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W Madrycie
rewolucja!
Negrina obalony
Riad

SAN JEAN DE LUZ. Według doniesień z
Madrytu wybuchło tam powstanie, mające na
celu obalenie rządu Negrina. Negrin złożony
został z urzędu- Władzę objęła rada obrony
narodowej, składająca się z szeregu osobisto
ści politycznych. Powstanie nie ma na celu
przyłączenia się do gen. Franco.
Według dalszych wiadomości z Madrytu
do ruchu powstańczego przyłączyła się znacz
na ilość polityków republikańskich jak rów
nież i garnizon Madrytu.
Władzę objęła rada obrony narodowej. W
skład jej wszedł dowódca frontu madryckiego,
jako przedstawiciel armii gen. Casado, dalej
umiarkowany socjal-demokrata, gorący zwo
lennik rokowań z gen. Franco wiceprezy -ent
parlamentu Besteiro, socjal-demokraci Arillo
i San Andres oraz Gonzalez Marin i Val.
Wszyscy członkowie rady w przemówie

Hold pamięci Wielkiego Marszałka
WARSZAWA. W niedzielę w godzinach po
południowych minister spraw zagranicznych
Rumunii Gafennu w towarzystwie ambasado
ra Franasscmci złoży! na stopniach pałacu
belwederskięgo piękny wieniec o barwach na
rodowych rumuńskich, składając hold pamię
ci wielkiego Marszałka Polski Józefa Piłsud
skiego.

Olbrzymie nadużycia bankowe
w Czerniowcach wykryła
polska policja

niach radiowych ostro krytykowali politykę
Negrina, nazywając go zwykłym zdrajcą, po
noszącym odpowiedzialność za klęskę w Ka
talonii.
Negrin, podkreślali mówcy — w swym
zbrodniczym i głnpitn uporze zmierzał jedynie

do swych osobistych celów ■— do wzbogacenia
się kosztem narodu hiszpańskiego i wraz ze
zrabowanym mieniem ucieczki za granicę ze
swymi przyjaciółmi.
Rada obrony narodowej, jak podkreślali
mówcy, pragnie jedynie uzyskania honorowe

go pokoju- Gen. Casado określił Negrina, jako
zdrajcę, stojącego na obcym żołdzie, opłaca
nego przez podżegaczy mających na celu spro
wokowanie wojny światowej. Zbrodnię jaką
popełnił Negrin była zbrodnią nie tylko wo
bec Hiszpanii, ale wobec całej ludzkości.

Przed rozstrzygającym uderzeniem gen. Franco
BURGOS- Przygotowania do rozpoczęcia
wielkiej ofensywy wojsk gen. Franco trwają w
dalszym ciągu. W tutejszych kołach politycz
nych odrzucają możliwość natychmiastowego
poddania się armii republikańskiej, jak rów
nież nie przywiązują większej wagi do czę
ściowych powstań, jak to miało miejsce w
Gartagenie. Twierdzą tu, że natychmiast po
ukończeniu przygotowań rozpoczęta zostanie
ostateczna ofensywa. Prawdopodobnie tylko
zagrożenie frontu madryckiego wystarczy dla
ostatecznego załamania się oporu nieprzyja
ciela. W Burgos twierdzą, że zwycięstwo zbroj
ne i zlikwidowanie armii nieprzyjacielskiej
położy kres wojnie i nie pozwoli nikomu za
kwestionować zwycięstwa wojsk narodowych.

WEZWANIE DO PODDANIA SIĘ
BURGOS. „Radio Nacional“ ogłosiło wczo
raj apeLdb* milicjantów republikańskich, wzy
wając fch do poddania się, gdyż wszelkie próby
oporu są bezskuteczne. Apel wskazywał na
przykład Gartageny, gdzie flota republikań
ska zrewoltowała się.
MADRYT. Spośród szeregu mówców, któ
rzy w imieniu rady obrony narodowej prze
mawiali przed mikrofonem radiostacji madryc
kiej wyróżnia się przemówienie b przewodni
czącego kortezów Besteiro.
Mówca ten stwierdził, że wobec nieobecno-

ści w kraju i rezygnacji prezydenta republiki
państwo nie ma szefa. Konstytucyjnie przewo
dniczący parlamentu może zastępować prezy
denta. który podał si° do dymisji, jedynie pod
warunkiem, iż w ciągu 8 dni przeprowadzi
wybory prezydenta. Realizacja tego warunku
jest w obecnej chwili niemożliwa. Rząd Negri
na nie posiadał ani nonarcia prezydenta ani
też parlamentu. Rząd Negrina nie miał żad
nych podstaw prawnych dla swej działalności,
a od dawna już utracił wszelkie podstawy mo
ralno. Uzasadniwszy w ten sposób objęcie
władzy przez radę obrony Besteiro wzywał
słuchaczy do jej poparcia. i do pomocy armii
republikańskiej.

Polska na czele

politycznych zainteresowań Europy

CZERNIO WCE. Jak wiadomo, dzięki
połciji polskiej policja rumuńska wykryła
BRATISŁAWA. Nawiązując do wizyty min-1 żyta ta, jak i poprzedni pobyt w Polsce mini- j na czoło politycznych zainteresowań całej Euw Czerniowcach wielkie nadużycia dewizo Gafencu w Polsce „Slovak“ stwierdza, że wi-1 stra Giano świadczą, że Polski
Polska wysunęła się I ropy.
we, dokonywane za pomocą czeków zagra
nicznych przez czerniowiecki bank B-cia
Siofer i S-ka. Manipulacje powyższego ban
ku przyczyniły skarbowi rumuńskiemu
straty w wysokości kilkuset milionów lei.
Aresztowano dyrektora banku Dawida Soifer i 5 urzędników banku. Współwłaściciele
banku Fritz i Herman Soiferowie, których
WARSZAWA. W dniu 5 marca w godzi-! p. ministra Gafencu z małżonką P. Prezy- ni a zastępował F. Marszałek Śmigly-Rydz.
me zdołano aresztować, zakradli się w nocy nach południowych podejmował śniadaniem | dent R. P., którego wobec Jego niedomaga- W śniadaniu wzięła udział pani prezydento
wa.
do opieczętowanego przez policję banku, j
Ze strony rumuńskiej na śniadaniu obecni
zerwali pieczęcie z kasy, a zabrawszy znaj
byli: osoby towarzyszące p. ministrowi spr.
dujące się tam 2 i pół miliona lei, zbiegli w
zagranicznych Rumunii, ambasador Rumunii
niewiadomym kierunku. W sprawę zamie
Franasovici,
radca ambasady p. Domitrescu,
BERLIN. Tutejsze czynniki polityczne śle łączenia wodnego Morze Bałtyckie — Mo
szanych jest bardzo wiele instytucyj banko
attache wojskowy płk. Aleksander Pelimon
dzą
wizytę
rumuńskiego
ministra
spr.
zagr.
rze
Czarne.
wych w Rumunii.
Gafencu z baczną uwagą.
„National Ztg.“ podkreśla znaczenie soju z małżonką. Ze strony polskiej obecni byli:
P Marszalek Sejmu prof. Makowski, Wice
,,Berliner
Boersen
Ztg".
pisząc
o
wizycie
szu
wojskowego polsko-rumuńskiegoi.
W 20-TĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI
min. Gafencu w Warszawie, omawia rozmowy
RZYM. Dzienniki poświęcają dłuższe ko premier Eugeniusz Kwiatkowski, minister
Beck — Gafencu, podkreślając możliwości respondencje wizycie min. Gafencu w War spraw zagr. Józef Beck, minister spraw woj
PLK. LISA KULI.
WARSZAWA. P-cd protektoratem Marszałka przystąpienia Polski do międzynarodowej ko szawie i zamieszczają toasty wymieniane na skowych gen. Kasprzycki, minister przemy
słu i handlu Roman, szef sztabu głównego
Edwarda Śmigłego Rydza zawiązał się komitet misji naddunajskiej oraz kwestię utworzenia bankiecie między min. Beckiem a min. Ga- gen. Stachiewicz, podsekretarz stanu M. S.
połączenia
wodnego
Wisla
—
basen
Dunaju
fencu„Popolo
di
Roma“
przewiduje,
że
w
wy
honorowy obchodu 204ecia śmierci płk. Lisaprzez rzeki San i Dniestr.
niku współpracy polsko-rumuńskiej opracowa Z Jan Szembek, podsekretarz stanu inź. Bob
Kuii na ezeie którego stanął gen. broni Kazi
„Deutsche Allg, Ztz." podkreśla znaczenie ny ma być plan budowy kanału, łączącego kowski, ambasador Roger Raczyński, prezy
dent miasta Warszawy Stefan Starzyński,
mierz Sosnowski, a w skład weszli: marszałek rozmów warszawskich z punktu widzenia po Bałtyk z Morzem Czarnym.
minister Mirosław Arciszewski, wojewoda
senator B. Miedizmslbi, ks. biskup połowy Gawli
Jaioszewicz i inni. W śniadaniu wzięły rów
na,, gen. dyw. T. Pik or, min. J. ULrych, min. Pe
nież udział panie.
rek . Błeszyński, min. L Matuszewski, prezes J.
Kaden - Baindirowsiki i dyr. A. Rutkowski.
WARSZAWA. Wczoraj o godzinie 15 odje byli: ambasador rumuński Franasovici z mał
chał w drogę powrotną do Bukaresztu rumuń żonką, w otoczeniu członków ambasady, am
PIĘKNY ODRUCH PREZYDENTA
ski minister spraw zagranicznych p. G. Ga basador Roger Raczyński, przedstawiciele ko
fencu z małżonką oraz z towarzyszącymi mu mitetu porozumienia prasowego polsko-rumuń
STANÓW ZJEDNOCZONYCH A. P.
RUSZT. Według otrzymanych tu wiado w podróży do Polski osobami. Pana ministra skiego z prezesem związku dziennikarzy pol
TOKIO. Rzecznik ministerstwe spraw zagra
mości w nocy z 4 na 5 bm. czeskie władze spraw zagranicznych G Gafencu żegnali na skich Ścieżyńskim, Towarzystwa Polsko-Ru nicznych oświadczył przedstawiciełom prasy, że
wojskowe i żandarmeria dokonały rozbroje dworcu wschodnim przybranym flagami o muńskiego oraz Izby Handlowej polsko-rumuń prezydent Roosevelt przybył osobiście w sobotę
nia oddziałów Siczy w miejscowości Kralowo larwach narodowych rumuńskich i polskich sklej.
do hotelu „Shcreham“ i wyraził swe kcndołeinnad Tisą.
— minister spraw zagranicznych Józef Beck
Tym samym pociągiem odjechali do Buka cje pani Seite wdowie po b. ambasadorze japoń
WIEDEŃ. „Voelkischer Beobachter" dono z małżonka, prezydent miasta St. Starzyński, resztu przybyli wraz z ministrem dziennika skim w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik cświad
si o wzroście napięcia na Rusi Podkarpackiej wojewoda Jaroszewicz, w zastępstwie dowód rze rumuńscy z dyrektorem prasy i propagan czył dalej, że według depeszy oficjalnej z Wa
pomiędzy Ukraińcami a Czechami, przypisu cy O. K. gen. Krok-Paszkowski itd.
dy J. Drągu i dyrektorem Radora Solacolu, że szyngtonu Roosevelt wyraził wiele serdeczności
wdowie no ambasadorze.
jąc to robocie gen. PichaliNa pożegnanie pana ministra Gafencu przy gnani przez przedstawicieli prasy polskiej.

Minister Gafencu na Zamku
W Niemczech o wizycie min. Gafencu

Pożegnanie gości rumuńskich

Wojsko rozbraja oddziały „Siczy“

Wtorek, dnia 7-go marca 1939 roku.
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Zeznała
świadkowie
w procesie Byrdy i towarzyszy

Dziś: Tomasza z Ab.
Jutro: Jana Bożego
Wsch. słońca: 5,57
W poniedziałek w dalszym ciągu procesu w Tarnowskich Górach zeznał, że był z Dyrdą te należały mu się prawnie. Jonda przypomi
Zach. słońca: 17,14. przeciwko Augustynowi Dyrdzie i tow. oskar w doskonałych stosunkach, lecz nie otrzymał na sprawę ulokowania w K. K. O. 300 łys. zi

Pogoda na wtorek
Pochmurno z przelotnymi opadami, zwłaszcza
na wschodzie, a z większymi przejaśnieniami na
zachodzie kraju. Nieco cieplej. Umiarkowane
wiatry południowo - zachodnie i zachodnie. Ran
kiem miejscami mglisto.
----- —O--------WIECZÓR TEATRALNY Z DYSKUSJĄ.
(i) Staraniem Zarządu Tow. Przyjaciół Tea
tru Polskiego w Katowicach odbędzie się 11 tom.
o godzi. 19,,3i0 w sali Rady Miejskiej w Katowi
cach, tiL Pocztowa nr 2, „V-ty Wieczór teatral
ny" z dyskusją. Uproszony przez Towarzystwo
znany na tot terenie teatrolog dr Stefan Painee
ze Lwowa ,aut er studiów: Teatr Żeromskiego,
Teatr Szkolmy, Stanisława Wysocka, Dziesięć lat
teatru w Polsce Za ehe dnie i, Teatr Współczesny i
dragi odrodzeń:« teatru, wygłosi odczyt pt. „Mu
zeum teatralne Lwowa a Teatr Wyspiańskiego".
Dyskusję zagai prof. T. Dcbrowoläki. Wstęp dla
członków Towarzystwa i zaproszonych gości bez
płatny.
BIURO BEZPŁATNYCH PORAD
W KATOWICACH.
(—•] Naszym abonentom udzielamy bezpłat
nej porady w Katowicach przy ul. Batorego 4,
parter, na prawo (blisko pi. Miarki) w czwartki
(z wyjątkiem świąt) do południa od godz. 8 do 11.
CHOROBY ZAKAŹNE NA ŚLĄSKU.
(—) W czesie od 12 do 18 lutego rb. zanoto
wano na terenie Województwa śląskiego nastę
pujące choroby zakaźne: płonica 24, błonica 39
(3), odra 89, róża 4 ksztosiec 13, gruźlica otwiarta 37 (18), jaglica 1, wędowstęt 2, inne 5.
Cyfry w nawisach oznaczają choroby z wynikiem
śmiertelnym.

