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SALAMANKA. Komunikat kwatery
głównej wojsk gen. Franco ogłoszony w no
cy, podaje:
Oddziały nasze posunęły się o IG km. w
głąb kraju, zajmując szereg miejscowości w
prowincji barcelońskiej. Zdobyte zostały
okręgi Aquilla, Pavia, Guardiola, Valfogo
na de Recoucort, Lłoraeh, Saint Antoni
Oriola, Segonta, Belmont, Montello, Villameva, Vilsgraseta. Na odcinku wybrzeża
zajęto Vallespinosa i Sante Creus z klaszto
rem tejże nazwy.

oczyszczania z nieprzyjaciela strefy nad
brzeżnej w nasze ręce wpadł znaczny zasób
materiału wojennego. Wzięto do niewoli
2.000 jeńców.
W dalszym ciągu komunikat powtarza
ogłoszone zaprzeczenie fałszywych wiado
mości nieprzyjacielskich, wskazując iż ma
ją one na celu jedynie cele propagandowe.

RZYM. Opinia faszystowska z zadowo
leniem powitała artykuł, jaki ukazał się na
łamach watykańskiego „Osservatore Roma
no“ na temat stanowiska pewnych kół ka
tolickich wobec wypadków w Hiszpanii.
Artykuł ten, przedrukowany w obszernych
streszczeniach przez dzienniki włoskie, po
święcony był odczytom, jakie wygłosił w

31 tys. czerwony** dostał® ssę do niewoli

BURGOS. Wojska gen. Franco zajęły
cs północnym i centralnym odcinkach fron
Na odcinku północnym zajęto wzgórza tu katalońskiego miejscowości: Pallerols,
na północy i południu okręgu Pont, który Guardi, Olaga, Lłuida, Aguido. Na odcinku
został całkowicie opanowany.
Podczas południowym wojska gen. Franco konty-

nuowały działania oczyszczające w obsza
rze Tarragony, biorąc do niewoli 1100 jeń
ców. Od początku ostatniego natarcia
wojska gen. Franco wzięły ponad 38 tys.
jeńców.

Lille i Roubaix prof, dr Mendizabel, b. pro
fesor prawa w Oviedo i prezes hiszpańskie
go komitetu do spraw pokoju domowego
w Hiszpanii. W konkluzji swych odczytów
prof. Mendizabel oświadczył, że katolicy
mają swobodny wybór w okazywaniu sympatyj jednej lub drugie? stronie, walczącej
w Hiszpanii. „Osservatore Romano“, dezaprobując stanowisko pisma katolickiego
,.La Croix“ za ogłoszeniem odczytu i po
wołując się na różne wystąpienia Papieża i
list biskupów hiszpańskich, stwierdza, że
dawanie katolikom swobodnego wyboru w
okazywaniu sympatii dla stron walczących
w Hiszpanii byłoby dowodem zatracenia
różnicy pomiędzy złym a dobrym.

Milionowe sumy dozbrojenie Holandii

AMSTERDAM. Holenderski minister spr. I
Przechodząc do sprawy wojsk lądowych
wojskowych van Dijk ogłosił artykuł w „Su- min. van Dijk pisze m. in. że liczba rekru
radajasch Handelsblad“ poświęcony sprawie [ tów została podniesiona o 60 proc. Na zakup
dozbrojenia Holandii.
Wskazując na konieczność podniesienia
uzbrojenia Holandii,' autor wysuwa na czoło
szczególne znaczenie, jakie przypada flocie,
jako łącznikowi między metropolią i kolonia
mi. Program na najbliższy okres czasu prze
widuje budowę: 2-ch krążowników, jednego
przewodnika flotylli, 4-ch wielkich kontrtorpedowców, 9-ciu łodzi podwodnych, 3 kanonierek i wielkiej liczby mniejszych jednostek.
M. in. wiele motorowych torpedowców. Poza
tym wybudowane będą liczne samoloty. Bu
LONDYN. Cała policja brytyjska oraz
dowa większości tych nowych jednostek ma Scotland Yard londyński, postawione na
być ukończona w r. 1941. Będą one przezna nogi zamachami bombowymi, gorączkowo
czone głównie dla Indii holenderskich. Koszta poszukają zamachowców. Nad całym wy
ogólne wniosą 170 miln. guldenów. Równo brzeżem angielskim roztoczono gęstą sieć
cześnie podjęte będą wysiłki o wyszkolenie kontroli. Wszyscy podejrzani podróżni są za
nowych załóg. Odnowienie floty potrwa jed trzymywani. Detektywi i policja przeszukują
nak kilka lat. ,
wszystkie porty i miejscowości, zamieszkałe
przez emigrantów irlandzkich. Obława ta
jest jedną z największych w Anglii w ciągu
ostatnich lat. Specjalną ochroną policyjną
otoczono wszystkie elektrownie, gazownie,
wodociągi, koleje, tramwaje oraz inne
obiekty użyteczności publicznej. Silne poste
runki policyjne pilnują Whitehall, gdzie —
jak wiadomo — znajdują się gmachy mini
BUDAPESZT. Jak donosi „Pesti Hirlap" z sterstw i inne centralne urzędy państwowe.
Ungarn, władze czesko-słowackie pod naci Downing Street, gdzie znajduje się siedziba
skiem zagranicy zwolniły z więzienia b. pre premiera brytyjskiego, jest pilnowana przez
miera Rusi podkarpackiej Brodyja. Na żąda
nie władz czeskich, by uznał obecny rząd
karpatoruski, Brodyj odpowiedział odmownie,
podkreślając, że nie może się pogodzić z my
ślą, by narodem jego rządzili ludzie, narodo
wi temu zupełnie obcy. Ponieważ Brodyj nie
zgodził się również na opuszczenie granic
Czechosłowacji, władze czeskie zabroniły mu
wydalania się poza Pragę, gdzie codziennie
musi się meldować na policji.
GENEWA. Wczorajsze posiedzenie

nowoczesnego sprzęta wojskowego i broni mocnień obronnych na brzegach Morza Pół
przeznaczono 140 miln. guldenów. Wznie nocnego i na granicach lądowych Holandii.
sionych wreszcie ma być szereg nowych u-

Po zamachi
bombowych
w Lomdymle

B. premier Brodyj opuścił
więzienie

Rady Ligi Narodów poświęcone było w
KATASTROFA SAMOLOTU
głównej mierze sprawie apelu rządu chiń
PORT DARWIN (Australia). Samo skiego. Dłuższe przemówienie wygłosił
lot komunikacyjny uległ katastrofie pod przedstawiciel Chin p. Wellington Koo.
czas lotu z Katherine do Adelaidy. Wszy W konkluzjach przemówienia domagał
scy jadący, mianowicie 3 członków za
łogi j jeden pasażer ponieśli śmierć na FUNDUSZ POMOCY GOSPODAR
miejscu.
CZEJ DLA PRZYGRANICZA
Wydział Wojewódzki utworzył przy Staro
stwie Krajowym w Poznaniu Fundusz Pomocy
Gospodarczej dla Przygranieza w wysokości 300
HANKOU. Wojska japońskie zajęły m. tys.
zł. Z Funduszu tego mogą korzystać Pola
Kmgszau (120 km na północny zachód od cy, zamieszkali w powiatach przygranicznych,
Hankau) i ścigają przeciwnika, cofającego jak również instytucje i organizacje tam pracu
jące.
się w kierunku zachodnim.

OFENSYWA JAPOŃCZYKÓW

policję, poddającą bacznej obserwacji wszy
stkich przechodniów,
Premiera odwiedził minister spraw we
wnętrznych sir Samuel Hoare dla omówie
nia sprawy zamachów bombowych.
Policja ustaliła już podobno, że sprawca
mi wszystkich zamachów, do których należy
dodać jeszcze dzisiejszy zamach bombowy
w elektrowni w Birmingham, byli sympatycy
irlandzkich rewolucjonistów, działających
pod nazwą „irlandzkiej armii republikań
skiej“. Zamachy te miały być demonstracją
na rzecz zjednoczonej Irlandii. Londyński
Scotland Yard poszukuje obecnie 6 ludzi, w
tym 4 Irlandczyków, przybyłych ostatnio do
Londynu z Irlandii.
W Belfaście, stolicy północnej Irlandii,
panuje niepokój Miasto jest silnie strzeżone.
Lord Craigavon, premier oółnocnej Irlandii,

przebywający na kuracji na Cejlonie, powia
domiony został drogą radiową o groźnym
przebiegu wypadków.
Pod Liverpoolem dzieci znalazły pod słu
pem z przewodami elektrycznymi rozerwa
ną przez wybuch skrzynkę, do której drutem
przytwierdzony był zegar. W samym Liverpoolu, gdzie mieszka około 100 tys. Irland
czyków, policja roztoczyła specjalną kontro
lę nad dokami, do których zawijają wszyst
kie statki z Irlandii. Na wielkim wiecu lud
ność miasta wezwała rząd, by zmienił usta
wy (migracyjne, pozwalające obecnie na osiedlanie się w Liverpooln 5 tysiącom Ir
landczyków rocznie. Również w Mancheste
rze ustanowiono specjalne pogotowie poli
cyjne. Szczególnie pilnowany jest bardzo
ważny kanał manchesterski.

się on, aby Rada zaleciła poszczególnym
państwom wydanie szeregu zarządzeń,
mających m. in. na celu bojkot towarów
japońskich, embargo na dostawy do Ja
ponii itp. Poza tym Rada miałaby zalecić
państwom udzielenie Chinom wydatnej

pomocy. Delegat chiński żądał również
utworzenia komitetu koordynacyjnego,
mającego się zająć uzgodnieniem ewen
tualnych zarządzeń.
W związku z tymi żądaniami człon
kowie Rady Ligi Naiodów mają się jutro
po południu zebrać u sekretarza general
nego Ligi Narodów.
W dalszym ciągu posiedzenia dysku
towano nad raportem komisji mandato
wej. W czasie dyskusji przedstawiciel
Anglii zażądał, aby komisja mandatowa
zebrała się jeszcze przed najbliższą se
sją Rady Ligi Narodów celem zajęcia się
sprawami palestyńskimi. Żądanie delega
ta Anglii przyjęto do wiadomości*

DALSZA KONCENTRACJA WOJSK
WŁOSKICH NA GRANICY SOMALI
LONDYN. Agencja Reutera donosi z
Dżibuti, że na granicę francuskiego kra
ju Somali przysłano nowe włoskie posił
ki wojskowe i transporty materiałów
wojennych.

Czwartex, dnia 19 go stycznia 19yi rok«

Wiadomości bieżące
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Dziś: Henryka,
Ferdynanda.
Jutro: Fabiana
1 Sebastiana
Wsch. si.: 7,14.
Zach. sł.: 15,55.

Pogoda na czwartek

I jeszcze jeden Polak
wydalony z Niemiec!

W numerze wczorajszym podaliśmy
za prasą polską, wychodzącą na ŚL Opol
skim wiadomości o nowych represjach
zastosowanych wobec Polaków w Niem
czech. Dziś znowu za tą samą prasą pu
blikujemy nowy fakt szykany:

„Dopiero wczoraj donosiliśmy o losie
p Wojciecha Płocha z Rudni na Pogra
niczu, który z nakazu złotowskiego landrata musi w ciągu 30 dni opuścić na zaw
sze swą ojcowiznę. Obecnie otrzymuje
my wiadomość o wysiedleniu na Pograni-

Chmurno z przejaśnieniami, miejscami drobny
deszcz. Umiarkowane wiatry z południowego
zachodu. Nadal ciepło. Rano mglisto.
-oooKOMUNIKAT DLA SODALICJI PAŃ
Z INTELIGENCJI.
{—) Sodalicja Pań z inteligencji urządza w
czwartek 26 stycznia br. pielgrzymkę do żłóbka
w Janowie, by odprawić tam uroczyste miste
rium gwiazdkowe. Wyiazd specjalnymi autobu
sami z rynku Katowic fkoło teatru) po południu
o godz. 15. Koszta pielgrzymki wynoszą tr*~ zł
[jeden złoty). Po nabożeństwie odbędzie się pod
wieczorek towarzyski. Kawy będzie można za. mówić na miejscu. Uprasza się o udział wszyst
kich pań sodalisek, także sodallcyj spoza Kato
wic. Panie mogą zabrać także dzieci i gości. By
ustalić liczbę autobusów, uprasza się o jak naj
wcześniejsze zgłoszenia (ilość osób i podwie
czorków). Zgłoszenia przyjmuje prezydentka sodalicii katowickie', p. Czaplicka, Katowice, ul.
Młyńska 37, teł. 301-65.

Tarnowskie G6rv

KatQWjrig
SPRZEDAWAŁ CUDZE ROWERY
Angielski minister wojny Hore-Belisha podczas swej podróży inspekcyjnej zwiedził fa
(K) W sądzie grodzkim w Katowicach odby. brykę broni w Nottingham, oglądając wyrabiane tam nowoczesne armaty przeciwlotnicze
ła się rozprawa przeciwko Gswąldowi Frydry
chowi z Piotrowic, który trudnił się sprzedażą
slkredeionyich rewerów, W wyniku rozprawy
eąd skazał Frydrycha na 6 miesięcy więzienia.

Chorzów
POWRÓT REEMIGRANTÓW
(=) W dniu 17 hm. przez punkt graniczmy
Bytom — dworzec powróciło z Francji do Pol
ski 13 reemigrantów.

Urzędnik Wydziału Pow. w Rybniku aresztowany

pod zarzutem łapownictwa

W ub. wtorek w Wydziale Powiato
wym
w Rybniku zjawiła się policja i aresz
PRZYCHODNIA PRZECIWALKOHOLOWA
towała urzędnika Opieki Społecznej, nieja
W CHORZOWIE
(—) Przy Mrejdkiim Ośrodku Zdrowie w Cho kiego Szebestę pod zarzutem brania łapó
rzowie otwarto przychodnię : przeciwalkoholową, wek od bezrobotnych.
która będzie czynna w każdy poniedziałek cd _
Szebesta brał łapówki i niezwrotne po
go dz, 16—17. Przychodnia udziela po^td bezpła życzki od bezrobotnych, obiecując im w za
tnie.
.
mian za to zapośredniczenie do pracy. Kie

UTRATA PRACY POWODEM SAMO.
BÓJSTWA
(S) W nfb-iegły wtorek pc pełnił samobójstwo
przez powieszenie 54-Ietmi imż. Paweł Martin z
Bielsko, 18 stycznia.
W, Hajduk (M. Piłsudskiego 41). Jak wynika z
listu pożegnalnego, adresowanego do żony de
Jak już wczoraj donosiliśmy, w dniu 16 b
sperata, Martin popełnił samobójstwo z powoda m. Jan Wiśniewski z Łodzi został ciężko ra
obrały pracy. Iniż Martin ostatnio był zatru niony nożem w plecy i w brzuch przez Gusta
dniony w bucie „Florian“ w Świętochłowicach. wa Niedobę z Bielska. Dowiadujemy się. że
bójka powstała w czasie kłótni o separowaną
SAMOBÓJSTWO GÓRNIKA
(Ś) Z nieustalonych dotąd powodów popełn i
17 . bm. samobójstwo, wieszając się na klamce
swego mieszkania 56-letni górnik Ignacy Smętek
e Ohroipeczowa.

