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Wielkanocne bila dzwony
Rozkołysały sie radosne dzwony na szczytach
wieżyp kościelnych- Bija serca poteżne w dźwięcz
ne łona śpiżowe i wołała na świat cały, na ludzi
i łąki i lasy i poła,
na stwór wszystek,
co pełza po ziemi i
^
wzbija sie na lotjjjL
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nych
skrzydłach
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pod niebios sklepie* \ *** &
nia:

Wielkanoc — to święto zmartwychwstania, świę
to zwycięstwa ducha nad materia, prawdy nad fał
szem, miłości nad nienawiścią —- zwycięstwo świa
tła nad ciemnościami.
WielkailOC tO
zapowiedź

Chrystus
zmartwychwstał!
A z piersi ludzkiej,
uciśnionej
niedola
dnia 1 niestrudzona
troska bezsennej no
cy, iuzuje sie ciężar
strapienia, dobre ja
kieś uczucie poczy
na sie kołatać po
duszach ludzkich, ia
sna nadzieja pow
staje z próchna i łez
przeżytych ułud i
zwątpień i powiewa
zielona gałezia ży
cia, życia co zwycię
ża śmierć i ciasne
ciemnie grobowe.
A dzwony bija coraz głośniej Coraz
potężniej huczy ich triumfalna pieśń, niosącą szczę
śliwa nowinę, że Chrystus, który umarł był i do
grobu był zlożon — zmartwychwstał!
1 na odgłos ten przyroda stroi sie w radosna sza
tę zieleni, ptactwo powraca z dalekich krain do
gniazd rodzinnych, ludzie wychodzą z pod niskich
strzech wieśniaczych i jedno wielkie, potężne
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rozbrzmiewa zewsząd w odpowiedzi na śpiżowe
nawoływanie dzwonów kościelnych.

ne talenty, ż których
kiedyś
przyjdzie
zdać rachunek. Blada narodowi, który stracił swój
talent lub zakopał go w ziemi: biada narodowi, któ
ry nie pomnożył uczciwie otrzymanych dóbr łub
naraził je na szkodę! Który je stracił, niechaj pra
cuje, aby je zdobyć z powrotem, aby z próżnymi
rękoma nie stanał w wielką zmartwychwstania go
dzinę- Te otóż dary zachować, pomnożyć, a wzbo
gacić w cnoty własne nieśmiertelne dusze — to na
sze odrodzenie, to zmartwychwstanie narodu na te]
ziemi, to wielkie przygotowanie na przyszłe zmartwychpowstanie w wieczności.
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27, 28, 29 go mana 1937 roku.

Sprostowanie plotki na temat
„ustąpienia“ Wojewody Grażyńskiego
Sobota,

27
marca

Dziś: Wielka Sobota
Jutro: Zmartwychwsta Cfaryst. Pana
Wschód słońca: 5,24
Zachód słońca: 18,00

KATOWICE. Od dziewięciu z górą lat pew
na część prasy periodycznie wysila się na pro
dukcję plotek na temat Wojewody Grażyń
skiego. Rokrocznie powtarza się zwłaszcza
wiadomość o ustąpieniu Wojewody Grażyń
skiego. W ostatnich dniach nastąpiło na ła

Pogada na sofeöfis

Zatarg w We Jeiiami«" (Sziera) trwa

Najpierw wzrost zachmurzenia aż do deszczu
począwszy od zachodiu kraju po czym zachmu
rzenie. zmienne i przelotne opady o postaci tnie
Katowice, 27 marca.
szai.ej Po większym wzroście temperatury po
Jak już informowaliśmy, w hucie „Sie
nowne ochłodzenie Początkowo umiarkowane
wiatry południowe i południowo - zachodnie la mianowice“ (Szellerä) powstał zatarg w
W górach halny), w ciągu dnia przechodzą w związku z zamierzonym unieruchomie
porywiste zachodnie i póinoci.o - zachodnie.
niem jednego bloku pieców prażalniczych.
POŚWIĄTECZNE WYDANIE „KATOLIKA".
(—) Dzisiejszy świąteczny numer „Katolika",
obejmujący 10 stron druku bogato ilustrowanych,
przynosi poza aktualnymi wiadomościami polity
cznymi i lokalnymi, specjalny 4-stronny dodatek
Świąteczny, a nadto stałe dodatki „Niedziela" oraz
dodatek dla dzieci i młodiieży „Mały Katolik".
Czytelnicy mają więc na okres świąteczny dużo
ciekawego i pożytecznego czytania.
Następny, póświąteczny numer „Katolika“ wyj
dzie we wtorek 30 marca br. rano o zwykłym
czasie.
Szanownych Czytelników naszych upraszamy
bardzo o polecanie i rozpowszechnianie „Katolika"
w Czasie świąt wśród krewnych, znajomych i przy
jaciół swoich. „Katolik" jest najtańszą codzienną
gazetą na Śląsku, jedynym pismem ludowym,
szczerze i otwarcie broniącym interesów i spraw
całego społeczeństwa polskiego na ziemi śląskiej.
Jest prawym przyjacielem ludu, ’.© też bez za
strzeżeń zasługuje na poparcie. Drodzy Bracia i
Drogie Sióstr;# dokłada,cie starań, aby „Katoliko
wi" zjednać jak najwięcej nowych abonentów na
miesiąc kwiecień. W każdej rodzinie polskiej niech
będzie przede wszystkim „Katolik“!

mach niektórych organów seryjne powtórze
nie analogicznej wieści.
Nie wdając się w zbyteczne komentarze,
ograniczamy się do stwierdzenia, opartego na
miarodajnej informacji, że również świeża
plotka na temat ustąpienia Wojewody Grażyń
skiego pozbawiona jest wszelkich podstaw.

W związku z tym zatargiem onegdaj odby
ta się w generalnej dyrekcji Zakładów Ho
henlorego konferencja, której przewodni
czył Komisarz demobilizacyjny p. inż. So
roka. Konferencja ta nie doprowadziła do
p«-rozumienia, jednakowoż stworzyła dal
sze możliwości utrzymania obecnego sy
stemu pracy przy turnusie 2:1, zaś nadmia'
załogi wynikły z faktu unieruchomienia
bloku pieców, co ma nastąpić z dniem 15

kwietnia br. — ma być rozmieszczony w
innych zakładach lub też na samej hucie
,,Siemianowice“,
gdzie tego wymagają
względu ruchu, względnie konserwacja uiządzeń zakładu.
Wyniki konferencji zostały w dniu
wczorajszym przedstawione załodze przez
przedstawicieli robotników. Załoga posta
nowiła odczekać ostatecznego załatwienia
sprawy zatargu do dnia 5 kwietnia, albo
wiem z powodu wvnikiych nieporozumień
pomiędzy przedstawicielami robotników i
dyrekcją co do produkcji — Komisarz de
mobilizacyjny jeszcze raz zbada sytuację na
miejscu.

fladosnego

iŁllelufa.

życzy Redakcja i Administracja „Katolika“ Szanownym Kolporte
rom, Agentom, Korespondentom, Współpracoumikom i Drogim Abo
nentom, Przyjaciołom i Czytelnikom naszego pisma.
Niech radosne święto Zmartwychwstania,

ukoronowanie Dzieła

Odkupienia, napełni nas wszystkich Łaską i Pokojem Chrystusowym.

J. E. Ks. J. Gawlina, biskup Wojsk Polskich,
zwiedził ostatnio toojskowy szpital okręgowy
nr 1, gdzie udzielił Bierzmowania, pocieszał
chorych i krzepił ich słowem Bożym.
UWAGA OBYWATELE DZIELNICY ZALESKIEJ
(—) W ł-gie św, Wielkiejnocy o godz. 17.30
Krąg Starszo-Harcerski z Katowic III urządza w
sali p. Spyry wieczorek humorystyczny oraz kon
cert orkiestry mandolinowej, na który obywatel
stwo dzielnicy Załęskiej jaknajuprzejmiej zapra
sza.
GRY I ZABAWY DLA DZIECI.
(—-) Okręgowy Ośrodek W. F. w Katowi
cach w porozumieniu ż referatem dziecięcym
Polskiego Radia, organizuje w kwietniu dla dzie
ci w wieku od 8—12 lat gry i zabawy. Ćwicze
nia odbywać się będą w sali gimnastycznej przy
ul. Raciborskiej 6 we wtorki i p.ątki od godz.
16—18. Korzystanie z ćwiczeń jest bezpłatne.
Zgłoszenia: Okręg. Ośrodek W, F. w Katowi
cach, uil. Kisielińskiego 23, tel. 344-50, Pierw
sza lekcja odbędzie się 6 kwietnia.

Z Katowickiego

Prace przy budowie nowego szybu
w Jedłowniku
Donosiliśmy swego czasu o budowie no
wego szybu wyciągowo-wentylacyjnego w
Jodłowniku (pow Rybnik). Budowy tego
szybu podjęły się dyrekcje kopalń „Anna“
w Pszowie i „Ema“ w Radlinie. Szyb bę
dzie miał za zadanie wentylowanie oba
wspomnianych kopalń. Ponadto szybem
tym wydobywany będzie także węgiel, bv
odciążyć główne szyby. Będzie to także

szyb zjazdowy. Prace około budowy szybu
kontynuowane od kilku tygodni postępu
ją szybko naprzód. Obecna głębokość wy
kopanego szybu wynosi około 20 metrów.
Do głębokości 60 metrów znajduje się gli
na, co powoduje szybsze posuwanie się ko
lumny wiertniczej w głąb ziemi. Przy bu
dowie nowego szybu zatrudnionych jest CZYTELNIA T. C. L. W BIELSZOWICACH.
(K) T. C. L. w Biels,zowicach posiada w
przeszło 50 ludzi.
własnym lokalu Czytelnię publiczną, która jest

S. O. $.1 Atak wadrobyl...
Ks. Juliusz Bieniek, kanclerz kurii biskupiej
śląskiej, mianowany został biskupem tytu
larnym Dascylium i sufraganem diecezji ka
towickiej. Ks. biskup-nominąt Bieniek po
chodzi z niemieckiej części śląska. Urodził
się 11. Jj. 1893 r. w Sowczycach (pow. ole
ski). Święcenia kapłańskie otrzymał we Wrosławiu 16. 6. 1918. Kanclerzem kurii biskupiej katowickiej był od r. 1930.
PIELGRZYMKA ŚLĄSKA DO WILNA.
(—) W dniach od 1—-5 maja br. urządzają Kato
lickie Stowarzyszenie Kobiet i Liga Katolicka w
Katowicach pielgrzymkę do Wilna, pod protekto
ratem JE. ks. biskupa Stanisława Adamskiego. W
programie zabytków Wilna, Trynopola, Werek. —
Koszta udziału zł 18. Wyjazd z Katowic nastąpi
sobotę, 1 maja o godz. 18,-45, powrót w środę 6
maja rano. Zgłoszenia przyjmują do 15 kwietnia
i udzielają informacyj Katolickie Stowarzyszenia
Kobiet — Katowice, ul. Piłsudskiego 20. tel. 345,07,
Liga Katolicka — Katowice, ul. M. Piłsudskiego 58
tel. 313,30.
CZY SPEŁNIŁEŚ JUŻ SWÓJ 030WIĄZFL?
(—) Akcja zimowej pomocy bezrobotnym
jest na ukończeniu. Zanim zostanie ogłoszony
iei wynik, osoby i zakłady pracy. Które zade
klarowały na zimowa pomuc bezrobotnym od
powiednie kwoty winny je uiścić o ile możno
ści iaknaiszybciei na odpowiednie konta PKO.
Komitetów Obywatelskich. Osoby zaś i firmy,
które dotąd nie odpowiedziały na apel Wydzia
łów Wykonawczych Komitetów Obywatel, kich.
Zimowej Pomocy Bezrobotnym i chciałyby się
uchylić w ten sposób od świadczeń na bezro
botnych, złożonych tak ofiarnie przez szerokie
rzesze polskiego świata pracy, będą skłonione

Nie dopuszczajcie do tej ostate-czmości, która
powstaje przy zaniedbaniu niedomagań wątroby.
Zioła magistra Wolskiego ze znak. ochr. „Biłloisa“, zawierające rośliny egzotyczne Ccmibrettum i Bo Ido pobudzają wątrobę do prawidłowej

pracy i normalnego wydzielania żółci oraz po
wodują naturalne wypróżmi-enie. Stosuje się je
przy chorobach wątroby, woreczka żółciowego,
kamicy żółciowej i żółtaczce. Wytwórnia: Ma
gister Wolski, Warszawa, Złota 14.

jeszcze, w innv sposób do wykonania obowiąz
ki wobec bezrobotnych. Odnosi sie to oczywi
ście do tyci- wszystkich osób czy firm. które
będąc w możności złośliwie bojkotują akcie zi
mowe! pomocy bezrobotnym.
PRZYJĘCIA DO SZKOŁY PODCHORĄŻYCH
LOTNICTWA, KSZTAŁCĄCEJ NA OFICE
RÓW ZAWODOWYCH.
(—) Min. Spraw Wojsk, ogłosiło warunk;
przyjęć do Szkoły Podchorążych Lotnictwa,
kształcącej na oficerów zawodowych. Dokład
nych informacji w tej sprawie udzielają: Okrąg
Wojewódzki LOPP, Katowice, Województwo,
Obwody LOPP. przy Starostwach w Bielsku.
Cieszynie, Katowicach, Pszczynie, Rybniku,
świętochłow each, Tarn. Górach i Obwód LOPP
w Chorzowie w gmachu Polskich Kopalń Skar
bowych. Po informacje należy zgłaszać się oso
biście,, gdyż placówki te nei mają możności do
starczenia na pisemne zapytanie egzemplarza
warunków. O przyjęcie do szkoły ubiegać się
mogą absolwenci szkół średnich, z ukończonym
17 rok.em życia a nie przekroczonym rokiem 21,
obywatele polscy. Termin składania podeń do
1 maja br.

uwagę zwiedzającej licznie wystawę publiczno
ści. Pożądanem jest, aby z tej rzadkiej okazji
urządzenia w Katowicach tak pięknej wystawy
skorzystała i nasza młodzież szkolna, oraz orga
nizacje społeczne.

JUBILEUSZOWA WYSTAWA DZIEŁ
WOJCIECHA KOSSAKA W KATOWICACH.
(—) Otwarta pod protektoratem P. Woje
wody Dra Grażyńskiego w salach reprezentacyj
nych śląskiego województwa wystawa jubileu
szowa dzieł Wojciecha Kossaka obejmuje około
100 dzieł, wypożyczonych z muzeów naszych,
które stanowią kościec twórczości artystycznej
wielkiego batalisty mistrza Wojciecha Kossaka.
Wystawa otwarta jest codziennie od god'z. 10
rano do 6 wieczorem. Staranność urządzenia
wystawy, oraz pięknie wydany katalog zwraca

Z WALNEGO ZEBRANIA KOŁA LOPP.
KATOWICE-DĄB.
(K) Walnemu zebraniu Kola LOPP w sali p.
Czupryny w Dębie przy udziale około 70 osób
przew. p. Olszówka. Ze sprawozdania zarządu
wynikało, iż dochody wynosiły 2407,41 zł, Koło
urządziło szereg impress w czasie XIII Tygodnia
Lotn, i Dnia Wojew. W nowym zarządzie p,
tnż. Czuszika obdarzono tą samą funkcją, którą
chętnie przyjął, stawiając sobie za ceł dalszego
rozszerzenia Koła na tot. terenie, tak pod wzglę
dem organizacyjnym jak i propagandowym.
Dalsi członkowie zarządu: Wiceprezes A. Kosa,
sęfcr. naucz. Gjrżyb, zast. E, Nowak, skarbnik
Ryborzs koindt. policji Dąb, członkowie zarządu
pp. Rzy mikowa, śniegocki, Kocek, W. Grabirwodą,
Kręcik, Lubow iozówma.

UROCZYSTOŚĆ 16 rfOciżNIGY PLEBISCYTU.
(—) W uh. niaizieię obenod-ono uroczystość
16 rocznicy plebiscytu z inicjatywy Stowarzysze
nia Śląskich Praacowników Plebiscytowych. Ra
no odbyło się nabożeństw: na intencję męczenni
ków i zmarłych plebiscytowców oraz peowiaków
i poległych powstańców — w kościele św. Anto
niego w Chorzowie 1. Mozę św. celebrował za łożo
ny działacz plebiscytowy ks. prof. Gmełka. Na
stępnie odbyło się uroczyste zebranie w Do.au
Polskim w Chorzowie zudziałem delegatów z całe
go Śląska pod przew. St. Pa tłoka z Chorzowa. —
Ak; lainy referat historyczny wygłosił wiceprezes
Stowarzyszenia p. R. Lubes, zaś prezer p. W. Wa
niek zilustrował zagadnienia społeczno-narodowe.
JUGOSŁOWIAŃSKI CHÓR „OBILIC"
(—■) 5 kwietnia przyjeżd-a do Katowic słynny
jugosłowiański chór akademicki „Obilic" złożony
ze 120 osób. „Obi.ić“ został odznaczony przez
Rzeczpospolitą Polską or i erem Polonia Restituta
w r. 1932 za popularyzowanie pieśni polskich w
Jugosławii.

czynna dziennie od godz. 6.45 do 22 bez prze
rwy. W czytelni znajduiją się czasopisma do
dyspozycji członków i dla odwiedzających, któ
rych dzienna liczba wynosi przeciętnie 90 osób,
a w dni wypożyczeń książek dochodzi do 200.

Z RADY GMINNEJ W BYTKOWIE.
(K) Na ostatnio odbytym posiedzeniu Rady
pod przew. naciz, gminy p. Wadowskiego uchwa
lono pobrać tytułem specjalnych opłat drogo
wych w roku rach. 1037/38 kwotę 5.742,87 zł i
rozłożyć ją na następujących płatników: 2,500
zł na płatników państw, pod. przemysłowego,
1420,70 zł na płatników pod. budynkowego i
1822,17 zł na platn. państw, podatku gruntowe
go. Przyjęto dodatek do preliminarza budżeto
wego na r. 1937/38 w kwocie 5742,87 zł. Uchwa
lono domagać się, aby wojewódzka władza prze
mysłowa wydała zarządzenie, że na prowadze
nie przemysłu okrężnego w gminie Bybków bę
dzie wymagane osobne zezwolenie Zarządu gmi
ny Bybków. Rozpatrzono zgłoszone sprzeciwy
odnośnie specjalnej opłaty drogowej za r. rach.
1936/37 oraz przyjęto do wiadomości pisma pro
testacyjne Związku właścicieli domów i grun
tów. W sprawach gminnych uchwalono wysłać
delegację do starosty.

Z Chorzowa

DYŻURY LEKARSKIE W KATOWICACH.
DYŻURY LEKARSKIE V CHORZOWIE,
(—) Dyżur lekarski z ramienia Kasy Chorych
(=) Dyżur świąteczny dla członków Kasy Cho
Katowic w niedzielę, 28 marca br. poln ą pp. leka
rze: dr Hurtig, ul. 3-go Majt 6, dr Krajewski, ul. rych w dniu 28. hm. pełnić b^dą: p. dr Matoga, w
Dyrekcyjre 8 i dr Adamczyk Bogucice, ul. Kra Chorzowie I, ul. Sobieskiego 2 i dr Zbroja w Cho
kowska 46, w poniedziałek., 29 marca br. dr Bu rzowie II, ul. 3-go Maja 2. — Dyżur w drugi dzień
trym, ul. Plebiscytowa 2, dr Korn, ul. Pocztowa Świąt w dniu 29 bm. pełnić będą: p. dr Pawłowski
nr 14,16 i dr Kalinowski , Bogucice, ul. Krakowska w Chorzowie I, ul. Wolności 60 i dr Lcx w Chorzo
• wie 111, ul. Kościelna L
nr 39.