żeni udzielali dodatkowych wyjaśnień doty od niego żadnych łapówek, natomiast prowi przez Spółkę Bracką w Tarnowskich Górach,
czących ich działalności. Osk. Jonda, były na zje, gdyż przysyłał K- K. 0- w Świętochłowi która następnie z-ażądała zwrotu pieniędzy.
czelnik wydziału finansowego Spółki Brackiej cach nowych klientów i uważał, że prowizje Uważano bowiem, że gospodarka w K- K. O.
w Świętochłowicach jest prowadzona niewła
ściwie. W uzupełnieniu tych zeznań, oskarż.
Dyrda stwierdza, że posyłał nacz. Jondzie pe
wne kwoty, ale z własnej kieszeni.
Sąd zapowiada otwarcie postępowania do
wodowego. Zaraz na wstępie wywiązuje się
dyskusja pomiędzy obroną i prokuratorem na
temat zaprzysiężenia kilku świadków. W re
Jak się dowiadujemy, pożar na kopalni kich zainteresowanych pożarem na kopalni zultacie sąd orzekł nie zaprzysięgać tych
„Skarbofermu“ w Bielszowicach jest już i dalszymi skutkami zniszczenia dokonane świadków na podstawie art- 110 kodeksu.
Jako pierwszy świadek składa zeznania
opanowany i zlokalizowany, akcja ratunko go przez ogień."
niezaprzysiężony dr Roszak, drugi dyrektor
wa zakończona, a praca podjęta we wscho
KKO- w Świętochłowicach. Udziela on wyja
dnim oddziale kopalni. W oddziale zaęhośnień, na temat transakcji dokonanej pomię
dmem roboty podejmowane będą stopnio
dzy kasą a Kamienieckim, gdzie w grę wcho
wo w miarę oczyszczania go z dymów i
dziły obligacje Pożyczki Narodowej. Kamie
usuwania skutków pożaru Są dane na to,
Na kopalni Bielszowice w związku z po niecki, który powołał się na porozumień e z
że w najbliższym czasić praca na całej ko żarem, jaki wybuchł w sobotę 4 bm. wydo dyr. Tułaczem i dyr. Dyrdą zażądał za pakiet
palni będzie prowadzona normalnie. Wia byto w czasie akcji ratownicze) 3 trupy gór obligacyj książeczek oszczędnościowych kasy
na kwotę 200.000 zł. Transakcja ta zawarta
domość ta ma duże znaczenie dla wszyst- ników. Nazwisk jeszcze nie ustalono.
została w okresie trudności jakie przeżywało
kierownictwo kasy w związku z wycofaniem
wkładów przez Spółkę Bracką w Tarnowskich
Góra.ch.
Rozprawa trwa.

Pożar na kop. Bielszowice zlokalizowany
Praca częściowo podjęta

Wydobyto zwtokl
trzech górników

Wybuch petardy w świetlicy K. S. M.
w Chorzowie

Ubiegłej niedzieli w godzinach popołu
dniowych nieznani sprawcy wrzucili do
świetlicy Katolickiego Stowarzyszenia Mło
dzieży w Chorzowie przy ul. Wolności 60
petardę, która wybuchła, jednak szczęściem
nie pociągnęła za sobą żadnej *viększej
szkody.
-ą

Jak wykazały pierwiastkowe dochodze
nia zamachu petardowego na świetlicę K.
S. M. dopuścili się dwaj b. członkowie, któ
rzy w ten sposób chcieli się zemścić za zwol
nienie z organizacji. Dalsze dochodzenia w
toku.

Katowice

O. Z. N. W LUBLIŃCU
fL) Na zebraniu miesięcznym oddziału OZN
przemawiali pp. Pyka i Owczarek na temat „Pol
skość w Małopolsce Wschodniej“. Zebrami uchwalili rezolucje w sprawie Gdańska, dalej o uprawianłu rzemiosła blacharskiego przez żydów
oraz w sprawie zakazu osiedlania się żydów na
terenie Lublińca.
Bielsko

ZEBRANIA O. Z. N. W POWIECIE
CK) W Wełnowcu obyło się uroczyste zebra nie oddziału OZN pod przewöduicbweim p. kier.
.Swobody, poprzedzone uroczą Mszą św„ na któ
rej obecne były delegacje wszystkich związków
ze sztandarami. Referat na tematy polityczno»
gospodarcze wygłosił sekretarz okręgowy p. Jan
Kandcra, zaś na temat kolonii mówił p. Polczyk.
Zebrami uchwialili rezolucje w sprawie kolonii i
ostatnich zajść w Gdańsku. Na zebraniu brało
odział SCO qisóh. Nastrój panował uroczysty.
Sala była pięknie udekorowana. — Brzęczkowice-iSlutpina: Na zebraniu oddziału OZN w obec
ności 94 osób, mówił p. Jan Szwach o aktualnych
eag@ćbK«ń»seb gospodarczych i politycznych, W
zwiąizikiu z zajściami na politechnice gdańskiej uchwalono stosowną rezelueję. — Halemba: Ze
branie sprawozdawcze OZN odbyło się w obec
ności 67 osób. Referentem byt p. kier. Tomec
ki z KocMowic, który mówił aa temat: „OZN
na przestrzeni dwóch łat“.

Swigfochłowigg

Lubliniec

CZECHOWICE BĘDĄ MIAŁY DWA „OGRÓD
KI JORDANOWSKIE“.
(B) W uinzędlzie gwiinnym _ w Czechowicach
odlbyło się posiedzenie w sprawie budowy ogród
ka jordam owsk 'ego. Po posiedzeniu nastąpiło ko
misyjne zwiedzenie terenów na których ma po
wstać ogródek, przy czym postanowiono, że. n~
tworzcr.e zostaną dwa ogródki jordanowskie: je
den na żebraczy, drugi na miejscu ogrodu gmin
nego koło starego Urzędu gminnego.
TO NIE JEST W PORZĄDKU!
(B) Budowę Szkoły Zawodowej Macierzy
Szkolnej w Bielsku powierzono miejscowemu bu
downiczemu p. Bałdzie. Z niewiadomej przyczy
ny p. Bałda odstąpił roboty budownicze Niemco
wi p. Riedlowi. Nie wiemy, czym kierował się p.
Bałda, ale wiemy na pewno, że Niemiec na przy
kład na Śląsku Opol&km nie odstąpił by robót
Polakowi
Kościół katolicki w Trzyńcu.

WIEC OŚWIATOWY W BRZOZOWICACHKAMIENIU
(ś) W celu ożywienia pracy oświatowej w
Kamieniu ora® zwerbowania nowych członków
TCL odbył się w niedzielę pray tłumnym udiz.eie
W sobotę wieczorem w Chorzowie III
miejscowego społeczeństwa wiec oświatowy. —.
Przemówienie na temat: „Jesteśmy wielkim na obok toru kolejowego, patrol straży granicz
rodem" wygłosił fes dr Milik. Zebrani gremial nej natknął się na przemytnika Władysława
Chrząszcza z Siemianowic (Szkolna 7), który
nie wstąpili do Koła TCL.

Przemytnik zginał od kul strażników

na widok strażników rzucił się do ucieczki.
Strażnicy wezwali przemytnika do zatrzy
Pszczyna
mania się, a kieuy ten nie uczynił zadość
Z DZIAŁALNOŚCI O. Z. N. W POWIECIE wezwaniu, poczęli w kierunku uciekającego
PSZCZYŃSKIM.
strzelać. Jedna z kul ugodziła przemytnika
(P) W ostatnich dniach odbyły się zebrania w okolicę serca. Pierwszej pomocy ranne

Oddziałów OZN.: w Łaziskach Dolnych, Golaso
wicach, Kobiórze, Mokrem, Międzyrzeczu Boj
szowach Nowych, Mizerowie, Rudottowicach. Na
RUCH ORGANIZACYJNY O. Z. N.
zebraniach wygłoszono przemeówienia na temat
W POW. PSZCZYŃSKIM.
drugiej rocznicy istnienia O. Z. N Powzięto sze
reg rezolucji w sprawach lokalnych i w sprawie
(P) W tych dniach odbyło się kilka zebrań
ostatnich zajść w Gdańsku.
sprawozdawczych oddziałów O. Z. N. na terenie
powiatu pszczyńskiego. W Mizerowie wygłosili
POGRZEB KAPŁANA
referaty pp Feliks Boryka i Józef Kula na te
CP) W dniu 4 bm. odprowadzono na wieczny maty polityczne i ideowe , łchwalono rezolucje
spoczynek w Gostyń: ś. p. ks. Piotra Pawelczy w sprawie uruchomienia linii autobusowej w
ka, proboszcza miejscowej parafii. W pogrzebie sprawie zamiany gruntów przez obywateli Mize
wzięło udział 30 duchownych, delegacje związ rowa i w sprawie koloni; — W Bljasowieach
ków i o-rganizacyj wraz z pocztami sztandarowy przemawiali pp. kier Niemcewicz i mgr Micha
mi oraz wielkie tłumy wiernych, których udział łek Zebrani uchwalili rezolucję o konieczności
uzyskania kolonii dla Polski Na zebraniu spra
Świadczył o popularności zmarłego kapłana.
wozdawczym w Kobiórze zebrani uchwalili kil
NOWE KOŁO T. C. L. W ŁAZISKACH
ka rezolucyj o znaczeniu lokalnym: 1) Kontrola
GÓRNYCH
bezrobotnych wino- się odbywać w miejscowym
CP) W Łaziskach Górnych gdz:e dotychczas urzędzie £m:nnvm a nie w odległej Pszczynie
działała tylko bibi .otoka TCL w ub. n edz.elę zo 21 Szacowanie wyrządzonych szkód przez zwiestało założone Koło TCL. Na zebrań u organ. - j rzynę leśną na polach winno się odbvwac komi
swcyjnym przemawiał p. Wyrębsk;, kerewmk T. syjnie. 3) Należy zwrócić odebrane pola dróbdzierżawcom chronionym ustawą. 4) Do
C. L., przedstawiając zadem a mchu społeczno- ! nvm
oddziału OZN winni należeć wszyscy Polacy
ośw atowego w chwili obecnej w Polsce i nawo Kobiora.
— Międzyrzecze: Referat wygłosił p.
łując do wzięć a udziału w pracach cśw ątowych Józef Kassolik.
dwie rezolucje: 1)
wszystkich zebranych. Następnie przystąpiono w sprawie koloni;Uchwalono
i 2) w sprawie wypadków odo wyboru kierownictwa Koła, w skład którego statnich w Gdański. — W Bojszowach Nowych
weszli: p. Augustyn Pachę jako prezes, p. Lo ; na zebraniu uchwalono rezolucję, domagającą
ska, górnik, jako wiceprezes oraz pp. Koras i jsię zatrudnienia bezrobotnych, których w odeatyg. Sierszewskł.
'dziale jest 35.

„GŁOWĄ MURU NIE PRZEBIJESZ"
(B) W dniu 4 bm. na ul II Listopada w Bia
łej w godzinach wieczornych awanturował się
Jan Czarnik, be® stałego miejsca zamieszkaniaCzarnik w stanie nietrzeźwym uderzył głową w
muc, raniąc się dotkliwie. W stenie ciężkim Czar
nitka bialskie pogotowie przewiozło do szpitala
w Białej.

mu udzielili strażnicy, po czym zawezwali
pogotowie ratunkowe. Pomoc okazała się
zbyteczna, bowiem Chrząszcz zmarł przed
przybyciem karetki pogotowia. Zwłoki prze
mytnika odwieziono furmanką do kostnicy
W dniu wczorajszym zmarł w 85 roku
szpitala miejskiego w Chorzowie. Znalezio życia, a w 63 roku kapłaństwa jeden z naj
ny przy zabitym towar pochodzenia zagra starszych kapłanów śląskich ks Jan Sikora.
nicznego skonfiskowano i zdeponowano w
S. p. ks. Jan Sikora był kanclerzem wiurzędzie celnym w Chorzowie. '
kariatu generalnego w Cieszynie a od roku

Zgon ks. J. Sikory w Cieszynie

Rybnik
O. Z. N. POWIAT RYBNIK.
(R) W obecności 180 osób odbyło się w Czer
wienne zebra,nie spraiw-ciz-daiweze. P. wiceburmistrz
Basista z Rybn ika wygłosił referat o sytuacji
gospedarozej i pdityęzroej Polski. Rezolucje ochwalcuo w sprawie potrzeb gm ny Nastrój bar
dzo uroczysty i podrosły. — Na zebra,n u w
Jejkowicach obecnych była 53 osoby. Referowali
pp kier De,chow z Ryfon ka 1 Fjt. — W Przegędtzy na aebran u sprawozdawczym mów i p.
kier. Dechów z Rybu.lka na temat „Idei Zjednoezeui.a Nairodc weg<>“

Tarnowskie G*rv
O. z. N. W POWIECIE TARN. GÓRY.
(T) W Rep:ach Nowych odbyło s ę uroczyste
zebrań.e z ckczyi drug ej rccz-n cy cigicszen.a deMarecji ideowej. Referował p. k er. Jerzy Cedzilk. Zebrani domagał: się szybk ego rozw ązgnia »prgwy żydowskiej,, osiej zajęcia się mło
dzieżą i dania jej pracy. Potępiono także ostat
nie wypadki w Gdańsku. W dalszym ciągu ze
brani domagali się wykorzystania wysoko pro
centowych pokładów kruszcowych ziemi tornogónstkiej i zatrudnienia miejscowych robotników.

1897 do 1928 proboszczem w Cieszynie i
dziekanem cieszyńskim. Nadto ś. p. ks. Si
kora piastował godność szambelana papie
skiego i był kanonikiem honorowym kapi
tuły katowickiej.

750-lecIe miasta Wodzisławia
(R) W maju rb. mija 750 lat od chwili
założenia miasta Wodzisławia w powiecie
rybnickim Wodzisław należy do naistar-1
szych miast na Śląsku i stanowił w swoimczasie stolicę księstwa wodzisławskiego.

Ciekawe
zwolnienia sokolników
Magistrat miasta Rybnika gwolnił ostat
nio 20 robotników, którzy byli od przeszło
roku zatrudnieni w Miejskich Zakładach
Przemysłowych w wytwórni wyrobów ce
mentowych. Nagle zwolnienie zostało umo
tywowane brakiem specjalnego gatunku
cementu potrzebnego do wykonania prac.
Na skutek wniesionego przez zwolnionych
robotników zażalenia sprawę rozpatrywać
będzie inspektorat pracy w Rybniku,

Wtorek, dnia 7-go marca 1939 roku.

Wielki wiec protestacyjny w Rybniku

Sądziła, ze sukienka Zosi jest biała...