Stanął w obronie kobiety

OD KOLEBKI DO GROBU.
(P) Parafia tyska liczy około 10 tysięcy dusz.
W roku ubiegłym urodziło się 303 dzieci, umarło
150 osób. Zapowiedzi było 147, ślubów 114. Do
pierwszej Komunii św. przystąpiło 244 dzieci, a
wogóle rozdano 106.083 Komunii św. Mszy św.
odprawiono w ciągu roku 1149.

żonę Niedoby, w której obronie stanął Wiś
niewski Wiśniewski miał być przyszłym
szwagrem Niedoby. Rannego przewieziono do
szpitala w Bielsku, gdzie lekarze stwierdzili
ciężkie uszkodzenie ciała grożące utratą ży
cia.

Bandyci w mieszkaniu piekarza

We wtorek w nocy, do mieszkania pie
karza Karola Benna zamieszkałego w Sta
rym Bielsku, wtargnęli trzej zamaskowani
bandyci, którzy steroryzowali domowni
ków rewolwerami i zażądali wydania go
tówki. Bandyci zostali jednak spłoszeni
przez jednego z członków rodziny Benny,

O REMONT DROGI W KRASOWACH.
(P) Mieszkańcy Kresów skarżą się, że droga
ZJAZD ŚPIEWAKÓW OKRĘGU
prowadząca z Kr asów od Haśniba do Kosztów
PSZCZYŃSKIEGO.
w czasie deszczów i odwilży jest zupełnie nie
możliwa do przebycia i winna była być dawno
(P) W ncdchodzącą niedzielę 22 bm. odbę
już naprawiona.
dzie się o godz, 10 w Demu Ludowym w Pszczy
USTANĄ JUŻ SKARGI RADIOSŁUCHACZY nie walny zjazd delegatów Stow, śpiewaków Ślą
skich okręgu Psizczyma.. Zarząd Okręgowy przy.
Z PANEWNIKA.
pominą zeiSte&owanym kołom, by n® zjazd ten
(P) Niedawno radio abonenci w Pcmewn'ku i wysłały przep sową ilość delegatów.
okolicy skarżyli się na zły odbiór rad owy. Spra
wą zainteresowały się właściwe czynniki i stwier
OPIEKA NAD ŻOŁNIERZEM OBRONY
dzono, że przeszkodą nenelcżytego cdibioru auNARODOWEJ W PSZCZYNIE
dycyj jest znajdujący się w Panewniku trans
(P) W uib. piątek odbyło s*iię w Pszczynie po
formator Zakładów „Elektro“, który był prze
ciąż cny prądem, zakłócając fale eteru W związ siedzenie organizacyjne Komitetu Opieki nad
ku z tym Zakłady „Elektro“ niezwłocznie przy Żołnierzem 0‘brcny Narodowej. D-ca kompanii
stąpiły do budowy drugiego transformatora,, by psizczyńskej, który cyfrowo pedał liczbę bezro
odciążyć dotychczasowy. Pransformetor ten jest botnych żołn erzy O. N. cr&z ich członków ro
już gotowy i zostanie on niezwłocznie oddany dzin, uzasadniał Konieczność stałej opieki nad
do użytku, wskutek czego rad i o abonenci Panew- żteiereami O N. oraz wyraził w im. całej kom
nika będą mogli bez przeszkód słuchać audycyj panii szczere podziękowanie tym wszystkim
którzy, okazali dotąd wiele brudów i ofiar. Wy
radiowych.
brano zarząd, w skład którego weszli: pp. wice.
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM
starosta dr Broch cek: — przewodu czący. bur.
(P) W poniedziałek nieznani sprawcy wła mistrz Żmij — zastępca przewodniczącego, Wro
mali się do mieszkania Antoniego Krupy w Mi na Teodor — sekretarz, Polezykówma Małgorza
kołowie (ud. Dworcowa) i skradli na jego szkodę ta — skarbnik oraz prof. Golowa, prof Iwanow
maryniarkę, złoty zegarek, zegarek damsk z ski, p. Kałuż owa, dr Pałka, Piecha» Kałuża, Ko
czarną bransoletką, rewolwer „Mauzer“ kał. 7,65 nieczny,, inż. Olszewski iosp Linca, komisarz
mim z magazynkiem, portfel skórzany, 1 złotą Szary i d_ca kompanii O N (każdorazowy) ja
bramzototkę, 1 złoiły naszyjnik z wisiorkiem w ko członkowie zarządu. Uchwalono otworzyć
formie gwiazdy oraz bieliznę, łącznej wartości , świetlicę dla żołnierzy O N. oraz w dniu 28 bm.
12)00 zł.
«rządzić gwiazdkę die dzieci bezrobotnych żoł

PAMIĘCI ZASŁUŻONEGO DUSZPASTERZA
RADZIONKOWSKIBGO.
(T) Do grona zasłużonych duszpasterzy radzionkowskich zaliczamy ks. Henryka Zagalskiego, którego 100 rocznica zgonu przypadła pod
koniec ubiegłego roku. Ks. Zagalski urodził się
31 października 1771 r. w Kochłowicach. Studia
odbywaj najpierw w szkole klasztornej w Ru
dach a później w Krakowie, gdzie też otrzymał
święcenia kapłańskie dnia 3 kwietnia 1796 r. z
rąk ks. biskupa Pawła Turskiego. Wkrótce po
tem posłano go do Będzina w charakterze kape
lana, gdzie przeszło 6 lat pracował; tu stąd zo
stał przeniesiony do Czeladzi, gdzie pracował
przeszło 2 lata i 8 miesięcy. W roku 1804 otrzy«
mał od hrabiego Łazarza Henckla Donnersmarcka prezentę na probostwo radzionkowskie. Ks.
proboszcz Zagalski był człowiekiem dobrodusz
nym a w sprawach pieniężnych zbyt wielkodu
szny. Wypożyczał często pieniądze a rzadko coś
otrzymał z powrotem. Ks. kanonik Ficek z Pie
kar dosłownie tak o nim'pisze; „Ks. Zagalski
bardzo niechętnie pisał a jako człow:ek dobro
duszny zdawał się na rzetelność swych dłużni
ków i nie upominał ich, jeżeli sami nie przy
chodzili“. Ks. proboszcz Zagalski umarł po
śmiodniowej chorobie, na wodną puchlinę pier
siową dnia 16 grudnia 1838 roku. Pochowano go
na południowej stronie kościoła; pomnik jego w
formie żelaznego krzyża jeszcze dzisiaj stoi po
stronie południowej zakrystii.

dy „klienci“ p. Szebesty nie mogli się do
czekać obiecanej pracy, poczęli domagać się
zwrotu pożyczek. Jeden z bezrobotnych
oskarżył niesumiennego urzędnika . przed
władzami o łapownictwo. Prokurator pole
ci: Szebestę aresztować. Aresztowanie Sze ZGON NAJSTARSZEGO MIESZKAŃCA RYBNEJ.
(T) W tych dniach zmarł najstarszy mieszka
besty wywołało zrozumiałą sensację w Ry
niec Rybnej.- 87-1 etui Franciszek Siwy. Pogrzeb
bniku j okolicy.

Swigtoch imstifo

Pszczyna

czu dalszego Rodaka. Jest nim p. Szy
mon Scheifler z Werska, pow. złotow
skiego. Otrzymał on w ab, sobotę takie
samo pismo, jak p. Piech z Rudni. Pan
Scheifler lest z zawodu robotnikiem.
Jak nam dale; donoszą, nowowysiedlony nie wie, czym mógłby być ściągnąć
na siebie rygorystyczne zarządzenie.
Jest człowiekiem nader spokojnym, iako
członek mniejszości polskiej nigdy nie
występował w taki sposób, aby zaistniał
— nawet w dzisiejszych warunkach —
choć tylko pozorny powód zastosowania
względem niego takiego zarządzenia.“

był najlepszym dowodem, jakim się cieszył sza
cunkiem śp. Siwy. Przeszło 50 lat był członkiem
zarządu kościelnego. Nadto piastował także inne
urzędy. Niech odpoczywa w pokoju!

SEKCJA L. O. P P. TARNOWSKIE GÓRY
W KARŁUSZOWCU.
(T) Członkowie miejscowego koła L. O. P. P
w Tarnowskich Górach, zatrudnieni we firmie
„The Henckel von Donnersmarck" utworzyli z
inicjatywy generalnego dyrektora p. B. Kuryłowieża własną sekcję w Karłuszowcu, w ramach
Miejscowego Koła L. O. P. P. Tarnowskie Góry.
Do nowo utworzonej sekcji przystąpili pozostali
pracownicy firmy Donnersmarck Na inaugura
cyjnym zebraniu sekcji wybrano przewodniczą
cym generalnego dyrektora p. Bogusława Kury*
łowicza, zastępcą przewodniczącego dr Wernera
Lorenza, sekretarzem p. Hetmańczyka, skarbni
kiem p. Albińskiego, ławnikami: dr Władysławą
Kłosowskiego, Mieczysławę Manowardową, inł.
Bolesława Waśniowskiego, insp. Franciszka Min*
kusa, Franciszka Lończyka i Mieczysław«
Szwaję.

który zdołał zmylić czujność rabusiów,
alarmując domowników. Bandyci rzucili
się do ucieczki. Jeden z bandytów uderzył
gospodarza domu tępym narzędziem w gło Lubliniec
wę, raniąc go poważnie.
Zaalarmowana policja wszczęła za ban Z ŻYCIA OŚWIATOWEGO W LUBLINIE CK IM
(L) W uh niedizddę rozpoczęły się na ^oranie
dytami pościg, który pozostał bez wyniku.

pow. luiMinieeikieigo niedzielnie wykłady powsze
chne. W diniu tym odbyły się już pierwsze wy„
kłady w Pawonkowie, Kochanowicach, Koszęci
nierzy O. N. Na każde dziecko bezrobotnego żoł nie, W-cźniikech, Boronowie, Lubszy i Psarach.
nierza O. N. uchwalono wydatek około 4 zł.
W Psarach otwarcia niedzielnych wykładów do
konał starosta dr Biesa, po czym prelegent p.
Stanisław Owczarek, naucz, z Lublińca wygłosił
Rwbnik
wykład na temat: „Polacy na szerokim, świecie,
FATALNY WYPADEK NACZELNIKA
a dążenia kolonialne Polski“. Wykładu wysłu
(R) W dniu 15 bm w czasie kontroli torów chało z zainteresowaniem blisko 300 osób
nieszczęśliwemu wypadkowi uległ zawiadowca
stacji kolejowej Oka Paweł Gaik. Przechodząc 8ie«sko
przez szyny wskutek pośilzgnęcia się Goik uKRADZIEŻ SUKNA
padł taik fatalnie, że doznał złamania lewej no
(B) Ooegdaj w n-ocy nieznani sprawcy wła
gi. Ofiarę niezwykłego wypadku odstawiono do
mali się do składu sukna firmy Sp'ogei i Kry
szpitala powiatowego w Wodzisławiu.
szak w B elsku (ul. Miarki 15). skąd skradli ok
NOŻOWCY NA ZABAWIE
90 m sukna, ogólnej wartości 1,800 ał
(R) W czasie zabawy weselnej odbywającej
się w dn.:u 16 bm. w gospodzie Karolą Nowaka Cieszyn
w Turzyczce doszło do bójki Praktykant cegiąr.
NAJSTARSZY KAPŁAN DIECEZJI ŚLĄSKIEJ,
ski Józef Tlołke z Marusze został ciężko pobity
i kilkakrotnie pcbn ęty nożem w plecy, szyję i
(G) Najstarszym kapłanem diecezj. śląskiej
prawe ramię. Rannego odwieziono do szpitala jest emerytowany proboszcz cieszyński, Tajny
powałowego w Wodzisławiu, gdzie lekarze o- Szambelan J. Św., dziekan i kanonik honorowy,
rzekli, że rany są ciężkie i zagrażają życia. Po ks. Jan Sikora w Cieszynie. Urodził się 6 wrześ
licja wdrożyła dochodzenia przeciw sprawcom, nia 1854 r. w Wędryn., zatem w bieżącym roku
których nazwiska zostały już ustalone,
ukończy 85 lat życia. Mimo sędziwego wieku ks.
Sikora cieszy się dobrym zdrowiem i da Bóg. je
ZNÓW FALSYFIKAT
szcze dług.e lata będzie seniorem duchowieństwa
(R) W Radlinie oddano do dyspozycji policji śląskiego. Nadmienić wypada, że w bieżącym ro
podrobioną monetę l.złptową, którą przesłano ku mija 150 lat od przebudowy kościoła cieszyń
do ekspertyzy Mennicy Państwowej, Ekspertyza skiego pod wezwaniem św Marb Magdaleny., Pa
dała wynik pozytywny, zatem należy bacznie o- rafia w Cieszynie jest bardzo stara, powstała jul
glądnąć każdą monetę przed przyjęciem.
, w XI wieku.
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Na wódka wydajemy coraz wietei,
na czytelnictwo coraz mniej
Rok 1938 wykazał w całym szeregu! zastanowić się jednak wypada, czy aby
dziedzm pokaźny wzrost spożycia. I tak kierunek tego wzrostu we wszystkich
już w pierwszych'10 miesiącach 1938 r. wypadkach był właściwy. Jeżeli w cią
zakupiliśmy więcej niż w r. 1937: porce gu 10 tylko miesięcy konsumcja wódki
lany stołowej o 1.031.000 zł, szkła ga wzrosła o... 35 milionów złotych, jeżeli z
lanteryjnego za 1.173.000 zł, naczyń bla dymem puściliśmy o... 14 miliomów wię
szanych — 345.000 zł, przyrządów elek cej — to takie tendencje rozwojowe bu
trycznych domowego użytku — pół milj.
zł, aparatów lampowych za 6.759.000 zł,
(wzrost stanowi 50 proc.) przy jednocze
snym spadku aparatów detektorowych
o 40 proc., a więc przechodzimy na aparaty droższe.
Przed izbą karną w Gliwicach rozegrał się
W tym samym okresie wydaliśmy o ostatnio epilog krwawej tragedii rodzinnej,
jaka miała miejsce w rodzinie umysłowo
9 milionów więcej na opał domowy i o- chorego
mieszkańca Laczy (pow. toszeckokoło 15 milj. więcej na wyroby baweł gliwicki) Pawła Ganza, lat 70, Mianowicie
niane. Odżywiamy się lepiej, gdyż zja Ganz, który przebywał dłuższy czas w za
daliśmy o 1 kg mięsa więcej na głowę. kładzie dla umysłowo chorych w Toszku,
został w lecie ab, roku na skutek starań żo
Nawet spożycie zapałek wzrosło o jedno ny
zwolniony z' zakładu. Powróciwszy do
pudełko na głowę ludności, czemu zno wioski rodzinnej Ganz nie okazywał począt
wu dziwić się me można, gdy zważymy, kowo obiawów choroby umysłowej. Zda
że obroty monopolu tytoniowego wzro wało się, że został wyleczony tym więcej,
podeszły wiek wpłynął raczej uspokaja
sły w tym samym czasie o przeszło 14 że
jąco na stan umysłowy i psychiczny chorego
milionów zł. Wzrosło również zużycie Okazało się jednak, że choroba umysłowa
alkoholu: w ciągu 10 miesięcy wypiliś Ganza była tylko przytłumiona. Którejś let
my więcej wódki za 35 milionów zł- wię niej nocy Ganz zarwał się z łóżka, zwlókł z
na podłogę swą żonę i klękając jej
cej piwa za 200.000 zł, oraz więcej wina. pościeli
całym ciężarem na piersiach, począł ją dusić.
Możnaby się cieszyć z ogólnego Kiedy Ganz przekonał się, że żona jego już
wzrostu spożycia w ubiegłym roku 1938,

dzić muszą bardzo poważne zastrzeże
nia, tym więcej, że równocześnie zau
ważono znaczne zmniejszenie wydat
ków na czytelnictwo. Masy ludności
mniej czytają gazet, prawie wcale nie
czytają książek. Na wódkę pieniądze
znajdą się zawsze, na gazetę — nie.