27. 28 I 29 go marca 1937 roVti.
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ZARZĄD NCHZP. W GOLEJOWIB.
(R) Walne zebranie Nar. Chrz. Zjedn. Pracy
koło Golejów w sali p. Kalużowej wybrało do no
wego zarządu nasL członków: pp. Boloczek Wik
tor kier. szkoły (prezes po raz 3) Szaboń Franci
szek nacz. gminy zast. prezesa, Mroź Władysław
sekretarz, Nieszperek Szczepan zast. Skarbnikiem
katowickiej posła St. Ligonia, jest pierwszym wybrano Ni esz perka Mikołaja. Na dalszych człon
ków zarządu wybrano pp.: Majnusz Alfons i Natego rodzaju gmachem w Polsce.
wort Franciszek, Nieszporek Szczepan i Andrze
Będzie on służył jako objekt doświadczal jewski Jan. Na zebraniu referat wygłosił prezes
ny dla badań jakie „Polskie Radio“ przepro p. Potoczek.
wadzi dla zebrania danych naukowych, które
PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE
zużytkuje przy budowie centrali w Warsza
W CZYZOaICAGH.
wie. (K)
(R) Towarzystwo Polek w G^yżowicach odgry
wa w drugie święto Wieikiejnocy na sail p. swo
body dwie sztuki teatralne, jedną o charakterze
religijnym „Mauonna w lesie" i humoreską „Przestrójka". Początek przedstawienia o godz. 18. IIprasza się o jaknajiiczniejszy udział w przedsta
wieniu.

Rozgłośnia Katowicka Polskiego Radia

będzie wyrazem ostatnich zdobyczy naukowych
Budowa gmachu rozgłośni „Polskiego Ra
dia“ w Katowicach (narożnik ulic J. Ligonia i
Kr. Jadwigi), postępuje w szybkim tempie i
zostanie ukończoną w dniu 1 lipca bieżącego
roku. W dniu tym nastąpi rozpoczęcie nada
wania audycji regionalnych. Według uprzej
mie udzielonego nam wywiadu, przez projekto
dawcę gmachu rozgłośni katowickiej p. inż.
Tadeusza Łobosa, nowa siedziba śląskiej roz
głośni Polskiego Radia urządzona będzie w
sposób zupełnie nowoczesny i wyposażona sto
sownie do najnowszych wymogów radio-tech
niki.
Gmach podzielony będzie na dwie zasad
nicze części, pierwszą mieszczącą biura roz
głośni, drugą ściśle izolowaną obejmującą duże
studio nadawcze o pojemności 500 osób, małe
studio dla solistów i muzyki kameralnej, stu
dia speakazowskie i odczytowe oraz urządzenia
techniczne (ampliiikatornię itp.).
Studia między sobą będą ściśle izolowane w
sposób niedopuszczający przesłuchu z jednej
ubikacji do drugiej, poza tym izolowane od
zewnątrz.
Celem osiągnięcia jaknajlepszych warun
ków akustycznych wyposażenie ubikacji na
dawczych zostanie wykonane z materiałów
bądź to chłonących, bądź refłeksujących
dźwięk. Będą tu zastosowane zdobycze nau
kowe jakie osiągnięto przy budowie czołowych
rozgłośni europejskich (Wiedeń, Hilwersurn).
Ha uwagę zasługuje sposób ogrzewania i
przewietrzania studij; zostanie tu zastosowany
po raz pierwszy w Polsce system klimatyza
cyjny Camera, polegający na tym ze do da
nych ubikacji będzie wtłaczane od góry po
wietrze podgrzane względnie oziębione (w lecie) do odpowiedniej temperaturv i nawilgo
cone względnie odwilgocone w specjalnej apa
raturze; system ten pozwala na utrzymywanie
przez cały roK jednakowych warunków ter
micznych i w idealny sposób odpowiada po
stulatom higieny, gdyż równocześnie powodu
je też oczyszczanie powietrza danych ubika
cji.
Jak już wyżej zaznaczyliśmy, budowa
gmachu rozgłośni wykonywana jest według
proiektu inż. arch. Tadeusza Łobosa. zdobyw■U
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cy pierwszego miejsca na specjalnym konkur
sie. Kubatura gmachu wynosi około 8 tysięcy
metrów kubicznych, preliminowane koszta
wyniosą łącznie z wszystkimi specjalnymi urządzemami okrągło 300 tysięcy złotych. —
Gmach ten, budowa którego doszła do skutku
dzięki usilnym staraniom dyrektora rozgłośni

Pan Jezus po Zmartwychwstaniu łamaniem chleba daje się poznać uczniom swoim
w Emaus.
MARIA CZESKA MĄCZYŃSKA.

W modlitwie matka zatonęła Pana...
Przed zamglonymi od łez jej oczyma
każda znów Syna krwią rozbłyska rana.
Zda się jej jeszcze, że w objęciu trzyma
to ciało martwe i że drżące dłonie
objęły głowę w cierniowej koronie,

ZJEŻDZIE OKRĘGU CHORZOWSKIEGO
O. M. P.
(=) Onegdaj odbył się w Bali Katolickiego Do I widzi, jako ciemń powieki skrywa
mu Ludowego w Chorzowie pierwsz walny zjazd oczy jej Syna, bolesne i chmurne,
oddziałów Miodł.eży Powstańczej okręgu chorzo i tę łzę widzi, co powoli spływa
wskiego. Na zjazd przybyli przedstawiciele władz przez krwi zastygłej korale purpurne
i związk' p. insp. Manka w zast. marszałka Grze
sika, dr Brud' iak w zast. p. star. .y Szalińskiego, i okrążając usta rozchylone,
por. Husa.owski z ramienia Miejskiego Ośrodka aż na jej wdowią opada zasłonę.
PW. i WF.. -nsp. Mitik, inż. Wielgus, p. Michaiczyu. p. Pulawsid, p. sen. Kornkowa, p. Jaworowi- I wtedy, drżące wzruszeniem jej wargi
czówna oraz członkowie i sympatycy uMP. Zjazd tę łzę ostatnią zcałowały z szaty,
zagaił prezes narządu Gł. p. Kempny . przedsta : i już nie mogło serce znaleźć skargi,
wił idee i wvtyczne UMP. W końcu uchwalono , nadziei przed nim rozwarły się światy,
wśród burzhwvch oklasków wysłać depesze hoł
downicze do o. Wojewody dr Grażyńskiego, sen. ból, kędyś zniknął, chociaż drżące dłonie
Korakiego jako prezesa Gł. Zarządu Zw. Powst. tuliły głowę w cierniowej koronie.
Śl. i mec. Witczaka jato Gł. delegata do OMP. Z
kolei nastąpiło sprawozdaanie zarządu, z którego A teraz, teraz, rankiem dnia trzeciego
wynikało, ze okręg :ho - O'vski i zwija działalność w modlitioie matka zatonęła Pana,
we wszystkich kierunkach Po udzieleniu absoiu siłą tęsknoty wznosi się do Niego,
toriuiii wybrano nowy zarzrd, w skład którego płomieniem ducha pożądaniem gnana,
weszli jako i o-es Tobola. 1 wic-prezes Górecki, II. raz jeszcze winy opłaca ludzkości
wiceprezes Skrzypczak, sekreta:z Sonsala i skarb całym wszechświatem bólu i miłości.
nik Lang' -minet. W skład Komisji rewiz. weszli
pp. Pańczvk Tomala, Cichy. Stanoszek i D. Bugla.
NOWE SEKCJE PROPAGANDY KUPiECTWA
POLSKIEGO
(=) Onegdaj odbyło sie zebranie Komitetu
Tygodnia Propagandy Polskiego Zw. Zachuiin.
w Kasynie Urzędniczym Polskich Kopalń Skar
bowych pod orzew dvr. dr Zagórowskiego Po
zagaieniu zebrania wybrano trzy sekcje: finan
sowa propagandowa i imprezowa. Kierown,kiem sekcii finansowej został dr Zagórowskj.
przewodniczącym propagandy oro-f. dr Jaku
bowski a sekcji i-mprezow„ dr Brudnjak. Uch w a
łono w ciagm Tygodnia Propagandy urządzać
odczyty w miejscach publicznych, w świetli
cach organizaevj. stowarzyszeń oyiz w szko
łach Poza tvm postanojviono wy-,odezwy
i pilotki oraz zorganizowanie koncertów ork.estry wojskowej w miejscach publicznych. W kun
cu uchwaiono urządzić uroczysta akademie w
dniu 7 kwietnia w Domu Polskim w Chorzowie.
Szczegółowy program akademii podamy będzie
do wiadomości w afiszach.

Za gotówkę
rabatu

Z Tarnogdrsiuego

szept jakiś kwiatów pochylił kielichy,
bo stare słońce śpi jeszcze na wschodzie,
PRZEDSTAWIENE W BORUSZOWICACH.
a pełnym światła stał się ogród cichy.
(T)
Kółko Teatralne im. Juliusza Słowackiego
— Maryjo, widzisz — szept przestrzenią
przy Świetlicy Międzynarodowej w tioruszowicach
wionie odegrało
w miejscowym kasynie fabrycznym dra
zda się, że światu drugie słońce płonie.
mat w ; aktach pt.: „Tragedia Matki". Wykonaw
cy poszczególnych ról wywiązali się bardzo do
A oto nagle drgnęły drzewa senne
brze.
i rozszumialy się z wiatru powiewem,
a otrząsając łzy rosy promienne,
radosnym, dziwnym rozłkały się śpiewem —;
— Maryjo, słyszysz? Pieśń życia radosna
„SWÓJ DO SWEGO".
snuje się wokół, czyż powraca wiosna?
(L) Pod tanin. hasłem odbyło się w Lublińca
Czy po raz drugi wiosna świat przejmuje?
zebranie publiczne w związku z propagandą pol
Potęgą życia drżą nasze konary,
skiego kupiectwa i rzemiosła; na zabraniu adwoka . p. Wędrychowicz odczytał obszerny rełerat
Fc .gą życia w naturze się snuje
Wynika z niego, że charaktei ystyczną cechą oi jakaś radość przejmuje bez miary.
becnej doby jest dążność poszczególnych państw
Maryjo, słyszysz? To natura cała
do usamodzielnienia się gospodarczego. Pojawiło
na rozkaz Syna Twego zmartwychwstała!
się wskutek tego now» pojęcie — niepodległości
gospodarczej państwa. Początkowo ped tym ter
A ona?... Ona dojrzała grób pusty
minem rozmawiano uniezależnienie się od zagra
tam, w Józefowym dalekim ogrodzie
nicznej wytwórczości i wymiany w zakresie pro
i odrzucone silną ręką chusty
duktów wojennych. Z kolei pojęcie n ezaieżnośd
i blask, jak gdyby o słonecznym wschodzie, gospodarczej doznaje znacznego rozszerzenia, tak,
i ona jedna przez swe miłowanie
że dziś wymaga się u nas, by wytwórczość i wy«
azieliła Syna swego Zmartwychwstanie!
miana znajdowały się w rękach polskich.

Z LubäfniedcSego

HEBLE

Od złotych

te,—
mieś. począwszy

AKTUALNE DLA ROLNICTWA.
(L) Ze względu na rozszerzająca sie chorobe taka ziemniaczanego Miejski Urząd Policyj
ny w Lublińcu przypomina rolnikom i użytko
wnikom parcel ziemniaczanych wydane za rzą
dzenie w surawie zwalczania raka i zakazuje
sadzenia ziemniaków nieodpornych. Ziemniak:
ri.tkood2.orne (różnych odmian) zakwalifikowane
Przez ol. Izbę Rolnicza można nabyć w gospo
darstwie rolnem Zakładu Psychiatrycznego i
Szkoły Rolniczej w Lublińcu oraz w okolica*
nych majakach iąk: Pawonków. Sadów Lipie
$1. Kochcice. Hadra. Koszęcin i Kochanowice,

Z Bielskiego
Po rekordowo nisiuch cenach i nader dogodnych
warunkach płatności sprsedaje
DOM HEBLOWY

Z pszczyńskiego
WIECZÓR SOKOLI W MIKOŁOWIE.
(P) Vv drugie święto Wielkanocne o godz
19-ei odbędzie sie w sali Domu Polskiego wie
czór Sokoli z bogatym programem.
WISŁA MAŁA PRZECIW WŁÓCZĘGOSTWU.
(P> Na ostatnim posiedzeniu rada gminna w
Wis, Małej uchwaliła zwrócić się do władz prze
łożonych o spowodowanie ukrócenia plagi włó
częgostwa, którą gmina od dłuższego już czasu
bywa nawiedzona. Ponadto Kada uchwaliła po
kryć koszta za dostarczenie koni na wypadek po
żaru. Natomiast do ćwiczeń strażackich będą go
spodarze zobowiązani dostarczać koni bezpłatnie
według porządku, który przez gminę zostanie do
datkowo ogłoszony,

I oto nagle w zacisznym, ogrodzie

WALNE ZGROMADZENIE A. E. Z.
(R) Dnia
bm. odbyło się warne zgroma
dzenie AKademickiego Koła Zoran w Żoracn. Po
łumiainosciacii wstępnych przystąpiono üo sprawozuan ustępujących władz. W sprawozdaniach
tych odzwiercieina się kolosalny rozwój i postęp
Koła w stosunku do lat ubiegłych, zarówno pod
względem liczeb ym, jak i materialnym i organi
zacyjnym — a wśród społeczeństwa zyskuje ono
sobie coraz większy szacunek i należne mu miej
sce. W dyskusji podkreślono owocną, pern^ po
święceń i bezinteresowną pracę ustępującego za
rządu — co również znalazło wyraz w gorącym
pouziękowann pod jego adresem skierowanym.
Wybór do nowego prezydium dał następujący wy
nik: prcies Konieczny limit, 1 wiceprezes nochynek Jerzy, 11 wiceprezes Witta Jan, I sekr. Parchański VVilherm, 11 sekr. Ośnzio Jan, skarbnik
Marcisz Hubert, ref. ' rasowy Pająk Kniest, komi
sja rewizyjna: przewodn. Wróbel Augustyn, człon
kowie Urozciżówna Maria, Folwarczny Wilheim,
sąd koleżeński: prze w. Weissman Józef, członk.
Guraus Kdward, Majowski Paweł. W sprawach
bieżących postanowiono urządzić dnia 4 kwietnia
tradycyjne święcone; nadać godność członków ho
norowych Koła: ks. dr Kominkowi z Katowic, bud.
Mikułajcowi Józeiowi z zborów, oraz pasowano
pierwszych semenów Kola: Hansnk Paweł lek.
den (założyciel Koła), dr Hilla Wilhelm, ks. Durc:ok Syiwester, mgr. fil. tiierski Franc., mgr. fiL
Goljasz Rys. * d, mercator Nogiy Alojzy, mere.
Kra.-zyna. Na zakończenie p. Puchalik życzył no
wemu zarządowi pomyślnej pracy erm zapewnił
go o soudaii ości i współpracy wszystkich człon
ków. na które zawsze zarząd może liczyć.
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FORTUNA

Katowice, ulica JagielioAska 5
U W A Q At Przyjmujemy lake wpłaty przy zakupie obligacje
Pożyczki narodowe! i Inwestycyjnej w pełnej wartości
NIE WOLNO

BEZKARNIE PRZESZKADZAĆ
W NAUCE.
(P) Kierownik szkoły w Gaci pow. Pszczy ŚWIĄTECZNY dyżur aptek i lekarzy
na zaskarżył w listopadzie ub roku Alojzego
W RYBNIKU.
Bule. bezrobotnego, zam. w Imielinie-Wiosk,,
(R)
W
święta
Wielkiejnocjr dyżur pełni
za przeszkadzanie w nauce Sad grodzki skaza!
wymienionego t/a rozprawie dnia 22 bm na ty dr. Kostek: dyżur aptek: w pierwsze święto
dzień bezwzględnego aresztu
apteka Mariańska w drugie Apteka Stara.

Z Rybnickiego

POŻAR W GRODŻCU.
W ub. czwartek o godz 13 wybuchł pożar
ua starvchu domu Jana Terleckiego w Urodżui
Dow Bielsko i zniszczył zupełnie dum wraz z
urządzeniem Szkoda wynosi około 6Uuu Ü,
Przyczyna pożaru była wadliwa budowa kor
mina
WYPADEK NA DWORCU KOLEJOWYM.
(B) Onegdaj zdarzył się na dworcu towarowym
PKP. w Bielsku nieszczęśliwy wypadek przy ocle
niu maszyn, nadeszły eh z zagranicy. Urzędnik
celny Antoni Gołębiowski, w czasie clenia padł
ofiara wypadku. Część bowiem maszyny upadla
na jego prawą nogę, druzgocąc mu ją w zupełno
ści. W ciężkim stanie przewiozło go pogotowie ra
tunkowe z Bielska do szpitala powszechnego w
Bielsku.
ZAKŁADY FRYZJERSKIE W ŚWIĘTA.
(B) Cech fryzjerów w Bielsku komunikuje,
że zakłady frvzierski# w wielka sobpie czynne
beda do godz 18. zaś w drugi dzień Świąt
otwarte beda od godz. 9 do 11 przed puliUtueju
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Śmiecii I© zdrowie:

Ma szczęście
(Humoreska sowiecka).

— A Smirnow, wiecie, znowu z wo
dy wyszedł sucho.
— A co mu sie stało?
— Pozornie nic nadzwyczajnego, wv
brał się z nowym znajomym na wieczo
rek.
— No i co, zabłądził?
— Gotowa jestem posadzić cle, że
— Ależ. nie o to chodzi. Po drodze
tv w mote karty zasiadasz.
zdecydował sie za iść do łaźni państwo
wej. Wszedł, kupił bilet, rozebrał się,
ale sie nie namydlił, bo myśli: a nuż za
Urzędowo.
Wójt wypełnia kartę zgonu niemow braknie wody. Jaki pomysłowy! I nagle
lęcia. które utonęło w miednicy.
; Zajęcie: ssał pierś.
Przyczyna śmierci: niepotrzebnie
wlazł do miednicy.
Uwagi : wcale uwagi nie było i dla
tego utonął.

stop! Woda stanęła. Wszvscv denerwu
ją się, protestują- Wołaia kierownika:
-Proszę nie denerwować sie — mów;
ten — to nie garderoba teatralna. Za
trzy godziny woda będzie". — „A ci co
namydlili sie- cóż maia począć? — krzv
cza ze wszystkich stron. — „Ci. co na
mydlili się, niech kupią lemoniady —
mówi kierownik — doskonale zastępuję
wodę. Trzy butelki wystarcza na enudego, a Pięć na tłustego". A Smirn-nv
spokojnie ubrał się i wyszedł suchy. Puwódz' sie chłoou!
I Bielskii.