W uh. sobotę w sali hotelu Świerklaniec miasta Rybnika, protestują gorąco przeciw pro

w Rybniku odbyło się manifestacyjne zebranie wokacyjnym wystąpieniom powtarzającym się
obywatelskie zwołane przez oddział grodzki
O. Z. N. w Rybniku, na którym zaprotestowa
no energicznie przeciw prowokacjom gdańsz
czan stosowanym wobec polskich studentów.
Po przemówieniu przewodniczącego adwokata
Pientki zebranie w liczbie około 2.000 osób
uchwalili jednogłośnie rezolucję następującej
treści:
„Zebrani w dniu 4 marca 1939 r. w Rybni
ku na sali Hotelu „Świerklaniec“ obvwatele

w ostatnim czasie na terenie W. M- Gdańska,
wzywając Rząd, aby przedsięwziął środki,
zdolne do całkowitego uspokojenia stosunków
w Gdańsku, gwarantujące pełne poszanowanie
praw i interesów Rzeczypospolitej na terenie
W- M. Gdańska, oraz uniemożliwiające na
przyszłość, tego rodzaju prowokacyjne wystą
pienia, jakie miały miejsce w ostatnich dniach
w Gdańsku.“

ru ;

Zastrzeli! się, bo nie powołano go do wojska
W niedzielę 5 bm. targnął się na życie
czeladnik rzeźnicki Karol Jordas z Wodzi
sławia, który pracował u Karola Buzego w
Wodzisławiu. Jordas strzelił sobie w prawą
skroń z broni służącej do uboju zwierząt.

Przewieziony do szpitala w Wodzisławiu
zmarł. W toku przeprowadzonych dochodzeń
ustalono, że przyczyną targnięcia się na ży
cie był brak powołania do wojska, czego się
Joi das spodziewał.

Dwa projekty ordynacji wyborczej
Wczoraj w Sejmie obradował klub posłów t. zw. dzikich. Do klubu tego nie
należy szereg posłów t. zw. niezależnych, jak ną przykład m. in. poseł Putek. Przybył
on jednak na wczorajsze posiedzenie, celem uzgodnienia projektu ordynacji wyborczej
posła Dudzińskiego z podobnym projektem własnym, który poseł Putek zamierza
wnieść jednocześnie z posłem Dudzińskim.
Obydwa projekty różnią się od siebie zasadniczo, przede wszystkim tym, iż po
seł Dudziński w swoim projekcie domaga s*ę głosowania na osoby, zaś poseł Putek
głosowania na listy.
■lin IBIII | I——BSMK—MKgiWBMaBgaBBgMflBMBBMBWMl

Urzędnik z Opolskiego krociowym oszustem
następnie w Ujeździe (pow. strzel.) posadę w
urzędzie gminnym, rozpoczął od nowa serię
pożyczkowania, przy czym powoływał się na
swój urząd tak, iż wielu mieszkańców, uwie
rzywszy w jego rzekomo wysokie pobory, chęt
nie życzaii. A Kiesek bawił się wesoło za cu
dze pieniądze i nie myślał wcale o zwrocie.
Akt oskarżenia zarzucał mu 29 wypadków
oszustwa pożyczkowego. Na szczęście wie
rzyciele wyszli z oszukańczych manipulacyj
Kloska obronną ręką, gdyż ojciec jego, dowie
dziawszy się o niepochlebnych sprawkach sy
Ministerstwo Komunikacji zamówiło w na, pokrył wszystkie zobowiązaniaSąd skazał oszusta na 5 miesięcy więzie
szeregu hut Śląskich akcesoria kolejowe na
nia.
łączną kwotę 350.000 złotych.
Z Raciborza na Śląsku Opolskim donoszą:
Niepohamowana skłonność do wystawne
go i hulaszczego trybu życia zaprowadziła 28letniego H. Kloska na ławę oskarżonych. Klo
cek po 5-letniej praktyce biurowej w racibor
skim urzędzie skarbowym został zwolniony,
ponieważ zaciągał ustawicznie pożyczki, któ
rych nie był w stanie pokryć. Otrzymawszy

Nie wystarczy powierzchowne pranie. Aby mieć
rzeczywiście czysfq bieliznę należy usunąć brud*
który osadził się głęboko w tkaninie.
Szybko i bez trudu dokona tego Radiom. Przy góM*
waniu bielizny w Radionie wytwarzają się miliony
drobnych pęcherzyków tlenu, które przenikają męt
wskroś tkaninę, usuwając z niej całkowicie brud',
Dzięki temu bielizna będzie rzeczywiście czystą i CO

Zamówienia w hutach

Pogoń za przemytnikiem
Przy ul. Szczęść Boże w Rudzie został
w dniu wczorajszym w czasie ucieczki po
strzelony przez strażnika granicznego prze
mytnik 21-letni Bolesław Andrzejewski z
Rudy (Mielęckiego 1). Ciężko rannemu prze
mytnikowi pierwszej pomocy udzielił straż
nik graniczny, po czym Andrzejewskiego od
stawiono do szpitala w Goduli. Kula trafiła
Andrzejewskiego w prawe przedramię i utkwila w kości.

Kradną
(—) W oiecteńellę po pofedtóu w czasie nieo
becności damownifoćw, Po wyduszeniu szyby w
oknie — weszli nieznani sprawcy do mieszkania
Romana Myszkowskiego w Katowicach - Ligocie,
skąd skradli pościel ora® większą ilość bielizny
i garderoby łącznej wartości około 1 400 zŁ Po
licja ostrzega przed ewemitiL. ztaibyciem skradzio
nych przedmiotów. — Tego samego dnia również
w czasie nieobecności domowników złodzieje
włamali się aa pomocą podrobionych Mroczy do
mieszkania Wawrzyńca Mansfelda w Katowicach
przy uŁ Pawła 7, skąd skradli kapę i różne przed
mioty., po czym zbiegli w niewiadomym kie
runku.

Bunt marynarzy w Cartagenie
ST. JEAN DE LUZ. Radiostacja republi
kańska w Cartagenie w emisji przedpołudnio
wej ogłosiła, że znaczna część oddziałów woj
skowych stacjonowanych tam zbuntowało się
przeciw swej władzy i zdecydowana była
przejść na stronę gen. Franco. Speaker wzy
wał ludność do przyłączenia się do powstania
marynarzy.
Wkrótce po godzinie 10 rano ta sama ra
diostacja ogłosiła, że artyleria obrony wybrze
ży przyłączyła się do buntu. Przed godziną 11
ogłoszono o przyłączeniu się do zrewoltowa
nych oddziałów garnizonu Cartageny i pow
stania ludności. Już o godz. 11,30 radiostacja
ogłosiła komunikat o obsadzeniu jej przez
władze republikańskie i o opanowaniu pow
stania.
BARCELONA. Na skutek wiadomości o re
wolcie w Cartagenie, flota gen. Franco wyszła
z Kadyksu, kierując się do Cartageny.

E kopalni św. Barbary
Na kopalni św. Barbara w Chorzowie od
były się ostatnio wybory do rady zakłado
wej, w wyniku których Polski Związek Gór
ników ZPZZ uzyskał trzy mandaty, ZZP
sześć mandatów i CZG dwa mandaty.

WALKI W CARTAGENIE
BURGOS. „Radio National“ ogłosiło wczo
raj w nocy wiadomość, że powstańcy w Car
tagenie walczą w dalszym ciągn z wojskami
republikańskimi, a okręty floty republikań
skiej uciekły za granicę.

ludności była siedzibą jednej z trzech prefek
tur morskich dawnej Hiszpanii. Miasto oto
czone jest wzgórzami, które znakomicie obro
nią je przed atakiem z lądu, a od strony mo
rza do portu można wejść tylko przez wąski
przesmyk, który od strony morza jest niemal
że nie do zdobycia- Wiadomości o powstaniu
POCZĄTEK AGONII
w Cartagenie, podjętym przez zwolenników
BURGOS. W tutejszych kołach dobrze po gen. Franco, wywołały w Burgos ogromne wra
informowanych przypuszczają, że ruch pow żonie.
stańczy w Cartagenie osiągnął zamierzony cel
UCIECZKA MINISTRÓW
i tylko niedługi czas potrzebny jest powstań
com na całkowite opanowanie miasta i portu.
MADRYT. Stwierdzenie faktycznego stanu
Utrata ostatniego wielkiego portu stanowi po przebiegu rewolty w Cartagenie jest niezwykle
czątek agonii republiki. Według posiadanych trudne, gdyż komunikacja telefoniczna pomię
tu wiadomości powstanie rozpoczęło się od dzy Madrytem i Cartageną jest utrudniona.
stracenia głównych przewódców i oficerów Władze ogłosiły krótki komunikat oficjalny, *
floty republikańskiej i ma zdecydowany cha którego należy wnioskować, że władze zdołały
rakter profrankistowski.
opanować sytuację. Nowy komisarz general
Cartagena, która normalnie liczy 80 tys. ny obrony na pierwszą wieść o powstaniu ndal
się do Cartageny. Szereg ministrów, bawią
cych w Madrycie, wyjechało po południu w
nieznanym kierunku. Cały dzień miasto było
pod wielkim wrażeniem. Tłumy gromadziły
się na ulicach, żywo omawiając i komentując
rozwój wypadków.
osobowym. Wagony towarowe uległy całkowi
temu rozbiciu. Parowóz pociągu osobowego i
dwa pierwsze wagony zostały bardzo poważ
nie uszkodzone. 5 osób odniosło ciężkie a 40
lżejsze rany.

Katastrofa kolejowa pod Karlsbadem

KARLSBAD. Na linii kolejowej Karlsbad —
Jobanngeorgenstadt oderwały się od pociągu
towarowego wagony z pełnym ładunkiem.
4 b. m. o godz. 15,30 na kopalni Dębień- Wagony te stoczyły się po pochyłości torn i
stko w podziemiach w czasie przetaczania
wagonów uległ śmiertelnemu wypadkowi zderzyły się z będącym w ruchu pociągiem

Śmiertelny wypadek

Rumunia i Polska
zgodne

maszynista kolejki elektr. Kasperek Michał
z Czuchowa, lat 47. W czasie przetaczania
wagonów wypadł z lokomotywy pod koła
i poniósł śmierć. Ofiarę wypadku przewie
ziono do kostnicy.

Sensacyjne wyniki śledztwa

Szofer — brutal

w sprawie Katastrofy samolotu niemieckiego

Józef Hora z Chorzowa zgłosił policji,
źe w dniu wczorajszym na ul. Powstańców
obok kościoła św. Jadwigi został najechany
przez samchód osobowy niestwierdzonej nu
meracji 65-letni Jan Tolecki, którego mu
siano odstawić do szpitala Sp. Brackiej w
Chorzowie. Szofer po wypadku odjechał, nie
troszcząc się o rannego.

NIGEA. Śledztwo mające ustalić szczegóły
katastrofy samolotu niemieckiego prowadzone
jest w dalszym ciągu. Wbrew pierwszym do
niesieniom, wśród zwłok pasażerów nie ma
ani jednej kobiety. Z resztek odzieży ustalono,
że należą one do oficerów lotnictwa niemiec
kiego. Samolot, który uległ katastrofie, był sa
molotem cywilnym, 4-motorowym i odbywał

lot na linii Berlin — Barcelona- Spośród ofiar
katastrofy rozpoznane zostały zwłoki 2 osóbWśród znalezionych na pokładzie dokumentów
znajdują się memoriały dotyczące pomocy mło
dzieży żydowskiej w Barcelonie. Prawdopodo
bnie memoriały te zostały znalezione przez
wojska gen. Franco po zdobyciu stolicy Ka
talonii.

WARSZAWA. Podczas swej wizyty w
Warszawie minister spraw zagranicznych Ru
munii, p. Gafencu, odbył z polskim ministrem
spraw zagranicznych p. Beckiem szereg roz
mów, w toku których badano szczegółowo w
atmosferze wielkiej serdeczności wszystkie
zagadnienia wypływające z przymierza pol
sko-rumuńskiego, jak również z podobieństwa
położenia geopolitycznego obn krajów.
Obaj ministrowie stwierdzili przy tej spo
sobności zupełną zgodność poglądów i ustalili
skoordynowanie akcji w sprawach politycz
nych oraz ekonomicznych interesujących oba
sprzymierzone kraje.