Mąż-wariat udusił żonę
nie żyje, ułożył zwłoki na posłaniu, nakrył
pierzyną, następnie uklęknąwszy przy łóżku,
odmawiał całą noc modlitwy za duszę nie
boszczki.
Żonobójcę aresztowano i postawiono w
stan oskarżenia. Na rozprawie lekarze psy
chiatrzy, występujący w charakterze rzeczo
znawców orzekli, że morderca cierpi na nie
uleczalną chorobę umysłową i czynu swego
dopuścił się pod wpływem nagiego zamro
czenia umysłowego. . Szereg dramtycznych
epizodów z życia Ganza wskazywał na to,
że wpadał on często w szai. Raz usiłował
powiesić swego 10-letniego syna, innym ra
zem uzbrojony w nóż pobiegł do kościoła,
by — jak twierdził — zakłuć „świętego or
ganistę", to znów wygrażał śmiercią prze
chodniom itd.
Sąd zarządził osadzenie Ganza w zakła
dzie dla umysłowo chorych.

Makabryczne wspomnienia górnika
w k@s*n5cY
„Gwarek", organ pracowników Rybnic
kiego Gwarectwa Węglowego w swoim ostatnim numerze zamieszcza ciekawe wspom
niania górnika Teofila Pawlicy z kop. „Char
lotte" w Rydułtowach, które w całości po
dajemy.
„W tych dniach minęło 25 lat od wypad
ku zbiorowej śmierci 17 górników na ko
palni „Ema“ w Radlinie (pow. rybnicki).
Jedyny bezpośredni świadek, Teofil Pawlica
opowiada o tej historii w następujący spo
sób:
— Byłem wtedy drzewiarzem i pracowa
łem na poziomie 400 m. W nocy przed świę
tem Matki Boskiej (8 grudnia) miały być opuszczone szybem ciężkie rozjazdy i szyny
Z polecenia dozorcy Kłusaka ja je miałem
przyjmować. W oczekiwaniu na transport
poszedłem na dole do swego kolegi Porwoła.
Tegoroczną nagrodę literacką P. A. L. dla maszynisty od pompy odwadniającej. W cza
Młodych w wysokości zl 2.000,— przyznano sie pogawędki poczuliśmy swąd. O tym spo
Jerzemu Andrzejewskiemu, którego widzimy strzeżeniu zameldowałem niezwłocznie do
zorcy Kłusakowi i Dudzie, potem zająłem
m zdjęciu.
się swoją robotą.
Tymczasem swąd dawał się nam coraz
bardziej we znaki. Zaniepokojeni robotnicy
na podszybiu i w pobliżu podszybia zaczęli

Wieczór śląskiej pieśni
ludowej w Katowicach

(P) Magistrat m. Pszczyny odbył w ub. po
niedziałek posiedzenie, na którym zajmował się
sprawą przywrócenia miastu dyrekcji kopalń
pszczyńskich i wytworzoną sytuacją w związku
z negatywnym stanowiskiem zarządu tych przed,
siębiorstw. Po zapoznaniu się z opinią i nastro
jami ludności oraz działalność Komitetu Obywa,
telskiego, magistrat postanowił solidaryzować
się z akcją prowadzoną przez ten Komitet z uwagi na to, że starania jego dotyczą podstawo
wych i najżywotniejszych interesów miasta. Nie
zależnie od tego uchwalono nie zaniechać ze
strony miasta niczego, co byłoby możliwe dla
poparcia słusznych starań sfer obywatelskich.
W dalszym ciągu obrad magistrat uchwalił za.
silić bibliotekę T. C. L. i przekazać jej wszyst
kie książki, jakie otrzymał w zamian za mono.
grafię miasta-
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Przez podkop w mirze na wolność
W ub. wtorek rano z więzienia sądu
grodzkiego w Mikołowie zbiegli dwaj więź
niowie: 27-letni Franciszek Strózik z Krako
wa i 38-letmi Jan Krawczyk z Głębowa.
Obaj wygrzebali podkop . w ścianie celi,
przez który wydostali się na wolność. Policja
wszczęła za zbiegami pościg, który dotych
czas pozostał bez wyniku.
—---- O-------

Z rynku pracy w rybnickim

W ostatnich dnia referat opieki społecz
nej w Rybniku zapośredniczył do pracy 125
robotników. I tak kopalnia „Szyb Jankowice"
przyjęła 45 robotników, huta „Silesia“ 30 ro
botników i fabryka skór w Rybniku 50 robot
nadszybia niejakiego ników.

prosić sygnalistę z
Sauera, by ich wyciągnął windą na po
wierzchnię. Ten przypuszczając, że kryje się
tu zwykła chęć wcześniejszego wyjazdu, od
mówił.
Gdy dym nie pozwała! już przebywać na
podszybiu, osiemnaście ludz; poszło chodni
kiem w głąb podziemi. Zaledwie zdołali
ujść kilkanaście kroków, zostali zagazowani.
Między nimi znajdowałem się również i ja.
Wszyscy zosta,! wywiezieni na powierzch
nię i umieszczeni w szpitalu... a wreszcie w
kostnicy.
W kostnicy ocknąłem się w chwili, gdy
di Nepili zamierzał przeprowadzić sekcję
zwłok.
Przez pewien czas leczyłem się w szpi
talu. następnie otrzymałem zajęcie na po
wierzchni kopalni Obecnie jestem zatrud
niony na kopalni „Chanotte1 W tych dniach
wziąłem udział w nabożeństwie żałobnym za
spokój dusz tragicznie zmarłych 17 kole
gów Na cmentarzu w Radlinie znajduje się
wspólny grób 17 górników Obecnie w 25
rocznicę ich śmierci Rybnickie Gwarectwo
Węglowe ustawiło na ich grobie nowy pom
nik.“

Nielada okazja spędzenia miłego i kultu
ralnego wieczoru nadarza się dla publiczno
ści śląskiej w piątek 20 stycznia o godz. 19-tejStaraniem Instytutu Śląskiego odbędzie się
w sali odczytowej Domu Towarzystw Nauko
wych przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42 „Wie
czór śląskiej pieśni ludowej“ z odczytem prof,
dr J. Reissa. Ciekawe wywody prelegenta ilu
strować będzie mały zespół wokalny Śląskie
go Instytutu Muzycznego pod dyrekcją dyrek
tora St. Stoińskiego.
Podkreślić należy, że wstęp na wieczór
pieśni jest bezpłatny.

------- O-------

Niemcy i Anglia na czele
kontrahentów zagranicznych
Polski
Bilans handlu zagranicznego Polski za rok
1938 zamknął się saldem ujemnym w wyso
kości 115 milionów złotych. W porównaniu
do roku poprzedniego saldo ujemne bilansu
wykazało wzrost o 57 miln. zł, czyli o 60 procWzrost ten tłumaczy się głównie likwida
cją zamrożonych należności w Niemczech, jak
również zwiększeniem przywozu surowców z
krajów zamorskich w związku z ruchem in
westycyjnym w Polsce oraz z ogólną popra
wą koniunktury.
Obrót handlowy z krajami europejskimi w
roku ubiegłym zaznaczył się zwiększeniem
zarówno przywozu jak i wywozu, wykazując
korzystne saldo dla Polski, natomiast cyfra

ujemnego salda bilansu handlowego przypa
da na obroty z krajami pozaeuropejskimi.
Z ujęcia procentowego wynika, iż kraje
europejskie dostarczyły blisko dwie trzecie to
warów zagranicznych, przywożonych przez
Polskę, odebrały zaś ponad 80 proc. wartości
całego wywozu polskiego.
Na kraje pozaeuropejskie przypada udział
w przywozie, wynoszący około 35 proc. war
tości całego przywozu polskiego i 16 proc,
wartości wywozu.
Jeżeli chodzi o kraje europejskie, to dodat

ni bilans handlowy posiada Polska przede
wszystkim z Anglią, Norwegią, Szwecją, Fin
landią, Holandią i Irlandią. Ujemny bilans
natomiast wykazują obroty z Niemcami, Cze
chosłowacją, Belgią i Rosją Sowiecką.
Z krajów pozaeuropejskich dodatnie saldo
wykazuje jedynie obrót z Japonią, Mandżurią,

Palestyną, Meksykiem i Syrią- Lekką nad
wyżkę wywozu polskiego nad przywozem wy
kazują obroty z Francją.
W handlu zagranicznym Polski główną
pozycję zajmują Niemcy i Anglia.

Oszust w roli sędziego i księdza
Sąd okręgowy w Chorzowie skazał Pa
wła Grunda za oszustwo na 5 miesięcy wię
zienia. Zasądzony usiłował w oszukańczy
sposób wyłudzić od urzędnika Nowaka z
Chorzowa większą gotówkę. Swego czasu
oszust skazany został na karę więzienia za
to, że podszywał się pod księdza i sędziego.

------- O—----

137 kapłanów katolickich
w Sowietach

Okradli Żyda
W dniu wczorajszym, przed sądem okrę
gowym w Chorzowie odpowiadali: Emil
Wardas, Ewald Hajduga oraz Józef Rurański. Oskarżeni w dniu 3 grudnia ub. r. wła
mali się, do mieszkania krawca Izaaka Abenda w Chorzowie i zrabowali gotówkę. W wy
niku rozprawy Wardas i Hajduga zostali
skazani na 18 miesięcy więzienia z pozba
wieniem praw obywatelskich na przeciąg 5
lat, zaś Rurański na 6 miesięcy więzienia z
utratą praw na 2 lata

W Pszczynie mówi się wciąż
o przyszłości gospodarcze]

Podług informacyj, otrzymanych przez
Stolicę Apostolską a ogłoszonych przez ra
dio watykańskie, w Rosji sowieckiej prze
bywa obecnie 137 kapłanów katolickich. Z
wyjątkiem dwóch kapłanów cudzoziem
blachę kuchenną, rozpaloną do czerwo ców, z których jeden zajmuje się duszpa
ności. Tutaj dosłownie żywcem się u- sterstwem w Moskwie a drugi w Leningra
piekł; ciało denata jest miejscami zupeł dzie, wszyscy ci kapłani znajdują się bądź
w więzieniach bolszewickich, bądź też w
nie zwęglone.
obozach pracy przymusowej.

Upiekł się na rozpalonej blasze
iachar Panasiuk ze wsi Pasy wa! poi
wnem napalił silnie w piecu, na któn następnie ułożył się do snu. Ulatniaym się z pieca czadem Panasiuk się
rał i zesunął się ma niżej położoną.
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Ofiary sadu ludzkiego
Opowiadanie % rgeezYwislości

2)

(Ciąg dalszy).