Siła przyzwyczajenia.
Do sędziego zgłasza sie młodzieniec,
prosząc go o reke córki:
— Panie sędzio, chciałbym ożnić się
z pańska córka.
— Hm. dobrze, a czy pan już byłeś
karany ?
W ZSRR
Ukazało sie rozporządzenie. abv kaź
dy gospodarz dostarczał miesięcznie 5
kilo mgsła do m.asta.
Pewien stary chłop zasiadł przy sto
le i napisał do urzędu taka odpowiedź;
„Rozporządzenie przeczytałem kro
wom. Oczekuje na wynik"

Dżieckó miasta.
Mały Kazio bawił po raz pierwszy
na wsi. Ody powrócił, pyta Sie ojciec,
co mu sie najbardziej na wsi podobało.
Kazio odpowiedział:
— Garaże dla krów!
Dzień Pański.
Nauczyciel: — Powiedz mi córecz
ko, który to dzień Pańsk,.
Dziewczynka: — Nie wiem.
Nauczyciel: — No. a kiedyż idzie
twoja mama do kościoła?
Dziewczynka: — Gdy ma nowa su
knie nä sobie.

Skórka z banana może być czasem
ba.dzo orzvdatna

Hallo, starv przyjadlu. ale ty dobrze wyglądasz

Miedzy żebrakami.
— Czv tv me masz nikogo z rodzi
ny — pvta sie kulawy ślepego.
— Owszem, mam brata, też ślepy,
ale mv sie rzadko z nim widujemy.
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Grypa na wesele
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Szkoci.
Po 10-letnim pobycie w Ameryce po
wraca do domu Mac Keen i zastaje
swych dwóch najstarszych braci stra
sznie postarzałych z długimi wąsiskami
i brodami.
— Bójcie sie Boga, dlaczegoście tak
(pozarastali?
— A czym mieliśmy sie golić, kied\
zabrałeś brzytwę do Ameryki — odpo
wiedzieli obaj naraz.

Znakomitego amerykańskiego leka
rza. profesora K- wezwano o północy do
chorego. (3dv mu zakomunikowano te
lefonicznie. że chory cierpi na grypę,
profesor me chciał iechać, ale wreszcie
dał sie ubłagać.
Przybył, zbadał chorego i pokiwał
głowa.
— Czy pan już... sporządziłeś testa
ment?
— Nie.
— To zawezwij nan natychmiast re
jenta. Czy rodzina pańska jest już za
wiadomiona?

W górach.
Ona:—Och, jak to trudno wspinać
się w górę. Przydałby sie tu jakiś koń
albo osioł.
Mąż: —- Oprzyj Sie o mnie najdroż
sza.

Nasze dzieci.
— Ciociu — uvta mała Kazia — czv
ty już wielu mężczyzn zabiłaś?
— Ale, co tv wygadujesz. Kaziu?
—• No, bo moja mama mówiła, że ty
polujesz na męża.

Echa p. Simpson...
Babcia opowiada wnukom bajkę.
„A wiec król ożenił sie z biedna dzie
wczvn'a i żyli szczęśliwie".
— Jak to. babciu, a pan premier nie
podał sie do dymisji?

Co to sie stało?
Urzędnik orosi dyrektora o urlop.
— Jakto — woła z oburzeniem dy
rektor — nrzez dwanaście lat pracy me
miałeś oan urlopu i teraz nagle za
chciało sie nanu?

Gdzie sie te moje okulary podzia"

ły?_

— Boże. zdaje mi sie,

że dziś w

Lt>cv włamali sie do składu ztodzie— Nie... nie wszyscy.
iel...
— Natychmiast zadzwonić do nich
żeby tu przybyli.
U jasnowidza.
„Umierający“ leży z zamkniętymi o—
Widzę
skarb ukryty w ziemi.
czvma.
—
Wiem.
wiem,
to pierwszy maż mo
— Doktorze... ile godzin jeszcze prze
jej
żony.
żyje ?
Przyjaciółka.
— üodzin: Nie wiem. Sadze, że oko
Mała
Zosia
pogniewała Sie ze swoja
ło 50 lat. Zażyj pan aspiryny, a jutro
już można wstać Było mi tylko przy przyjaciółka. Przyjaciółka odeszła. A
kro, że ia jeden wstałem w nocy dla pa Zosia gorzko płacze.
— Nie płacz, znajdziesz sobie inną
na. Niech ciernia i inni.
przyjaciółkę.
Zosia plącze jeszcze głośniej.
— Takiei drugiej iuż nie będzie... Jei
tatuś jest cukiernikiem.
Zguba
Dzieci.
— Hallo! Czy to komisariat?
—
Dlaczego
tatuś
śpi w okularach?
— Tak, proszę pani.
—
Pewnie
dlatego,
aby lepiej widz -;ć
— Proszę iuż nie szukać mego mę
ża. Ja sama go przypadkowo znalazłam co mu sie bedzie śniło.
w łazience, gdzie go zamknęłam wczo
raj, kiedy wrócił oiiany.

— Co sie Dani mężowi stało?
— Aoh nic. on tylko czyta spra'
wozdamiie z meczu bokserskiego.

27. 28 ? 29 go marca 1937 roku.

Stanislaw Kaszy chi

Wielki Tydzień w Polskim Jeruzalem
Z okien wozu kolejowego

Gdy pociąg, wiozący nas do Zakopanego
minie Leńcze i chyżym biegiem zbliża się do
stacji Kalwaria-Lanckorona, wówczas za
oknami wagonu, po prawej stronie ukazuje
się nam na wyniosłym, lesistym wzgórzu
kościół i klasztor ks. Bernardynów w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Wyrastający białością ścian i wież wprost
Z zielonych objęć lasów, królujący nad mia
stem i okolicą, kompleks tych budynków czy
ni imponujące wrażenie, urzeka wielkim
wdziękiem i na długo pochłania naszą uwagę.
Całość przedstawia się jako typ klasztornych
budowli z XVII i XVTTT w., (których wiele po
wstało zwłaszcza w Niemczech) i posiada cha
rakterystyczne, właściwe im cechy a więc
przede wszystkim formv architektoniczne ce
lowo sharmonizowane z krajobrazem całej
okolicy, oraz dwuwieźcwy kościół, 0%
tym
wvpadku barokowy o 3 piętrowej fasadzie z
trójkątnym szczytem) wyodrębniony spośród
obronnych zabudowań klasztornych i wystę
pujący na pierwszy plan.
Ku temu klasztorowi, ku tej białej świąty
ni zdążają kilka razy do roku liczne piel
grzymki że wszech stron. Polski a nawet z
pobliskich ziem Czechosłowacji i Niemiec. —
Idą z bliska i z daleka, wśród kwitnącej wio
sny i w skwarne lato, idą o złotej jesieni wśród
śpiewów nabożnych, niosąc serca przeciwno
ściami wszelakimi utrapione i łaknące ukoje
nia
I w dnie odpustów pokrywają się stoki kla
sztornego wzgórza mrowiskiem ludzkim, li
czącym nieraz kilkaset tysięcy głów.
Bo też, jako miejsce odpustowo, nie ma
Kalwaria Zebrzydowska, po za Częstochową,
równego sobie w Polsce i w ościennych kra
jach. Tu bowiem czeka na pobożnych pątni
ków. prócz głównej świątyni z cudownym
obrazem Matki Bożej, kilka kościołów i kilka
dziesiąt kaplic, rozrzuconych po stokach oko
licznych wzgórz. Są to L zw. dróżki Pana Je
zusa i zbudowane zostały, jako wierna kopia
miejsc, uświęconych ostatnią, męczeńską dro
gą Chrystusa w Ziemi Świętej.
One zjednały Kalwarii sławę polskiego Je
ruzalem.

pokrewieństwo przez małżeństwo z Dorotą
Herburtówną, starostwo krakowskie. Obdaro
wany tak intratnym1 godnościami, otoczony
sławą rycerską staje Zebrzydowski w szere
gach najwierniejszych zwolenników kanclerza
a za zasługi położone podczas bezkrólewia po
śmierci Batorego, zwłaszcza w walkach prze
ciw Maksymilianowi obdarzył go Zygmunt III
starostwem lanckcrońskim, godnością hetmana
nadwornego, senatora i wreszcie wojewody
krakowskiego.

Moment otrzymania starostwa lanckorofiskiego jest dla powstania Kalwarii najważ
niejszym. Zebrzydowski bowiem objął zamek
lanckoroński i umocniwszy go, osiadł w nim
na stałe. Gród lanckorońsk' należał do naj
piękniej położonych zamków
na ziemiach
Polski. Roztaczał się z jego murów rozległy
widok z jednej strony na nizinę nadwiślański,
i Kraków, z drugiej na pokryte borami wzgó
rza, piętrzące ,-ię coraz to wyżej. Na dalekim
nieboskłonie bieliły się śnieżne Tatry.

Co mówią kroniki klasztorne?
Nabożna wielce lanckorońska pani wska
zywała często mężowi z okien zamkowych
przeciwległe, lesiste wzgórze, Żarkiem zwane
i piośbami usilnymi nakłaniała go, aby w tym
pustkowiu, służącym za schronienie dzikiemu
zwierzowi i nędznym rabusiom, postawić kaza' krzyż. Zebrzydowski poć wpływem tych
próśb postanowił zbudować tam kaplicę świę
tego Krzyża, jako, że takie stawiane bywały
zwykle za miastem i na lesistych wzgórzach.
Aż pewnego wieczoru mieli oboje Zebrzydow
scy widzenie: na Żaiku zabłysły czerwonym
blaskiem trzy krzyże. Poruszony do głębi Ze
brzydowski kazał natychmiast w owym miej
scu wznieść drewnianą kapliczkę, a przed nią
tizy krzyże, na wieczną pamiątkę widzenia.
Ale nie znalazłszy w tym postanowieniu ani

zadowolenia, ni spokoju, rozmyślał Zebrzy
dowski nad tym, jak uczcić miejsce, które mu
sam Bóg wskazał.
I przypadek przyszedł mu z pomocą. Oto
stanął przed nim jeden z przedniejszych jego
dworzan, Hieronim Strzała, dopraszając się o
pomoc w spełn.eniu ślubu. Postanowił sobie
bowiem ów Strzała, że gdy wyleczy się z cięż
kiej niemocy, w którą był popadł, wybierze się
w pobożną wędrówkę do Ziemi Świętej. Nie
mógł Zebrzydowski takiej prośbie odmówić,
zwłaszcza, że widział w tym zbiegu okoliczno
ści rękę Bożą. Strzałę w drogę wyekwipował,
dał mu listy żelazne, ale polecił mu równo
cześnie, aby z Ziemi Świętej przywiózł plany
i rysunki kościołów i kaplic tam stojących,
zwłaszcza zaś kościoła Ukrzyżowania.

Chrystus przed Piłatem.

Ks. Bończyk - „pruski patriota“?!
W tym roku obchodzimy szczególnie uroczy
ście pamięć najwybitniejszego poety ze Śląska —
ks. Norberta Bonczyka. Wszak to setna rocznica
urodzin, a 44 śmierci Homera górnośląskiego Pol
ska Akademia Literatury umyślnie odbyła spa
cja ne posiedzenie poświęcone Bonczysow — me
w Warszawie, ale w Katowicach, by na śląskiej
Ziemi złożyć hold jednemu z najwybitniejszych
polskich działaczy. Instytut Śląski wydaje bardzo
starannie komplet utworów Bonczyka. urządza się
liczne akademie ku upamiętnieniu tej piękne' po
gtaci i doniosłych ej zesług.
Nic też dziwnego, że udaliśmy się na miejsce
wiecznego spoczynku głośnego dziś na Śląsku
Bonczyka — na cmentarz św Trójcy w Bytomiu
Znarl 18 lutego 1893 t. W kaplicy cment— nej
znajdujemy jego grobowiec. Napis łaciński ze
zniekształconym nazwiskiem w pisowni niemiec
kiej: Boittzek. Tak go zapisali w seminarium du
chownym we Wiocławiu i tak mź pozostało do
śmierci. To były pietwsze „święcenia" niemiec
kie... Przed płytą grobowca widzimy dwa wieńce
Jeden nosi napis: „Swojemu Patronowi — Druga
Męska Drużyna Harcerska w Bytomiu", drugi:
„Polskie Jimnazjum Bytom“. A nad tymi dwoma
wisi — o zgrozo! — wieniec, posiadający szarfy
z hitlerowskimi swastykami i niemiecki napis:
„Dem p eusiscben Patrioten Bontzek — z um
Gedächtnis an seinem Todestag — von der
heimatknndl. . -beitsgemeinschait des Bcuth.
Landes".
Wprost oczy wierzyć nie chcąl Czy pod siwiać głupotę tych niemieckich inicjatorów trze
ciego wieńca, ozy chęć prowokowania t olakow,
czy liczenie na bałamucenie bardzo naiwnych, co
uwierzą słowem, izaify, że Banczyk był pruskim
patriotą!... Niemcy są mistrzami w przywłaszcza
na. sobie mięuzy innymi również stawnych ludzi
Tak postępowali z Kopernikiem, Stwoszem a te
raz z Bonczykiem.

Strzała powrócił szczęśliwie po dwu niemal
latach i przywiózł wszystko, czego pan jego
żądał, a prócz tego dwa misternie wykonane
modele kościołów Ukrzyżowania i Grobu
Chrystusa oraz dzieło Adrychoniusza o Ziemi
Świętej, zawierające dokładne pomiary, plany
i rysunki wszystkich stacyj, kościółków i ka
plic, wzniesionych dla upamiętnienia męki
Chrystusa. Według tych znakomitych wzorów
wzniósł Zebrzydowski w swych rodzinnych
posiadłościach, na wzgórzu Żarek, kościółek
Ukrzyżowania, którego konsekracji dokonał w
imieniu samego papieża Klemensa VIII, nun
cjusz Rangoni w dniu 4 października 1601 r.
Był to znak łaski i honor dla Zebrzydowskiego
niebywały, nic więc dziwnego, że fakt ten po
głębił jego gorliwość religijną i dodał bodźca
w pracy nad budowaniem polskiego Jeruza
lem. Zebrzydowski postanowił teraz zbudować
klasztor dla kilkunastu zakonników, którzy by
się kościółkiem opiekowali. Porozumiał się
więc z kapitułą 00. Bernardynów, poczem we
zwał Jana Marię Bernardone da Como, pro
wadzącego równocześnie budowę kościoła św.
Piotra w Krakowie, — i polecił mu wykonanie
planów. Wezwany budowniczy nakreślił pla
ny z właściwym sobie rozmachem. Zebrzy
dowski jednak, nie przeczuwając przyszłej
sławy swej fundacji, domagał się planów,
skromniejszych, czym zniechęcony Bernardo
ne da Como starał się roboty pozbyć, tak że
ostatecznie wykończył ją złotnik, syn aręhitekty z Belgii, zwany Belgą. Był on biegłym
w wielu rzemiosłach, aczkolwiek tylko złotnic
twem się trudnił. I ten Belga stał się twórcą
wszystkich późniejszych kościółków i kaplic*!
wzniesionych przez Zebrzydowskiego.

Szczęście sprzyja fundacji

Postać fundatora
Fundatorem Kalwarii Zebrzydowskiej był
Mikołaj Zebrzydowski, postać znana z histo
rii w związku z wszczętym przeciw Zygmun
towi HI. rokoszem. Karierę rycerską rozpoczął
Zebrzydowski za Stefana Batorego, a że „na
wszystkie potrzeby, które ten król z aieprzyjacioły królestwa tego miewał, roty znaczne
i z niemałym kosztem wodził" więc otrzymał
w nagrodę za to starostwo stężyekie i bolesławirkie a od Zamoyskiego, z ktörvm wszedł w

Na wzflr Ziemi Świętej..

Za świeżej zatem amięci, nim go sobie za
anektują, postaramy się wyjaśnić Niemcom na
czym polega! „pruski patriotyzm'' Bonczyka.
Ks, Norbert Bończak — poeta jest znany gló
wnie jako ^ntor dwu ory analnych poematów, pi
sanych po polsku: „Stary Kościół Miechowski“ i
C- óra Chełmska“ Nie tylko pisanych po polsku,
al- i w polskim duchu, jako wyraźnie przeciwsta
wienie naszej rodzimej, polskiej, śląskiej religij
ności nierozerwalnie związanej z polską narodo
wością; słowiańskiej kultury, prastarych zwycza
jów strojów, mowy, gościnności — niemieckiej
„wyższej“ kulturze cylindra i pikelhanby, bru
talnej przemocy, niedowiarstwa i pyszułkowatości, buty i powierzchowności.
Aby nie być gołosłownym, nigdzie nie znajdu
jemy we wierszach Bonczyka jakiejkolwiek ironu
czy uszczypliwości pod adres.m Polski czy Pola
ków. gdyż me pozwoliło by mu na 1 synowskie
uczucie. Tymczasem o szlachetnych Prusakach
najczęściej su wyraża:
„Przyszedł Warner. Niemczysko! poczciwiec
mądrował,
Lecz od zguby ni siebie ni wsi uratował“—
Albo o innym.
„Gatganie psi, kreciarzu — myślałem — ja Ciura,
Nie jestem tak pedlem jak sekreciaiz niemczura* „.
W obu utworach mamy legendy związane z
historią Polski, bardzo piękne i romantyczne: o
Daszynach i Zborowskich. — Jeśli natomiast
wspomina o historii Niemiec — to dla wywołania
wesołości czy komicznego nastroju. Np. ośmiesza
manię pruską reprodukowania podobizn królów
oa przedmiotach pospolitego użytku. Pamiętamy
dobrze te podobizny niedawne Wilusia nawet na
..naczyniach osobliwszego nabożeństwa", na czern1 die do bucików U Bonczyka bogaty chłop Kor
ne wic wyciera nos:
—M a pięciopalcową

Takie były początki kalwaryjskiej funda
cji. Już teraz zaczęli tu ściągać ludzie z bliż
szej i dalszej okolicy dla wysłuchania nauk
zakonników. Fakt ten napełnił serce fundatora
radością i nowymi planami. Dwa jeszcze fak
ty miały decydujący wpływ na dzieje Kal
warii. Gdy bowiem poczęto, według planów
Adrychoniusza, czynić pomiary dla wyznacze
nia miejsc pod budowę stacyj męki Chrystusa
Pana, zaszła rzecz niezwykła. Oto odległości
między poszczególnymi, projektowanymi ka
plicami i konfiguracja terenu wypadały na sto
kach Żarku tak zgodnie z planami z Ziemi
Świętej, przyczem nawet rzeczka Skawina, : a
stępująca w tym wypadku Cedron, znalazła
się w potrzebnym miejscu, że uznano po
wszechnie ten fakt za wyraźny znak woli Bo
że,. A w chwili, gdy Zebrzydowski rozmyśl .Z
juz nad zbudowaniem wszystkich kaplic Męki