Wtorek- dnia 7 go marca 1939 roku

Moje najcięższe chwile

Spojrzałem z wdzięcznością w saüt okrzykiem przerażenia. Uczułem bo ło? Co pan tu robi? Co się z panem sta zawołałem — oto są pieniądze! — Wtło
1 Jeszcze rzewniej zaśpiewałem kilka na wiem naraz na kolanie, na którym sie ło? Gdzie podziała się tylna część pań czywszy jej do ręki pieniądze, wyrwa
szych ludowych pieśni. Staś uciszył się, dział Franek, coś ciepłego i mokrego. skich spodni? Ha, ha, ha, a to pokropie łem spodnie i uciekałem, jakby mnie
Maciuś jeszcze popłakiwał tyochę, ale Szybko postawiłem dzieci na ziemi.
sam diabeł gonił. Jak ci ludzie śmiali się
nie z przodu.
w znośny sposób. Aby go uspokoić zu
Minie mąciło się w głowie. Obraca ze mnie, drwili, chichotali, to się opisać
O zgrozo, jakże ja okropnie wyglą
pełnie postanowiłem zagrzać mu mleko. dałem!
łem się w tym kole, nie znajdując odpo nie daje. Niegodziwi!
Chciałem mu pypką zatkać gębę. Pod
Dostawszy się do lasu zatrzymałem
Nagle usłyszałem krzyki i nawoły wiedzi; życzyłem sobie właśnie, aby się
czas mego zajęcia przy kuchni, słysza wania — o z wal się na drodze turkot — ziemia zapadła, gdy nagle usłyszałem się, aby się przebrać. Przeklęte spodnie,
łem trzask otwieranych i zamykanych Jezu! sikawka! — nasza straż ogniowa głos kobiecy: — Jezus Mary a, co się które były powodem wszystkiego złe
drzwi. Obróciłem się — oho! Jaśka już — Boże miłościwy, czego chciała? — stało? Moje dzieci!
go — rzuciłem w zarośla. Potem wra
flie było
Zobaczyłem właścicielkę mleczami, całem do domu, zmęczony śmiertelnie
Aha, to ten dym przeklęty sprowadź1!
— On musiał wyjść! — wyrzekła w ją. — Święty Pafnucy ratuj! Teraz po biegnącą bez chustki na głowie — z roz przygodami dnia.
jego obronie Marysia.
zostawała mi tylko ucieczka. Wybie wianymi włosami — w rękach trzymała
W domu oczekiwała mnie już żona
— Niech natychmiast wraca — roz głem z chaty, ale straż zauważyła mnie moje upragnione spodnie.
i zakończyła dzień stosownym kaza
kazałem siostrzyczce pójść po niego. W już. Spostrzegłem rozbawione twarze.
We minie wstąpiło życie. Krzyknąłem niem.
piecu nie chciało się palić, mimo, że dmu Zewsząd pytano mnie: — Co się tu sta radośnie ku niej. Nic się nie stało —
KONIEC!
chałem z całych sił, aby rozdmuchać ogień. Mijało przy tym sporo czasu, gdy
nagle usłyszałem straszny krzyk z dwór
ca. Przeczuwając coś złego, skoczyłem
do okna i serce przestało mi bić ze stra
chu.
W pewnej odległości od dotnfcu leża
ła kupa słomy przykryta chrustem. Z
wewnątrz wydobywały się czerwone
płomienie — widocznie dzieci zapaliły
słomę. Z przestrachu nie mogłem wprost
skupić myśli. Wybiegłem na dwór z
Maciusiem na ręce i bezradnie leciałem
tu i tam. Krzyczeli złoczyńcy, wrzesz
czał Maciuś i dzieci w izbie — wrzesz
czałem i ja — ale jak! Napróżno — zni i.
kąd nie było ratunku. Wreszcie ratunek
maguone!
WHITZŁBI
był tu nawet zbędnym, bo wiatr sam od
ganiał płomienie od dornku, a chrustu nie
opłacało się znów tak bardzo ratować.
Zorientowawszy się w sytuacji, uspokoi
łem się nieco. Nie zwracając więcej uwagi na płomień, zwróciłem się do pod
palaczy, którym się szczęśliwie nic nie
BAUDHILIART
Stało. Każde z nich otrzymało porządne
SjggBj |
razy, po czym klnąc w okropny spusób
zapędziłem dzieci do izby. A był też naj
wyższy czas, abym i tu zrobił porządek.
Zamknięte bachory hałasowały w nie
Przed wyborem Papieża. Słynni w ostatnich
możliwy sposób. Zaczerpnąłem odde
;j
czasach kardynałowie na tle kaplicy Sytestyńchu i oparłem się o krzesło, aby nie stra
skiej przygotowanej do konklawe.
cić równowagi z obawy, czy tu może
tymczasem ogień nie wybuchł. Dowlo
kłem się do pieca i skonstatowałem z
radością, że to tylko mleko wybiegło.
Spojrzałem na dzieci; Franek upiekł
się w palec, a Kasia w język. Staś stłukł
(lustro — zresztą wszystko było w po
rządku- Westchnąłem ciężko i otarłem
Jeżeli chcesz niezawisłości gospo
obfity pot z czoła.
darczej Polski, to kupuj tylko
Złożyłem potem Maciusia do kołyski,
otworzyłem okna, zrobiłem w izbie po
w składach z tym godłem. (
W niedzielę odbywa się w naszym koś tem Chrystus winę pierwszych rodziców i
rządek, po czym zabrałem się z powro
ciółku parafialnym uroczyste nabożeństwo. wszystkie grzechy ludzkie. Co zaś raz uczy
tem do grzania mleka. Na dworze dopa Ludzi zazwyczaj jest tyle, że nie mogąc po nił na krzyżu, to ponawia w każdej ofierze
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lały się z traskiem resztki chrustu. Ktoś mieścić się w ciasnym kościółku, zalegają Mszy św.
widząc z daleka., unoszące się chmury, gęstwą cmentarz przykościelny. Lecz wszy
Chrystusowej
i za biskupa, rządzącego die
Od czasu krwawej ofiary Zbawiciela mi
mógł myśleć, że mleczarnia leśna się scy zachowują się bardzo cicho i przykład nęło już 1900 lat. Od tej chwili kapłani, za cezją. (Przypomnij sobie, jak się nazywa
spaliła. Niechże ludziska myślą sobie co nie. Nikt nie rozmawia, nikt się nie oglą stępcy Chrystusa na ziemi, odprawiają bez biskup rządzący waszą diecezją!)
chcą, byle się tylko nic nie stało. Był da; .wszyscy łączą swe modlitwy z kapła krwawe ofiary, czyli Msze święte i odpraKorzystając z owoców Mszy św. rów
bym chętnie zapłacił za pomyłkę, za zbi nem, a wielką ciszę przerywa jeno dźwięk | wiać je będą aż do skończenia świata. Jak nież umarli, za wyjątkiem potępionych.
te lustro i wylane mleko, byłem tylko dzwonków. Czasem hukną organy, czasem niedawno obliczono, odprawia się codzien Dla nich nie ma już nadziei zbawienia. Lecz
był mógł już stąd jak najprędzej ucie zaśpiewa radośnie chór, z którym łączą się nie około 320 tysięcy Mszy św. Ponieważ cuszom w czyśćcu cierpiącym ofiara Mszy
zaraz głosy wiernych.
zaś słońce nie oświeca równocześnie całej św. łagodzi cierpienia i skraca czas pokuty.
kać.
ziemi, lecz w jednym miejscu jest poranek, Wreszcie pamiętamy we Mszy św. o tych,
Tak
to
odprawuje
się
niedzielna
Msza
Na moim zegarku było 20 minut po
gdzieindziej
południe, wreszcie noc głęboka, którzy już w niebie zażywają wszelkiej
święta
w
naszym
kościółku,
tak.to
odpra
czwartej. Matka mojej miłej gromadki
przeto
nie
ma
chwili, w którejby kapłani szczęśliwości, to jest o świętych. Ich prosi
musiała zjawić się lada chwila, a ja nie wuje się Najświętsza Ofiara, której słuchają nie odprawiali św. Ofiary.
my, abyśmy mogli dojść do tych samych
wszyscy
wielce
nabożnie.
Bo
też
tak
się
chciałem, aby zastała dzieci płaczące.
należy. Przecież wiemy, że ta bezkrwawa
Tak więc świat cały w ofierze Mszy św. cnót, do których oni doszli.
Zadawałem sobie trudu, aby pozyskać ofiara odprawia się w tym celu, aby Pana korzy się przed Bogiem; błaga o opiekę i łaMsza św. przynosi w pewnej mierze ró
te okropne istoty niezwykłą uprzejmo-1 Boga uwielbiać, Jemu dziękować za dobro 1 skę i uczestniczy w tych dobrodziejstwach, wnież korzyść wszystkim innym, znajdują
ścią.
Maciusiowi zatkałem mlekiem j dziejstwa, prosić Go o różne łaski a za grze 1 które daje Msza św.
cym się poza Kościołem św., czy to inno
krzykliwą buzię. Kasię i Franka wzią- j chy przepraszać. Powinniście to sobie do I
Chcecie zapewne wiedzieć, w jakie to wiercom, czy żydom, czy poganom, gdyż
łem na kolana i bawiłem ich moim ze brze zapamiętać i zrozumieć, aby ocenić ; dobrodziejstwa j w jakie łaski obfituje Msza Pan Jezus chce, aby wszyscy ludzie byli
garkiem. Trojgu innym burzycielom spo wielkość Mszy św., aby brać w niej udział j św.? Otóż Kościół św., słuchając słów Chry- j zbawieni.
Jeżeli więc Msza św. zsyła na świat cały
koju ofiarowałem moją szczoteczkę dc* z całą gorliwością i pobożnością. Przecież I stusa: „Wszystko, o cokolwiek prosić bęWąsów, lusterko kieszonkowe i papiero każda Msza święta głosi „Chwałę na wyso I dziecie Ojca w imię Moje, da wam", przed- ■ tyle dobrodziejstw, to trzeba taż podczas
śnicę do zabawy. Moje usiłowania zo kościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom j stawia Bogu we Mszy świętej wszystkie naj- - Mszy św. odpowiednio się zachować. Nie
stały uwieńczone dobrym skutkiem. W dobrej woli", przecież z niej płyną na wszy j ważniejsze prośby, odnoszące się do naszego 1 wełno być na Mszy św. roztargnionym, nie
stkich wiernych żywych i umarłych, na ca J życia ziemskiego i pośmiertnego. Możemy wolno myśleć o innych sprawach lub roz
izbie zapanowała bowiem rozkoszna ci ły świat zdroje żywych i wielkich łask.
bez przesady powiedzieć, że z łask Mszy św. mawiać, lecz trzeba łączyć modlitwy swoje
sza.
Stara legenda mówi, że Pana Jezusa u- > korzystają wszyscy wierni, żywi i umarli. z modlitwami kapłana i całym sercem brać
Tymczasem ja sam przerwałem c’szę Krzyżowano w tym właśnie miejscu, gdzie Przede wszystkim korzystają z łask Mszy we Mszy św. udział.
Starajcie się jak najczęściej być na Mszy
zicżcmo do grobu pierwszego naszego ro świętej wierni członkowie Kościoła św. na
dzica Adama. Gdy więc wzniesiono krzyż ziemi, t. j. żywi. Za nich modli się kapłan świętej. Czas na nią się znajdzie, byle tyl
RODZICE POLSCY!
Dziecko, któremu nadacie Imię nie Parna Jezusa na Kalwarji, natknięto się na podczas Mszy świętej, a zwłaszcza podczas ko była dobra woła. Polskie stare przysło
mieckie, będzie w przyszłości wsty czaszkę Adama a krew Zbawiciela spłynęła Ofiarowania, za nich a szczególnie za Pa wie mówi: Post nie schudzi, Msza me żmu
na nią. Krwią Swoją Najświętszą zmył za pieża, który jest Głową wielkiej rodziny dzi, jałmużna nie zuboży.
___
dzić sie swego imienia!

Kącilt

dla dzieci

Gdy odprawia się Msza święta

Wtorek, dnia 7 -go marca 19,39 rokit.

Skąd sie wzięły, imiona niemieckie
na Śląsku?

Słąst, jako ziemia polska, nie różnił się
pod względem imiennictwa od innych ziem
polskich! Wszędzie tam, gdzie na Śląsku iud
polski zamieszkiwa? w zwartej masie, tam też
spotykamy imiennictwo osobowe zupełnie do
innych ziem polskich podobneI tak pozostało na Śląsku, aż do niedaw
nych jeszcze czasów. Wystarczy zaglądnąć do
metryk kościelnych, sprzed kilkudziesięciu la
ty, aby stwierdzić, te u polskiego ludu na Ślą
sku jeszcze w połowie zeszłego stulecia nie
było żadnych wpływów niemieckich na imien
nictwo osobowe.
Za śmieszne wprost uchodziłoby jeszcze około roku I860, gdyby na wsi polskiej lub na
wet w polskich miastach tutejszych, jaki oby
watel nadał dziecku swemu imię niemieckie
w rodzaju Waltera, lub Wolfganga, Ericha.
Hildegundy, Helmuta, czy Wilhelma itp. Nie
zdarzyło się to po prostu, gdyż nikt nie chciał
siebie i dziecka swego narażać na pośmiewi
sko. Dopiero za naszych czasów, ściśle mówiąc
mniej więcej od roku 1900, w zgermanizowapych rodzinach polskich zaczynają się zjawiać
czyto niemieckie imiona, aby krótko przed
wojną światową docierać nawet do polskich
rodzin.
W tym okresie coraz więcej pojawia się
karykaturalnych zestawień niepolskiego imie
nia z polskim nazwiskiem w rodzaju takich,
jak Fritz Kapusta, Walter Musioł, Liselotte
Drewniolcówna, Edeltraud
Krawczykówna.
•Naśladownictwo bogatych, znajdujących się
ma lepszych stanowiskach Niemców każe
pierwszym Polakom nadawać dzieciom imio
na niemieckie. Czynią to przede wszystkim ci.
którzy chcą w ten sposób zaznaczyć swoją
przynależność do niemieckości. W ślad za za
przańcami idą inni, którzy nieświadomie, nie
zdając sobie sprawy z obcości tych imion, na
dają swym dzieciom imiona przyniesione
przez zaborców. I tak coraz liczniej, coraz
szerzej obok pięknie brzmiących staropolskich
nazwisk ludu śląskiego coraz częściej pojawia
się, jak kąbol wśród zboża, mnóstwo dziwacz
nych, wyszukanych zupełnie nam obcych
imion niemieckich. Ten zwyczaj nadawania
imion niemieckich przetrwał na Śląsku po
dziś dzień- Boć przecież imiona obce spotyka
my u osób nie tylko starszych, urodzonych w
czasach niewoli. Wystarczy przeglądnąć licz
ne „Wiadomości Parafialne“ zwłaszcza w okręgu przemysłowym Śląska, aby spostrzec, że
praktyka nadawania imion niemieckich nie ustaje zupełnie.
Imiona takie nadają oczywiście swym dzie
ciom wszyscy renegaci, ci którzy za pieniądze,
czy za kawałek chleba przechodzą do obozu
niemieckiego. Ale nie tylko oni. Pod wpływem
niemieckiej akuszerki, która doradzi jakieś
rzekomo ładne, oryginalne, „pańskie“ imię, w
polskiej rodzinie chrzci się dziecko imieniem
obcym. Jakżeż często spotykamy Gertrudy,
Ruty, Oswaldów, Eryków, urodzonych lat te

mu kilka, w rodzinach czysto polskich, legi
tymujących się udziałem w powstaniach i
polską pracą społeczną po dziś dzień spełnia
ną. Na zapytanie i zarzuty słychać często od
powiedź: przecież to nie jest niemieckie imię.
Germanizacja imion na Śląsku dokonała
się nie tylko przez naśladownictwo imion na

pływowej ludności niemieckiej, ale i pod na
ciskiem niemieckich urzędników Stanu Cy
wilnego.
Dziś, gdy nacisku tego nie ma, wstydem po
winno być nadawanie na chrzcie świętym
imion, nieznanych i obcych naszym dziadom
i pradziadom.

Nowy znak rozpoznawczy człowieka
kształt żył na rękach

Wiadomym fest, że układ linii na palcach
jest najbardziej charakterystyczną cechą, in
dywidualnym
znakiem rozpoznawczym
człowieka. Dzięki temu właśnie tak szero
ko stosowane jest w kryminalistyce badanie
. określanie tych linii. Nosi ono, jak wia
domo, nazwę „daktyloskopii. Ostatnio je
dnak znaleziono jeszcze jeden, również po
dobno niezawodny i niepowtarzająćy się
znak rozpoznawczy człowieka— kształt żył
na rękach. Dokładny rysunefk takiego układu żył występuje dopiero przy fotogra
fowaniu niewidzialnymi promieniami pod
czerwonymi. Badania porównawcze prze
prowadził niedawno dr Enno Freerksen, fo
tografując w podczerwieni szereg powierz
chni dłoni ludzkich i zestawiając je ze sobą.
Z porównania licznych fotografii wynika,

że każdy człowiek ma własny bardzo cha
rakterystyczny układ żył. Układy te róż
nią się pomiędzy sobą kształtem, kierun
kiem, grubością, głębokością pod skórą i li
cznymi przecięciami i skrzyżowaniami. Po
mimo dość zawikłanego rysunku, według
autora, można wyodrębnić pewne typy ta
kich układów. Tak np. u bliźniąt wystę
pują układy podobne. Poza tym daje się
ustalić pewna zależność pomiędzy budową
ciała a układem zył.
Prócz tego autor tej pracy stwierdził, że
w układzie żył na rękach występują jeszcze
szczególne zgrubienia ścianek, koliste odga
łęzienia i zatoki. Według autora, fotogra
fowane kształty są tak charakterystyczne, iż
mogą całkowicie zastąpić daktyloskopię.