piekących się trupów ludzkich i zwierzę
Tłum rzucił się naprzód.
wiedząc czemu, dziecię bowiem przecież
— Stoić! — wrzasnął komendant, — ledwie rok liczące nie umiałoby ®a to od
Kiedy się ludzie zbiegli na miejsce cych.
Okropnie, okropnie to było. Lud ję a wy Puchała powiedzcie, co i jak się powiedzieć.
pożaru, jeszcze domownicy spali. Wybi
czał
i płakał. Tu rodzice zwoływali roz stało.
Zerwała się przerażona, jakieś dziw
to okna, kilku wpadło na ratunek, powy*
pierzchłe
dzieci,
tam
znowu
dzieci
szu
Marcin
opowiedział
o
wczorajszym
ne.
dziwne uczucie przejęło jej serce i za
noszono, raczej powyrzucano sennych
kały
rodziców.
Wielu
było
całkiem
bez
mroziło
krew... poznała, dziecko konała
zajściu,
o
gniewie
i
jego
początku,
i
w
domowników.
odzieży,
a
wszyscy
bez
pożywienia
i
Spodziewać
się tego mogła już dawno,
końcu
o
wygranym
przez
siebie
proce
Ogień przybrał straszne rozmiary.
przytułku
na
jutro.
gdyż
dziecko
cierpiące na suchoty mo
sie.
Zabudowania były w letnim upale wy
Komendant
straży
ogniowej
wraz
z
gło
lada
godziny
rozstać się z tym świa
Urzędnicy
pokiwali
głowami,
a
wte
schłe i płonęły jak siarka. Stodoła przed
policją
zgromadzili
się
obok
zgliszczy,
tem.
lecz
w
tej
chwili,
o północy- a ona
dy
sami
na
czele
tłumu
ruszyli
ku
do
stawiała tylko słup żarzącego się węgla,
gdzie
dawniej
stał
dom
Marcina.
sama...
sama
jedna
w
domu...
i jeszcze w
mostwu
Wojciecha,
obory płomienie tak szybko objęły, że
—
Dziwi
mnie,
—
rzekł
komendant
tym
stanie!...
bydło się udusiło, zanim rykiem zdołało
— dlaczego sąsiednie zabudowanie się
— O Boże! — zawołała, padając na
niebezpieczeństwo ogłosić.
Po
wczorajszym
ze
tknięciu
się
z
Mar
kolana
— zachowaj mi jeszcze dziecię,
n:e
zajęło
Marcin stał przed palącym się do
Tu wskazał na gospodarstwo Woj cinem, wrócił Wojciech wzburzony do nie opuszczaj mme w tej chwili !...
mem niemy, nieruchomy, ze załamany*
Dziecko otworzyło oczy. Przerwała
mi rękoma. Wyrzucano, co się dało ra- ciecha- które jedynie z całej wsi stało domu. Nie dziw; dość sam był w kło
pocie. a tu jego sąsiad drwi sobie jesz sobie w modlitwie, aby na nie spojrzećtówać, nawet wyniesiono kufer, gdzie nietknięte.
cze z niego. Zamyślony usiadł w kącie ale dziecię już oczu na nią nie zwróciło
Jeden z policji pokręcił głową.
Marcin miał całą swą gotowiznę.
izby. Dziecko jedno leżało chore i co Och. te oczy!... blask lampki odbijał się
—
1
mmde
to
dziwi,
—
rzekł,
—
bo
Lecz i to nie zdołało wlać w niego
chwilę
odzywało się kwileniem. Żona w nich i tworzył dwie gwiazdki... już nie
chociaż
wiatr
wprost
na
ten
dom
niej
życia.
wieje,
to
jednakże
już
od
samego
żaru
ledwie
się
powłóczyła, gdyż z dnia na mrugnęły.»
Nagle rozkrzyźowa? ręce.
dzień
spodziewała
się do domu kolebki.
zapalić
się
powinien...
Do
kogo
należy
Matka z krzykiem ujęła dziecko za
— Jezus, Marya! — wykrzyknął
to
gospodarstwo?
—
zapytał
zwraca
Wojciech
nic
o
zajściu
z
Marcinem
rękę...
dziecko nie drgnęło... ale jeszcze
przeraźliwie —. gdzie mój ojciec?
nie
mówiłgdyż
to
na
nic
by
się
zdało,
jąc
się
do
zgromadzonych
wieśniaków
żyje,
jeszcze
oddech, chociaż bardzo sła
I przytomni z przerażeniem spojrze
chyba
żeby
żonie
sprawiło
zmartwienie—
A.
to
jest
gospodarstwo
Wojcie
by,
ale
zawsze
jest oddechem, znakiem
li na szczyt domu, gdzie mieszkał sta
Marysia
jednak
zauważyła
niezwy
cha
Brzozy.
życia.
rzec. Lecz jakże ratować? Płomienie
kłe jego rozdrażnienie i rada by wiedzieć
— Gdzież jest Brzoza ?
Nie łudziła się jednakże Marysia, bo
schody już zajęły, już tędy żadną miarą
przyczynęLecz
Wojciech
zbył
ją
dość
—
Nie
ma
go
tu,
—
odpowiedziano
to
życia
już nie było życiem, lecz os tat"
wejść nie było można.
opryskliwie, a wiedząc, że to żonie wiel niem dogorywaniem światełka, końcem
— Drabinę do okna! — zakrzykną? po chwili.
— Nie ma? — odezwał się komen ka sprawiło nieprzyjemność i nie chcąc życia Wiedziała, że jej dziecię już umar
ktoś.
Ale skąd drabiny? Już cm.e dawno dant, —- dziwno, bardzo dziwno; to do sie narazić na dalsze nagabywania, na ło i tylko ostatnie tchnienie jeszcze nie
nastąpiło.
cisnął czapkę na uszy i wyszedł.
wodzi nieczułości.
spalone na węgiel.
Godzimy upływały jedne za drugą, a
Na wzmiankę o Wojciechu przypadł
Mimowolnie zakrzykła i rzuciła się
W tym też nadjechała sikawa i skie
Wojciech nie wracał. Północ — Wojcie na konającą drogą sobie istotę, a łzy bo
rowała strumień wody na ów właśnie Marcin.
— Wojciech?.. Brzoza?... — zakrzy cha nie ma. Żona w największej obaw;e leści puściły jej się ż oczu.
szczyt.
W tern w sieni szmer, drzwi się oNiestety! zapóźno. Zasyczało, za knął wściekle, — nie ma go tu, bo to on o męża. nie wiedziała co począć- Usiadła
podpalił!
On
się
wczoraj
odgrażał,
że
obok
chorego
dziecka
i
zaczęła
się
w
je
twierają
i wchodzi Wojciech. Zona się
warczało, czarny dym kłębem buchnął
go
twarzyczkę
wpatrywać.
Dojrzała
w
podniosła
z trudnością.
do góry, ale zarazem w tej chwili cały mnie dziś zuboży!
niej
jakiś
dziwny,
nadzwyczajny
wyraz,
—
On
podpalił
!
—
wrzasło
kilka
gło
Wojciech zbladł, stanął jak wryty.
szczyt się zawalił, wyrzucając snopy
którego dotąd nie zauważyła, Bierze
iskier, płomienia i czarnego dymu w gó sów.
— Co się stało? — wyjęknął.
Byłi to ci. którzy wczorajszą rozmo dziecko na rękę. Dziecko otworzyło orę.
— Patrz! — odpowiedziała żona gro
wę
Marcina słyszeli. ! wnet rozległo się: czy i zwróciło je na matkę.
Struchleli wszyscy, tylko długi, długi
bowym
głosem i wskazała na łóżeczko.
— Cóż ci to. moje dziecię? — zapy
— On podpalił!
okrzyk „och!“ wyrwał się z piersi przy
Wojciech
doskoczył, spojrzał... dziec
tała strwożona, dojrzawszy, że ma oczy
— Wojciech podpalacz!
tomnych.
ko
już
nie
żyło!...
mgłą zaszłe. Pytanie stawiła, sama nie
— Pójdźmy do niego.
Starzec się spalił..,
,
Stanął obok łóżeczka» schwycił się
Marcin jak szalony, po-skoczył lcu pło
- c - LL
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oburącz
za głowę i tak czas niejaki stał
mieniom. Zatrzymano go, gdyż byłby
z
wlepionemi
oczyma w małego trupa.
beż wątpienia skoczył w ogień. Umysł
Nie
wiedział,
co
się koło niego działo za
jego dla wielkiej boleści był na pól obłą
pomniał
o
świecie.
kanym i biedny Marcin nie mógł sam so
Nagle ze zmartwlałości zbudził go
bie zdać rachunku z tego wszystkiego,
przeraźliwy okrzyk i stuk, jakby coś cięż
co się wkoło niego działo.
kiego na ziemię upadło. Obrócił się... cóż
Nagle rozległ się znowu straszliwy
za widok!... żona jego leżała omdlała na
okrzyk, bo zapadający się drugi szczyt
Po chwilj na podwórze weszła nauczy ziemi, a okno oświetlone łuną pożaru!-.
Na podwórzu szkolnym odezwał się
wyrzucił w górę kilka snopów iskier, dzwonek, a po chwili już gromada dziew cielka, a widząc zgromadzone dziewczynki,
Okropna to była chwila!... Cóż miał
które pchnięte wiatrem, posypały się na czynek wybiegła ze szkoły, napełniając po podeszła do nich i przyglądała się leżącej
począć
gdzie pożar, czy u niego? czy
inne budynki gospodarcze sąsiadów, i w dwórze krzykiem i śmiechem.
Stasi.
żonę
i
ciało
dziecięcia unieść na podwó
momencie kilka nowych słupów ognia
— Krysiu, Krysiu! — wołała Stasia
— Cóż jej się stało?
rze, czy ratować zabudowania? Jeszcze
ukazało się na dachach, niby piekielne Wiśniewska, zwracając się do jednej z kole
— Upadał i skaleczyła się! — zawołały
żanek — patrz jaki śliczny śnieg, będziemy dziewczynki, spojrzawszy na siebie zna miał tyle przytomności, że doskoczył do
języki.
okna, spojrzał — nie, to nie u niego po
Zgrozą przejęci gospodarze pobiegli się rzucały śnieżkami, dobrze?
cząco.
Stasia się pochyliła, aby zebrać w dro
żar, tylko u sąsiada!-. Porwał więc żo
na ratunek, ale było za późno, bo wicher,
Nauczycielka Zajęła się biedną Stasią i
który się zerwał, rozdmuchiwał płomie bne rączki jak najwięcej śniegu, a w tern przy pomocy dziewczynek zaniosła ją do nę, zaniósł na łoże, a potem zajął się cu
nie, które coraz dalej szerzyły pożar W pac, poczuła śnieżkę na plecach, rzuconą pokoju swego i ułożyła na kanapie; opatrzy ceniem.
przez Krysię.
Przyszła do siebie, ale z jej ocuce
kilku minutach cała wieś stała w Pło
— Zaraz oj oddam! — zawołała, śmie ła jej krwawiący i opuchnięty policzek.
mieniach. Wyjątek stanowiły kościół z jąc się, dziewczynka i podniosła głowę, tu
Po długiej chwili dopiero Stasia otwo niem obudziło Się inne życie, i w krótkim
plebanią i szkoła, które stały na uboczu ląc w swych rękach kilka śnieżek, lecz po rzyła oczy i spojrzała na otaczające ją ko czasie przyszło na świat maleńkie dzie
wsi i były murowane.
czuła w tej chwili, jak ją z całej siły zimna leżanki. Nieśmiało ż grona dziewczynek cię.
Wojciech pławie bezprzytomny opa
Mieszkańcy wioski potracili głowy i twarda gruda śniegu uderzyła w oko i za Wysunęła się Krysia i, całując serdecznie swą
przyjaciółkę, cichutko szepnęła;
trzył matkę i nowonarodzone dziecię,
Krzyk, wrzask, ryk bydła, do tego łomot chwilę biedna Stasia upadla na ziemię.
Krysia stała jakby oniemiała. Chciała
— Wybacz mi Stasiu, że wyrządziłam włożył je w łóżeczko, z którego wyjął
walących się budynków, syk płomieni
zlewanych wodą, — wszystko to było rzucić jeszcze raz śniegiem w swą przyja ci krzywdę. Wierz mi jednak, żem nie ciało zmarłego.
ciółkę i naraz spostrzegła, jak ona pada na
Nieżywe, umarłe, musiało ustąpić ży
obrazem tak straszliwym, jakiego trudno ziemię. Porzuciwszy zabawę, w jednej umyślnie to zrobiła Wina to mego roztrze
pania, ale przyrzekam, d, że nigdy już nie wemu. nowonarodzonemu.
sobie nawet stworzyć w fantazji.
chwili znalazła się przy biednej Stasi, którą wyrządzę nikomu przykrości, tak mi barNa szczęście jechała straż ogniowa już ze wszystkich stron otoczyły koleżanki ozo żal, że wyrządziłam ci krzywdę swoją
Usiadł potem przy łóżku Marysi- zbie
wraz z żandarmami i policjantami z po i pocieszały, jak mogły. Wystraszona Krysia lekkomyślnością.
rając myśli, co mu teraz czynić wypada,
bliskiego miasta, i ci zdołali jaki taki nie wiedziała, co ze sobą zrobić, tak jej żal
Przyjaciółki uściskały się serdecznie, a gdy nagle posłyszał hałas i wrzask przed
było biednej Stasi i równocześnie wstyd, że nauczycielka spojrzała pytająco na dziew domem, a niebawem weszli komendami
przynajmniej ład zaprowadzić.
O ratowaniu an.i mowy być nie mo swoją niezręcznością spowodowała i kalecze czynki? Zrozumiały one wzrok nauczyciel i żandarmi, a za mmi tłum ludzi. Woj
gło, co więcej, jeszcze dwie osoby zgi nie swej przyjaciółki. Stasia leżała na ziemi ki i pokornie spuściły oczy.
ciech obłąkanym wzrokiem spojrzał na
nęły w płomieniach. Więc pożar pochło z zamkniętymi oczami, tylko policzek, bar
— Przepraszamy panią, że skłamałyśmy, przybyłych, nie wiedząc, co to znaczy,
nął nie tylko cały dobytek mieszkańców dzo zaczerwieniony i zadraśnięty, wskazy mówiąc, że Stasia przez upadek skaleczyła ani nie domyślając się, co ich tu przy
wał, że pocisk był trafny i bardzo bolesny.
żywy i martwy, ale jeszcze troje ludzi Starsze
dziewczynki zaczęły nacierać śnie się w policzek, ale żal nam było Krysi, któ wiodło.
śmierć w nim znalazło.
Nagłe z tłumu wypadł Marcin i przygiem bolącą twarz Stasi, a Krysia z płaczem, ra tak bardzo żałowała swego uczynku.
W godzinę po spostrzeżeniu pierw przerażona wołała:
Nauczycielka nie gniewała się tym ra skakując do Wojciecha krzyknął:
szym ognia cała wioska przedstawiała
Wybacz mi, wybacz, Stasiu kochana, ja zem na swe uczennice, że skłamały, ale pro
— Ty podpalaczu! ty morderco me
tylko olbrzymią masę żarzącego się wę* przecież nie ze złej woli nabawiłam cię bó- siła je, aby w przyszłości nigdy, nawet z
go
ojca L. rozedrę cię na kawałki!
gia, dymiących zgliszczy, a powietrze fU- o, jak ci wynagrodzę, Stasieczko moja, dobrego serca, a nawet w żartach nie mijały
((Ciąg dalszy nastąpi)
się z prawdą.
napełnione gryzącym dymem i zapachem krzywdę, jaką ci wyrządziłam.
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Katastrofalna powódź w Argentynie

BUENOS AIRES. Po tropikalnych k owicie komunikację. Wezbrana rzeka
upałach w Argentynie, nawiedziły mia Colorado pod Santiago Estero wylała
sto Cordoba ulewne deszcze, połączone niszcząc tor kolejowy. Pociąg towaroz oberwaniem chmury.
\
■■■ ■■ ■ ' - : '
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Gwałtowna powódź spowodowała za
walenie się przeszło 100 domów. Miesz
kańcy musieli niejednokrotnie ratować
się ucieczką na dachy domów. Katastro
fa pociągnęła za sobą kilkadziesiąt ofiar
śmiertelnych.
Wszystkie połączenia komunikacyj
ne zostały przerwane, a także życie han
dlowe zamarło. Na miejsce katastrofy
wysłano natychmiast z pomocą forma
cje wojskowe.

Dezorgamlzac|a peczly
sowieckie)
Poczta sowiecka zawalona została osta
tnio milionami nowych „książek pracy",
rozsyłanych do wszystkich ośrodków prze
mysłowych.
Normalne funkcjonowanie poczty zosta
ło poważnie zakłócone W Kijowie wszyst
kie pilne listy miejscowe są doręczane do
piero na trzeci dzień po wysianiu. Z kores
pondencją prowincjonalną jest jeszcze go
rzej.