Chustką giasnąwsry nozdrze, potem kaftanową
Nie tylko przypomina te okrutne pruskie rzą
Z portretami jakichś tam królów...“
dy, ąle i straszny głód i tyfus na Śląsku, który
się szerzył po r. 1845. Zmarło wówczas tylko z
A przy opisie niemieckich „metod pedagogicz
niedbałości i zupełnej obojętności rządu pruskiego
nych", polegających wyłącznie na biciu:
ponad 50.000 Indii na Śląsku. Zmarły wówczas
„każdy chłopak zmykał, „przestrachem pędzony, trzy siostry naszego Bon.zyka i matka. Lud byl
By do wilgotnej ściany przytulić się zadkiem.
cichy i korny przez długie dziesiątki lat;
Iluż westchnień ta ściana niemym była świad
„Mój panie Rektorze,
kiem I
Zda mi się, że nam upór ani nie pomoże,
Jak w Frankfurcie nad Menem w starej rzymskiej
Wszak to rzecz policyjna!”
sali
Potem jednak lud zhardział. Nie dat się wodzi#
W framugach cesarzowie Niemiec w kole stali
Z księgą, berłem, koroną: tak w obszernym kole za nos. Przeciwnie pokpiwał sobie w duchu z
Stało tramu* do kraćset w tarnowieckiej azk. e. władzy, a niekiedy głośno się stawiał miejscowej
Każdy swój,, wychełstał ty kiem rozparzonyml sile zbrojnej, bo żandarmi odznaczali się... tchó
Ksżdy trzymał swą księgę, lecz cesarzom onym rze stwem!
Kiedy miechowicki Solipiwo podniósł szta
W tym tylko niepodobien, iż kij przy koronie
Nie na głowie spoczywał. lecz na tylnej stronie.“ chetę, „policyja gdzieś zemklal" Ba, co to za re
spekt, kiedy taki wiejski Ciura powiada: „Bo je
Mógłby ktoś powiedzieć: no, ja — ale chyba się nie boję ni żyda, ni eiandary, ni diabla" I
farorz Bonczyk tak szpetnie nie pisał nigdy o
Ale chyba o stolicy i tamtejszym rządzie wy*
współczesnych mu wielkościach? Jeszcze lepiej,
rażał się pochlebnie? Właśnie, właśnie:
a raczej gorzej! Widział potęgę niemiecką po
na górnośląskiej wsi
zwy rięstwie nad Francją i ich furie w mszczeniu
polskości. Dla.ego nieraz byl ostrożnym w wyra „W szczerej żyją przyjaźni ludzie i ich trzody;.*
żarnu się, ponieważ wiedział czym to pachnie. To Nad bydlątka upadkiem tyle smutku mają
leż o dużej odwadze świadczą słowa odnoszące się Jak w Berlinie nad zgonem ministra!“—
do pruskiej zwierzchności:
I znowu przeciwstawia zbożne dzieła Polaków
„Ale państw wielmożne 1 ile zwierzchność droga! — zmilitaryzowanym Niemcom:
Pretty lud myślał, że jest stworzonym od Boga — „Któryż tak, jak oni,
Tylko, aby być bitym od wszystkich; więc chłopy, Przysłużył się ojczyźnie? a zasług kroniki
Niewiasty, nawet dzieci pod wielmożne stepy
Nie Gaszynom, lecz ludziom stawiają pomniki
Kornie bary i grzbiety słały: bil stodolny,
Którzy tym może tylko w świecie się wsławili,
Bo onego też bito, bił doglądacz polny.
Ii w wojnie i pokoju ludzką krew toczyli“—
Bił jegomość, darł tandrat, justycyjarusi
Z wyraźną ironią powtarza jeszcze raz jaki#
Chłopa, — jimajna kapral, tego lajtmont dusi.
posągi
ma na myśli:
Gdy robiono od Gliwic do Koźla kanały,
Pod batami nrzędnyoh jęczał powiat cały;
„A w arajn stolicy
Toż same, gdy do Gliwic szosę fundowano,
Posągi jenerałów na sławnej ulicy —
Wcseikie ręce powiatu komenderowano
Oo to tam żołnierzowi przed pośągiun chodzić,
Do pracy. Szczęśliw komu karmna gęś lub cielę Dniem i nocą rok rocznic parady wywodzić?“
Względy majstrów zjednało. Było oraz wiele
Skore dawniej się chciało coś załatwić w nie
Mówiących, iż tam zbladły krasnych twarz
mieckim urzędzie — trzeba było dawać— łapów
rumieńce,
Iż tam kroćmi panieńskie w rowach gniły wieńce.“ kę 1«
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Pańskiej, specjalny poseł doręczy
mu dy
plom, mianujący go Plute kturem, - Ekonomem
i Syndykiem Ziemi Świętej. Godu ść itę na
dawano tylko panującym, a w wyjąlKĆ vyih
wypadkach członkom potężnych rodów zatem
i w tym niespodziewanym zaszczycie widział
Zebrzydowski rękę Bożą.
Zbrojny .okosż, podniesiony przez Zebrzy
dowskiego przeciw Zygmuntowi lii, z któ-ego
król wyszedł zwycięzcą, sprowadziły nad gło
wę Zebrzydowskiego tiebezpieczaństWc. i wi
dmo zagłady nad Kalwarią. Burza jednak mi
nęła, Zebrzydowski zaś usunął się od życia
publicznego i tym gorliwie, zajął się urzeczy
) wistnieniem zamiarów budowy dróg Męr i
Pańskiej na Żai ku.

czystą koronację obrazu, której dokonał biskup
W sierpniu b r. upływa właśnie od tej ko
krakowski, kardynał Dunajewski w r. 1687 ronacji 5U lat i w związku z tą rcfiznioą od
przy wielkim udziale dostojników kościelnych będą się w Kalwarii Zebrzydowskiej wspania
i świeckich, oraz 200.000 rzeszy pielgrzymów. łe uroczystości jubileuszowe.

Dalsi dobrodzieje
/ W ciągu kilku lat wzn ós* Zebrzydowski
kociół główny, klasztor i kilkanaście kaplic
a po jego śmierci w r. 1620 syn jego Jan, rów
nież starosta lanckoroński, dobudował jeszcze
cztery kaplice na Dróżkach Pana Jezusa i
wzniósł szereg nowych kaplic, zwanych dziś
Dróżkami Matki Bożej. Jan Zebrzydowski zbu
dował również kopię schoduw w Rzymie, zwanvch Scala Santa, które pątnicy przechodzą
na klęczkach.
Następnym dobrodziejem był syn Jana, Mi
chał Zebrzydowski, któiego fundacji są m m.
iU piękne obrazy Lekszyckiego, znajdujące się
W kościele Ukrzyżowania.
Rosła sława tych dróżek w kraju, a nawet
sięgała po za granice Polski, do ówczesnych
T ę 'itr, na Słowa ;zvznę i do Niemiec. Lud
garnął się tu coraz liczniej i z biegiem czasu
nazwał Żarek — Kalwarią. Nazwę tę musieli
zakonnicy przyjąć, dodawszy do niej od sie
bie, na znak swej wdzięczności dla fundato
rów, przymiotnik Zebrzydowska.
I tak powstało polskie Jeruzalem.

Cudowny obraz Makii Bożej

Chrystus pod Krzyżem.

Wielki Tydzień v; Kalwarii

W r 1641 zyskuje Klasztor w Kalwar i. Ze
brzydowskiej cudami i łaskami słynący obraz
Matki Bożej, który złożył pod opiekę ks Ber
nardynów Stanisław Paszkowski, właściciel
pobliskiej wsi, Kupystówka. Obraz ten miał
płakać krwawymi łzami, a cud ten zjednał mu
odrazu ogromną cześć
ród ludu, muno. ze
władze kościelne, prowadząc dochodzenia w
sprawie cudu, polecuy obraz trzy mań przez
d’.ugi czas w opieczętowanej skrzyni. Ciągle
wzrastająca cześć ludu i liczne łaski, jakich
doznawali pątnicy, skłoniły Wreszcie władze
kościelne do wydania zezwolenia na umie
szczenie cudownego obrazu w kaplicy,-zbu
dowane] przez Michała Zebrzydowskiego
Wreszcie papież Leon XIII zezwolił na uro-

Stolica Apostolska otoczyła Kalwarię Ze
brzydowską zapewne ze względu na jej wier
ne podobieństwo do Ziemi Świętej, szczególną
łaskawością, nadając jej wielkie przywileje
roz.egłe odpusty, jakich po za Rzymem i
Ziemią Świętą nie posiada żadne inne ’iiejsce. To też uroczystości odpustowe, odbywa
jące się w Kalwarii kilka razy do roku, ścią
gają ogromne rzesze wiernych, jak już wspo
mnieliśmy, nie tylko z Polski, ale i ze śłowaczyzny i Nitin ec. Do najbarwniejszych
uroczystości należą obrzędy wielkotygodnio
we. Przez cały okres Wielkiego Tygodnia
przesuwa się p,zez Kalwarię dziesiątki ty
sięcy pielgrzymów, którzy w pobożnych wę
drówkach po dróżkach, chodząc od kaplicy do

„POUWlOl U1VJ
»umye u.culul> -a., C«UU«.ai.
Z klasą na Górski sziejramt, zaws se % sobą biali
Gęś, bo memczysk nie chciał Uczyć am giess«,
Podwieiby nie osłyrza. gęsi gęgać z hossa"...
To była ta osławiona uczciwosc piusaiogo
Urzędnika! Niechby zaś ktoś chciał dochodzie swej
Słuszności — to wkiótce by „znikł cały majątek
gdzieś między aktami“™
Oburza się serce wiernych, kiedy widzą, że
łheiwość pieniędzy u Niemców me uszanuj« ża
dnych świętości. Całą gorę sw Anny podebrali,
aby wydobyć bazalt do brukowania ulic i móc
łatwiej zmsżczyc głośne miejsce odpustowe bo
laków. NaOróżno:

jeueu taai „uziemy niedowiarek i pyszałek
— ucieka w czasie burzy pod łóżko, a galotami
zasłania okna przed piorunami... Wreszcie „powie
sił się bezbożnik Waidenbuigczyk"', który chciał
„nasz lud górnośląski w ynmezyć, oświecić" —
Drugi znów nauczyciel rządowy, który zaczął się
zaiecaC do wiejskich piękności — „meeuotmk Ni
cią skosztował od młynarza porządnego bicia,
kióry go wszerz i wzdłuż dębową zaporą mierząc,
liczył w mm kość “

„Biskup przewielebny
P.osii, bronił, przestrzegał! „Mcm kamień po
trzebny" —
Szydzą świata panowie...
Go za chciwość bezwsgiędna! Księża perswadują:
„Sttorooyscie kamienie tak blisko łamali —
Nie utrzyma się klasztor, koscioł się ouuii!“
Oni na to: „Tegcć to bez ogródki chcemy...“
Gały przemysł, jak. zaczął powstawać na Gór
nym Śląsku budził u przenikliwego GończyKa
słuszne obawy, że posłuży do szybszej zagłady
polskości:
.... wasze gruby
Znaczn.e s.ę przyczyniają d„ naszych wsi zguby...
_.z nimi nastaną mantry, urząuniiu,
Dyreumrzy, lerwaury, metry, auuurniki,
Ludzie nie naszej wiary, a ich zte prsyulady
Pozostawią wśród naszych wsi nieszczęsne siady!“
Chyba jasno" i niedwuznacznie odzegnywa się
tu Bouczyk od obcych nam mową, wiarą, charak
terem, obyczajami — Niemców.
I ci obcy, zazwyczaj niedowiarkowie, przeko
nam o swej wyzszusci i posianumetwie — w obu
utworach wychodzą jako tigury komiczne, przed
stawione ze zjadliwą ironią tub rubasznym hu
morem.
Rzekoma oświata, jaką szerzyli przez szkoły
— to był kult kija, powierzchowność, werbauzm i
głupota™ „Kulturträger 6w"i

Najdosadniej ch"ba wyraził swój sąd o ów
czesnych szkołach ustami uczciwego księdza
Preussa, Niemca z urodzenia i przekonania:

kaplicy, rozpamiętują w skupieniu i skrusze
poszczególne momenty męki Zbawiciela.
Punkt kulminacyjny uroczystości przypa
da na W. Czwartek i W. Piątek.

Wielki Czwartek
W W. Czwartek, o godzinie 2 po południu
na placu t. zw. Rajskim, przed kościołem głó
wnym przełożony klasztoru dopełnia cere
monii poświęcenia Wieczerzy Paiiscie, w po
staci opłatków, poczein zdejmuje z ramion ka
pę. przepasuje się białem prześcieradłem i nad
miednicą umywa nogi 12 starcom, symbolizu
jącym dwunastu św. Apostołów, na podobień
stwo których odziani są i ucharakteryzowam.

Po obmyciu nóg obdarza kapłan starców tych
poświęconą przed chwilą Wieczerzą Pańską,
puczem po odśpiewaniu psalmów i ewangelij
następuje drugie kazanie.
Po drugim kazaniu foirnuje się uroczysta
procesja, wśród której kruczy starzec (z Bur. wał duj, symbolizujący Chrystusa Pana, w oto
czeniu ludzi, przebranych za żołdaków i moIłocli żydowski.
Rozpoczyna się męczeńska wędrówka.
Procesja udaje się do kaplicy św. Rafała,
gdzie następuje kazanie. Po kazaniu rusza
precesja w dalszą wędrówkę do kaplicy Wie
czernik i następnie do doliny Jozafata, skąd
znów kolejno zdąża do kaplicy Ogró.eu, do ka
plicy Pojmanie, poczerń kieruje się ku rzece
Cedrom Dalszymi stacjami są kaplice: Brama
Wschodnia, Annasz i Kajfasz. Kaplica Kaj
faszem zwana symbolizuje zarazem piwnicę,
w której Chrystus spędził pierwszą noc po
pojmaniu i os tanią przed Swą męczeńską
śmiercią.
Przy wszystkich tych stacjach wygłaszane
są kazania, lub nauki, przywodzące wiernym
na pamięć wszystkie chwile, które Pan Jezus
przeżył w tym dniu.
Wędrówka ta trwa do późnego wieczoru.
Przy kaplicy Kajfasz, następuje rzewne poże
gnanie się uczestników procesji z Chrystu
sem, który pozostał w piwnicy, żarliwymi
modłami i pieśnią: „Dobranoc Ci, Głowo Świę
ta Jezusa mojego...“
Wśród ciszy wieczornej, leżącej na sto
kach wzgórz długo jeszcze dzwoni echo ostat
nich słów:
-— Dobranoc!

Wielki Piątek
O bladym świcie rozpoczynają się uroczy
stości przy piwnicy, czyli przy kaplicy Kaj
fasz. kazaniem, skąd pochód rusza dalej. Oto
teraz tłum -viedz.t Chrystusa do Piłata, któ
rego dom symbolizuje także specjalna kaplica.
Piłat nie znalazł w Nim winy. Gdy zaś
tłum domagał się wyroku, wówczas urzeczony
postacią i słowami Chrystusa Pana, pragnie
Go Piłat ocauć. tub przynajmniej uchylić się
od obowiązku sądzenia i powołując się na
prawa, przekazuje sprawę Herodowi. Do nie
go więc, do Heroda idzie leraz Chrystus Pan,
otoczon strażą i pospólstwem.
Ale ci, którzy Jezusa oskarżali domagali
się dla Niego kary śmierci, a laki wyrok imał
prawo wydać tylko Piłat. To też Herod, za
wiedziony w nadziejach ujrzenia cudu i roz
wścieczony milczeniem Chrystusa „wzgardził
Nun z wojskiem swojem i naigrawał oblaczo(Dalszy ciąg na str. 11.)

Znamy dobrze to onluUne twierdzenie niemiec
kie o polskiej gospodarce, lekkomyślności i niezro
zumiałej dla mcii gościnność lis Botuzyk prze
ciwstawia temu larorza miechowskiego, Niemca —
jako lego, który wychwala i lubi „niemiecki po
rządek" i niemieckie stroje Tylku, że w tym świe
tle wyszedł poczciwy pleban na komiczną hgu
rę. Widzimy go jak paraduje z czerwonym parasu
lem, jak -'traszme kolorową „b ustką ot nosa wy
ciera kieliszki do wina tzamiłowanie do czystości,
higiena!), jak wszystko zamyka do skrzyni, w kló
rej ma prawdziwy skład: szwarc, mydło, powidło,
słonina, książki, cukier... i osobiście wydziela
porcje gospodyni...
Jeśli tę postać przedstawia sympatycznie to
tylko dlatego, Ze chociaż kiepsko mówił po pol
sko (Bonczyk izydzi z tyci., co kaleczą j olską
mowę!) to jednak poznał głęlxkie wartości ludu
polskiego, krzywdę jaką mu się wyrządza i me
starał się germamzować przez kościół
Lecz rząd pruski — to rząd nienawistny, obcy,
o którym „pruski patriota" (I) Bonczyk powiada:
„nc.sk wrogi Wozędzie". Polacy zaś w tym okresie
zwłaszcza „Kul tui kam pfu“ — u Matki Bożej szu- i
kają pociechy:
„Do Ciebie i nasz naród otoczon wrogami,
Bwie się, łamiąc kajdany a świecąc cnotami..

„Obecna ośw-atal
Lailajaki pędziwiatr, co trzy, cztery lata
brzepróżnował gdzieś w szkołach, można w niż
szej klasie,
Ledwie pacierz zapomniał, już to wybiera się
Na dusz GüwiBCicieml Mając sieczkę w głowie,
2a to gębę otwiera pod uszy; co rowie,
bo mądrość niesłychana i Skoro nikł nie przeczy,
Gdyż g.apatwa nie po,mc je, on z takowej rzeczy
Wnosi, że świat zwyi^żył sprytem! Więc podlewa
Pychę swą winem, piwem, gorzałką, rozsiewa
Brednie po wszystkich karczmach. Chłop słuchr,
lees milczy,
Nie dowierzał...
„Co to rząd myśli zyskao przez swoje zak
Przy mm dziwne 6 ikcły,
W nich się polaka przerabia młódź na niemieckie zy?" — zapytuje raz po ra’ poeta Przecież
wszystkie zakusy szatańskie, pruskie, aby z#
woły!“
mai.izować lud polski pójdą na marne, gdyż
Mocno, zdecydowanie i jasnot Komentować me Norbert Bonczyk wie jakim jest Ślą:^.k:
potrzeba!
każde nowe zarządzenie rządu lud przyjmuje „Ż i w jego mdłym ciele duch jak lita rWr
z niechęć ą , oburzę..iem, widząc, Ze mą z wro Którego ni wróg chytry ni nieszczęść nawa/
giem do czyn emu.. Wie bowiem doskonale, iż NP ztamie, nie r czar uszy, póki baj prawa "4
Niemcy, gdyby mogli to me pozostawiliby ka 0 »we prawo do życia i sam się u.a zdrad.'
Póki t omny swej wielkiej « św&ęloj przsszst#»—
mienia na kamieniu w polskich stronach:
Si.wein, czynem pokaże, ii godzien przyszłości!
„Gćż tu po policy!, czy to tu złodzieje?" —
Za swoje polskie słowa i czyny siedział Bon
Wola kiepek — „coź eię to z naszą wioską dzieje?“
„jo kroćset", — krzyznąi Bargiel — te le hajda czyk pól roku w pruskim więzieniu, a w jaki spo
sób dążył do zjednoczenia Śląska z Polską — opo
mak!
wiemy w następnym artykule
Grób Ics. A?oiberto Bouczyka (lóo?
Burzą już nawet cmentarz? Już te ais taki
JAN OPDLCZYŁ
W Bytomiu.
Nastał w Pruatecit porządek?«.

Tl&oSJ

27, 28 1

go marca 1737 roKn.

(Ciąg dalszy ze str. 6.)
lieg o w białą izatę i odesłał do Piłata“. (Łuk
23-11).
I wśród śpiewów nabożnych wraca proce
sja do kaplicy, zwanej Matuszem Piłata.

Ukrzyżuj Go!