Z Ligi Morskiej przy hucie „Pokój”
Ostatnio odbyło się w Nowym Bytomiu
walne zebranie oddziału Ligi Morskiej i Ko
lonialnej przy hucie „Pokój“. Po zagajeniu
przez prezesa oddziału p. gł. dyr. hut inż.
Absolona wybrano jednogłośnie przewodni
czącego w osobie p. inż. Radwana. Z rocz
nego sprawozdania, złożonego przez długo
letniego prezesa p. dyr. hut inż. Absolona,
dowiedzieliśmy się, że oddział powiększył
się w roku sprawozdawczym z 5643 na 7098
członków, pozyskując całą załogę kopalni
„Pokój“, kupców, rzemieślników i urzędni
ków gminy Nowy Bytom. Staraniem zarzą-

SZEŚĆ TRUPÓW POD KOŁAMI
SAMOCHODU.
BRUKSELA W Haecht wczoraj wieczorem
aa przyistantoa tramwajowym, na grupę publicz
ności wipadł w pełnym biegta samochód. Sześć osób zginęło na miejscy, pięć odniosło ciężkie
rany.

PIERRE NORD.,_._________

LINIA MAGINOTA

(Podwójna zbrodnia na linii Maginota)
____ ______ Przekład autoryzowany z francuskiego
4)

— Tak, mam wrażenie, że musiałeś ro
zwijać wiele dyplomacji w tej nowej roli
naczelnika gminy. Sąsiednia wioska ma
czterystu mieszkańców, do najbliższej osa
dy jest siedem do ośmiu kilometrów, a do
podprefektury dwadzieścia, jeżeli dobrze
zapamiętałem. Przestawałeś być dowódcą
oddziału jedynie po to, by stawać się me
rem i jego radą, policją i sędzią pokoju i patiiarchą w jednej osobie.
— Mniej więcej tak. Żona była mi w
tym bardzo pomocna, jednak dla ciebie ta
sprawa wygląda inaczej, jesteś przecież za
twardziałym kawa! erem!
— Chciałbym jednakże prowadzić dom
otwarty; niechaj oficerowie i ich żony dla
zabicia czasu przyzwyczają się spędzać kil
ka wieczorów w tygodniu w willi, którą mi
pozostawiasz. Nudy są w ogóle szkodliwe,
a jak niedobrze oddziałują na pełnienie
służby!
— Tak, niemal do obowiązku dowódcy
należy troska o to, aby ludzie się nieco ro
zerwali. Przede wszystkim będziesz w kon
takcie z 4-tą kompanią. Tylko i wyłącznie
ta będzie stale z tobą. Inne oddalają się czę
sto. bv brać udział w pracach nieco „eks

centrycznych“, i ich oficerowie po kolei są
nieobecni. Bynajmniej nie przypadkowo
zatrzymałem 4-tą kompanią pod moimi bez
pośrednimi rozkazami, — nie uczyniłem te
go także dla własnej przyjemności. Czy
przyjrzałeś się kapitanowi?
— Mały, tłusty, niekształtny, cokolwiek
apoplektyczny...
— Bruchot — tak. On jest tu u nas je
dyny w swoim rodzaju. Muszę ci o nim
opowiedzieć. Poczciwy z niego chłop! Na
wojnie spisał się doskonale, ma za sobą sie
dem czy osiem ataków, a wszystkie -rudane; nie rzucił ciężkiej służby w piecho
cie i był na froncie do ostatniej chwili, aż
do roku 1918, kiedy dostał postrzał w gło
wę. co pociągnęło za sobą bardzo skompli
kowaną trepanację czaszki. Przy tym wcale
me jest głupszy, niż ktokolwiek inny. Bar
dzo rozsądny i ma niezawodny instynkt w
akcji w terenie.
— Do diabla, według mnie, nie można
wypowiedzieć piękniejszej pochwały o ofi
cerze, który nie ma pretensji do tego, aby
zostać marszałkiem Francji. I to jeszcze...
— Właśnie, ale jest niestety jedna bieda:
za dużo pije i obawiam się, że pewnego dnia
me wykaże dostatecznej równowagi na tak

du gmina Nowy Bytom wstawiła do preli
minarza budżetowego na rok 1939/40 —
1000 zł na FOM. Staraniem również zarządu
huta „Pokój" zakupiła dla oddziału LMK.
44 morgi na osiedle morskie niedaleko gro
mady Ostrowo, gmina Strzelno, przy czym
budynki gospodarczy, jadalnię wraz z kuch
nią, biuro i pawilon mieszkalny na 40 łóżek
wystawi huta „Pokój", oddając bezintere
sownie całe osiedle wraz z zabudowaniami
do dyspozycji Oddz. LMK. przy hucie „Po
kój" i „Baildon", zaś urządzenie osiedla,
przystań i sprzęt żeglai ki zakupić sobie
muszą oba wyszczególnione oddziały z włas
nych funduszów. Osiedle to przeznaczone
będzie dla wypoczynku członków i ich ro
dzin. Po udzieleniu jednogłośnie absoluto
rium ustępującemu zarządowi wybrano no
wy zarząd, do którego ponownie weszli mię
dzy innymi p. gł. dyr. hut inż. Absolon, wice
dyrektor inż. Zieliński, Bach, Banaś, nacz.
gminy p. Basista i przedstawiciele huty i
kopalni „Pokój", gminy i kupiectwa.

Uroczysty moment udzielania pierwszego
błogosławieństwa apostolskiego „Urbi et Orbi“ przez Ojca Świętego Piusa XII.

Konferencja eksportowa
w Katowicach
Izba przemysłowo-handlowa w Katowi
cach organizuje w dniu 7 bm. szereg konferencyj branżowych, na których przedstawi
ciele poszczególnych działów wytwórczości
będą mieli możność omówienia sprawy eks
portu do Stanów Zjednoczonych A. P.
Konferencja ta organizowana jest w
związku z pobytem w Polsce Henryka Taubenfelda. urzędującego przy konsulacie RP
w Nowym Jorku w charakterze delegata
związku izb przemysłowo-handlowych. Dyr.
Taubenfeld bada obecnie na drodze osobi
stych kontaktów z zainteresowanymi firma
mi możliwości naszego wywozu do Stanów
Zjednoczonych A. P. Przeprowadzenie bez
pośrednich rozmów eksporterów śląskich z
delegatem związku izb — z jednej strony
pozwoli zorientować się co do wymagań tam
tejszego rynku, z drugiej zaś strony pozwoli
określić istniejące możliwości wywozowe.
•------- ooo--------

Polscy harcerze z Francji
do Przewodniczącego Harcerstwa
Na ręce Przewodniczącego Związku Har
cerstwa Polskiego wojewody dr. Grażyńskie
go wpłynęła depesza od V walnego zjazdu
Związku Przyjaciół Harcerstwa oraz okręgi
II zarządu Harcerstwa po'skiego we Fran
cji, w której delegaci przysyłają P. Wojewo
dzie gorące podziękowanie za wydajną i
wysoce cenną opiekę nad harcerstwem pol
skim we Francji i składają serdeczne życze
nia dalszej pracy dla dobra oddanego mu
zastępu harcerskiego na obczyźnie.

odpowiedzialnym stanowisku. Oto dlacze przechodniów na ulicy, gdy nie ustępowali
go trzymałem go przy sobie. Ale co się ty mu dość szybko z drogi. W rezultacie nic
czy współżycia z nim, to tak jakbyś miał poważnego. Rozumiesz!
petardę stale zawieszoną na plecach. To też
— Tak, ale mogło go to drogo koszto
prywatnie proszę cię, abyć był dla niego wać!
pobłażliwy. To mói dawny podkomendny
— Oczywiście. Był już bliski utraty
z czasu wojny i... no, już rozumiesz...
szarży, gdy raptem przestano o nim mówić.
— Pije się zazwyczaj z dwóch przy Trwało to trzy miesiące. — Był to jednak
czyn: albo z braku godności własnej i sła przysłowiowy spokój przed burzą. Pewne
bego charakteru, albo też z powodu jakiejś go dnia wniósł przepisowe podanie o po
zwolenie zaślubienia jakiejś tam panny
przykrości, ściśle jednak określonej...
— Nie wiem. W każdym razie był Nusslein czy też Kusslein, jednym sloweń
wspaniałym oficerem — oczywiście wyłą jakiejś Gretchen o ładnej cerze z gwaran
czając wygląd. I może żałuje kariery, która towanym nieskazitelnie czystym rodowo
przed piętnastu laty tak świetnie się zapo dem aryjskim. Sensacja! Trzeba zaznaczyć,
wiadała... Rana zmniejsza jego szanse — ja że był to pierwszy wypadek tego rodzaju w
sne, że to pozostawia ślady. Poza tym oże jego dywizji. Kilka lat później nie zrobiłob)
to żadnego wrażenia, przeniesionoby go je
nił się idiotycznie.
dynie
za jednym pociągnięciem piorą. W
— Czy jego żona mieszka tutaj?
przeciągu dwudziestu czterech godzin
— Tak. Zresztą, to jest urocza kobieta. objąłby nowe stanowisko, a ponieważ klin
— A więc?
wybija się klinem, zapomniał by o swojej
— Sprawa przedstawia się w ten sposób: Fräulein. Ale nie wróciła jeszcze wtedy
gdy Bruchot w roku 1919 wyszedł ze szpi zdrowa tradycja administracyjna. Dyskuto
tala, prosił o przydział do Armii Reńskiej. wano, krytykowano, sądzono go. Popełnił
Ma on swoje własne pojęcie o prerogaty wiele gaff. Uparł się, jak to on potrafi. W
wach zwycięzcy. Tak jak Conan (i to nie końcu przeniesiono go do innego garnizo
jest przypadek, że to nazwisko przychodzi nu, ale było już za późno. Pojechał, ale za
mi na myśl zawsze, gdy mówię o Brucho- brał razem z bagażem swoją Kusslein, aby
cie!) sądził, że on właśnie należy do tych żyć z nią bez ślubu. Konkubinat! Nasza
dwóch czy trzech tysięcy, którzy wygrali mieszczańska pruderia nie mogła tego
wojnę. Zaczął się więc na nowo wyróżniać, znieść. Natychmiast poproszono Bruchota
ale tym razem wyczynami ekscentryczny aby uregulował swój stosunek. Możesz so
mi, które zamiast pochwal przed frontem bie wyobrazić jego triumf! Zdaje mi się je
pułku, jak za dobrych czasów, przyniosły dnak, że był to ostatni jego triumf! Drogo
mu jedynie areszt. Owe wyczyny z tego zań zapłacił. Jego kariera jest zwichnięta
okresu, to pobicie policjanta, wyżerka bez bezapelacyjnie.
(Ciąg dalszy nastąpi)
zapłaty w kawiarni czy restauracji, kopanie j
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Kto germanizuie ludność polską
na Śląsku Opolskim?

Raz po raz prasa polska zamieszcza (.wiać i 10 razy na dzień. Ale wtenczas stąpiłbym przeciw mojemu sum’eniu i
wiadomości zresztą zgodne z prawdą I ksiądz winien wywiesić na drzwiach ko- przeciw posłuszeństwu.
Urzędnik: — Wtedy ksiądz musi po
— o zniesieniu nabożeństw polskich na' ściota tablicę: „Tylko dla polskiej mniej“
nieść następstwa. Na sumienie księdza
Śląsku Opolskim, o usuwaniu napisów szóści!“
polskich na krzyżach, Drogach Krzyż oKsiądz: — Sprawę tę muszę najpierw państwo nie może zwracać uwagi (Auf
wych, obrazach itd. Nie raz przypisuje przedłożyć kardynałowi (arcybiskupowi Ihr Gewissen kann der Staat keine Rück
się winę tego stanu rzeczy duchowień Wrocławia Bertramowi, przyp. red.), po sicht nehmen). — Jeżeli ksiądz w tej spra
stwu i wrocławskiej władzy duchownej. nieważ sam zmiany w nabożeństwach wie nic nie uczyni, muszę sprawę oddać
do Gestapo... —
Jak sprawa przedstawia się faktycznie? zaprowadzić nie mogę.
Bez komentarzy!
Urzędnik : — To ksiądz musi sam za
Otrzymaliśmy sprawozdanie całko
Zapewniamy
jeszcze raz, że wyciąg ze
wicie autentyczne z konferencji oficjal łatwić. Kardynał nie ustąpi. (Der Kardi
sprawozdania
jest
całkowicie autentycz
nej, która odbyła się nie tak dawno w nal gibt nicht nach).
ny.
(KAP).
Ksiądz:'— Tego nie mogę zrobić. Porejencji opolskiej. Rejencja wezwała do
siebie pewnego proboszcza, który wy
budował mowy kościół. Wywiązał się
następujący dialog, który podajemy jako
wyciąg z protokołu- w tłumaczeniu pol
skim :
Urzędnik rejencji: — Ksiądz otoczył
Się sztabem polskiej służby kościelnej.
Ksiądz: — Nie mogę usunąć kościel
nego, który cale lata pracował w ko
ściele bez wynagrodzenia. Nie mogę
także usunąć dziewczyny, która czyści
i przystraja mi kościół jedynie tylko dla
tego, że jej mowa ojczysta jest polska.
Poza tym nie zgłosiła się żadna Niemka,
która byłaby gotowa za małe wynagro
dzenie albo za „Bóg zapłać“ pracę tę
wykonać. Na odpowiednie wynagrodze
nie nie mam pieniędzy.
Urzędnik: — Ksiądz podobno zapro
wadził polskie nabożeństwa w kościele
co jest absolutnie niedopuszczalne
Ksiądz natychmiast usunie przeklęte pol
skie napisy z kościoła.
Ksiądz: — Polskich nabożeństw nie
zaprowadziłem. Były one od samego po
czątku. Natomiast zaprowadziłem ma
własny koszt jeszcze drugie nabożeń
stwo -niemieckie. Muszę w tym celu na
każdą niedzielę zapraszać na własny Polskę odwiedził włoski minister spraw zagranicznych h. Cmno. Hr. Ciano składa, wieniec
u grobu Nieznanego Żołnierza w Warszmoie.
koszt innego księdza z poza parafii.
Urzędnik: — Stosunek liczby nabo
żeństw polskich do niemieckich w ko
ściele księdza jest nie do utrzymania,
gdyż 95 proc. parafian życzy sobie nie
mieckich nabożeństw, jak wykazuje lista
z podpisami, przedłożona przez „Bund
Deutscher Osten“.
Ksiądz: — Czy pan wie, jakimi środ
kami „Bund deutscher Osten“ uzyskał
Już od dawna uczeni badają tak zwa strzenie, ptaki odnajdują z całą ścisłością
podpisy 95 proc. parafian?
Urzędnik: — Nam wystarczy fakt- że ny „szósty zmysł“ zwierząt. Oczywiście swe dawne gniazda. Czym należy to
nazwa ..szósty“1 nie jest ścisła naukowo, wyjaśnić, jest dotąd tajemnicą. Niektóre
podpisy są. A podpisy są.
Ksiądz: — Ale przecież mniejszość gdyż nauka zna dużo więcej zmysłów, ptaki przezwyciężają przy tym olbrzy
narodowa ma prawo do własnych nabo od potocznie znanej liczby pięć. Pod na mie przestrzenie. Jest na przykład gatu
zwą „szósty zmysł“ rozumie się zdolność nek pewien jaskółek, które niosą jaja
żeństw.
Urzędnik: — Nabożeństwa dla mniej niektórych zwierząt instynktownego o- pod biegunem północnym, a zimę spędza
szości narodowych może ksiądz odpra- rientowania się w kierunku.
ją pod biegunem południowym.
Prawdopodobnie pierwotni ludzie też
Niejednokrotnie ludzie dla orientowa
posiadali ten zmysł. Dowodem tego jest, nia się w przestrzeni obserwowali kieru
że plemiona murzyńskie w środkowej nek lotu ptaków. Jeszcze niedawno, kie
Afryce, pozostające dotąd na nadzwy dy mieszkańcy pewnej wyspy na morzu
Jak wiadomo do Meksyku powrócił nieda czaj niskim poziomie cywilizacyjnym, Południowym musieli ją opuścić, ponie
wno biskup diecezji Tabasco wraz z częścią zmysłem tym do pewnego stopnia rozpo waż groziło im rozpadniecie się wyspy
duchowieństwa, Dotychczas ani biskup ani rządzają. Ludzie cywilizowani zatracili
wskutek wybuchu wulkanu — wyszuku
kapłani nie doznali żadnych szykan ze strony
zmysł
ten
zupełnie.
jąc
sobie nową siedzibę, kierowali się
czynników rządowych. Nowy gubernator sta
nu Tabasco zapewnił, obejmując swój urząd,
Działaniem szóstego zmysłu tłuma według lotu ptaków.
że będzie stosował politykę zupełnej tolerancji czy się, że ptaki, podczas swych wiosen
Najbardziej znanym jest szósty zmysł
religinej, równocześnie jednak dając wyraz na nych i jesiennych wędrówek, odnajdują
gołębi.
Zmysł ten pozwala gołębiom na
dziei, że „dzięki nauce socjalistycznej zwal
zawsze
kierunek
w
jakim
chcą
lecieć.
odnajdywanie
niechybne miejsca z któ
czy się fanatyzm religijny“. W miejscowości
Tantoyuka w stanie Vera Cruz władze samo Mało tego: przelatując olbrzymie prze rego pochodzą, choćby były przewiezie-