Budżet dodatkowy Bielska
Dnia 16 bm. odbyło się posiedzenie rady
gminnej w Bielsku, na którym uchwalono do
datkowy budżet zwyczajny na rok 1938-39
który w dochodach wynosi 2.981.785.— zł, %
wydatkach 2.979.391.— zł. Ogółem podwyż
szono- wydatki o 208.703 zł a dochody o
209 470 zł- Nadwyżka wynosi 2.394.— zł. Po
nadto uchwalono zakupienie materiału elek
trycznego za kwotę zł 53.421.60.
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zamarzły ma śmierć

Niezwykle silne mrozy, panujące na pół
nocy St. Zjednoczonych,
spowodowały
wy, zdążający do Santiago Estero, uległ śmierć 43 osób. Na granicy pomiędzy Kanadą
w tym miejscu katastrofie. Maszynista i Ameryką Północną spadły wielkie śniegi,
które spowodowały przerwę w komunikacji
i 12 kolejarzy utonęło.
zarówno kolejowej, jak i autobusowej.
.
- ", ' k- _ ;

POCIĄG ZATONĄŁ
BUENOS AIRES. Nad prowincją
Cordoba przeszła wczoraj huraganowa
burza, połączona ze straszliwym ober
waniem chmury. Potoki wody zalały
szosy i linie kolejowe, przerywając cał-

Wyjątkowy pech prześladował amery
kańskiego profesora uniwersytetu w Har
ward. Wilkinsa. który przybył do Londynu.
z wizytą dc swych krewnych Roztargniony,
jak każdy profesor, — Wilkins powrócił pe
wnego dnia z przechadzki po Londynie z ob
cym kuferkiem, który nosił inicjały G. M
Kuferek ten zawierał kasetkę ze spinkami
perłowymi, złotą papierośnicę oraz portfel,
w którym było 500 funtów Mimo najlep
szych chęci i długich namysłów prof Wil
kins ani rusz nie mógł sobie przypomnieć w
jaki sposób dostał się ten kuferek w jego po
siadanie. Wszystkie ogłoszenia, zamiesz
czone przez zrozpaczonego profesora w pra
sie. pozostały bez odpowiedzi. Profesor
przekazał swą „zdobycz“ policji do prze
chowania.
Dopiero po roku odkryte przypadkowo
właściciela kuferka, bogatego Amerykanina,
który przejazdem bawił w Londynie Amery
kanin ten uważał oczywiście prof Wilkinsa
za złodzieja, którego sumienie ruszyło i nie
można mu było w żaden sposób wytłuma
czyć. że tak nie iest.
W jaki sposób prof. Wilkins wszedł w
posiadanie wspomnianego kuferka pozostaje
po dziś dzień tajemnicą,

45 osoby

Na zdjęciu: komendant główny Związku Strzeleckiego pik. Józef Tunguz - Zawiślak
no chwilę przed odjazdem z Warszawy do Francji i Belgii, gdzie udaje się celem zapo
znania się ze stanem prac tamtejszej organizacji „Strzelca“, działającej wśród wychodź.
Ze Śląska Opolskiego donoszą: Mieszka
etwa polskiego.
niec Miechowie, 36-letni Alfred Panhirsch,
iirri wirarnmirtr;rmin iiiu —'w—1
»««"w* w" ■■ ■ i iiiiumi miMimiiiimii i'imi iii nmiiMnwimu i'iipiiniiiinmnumi znany kryminalista, odpowiadał ostatnio
przed tutejszym sądem ławniczym w Byto
miu za oszustwo, dokonane na szkodę 78letniei staruszki. Panhirsch zjawił się w lu
tym ub. roku w mieszkaniu p' wnej staruszki,
ofiarując jej swą pomoc w wyrobieniu renty.
Uc eszona staruszka na żądanie oszusta
w-ęczyła mu książeczkę oszczędnościową na
sumę 300 RM., Mając książeczkę oszczęd
W dniu wczorajszym, przed Sądem Ape tajnych zebrań, na których wygłaszano anty nościową w kieszeni oszust podjął całą kwo
lacyjnym w Katowicach rozegrał się epilog państwowe przemówienia, wciąganiu w swe tę 300 Rm. i po sfałszowaniu odpowiedniej
słynnej afery komunistycznej, która swego szeregi młodzieży i dążeniu do opanowania rubryki, zwrócił staruszce Książeczkę z po
w Bielsku robotniczych związków zawodo wrotem. Oszust wo wyszło na jaw dopiero p<s
czasu głośną była w Bielsku i okolicy.
ki.ku miesiącach.
W ub. roku policja bielska po długich i wych.
W październiku ub roku stanęli areszto
żmudnych dochodzeniach zlikwidowała jaNiepoprawny przestępca skazany został
czejkę komunistyczną. Aresztowano miesz wani komuniści przed sądem okręgowym w na 2 lata więzienia, a żona jego za paser
kańców Bielska: Władysława Drabika, Le- Cieszynie, który skazał Magę na 2 lata wię stwo na 2 miesiące więzienia.
wigo Liwschesa, Józefa Magę i Stanisława zienia. Drabika i Tiołka na 13 miesięcy wię
Tiołkę. Wszyscy uprawiali działalność ko zienia i Liwschesa na 15 miesięcy więzienia
munistyczną na terenie Bielska, Białej i o- Od tego wyroku zasądzeni wnieśli apelację WSSYSGY PAMIĘTAJMY, ŻE FUNDUSZ
kolicznych gmin. Robota komunistyczna wy
W dniu wczorajszym Sąd Apelacyjny w
mienionych polegała na tworzeniu tajnych Katowicach zatwierdził wszystkie wyroki OBRONI NARODOWEJ. MA KONTO P. K. O.
jaczejek komunistycznych, organizowaniu pierwszej instancji.
NR 370.000

Gdy oszust wyrabia rentę

*

Sąd Apelacyjny zatwierdził wyrok
przeciwko komunistom bielskim
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Humor
DOKUCZLIWA MUCHA.
Pa.n Teofil jest krótikoweirocany.
On-eg’dea przychodzi do biura z oban
dażowaną ręką.
— Co ci się stało? — pytają koHedizy.
— Wyobraźcie sobie, że to przez
mnnchę. Jeśli jaika mocha uchowa się
ma zimę, to bywa teka dokuczliwa,, że
rady sobie dać nie możne,. Omtigdaj,
gdy chciałem się zdrzemnąć po po_
ładniu, zmalaizła się taka właśni'e npairta mocha, która nie dała hu ani
muisz zasnąć...
— N o i co ?
— Postanowiłem ją zabić i spo
strzegłszy ją na ścianie uderzyłem z
całej siły ręiką™
— I co? Wywichnąłeś sobie pew
nie palec?
— Nie. Okazało się, że to mie była
mnicha. To był gwóźdź.
INTERESY.
Muimpek po powrocie a miasta
Bwiraca się do woźnego w biumze:
— Jamie, czy kto® dzwoni) podczas
mojej nieobecności ?

__ Tak, proszę pana dyrektora,™
Dzwon') pose) amerykański...
— Kto?... Pose) amerykański?...
Ozeigo chciał ?
— Nic. To była omyłka telefoni
czna*
PUNKTUALNY.
Gospodarz: — Zwracam panu nwaigę,, że u mnie trze,ba rrainktaalnie
płacić komorne Pańskiego poprze
dnika mosiłeem wyrzucić z mieszka.
nia, bo mi przez dwa kwartały nic
«io płacił.
Lokator: — Na tafcie warunki zga
dzam się z przyjemnością,
WYGRANA.
Synek po powrocie ze szkoły: —
Taitiuisn, ciesz się, masz szczęście.
Obiecałeś mi, że podarujesz mi swo
je wieczne pióro# jeżeli otrzymam
dobre św'eidiect'woi, a teraz możesz je
nadal zatrzymać przy sobie!
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przyszła im ślinka, bo pospluwali nieznacznie
i spoglądali rychło się zacznie nowa kolejka.
Podpiwszy sobie dobrze, każdy opowiada,
co kiedykolwiek słyszał o diabłach.
Kumoszki wzdychały, a od czasu do czasu
oglądały się, czy diabeł gdzie z za pieca ro
gów nie wystawia, ale że były bardzo rade
ciekawość swoją zaspokoić, więc słuchały, a
nasłuchać się nie mogły.
Pogadanka i poczęstunek przeciągnął się
do późnej nocy i było już jakoś koło północka, kiedy jeden i drugi, pomacawszy po kale
cie i począwszy, że nie ma już za co często
wać- namyślił się ruszyć ku domowi
Bartłomiej co do wszystkiego pierwszy,
chciał udać zucha i zerwał się żwawo z ławy,
ale nogi jakoś nie dopisały i zatoczył Się na
izbę. Poprawił się jednak co prędzej, i ażeby
nabyć równowagi, nachylił się dobrze na dru
gą stronę. Teraz jednak jeszcze gorzej mu się
powiodło, bo chrymnął jak długi pod ławę,
głową tylko uderzył o stół i nabił sobie po
rządnego guza.
Wszyscy pospieszyli mu na ratunek, ale ka
żdemu się jakoś nogi plątały i każdy musiał
szukać pomocy w stole lub ławie. Dobrze s e
więc namordowali, zanim Bartłomieja i to przy
pomocy zawsze usłużnego aręndarza, podźwi*
gnęli, wyprowadzili i na wóz wsadzili.
Wojciech zaczął się także drapać na swój
wózek. Wstawił jedną nogę, podniósł drugą i
już chciał usiąść na siedzeniu, gdy mu nagle
głowa zaciążała i runął na wóz, na dół głową.
Nogi tylko zadarł do góry jak widły. Położę.

Taki koniec wziął ten, który me hamując
budzącej się w nim namiętności oddał się <y
brzydłemu pijaństwu. Ciało jego tu na ziemi
złożono w kącie cmentarza na nieświęconem
miejscu, ale jakiego przyjęcia doznała dusza
jego na drugim święcie? Biada tej duszy, któ
ra w takim stanie rozdzieliła się z ciałem! Za
iste, byłoby lepiej, gdyby się ten człowiek nie
był wcale narodził.
i
Droga do grzechu jest bardzo ślizką. Jeden
krok naprzód a już szatan ma człowieka w
swych pazurach. Z każdym krokiem w prze
paść grzechową powrót staje się trudniejszym,
aż w końcu, kiedy człowiek grzeszny całkiem
łaskę boską utracił, już nawet niemożliwym.

Przygoda Kaspra
Było to pod jesień. Słońce zniżyło się ktt
zachodowi i wkrótce miało zniknąć za górami.
Od wschodu pociągał chłodny wietrzyk, sze
leścił opadmętymi z drzew liśćmi i szumiał go
łymi już prawie konarami.
Na pagórku przy gościńcu wznosiła się du
ża, stara karczma Przed jej drzwiami stało kil
ka wozów, którymi powracali z jarmarku go
spodarze wsi Poborzą i wstąpili zagrzać się
trochę do karczmy.
W izbie karczemnej była ciżba i gwar jak.
by podczas wesela, bo to pod jesień, jaki taki
sprzedał trochę zboża lub ziemniak., ma więc
ezem uraczyć siebie i kumotrów, a przy kielir
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Rozwój współpracy włosko-jngoslowiańskiej
RZYM. Omawiając wizytę min. Ciano w
Jugosławii, Gayda, pisze na łamach „Giornale dTtalia“, że po wizycie tej należy spo
dziewać się przede wszystkim rozwoju poli
tycznej, gospodarczej i kulturalnej współ
pracy włosko-jugosłowiańskiej, której pod
stawą jest układ z marca 1937 r. Działalność
tego układu ujawniła się szczególnie wyraź
nie w okresie kryzysu czesko-slowackiego,
gdy Jugosławia nie uległa presji Francji i
odmówiła zarządzeń mobilizacyjnych w obronie Pragi. Ponadto Jugosławia doprowa
dziła do znacznego polepszenia stosunków
z Węgrami. Wobec załatwienia wszystkich
bezpośrednich zagadnień politycznych po
między Rzymem a Biełogrodem, przewidy
wać należy obecnie nasilenie rozwoju sto
sunków gospodarczych i kulturalnych.
Wskutek sankcji eksport Jugosławii do
(^łoch spadł z 181 milionów lirów w r. 1935
dc 69 milionów w roku 1936. Po okresie
sankcyjnym eksport ten podniósł się w r,
1937 do 253 milionów. Jednakże w pierw
szych 11 miesiącach 1938 ,. wynosił tylko
136 milionów lirów. Natomiast eksport wło
ski do Jugosławii wynosił w 1935 r. 160 mi
lionów, w r. 1936 — 45 milionów, a w 1937
192 milionów, a w ciągu 11 n iesięcy 1938 r
196 milionów. Cytry te dowodzą, że oba go
spodarstwa narodowe Włoch i Jugosławii
mają charakter uzupełniający i że współpra
ca handlowa ma duże szanse rozwoju. Po
nadto Jugosławia, która budaie dziś drogi
bite, koleje, szpitale i przeprowadza melio
rate celem uwolnienia się od kontroli kapi
tałów zagranicznych, liczyć może na w*pól
pracę techników i inżynierów włoskich
W dziedzinie spraw kulturalnych daje się

Pożar gazu ziemnego
JASŁO. W dniu wczorajszym nastą
piło zapalenie się gazu ziemnego, wydo
bywającego się przy budowie szybu nai
towego „Polmin“ w Hanko wce koło
Jasła. Pożar trwał przez całą noc. gdyż
z powodu znacznej głębokości szybu,
dochodzącej do 1300 m, zagaszenie pło
nącego gazu ziemnego, natrafiało na du
że trudności. W godzinach rannych po
żar udało się ugasić dzięki umiejętnej
akcji kierownictwa szybu Sam sźyb nie
uległ większemu uszkodzeniu. Należy
podkreślić, że koszty budowy szybu
wyniosły do chwili obecnej ponad 300
tysięcy złotych.

zauważyć w Jugosławii penetracja niemiec- j również kulturę włoską, aby propagowano
ka i francuska. Toteż należałoby sobie ży- książki, gazety i dzieła sztuki oraz zakładaczyć, aby w Jugosławii rozpowszechniano I no włoskie instytuty kulturalne.

Znów dwa wyroki śmierci
w Niemczech
Niemieckie Biuro Informacyjne do Heinz Koschan, urodzony 6 maja 1916
nosi urzędowo, że onegdaj w Berlinie zo w Peitz i Gerhard Kersand, urodzony w
stali ścięci dwaj szpiedzy niemieccy, a to Gdańsku dnia 19 stycznia 1913.

Dwa jubileusze nocnych lotów

dziesięć lat
W roku bieżącym uŁpływa
_
od chwili powstania nocnei obsługi pocz
towo-lotniczej w Szwecji, która wraz z
Niemcami zorganizowała pierwszą w Eu
ropie lotniczą służbę pocztową w nocy.
W r. 1928 szwedzki urząd pocztowy wraz
ze szwedzkimi liniami lotniczymi Aerotransport uruchomił lotniczy przewóz
poczty w nocy i w ciągu tego roku odbył
się szereg pomyślnych lotów na trasie
Stockholm — Londyn, Od r. 1928 nocna
służba łotniczo-pocztowa obejmuje coraz
większą liczbę miast i w chwili obecnej
poczta ze wszystkich większych miast
Skandynawii przewożona jest głównie
drogą lotniczą.
W ciągu pierwszego roku istnienia
nocne samoloty pocztowe pokryły prze
strzeń obeimuiącą 7.456 km. i przewiozh

535 kg, poczty zawierającej 42.800 listów.
W r. 1938 samoloty przebyły 500.000 km.
przewożąc 474.500 kg. poczty i ponad 38
miln. listów.
Wspomnieć również należy, że w ro
ku bieżącym upływa 25 lat od daty pierw
szego lotu nocnego w Szwecji. Wieczo
rem 11 marca 1914 r. szewdzki pio er
lotniczy, Enoh Thulin, wystartował z
Landskrony na swej maszynie „Nordstjärnan" do Danii, po czym zawrócił i
wylądował po 58 minutach w Landskronie. Był to wówczas wyczyn lotniczy,
wymagający wyjątkowej odwagi, zręcz
ności i znajomości terenu, w r. 1914 bo
wiem nieznane były zupełnie przyrządy
ułatwiające orientację lotu w ciemności
i Thulin odbył swój przelot „na ślepo".
------- O-------