Wielkanocne

święta nie mają w sobie kh bukszpanu, byle tylko było dużo ziele niektórzy uważają, że zwyczaj pisania czy
li kraszenia jaj na. Wielkanoc pochodzi Z
świąteczny stół wy Rusi.
Boye Narodzenie, ale napełniają wszyst glądał zawsze bardzo ponętnie. Kunszt w
Obok pisanek zdobionych techniką
kich wielka radością. Wraz z dźwiękami rozmieszczeniu i dekorowaniu zielenią pi woskowania i gotowania w odpowiednim
Mięsni „Chrystus zmarrwych wstał“,
pra ramid ciast, bab. mazurków, placków — roztworze farby znany dość dawno był in
starej polskiej pieśni wielkanocnej wchodzi świadczył o gospodarskich zaletach pani do ny rodzaj pisanek oklejanych wycinanka
my bowiem w nowy okres życia rozpro mu. W czasach dzisiejszych wprost trudno mi z papieru kolorowego. W zdobieniu
mienionego wiosną.
sobie wyobra/ić laką to ilość pieczywa i tym sposobem pisanek celują w Polsce znów
Może dlatego Wielkanoc ma w sobie wędlin przygotowywano na święcone.
kcbiety z okolic Łowicza.
tyle uroku, że przypada właśnie w porze,
Zwyczaj wystawnych stołów ze święco
Jeśli już mowa o pisankach, warto tak
kiedy natura budzi się z zimowego uśpie nym był niejako rekompensatą za bardzo że wspomnieć, że używano pisanek przy
nia.
surowe przestrzeganie postu w czasie wiel obchodach poświęconych pamięci zma
Na wielkanocnym stole widzimy zwy- kiego tygodnia, a pozatem obliczony był rłych. Taczano pisanki po grobie, a potem
kh obok białego baranka z czerwoną cho na duży zjazd krewnych i znajomych.
dawano dziadom z prośbą o modlitwę za
rągiewką, symbolizującego Pańskie ZmarNieodzowną częścią wśród ozdób sto zmarłego. W pierwsze święto wielkanocne
cw vchw>tanie. pierwsze kwiaty wiosny. —
robiono zakłady orzy pisankach, mianowi
Gdy Wielkanoc przypada w kwietniu, a łu ze święconym były pisanki zwane także cie dwie osoby wziąwszy w prawą rękę ma
wiosna wczesna ro na stole złocą się ka kraszankami.
lowane jajko uderzały jajkami, ta wygry
O pisarkach wspomina w swe i kronice wała, która zachowała jajko niezbite.
czeńce. przy lasze?, ki i fiolki wychylają swe
drobne główki. Skoro jednak na wielka już biskup bł. Wincenty Kadłubek; zatem
Dzisiaj pisanki spotykamy jeszcze po
nocne święta jeszcze nie zakwitł nawet zwyczaj malowania ,aj na Wielkanoc znany
„prżebiśmeg“. nie ukazały się pierwiosnki, był już w Polsce XIII wieku i zapewne przy wsiach, bo w miastach cukiernicze wyro
tc na białym obrusie srebrzą się bazie. W wędrował do nas od starożytnych Rzy by wyparły zwyczaj kraszenia jaj wielka
ważdym razie bez zieloności zwiastującej mian. Pierwotnie ozdabiano pisanki tylko nocnych. Zresztą i stół ze święconym coraz
wiosnę nie można sobie wyobrazić święco rysunkami na cle jednokolorowym, później częściej należy do tradycji, w każdym razie
nego Wszystko jedno, czy lukrowane „ba- próbowano coraz kunsztowniejszych spo- w r:o sobie przypomnieć, jak to dawnymi
bv‘* oplotą długie łodygi widłaków, czy na sot ów, a do mistrzostwa pod tym wzglę czasy wyglądało polskie święcone.
półmiskach zatkniemy gałązki barwinku, dem doszły zwłaszcza Rusin ki i stąd nawet

Próżno Piłat usiłował uchronić Jezus- od może tyle uroku, takiej tajemniczości i spe- ni.
wyroku śmierci. Oto uczynił ostatnią próbę v'alnie bliskiego, rodzinnego nastroju, co
W dawnej Polsce
obmny: na balkonie swego pałacu ukazał

sEwyc&uf® wieliiazaoczae w
W krzyżu zbawienie i odkupienie.
tłumowi ubiczowanego i cierniem ukoronowa
nego i wskazując Nań wyrzekł dwa słowa, lak
pełne tragicznej treści:
— „Olo człowiek I“
Nie zbudziły te słowa litości. Z tłumu pod
niosły się krzyki:
— Ukrzyżuj' Ukrzyżuj!
Piłat wobec zgromadzonego ludu umył swe
dlcn le.
— „Nie winien ja brwi tego sprawiedli

wego..."
— „Krew Jegr na nas i na syny nasze!“
— odpowiedziano mu z tłumu
Teraz następuje każame. Pątników obej
muje coraz większe wzruszenie. Po kazaniu
ukazuje się orszak w szalach i zbrojach rzym
skich. Heroldowie trąbią w cztery świata
strony.
Czyni się cisza wielka. A gdy przebrzmią
dźwięki trąb. gdy zgaśnie wśród wzgórz ich
spiżowe echo, padają w skruszony, klęczący
lud szorstkie słowa odczytywanego dekretu
Piłata, dekretu, skazującego Zbawiciela na
Śmierć.
lJo drugim kazaniu rusza procesja poprzez
t zw. Gradusy, czyli Święte Schody, które.
wszyscy przebywają na klęczkach, ku kaplicy !

Zabawy Wielkanocne na Huculszczyźnie — Młodzież wiejska na Kurpiach przebrana za żołnierzy idzie na wartę przy grobie.

W luzem# Krzyzä. Tu Chrystus lJan przyjął na
Swe skrwawione ramiona wielki, ciężki krzyż.
Procesja postępuje teraz stromym, kamie
nistym zboczem i zdąża ku górze Kalwarii,
zatrzymując się przy kaplicach Pierwszego
Upadku i Serca Marii. Przy pierwszej rozpa
miętują pątnicy chwilę, gdy Chrystus Pan,
osłabiony, upadł pod ciężarem krzyża po raz
pierwszy, przy drugiej zaś — chwilę spotka
nia z Matką.
Następnie podąża procesja ku kaplicy Cyrenejczyka, mającej przypominać pomoc, ja
kiej udzielił Chrystusowi w niesieniu krzyża
Cyrenejczyk Dalszą stacją to kaplica Sw. We
roniki, która w tym miejscu otarła chustą
twarz Zbawiciela.
Procesja kieruje się teraz poprzez Bramę
Zachodnią ku kaplicy li Upadku Chrystusa
pod ciężarem krzyża, a z niej ku kaplicy Pła
czących Niewiast, któie spotkawszy Jezusa,
dźwigającego krzyż na Golgotę, płakały nad
Jego cierpieniem, i tu Chrystus Pan wyrzekł
do nich te pamiętne słowa:
— „Nie płaczcie naziemną, ^ale same nad
sobą i nad synami waszymi!...“
Wśród żarliwych iriodł>w, śpiewów i pła
czu wzruszonych pątników postępuje teraz
piocesja ku kaplicy Ul go Upadku, poczem ku
kaplicy Obnażenia i wreszcie następuje mo
ment końcowy drogi krzyżowej, kościół Ukrzy
żowania. Ku temu kościołowi wynosi krzyż
starzec, symbolizujący postać Chrystusa.

Świątynia Grobu Chrystusowego —
Fragment wnętrza.

Ze wzgórza Ukrzyżowania, po długich ce
remoniach i kazaniu udaje się procesja do
kaplicy Grobu Pańskiego, gdzie Najświętszy
Sakrament pozostaje aż do soboty wieczora,

tj du rezurekcji. Przed Grobem zaciąga straż
specjalna milicja klasztorna.
Część pątników pozostaje przy Grcbie dla
acoiacji, reszta rozchodzi się. Stoki wzgórza
zalega cisza.

Wielka Sobota
Dopiero w Wielk., Sobotę wieczorem roz
brzmiewają znów lasy echem śpiewów rado
snych, głoszących wesołą wieść o Zmartwych
wstaniu Pańskim. Procesja, po odśpiewaniu
psalmów, okrąża raz GróL Pański, dwa razy
kościół Ukrzyżowania i udaje się wreszcie
wśród bicia dz w o nów do kościoła głównego,
guzie następują końcowe ceremonie.

Pielgrzymki śląskie
Wśród pielgrzymek, przybywających do
Ka.warii ze wszystkich stron Polski, liczne są
pielgrzymki ze Śląska, tak Górnego, jak i Cie
szyńskiego. Pielgrzymki śląskie są w Kalwarii
szczególnie mile widziane, ze względu na od
wieczne tradycje.
W r. 1613 książę cieszyński Adam Wacław,
wyrzekłszy się publicznie protestantyzmu i
wróciwszy na łono Kościoła, ogłosił za wska
zaniem swego kapelana, w całym księstwie
cieczyńskim ekspiacyjną pielgrzymkę do Kal
warii Zebrzydowskiej. Książe szedł razem ze
swym dworem, towarzyszącą mu szlachtą i
ludem, piechotą, przybrany jak wszyscy w
czerwony habit. Lud zmuszony przez długie
lata do wyrzekania się wiary katolickiej, lub
du ukrywania swych prawdziwych uczuć re
ligijnych dał w czasie tej pielgrzymki wspa-

mały dowód swego przywiązania do wiary
ojców.
Od czasu owej książęcej, masowej piel
grzymki pątnicy ze Śląski., przybywający do
Kalwarii każdego roku bardzo licznie, posia
dają specjalne przywileje. Oni to tylko tworzą
spośród siebie asystę honorową, otaczającą
celebranta procesyj, oni tylko noszą trumnę
ze statuą Matki boskiej, w czasie ceremonii
Jej pogrzebu, oni podczas obrzędów wielkoty
godniowych spełniają wszystkie znaczniejsze
funkcje. Wspomnieliśmy wyżej o orszaku w
stiojach rzymskich, o heroldach, którzy przy
kaplicy Piłata grzmią w trąby. Są to wszystko
Ślązacy. Człowiek, odczytujący dekret, skazu
jący Chrystusa na śmierć jest także od wie
ków Ślązakiem. Stroje historyczne, w które są
odziani, sprawiane są dzięki ofiarności Śląza
ków, którzy uf minowali również wiele Przy
borów liturgicznych.
Nie tytko tradycje historyczne zjednały
Ślązakom tak wyjątkowe, uprzwilejcwane sta
nowisko wśród pielgrzymek w Kalwarii Ze
brzydowskiej. Pątnicy ze Śląska, ceniący so
bie to wyróżnieniu wysoko, sami utwierdzają
swą wyjątkową, zaszczytną pozycję, szczerą
pobożnością i wzorowym, pod każdym wzglę
dem, zachowaniem się w czasie uroczystości
odpustowych. To też pielgrzymki Śląskie są
zawsze w Kalwarii szczególnie serdecznie wi
tane i żegnane, a kroniki klasztorne z roku na
ro' przekazują przyszłym pokoleniom pełne
uznania szczerego słowa o pobycie Ślązaków«
I tak tradycje śląskie, licząca trzy wieki,
narastają z roku na rok, tworząc wspaniały
dokument religijności i polskości ludu ślą
skiego.

27. 28 1 29 to marca 1937 rokti.

Dyngus—śmigus

WIELKANOC W GÓRACH.

Zwyczaj ten sięga jeszcze bardzc dawnych ziemska. Nawet Synod duchowny diecezji po-1 jąc, wydał artykuł zatytułowany: „DYNGUS
czasów, znajdujemy go bowiem jeszcze u ko znańskiej za Władysława Jagiełły uchwały PROHIBEATUR“. Kroniki Ruskie wywodzą
lebki ludów Aryjskich w Azji, jak i u nas w swoje przeciw zabobonom pogańskim zwraca- ten zwyczaj z czasów pogańskich i wspomina
ją o tern, że Rusini tacy w śmigusie byli za
żarci, że nieraz, ktoś do rzeki przez swawolę
w.zucony, życiem lub ciężką febrą te żarty
okupił.
Na Kujawach był zwyczaj, że parobek w
dzień śmigusu właził na dach karczmy z mie
dnicą w ręku i, brzękając w nią, obwoływał po
imieniu dziewki, które będą oblewane, zapo
wiadając ile dla której trzeba wozów piasku,
aby ją do czysta wyszorować, perzu na wiech
cie, grac do skrobania, ile kubłów wody i sza
rego mydliska.

iH

Lud Mazowiecki „chodzi po śmiguście“, a
zowią takich „śmigustnikami“. Nieraz, do
stawszy w chacie podarek zwany „śmigustem“
proszą o wodę do picia, a upiwszy trochę, leją
resztę na tego, co im ją podał, a potem ze
śmiechem umykają. — Są też różne ludowe
śpiewki o dyngusie-śmigusie:
...Przyszliśmy tu po śmigucie,
Ale nas też nie opuście,
Placków, jajek nie żałujcie,
Bo jak mc nie dostaniemy
Wszystkie garnki potłuczemy.
A stare przysłowie mówi:
Dyngus na wsi — Mal. H. Lipiński.

Od Wielkanocy do Zielonych Świątek
Można dać Smigust i w Piątek!

Modlitwa przed kaplicą.

--------ooo————
Słowiańszczyźnie. W Indiach Wschodnich
Birmanowie obchodzą w kwietniu wesołą trzy
dniową uroczystością zakończenie starego ro
ku i mają wówczas zwyczaj obmywania się z
grzechów starego roku przez wzajemne oble
wanie wodą. Jak opisuje Anglik Symes, woda
leje się wówczas niespodziewanie z okien i da
chów na głowy przechodniów. W pałacu wice
króla, goście zostawieni byli na pastwę 30-tu
panien dworu, które wpadłszy na salę z ko
newkami i sikawkami, zaczęły ich niemiło
siernie zlewać wodą.
W Polsce zwyczaj ten związane z drugim
dniem Świąt Wielkanocy i, co dziwniejsza,
narzucono mu nazwę niemiecką. Libelt już
wywodzi, że nasz „Dyngus“ jest spolszczeniem
niemieckiego „Dünn Gass'" czyli cienk? polew
ka, albo chlust wody Brückner i Karłowicz
twierdzą, że słowo „dyngować" pochodzi z
niemieckiego „dingen“ — wykupić się, szaco
wać. Gdy dawano okup czyli „dyngus“ ża
kom, ofiarowując im jaja i matdrzyki, aby
wodą nie oblewali. Zaś słowo „śmigus“ przero
biono ze „Schmackostern“, gdy przy zlewaniu
wodą śpiochów chłostano ich w łóżkach palmą
lub prętem. Choć w niektórych miejscowo
ściach lud do dzisiejszych czasów zachował
polską nazwę: lejka, oblewanki, polewanki —
to jednak spopularyzowała się nazwa cudzo-

fBędzle śmigus,
będzie tanie...
Kiedy Kuba
Wlał do czuba
I leży, jak kłoda,
Nie pamięta,
Że i w święta

Jaat w sadzawce woda.
A tu moje
Dwie dziewoje
Cebrzyk z wodą niosą,
1 wesoła
Każda woła:
„Skropić go jak rosą".
Będzie śmigus, będzie lanie,
Kubie się też tonet dostanie,
Bo Kuba — do kata,
Nieproszony, naprzykrzony.
Dziewkom figle płata.

Dzielenie s'; jajkiem i Kurek

Staropolska Wielkanoc
i Swiemne weeltiig sSarrsh kronäk
(Pisownia zachowana). ...„Wielki Post ze
swym wstrzymaniem się od zabaw i uciech
światowych, swojem rozpamiętywaniem i pra
cami duchowemi, przypada zwykle w posępnej
porze, która jest przejściem z martwoty zimo
wej do wiosennego życia.
WiosnaI Zmartwychwstanie! Jakież cu
downe połączenie symbolu religijnego z na
turą. „Święcone1, to pamiątka z duszy sło
wiańskiej wysnuta, no jej nie obchodzą tak
uroczyście w żadnym innym kraju. Mtkołay
Rey w swej „POSTYLLI" tak powiada: „...kto
święconego nie je, a kiełbasy dla węża, chrza
nu dla płech, jarząbka dla więzienia, już zły
chrześćjamn“.
„Zaglądnąwszy tylko w tajniki każdego do
mu, co jeszcze staropolski przechowują zwy
czaj, ujrzałbyś jaki zamęt tam panuje w ostat
nich dniach Wielkiego TygodniaI Pani domu
nocy nie dosypią, czuwając nad ruszającymi
się ciastami, doglądając gorącości pieca, siląc
głowę nad najgustowmejszym ubraniem i ulukrowamem bab i placków, w które .ypie prze
dziwne kordyały i słodycze 1 A teraz dopiero,
gdy przyjdzie zastawał Na ogtoranym stole
przykrytym śnieżnym obrusem, środek zaj
mują szynki, ozory, nadziewane prosięta i pie
czone baranki, niby to stara gwardya, falanga,
o którą rozbiją się najzuchwalsze apetyty,
wszystko to kupi się w spokomej powadze do
okoła „Agnus Del", misternie wyrobionego z
masła, trzymającego, jak hetman, tego dnia
chorągiew Zmartwychwstania. Na skrzydłach
tego taboru stoją podobne wieżom baby, za
dziwiające ogre mem a jeszcze więce lekkością
— taka baba to prawdziwy majstersztyk do
brej gospodyni: ciasto jej śnieżne, lekkie, pu

chowe wywołuje pochwały mężczyzn, zazdrość
obudzą w sąsiadkach, które albo nie znały ta
jemnicy pieczenia, atbo żałowały zachodu i
pimości i rumienią się na widok swoich bab
z zakalcem“.
Posłuchajmy, jak wielbi Babę Wielkanoc
ną staropolski poo.a:

Wielkanocny — Rys. Masłowski.

A wszędzie się zielenią kity bukszpanu,
niby to laur wieńczący bohaterów dnia tego,
a wszędzie rozrzucone jaja, podobne do pira
mid, kul i granatów, leżących na wałach
twierdzy...
Pożywanie święconego jajka jest treścią,
głównym symbolem obchodu. Gospodaistwo
częstują mem każdego z gości, życząc szczę
śliwego Alleluja i wszelkich pomyślności. —
Zwyczaj to starożytny, sięgający czasów po
gańskich, kiedy oddawano jeszcze cześć siłom
natury. Kościół go zachował, bo myśl jego tło
maczył: ubóstwienie słońca było wspólne
wszystkim rehgjom pierwotnym — jaje ten
sjmbol życia w zarodku składano na ofiarę
promiennemu bogu.

Więc z radości i ze złości
Pełnym cebrem wody,
Piękna Baśka, ładna Kaśka,
Zlały go dla zgody.

O! bo me były to piekielne kręgi,
Po których brodził Dante na dziw łasy:
Były to złote, zrumiemone wstęgi
Wędzonej, lśniącej, litewskiej kiełbasy
I biegły po mej refleksy i pręgi,
A całość była niezrównanej krasy!

