowa technika z młodzieżą. 15.30 Muzyka obiadowa.
16.00 Wiadomości gospodarcze. 16.15 Wśród chałupni
ków. 16.35 Pieśni polskie w wykonaniu Janiny Szczygłówny. 17.00 ,,Od ścieżki do autostrady“ — pogadanka.
17.15 Koncert solistów. 18.00 Usuwajmy zakłócenia w
odbiorze radiowym. 18.25 Wiadomości sportowe. 18.30
„Gawędy o muzyce“. 19.00 Koncert rozrywkowy. 20.40
Dziennik wieczorny, wiadomości meteorologiczne, wia
domości sportowe. 21.00 „Sami odbudowaliśmy co woj
na zniszczyła“ — pogadanka. 21.10 Koncert kameralny.
21.55 Muzyka z płyt. 22.10 „Wesoły wieczór“. 23.00—
23.05 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego, ko
munikat meteorologiczny.
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TEATR, MUZYKA i EKRAN
TEATR IM. ST WYSPIAŃSKIEGO
W KATOWICACH.
REPERTUAR,
Wtorek o godz. 20: ..Faust“*
Środa o godz. 20: „Żabusia“.
:j
Czwartek o godz. 20: „Żabusia“.
Czwartek o godz. 20: „Żabusia“.
Piątek o godz. 20: „Żabusia“.
Sobota o godz. 15.30: „Damy i huzary“ fila szkół. —
0 godz. 10.30* „Żabusia“ dla Zw. Naucz. Polsk.
Niedziela o godz. 15.30: „Damy i huzary“ dla Zakł.
Hohenlohe. — O godz. 19.30: „Damy i huzary“ dla Zw*
Rezerwistów.

„Faust“.
Dziś inauguracja sezonu operowego 1938/39 operą
„Faust“. Muzyka K. Gounoda w reżyserii Fr. Freszla.
Rolę „Fausta“ powierzono, czołowemu tenorowi pol
skiemu Mieczysławowi Saleckiemu, artyście scen pol
skich oraz oper zagranicznych. „Mefistofelesa“ kreuje
Aleksander Michałowski, „Małgorzatę“ Helena Lipow
ska, -„Walentego“ Eugeniusz Mossakowski „Sieblä“ —
Zofia Bułatówna, „Wagnera“ Stanisław Kru zer, „Mar*
tę“ Julia Godlewska. Dyryguje kapelm. J. Sillich.

TEATR NA PROWINCJI.

Mecz zapaśniczy Polska — Wiochy

CHORZÓW — wtorek 4 paźdz. o godz. 15.30: „Damy
1 huzary“ dla szkół. — O godz. 20: „Wilki w nocy“.

nie doszedł do skutku

MIEJSKI DOM LUDOWY w Chorzowie,
„Faust“ w Chorzowie!

Zapowiedziany na niedzielę międzypaństwowy i— jak wiadomo — komunikacja kolejowa pomięmecz zapaśniczy Polska — Włochy nie doszedł do | dzy Polską a Czechosłowacją jest narazie zerwaskutku z powodu nieprzybycia drużyny włoskiej. I na, ale rachuby te zawiodły, Drużyna polska, któOrganizatorzy łudzili się do ostatniej chwili, że ra stanęła na starcie, rozegrała wobec tego jedyWłosi będą mogli przyjechać drogą okrężną, gdyż I nie między sobą szereg walk towarzyskich.

Na otwarcie sezonu operowego w Miejskim Domu
Ludowym wystawiona będzie w dniu 6 bm. wspaniała
opera Gounod‘a .Faust“. Będzie to zarazem pierwsze
pi zedstawienie tej opery w Chorzowie, to też poczy
niono starania, by pokazać ją publiczności w możliwie
najdoskonalszym wykonaniu. Pod reżyserią Fr. Fre
szla i dyrekcją muzyczną kapelmistrza J. Sillicha.

iitou Hin ijlró misi w tara

GRZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻOWEJ
I TO W AROWEJ W KATOWICACH

W Sosnowcu rozegrany został mecz bokserski
pomiędzy miejscową Makkabi a drużyną B. K. z
Nowego Bytomia. Mecz dal wynik remisowy 8:8.
Wyniki poszczególnych walk notujemy:
W wadze muszej — Grigsrin (M) pokonał
Dziurę na punkty.
W wadze koguciej — Bajnar (M) wygrał bez
walki z powodu nadwagi Jabłonka.