Groźny pożar w teatrze
w Sosnowcu
Sosnowiec, 18 stycznia.
W nocy z wtorku na środę w Teatrze
Miejskim w Sosnowcu wybuchł groźny po
żar, po zakończeniu przedstawienia i dzię
ki temu tylko obeszło się bez ofiar w lu
dziach. Ogień powstał na scenie prawdopo
dobnie od niedopałka papierosa lub też od
żelaznego piecyka, co zresztą ustali wszczęte
dochodzenie policyjne. Spaliły się komplet
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szku, jak wiadomo, przychodzi wesołość i ochota do pogwarki.
Najgłośniej rozmawiali ci, co siedzieli przy
stole pod oknem. Byli to sami kumowie, ku
moszki i sąsiedzi. Dawno się już razem nie wi
dzieli, a że to wszyscy dzisiaj przy pienią
dzach, więc częstowali się wzajemnie na wy
ścigi.
— Napijmy się jeszcze — mówił Bartłomiej,
stawiając świeżą kwaterkę na stole — pewnie
znowu nie prędko będziemy się widzieli, nie
żałujmy sobie choć dzisiaj.
Podniósł flaszkę z wódką do kieliszka, ale
mu jakoś nogi nie statkowały, czy flaszka cią
żyła. dość, że zatoczy! się- a wódka chlusnęła
na stół i polała się na podłogę.
Sąsiadka jego, widząc takie marnowanie
kosztownego trunku, co prędzej pomogła przy
trzymać flaszkę z wódką i napełnić kieliszek.
— Jakoś mi te ręce zmarzły usprawiedli
wiał się Bartłomiej — robi się coś zimno.
— Prawda! prawda! — potakiwała druga
kumoszka, której się oczy świeciły pewnie
także ze zimna,
— Widać będzie wczesna zima — dodał
kum Maciej, spluwając pod stół.
— Boże, daj wam zdrowie Wojciechu —
prowadził dalej Bartłomiej, podnosząc kieli
szek i kiwając głową na kuma, który siedział
obok niego z lewej strony.
— Pijcie z Panem Jezusem — odpowie
dział Wojciech. 1 kieliszek poszedł na wędrów
kę z ręki do ręki naokoło stołu i nie prędzej
spoczął, aż się flaszka wypróżniła, bo kumo*

Do kogo uśmiechnęło
się szczęście?
GŁÓWNE WYGRANE
Siała dzienna wygrana zł 5.000 padła na
47740
Zł. 50.000 na nr. 110183
Zł. 15.000 na n-ry: 100937 1 43673
Zł. 10.000 na n-ry: 16992 55457 128428
Zł. 5.000 na nr. 40090
Zł. 2.000 na n-ry: 3631 4130 11012 13024 13161
15501 21186 30914 37247 39045 39080 42677 52936
68051 90908 105677 110425 111015 112364 116594
120168 155277
Zł. 1.000 na n-ry: 17157 20267 26716 35042
37272 38359 41090 44289 49063 49241 50392 5096S
66787 71034 79367 81381 84390 93785 95060 99147
101075 104115 114085 116118 121382 124098 125185
125835 126740 128016 130588 133882 135800 141182
142024 156172
____
Stała dzienna wygrana zł 5.000 padła na nr.
19170
Zł. 25.000 na nr. 139981
Zł. 10.000 na n-ry: 38270 77301 99638
Zł. 5.000 na n-ry: 44809 60645 78153 88455
115940
Zł. 2.000 na n-ry: 4280 7621 38870 41203 52369
61826 82000 98286 109181 111514 125330 139650
157851 158638
Zł. 1.000 na n-ry: 1416 4709 14296 21406 23385
27034 29016 32222 32654 33111 34667 40322 45812
46124 46858 47440 51868 98037 66315 75493 81104
83796 105901 106618 107138 108089 109221 109291
>16838 117999 123588 128306 129967 131977 133048
134726 137447 138502 143387 148890 153052 154033
159132
Stała dzienna wygrana zł 5.000 padła
nr. 114873
Zł. 25.000 na n-ry: 29781 41125
Zł. 10.000 na nr. 7668
Zł. 5.000 na n-ry: 24581 33460 37236 81223
Zł. 2.000 na n-ry: 7146 24919 25100 35186
60792 84366 89288 90219 105918 111981
131814
148151 155514
Zł. 1.000 na n-ry: 2781 20442 23333 23517
23650 23719 44597 47913 48212 53854 55421 63824
64090 70284 77308 81399 85872 87808 89183 95231
106764 108800 118624 120755 124190 124985 125719
126814 136994 140494 155510
Stała dzienna wygrana zł 20.000 padła na
nr. 31645
Zl. 75.000 na nr. 155227
Zł. 25.COO na n-ry: 24425 118441
Zł. 10 000 na n-ry: 42358 7962 109464
Zł. 5.000 na nr. 500
Zł. 2.000 na n-ry: 6341 11956 14756 18.200
19892 39978 46715 47601 61014 74457 90452 98268
99644 110039 116878 123088 138985 148214 149751
iroaza
Zł. 1.000 na n-ry: 1921 7461 9781 18469 18992
19536 19794 20945 21360 22642 24417 25297 30726
41833 41024 43528 49258 50907 58014 57813 66635
72389 78798 94303 104088 104113 104523 108020
110056 119547 120)19 125085 125235 126137 126677
128363 131820 135669 144097 144890 150820 152452
158161 158777
Stela dzienna wygrana zł 20.000 padła 6»
nr. 29536
Zł. 50.000 na nr. 85912
Zł. 25.000 na nr. 108285
Zł 15.000 na nr. 41371
Stała dzienna wygrana zł 20-000 padła n*i
nr. 113984
» 10 000 na n-rv:
10165 18218
'
106759 ^124779°3
Zł. 2.000 na n-ry:

2349235701 50016
2926934413 43704

84423
67275

?23460 m3539396' 84272

9218297685 ",203 120677

nie urządzenia sceny, jak kurtyna, kotary,
pianino, wszystkie lampy i reflektory oraz
inne instalacje elektryczne. Ogień ugasiła
miejska straż pożarna. Straty są znaczne,
ale wobec tego, że urządzenie teatru jest
ubezpieczone należy przypuszczać, iż w
krótkim czasie zostanie odbudowane Ma
jący się odbyć występ Wyrwicza został Najistotmeisza forma udzielani» pomocy
bezrobotnym — to praca.
wskutek tego odwołany.

UPS*!
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wie pamiętali na radę Bartłomieja i nie żało
wali sobie.
— Ej, czas by już wracać do domu — za
uważyła Madejowa.
— Czego się wam tak spieszy do domu?
Przecie nie macie nic takiego pilnego — zakrzyczeli wszyscy.
— Ale. bo widzicie... to nie dobrze tak póź
no wracać z karczmy — odrzekła bojaźliwa
Madejowa — złe ma prawo do człowieka, go
towe nas jeszcze napastować.
— Eh! co tam złe. czyśmy to pijani? — z
czupuirną miną odpowiedział Wojciech.
— Zresztą czy ja to raz szedłem w nocy
nawet przez wyręby, a przecie wiecie, że w
naszych wyrębach diabły siedzą.
— Ą! to wiadoma rzecz — potwierdzili
wszyscy.
— No widzicie, a nic mi nie zrobiły, bo się
ich nie boję. Jak się tylko kto nie boi, a urnie
im poradzić- to nic mu nie zrobią — zapewniał
Wojciech.
— Dila Boga! co wy też gadacie Wojciechu
— z przestrachem odezwała się Jakubowa.
— Jużci prawda że do tego, co się go nie
boi, to nie ma śmiałości przystąpić, ale to za
wsze niedobrze, wspominać go po nocy.
— No i cóż mi zrobi? Przeżegnam się i dia
beł ucieka, aż się kurzy za nim, a ja się śmieję.
— Ale napijmy się jeszcze! — przerwał
rany.
— Dość by ta tego już było! — niby z nie
chęcią odezwali się inni. Ale kiedy usłużny
arendarz napełnił na nowo flaszkę wódką,

POŚPIECH.
Alfred biegnie jezdnią,, popychając
przed sobą rower. Nagle dostrzega
go jego przyjaciel, Pawełek.
— Fredziu,, co się stało? — krzy.
czy.
— Nie zatrzymuj mmie — odpo
wiada Alfred, pędząc coraz szybciej.
— Spieszy mi się tak bardzo, e nie
zdążyłem nawet wsiąść na rower!
PAN PROFESOR.
Woźny zwraca się do profesor#
Fajtłapsfciego:
— Oto parasoil pana profesora...
— Gdzie on był?...

— W biurze znalezionych przed,
miotów...
— To dziwne... — mruczy profe
sor Fajtiapsiki. — Skąd on się tam
wiziął?... Nigdy przecie tam nie by
wałem...
LEKCJA ARYTMETYKI W SZKO
LE POWSZECHNEJ.
— Piotrusiu, powiedz mii, ile razy
2 mieści się w 10?
— Dwa mieści się w dziesięć!«
pięć razy...
— Doskonale™ Bardzo dobrze —
chwali go nauczyciel. — Ale ile ra_
zy dziesięć mieści się w dwóch 7 ,
Ozy to jest w ogóle możliwe ?
— Możliwe, proszę pana.™
__ W jaki sposób?...
— Naprzykład dziesięć palców mii#
ści się w dwóch rękawiczkach...
EGZAMIN.
__ No, Stefku, udał ci się egza
min?
__ Nadzwyczajnie, wnijaszknł, tak
że na ogólne żądanie musi być po
wtómko.
KIELISZEK WINIEN.
— Znowu piłeś wczoraj™
— Skądże ? Miałem tylko jeden
kieliszek...
— Opowiadasz. Po jednym kielisz
ku nie wyglądałbyś tak dzisiaj™
— Zapewne, ale chodzi « to, że ten
jeden kieliszek ciągłe roi napełniano
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Kryminalista - kierownikiem
Instytutu naukowego

Niezwykła „koepenikada“ miała miej-.
Brand nie tylko zdołał zbiec z wię-lgo. Fakt ten nasuwa pewne u sprawiesee w Stalingradzie, gdzie na stanowi- Zienia, lecz udało mu się także uzyskać I dli w i one wątpliwości co do poziomu
sku kierownika miejscowego Instytutu | posadę dyrektora Instytutu biologiczne-1 nauk w Sowietach,
biologicznego przebywał od lat 13 nie*
jaki prof. Brand. „Profesor“ nie tylko
cieszył się dużą popularnością wśród
swych słuchaczy, lecz był również ozdo
bą towarzystwa stalingradzkiego, któ
rego dosłownie rozrywało. Przed paro
ma zaledwie dniami wyszło na jaw, że
„znakomity uczony“ nie ma z nauką nic
W ostatnich miesiącach wzrosło dość
otrzymywały odpowiednich kontyn
wspólnego, a do Stalingradu przybył znacznie znaczenie wsi, jako konsumenta nie
gentów, Wysyłka węgla dla spółdzielni
wprost z... kryminału w jednym z miast węgla. Obiaw ten związany jest w pew odbywa się z wielkim opóźnieniem, pod
południowej Rosji, gdzie odsiadywał ka nej mierze z drożyzną drzewa opałowe czas gdy prywatni odbiorcy umieją się
rę za rozmaite przestępstwa.
go. Jak we wszystkich dziedzinach prze postarać, aby ich zamówienia były w
mysłowych artykułów pierwszej potrze pierwszym rzędzie realizowane. Kopal
by, pojemność rynku wewnętrznego za nie tłumaczą się brakiem wagonów oraz
leży przede wszystkim od konsumcji wsi. koniecznością uwzględnienia zamówień
W roku ubiegłym szeroką akcję zaopa rządowych i ośrodków przemysłowych.
trywania wsi w węgiel podjął Związek
Sprawa ta winna być w interesie lud
Gospodarczy Spółdzielni Rolniczo-Han ności wiejskiej możliwie szybko wyjaś
dlowych przez swych stukilkudziesięęiu niona. Trzeba ustalić kto ponosi odpo
Podług informacyj, otrzymanych z Au członków — spółdzielni powiatowych i wiedzialność za te błędy organizacyjne
stralii, w przeciągu roku 1938 liczba katoli okręgowych. Spółdzielnie te okazały śię w tak ważnej dla wsi sprawie.
ków w tej części świata powiększyła się o dobrym aparatem do zaopatrywania wsi
W ubiegłych latach organizacja ko
mniej więcej 6.000. W roku ubiegłym wy w węgiel.
palnictwa stała już na tym poziomie, iż
budowano w Australii 56 nowych kościo
Jednak zagadnienie to napotyka o- dostawa węgla była w wystarczających
łów, zgromadzeniom zakonnym przybyło statnio na duże trudności. Teoretycznie rozmiarach zapewniona. Dziś stwierdzić
114 kapłanów i 180 zakonnic, liczba szkól akcja ta spotyka się z poparciem i obiet możemy poważne pogorszenie tego stanu,
nicami przemysłu węglowego, jednak w co jest zjawiskiem prawdziwie niepoko
katolickich wzrosła z 1.458 do 1483.
okresie wzmożonej konsumcji podczas jącym.
mrozów, spółdzielcze centrale handlowe

Niepokojące zjawiska w dostawie węgla
.

dla wsi

Rozwój katolicyzmu
w Australii

Mówi cudzym językiem

Nie chodzi w tym wypadku o znajo
mość języków obcych. Oficer sowiecki, o
którym będzie mowa, mówi od paru dni
obcyrń, t. zn. nie swoim językiem, który
został, mu przyszyty przez znanego chirur
ga moskiewskiego dr. Enkina. Oficer ten
otrącił w czasie walk pod Czang-Ku-Feng
W niedzielę, 15 stycznia kardynał
jtzykd dzięki zręczności doktóra Enkina Firmastwi Bipndi, pfefekt św. Kongregaoraz po parumiesisamej kuracji odzyskał cji Propagandy Wiary, w asystencji arDrow&idzrs biegle włada cudzym językiem, cybiskupa Costantiniego, sekretarza te}że Kongregacji i biskupa Diamare, opata
z Montecassino, dokonał konsekracji
msgra Teodora Suhr z zakonu benedyk
tyńskiego na biskupa tytwrałnego Balecium. Nowy dostojnik Kościoła, które
mu powierzone będą funkcje wikariusza
Z pewnym opóźnieniem, spowodowanym i delegata apostolskiego dla Danii, jest
jesiennymi zmianami politycznymi na połud pierwszym biskupem pochodzenia duń
niowej, górskiej granicy Państwa i konieczno
ścią ich uwzględnienia, ukazał się 16 tom skiego, to też nominacja jego wywołała
„Wierchów“, rocznika Pol. Tow. Tatrzańskie wielkie wrażenie w tym. kraju, nawet
go. Bogato ilustrowany tom zawiera liczne ar wśród protestantów.
tykuły, poświęcone rozmaitym tematom gór
Biskup Teodor Suhr liczy obecnie lat
skim, w znacznej części odzyskanym terenom
42.
Pochodzi z rodziny protestanckiej.
karpackim na Zaolziu, w Czadeckim, na Ora
wie i na Spiszu. Bogata kronika bieżąca przy Na katolicyzm nawróci} się, pod wpły
nosi moc wiadomości z życia i rozwoju gór wem słynnego konwertyty i poety duń
skich regionów. Polski, z terenu działania P. skiego Jens JÖrgensena w r. 1926 a po
F. T- w zakresie turystyki letniej, .narciar
stwa, taternictwa i alpinizmu. Rozległy dział nawróceniu wstąpił do klasztoru bene
recenzyjny kończy ten 54-ty w ogólnej kolej dyktynów w Clervaux w Luksembu-rgii.
ności rocznik Towarzystwa.
W roku 1933 powołany został do Rzymu

Konsekracja pierwszego biskupa
narodowości duńskiej

Ukazał się nowy
tom „Wierchów”