Homeryczne uczty, na których zastawia
no ćwierci wołów i całe barany, bledną przy
staropolskim święconem, mogącem się po
równać z rozkoszami wyspy Szczęśliwości,
tak dowcipnie opisanej przez Fenelona, gdzie
taki tył wszys'aiego dcsU.tek, że potrzeba
bvło kupować sobie nie jadło, lecz apetyt. A,
- A B A, (Sonet).
że przytem sute święcone zakrapiano więc i
Babo, o babo przedziwnego smaku
humoiy dopisywały, o czem choćby świadczy,
Zdobi cię lukier różanemi wzory,
wyjęty z literatury humorystycznej XIX wie
KoL owego nie szczędzono maku
A dalej mięsiwa: czarna głowa potężnego ku.
Jt w czub ci wpięto pęk bukszpanu spory.
wieprza z uszami postrzępionemi mecc za ży
Lekka-ś, że dmuchnąć i nie będzie znaku,
TOAST WIELKANOCNY.
cia jego przez kundla, trzymała w rozwartej
Wskroś cię przejęty pachnące wapory,
paszczy białe jajko, przypominając zdała
O! Panowie, niech los w dani
1 nil w perfekcyi twej me znajdzie braku, głowę negra z białem zębami. Para rumia
Przynosi nam dużo zysku:
Choćby to krytyk byt zaiste skory.
nych prosiąt z zamrużonemi oczyma i pozaBądźmy zdrowi i rumiani,
„Jako puch“ jesteś tak wyrzekł poeta,
krącanemi kokieteryjnie ogonkami, trzymają
Jak to prosię na półmisku.
Który na babach znał się także przecie
cych korzenie chrzanu w zębach, świadczyła,
Człek na radość sieć zarzuca,
A ja to stwierdzam i wierzę poecie,
ił ofiarą rzezi wielkanocnej padali nie tylko
Ale smutki zwykle łowi,
ojcowie, ale i ich dziatwa. Indory, które .a
nowiem największa dziś baby zaleta,
Niech spokoju nic me skłóca
życia tyle sprawiały harmidru na dziedzińcu,
A dla gospodyń chluba i podnieta,
Nam — jak temu indorowi.
Gdy, skosztowawszy: „jak puch“ im powiecie tężały teraz cicho, mocno utuczone i smako
wicie nadziano. Stos k'ełbas podobien był do
Niechaj każdy będzie syty,
Dalej na brzegach stołu stoją podobi <. węża, skręconego w sto pierścieni z niewi
Zdrów i wesół — i me słaby
rzymskim mozaikom placki, mazurki z naj dzialną głową i ogonem- Posłuchajmy jeszcze
Miejmy wygląd znakomity,
fantastyczniejszemu wzorami pełne kokieteryi natchnionego poety-smakosza:
Jak te placki oraz baby!
i smaku:
Niech me znęca się nad nami
Hej, mazurek wielkanocny
KIEŁBASA. (TercynyX
Los chorobą ani zgonem,
Ma przeróżne zwrotki,
I
naliczyłem:
kręgów
siedem
było...
Jak naprzykiad my dziś sami
Lecz sens zawsze jest jednaki:
Coraz to mniejsze ku środkowi biegły,
Znęcamy się nad święconem.
Słodki, słodki, słodki!
Kędy się jaja, jak wzgórek bieliło.
Z marcepana, czekolady,
Na ostatek wasz poeta
Masy lub szarlotki
Śle życzenia tej godziny:
1 na tych kręgach oczy moje Legły,
Jest mazurek len przedziwny
Niech obejdzie się ta feta
1 to wyznaję, że mi było milo
Siodła, słodki, słodki!
Widok tych kręgów ogłąclać rozległy.
Bez dostojnej... Medycyny.

27, 28, 29 go marca 1937 roku.

Bohaterstwo motorniczego

w katastrofie kolejowej pod Częstochowa
Straszliwa katastrofa motorówki kursującej
na trasie Katowice — Warszawa nie przestaje
być tematem rozmów. Zbyt świeże są w pa
mięci pierwsze wiadomości, które przyszły do
Katowic i sprawiły, że żyliśmy wszyscy pod
wrażeniem nieszczęścia, które dotknęło wiele
osób
Wiadomo już co było bezpośrednią, przy
czyną katastrofy. Wiadomo, że zamieć śnie
żna, która była jakby nawrotem zimy, przy
czyniła się w wielkiej mierze do katastrofal
nego zderzenia lux-torpedy z pociągiem towa
rowym. Komisja ministerialna, która wkrótce
po katastrofie przybyła do Rudnik stwierdziła,
że zderzenie nastąpiło wskutek przejechania
przez pociąg towarowy semafora nastawione
go na sygnał „stój“. Jak się okazało, zwrotnica
nie została następnie przestawiona, tak, że toznął pociąg towarowy, k.ury zatrzyma! się wła
śnie w tym celu, aby przepuścić wagon motors
wy. Dotychczas nie ustalono czy zwrotniczy
opóźnił przestawienie zwrotnicy, czy też był
uprzedzony o dyslokacji pociągów, a nie zdą
żył zwrotnicy Dizestąwić. Do wyjaśnienia tej
kwestii zatrzymani zostali w areszcie zwrotni
czy Stefan Belńis i kierownik ruchu na stacji
w Rudnikach Piotr Operak.
Katastrofa, jak się późnej okazało

mogła przybrać jeszcze
większe rozmiary
gdyś lux-torpeda zderzyła się z cysterną, któ
ra zabierała nie naftę, jak pierwotnie mówio
no, lecz benzynę. Wskutek zderzenia łatwo
mogło dojść do wybuchu pożaru. W rym wy
padku ; pasażerowie torpedy spłonęliby niechy
bnie w strzaskanym wagonie.
Z pośród wielu pasażerów, których kryty
cznego dnia jechało torpedą około 60-ciu, naj
cięższe rany odniósł pik. Piasecki z Katowic oraz dr Aleksander Wolberg z Częstochowy. —
Ciężkim obrażeniom- uległ dyr. Stanisław Krysicki, który doznai złamania kilku żeber. Stan
zdrowia pozostałych pasażerów nie budzi obaw. Liczba zabitych, jak się okazało jest
większa niż relacjonowano w dniu katastrofy
ŚMIERĆ PONIEŚLI W ZDERZENIU:

stochowy, dr Wolberg z Częstochowy, mac. bował wóz zahamować, lecz już było za pó
Konarski z Częstochowy, Ireneusz Edward ak źno. Nastąpiło straszne w skutkach zderzenie.
Bohaterstwo motorniczego zasługuje na
tor teatru sosnowieckiego.
szczególne uznanie, gdyż musiał on sobie zda
LŻEJ RANNI:
wać sprawę z grożącego mu niebezpieczeń
Fiszel Szpiro Warszawa, Weiss Moszek Warszawa, stwa, lecz mimo wszystko nie opuścił poste
Berensztein Izrael, Bilski Zbigniew z Rogowa, runku, próbując jeszcze w ostatniej chwili ra
Czajkowski Stefan, aktor Teatru Polskiego w Ka tować życie pasażerów. Poniósł on śmierć na
towicach, Łyska Józef Tam. Góry, George Cousin miejscu, gdyż motorówka wtłoczyła się w waze Sosnowca, Tadeusz Krothe ze Sosnowca, dyr. gcn-cysternę.
Julian Cybulski z Katowic, dyr. Aleksander Cisze
wski z Katowic, Jan Ruszkowski ze Sosnowca,
JAKO JEDEN Z PIERWSZYCH ODZYSKAŁ
Goldensender z Gdańska, König Małgorzata z Cho
ZIMNĄ KREW
rzowa, Nawara Zygmunt z Będzina, Jan Krygow
ski z Katowic, Eufrozyna Suchorz.YiSka z Kato komendant policji Województwa Śląskiego
wic. płk. Jerzy SuchocKi z Katowic, Janina Mi sze insp. Żółtaszek, który jechał lux-torpedą. Insp.
wska z Częstochowy, Michał Franuś z Varszawy, Zółtaszek zorganizował na miejscu akcję ra
Stanisław Bielecki z Ostrowca, Norbert Polińslci z tunkową jeszcze przed przybyciem pociągu sa
Katowic, dr Jan Wernicki z Warszawy, Edmund nitarnego, który przybył na miejsce katastrofy
Reimschüssel z Częstochowy, Stanisiaw Bielicki z ze znacznym opóźnieniem.
KatuWiC, Kromołowski z Katowic, Gadomski dyr.
Rannych pasażerów na prowizorycznych
Izby Przem. Handlowej ze Sosnowca. Hipolit Tem
pel z Częstochowy, Dawid Bożychowski z Często noszach sporządzonych z palt przeniesiono do
chowy, inż. Weinsztok z Częstochowy, Jerzy Je budynku stacyjnego i złożono ich na ławkach.
leń z Katowic, Moszek Jajo z Warszawy, Michał Po upływie godziny przybyli z Częstochowy
Łaska z Rzeszowa, inż. Stefan. Mroczkowski z lekarze, którzy zajęli się ratowaniem najciężej
Warszawy, Wł. Mocha z Katowic, Wł. Cywiński z rannych, a następnie opatrywaniem pokale
Katowic, Jan Mikołajski z Katów.c, kpt. Adolf Ka- czonych. Ci, którzy ocaleli, pomagali ofiarnie
sik z Katowic. Mieczysław Grabowski z Warsza
wy. Alfred Zaborowski z Częstochowy, Edmund w ratowaniu rannych.
Bernhardt z Katowic.
NA FTACJI ROZGRYWAŁY SIĘ
WSTRZĄSAJĄCE SCENY.
Pasażerowie luz-torpedy
Jedni szukali krewnych, inni przyjaciół i zna
PRZEŻYLI OKROPNE CHWILE.
jomych, panował zamęt 1 rozpacz. Przede
Wielu z nich opowiada swe wrażenia z osta wszystkim oczekiwano pomocy lekarskiej, na
tnich chwil poprzedzających zderzenie moto którą niestety trzeba było czekać blisko godzi
rówki z wagonem cysterną. Pasażerowie, któ nę.
rzy siedzieli na przedzie wagonu motorowego,
Władze w dalszym ciągu prowadzą docho
widzieli pociąg towarowy stojący na drodze dzenia dla ustalenia wszystkich momentów
torpedy. Motorniczy ostatnim wysiłkiem pró poprzedzających katastrofę.

Czyste dzieci nie opłacają szkoły
Ministerstwo, oświaty w Guatemala wpro
wadziło dla dzieci szkolnych specjalne świa
dectwa czystości. Zależnie od stopnia uzyska
nego z czystości ciała, ubrania, obuwia, po
rządnego utrzymania książek, kajetów itp., ustaiona będzie wysokość opłaty szkolnej.

Henryk Grochowski motorniczy, Świątkowski
pomocnik motorniczego, Adelt Schilske i Wa
cław Lubiński, kolejarze drużyny zapasowej i
Antoni Ostromecki hamulcowy, który znajdo
WARSZAWA. W związku ze startem 5 sa
wał się w pociągu towarowym w budce wagomc lotów sowieckich do bieguna północnego ko
uu-cysterny.
munikują, że w skład ekspedycji wchodzi 10
CIĘŻKIE BANT ODNIEŚLI:
badaczy i uczonych, którzy przy pomocy spa
Płk Piasecki, dyr. Banku Prusicki z Gzę- dochronów opuszczą się w okolicy bieguna.

Im lepszy stopień z czystości, tym mniej
sze opłaty. Od chwili wprowadzenia tych świa
dectw czystość dzieci wzrasta( a proporcjonal
nie do tego maleją wpływy uczelni guatemalskich). Istnieje nadzieja, że dzieci guatemalskie będą niezadługo wzorem czystości, za to
kasy szkół schudną zupełnie.

Zła przemiana materii
przyśpiesza starość
Zanieczyszczona krew może powodować sze
reg rozmaitych dolegliwości: bóle artretyczne,
wzdęcia, odbijania, bóle w wątrobie, niesmak
w ustach, brak apetytu, skłonność do tycia, pla
my i wyrzuty na skórze. Filtrem dla krwi jest
wątroba. Choroby złej przemiany materii nisz
czą organizm i przyśpieszają starość. Racionalną, zgodną z naturą kuracją, jest normowanie
czynności wątroby i nerek.
Dwudziestoletnie doświadczenie wykazało,
że w chorobach na tle złej przemiany materii,
chronicznego zaparcia, kamieniach żółciowych,
żółtaczce, artretyźmie mają zastosowanie zioła
„Cholekinana“ H. Niemojewskiego. Broszury bez
płatnie wysyła labor, fiziochem. „Cholekinaza“,
Warszawa, Nowy świat 3 oraz apteki i skł. apt

Wypowiedzenie umowy
Związki zawodowe wypowiedziały
na
dzień 1 kwietnia br., dotychczasową umowę
zarobkową w koksowni „Łagiewniki“, która
— jak wiadomo — należy do Wspólnoty Inte
resów. Równocześnie związki zażądały pod
wyższenia dotychczasowych dodatków.

Plaga fotografów ulicznych
W ostatnim’czasie pojawiają się na uli
cach w Katowicach i w Chorzowie liczni
fotografowie uliczni, którzy po dokonaniu
zdjęcia natarczywie żądają od przechod
niów ich adresów, następnie zaś przycho
dzą do jego mieszkania i żądają zapłacenia
z.\ te zdjęcia, uważając zdjęcia za zamówio
ne. Powstają z tego powodu różne nie
przyjemności i spory. Ostrzega się przeto
przechodniów przed podawaniem swoich
aaresów. Może wskazanym byłoby, aby
od czasu do czasu władze policyjne legity
mowały owych przygodnych fotografów,
czy posiadają odpowiednie legitymacje,
upoważniające ich do uprawiania tego pro
cederu.

Pożar
włazience robotniczej
W ubiegły czwartek około północy wy

buchł nieoczekiwanie pożar w łazience ro
botniczej na szybie „Maria“ w Chorzowie.
Pożar powstał przypuszczalnie wskutek
nieostrożnego zawieszenia lampy przez jed
nego z robotników obok ubrań górników
zajętych w podziemiach kopalni. Pastwą
| Ognia padła większość ubrań górników.
Przy pomocy spadochronów wyrzucone zosta-! Szkoda jest dosc znaczna. Pożar został in
ną również wszystkie potrzebne przedmioty. 8?szony Plzez. robotników zatrudnionych
Ekspedycja pozostanie na biegunie przez cały ,
powierzchni, zanim przybyła straż po
tok prowadząc badania meteorologiczne.
żarna. Policja zawiadomiona o wypadku
j prowadzi dochodzenia.

Ekspedycja samolotowa do bieguna północnego
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Śmiertelna ofiara
pijackiego wyoryku

Zapaśnicze mistrzostwa Polski

Jak już donosiliśmy, w pierwszy i drugi druga transza XII-tych mistrzostw Polski w
dzień Świąt Wielkiejnocy, rozegrana zostanie dźwiganiu ciężarów i zapasach, Z okręgów,
w wielkiej hali Miejskiego Ośrodka W. F. które zgłosiły udział w dwudniowej imprezie,
najsilniej reprezentowany będzie Śląsk, w
którego barwach wystąpią m. in, mistrz i
rekordzista Polski w podnoszeniu ciężarów
(waga średnia), student U. J. w Krakowie,
„Odrowąż“-Piątek, rewelacyjny Augustyn z
siemianowickiego Powstańca, oraz obrońca
W czasie Świąt Wielkanocnych odbędą się tytułu mistrza Polski w wadze półciężkiej —
na Śląsku następujące mecze piłkarskie:
.Kaszuba z rudzkiej „Slavii“. W walkach za
paśniczych Śląsk reprezentowany będzie
I. ŚWIĘTO:
przez Staniczka z Sokoła 11 (Katowice), kil
Czerwionka: Strzelec — Naprzód Lipiny.
kakrotnego mistrza Okręgu — KuligowskieGorzyce: Czarni — P. P. W. Katowice,
Mysłowice: 06 — T. S. Sosnowiec.

Iii

II. Święto:
Ruda: SI a via — Czarni Chropaezów,
A Nowy Bytom: Pogoń — Wawel Nowa Wieś.
Bielszowice: Zgoda — A. K. S. Chorzów.
Katowice: Słowian — 07 Siemianowice.

Samobójstwo pod
kołami pociągu
W ub. czwartek rano o godz. 9 rzucił
ssę pod pociąg osobowy, jadący z Siemia
nowic 22-letni Raimund Korć, zam. w Bytkcwie przy ul. Wiejskiej nr 38. Denat po
niósł śmierć na miejscu; był on stanu wol
nego, z zawodu malarzem. Powodem sa
mobójstwa były niesnaski rodzinne. Zwłoki" denata przewieziono do szpitala hutni
czego w Siemianowicach.

Fatalny wypadek
przemytnika
Wczorajszej nocy strażnik graniczny
natknął się kolo kop. „Walenty-Wawel“ w
Rudzie na osobnika, przekraczającego się
przez zieloną granicę z Niemiec do Polski.
Ścigany przemytnik w ciemnościach nocy
wpadł do otwartego szybiku o głębokości
15 metrów, doznając ciężkich ran. Ran
nego, którym, jak stwierdzono, był Wil
helm Ottawa z Nowej Wsi, wydobyto z
głębi szybika i umieszczono w szpitalu. Po
siadany przez nieogo towar, pochodzący z
Niemiec, skonfiskowano.

'

go z K. S. Pokój Nowy Bytom, wice-mistrza
Polski — Krysmałsk.ego I (Sokół II) i re
welacyjnie się zapowiadających młodych atle
tów — Derlicha (Strzelec N. Bytom) wzgl.
Zientka z Sokoła Ił. Mistrz Polski Bugla, w
wadze średniej nie będzie bronił tytułu na
skutek „awansu“ do wagi półciężkiej.

Program mistrzostw przewiduje:
Niedziela o godz. 18-tej uroczyste otwar
cie zawodów.
Poniedziałek o godz, 11-tej ćwierć-finały,
o godz. 15-tej pół-finały, a o godz, 18-tej
walki finałowe, po czym nastąpi rozdanie
nagród.

Wyniki ciągnienia II klasy
W dnia 22 hm. zakończone zostało ciągnie
nie drugiej klasy trzydziestej ósmej Loterii Kla
sowej.
Główna wygrana tej Masy wynosiła sto ty
sięcy złotych i padła na nr 169.961. Właścicie
lami poszczególnych ćwiartek tego nomem są
mieszkańcy Łodzi: mianowicie pp. Leon Kwaś
niewski, tkacz w fabryce Sebweigerta w Łodzi,
Stefan Król, robotnik w fabryce Steinerta tam
że, Bronisław Król, robotnik, K. M., urzędnik
jednej z instytucyj kredytowych, A, M., robot
nik i T. A. biuralistka.
Po raz pierwszy w klasie drogiej wylosowa
no wygraną siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych.
Przypadła ona numeoro,willS,074, będącemu w
posiadaniu mieszkańców Warszawy — dwóch
kupców, urzędnika i aktora. Każdy z nich otrzymał po piętnaście tysięcy złotych.
Wesołe święta będą mieli również współwła
ściciele losu numer 68241, który wygrał pięć
dziesiąt tysięcy złotych. Są mmi robotnicy, za
mieszkali w dzielnicy staromiejisikej, oraz w miej
scowościach podstołeczmych. Chociaż każda nie

mal ćwiartka była własnością kilku, a nawet kil
kunastu osób, wygrana kwota stanowi dla nich
— jak to sami przyznali — poważną zapomogę.
Poz.a tym była jeszcze wygrana w wysoko
ści trzydziestu tysięcy złotych (nr 164056), pięć
po dwadzieścia tysięcy, trzy po piętnaście tysię
cy, oraz wiele innych; razem dziesięć tysięcy
wygranych na sumę milion sześćset dziewięć
dziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt zło
tych.
W klasie trzeciej, której ciągnienie rozpoczy
na się 13 kwietnia rb., główna wygrana wynosi
również sto tysięcy złotych, natomiast wygra
nych po siedemdziesiąt pięć, pięćdziesiąt i trzy
dzieści tysięcy, jest po dwie, po dwadzieścia ty
sięcy — cztery, po piętnaście tysięcy sześć i t, d.
Ogólna suma wygranych wynosi dwa miliony
osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięć
dziesiąt złotych.
Przy sposobności przypominamy, że czas od
nowić los do trzeciej klasy. Kto uczyni to w po
rę, ten może być pewny, że nie będzie narażony
na jakiekolwiek trudności, lufo komplikacje.
(o)
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(L) Nowozalcżony oddział Kat. Stow. Młodz.
męsk. w Boronowie wystąpił po raz pierwszy
przed publicznością w dniach 21 i 22 marca br.
zobrazując swój dotychczasowy dorobek. Mianowi
cie wystawił on dwukrotnie misterium pasyjne
„Męka Pańska“. Druhowie odegrali jó doskonale,
dlatego też publiczność wypełniła salę do ostat
niego miejsca. Występ ten spotkał się z wielkim
uznaniem społeczeństwa miejscowego, które darzy
miejscowy oddział K. S. M. m. swoją sympatią.
Nic dziwnego, gdyż druhowie, to ich właśni syno
wie. Trzeba zaznaczyć, że K. S. M, oddział Boro
nów pracuje intensywnie, mimo, że istnieje zale

dwie 5 miesięcy. Jest to zasługą kochanego przez
naszą młodzież Wielb. ks. asyst. Reginka, który
nie szczędzi wysiłków, aby miejscowy oddział zna
lazł się na należ: tym poziomie. Za to spotyka ks.
asyst. Reginka miłość i wdzięczność ze strony
K. S. M‘u. Młodzież chętnie kroczy za jego wska
zaniami, co jest też chyba najlepszą zapłatą za
jego trud około rozwoju tutejszego oddziału. Ży
czymy mu dalszej owocnej pracy wśród nasze]
kochanej młodzieży, która go tak mocno kocha. —
Szczęść Boża w pracy druchom z Z. S. M‘u i ks.
asyst. Reginkowi.