Hołd Śląska
dla Ojca św.
JE. ks. biskup Stanisław Adamski wysłał
na ręce JE ks. Nuncjusza Apostolskiego arcy
biskupa Cortesiego następujący telegram: —„Wierni, kapłani i biskupi diecezji katowic
kiej i Śląska za Olzą łączą się z całym świa
tem katolickim w gorącym dziękczynieniu Bo
gu Wszechmogącemu za szczęśliwy wybór
Ojca św- Piusa XII. Składają na ręce Wa=zej
Ekscelencji Namiestnikowi Chrystusowemu
zapewnienia gorącej i serdecznej miłości oraz
swego zupełnego synowskiego oddania i po
słuszeństwa.“

Ojciec św.
błogosławi Polskę
Podczas ceremonii składania przez kardy
nałów pierwszej obediencji Ojcu św. Piusowi
XII Prymas Polski kardynał Augustyn Hlond
zbliżając się do nowego kierownika Nawy Pio
trowej, po-wiedział: „Składam Waszej Świąto
bliwości synowski hołd najwierniejszej Pol
ski“- Pius XII wzruszony bardzo odpowiedział:
„Błogosławię z całego serca Episkopatowi, wła
dziom państwa i całemu Narodowi Polskiemu“

Herb Piusa XII.
Jak się dowiadujemy Papież Pius XII za
chowuje jako Najwyższy Pasterz Kościoła swój
herb rodowy i dewizę „Opus iustitia'e pax“
(dziełem sprawiedliwości pokój). Herb rodu
Pacellich wyobraża na błękitnym polu srebr
nego gołębia z różdżką oliwną w dziobie, sie
dzącego na również srebrnej górze o trzech
szczytach. Nad gołębiem z prawej strony ku
górze wznosi się tęcza'. Herb ten, jak również
dewiza, symbolizując pokój wiążą się bezpo
średnio z nazwiskiem Facelii („pace" po wło
sku — pokój), które, jak twierdzą niektórzy,
etymologicznie wywodzi się od łacińskiego za*
wołania „pax coeli" (pokój niebios).

Góra w ruchu
W Salzkammergut, w Austrii, góra
Schobsberg ruszyła w pochód. Masa ziemi,
wielkości 3 do 4 hektarów, porusza się z
szybkością 1 metra na godzinę. Zdążyła zni
szczyć przyległy do niej las i grozi licznym
gospodarstwom, leżącym-u jej stóp. Sposoby
zabezpieczenia, podjęte przez mieszkańców
i władze, nie dały dotychczas żadnych wyni
ków.

Szósty zmysł mają zwierzęta i ptaki
a zatracili go cywilizowani ludzie

Sytuacja w Meksyku

rządowe starają się nie dopuścić do tego, by
w zwróconym katolikom kościele miejscowym
odprawiały się nabożeństwa, jednakże ludność
katolicka stawia opór. Podobne tarcia pomię
dzy ludnością, a przedstawicielami władz
gminnych dają się zauważyć i w innych miej
scowościach w stanie Vera Cruz.

Wściekle krowy
W Villecomtal, w departamencie pireneiskim wydarzył się niedawno tragiczny wy
padek. Dwie krowy, ciągnące wóz dostały
nagle ataku szału i ze zwieszonymi łbami ru
szyły na oślep przed siebie. Zwierzęta, dru
zgocąc okno wystawowe, wpadły do sklepu
rzeźmckiego i stratowały właściciela sklepu
i jego żonf

r.e nadzwyczaj daleko od tego miejsca.
Ciekawe doświadczenia przeprowa
dzono z bocianami Podczas kiedy stare
bociany odleciały na południe, młode
bociany, które jeszcze nigdy nie odby
wały wędrówki, zostały zatrzymane w
klatkach i wypuszczone dopiero po pew
nym czasie, Jakkolwiek było zupełnie
wykluczone, aby młode bociany korzy
stały z przewodnictwa starych, odnala
zły one z łatwością właściwy kierunek
i w krajach południowych połączyły się
z rodzicami. Jak wykazały obserwacje,
młode bociany leciały ściśle tą samą dro
ga jaką przebyły bociany stare. Najdzi
wniejszym przy tym jest, że, zanim po
frunęły do swego ostatecznego celu, za
trzymały się najpierw w Grecji gdzie
spotkały poprzednio wypuszczone bocia
ny a następnie razem z nimi odbyły dal
szą drogę.
Jak z tego wynika, bociany umieją
świetnie orientować się podczas lotu.
Ale nie tylko ptaki rozporządzają
„szóstym zmysłem“. Podobną właści
wość mają prawie wszystkie żyjące w
gicznym wypadku z 5-cioletnim chłop stanie dzikim zwierzęta. Szósty zmysł
cem jednego z pasterzy owiec, który, ba mają też niektóre zwierzęta domowe.
wiąc się z rówieśnikami w koniki, roz Opowiadania o psach i kotach, które po
pędził się tak nieszczęśliwie, że po stro mimo wielkich odległości potrafiły od
mej pochyłości brzegu fiordu stoczył się najdywać swych panów, nie są zmyślo
do morza. Towarzysz jego zabawy, spa ne. Szereg faktów, nie ulegających naj
dając również, zaczepił się w ostatniej mniejszej wątpliwości, potwierdza naj
chwili o krzew, wyrastający ze skaliste zupełniej, że koty i psy mają szósty
go gruntu i z trudem wielkim został wy zmysł zupełnie podobny do szóstego
ciągnięty na wierzch stromej góry.
i zmysłu gołębi, czy bocianów

Jak żyją ludzie nad przepaścią
Mieszkańcy stromego brzegu fiordu
Geiranger w Norwegii, przywiązują swe
dzieci linka do drzewa, chcąc je w ten
sposób uchronić przed stoczeniem się w
przepaść. Dzieci mają wprawdzie ogra
niczoną swobodę, rodzice natomiast nie
potrzebują się już obawiać, że pociechy
ich mogą wpaść do morza. Tę niepeda
gogiczną, ale w tych warunkach jedynie
skuteczną metodo, zastosowano po tra
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Śp. dr Jan Gwalhert Pawlikowski

Suche dni - a modlitwa
o powołanie kapłańskie Spowodował śmiertelny wypadek
LWÓW. W niedzielę nad ranem zmarł we
Lwowie w wieka lat 78 dr Jan Gwalhert Pa
wlikowski, działacz na niwie kulturalnej i
myśliciel, autor szeregu dzieł z zakresu przy»
rody górskiej.

Cztery razy w roku, raz w każdym
kwartale, urządza Kościół od wieków t
z w. suche dni, dni postu i modlitwy. Ka
że się w nich modlić o kapłanów, o po
wołanie kapłańskie.
Ileż tysięcy powołań kapłańskich gi
nie w wirze rozkiełznanych obyczajów
dzisiejszego świata?! Zły duch pragnie
wyrugować wiarę w Chrystusa z serc
naszych, z rodzin naszych, a nawet z
wielomilionowych społeczeństw. Ratuj*
my się, aby ten burnt antychrystusowy
nas nie pochłonął i wiary nam nie wyni
szczy}! w tym zmaganiu z przeciwboźymi prądami zwycięstwo nasze jest pe
wne, jeśli będziemy mieli dobrych przewodirk-w j bojowników Chrystuso
wych — kapłanów.
Pan Bóg w tej dobroci dał nam różne
sposoby, zapomocą których można bu
dzić lub wzmacniać powołania kapłań
skie i zakonne. Są to stowarzyszenia
naukowe» książki i pisma religijne, do
brzy przyjaciele ltd. Jeden środek, a
bardzo skuteczny, jest w ręku każdego
katolika, a jest nim modlitwa.
Niedawno temu założono przy wszy
stkich kościo łach karmel bański ch pobo
żne stowarzyszenie św. Teresy od Dzie
ciątka Jezus, Głównym celem tego sto
warzyszenia jest modlitwa za kapłanów
i o powołania kapłańskie, a Stolica św.
nadała specjalne odpusty członkom. Wa
runki przyjęcia i należenia do tego sto
warzyszenia są tak łatwe, że każdy
przy szczerych chęciach wypełnić je
może. Każdy dobry katolik powinien do
niego należeć, a Bóg mu za modlitwy, w
tak wzniosłej intencji ofiarowane, so
wicie nagrodzi.
' Bardzo dużo powołań marnieje, po
nieważ dzieci, których rodzice są mająt
kowo źle wyposażeni, nie mogą otrzy
mać należytego wykształcenia. Iluż jest
chłopców, którzy z drugiej lub trzeciej
klasy gimnazjalnej wychodzą dlatego,
ponieważ nie mają na dalsze studia Idą
w świat wałczyć o byt i zatracają po
wołanie swoje. O jacy oni nieszczęśliwi,
ponieważ nie osiągnęli tego, czego Bóg
od nich żądał i do czego ich powołał. Ra
tujmy ich! Tym przede wszystkim okaż
my o ile możności pomoc materialną.
W wielu krajach już temu zaradzono.
We'Włoszech» Anglii, Kanadzie, Holan
dii, Hiszpanii, Australii, Belgii, Czechach,
Bawarii, Francji, Szwajcarii, Węgrzech i
Brazylii dużo osób dają corocznie pew
ne sumy pieniężne na to, by chłopcom,
którzy mają powołanie duchowne, a
znajdują się w trudnych warunkach fi
nansowych, dopomóc podczas studiów
gimnazjalnych. Ofiarodawcy uszczęśli
wiają niejednego chłopca biednego, mają
ogromną zasługę przed Bogiem i oddają
wielką przysługę Kościołowi, społeczeń
stwu i ojczyźnie.
Czyżby i u nas nie powinni się zna
leźć podobni dobroczyńcy?

Pierwsze dni
nowego Papieża
W pierwszym dniu swojego pontyfikatu
Papież Pius XII odbył z rana dłuższą, przeszło
godzinną przechadzkę po ogrodach watykań
skich. udając się przede wszystkim do groty
N. M. P. z Lourdes, gdzie długo trwał na głę
bokiej modlitwie. Następnie przechadzał się
odmawiając brewiarz i rozmawiając z towa
rzyszącym Mii taj-nvm szarp hę! a nem ks. pra
ła 'em Calłoci Pius XII odnowił przy tym zwy
czaj. by przechadzkom Jego towarzyszyli dwaj
członkowie gwardii szlacheckiej. Po powrocie
do swych apartamentów Ojciec św. zwolnd od
zajęć całą służbę, aby wszyscy mogli skorzy
stać z pięknego dnia i użyć przechadzki- Oj
ciec św. zajmuje nadął apartamenty, w któ
rych zamieszkiwał -jako sekretarz stanu.

Czesne i książki, nie licząc kosztów
utrzymania, dla jednego ucznia wynoszą
rocznie około 300 zł. Do redakcji zgła
szają się co ctiwtia chłopcy z prośbą o
pomoc, by mogli zostać kapłanami.
Przypadające w tym tygodniu suche
dni -niechaj nam na pamięć przywodzą
y

:

.Ä.....

obowiązek modlenia się o kapłanów, o
powołania kapłańskie i zastanowienie
się nad tym, czybyśmy i czynnie, ofiarą
nie mogli się przyczynić do tego, by
wzrastała liczba robotników w winnicy
Pańskiej.
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Ustrój kanionalny Palestyny
proponuje rząd brytyjski

Oddzioł kawalerii gen. Franco.