JaK to magistrat bieruńsKi
ratusz Kazał spalić
Rewolucja powszechna z roku 1848, zwa
na popularnie „Wiosną Narodów", dała uciemiężonej przez możnowładców ludzkości
szereg udogodnień życiowych, które do dnia
dzisiejszego stanowią podstawowe warunki
współczesnego bytowania. Runęły przede
wszystkim ostatnie bastiony niewoli pań
szczyźnianej, zaczęto budować szkoły i szpi
tale. Jednym słowem gnębiony dotychczas
różnymi biedami lud odetchnął swobodniej.
Do rozmaitych „wynalazków” owej epo
ki należało m. in. ubezpieczenie od ognia
czyli tak zwana fajerkasa. Znaleźli się lu
dzie, którzy widząc w ubezpieczeniu od ognia świetny interes, pozakładali mnieisze
i większe spółki akcyjne, zaangażowali sztab
agentów, kierując ich w pierwszym rzędzie
do instytucyj publicznych.
Pewnego razu zawitał taki sobie wyga
dany i kuty na wszystkie cztery kopyta agent do Starego Bierunia, poczciwego i ci
chego miasteczka w powiecie pszczyńskim
Kazał się wprowadzić do obszernej, utrzy
manej w stylu bidermajerowskim kancelarii
parna burmistrza, którego zastał w miłej po
gawędce z panią aptekarzową. Po dwugo
dzinnej konferencji zdążył agent namówić

burmistrza do zawarcia kontraktu. Mocą
podpisanego trzy razy aktu magistrat bieruński zobowiązał się ubezpieczyć na kwo
tę 10.000 reńskich drewniany ratusz za taką
i taką premią roczną. Wiekopomny ten mo
ment uświetniono oczywiście jedną i drugą
butelczyną, po czym obie strony zadowolone
z siebie rozeszły się do domów.
Pan burmistrz pospieszył natychmiast ob
wieścić radosną nowinę pani burmistrzowej.
Wiedział bowiem, że przy jej pomocy w
przeciągu pół godziny dowie się o tym. co
zaszło w kancelarii ratuszowej, nie tylko
całe miasteczko, ale cała daleka i szeroka
okolica. Ba
niedługo wróble na dachach
gadać będą o tym w Oświęcimiu i w Pszczy
nie i w Mikołowie, zazdrość powodując
wśród tamtejszego prześwietnego obywatel
stwa.
Ma się rozumieć, źe w przeciągu następ
nego tygodnia zwołani zostali ojcowie mia
sta na uroczyste posiedzenie Rady miejskiej.
Tam, wśród niezmiernego napięcia, ogłosił
burmistrz obecnym in gremio radnym treść
światoburczej konferencji z agentem ubez
pieczeniowym. Uchwałę, akceptującą w ca

do współpracy nad rewizją tekstu Wulgaty i przebywał w nowozałożonym
przez Piusa XI klaśztótze J5an Girolano,
którego przeorem wybrany został w r.
1936.

Kologimn kardynalskie

liczy obecnie 62 purpuratów

"Wskutek zgonu śp. kardynała Al. Ra
kowskiego i kardynała Skrbeńskiego liczba
kardynałów zmniejszyła się do 62, z czego
35 Włochów i 27 innych narodowości. —
Wśród kardynałów jest 6 Francuzów, 4
Niemców, 3 Amerykanów z Ameryki Pół
nocnej, 3 Hiszpanów, 1 Polak, 1 Węgier,
i Belgijeżyk, 1 Anglik, 1 Irlandczyk, 1 Por
tugalczyk, 1 Czech, 1 Kanadyjczyk, 1 Brą
zy lijczyk, 1 Argentyńczyk i 1 Syryjczyk.
Obecnie są przy życiu tylko dwaj jeszcze
kardynałowie, którzy otrzymali kapelusz
kardynalski z rąk papieża Piusa X, miano
wicie kardynałowie Granito Pignatelli di
Belmonte oraz kardynał O'Connel, arcybi
skup Bostonu. Z kreowanych przez Bene
dykta XV kardynałów żyje dziś jeszcze
dziewięciu. Reszta kardynałów w liczbie 51
otrzymało kapelusz kardynalski z rak Ojca
św. Pius XI.

Robotnik ugotował
się żywcem
W Łodzi w . godzinach wieczornych
w fabryce firmy Lubicz i Hofman przy
ulicy Gdańskiej wydarzył się nieszczęśłi
wy, mrożący krew w żyłach wypadek.
Ofiarą jego padł zatrudniony w tej fa
bryce robotnik, 34-ietni Wawrzyniec
Krogulski, zatrudniony przy kotłach fa
brycznych. W czasie naprawiania urzą
dzeń Krogulski potknął się i runął do
środka, wpadając do wrzącej wody. Na
krzyk nieszczęśliwego nadbiegli z po
mocą inni robotni-cy. Po usilnych wysił
kach zdołano ofiarę wydobyć z wody.
W międzyczasie zawezwano pogotowie
ratunkowe PCK, którego lekarz zastał
Krogulskiego w stanie nieprzytomnym i
beznadziejnym. Krogulski formalnie itgotował się i odniósł poparzenie całego
ciała, nie wyłączając głowy, gdyż zanu
rzył się we wrzątku. Po nałożeniu pro
wizorycznych opatrunków, poparzonego
przewieziono do szpitala.

Desses śelasa
Rola artylerii w wielkie# wofssle

Wyszła diniiciem w języku rosyjskim
książka oficera armii sowieckiej, Barsir
kowa, traktująca o roli artylerii w wiel
kiej wojnie. Przytoczone przez autora
dane liczbowe, dotyczące Mości dział i
zużycia pocisków, dowodzą, jak wybit
ną rolę odegrała artyleria w ciągu tych
czteroletnich zapasów.
I tak na przykład w bitwie we Flan
drii na jeden kilometr frontu wypadało z
górą 150 dział, co znaczy, że stały one o

siedem metrów jędrno od drogiego. W
ciągu dwutygodniowych walk pod Ver*
dun w rOkii 1917 zużyto 4.000.000 poc*
sków, łącznej wagi 120.000 ton, co wy*
nosi sześć ton na jeden metr frontu.
Co się tyczy artylerii rosyjskiej, to
przy końcu wojny rozporządzała ona
dziesięcioma tysiącami dział, które w
ciągu wojny wyrzuciły 50.000,000 poci
sków.

łej pełni podpisaną przez burmistrza umowę,
przyjęto jednomyślnie.
Następne zebranie Rady nie mniej było
sensacyjne. Zapadła na nim następująca uchwała:
„Na wniosek radnego Iks Rada miejska
uchwala, aby ubezpieczony od ognia ratusz
na sumę 10.000 reńskich spalono na cześć
św. Floriana i w dniu tego świętego patrona.
Podpalacza wyznaczy p. burmistrz osobiście.
Za uzyskaną od ubezpieczalni sumę 10-000
reńskich wybudowany zostanie nowy muro
wany ratusz."
W oznaczonym dniu, to jest 4 maja, ze
brali się zacni ojcowie miasta z panem bur
mistrzem na czele w rynku, aby oczy napaść
i serca rozradować widokiem płonącego ra
tusza, z któregu o zmroku, właśnie kiedy obywatele hurmem opuszczali kościół po ma
jowym nabożeństwie, najpierw zaczęły bu
chać kłęby biało-źółtego dymu. następnie
pokazały się strzeliste języki ęgniowe a po
upływie niecałych trzech pacierzy cały do
stojny ratusz w :edno olbrzymie kłębowisko
ognia się zamienił.
Tymczasem w mieście powszechna zapa
nowała radość. Bo też, proszę państwa, było
na co patrzeć.
— Trocha za wczas na sobótki — gadali
ludzie — ale taki to już w życiu nie łobocymy.
— Dzielnie się sprawił ten Trąba — gadał
aptekarz do burmistrza — tak to ani godziny

do porządku odgwizdać nie umie psiakrew,
ani dnia rozeznać od nocy.
— Tak. tak. dzielny z niego stróż, ale to
moja w tym zasługi. — rzucił od niechcenia
pan burmistrz. Trza mu będzie dołożyć z
pół reńskiego do zasługi rocznej.
— Ratus sie poli, ratus sie poli! — krzy
czały dzieci w niebogłosy.
W rezultacie ratusz spłonął doszczętnie
Pozostało tylkc kilka niedopalonych belek i
kamienna podmurówka.
Dalsza akcja odbywała się w tempie bły
skawicznym Zaraz na drugi dzień pojechała
delegacja radnych miejskich do Opola po
pieniądze. No bo ratusz był ubezpieczony
i teraz nam się spalił — mówili z godnością
— 10.000 reńskich nam się należy, Niestety
dzięki pani burmistrzowei w dyrekcji spółki
ubezpieczeniowej już wiedzieli iak i co, wo
bec czego całą delegację przymknięto na
mieiscu. W wyniku dalszego śledztwa i na
stępnie rozprawy sądowej wszyscy radni
miasta Starego Bierunia zafasowali po dwa
lata. burmistrz zaś. ze względi na szczegól
ne około podpalenia ratusza położone zasłm
gi, trzy lata więzienia. Stróża nocnego na
zwiskiem Trąba uwolniono od winy i kary
z powodu braku dostatecznych dowodów
Kiedy po tym wybudowany został nowy
murowany ratusz — nie wiem, ale napewno
doniosłe to wydarzenie zapisane jest w ak
tach bieruńskiego archiwum miejskiego.
Jan Hanszla.
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Co mówi p. Kałuża o meczu z Francją?
PpsYpuszezalmy skład polskie) reprezemlac)! piłkarskie)
Pierwszy w dziejach piłkarsłwa potoki ego
międzypaństwowy mecz z Francją, mający się
odbyć w nadchodzącą niedzielę 22 bm. w Pary
żu wywołał niebywałe zainteresowanie opinii
sportowej Polski, ale zarazem troskę o wynik
tych zawodów.
Termin meczu przypada w okresie sezonu
martwego, w którym dotychczas me rozgrywa
liśmy spotkań międzypaństwowych.
Z rozmowy z kapitanem związkowym P. Z.
E. N. przytaczamy następujące uwagi na temat
meczu z Francją:
„Ostatni mecz treningowy reprezentacji Pol
ski z Zagłębiem — mówi p. Kałuża — wykazał
niezłą kondycję fizyczną polskich piłkarzy. Wy
nika z tego, że przygotowania prowadzone były
racjonalnie, choć w warunkach dotąd nie prak
tykowanych. Pierwszy mecz na śniegu przy 15
stopniowym mrozie i ostatni na błocie z podkła
dem lodowym nie mogły być właściwym spraw
dzianem formy poszczególnych zawodników. Ja
kie są afekty systematycznej pracy na obozie w

Katowicach będzie można przekonać się dopie
ro na placu „boju“ w Paryżu.
Ekspedycja do Francji wyjedzie w składzie:
Mrugała, Krzyk, Szczepaniak, Twórz, Gemza,
Góra. Nyc, Dytko. Piec II, Wos tal, Piontek, Matyas, Wodarz i Pytel. Spośród tych 15 piłkarzy
wybrana zostanie 11-stka przeciwko Francji po
przybyciu do Paryża i zapoznaniem się z tere
nem zawodów, do którego należy dostosować umdejętności graczy. Rudnicki i Piec I, nie figu
rują w składzie z powodu kontuzyj“.
Z dalszej rozmowy z p. Kałużą odnosimy
wrażenie, że drużyna Polska wystąpi przypu
szczalnie w składzie: Krzyk, Szczepaniak, Twórz,
Góra, Nyc, Dytko, Wostal, Piontek, Matyas i
Wodarz. P. Kałuża zastrzega jednaki że równe

szanse w bramce ma Mrugała, w obronie ruchli
wość Twórza może przesądzić na jego korzyść
przy błotnistym . terenie. W pomocy pozycja
środkowego pomocnika nie zdaje się nasuwać
wątpliwości. Linia ataku jest zupełnie skrysta
lizowana.
Obóz piłkarski w Katowicach zakończył się
wczoraj ostatnim treningiem. Ekspedycja wyru
szy z Katowic dziś 19 bm. Drużynie towarzy
szyć będą: płk. Żołędziowski. kpt. Nikolski, inż.
Merliński i kapt. związkowy PZPN. p. Kałuża.
Przed piłkarzami polskimi * w Paryżu stoi
wielkie i odpowiedzialne zadanie utrzymania do
brej opinii o naszych piłkarzach, którzy prze
bojem zdobyli paryską publiczność przed dwo
ma laty, bijąc Ligę paryską 5:1.

Wyjaśnienie w sprawie pogranicznego
ruchu turystycznego

Dział handlowy.

Obniżenie składki członkowskiej w PTT.
Zarząd Główny Pol. Tow. Tatrzańskiego
postanowił obniżyć na rok 1939 wysokość peł
nej składki członkowskiej o 2 zł, wprowadza
jąc jednak obowiązkową opłatę na rocznik
„Wierchy" Tak, że efektywna obniżka wy
nosi zł 1.50. W niektórych Oddziałach P. T. T.
na mocy uchwał Walnvch Zgromadzeń, obo
wiązują różne dodatkowe opłaty na inwesty
cje przedsiębrane przez te Oddziały w górach.
Tymbardziej więc, obniżka opłat uchwalona
przez Zarząd Główny Pol. Tow. Tatrzańskiego
powitana została przychylnie. Bez wzmianko
wanych bowiem drobnych opłat dodatkowych,
członek PTT- przy prolongacie legitymacji pła
ci obecnie 9,50, a żony członków i akademicy,
płacą tylko 4,50. Dla nowo wpisujących się
obowiązuje nadto wpisowe.

superior 31—31.50. Otręby pszenne grube przem. stand.
12.50—
12.75, średnie 11—11.50, miałkie 10.50-11, żytnie
11.50—12. Groch polny 27—28, Wiktoria 33—36. Fasola
biała 32—34, krasa 30—31, kolorowa 26—27. Wyko 20—
21. Peluszka 25—26. Łubin żółty 15—16. Łubin niebieski
13—14. Seradela 28—30. Mak 97—100. Koniczyna czerwo
na bez kanianki 110—120, biała 300—320, szwedzko 180
—200.\ Lu cerna chmielowa (koniczyna żółta) 70—80. Raj>
gras angielski 85—95, Tymotka 40—50. Buraki eckendorfskie żółte 55—65,- czerwone 70—80. Kuchy lniane
24—24.25, rzepakowe 15—15.50. Śrut z pestek palmowych
19—21 proc. w tym 1 proc. tłuszczu 13—13.50. słoneczni
kowy ekstrah. 34—36 proc. 17.50—18, lniany 35—36 proc.
22.50—23. Słoma prasowana 4—4.50. Siano łąkowe 8—
8.50. Siano koniczyna 9—9.50. — Ogólny obrót 2277 ton.
tendencja spokojna.