W ub. poniedziałek wskutek rany po
strzałowej zmarła w szpitalu hutniczym W
Tychach Anna Norasowa, łat 38, żona po
mocnika pocztowego z Urbanowie. W to
ku dochodzeń stwierdzono, że dnia 7 b. m.
o wódz. 20 niejaki Walenty Goj, z zawodu
ślusarz, zatrudniony w fabryce Lignoza w
Bieruniu Starym, w stanie podchmielonym
manipulował naładowanym rewolwerem i
w tym czasie nastąpił wystrzał. Nabój od
bił się o posadzkę cementową i zranił stoją
cą w korytarzu ś. p. Norasową w nogę.
Wymienioną przewieziono do szpitala w
Tychach, gdzie mimo udzielonej jej pomo
cy lekarskiej zmarła wskutek zakażenia
krwi.

ItjNlijlü HiMj llZIBli
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Onegdaj przez punkt granteznv BvromDworzec wydaleni został" z Niemiec do
Polski Hersz Blat, Aron Kasiarz Szeja
Lewkowicz, Mojżesz Pinczowski i Uszel
Pytel, wszyscy z Brzezin (woj. łódzkie),
którzy nielegalnie przekroczyli granicę pol
sko-niemiecką. Jak się okazało, wyrmenierv w lutym b. r. przybyli na Śląsk, i w nocy
przeszli granicę, chcąc przez Niemcy do
stać się do Hiszpanii i zaciągnąć się w sze
regi milicji czerwonej, walczącej przeciwko
powstańcom gen. Franco. Na terytorium
niemieckim zostali jednak przytrzymani i
osadzeni w areszcie, a następnie skazani na
kary więzienia za nielegalne przekroczenie
granicy. Obecnie po odcierpieniu kary
sympatyków czerwonego frontu odesłano
co Polski. Teraz odczekuje ich znowu ka
ra za nielegalne przekroczenie granicy.
Wszyscy staną przed sądem w Chorzowie.

Radiostacja w Brześciu
nad Bugiem
BRZEŚĆ n B Zar.ad m Brzezia wystąp:!
do polskiego radia z inicjatywa zbudowania w
Brześciu radiostacii Propozycja zarzadu mia
sta motywowana izst tym. że Brześć jest św
träkvm punktem trójkala radiofonicznego w
Polsce, radiostacja tu zbudowana skutecznie
niosła bv przeciwdziałać rozwijanej agi'acji
przez stacie radiowe sowieckie w Mińsku Mo
skwie i Kiicwie. Wreszcie uzasadniona jest po
trzebami regionu.
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Ostateczne, peine wyjaśnienie
sytuacji w Z. Z. Z. na Śląsku

W dniu wczorajszym w wielkiej sali re
stauracji „Wypoczynek“ w Katowicach odbył
się nadzwyczajny zjazd zarządów ścisłych
grup Związku metalowców ZZZ. na Śląsku.
Tematem obrad była sytuacja wytworzona uckwalami i atmosferą kongresu warszawskie
go ZZZ.
Ubrady zagaił Wiceprezes okręgu p. Józef
Małysz. Jako pierwszy referował sekr. Sitek,
który w mcowym swym przemówieniu wska
zał na konieczność usamodzielnienia się, jeże
li ZEZ na Śląsku ma zachować swój dawny
ideowy charakter. Przemówienie to przyjęto
rzęaistemi oklaskami.
Zanim przemówił drugi referent p. Bajdur,
Zjazd wysłał uepesze hołdownicze do P. Pre
zydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego Mo
ścickiego, Marszałka Polski Edwarda Śmigłego
Rydza i do Wojewody dr Grażyńskiego.
Następny referent p. Bajdur wskazał na
rażące różnice, jakie zachodzą pomiędzy ślą
skim ZZZ a centralą warszawską, co nie jest
na dalszą metę do utrzymania bez moralnych
szkód dla robotnika śląskiego, którego patrio
tyczne stanowisko jest całe; Polsce dobrze zna
ne i cenione.
W TOKU TEGO PRZEMÓWIENIA ZJAZD
ZGOTOWAŁ G DRĄCĄ OWACJĘ NA
CZEŚĆ MARSZAŁKA POLSKI ŚMIGŁEGO-RYDZA.
Zakończył mówca referat odczytaniem re
zolucji, której treść podajemy poniżej.

W związku z powyższym —
1. Nadzwyczajny Zjazd ścisłych zarządów
grup Związku Metalowców Z. Z. Z. na Śląsku
poleca dotychczasowemu zarządowi okręgowemu
Związku Zawodowego Metalowców Z. Z. Z. w
Katowicach pełnienie funkcji tymczasowego Za
rządu Głównego na okręg śląski.
2. Zjazd uchwala zwołanie w miesiącu kwiet
niu 1937 r. nadzwyczajnego walnego zjazdu de
legatów okręgu śląskiego Związku Zawodowego
Metalowców celem uchwalenia statutu i wyboru
władz związkowych.
REZOLUCJA TA PRZYJĘTA ZOSTAŁA
NIEMAL JEDNOGŁOŚNIE
PRZECIW
DWOM ZALEDWIE GŁOSOM SPRZECIWU
A PRZY OBECNOŚCI NA SALI 180-GIU
PRZEDSTAWICIELI METALOWCÓW ZZZ,

Każdy tydzień ogłaszamy czynności
biur porad prawnych „Katolika“ na
przyszły (następny) tydzień.

Biura porady
prawnej „Katolika"

którzy zdecydowanie wypowiedzieli się za
zerwaniem z centralą warszawską i usamo w przyszłym tygodniu (od 29 marca dc
dzielnieniem się.
3 kwietnia br.) będą czynne:
Po uchwale przeprowadzono krótką dysku
W Pszczynie we wtorek, dnia 30 mar
sję, w której brali udział pp. Wojciech z Nowe
ca
do południa od godz. 8 do 11 w Do'
go Bytomia, Musialik z Szopienic, Prokop z
Siemianowic, Szeewald z Katowic-Bogucic, mu Ludowym (dawniej Białas) przy sta'
Wyźgoł z Wielkich Hajduk, Nowak z Bielszo- ivm targowisku świńskim.
W Katowicach w czwartek, dnia 1.
wic i Werner z Nowego Bytomia, którzy w
przemówieniach swych dawali wyraz zaufa kwietnia do południa od godziny 8 do
nia członkom zarządu okręgu i sekretarzom 12 w redakcji „Katolika“ przy ulicy
Bajdurowi i Sitkowi i stwierdzali, że uchwa Batorego 2, tylny dom, pierwsze piętro
ły przyjęte przez zjazd odpowiadają życzeniom
na lewo (blisko placu Miarki).
robotniczych mas ?ZZ-tuwych na Śląsku.
W Rybniku w sobotę, dnia 3 kwiet
Zjazd zakończono owacją dla P. Prezydenta
Rzpliiej, Marszałka Śmigłego-Rydza i Woje w- nia do południa od godz. 8 do 11 w re
Grażyńskiego.
stauracji P. Antoniego Wieczorka przy

ul. Raciborskiej li.
W inne dni i o innym czasie nie udzie
la sie porad, a zatem trzeba sie zastoso
nianym zebraniu podjęto uchwalę wyklu wać ściśle do podanych dni i godzin. Do
czającą p. posła Stefana Kapuścińskiego ze porady może przychodzić każdy czvtel»
Związku Górników ZZZ, a w związku z nik tam, gdzie najdogodniej dla niego.
tym pozbawiono p. posła Kapuścińskiego
fnnkcyj sekretarza generalnego Związku
Górników ZZZ. Prowadzenie sekretariatu
generalnego powierzono do czasu zwołania
walnego zjazdu Związku Górników ZZZ p.
red. Józefowi Renikowi.

Uchwała Zarządu Głównego Zw. Górników ZZZ.
W ciągu ub. piątku zarząd główny Zwią
zku Górników ZZZ w Katowicach obrado
wał nad organizacyjnym wykonaniem uchwały przyjętej na posiedzeniu w dniu 25
marca b. r., a postanawiającej zerwanie z
warszawską centralą ZZZ. W wyniku obrad zawiadomiono Wydział Centralny
ZZZ o wystąpieniu Związku górników ze
Związku Związków Zawodowych z sie
dzibą w Warszawie. Ponadto na wspom-

Wykrycie bandy trucicieli
w Kieleckim

Uchwała Związku Strażaków ZZZ.

KIELCE. Władze sadowe natrafiły na ślad
wielkiej i dobrze zorganizowanej bandy truer
cieli, która bezkarnie grasowała od kilkunastu
lat na terenie kilku powiatów w Kieleckim tru
jąc za Pieniądze wiele osób W teku prowadzo
nego śledztwa wyszło na jaw. że stała siedzibą
bandy, która, iak stwierdzono dotychczas, otru% 6 osób, była wieś Aleksandrów w powiecie
iłżeckim.
Dokonana z polecenia władz sadowych eks
humacja zwłok osób otrutych i ekspertyza ,ch
wnętrzności potwierdziła doniesienia
dostar
czone władzom sadowym w związku z czem
aresztowano lako podejrzanych o współudział
w aferze Antoniego Stępnia i Marie Fryzel.
Obecnie wyszły na iaw dalsze szczegóły tej
n ton ot o wane i dotychczas w dziejach sadownic
twa afery.
Okazało sie. że trucizny dostarczał Iwa«
Połcaiew. były żołnierz armii rosyjskiej który
podczas wielkiej w-ojny został ranny i dostał się
do szpitala a następnie zbiegł z niewoli austnąc
klej i pozostał w Polsce Połcaiew już od kilku
nastu lat trudnił sie zawodowo truciem ludzi,
pobierając od zainteresowanych, w zależności
od ich zamożności po kilkaset złotych. Za pie
niądze czerpane z tego procederu kupił sobie
ki likminastomorgowy majątek, który wzorowo Urzadził czyniąc w tint poważne inwestycje*
oraz założył ostatnio duży sklep spożywczy.
Ostatnio Połcaiew usiłował spieniężyć swój
maiatek i wyjechać, ale został aresztowany W
związku z wykryciem tych nowych szczegółów
władze sadowe zarządziły dalsze aresztowania
i zachodzi przypuszczenie, że ofiarami bandy
zawodowych trucicieli padło nie sześć osób. jak
wykryło pierwiastkowe śledztwo, ale comagmuM
kilkanaście, gdyż wszyscy członkowie bandy
dorobili sie Poważnego majątku na tym zbrodni
czym procederze

Katowice, 26 marca
gres ZZZ. Referat wygłosił sekretarz general
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie ny Związku p. Sitek. W dyskusji wszyscy obe
Masy robotnicze i pracownicze Śląskiego Z prezesów Związku Strażaków ZZZ w sprawie cni prezesi oddziałów wypowiedzieli się za
Z Z. zajęły już rawskroś krytyczne stanowisko sviuacji wytworzonej przez warszawski kon- zerwaniem z warszawską centralą ZZZ.
wobec kierunku warszawskiej centrali Z. Z. Z.
Ii®
i jego prasowych organów. Stanowisko to wy
rażone zostało w rezolucji, uchwalonej „we
wnętrznie“ na zebraniu Okręgowej Rady Za
wodowej Z. Z. Z. na Śląsku w sobotę 20 marca
Już ukazał się najnowszy
1937 roku, a jawnie i wyraźnie z dodatkowymi
szczegółami w rezolucji, powziętej na walnym
zebraniu delegatów Związku Pracowników Umy
słowych Z. Z. Z., odbytym w dniu 21 marca br.
Analogiczna rezolucja uchwalona została rów
nież na zebraniu delegatów górniczych Z. Z. Z.
powiatu rybnickiego.
nakiadem miasta Bielski ż 211 stron bogato ilustro
Wobec stwierdzonych w tych rezolucjach róż.
wanymi. Oprać. przez profł Zygm; Lubęrtbwicza
nic programowych między śląskim Z. Z. Z. a
warszawską centralą, domagano snę ustąpienia
z władz kierowniczych śląskiego Z. Z. Z. tych
osób, których kierunek i postępowanie sprzeczne Do nabycia we wszystkich większych
jest z przeaonaniami mas zorganizowanych W księgarniach
Śląsko
(6835
Śląskim Z. Z. Z.
Wspomniane rezolucje i zawarte w nich po
stulaty zostały przez centralę warszawską Z. Z.
Z. pominięte milczeniem i zlekceważone. Wyni
ka stąd, że centralne władze Z. Z. Z. nie myślą
i nie chcą uczynić zadość powszechnemu życze
niu członkowskich mas śląskiego Z. Z. Z.
Nie mogąc tego niezdrowego stanu rzeczy
uznawać i tolerować, postanawiamy zgodnie z
naszym sumieniem i naszymi przekonaniami uZebrania Okręgowe NChZP. odbyte ostatnio w obywateli obligacje Pożyczki Narodowej wartości
samodzielnienie się śląskich organizacyj Z. Z. Z. Imielinie i Lędzinach daty ponownie sposobność
17 000 złotych. Obecnie chodzi jedynie o uzyska
od dotychczasowych władz centralnych Z. Z. Z. do poruszenia szeregu lokalnych zagadnień natu
nie zgody Generalnego Komisarza Pożyczki Naro
W Warszawie.
ry gospodarczej i socjalnej. Na pierwszy plan dy dowej na spieniężenie zebranych obligacyj. Nowa
Czyniąc to postanowienie
równocześnie skutowanych zagadnień wysunęła się znowu spra szkoła w Imielinie okazuje się za szczupłą na po
stwierdzamy, że Z. Z. Z. na Śląsku pozostanie wa remontu i rozbudowy dróg gminnych. Podkre mieszczenie wszystkich dzieci szkolnych z uwagi
wierny tym wszystkim programowym wskaza ślono, że bez wydatnej pomocy finansowej Wy na co nauka będzie musiała być prowadzona rów
niom, które odpowiadają interesowi świata pracy działu Powiatowego wzgl. Województwa gminy nież w starej szkole, której budynek i inwentarz
i polskiej racji stanu na Śląsku.
nie będą w stanie przeprowadzić koniecznego re jest mocno zniszczony i wymaga remontu. Kosz
WARSZAWA (teł wł.) W Warszawie doko
montu dróg gminnych, które w obecnym stanie tów remontu nie będzie jednak gmina w stanie nywane sa od paru dni liczne aresztowania z po
uniemożliwiają wszelką komunikację, narażając pokryć z własnych funduszów wobec czego zacho śród młodzieży endeckiej, a mianowicie zaró
rolników na dotkliwe straty powstałe na skutek po dzi potrzeba udzielenia gminie na ten cel subwen wno ze stronnictwa narodowego jak i z odłamu
łamania wozów oraz przemęczenia koni. Najgwał cji ze strony Województwa.
byłego O. N. R
M. u.' aresztowano szereg
towniej domagają się remontu drogi Lędziny —
Kilku dyskutantów wystąpiło przeciwko kon współpracowników „Warszawskiego Dziennika
Górki oraz Lędziny — Urbanówice, które szczegól cernom a szczególnie Konwencji Węglowej stano Narodowego“ oraz tygodnika O. N. R. .Falan
nie w okresie roztopów są nie do przebycia. Rów wiącym niepotrzebne nadbudówki, obciążające ga“. Szereg aresztowanych zwolniono, więk
nież droga Imielin — Golawiec od kilkudziesięciu produkcję przemysłową. Wskazywano przy tym szość z nich jednak pozostaje nadal w areszcie.
lat nie została podana remontowi i znajduje się w na wypadki, gdzie pomimo wielkiego bezrobocia Równocześnie licznych aresztowań O. N. Rowców dokonano w Wilnie Jak słychać wszysdc z
stanie niezdatnym do komunikacji.
nie ma na kopalniach dostatecznej ilości węgla na te aresztowania zarówno warszawskie iak i wi
Przedstawiciele rolników domagali się zmiany sprzedaż, skutkiem czego furmanki z dalekich nie
leńskie stola w związku z wykryciem szalki
ustawy o ubezpieczeniu w tym kierunku, by rol raz miejscowości muszą wracać próżne.
bombiarzy O. N. R
nik ubezpieczony od wypadku mógł z opieki le
Rolnicy domagali się ustawowego uregulowa
WARSZAWA (teł wł.) Ooegdasi po kilkugo
karskiej skorzystać bezzwłocznie, a nie dopiero nia ceny mleka w ten sposób, by producentowi za dzinnej rewizji opieczętowano lokal „Trybany
po ustaleniu przyczyny wypadku. Mieszkańcy I- pewnić odpowiedni zarobek przy wyeliminowaniu Robotniczej“ Zamknięto również dodatek do
mielina domagali się ukończenia budowy sali gim zbędnego i kosztownego pośrednictwa wzgl. pozo 3rybuny Robotniczej“ .Trybunę Młodych“.
nastycznej przy nowej szkole. Wysunięto projekt stawieniu pośrednictwu takich zarobków jakie są Pisma te redagowane były przez działaczy
by drogi publiczne obsadzać drzewami o kwiatach godziwe. W końcu uchwalono wszcząć starania w lwowskiego O. K, R P. P. S.
miododajnych przez co możnaby spowodować pod kierunku spowodowania utworzenia szkoły śred
niesienie produkcji miodu stanowiącego poszuki niej ogólno kształcącej lub zawodowej w Bieruniu WSZYSCY PAMIĘTAJMY, ŻE FUNDUSZ
wany produkt eksportowy.
Starym do której mogłyby uczęszczać dzieci z o- OBRONY NARODOWEJ ,7,A KONTO
Żywą dyskusję wywołała kwestia obniżenia kolfcznych wiosek rolniczych.
P K. O. NR. 370.000.
cen za nawozy sztuczne, Które obecnie nie mogą
być użyte w wystarczającej ilości z uwagi na zbyt
wygórowane ceny. W dodatku dochodzi ta oko
liczność, że za nawozy te trzeba płacić gotówką.
Ze strony obecnych na zebraniu rolników wysu
nięto projekt by u miarodajnych czynników spo
wodować sprzedaż nawozów sztucznych na do
ZALESZCZYKI. W Capowcach pow. Zale- nowił zabić Marię i siebie. Po dokonaniu za
godnych warunkach kredytowych. Przedstawiciele szczycki, 20-letni Iwan Łopuszczak zastrzelił bójstwa oddał broń i przyznał się do czynu.
gminy Imielin podnosili konieczność przystąpie swą 16-letnią przyjaciółkę, Marię Petruszczak, Odprowadzony w kajdanach przez posterunko
nia do budowy domu gminnego, w którym zna dr której oddał strzał z pistoletu. Łopuszczak wego do sądu grodzkiego w Tłustem, koło Kolazłyby pomieszczenie biura gminne okręgu u- przed dwoma tygodniami poślubił inną dziew szyłowiec rzucił się do ucieczki, a widząc, że
Ceremonial zbliżających się uroczystości ko rzędowego i in. Podniesiono również starania oby czynę z tej wsi, gdyż rodzice jego nie chcieli nie ujdzie posterunkowemu, skoczył do przy
ronacyjnych w Anglii przewiduje taką oto wateli gminy Imielin w kierunku rozbudowy ko- się zgodzić na jego małżeństwo z ukochaną. drożnej głębokiej studni i zabił się na miejscu.
fryzurę dla dam dworu.
i ściola. Na koszty rozbudowy zebrano już wśród Nie chcąc żyć z żoną, której nie kochał, posta

Rezolucia

illlillllllllllllll
Ważne dla narciarzy I

Pnuidiit
limiroii
po Beskidzie Śląskim i Małym — z jiąpą sziąków tarystyanych
Cena tylko złotych 1,50

To, co naiważniejsze
w powiecie pszczyńskim

Wykryto szajkę
bombiarzy 0. N. R.