W wadze piórkowej — Longner (M) przegrał
w pierwszej rundzie przez nokaut do Chroboka
W lekkiej — Baumer (M) wypunktował Ban
derę,
W półśredniej — Makkabi zdobyła dwa punk
ty bez walki z braku przeciwnika.
W średniej, półciężkiej — Makkabi nie wysta
wiła zawodników, wobec czego drużyna z Nowe
go Bytomia zdobyła punkty bez walki.

Węgrzy w Hajdukach
Jak się dowiadujemy kierownictwa sekcyj piłkarskich Ruchu i AKS. postanowiły
sprowadzić na dwa mecze słynną węgierską
drużynę Ujpesti Węgrzy mają grać na Ślą
sku w dniu 11 listopada hr. z AKS., a 13 Ii-

stopada z Ruchem. Obawiamy się, że dru
żyna Ruchu, o ile nie wróci do swej dawnej
formy, może się znowu narazić — tak jak
wczoraj w Poznaniu — na kompromitację.

Warnia—P. 1.1E11H 5:3
W Łucku w drugim meczu o wejście do Lig:'
krakowska Garbarnia pokonała zdecydowanie po
licyjny klub sportowy 5:3. Po ostatnich meczach
o wejście do ligi w tabeli prowadzi bezapelacyj
nie Garbarnia.
gier
pkt.
st. br.
Garbarnia
4
8:0
14:6
Union Touring
4
6:2
10:3
Śląsk
4
2:6
6:10
P. K. S.
4
0:8
5:16
NORWEGIA ZDOBYŁA PUCHAR PÓŁNOCY
W ostatnim meczu piłkarskim o puchar państw
skandynawskich Norwegia pokonała w niedzielę
w Stokholmie reprezentację Szwecji 3:2 (3:1). —
Dzięki temu zwycięstwu Norwegia zdobyła pu
char Północy 9 punktami przed Danią (7 pkt.),
Szwecją (6 pkt.), i Finlandią (2 pkt.).
NIEMIECCY BOKSERZY POKONALI WĘGRÓW
W Budapeszcie odbył się międzypaństwowy
mecz bokserski Węgry — Niemcy. Zwyciężyła
drużyna Niemiec w stosunku 10:6.

Dział handlowy.
z dnia 3 października 1938 r.
Ceny rozumieją się za towar standartowy, wzgl. śred
niej jakości za 100 kg w handlu hurtowym, parytet
wagon Katowice, przy dostawie bieżącej.
CENY ORIENTACYJNE: Zboża: Pszenica czerwoni
twarda 21.50—22, jednolita 21.25—21.75, zbierana 20.75—
21.25. Żyto 15.50—15.75. Jęczmień przemiałowy 17—17.Ś0,
pastewnylß—16.50. Owies jednolity 17.25—17.75, zbiera
ny 16.50—17. Kukurydza 21.25—21.75. Przetwory młynar
skie: Mąka pszenna gat. I wyciąg. 0—30 proc. 39.75—
42.75, gat. I 0—50 proc. 36.25—38.75, gat. I-A C—65 proc.
33.75—35.75, gat. II 30—65 proc. 31 50—33.50, gat. II-A
50—65 proc. 19.50—20.50, gat. III 65—70 proc. 16.75—17.75,
pastewna 11.50—12.50, razowa 0—95 proc. 29.25—30.25,
żytnia gat. I 0—50 proc. 27—27,50, gat. I 0—65 proc. 26
—26.50, gat. II 50—65 proc. 14.75—15.2b, razowa 0—95
proc. 20.75—21.75. Mąka ziemniaczana superior 32—33.
Otręby pszenne grube przem. stand. 11.50—12, średnie
10—10.50, miałkie 9.25-9.75, żytnie 9—9.50. Hreczka 18
—18.50. Strączkowe, oleiste, koniczyny i nasiona: Groch
polny 27.50—28.50, Wiktoria 30.50—31.50. Fasola biała
32—34, krasa 25—26. Wyka 21—22. Mak 74—76. Rzepak
zimowy 43.50—44. Ziemniaki źółto-mięsne 4.50—4.75. Zie
mniaki biało-mięsne 4.25—4.50. Pastewne i inne: Ku
chy lniane 19.50—20, rzepakowe 13—13.50. Śrut sojowy
25—25.50, z pestek palmowych 19—21 proc. w tym 1 proc.
tłuszczu 14—14.50, słonecznikowy ekstrah. 34—36 proc.
16—17, lniany 35—36 proc. 19—19.50. Słoma prasowana
4—4.50 Siano łąkowe 7—7.50. Siano koniczyna 7.50—8.50.
Tendencja na pszenicę i żyto — chwiejna; na jęczmień
i owies — spokojna; na przetw. młyn. — chwiejna. —
Ogólny obrót; 1.448 ton.