Odpowiedzi redakcll
T. Radlin IŁ Zakład Ubezpieczeń na wypadek
inwalidztwa w Chorzowie już dwa razy powia
domił, że p. J. O. z Moszczenicy po wszystkie
informacje i załatwienie swojej sprawy powinna
zwracać się do Landesversicherungsanstalt Schle
sien we Wrocławiu.
J. R. 131. Służba wojskowa, aktywna i pod
czas wojny światowej u nas w Polsce nie zalicza
się do okresu składkowania (lepienia znaczków
do kart kwitowych), jednak prawo do renty z
kart kwitowych nie ulega przerwie.
N. S. Palowice. Renta wdowia została przy
znana w wysokości 15,75 zł miesięcznie. W krót
kim czasie nadejdzie nadpłata zaległej renty w
wysokości 472 zł.
W. W. Bojszowy Dolne. Należy przesłać urzę
dowe poświadczenie bezrobocia męża oraz urzę
dowe zaświadczenie, że nieboszczyk mąż nie był
w stanie lepić znaczków uznaniowych do kart
kwitowych.
3t, H. Belsznica, 1. Rentę wdowią z kart kwi
towych otrzyma żona, lecz emeryturę wdowią z
L kładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych
nic otrzyma wdowa po emerycie, który ożenił
się po skończonych 55 latach życia lub będąc
już emerytem. 2. Wysokość pobieranej renty po
zostaje ta sama nawet po ukończeniu 65 lat
życia.

W piątek o godz 21.15 Polskie Radio transmituje
koncert z sali Filharmonii Warszawskiej pod dyrekcją
młodego utalentowanego kapelmistrza Mieczysława Mie
rzejewskiego. Solistą koncertu będzie jedna ze sław
światowych, pianista Mikołaj Orłów. Program wypeł
nią dwa utwory orkistrowe, Beethovena Symfonia VIII
i Wagnera fragment z opery „Tristan i Izolda“, oraz
dwa koncerty fortepianowe,
Rachmaninowa koncert
nr 2 i Skriabina koncert fis-moll. Pierwszą część kon
certu od godz. 20.00 transimtuje Warszawa II, część
druga wieczoru nadana zostanie na fali ogólnopolskiej
od godz. 21.15.

TEATR, MUZYKA i EKRAN
TEATR IM. ST WYSPIAŃSKIEGO
W KATOWICACH.
REPERTUAR:
Czwartek o godz 20: „Dlaczego zaraz tragedia**.
Sobota o godz. 15 30. „Pan Jowialskl** dla szkół. —
O godz. 20: .,Pan Jowielski" dla K. P. W.
Niedziela o godz. 15.30: „Pan Jowialskl“ dla Kop.
Siemianowice. — O godz. 19: „.Dlaczego zaraz trage
dia“ dla huty „Baildon“.
Poniedziałek o godz. 19: „Lato w Nobant“ dla bez
robotnych.
Wtorek o godz. 20: Występ H. Grossówny i Chóru
Juranda.

Helena Grossówna i Chór Juranda
w Katowicach.
24 bm. we wtorek wystąpią świetna tancerka 1 ak
torka Helena Grossówna, oraz Chóru Juranda z niezró
wnanym murzynem Harrym Hamiltonem. Przy forte*
pianie Jerzy Jurand.

Premiera „Romantycznych“ Rostanda.
26 stycznia premiera poetyckiego utworu dramatycz
nego Ed. Rostanda „Romantyczni“ w reżyserii Wiktora
Biegańskiego. W jedynej roli żeńskiej Sylvetty wy
stąpi dawno niewidziana Zol.a Grzębska. Jej partnera
Perineta odtworzy Bronisław Kassowski. Przepiękne
dzieło Rostanda, które zdobyło sobie niedawno taż nie
zwykły poklask w Krakowie, będzie z pewnością równie
gorąco przyjęte w Katowicach.

Hanka Ordonówna w Katowicach.

Z CENTRALNEJ TARGOWICY
W MYSŁOWICACH.

-OGO-

Kronika radiowa
Mikołaj Orłów w koncercie.

’ W sprawie konwencji turystycznej PolskoCzesko-Słowackiej Zarząd Główny P. T. T.
wyjaśnia na podstawie otrzymanych inforrnaURZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻO cyj u sfer miarodajnych co następuje: kon
WEJ I TOWAROWEJ W KATOWICACH wencja turystyczna polsko-czesko-słowacka
na mocy której członkowie P. T. T- otrzymu
z dnia 18 stycznia
Ceny rozumieją t e za towar standartowy
wzgl. Are- ją możność przekraczania granicy na podsta
iniej jakości za 100 kg w handlu burtowym, parytet wie legi ty macy j członkowskich,
pozostaje w
wagon Katowice orzy do-viawiF bieżącej.
mocy i w całej rozciągłości, według dotych
CENY ORIENTACYJNE: Pszenica jednolita czerwo
na szklista 21.75—22.25, jednolita 21—21.50, zbierana czasowych przepisów dla pasa konwencyjne
20.25—20.75. Żyto 15.75—16. Jęczmień przemiałowy 17.50 go zachodniego tj. obejmującego obszar grani
—18, pastewny 16.50—17. Owies jednolity 16.50—17, zbie czny południowej części Śląska Cieszyńskie
rany 16—16.25. Kukury '.za 17.25—17.50. Mąka pszenna
wyciągowa 0—30 proc 39—42, 0—35 proc. 38—41, gat. I go, Beskidów Zachodnich, Tatr i Pienin aż po
0—50 proc. 35.25—37.25, gat. I-A 0—65 proc. 33—34, gat. okolice Krynicy i Bardiowa. Na dwóch pasach
II 35—50 proc. 31.50—32.50, gat. II 30—65 proc 31—32,
wschodnich tj. w paśmie obejmującym okoli
gat. II 35—65 proc. 30—31, gat. II 50—60 proc. 22.50—23.50
gat. II-A 50—65 proc- 21.50—22.50, gat. II 60—65 proc. ce Sławska i w paśmie obejmującym okolice
20.50—
21.50, gat. III 65—70 proc. 18.50—19.50, pastewna
Worochty i Czarnohory, zostało korzystanie
12.50— 13, razowa 0—95 proc. 27.50—28.50, żytnia wycią
gowa 0—30 proc. 27.50—28, gat. I-A 0—55 proc. 26.25— z konwencji turystycznej prowizorycznie za
26.75, razowa 0—95 proc. 23—23.50. Mąka ziemniaczane wieszone, aż do dalszego zarządzenia władz.

Na Centralnej Targowicy w Mysłowicach spędzono
*d 10 do 16 stycznia razem 1611 szt. zwierząt. Płacono
w dniu 16 bm. za 1 kg żywej wagi (ceny lece Targo
wica łącznie z kosztami handlowymi) za: Woły pełnomięstste, wytuczone 70—77 gr, młode mięsiste, niewytuczone 61—69; Stadniki pełnomięsiste, wyrosłe najwyż
szej wartości rzeźnej 65—73,. pełnomięsiste młodsze 59—
64, miernie odżywione młodsze i dobrze odżywione star
sze 50—58; pełnomięsiste wytuczone krowy i jałówki,
najwyższej wartości do 7 lat 68—75, starsze wytuczone
krowy i mniej dobre młodsze krowy i jałówki 61—67,
miernie odżywione krowy i jałówki 56—60, licho odży
wione krowy i jałówki 50—55; Cielęta najprzędniejsze
tuczone 85—94, średnie tuczone cielęta i najprzedniejsze
ssaki 73—84, mniej tuczone cielęta i dobre ssaki 62—72.
liche ssaki 55—61; Świnie tuczone ponad 150 kg żywej
wagi 111—116, pełnomięsiste od 120—150 kg 99—105, peł
nomięsiste od 50—100 kg żywej wagi 92—98.
Przebieg
targu: spęd mały, tendencja utrzymana.

Piątek 20 stycznia.
KATOWICE.
Godz. 5.30 — 7.15 Audycja porahna.
7.15 Muzyka z płyt. 8.00 i 11.00 Audycja dla szkół.
11.25 Koncert chóru — płyty. 11.57 Koncert chóru —
płyty. 11.57 Sygnał czasu. 12.03—13.00 Audycja połud
niowa. 14.00 Pogadanka sportowa. 14.10 Koncert ży
czeń. 14.50 Radiofonizacja kraju. 14.55 Wiadomości
bieżące i giełda. 15.00 „Na szerokim świecie“ — au
dycja dla młodzieży. 15.20 Poradnik sportowy. 15.30
Muzyka obiadowa. " °o Dziennik popołudniowy. 16.08
Wiadomości gospodarcze. *6.20 Rozmowa z chorymi ks.
kapelana Michała Rękasa. 16.35 Polskie utwory forte
pianowe. 17.00 Niebezpieczeństwo elektryczności — po
gadanka. 17.10 Ar.e i pieśń1
17.35 Mało znane bogac
twa C. O. P. — reportaż. 17.45 „Z nauki o ziemi ślą
skiej: Powiśle Śląskie“ — pogadanka. 17.35 „W roczn.cę powstania styczniowego“ — w wykonaniu zespołu
świetlicowego z Wielkich Hajduk. 18.15 „0 nawożeniu
użytków zielonych“, j.8.25 Wiadomości sportowe. 18.30
„Pan Tarabankiewicz w Abisynii i na księżycu“ — hu
moreska. 18.55 Koncert rozrywkowy. 20.35 Audycje in
formacyjne. 21.00 Chór Polskiegr Radia 21.15 Koncert
symfoniczny z FiTharmon" Warszawskiej. 22.30 Szkic
literacki. 22.45 - Muzyka z płyt. 23.00—23.05 Ostatnie
wiadomości dziennika wiesczornego i komunikat mete*»
rologiczny.

Już wkrótce w teatrze naszym wystąpi ulubienica
wszystkich scen polskich, królowa pieśniarek polskic>
Hanka Ordonówna.

TEATR NA PROWINCJE

Na zdjęciu członkowie drużyny „Pożeraczy Dymu“ — Kanada i drużyny polskiej.

MIEJSKI DOM LUDOWY w Chorzowie.

ZAPAŚNICY ŚLĄSCY W KRAKOWIE
Ruchliwa sekcja zapaśnicza krakowskiej
robotniczej „Legii“ zorganizowała międzyklubowy mecz z drużyną Z. K. S. Nikiszowiec ze
Śląska.
Walki były bardzo ciekawe i dały nastę
pujące wyniki w kolejności wag (na pierw
szym miejscu „zawodnicy Legii): waga kogu
cia — Łuszczewski zwyciężył w 10 min. Sodusia, piórkowa — Rychta zwyciężył Krupę,
lekka — Russek przegrał z Janoszem, póiśrednia — Radon wygrał z Szenią, średnia —
Gros wygrał z Mickiewiczem, półciężka —
Nawałka uległ na punkty Goj i, ciężka — Czu
je wicz pokonał Szorka.

KAJAKOWE MISTRZOSTWA POLSKI
W PUCKU

ORŁOWA — piątek 20 bm. o godz. 11, 15 1 19.30:
„Gałązka Rozmarynu“ (trzy przedstawienia).
CHORZÓW — piątek 20 bm. o godz. 20: „Poławia
cze pereł".
CHORZÓW — wtorek 24 bm. o godz. 19.30: „Dlaczego
zaraz tragedia“ dla Skarbofermu.
LUBLINIEC — sobota 21 bm. o godz. 20: „Lato w
Nohant“.
BYTOM — poniedziałek 23 bm. o godz. 20: „Pan
Jowialskl“.
BIELSKO — czwartek 26 bm. o godz. 19.30: „Dlacze
go zaraz tragedia“.
NOWY BYTOM — piątek 27 bm. o godz. 20: „Pal*
Jowialskl“.

ARGENTYNA LEPSZA OD BRAZYLII 5:1
W Rio de Janeiro odbył się międzypańst
wowy mecz piłkarski Argentyna — Brazylia.
Zwyciężyła drużyna Argentyny 5:1.
j
Mecz rozegrany był o puchar Roca. Re-'
wanżowe. spotkanie obu drużyn odbędzie się
w nadchodzącą niedzielę.

OLSZA NA CZELE TABELI KOSZYKÓWKI
KRAKOWSKIEJ
W mistrzostwach Krakowa koszykówki
męskie] przodująca w tabeli Olsza pokonała
Wisłę 33:27 (19:19)
Mistrz Polsk Cracovia
zwyciężyła.drużynę. Wawelu 24:23. Do przer
wy prowadził Wawel 16:8.

REPERTUAR TEATRU:
Niedziela 22 stycznia o godz. 16.30: „Pigmalion“ —
komedia B. Shawa. Przedstawienie dla młodzieży szkol
nej. — O godz. 20-tej przedstawienie normalne „Pigma-r
lion“.

„Poławiacze pereł“.
W piątek o godz. 20 zostanie wystawiona piękna
opera „Poławiacze pereł“ Bizeta. Obsada ról: Maryla
Karwowska, primadonna opery warszawskiej jako ka
płanka Leila, Janusz Popławski w roli Nadira, Euge
niusz Mossakowski w roli Zurgi
Udział bierze chór
opery warszawskiej, dyryguje J. Sillich, reżyseruje Fr.
Freszel. — Bilety w cenie od zł 1,10 do zł 4.40 do na# .
bycia w kasie teatru

„Pigmalion“.
W niedzielę, dnia 22 bm. o godz. 20 wystąpi w Cho
rzowie Zespńł Artystów z Warszawy (dawniej Reduta),
który wystawi w sali teatralnej Miejskiego Domu Lu
dowego wytrawną komedię B. Shaw „Pigmalion“.

RODZICE POLSCY! Imiona nie

Polski Związek Kajakowy zdecydował, że
mieckie narzucił ludowi śląskiemu
tegoroczne mistrzostwa Polski w konkuren AMERYKANIE SZCZĘŚLIWIE ZACZYNAJĄ
zaborca — usuńcie jeszcze jeden ślad
W EUROPIE
cjach kajakowych odbędą się w Pucku w dn.
8 i 9 lip ca.
niewoli — nadawajcie swym dzie
Amerykańska drużyna hokeja lodowego,
która weźmie udział w mistrzostwach świata,
ciom
imiona polskie.
MISTRZ KRAKOWA W KATOWICACH.
rozegrała wczoraj pierwszy swój mecz na te
W czwartek 19 bm. w Hali Miejskiego Ośrod renie Europy, a mianowicie w Krefeld z re
Redaktor: Franciszek Godula.
ka W. F. w Katowicach rozegrany zostanie re prezentacją tego miasta.
Wydawca: „Zjednoczone Wydawnictwo Gazet,
wanżowy mecz siatkówki męskiej pomiędzy mi
Zwyciężyła drużyna Sb Zjednoczonych
sp. z ogr. odp . Katowice.
strzami Krakowa (K. P. W. Olsza) i Śląska.
4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
Druk: Drukarnia Śląska, Katowice.

*ä::

Administracja:
Katowice, ul. Batorego 2, oficyna II p.
Telefon: 314-14.
Konto P. K. O.: Katowice 304.540.
Przyjmowanie abonamentu i ogłoszeń.

fFNIłlK

• Z* jeden wiersz jednołamowy (70 mm) na stronie
tLnmlł UwlLtJJ&Lse . tytułowej zł 0,60, w tekście redakcyjnym zł 0,50.
w dziale ogłoszeniowym za wiersz jednołamowy (35 mm) zł 0,15. Drobne ogłosze
nia w dziale ogłoszeń, pierwsze słowo i tłusty druk zł 0.15. dalsze słowa zł 0.10

Abonament!
miesięcznie na poczcie tub u agenta z odno
szeniem do domu
przyjmują: poczta (listowi), agenci kioski
i Administracja.

1,50