Tragedia miłosna

27, 25 r29 eo marca 1537 roku.

JEST PRAWDZIWYM DOBRODZIEJSTWEM DLA GOSPODYNI.

«ALBORIL»
PIERZE.BIEU i OSZCZĘDZA BIELIZNĘ!

Program radiowy
Niedziela 28 marca
KATOWICE. Godz. 6.00 Sygnał czasu 1 pleśń: „We,oły nam dziś dzień nastał“. 6.03 Płyty. 8.03 Koncert
orkiestry wojskowe’. 9.00 Transmisja uroczystego na
bożeństwa z kościoła św. św. Piotra i Pawia w Kato
wicach. 10.30 Płyty. 11.57 Sygnał czasu. 12.03 „Wesołe
go jajka" — rewia świąteczna w wyk. orkiestry. 14.15
Audycja dla dzieci pt. „Cygański mazurek“ 14.35 Pol
ska kapela ludowa. 15.35 Powszechny Teatr Wyobraźni:
Słuchowisko „Wiesław" — Kazimierza Brodzińskiego.
16.15 Koncert solistów. 17.15 Muzyka taneczna. 19.05
Koncert rozrywkowy w wyk. orkiestry Związku Praco
wników Skarbowych w Katowicach. 20.00 Chór Dana.
20.30 „Kuranty staroświeckie“: „Pan Konarzewski w
piekle" według anegdoty Henryka Rzewuskiego. 21.05
„Rycerskość wieśniacza" — opera w 1 akcie Piotra
Mascaniego. 22.35—23.31 Muzyka taneczna.

Poniedziałek 29 marca
KATOWICE. Godz. 6.00 Sygnał czasu i pieśń „We
sel si? Królowa miła“'. 6.03 Płyty. 8.03 Koncert porańnv w wyk. orkiestry reprezentacyjnej K. P. W w Ka
towicach. 9.00 Tran mis ja nabożeństwa ze Lwowa. 10.30
G. Verdi: Opera „Aida16 — fragmenty (płyty). 11.57 Sy
gnał czasu. 12.03 Poranek muzyczny. 14.00 Koncert re
klamowy. 14.25 „Monika pracuje w składzie — poga
danka. 14.35 ..Drewniany kogut i pisane jajko“ —- ga
węda. 14.50 „Śmigus na Kiepurowie“ — wodewil lwow
ski. 15.30 „Dużo siły, krzepkiej mocy. po radosnej
Wielkanocy“ — słuchowisko dla wsi. 16.00 Muzyka pol
ska. 16.30 Teatr Wyobraźni: słuchowisko pt. ..Panna
mężatka“. 17,00 „Podwieczorek przy mikrofonie66. 19.10
„Pierwszy i ostatni występ - tea'rainv .Tanka“. 19:30
„Dyngus“ — w wyk. orkiestry i chóru P. R. oraz so
listów. 20.00 .Święcone u Kailika“ — audycja słownomuzyczna w opracowaniu Stanisława Ligonia. 20.40
Dziennik wieczorny. 20.50 Pogadanka aktualna. 20.55
Wiadomości sportowe. 21.15 „Recital skrzypcowy. 21.45
—23.00 Płvfy.

Wtorek 30 marca
KATOWICE, Godz. 6.00 Audycja poranna. 17.15
Dziennik poranny. 7.30—8.00 Płyty. 11.57 Sygnał czasu.
12.03 Ludowe tańce polskie. 12.40 Dziennik południowy.
12.50 „Biuro domowe“ — pogadanka. 13.00 Koncert ży
czeń. 13.15 1 iyty. 13.58 i 15.00 Wiadomości gospodarcze.
15.15 Koncert reklamowy. 15.35 Chwilka społeczna. 15.40
Lekcja języka polskiego. 15.55 Płyty. 16.15 Skrzynka
P. K. O. 16.30 Zespół tnandolinistów. 17.00 Powieść mó
wiona. 17.15 Koncert kameralny. 17.50 Monolog. 18.00
Pogadanka aktualna. 18.10 „Sport na Pomorzu“ — po
gadanka. 19.20 Skrzynka ogólna. 18.30 „O śpiącym woj
sku polskim w Tatrach“ — opowiadanie Kazimierza
Przerwa-Tetmajera. 18.50 Przemówienie wojewody po
morskiego Władysława Raczkiewiczą z okazji otwar
ci a „Tygodnia Propagandy Pomorza“. 19.10 „Dysku
tujmy“: „Czy wykształcona młodzież wiejska pow.nna
wracać na wieś?“ 19.20 Muzyka lekka. 20.00 „Rozmo
wa muzyka ze słuchaczami r; dir.“. 20.15 Chóry pomor
skie. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka ak
tualna. 21.00 „Żarty muzyczne“. 21.45 Płyty. 22.20 Szkic
literacki. 22.35—23.00 Muzyka taneczna.

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Niedziela 28 marca

cert ork. operowej. 13.00 Radio Paris: Recital organo
wy. 13.30 Droitwich: Koncert ork: 14.30 Deutschland
sender: Polskie pieśni wielkanocne. 14.40 Lipsk: Kon
cert kwartetu drezdeńskiego. 15.00 Budapeszt II: Mu
zyka cygańska. Hamburg: Muzyka ludowa. 15.30 Pra
ga: Koncert ork.
Ryga: Koncert muzyki religijnej.
15.40 Wiedeń: Muzyka 'kameralna. 16.00 Droitwich:
Koncert radioork. - Kolonia: Przyjemnostki z Kolonii.
Radio Paris: Koncert wokalny. 17.00 Budapeszt: Mu
zyka cygańska. Mediolan: Koncert symf. Radio Pa
ris: Misterium pasyjne „Judasz". 17.30 Deutschland
sender: Radioork. 17.35 Brno: Muzyka cygańska. Wie
deń: Koncert rozrywkowy. 18.00 Monachium: Rad ocyrk. Tuluza: Ork. wojskowa. 18.30 Budapeszt: Kon
cert radioork.
Ryga: Opera „W ogniu". Wrocław:
Koncert ork. górniczej.
19.15 Londyn Reg.: Koncert
ork. dętej. 19.30 Sztokholm: Symfonia IX Beethoven;.
19.40 Beromuenster: Koncert ork. 20.00 Deutschlannsender: Koncert wagnerowski Frankfurt: Koncert mu
zyki operowej. Radio Romania: Opera „Dzwony Kornewilskte". 20.10 Saarbruecken: Koncert włoskiej mu
zyki operowej. 20.15 Sottens: Pieśni wielkanocne. 20.40
Lubiana: Oratorium Haendla „Samson“. 21.00 Medio
lan: Audycja wokalno-instrumentalna. 21.20 Koszyce:
Koncert ork. wojskowej. Poste Parisian: Wesoły, pro
gram. 21.25' Sottens: Koncert i muzyków salzburskich.
22.00 Mediolan: Koncert rozrywkowy. 22.05 Londyn
Reg.: Niedzielny koncert symf. 22.10 Sztokholm: Kon
cert solistów. 22.20 Kopenhaga: Koncert pop. radioork.
23.00 Droitwich: Pieśni religijne. 23.40 Tuluza: Melodie
operowe. 24.00 Frankfurt: Koncert nocny.

TEATR, MUZYKA i EKRAN

NaciesSane.

TEATR IM. STAN. WYSPIAŃSKIEGO
Śp. Paweł Czardybon.
W KATOWICACH
*"■' Kostuchna. W poniedziałek 22 marca br.
W Wielką Sobotę 1 Niedzielę dnia 2g marca Teatr
Im. St. Wyspiańskiego nieczynny.
REPERTUAR ŚWIĄTECZNY. .
Poniedziałek, dnia 29 marca: „Wieczór trzech króli"
o godz. 16
o godz. 20.
Wtorek, dnia 30 marca: Występ Hanki Ordonówny
o godz. 20.
środa, dnia 31 marca: „Kto zabił?“ dla oezrobotnych
o godz. 39.
Czwartek, dnia 1 kwietnia: „Wieczór trzech króli"
0 godz. 20.
Sobota, dnia 3 kwietnia: „Wieczór trzech króli“ o
godz. 15.30 dla szkól.
Sobota, dnia 3 kwietnia: „Kto zabił?“ o godz. 20,

Hanka Ordonówna.
We wtorek, dnia 30 b. m. o godz. żu występ świetnej
intórpr.etatorki pieśni, tańca i wiersza Hanki Ordonówny, która po występach pełnych sukcesów w Estonii
1 Finlandii wystąpi w Katowicach jeden jedyny raz.
Nic dziwnego, że występ ten obudził naturalną cieka
wość i zainteresowanie tutejszej publiczności teatralnej.
Rozgłos, jakim s.ę cieszy Ordonówna u nas i za
granicą, jest wynikiem wielkiego talentu artystki i jej
inwencji twórczej, przed wszystkim pomysłowej i ory
ginalnej na wskroś interpretacji: jest w tym niedości
gniona i uie,do naśladowania — umie wydobyć najsub
telniejsze odczucia nastroju, uwieść wdziękiem i praw-

Poniedziałek 29 marca
Godz. 5,00 Wrocław: Muzyka poranna. 6.00 Ham
burg:. Koncert z pokładu okrętu. 7; 45 Wiedeń: Dzwony

zmarł powszechnie łubiany rodak, ś. p. Paweł
Czardybom, w sędziwym, wieku 81 lat. Pogrzeb
odbył się w środę, 24 marca br. w Piotrowicach
przy wielkim udziale miejscowej i zamiejscowej
ludności. Zmarły był gorliwym czytelnikiem
„Katolika" od najwcześniejszej młodości. Nale
żał więc do najstarsizych, 'którzy pamiętają cięż
kie czasy walki kułtumej i prześladowania na»
rodowego. Niech odpoczywa w pokoju!

Życzenia urodzinowe.
Katowice-tiogucice. W drugie święto .Wiel
kanocy (29 marca) obchodzi. 70-leeie urodzi«
znamy i poważany nasz rodak, Franciszek Krzyżowisiki, Z tej okazji składa ,najserdeczniejsze ży
czenia obfitych łask Bożych i jeszcze długich lat
życia rodzina. Do życzeń przyłącza się ag emit
Kowolik,
{Uwaga na adres! i

KWeWWRE MEB&E
f

Poranek muzyczny. Praga: Koncert. 9.30 Sztutgart:
Muzyka organowa. 10.00 Brno: Koncert tria salono- ;
wego. Lipsk: Koncert chóru. Wiedeń: Nabożeństwo z
kościoła oo. franciszkanów. 11.00 Praga: Koncert radioorktestry. 11.30 Deutschlandsender: Fantazje na or
ganach Wiirlttzera. 11.45 Londyn Reg.: Koncert radioorkiestry. Wiedeń:, Koncert ork.estrowy. 12.00 Mona
chium: Koncert ork. wojskowej. 12.20 Koszyce: Kon
cert© radioork. 12.80 Budapeszt: Koncert ork. opero
wej. 12.55 Wiedeń: Koncert rozrywkowy
18.00 Droit
wich: Koncert radioork. Monachium: Koncert ork. 14.00
Budapeszt: Muzyka cygańska. Droitwich: Recital or
ganowy. 14.10 Wrocław: Wesołe melodie wielkanocne.
15.15 Londyn Reg.: Koncert radioork. 15.30 Brno: Kon
cert radioork. 16.00 Droitwich: Koncert ork. 16.00
Sztutgart: Wielkie popołudnie muzyczne. 16.30 Radio
Paris: Koncert wokalny. 17.10 Praga: Dramat Goethe
go „Egmpnt“. Paris: Koncert radioork. 19.00 Medio
lan: Koncert rozrywkowy. Praga: Opera „Kniaź Igor“.
19.15 Tuluza: Arie operetkowe. 19.30 Sztokholm: Ope
retka. 19.55 Wiedeń: Operetka „Gospoda pod białym
koniem“. 20.00 Berlin i Beromuenater: Opery. 20.05
Brno: Koncert ork. ba.ałajkowej.
20.50 Budapeszt:
Koncert ork. 21.00 Mediolan: Koncert instr.-wokalny.
21.05 Sottens: Koncert pop. radioork. 21.15 BeromUenster: Dawna muzyka włoska. 21.30 Lille: Koncert sym
foniczny.
21.45 Radio Paris: Komed;oopera „Mały
Faust“.
22.10 Rzym: Koncert rozrywkowy.
22.30
Deutschlandsender: Nocna muzyczka. 23.05 Budapeszt:
Muzyka rozrywkowa. 23.15 Tuluza: Melodie operetko
we. 24.00 Sztutgart: Koncert nocny.

te

MIKULCZYCE — niedziela* 28 marca: „Wesele aa
G. Śląsku'« o godz. 17.
CHORZÓW — wtorek, 30 marca: „Wieczór trzech
króli“ o gdz. 19.30.
BYTOM — piątek, dnia 2 kwietnia: „Wieczór trzech
króli“ o godz. 20.
BIELSKO — poniedziałek, dnia 5 kwietnia: „Wieczór
trzech króli“ o godz. 19.30.

MIEJSKI DOM LUDOWY
w Chorzowie.
Hanka Ordonówna w Chorzowie!
Ulubiona pieśniarka polska Hanka Ordonówna po
nied- wnych sukcesach w Berlinie wystąpi jedyny raz
w Miejskim Domu Ludowym w Chorzowie w czwartek
1 kwietnia o godz. 20. Kasa teatru czynna w dni po
wszednie od godz. 10—12 i od godz. 18—20. Ceny miejsc
od 1.10 do 3.30 zł. Telefon kasy zamawiań ‘414-60.

Przygody

Maciek list napisał do byłej narzeczonej,
l zaraz go chciał wystać w drodze przyśpieszonej.

S&ASKI BBM MEBU
KATOWICE, 3-go MAJA 19
Filia: Katowice, M. Piłsudskiego 4
Filia: Chorzów I, ul. Wolności 37.
Najniższe ceny. - Największy wybór. - Dogodne
warunki. - Dostawa bezpłatnie na cały G. Śląsk.

Ogłoszenia drobne
Nowo otwarcie! 10 procent taniej
w ciągu pierwszych 7 dni otrzyma każdy kur
puiiacy aparat radiowy w firm te
RAD! O“ Przdsóebiorstwo Radiotechniczna
wlaśc. C. Potyka. Kartowjce, Kochanowskiego 13
telefon 352-63
(447)
Detektywi Katowice. Moniuszki, 3. teiei. 303-67

(445)
Pamiętaj, że zmniejszysz bezrobocie .przeprowadzała: wywiady, obserwacje.
popierając wyroby krajowe!
Zakupu! na wiosnę nawozy sztuczne i środki

Wtorek 30 marca

Godz. 5.00 Wrocław: Muzyka ludowa. 6.00 Hamburg:
Godz. 17.00 Wrocław: Koncert popularny. 17.20 DroitKoncert z pokładu okrętu. 7.45 Wiedeń: Dzwony 1 mu wich: Muzyka węgierska. 17.30 Radio Paris: Koncert
zyka organowa. 8.00 Praga' Końcert z Karłowych Wa wokalny. 18.00 Berlin: Muzyka rezrywkowä. Lubiana:
rów. 8.45 Frankfurt: Chorały organowe. 8.30 Kolonia: Koncert radioorkiestry.
18.30 Lyon: Koncert symf.
Msza uroczysta z klasztoru akwizgrańskiego 10 00 Wie Strasburg: Koncert radioork. 18.45 Beromuenater: Mudeń: Msza oontyfikalna z kaedry św. Stef. na. 10.20 zyka kameralna. Radio Paris: Koncert wokalny. 19.00
M. Ostrawa: Koncert kwartetu salonowego. 10.30 Ber Deutschlandsender: Muzyka rozrywkowa. Paris P. T.
lin: Muzyka niedzielna
11.15 Bratislava: Koncert ra- T.: Koncert wokalny. Ryga: Operetka „Baron Cygań
dioorkiestry. Lipsk: Symfonia pastoralna Reethovena. ski“. 19.40 Beromuenster: Koncert radioork. 20.00 Lu12.00 Berlin: Muzyka w południe. 12.30 Budapeszt: Kon blana: Koncert radioork. Sottens: Koncert ork. Sztok-

leu ai5'łs-

Teatr im. St. Wyspiańskiego na prowincji.

tylko w firmie

^
j
’

,

holm: Koncert ork. wojskowej. 20.10 Wrocław: Koncert
rozrywkowy. 20.30 Radio Romania: Koncert symf, 20.45
Londyn Reg.: Koncert brytyjskiej kobiecej ork. symfo
nicznej. 21.00 Bratisława: Arie i duety. Kolonia: Koncert rozrywkowy. 21.05 Mediolan: Opera „Potępienie
Fausta“. 21.30 Paris P. T. T.: Koncert symfoniczny.
21.45 Londyn Reg.: Opera komiczna „Żołnierz i bohater“. 22.05 Budapeszt: Koncert nowego kwartetu smyczkowego. 22.30 Deutschlandsender: Nocna muzyczka.
Llpsk: Utwory kameralne Beethoven a. Wrocław: Re
cital organowy F. Lubricha. 22.35 Kopenhaga: Kon
cert kameralny. 23.00 Monachium:
Koncert nocny.
24.00 Frankfurt: Koncert nocny.

zwalczające pasożyty w ogrodzie i rolnictwie
oraz Przybory pszczelarskie w Drogerii św,
Barbary

Wojciecha Dutkiewicza, Katowice,
ulica Marszałka Piłsudskiego 10, tclei. 3164i5.
Przedstawiciela zdolnego, w każdym micś^a,
celem sprzedaży wyrobów artystycznych meta
lowo - drzewnych do uzv'.iou domowego, poszu
ka! e sie Oferty do Administracji ..Katolika“ pud
„Solidny“
(443)

'Maćka Huty

Nalepia więc znaczek, lecz daremne zabiegi
Znaczek nie klei. Maciek wychodzi z równowagi.

W końcu na dobry pomysł wpada:
Bierze igłę i znaczek przyszywa!