Marszałek Smigły-Rydz członkiem honorowym
Związku Powstańców Wielkopolskich
POZNAN. W ub. niedzielę odbył się
walny zjazd delegatów Zw. Powstańców
Wielkopolskich przybyłych z terenu całego
kraju w liczbie około 500 osób.
Po nabożeństwie w kolegiacie poznań
skiej uczestnicy zjazdu udali się pochodem
wraz z pocztami sztandarowymi przez mia
sto do sali obrad w wyższej szkole handlo
wej, gdzie rozpoczęły się obrady. Po wy-

głoszeniu sprawozdań i dyskusji dokonano
wyboru nowych władz z kpt. rez. Zdzisła
wem Orłowskim, jako prezesem na czele.
Zjazd uchwalił nadanie członkostwa ho
norowego Związku Marszałkowi Polski
Śmigłemu - Rydzowi.
Obrady przeciągnęły się do późnych
godzin wieczornych.
ooo

Międzynarodowa wieś w Bułgarii
Jedną z najciekawszych gmin wiej
skich w Europie jest wioska Carew Bród
w północno - wschodniej Bułgarii. Lu
dność jej składa się z przedstawicieli 12
państw, którzy żyją w przykładnej zgo
dzie i spokoju. Obecnie mieszka w Car
skim Brodzie 3800 ludzi. Według ostat
niego spisu ludności na ludność tę skła
da się: 1100 Bułgarów. 548 Tatarów,

i nciekł
W dniu 13 listopada ub. r. szosą, łączącą
Brzeziny z Wielką Dąbrówką wracali z pra
cy dwaj mieszkańcy Wielkiej Dąbrówki,
Franciszek Baron i Stefan Opara. W pewnei
chwili na idących prawidłową stroną drogi
w całym pędzie najechało auto osobowe,
kalecząc przechodniów w bardzo dotkliwy
i ciężki sposób. Jadący samochodem osob
nik po wypadku odjechał nie troszcząc się
0 przejechanych. Rannych w stanie ciężkim
przewieziono do szpitala. Po dwóch godzi
nach jeden z najechanych Stefan Opara, nie
odzyskawszy przytomności, zmarł. Na miej
scu wypadku znaleziono kilka części samo
chodu, które też posłużyły policji do dalszych dochodzeń.
W toku energicznie poczynionego śledz
twa ustalono, iż sprawcą wypadku jest zna
ny na Śląsku lekarz dr Józef Śmieja z Web
nowca.
Sprawę nie ceniącego życia ludzkiego le
karza przekazano władzcm prokuratorskim.
Rozprawa przeciwko dr. Śmieji odbędzie się
w najbliższym czasie przed sądem okręgo
wym w Chorzowie.

300 Niemców, 300 Polaków, 240 Rumu
nów, 220 Czechów, 204 Turków, 200
Rosjan, 198 Węgrów, 120 Amantów, 98
Holendrów. Prawie wszystkie wyzna
nia religijne są reprezentowane w tej
wsi, gdzie obok kościoła katolickiego,
znajduje się kościół protestancki, sobór
prawosławny i meczet mahometański.

LONDYN. Rząd brytyjski, pragnąc uspo
koić Żydów i przekonać ich, że W. Brytania
bynajmniej nie zamierza ominąć interesów
żydowskich w Palestynie, wysunął obecnie
wobec Arabów w toku wczorajszego posiedze
nia nowe propozycje, dotyczące formy rządu
1 organów ustawodawczych dla Palestyny w
okresie przejściowym. Według tej propozycji
Palestyna zostałaby podzielona na kilka kan
tonów, W jednych Arabowie mieliby stanow
czą przewagą. Żydzi nie mieliby w nich pra
wa nabywania ziemi, ani osiedlania się. W
innych kantonach zapewniona byłaby przewa
ga interesów żydowskich z prawem imigracji
i nabywania ziemi. Go się tyczy organów ustawodawczych, rząd brytyjski proponuje, aby
powołano do życia dwie izby: niższą i Wyższą*
W izbie niższej Arabowie i Żydzi reprezento
wani byliby proporcjonalnie do stosunku ilo
ściowego. W izbie wyższej zasiadaliby zarów
no przedstawiciele z wyboru jak i z nominacji
a przewaga Arabów nie byłaby tak wyraźna.
W izbie niższej decyzcje zapadałyby drogą
większości.
W kołach Arabów palestyńskich panuje astra opozycja przeciw propozycjom brytyjskim
ale arabskie państwa ościenne uważać mają
propozycje brytyjskie za nadające się do dy
skusji.
------- <2-------

GOŚCIE DUŃSCY W POLSCE.

WARSZAWA. Od kilku dni bawią w Polsce
pip. Modems Stronice publicysta duński oraz Wil
hełm II Alm ar Schaeffer znany przemysłowiec
duński. Przybyli oni specjalnie na kilkotygcdniowy pobyt do Polski, gdzie zamierzają zwiedzić
Białowieżę, Wiln», Lwów Kraków, Wieliczkę,
Zakopane, Katowice, Poznań, Toruń i inne mia
sta, celem zebrania materiałów, danych etaty
stycznych i materiałów ilustracyjnych petrzebPrzed paru laty biskup Peczu na Wę tylko błogosławieństwa nowożeńcom u- nych
do książki o- Polsce, którą zamierzają wy
grzech, pragnąc ewangelizować Cyga dzielał nie „cygański baron“, ale misjo dać na jesieni ib.

Csmam-mWonarz

nów, posłał im misjonarza.
Misjonarz ten, objechawszy wiele obozów, gdzie gło-sił słowo Boże, zwrócił
uwagę na młodego chłopca cygańskiego,
wielkiej bystrości, niepospolitych zdol
ności i należytej wartości moralnej. Po
wróciwszy z misji, zdał o nim raport
swemu pasterzowi.
Biskup zainteresował się chłopcem,
uzyskał łatwo od plemienia cygańskie
go, że powierzono mu opiekę nad dziec
kiem. które z punktu widzenia cyganów
nie było wcale obiecujące, i oddał chłop
ca do szkół. Po ich ukończeniu, miody
Cygan uczul powołanie kapłańskie, wstą
pił do seminarium, a po otrzymaniu świę
ceń postanowił oddać się katechizacji
swych wspólplenreńców. Jest to pierw
szy ksiądz pochodzenia cygańskiego na
Węgrzech, a kto wie, czy i nie na całym
ś wiecie.
Młody kapłan rozpoczął już pracę
misyjną. Dowodem, że daje ona wyniki,
jest, iż w tych dniach pobłogosławi] pier
wszy katolicki związek małżeński mię
dzy Cyganem a Cyganką,
Uroczystość odbyła się tradycyjnie,

narz. Dla zadośćuczynienia obyczajom
swego ludu, przywdział na sutannę haf
towany szal, oznakę godności wodza
plemienia,
I podczas gdy skrzypce cygańskie
ciągnęły tęskne melodie, modlił się za
nowożeńców i za powodzenie swego apostolstwa wśród błądzącego po świecie
tajemniczego narodu.
Podająca to do wiadomości prasa wę
gierska zaznacza, że misja, w ten sposób
zorganizowana, ma wszelkie widoki po
wodzenia. Bowiem pogaństwo cyganów
jest raczej dzisiaj zbiorem tradycyjnych
obyczajów, niż wierzeniem. Większość
Cyganów w różnych krajach europej
skich przyjęła już chrzest. Że przypom
nimy chociażby obrzęd koronacji króla
cygańskiego w Warszawie, pobłogosła
wiony przez duchownego prawosławne
go, co prawdopodobnie świadczy o po
chodzeniu tego plemienia z Rumunii- skąd
od dawna przybywa do Polski więk
szość cyganów.

NATRAFIONO NA SZCZĄTKI ZAGI
NIONEGO PRZED PÓŁ ROKIEM ŻA
GLOWCA.
BERLIN. Z Buenos Aires nadeszła tu wiado
mość, iż władze tamtejsze znalazły na wybrzeżu
szczątki zaginionego żaglowca niemieckiej floty
handlowej „Admirał Kaupfanger“, który, jak
wiadomo, blisko pól roku temu zaginął na Atlan
tyku bez śladu. Katastrofa ta wywołała swego
czasu w Niemczech wielkie poruszeni»,.

11 OFIAR KATASTROFY SAMOCHO
DOWEJ.
WASZYNGTON. W katastrofie wywołanej
zderzeniem samochodów na jednym ze skrzyżo
wań ulic utraciło Życie 5 osdb, a 6 został» cięż
ko rannych.

AMERYKAŃSKIE OKRĘTY WOJENNE
ZAWITAJĄ DO EUROPY.

WASZYNGTON. Sekretarz marynarki Swan
son oznajmił wczoraj wieczorem, iż w ciągu lata
cztery »kręty amerykańskie odwiedzą Europę,
gdzie zabawią około trzech miesięcy. Nowy!
konbrtorpedowiec „Jenot“ opuści Boston 7 mar-l
ca udając się do Hawru, odwiedzi następnie!
Chatham i Kopenhagę powracając do Stanów
Zjednoczonych w końcu maja. Trzy krążowniki
„New York", Arkansas“ t „Texas“ opuszczą
Stany Zjednoczone 2 czerwca i odwiedzą porty
WSZYSCY PAMIĘTAJMY, ZE FUNDUSZ Antwerp ę, Rotterdam, Hełslmgf crs i Edynburg.
OBRONI NARODOWEJ. MA KONTO P. K. O Do Stanów Zjednoczonych powrócą 31 sierpniaNa okrętach tych odbędzie sie podróż ćwiczebną
HR 370.000

Wtorek, dnia 7-go marca 1939 roku.

Program radiowy

ZYCIE SPORTOWI

Trzeci raz Szwajcaria mistrzem Europy
z Czechosłowacją 2:0

W niedzielę odbyło
się w Bazylei decy
dujące spotkanie o
mistrzostwo Europy
w hokeju pomiędzy
Szwajcarią i Czecho
słowacją. Tytuł mi
strza Europy zdobyła
Szwajcaria, bijąc Cze
chosłowację 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Szwajcaria
wystąpiła bez Hansa Cattini'ego. Czechosło-

2)
wacja bez Malecłsa. Szwajcarzy wygrali
3)
stosunkowo łatwo, mając przez cały czas
4)
przewagę nad przeciwnikiem.
5)
Ostateczna kolejność w turnieju hokejo
6)
wym o mistrzostwo świata przedstawia się
7)
następująco:
8)
niem
1) Kanada (mistrz świata),

Mistrzowie Okresów

Dział handlowy.

POZNAŃ

URZĘDOWA CEDUŁA GIEŁDY ZBOŻO
Do tegorocznych mi
WEJ I TOWAROWEJ W KATOWICACH. strzostw bokserskich
okręgu poznańskiego
z dnia 6 marca.
Ceny rozumieją się za towar standartowy, wzgl. śre- .stanęło 37
zawodni
liniej jakości za 100 kg te handlu hurtowym,, parytet
ków. Nie startowali
wagon- Katowice, trzy dostawie bie&ącej.
CENY ORIENTACYJNE: Pszenica Jednolita czerwo z. wodnicy z Kalisza,
na szklista 21.50—22,
jednolita 20.25—20.75, zbierana Gniezna i Leszna. Mistrzostwo Okręgu zdobyli
19.50— 20, żyto 14.'"0—14.85, Jęczmień przemiał. 17.25—
17.75, pastew. 16.25—17.75, Owies jedno!. 17.26—17.75, zbie w kolejności wag: Waikowiak, Koziołek (War
rany 16.25—16.50, Kukurydza 17.25—17.50. Mąka pszenna ta), Skałecki (W), Gorączniak (Sokół). Jarec
wyciągów'a. 0—30 proc. 38.50—41.25, 0—35 proc 37.50— ki (W), Szułczyński (W). Szymura (W), Biał
40.25. gat. I 0—50 proc. 34.75—36.50. gat. I-A 0—G5 proc.
82—38, gat. II 35—50 proc. 30.50—31.50, gat. II 30 do kowski.
65 proc. 30—31,
gat. II 35—65 proc. 29—30,
gat.
n 50—60 proc. 21.50—22.50, gat. II-A 50—65 proc. 20.50—
W czasie przerwy zawodów prezes okręgu
21.50, gat. II 60—65 proc. 19.50—20.50, gat. III 65^-70 proc.
17.50— 18.50, pastewna 11.50—11.75,
razowa 0—95 proc, poznańskiego wręczył Warcie nagrodę Państ
26.5Ó—27.50,
żytnia wyicągowa 0—30 proc. 26.25—26.75,
wowego Urzędu Wychowania Fizycznego z
gat. I-A 0—55 proc. 25—25.50, razowa 0—95 proc. 22—
22.50. Mąka ziemniaczana superior 31—31.50. Otręby okazji zdobycia tytułu drużynowego mistrza
pszenne grube pr-zem. stand. 12.50—13.00. Średnie 11.25 Polski po raz dziesiąty z rzędu. Warta otrzy
—11.50. miałkie 10.25—10.50. żyt. 10.25—10.50. Groch polny mała poza tym nagrody
Polskiego Związku
yi—28. Wiktoria 35—3,. Fasola b:aia 37—38 krasa 33—35,
kolorowa 21—22. Wyka 21—22. Peluazka 27—28. Lu Bokserskiego. Ponadto wręczono odznaki bokbin żółty 16—15.50 Łubin niebieski 14—14 50. Seradela
23.50— 24.50. Mak 102—105. Koniczyna czerwona bez kan.
110—120. biała 260—290. szwedzka 220—240 - Lucerna
chmielowa (koniczyna żółta) 70—80. Rajgras angiel
ski 116—120, Tymotka 50—60. Buraki eckendorfskle żół
te 55—65 czerwone 70—80 Rzepak zimowy 52—53 Ku
chy lniane 23—23.25, rzepakowe 14.25—14.75. Śrut soj.
bez notowań, Brut z pestek palmowych 19—23 proc w
tym 1 proc. tłuszczu 12.50—13. słonecznikowy ekstrah.
34—36 proc. 17—17.50. lniany 35—36 proc: 22—22.50,

GIEŁDA WARSZAWSKA
z dnia 6 marca.
WALUTY: Belgi belg. 88.9 089.37. dolary am er. 526.50
529.00, kanadyjskie 525.00 527,50, floreny hol. 280.30 282.02,
franki fame. 14.02 14.12, szwajcarskie 119.90 120.70. funty
angielskie 24.89 24.94, gulden'- gd. 99.75 100.25. korony
duńskie 110.60 11,1.38. norweskie 124.75 125.37, szwedzkie
127.50 128.42, liry włoskie T6.40 16.90, marki fiskie 10.70
11.00, marki nHm. srebrne 82.0^ 85.00.

Poznańska giełda zbożowa.
Ceny orientacyjne bez zmiany. Tendencja i otirot.yj
Przenica 205 spoke 'na, żyto 715 spokojna, jęczmień 235
spokojna., nasiona 181 spokojna, buraki pastewne i inne
231 spokojna. Ogólny obrót 1906.