WARSZAWSKA GIEŁDA
z dnia 3 października.
WALUTY: Belgi belgijskie 90.42 89.95, dolary amer.
532.00 529.50, kanadyjskie 529.50 527.00, floreny hol.
29.084 289.10, franki franc. 24.38 14.28, franki szwajc.
121.80 121.00, funty ang. 25.68 25.52, guldeny gdańskie
100.25 99.75, korony czeskie do 30 koron 9.30 9 00, korony
duńskie 114.70 113 85, norweskie 128.93 127.95, szwedzkie
132.34 131.35, liry włoskie do 50 lirów 20.00 19.40, marki
fińskie 11.35 11.05, marki niem. srebrne 86.00 .83.00, Tel
Aviv 25.20 24.50.
PAPIERY: Poż. wewn. 66.75 66.50, 3 inwest. 1 em.
84.50 serie 94.50, 2 em. 85.50 serie 95.50, 5 konwers. 69.63
69.75, 3 kolejowa 68.50 68.25, 4 piem. doi. 42.50, 4 kon
solidacyjna 68.00 67.50. Tendencja dla pożyczek zwyż
kowa.

GIEŁDY ZAGRANICZNE.
LONDYN z godziny 12.00. N. York 580 5/8, Paryż
179.00, Mediolan 91.37, Belgia 28.37, Zurych 21.12, Amsł.
884 1/4, Osia 19.90, Kopenhaga 22.40, Sztokholm 19.41,
Praga 139 1/2 sprze., Berlin 12.01 1/2.
ŻARY CH urz. N. York 439 1/4, Londyn 21.12, Paryż
11.80 1/2, Mediolan 23.17 1/2. Belgia 74.20, Amst. 238.75,
Osia 106.12 1/2, Kopenhaga 94.30, Sztokholm 108.90, Ber
lin 175.75.

-ooo-------- -

Nadesłane.

Życzenia.
NIEMCY — BUŁGARIA 3:1
Palowice. Dm i a 5 bm. edlbchoidzi długoletni
W Sofii rozegrany został międzypaństwowy czytelnik „Katolika“, p. Franciszek Grzegorzek
mecz piłki nożnej Niemcy — Bułgaria. Zwycię z Pało wic 69-ieeie swych urodzin. Z tej okazji
żyła drużyna Niemiec w stosunku 3:1.
składają mu najserdeczniejsze życzenia wszel
kich pomyślności, błogosławieństwa Bożego oraz
dc czakami a się 100 lat życie., rodzima i krewni.
Do życzeń przyłącza się także miejscowy agent
K. K. S. Pogoń Katowice — K. S. Sstrzelec i redakcja „Katolika“.
Dębieńsko Wielkie. Nasza długoletnie rozmoZgoda 6:1. — Drużyny młodociane 4:3 dla Po
sicieilka p. Ludmiła Siwoniówna, córka naszej agoni.
Niemieckie Biuro Informacyjne donosi, że na
gen-tki p. Paul in y Siwbniow-ej wstąpiła w dniu
życzenie Polski mecz gimnastyczny Polska —
3 bm. w związek -małżeński z p. Janem Janeckim
Niemcy, wyznaczony na dzień 9 bm. w Lipsku, Najistotniejszą lormą udzielanis pomocy z D-ęibi-eńska Wielkiego. Szczęść Boże młodej
bezrobotnym — to praca,
panze!
odłożony zostanie na późniejszy termin-

Odłożony mecz A-klasa
Polska — Niemcy