Odpowiedzi redakcji
J. P. w Rudziczce. Wadomość o kradzieży
drzewa na szkodę niejakiego Beigla z Żor za
czerpnęliśmy z komunikatów policyjnych. Ra
dzimy zatem zwrócić się do Wydziału Śledczego
przy Dyrekcji Policji w Katowicach.
A. N. w O, Jest to niewątpliwie kolka wą
trobowa, występująca zazwyczaj z. powodu prze
chodzenia kamieni przez przewód" żółciowe. Do
choroby tej przyczyniają się w głównej mierze:
siedzące życie, tłuste mięsne potrawy, troski,
zmartwienia a w szczególności ściskanie się sznu
rówkami. Poleca się kąpiele ciepłe, okłady go
rące, smarowanie ciepłą oliwą, lewatywy, kilka
kropli eteru na cukrze. Potem pić wodę karlsbadzką, oliwę zaprawioną z kilku kroplami olej
ku miętowego lub jeśl. sprawia obrzydzenie, da
wać lewatywy z dwu kwaterek oliwy 3 razy na
tydzień. Pić herbatkę z kozłka, jałowca, piołu
nu, szałwii. Żółtaczka powstaje w związku z cho
robami wątroby, a zwłaszcza z powodu kamieni
wątrobowych. Lekarzy specjalistów nie znamy.
Rad i wskazówek udzieli każdy lekarz chorób
wewnętrznych.
J. M. 1898 Wełnowiec. 1. Będzie to przywara,
od której trudno ko lia odzwyczaić. Najlepszym
środkiem jest umieszczenie w boksie. 2. Przede
wszystkim starać się usunąć przyczyny. Należy
konia utrzymywać ciepło, okryć derami i wycie
rać dobrze brzuch słomą, Do żywienia używać
dobrego siana, dobrego starego owsa, także tro
chę sieczki. Do picia • nie dawać zimnej wody,
lecz letnie pójlo z prażonego owsa, mąki żytniej
lub jęczmiennej. Do Dolecenia jest podawać śru
towany bób i groch w formie pójła lub zmiesza
ne z sieczką. Można także domięszać do sieczki
wrzosu.
A. N. w P. 1. Na odległość w tym wypadku
trudno poradzić. Może to nareby (strupy); w
każdym razie należałoby bliżej określić, jakie są
to wypryski. 2. Zmiana zębów rozpoczyna się w
wieku 17 — 24 miesięcy. Z upływem 2 lat są
zwykle już wyrośnięte 2 szerokie zęby szczypcowe (stałe), w 2M latach bvdlę ma już 4 zęby
sieczne stałe, w 3 latach sześć, w 3Vi do 4 la
tach wszystkie ośm. U zwierząt późno dojrze
wających wyrzynają się ostatnie stałe zęby siecz
ne często dopiero po 4M latach. Mleczne zęby
wypadają bez pomocy jakiejkolwiek.

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

Ameryka (wicemistrz świata),
Szwajcaria (mistrz Europy)
Czechosłowacja (wicemistrz Europy),
Niemcy
Polska
Węgry
Anglia (wycofała się przed zakończe
turnieju).

serskie 13 zawodnikom z Majchrzyckim na
czele. Ten ostatni otrzvmal złotą odznakę.

KRAKÓW

W muszej mistrzem okręgu został Jusz
czyk (Wisła), w koguciej Łęczyński (W), w
piórkowej Czuba (Cr), w lekkiej do finału za
kwalifikowali się Mieczysławski (Olsza) i
Włodarczyk (Wisła), w wadze półśredniej za
kwalifikowali się Pancer (Makkabi) i Powal?k;
(Wisła). W średniej mistrzostwo okręgu zdo
był Gross (Makabi. w półciężkiej Pieniążek (Ol
sza), w ciężkiej Staszkiewicz (Wisła) Dokoń
czenie mistrzostw w następną sobotę.

na trójmeczu pływackim w Giszowcu

TEATR, MUZYKA I EKRAN
TEATR IM. ST, WYSPIAŃSKIEGO
W KATOWICACH»
REPERTUAR:
Wtorek o godz. 2C: „Ptasznik z Tyrolu”,
Środa o godz. 20: „Głęb?a na Zimnej“.
Czwartek o godz. 20: „Dlaczego zaraz tragedia”.
Piątek o godz. 20: „Romantyczni”.
Sobota o godz. 15.30: „Syn Boży” dla szkół. — O
godz. 19.30: Syn Boży” dla Kat. Stow. Młodz. Męskiej.
Niedziela o godz. 11: Akademia Papieska. — .0 godz.
15.30: „Syn Boży” dla Kop. Siemianowice. — O godz. 19:
„Syn Boży” dla Kat. Stow. Kobiet.

TEATR NA PROWINCp.
CHORZvW
wtorek 7 marca o godz. 16: „Syn Bo
ży” dla Stow Mężów Katolickich. — O godz. 20: „Syn
Boży”
BIELSZO WICE — środa 8 marca o godz. 19.30: „Syn
Boży”
BIELSKO — czwartek 9 marca o godz. 19.30; „Ro
mantyczni”.
CIESZYN — piątek 10 marca o godz. 19.30: „Dlacze
go zaraz tragedia”.

MIEJSKI DOM LUDOWY w Chorzowie}
Dzisiaj „Syn Boży“.
Dziś we wtorek o godz. 20

Teatr im. St. Wyspiań

Spraw towarzystw.
P. Z. Z. w Dębie.
Zebranie miesięczne Polskiego Związku Zachodniego
Katowice - Dąb odbędzie się w środę 8 marca o godz. 17
w sali p. Czupryny. Przewidujemy referat. Uprasza
się o liczne przybycie członków i gości.

w Holmenkollen

W konkursie skoków otwartych pierwsze
miejsce uzyskał niespodziewanie Svenn Erkson — Szwecja, nota 226. skoki 2 razy po 60
metrów.
Na dalszych miejscach uplasowali się
Whalberg — Norwegia, nota 225.7. skok: 62 i
60 mtr., 3) Myhra — Norwegia, nota 225.3.
skoki 59 i 58.5 mtr . 4) Birger Ruud — Nor
wegia, nota 224.9. skok' 56.5 mtr, 5) Kongs- I
gard — Norwegia, nota 222.5. skoki 2 razy po 1
59 mtr.. Maar — Niemcy, nota 212 5. skok;
44,5 , 59 mtr. 20) Heselberger, nota 209. skok:
52 i 56.5 metrów.
W konkursie skoków dla juniorów pierw
sze miejsce zdobył zeszłoroczny mistrz świa
ta Asbjoern Ruud. nota 229 skoki 57.5 i 58.5
mtr-. przed Ul landem — Norwegia, nota 223.4
skoki 56.5 i 60 mtr.
Jak widać. Asbjoern uzyskał lepszą notę.
niż Erlkson.
W biegu złożonym zwyciężył: 1) Hoffs
backen — Norwegia, nota 4-37.50. 2' Sk nnarland — Norwegia, nota 437.50. 3) Odden —
Norwegia, nota 435 30. 4) Westberg — Szwe
cja. nota 419.30. 8) Bogner — Niemcy, nota
402,61. 31 mistrz świata Berauer — Niemcy,
nota 366.10. 42 Mergaans — Niemcy.

nadesłane.
Życzenia
Długoletni, stały
czytelnik „Katolika", inwalida p. Władysław Suszlik z Michałkowie Rybnicki ,h obchodził w niedzielę 5 marca br. 65-Iecie urodzin. Najserdeczniejsze życzenia składa redakcja „Katolika“. Oby
Szan Solenizan. doczekał się 100 lat życia w
szczęściu i czerstwym zdrowiu. „Szczęść Boże!"
*
«
*
Chorzów. Długoletni czytelnik „Katolika“, p.
Józef Sieradzom z Chorzowa obchodził dnia 6-go
marca br 75-Iecie urodzin. Serdczene życznia
składają żona i dzieci. Kolporter Sarnes i nasza
redakcja przyłączają się do tuczeń.
Michałkowie®

Rybnickie.

Rolska — Łotwa 3:4
W Łodzi odbył się międzypaństwowy
mecz Polska — Łotwa w tenisie stołowym
Zwyciężyła drużyna polska w stosunku 5:4
tff / -"O,
Wszystkie spotkania stały na wysokim po
—Trzymania
mego
pieska,
aby strzegł
ziomie. Z Polaków najlepszym był Schiff
złotego zegarka!...
z Łotyszów — Joffe.

Za jeden wiersz jednołamowy (70 mml na stronie
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

CENNIK OGŁOSZEŃ:

Legendy o Przemszy.
Od granicy województw^ śląskiego w górę Czarnej
Przemszy odbywa się jej regulacja Prace te prowadzi
Zarząd Miejski Sosnowca przy pomocy finansowej Fun
duszy Pracy. Daje to okazje red. K. Ćwierkowl do wy
głoszenia pogadanki we wtorek, dnia 7 marca br. o go
dzinie 19-ej nie tylko o robotach regulacyjnych, ale i o
historii Przemszy Czarnej i Białej oraz o legendach
związanych z tymi rzekami.

100 m klas. — 1) Domagała (TPG) 1:22,8 skiego z Katowic wystawi w Miejskim Domu Ludowym
wielkie misterium katolickie Desfonles'a
min., 2) J. Heidrich (KPS) 1:23,2. Poza kon w„SynChorzowie
Boży” w inscenizacji Wiktora Biegańskiego. Bi
lety
w
cenie
od
gr 55 do zł 2.20 do nabycia w kasie tea
kursem E Heidrich 1:20 min.
100 m grzb. — 1) Jędrysek (TPG) 1:21,2 tru. Abonamenty i bony zniżkowe ważne.
min., 2) Machura (KPS) 1:23,4 min.
Wieczór Hanki Ordonówny.
100 m dow. — 1) Bąk (TPG) 1:03 min.,
W sobotę 11 bm. o godz 20 wystąpi na scenie Miej
skiego
Domu
Ludowego w Chorzowie jedyny raz prze*
2) Madei 1:08,2 min.
wyjazdem do Ameryki znana pieśniarka Hanka Qrdo-r
3 x 100 m zmiennym — 1) Giszowiec i Równa z najnowszym -epertuarem. Bilety w cenie ód
85 do zł 4.40 dt nabycia w kasie teatru. Abonenci
3:55,4 min., 2) Giszowiec 4:02 min., 3) KPS I K"
korzystają z 25 proc. zniżki. Bony zniżkowe ważne.
4:04 min.
Na zakończenie rozegrano mecz piłki Operetka poznańska pod dyrekcją Imieliwodnej pomiędzy reprezentacją Śląska mło Wojtaszka i Polańskiego p. t. „Skowronek“
dych a drużną Giszowca Zwyciężyła dru
7 marca: RYBNIK — sala Hotelu Świerklaniec.
żyna Giszowca w stosunku 5:3 (3:1).

Wielkie zawody narciarskie
W sobotę rozpoczęły
się w Holmenkollen
wielkie doroczne za- ^
wody narciarsk.e
państw skandynaw
skich. Pierwszego dn.
odbył się bieg na 18
km. otwarty i do kom
binacji- Pierwsze miejsce zajął Norweg Brodahl w czasie 1:10:29 przed Finem Olkinuora
1:11:11. Finem Kurikkala (zwycięzca zawo
dów FIS w Zakopanem) 1:11:24. Szwedem
Matsbo 1:11:38 i Szwedem Edinem 1:11 38
6-tym był narciarski mistrz świata na 50 km
Norweg Bergendahl 1:12:01, a 7 Norweg HoffsBacken 1:12:06.
W niedzielę, w drugim dniu zawodów nar
ciarskich w Holmenkollen. odbył się konkurs
skoków Na konkursie obecnych było przeszło
70 tys osób W loży honorowej zajęła miej
sce rodzina królewska Przebudowa skoczni
okazała się dość nieszczęśliwa — tak. że nar
ciarze mieli duże trudności przy skokach po
wyżej 50 metrów. Z 500 skoków, oddanych
przez 250 uczestników, przeciętnie co czwar
ty skok był z upadkiem Mistrz świata Berauer. miał pierwszy skok 60 m z upadkiem, a
drugi ustany 59 m Prowadzący w kombinacji
klasycznej Norweg Hoffsbacken miał oba sko
ki ustane 48.5 i 53 m Najdalsze skoki ustane
uzyskał Szwed Sven Eriksson 62 i 62 m Z
wybitniejszych zawodników skoki ustane mie
li poza tym Norweg Myhra (62 i 58,5 m) i Bir
ger Ruud (56,5 i 60 m).
Pierwsze miejsce w konkursie skoków do
biegu złożonego zdobył Skinnarland — Nor
wegia. nota 216. skoki 57,55 mtr. przed Walonenem. Oddenem i Karlsonem.

Kronika radiowa

LWÓW

Tytuły mistrzów okręgu lwowskiego w ko
lejności wag zdobyli: Lubiński (Czarni), Gó
recki (Lechia), Sidelnikow (Lechia), Chrostek
(Cz.), Biłyj (Ukraina), Podkowicz (L) Koprow
ski (Polonia Przemyśl). Szkarkowski (L).

Jędrysek wygrywa

W niedzielę na pływalni w Giszowcu ro
zegrany został trćjmecz pływacki o nagrodę
kpt. Stefańskiego pomiędzy drużynami T. P
Giszowiec, K. P. Siemianowicie i Pogoń z
Katowic.
Wyniki notujemy:
400 m dowolnym — 1) Jędrysek (TPG)
5:17 min., 2) Wypukoł (Pog.) 5:38,6.
200 m klas. — 1) Machowski (KPS) 3:03
min., 2) Malik (KPS) 3:04 min. Poza kon
kursem Jerzy Heidrich miał czas 2:51,4 min
200 m dow. — 1) Madej (TPG) 2:35,8 min.
2) Wypukoł 2:36,4 min.

Środa 8 marca
KATOWICE. — Godzina 5.30—7.00 Audycja poranna.
7.0G Dziennik poranny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 i 11.00
Audycja dla szkół. 11.25 Walce Józefa Straussa — płyty.
1157 Sygnał czasu. 12.03—13.00 Audycja południowa. —
14.00 Muzyka rozrywkowa orkiestry rozgłośni katowic
kiej. 14.40 Najnowsze książki dla młodzieży omówi Al
fred Jeslonowski. 14.50 Wiadomości bieżące 1 giełda.
15.00 „W pokoiku Hani“ — audycja dla dzieci. 15.30
Muzyka obiadowa. 16 00 Dziennik popołudniowy. 26.05
Wiadomości gospodarcze. 16.20 Dom
szkoła. 16.35 Mi
niatury kwartetowe. 16.58 Audycje KKO. 17.00 O go
spodarcze planowej — odczyt. 17.15 Melodie Pokucia —
aud^tMa słowno-muzyczna. 18.00 Audycja okolicznościo
wa. 18.25 Wiadomości sportowe. 18.30 Nasz jeżyk 18.40
„Zasiłek czy maca“ — dialog. 19.00 Koncert rozrywko
wy. 20.35 Audycie Informacyjne. 21.00 Koncert Chopi
nowski. 21.30 Dialog radiowy ..Przy stoliku literackim”.
22.00 Z życia gospodarczego Śląsk... 22.10 Koncert roz
rywkowy. 23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczor
nego 1 komunikat meteorologiczny.

Abonament«
miesięcznie na poczcie lub o agenta z odno
szeniem do domu
przyjmują! poczta (listowi), agenci klocki
i Administracja.

1,50

