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Najwyższe
odznaczenie
francuskie
otrzyma General Śmigły-Rydz
REIMS. Naczelny Wódz Armji Pol
skiej gen. Śmigł)%Rvdz, bawiący onegdaj
w Reims, przybył wczoraj rano do Suippes,
aby wziąć udział w drugiej fazie wielkich
manewrów.
Tu nastąpi spotkanie Wodza Naczelne
go Polski z Prezydentem Republiki, który
w tym celu przybył z Paryża, a następnie
uroczyste udekorowanie gen. ŚmigłegoRydza najwyższem odznaczeniem francujkiem — wielką wstęgą Legji Honorowej.
Po tej uroczystości gen. Śmigły-Rydz
w towarzystwie gen Ga melina uda się do
Vertun, gdzie 15 lat temu Pierwszego Mar
szałka Polski oprowadzał marszałek Petain.
W czwartek gen. Śmigły-Rydz zwedzać
będzie linję Maginot‘a, poczem nastąpi uro
czysta defilada wojsh francuskich przed
polskim Woazem Naczelnym w Nancy.
Defilada w Nancy, która tego dnia za
kończy manewry, będzie jak to podkreśla
prasa, wyjątkowo wspaniała. Przemarsz
oddziałów przed gen. Smigłym-Rydzem na
pamiątkowym placu Stanisława, trwać bę
dzie dwie godziny Davvno już nie było
we Francji defilady takich rozmiarów.
W oczekiwaniu uroczystości burmistrz
Nancy, dr. Kamil Szmitt wydal odezwę,
wzywając ludność do przystrojenia miasta
flagami na cześć Dostomego Gościa.

neralicja odjechali w kierunku Suippes,
gdzie na terenach dawnych walk odbywa
li się ćwiczenia, w czasie których gen Śmi
gły-Rydz obserwował zastosowanie nowo
czesnego sprzętu wojennego, a w szcze
gólności manewry bataljonu motorowego,
współdziałającego z akcją piechoty.
Po śniadaniu, które odbyło się w Cha-

Ions, gen. Śmigły-Rydz wraz z gen. GameLn i całą generalicją powrócił do Reims,
gdzie zwiedził słynną katedrę, odbudowa
ną z gruzów. Liczne tłumy mieszkańców
Reims zapełniły plac katedralny, witając
owacyjnie przybywającego naczelnego wo
dza wojsk polskich, którego u drzwi kate
dry powitał biskup Reims ks. Ncveu.

WARSZAWA.
Legat papieski kardynał
Marmaggi opuszczając Polskę, wystosował d«
Pana Prezydenta RP następującą depesze:
.Głęboko wzruszony gorącym Przyjęciem,
jakiego doznałem od władz i narodu polskiego,
zawsze wiernego wierze Giców czuje sie zo
bowiązany do ponowienia Waszej Ekscelencji:
wyrazów wysokiej czci głębokiego poważania
i żywei wdzięczności“ _
Pan Prezydent odpowiedział na te depeszę
następująco:
. Dziękuję Eminencji za wystany telegram w
chwili opuszczania Polski i pragnę zapewnić
Ją o zrozumieniu przez Państwo Polskie donio
słości wielkiej i odpowiedzialnej misi; Kościoła
w dzisiejszych trudnych czasach oraz przesłać
Jego Eminyicii wyrazy mego wysokiego po-i
ważania"
Do Pana Prezesa Rady Ministrów w War
szawie wystosował kardynał Marmaggi następ
pującą depesze:
. Opuszczając ziemię Polski zwracam się
do Waszej Ekscelencji z wyrazami wdzięczne»:
ści. pozdrowienia i czci. życząc mu wszelkie*
pomyślności i powodzenia w wysokiej misji,
zm ęrzaiącei do zachowania Polski wiernej jejj
tradycjom porządku sprawiedliwości i kultom
oraz pewnej swych przeznaczeń“.
Pap Prezes Radv Ministrów odpowiedział
kardynałowi Mąrmaggi‘emu następująco:
..Dziękując za wzniosie słowa, pełne zrw
zumienia dla odpowiedzialnej mojej pracy jak o’
szeia rządu składam Eminencji wyrazy me#
najgłębszej czci“

KONGRES FIDAC‘U OTWARTY .
W WARSZAWIE

Gen. Rydz-Śmigły w Reims.
REIMS. We wtorek o godz 7 rano
długi sznur samochodów wojskowych
wyruszył z hotelu „Pod Zlotem Lwem“,
gdzie zatrzymał się w Reims gen. RydzŚmigły w drouze na pole bitew w Szampanji. O godz. 7.30 samochody zatrzyma
ły się kolo miejscowości d'Auberive przed
cmentarzem, zwanym Bois da Puits, gdzie
znajduje się około 6 000 g-obów żołnierzy,
poległych na przedoolu Reims. Oddzielna
część tego enuntarza zawiera 109 grobów
żołnierzy z armji polskiej we Francji, pole
głych na tym odcinku podczas drugiej
bitwy nad Marną. U wejścia na cmentarz
pclski stoi krzyż wzniesiony ku czci po
ległych przez towarzyszów bioni. Przed
wejściem ua umeutaiz ustawił się bataljor
Su puiku piechoty górsk.ej w czarnych
mundurach i vZarnych beretach ze sztan
darem i orkiestrą. Gen. Śmigłego-Rydza,
któremu towarzyszył minister lotnictwa
C -t oraz gen. Gamelin, powitał guberna
tor wojskowy okręgu Re.ms, gen. Giraud.
Po odegraniu hymnów narodowych pol
skiego i francuskiego i przejściu przed
frontem, gen. Śmigły-Rydz złożył u stóp
krzyża wieniec ze wstęgami o barwach na
rodowych polskich z napisem: „Polakom
poległym we Francji — generał dywizji
Edward Śmigły-Rydz“. Jednocześnie drugi
Wieniec o barwach francuskich złożył gen.
Gamelin. Orkiestra odegrała hejnał dla
poiegiych „Aux morts“.
Po tej ceremouji gen. Śmigły-Rydz
wraz z min. Gotem oraz gen. Gamelin i
towarzyszącą mu generalicją przeszedł
wzdłuż całego cmentarza, zatrzymując się
przed grobami żołnierzy francuskich.
Następnie gen Śmigły-Rydz i cała ge-

WYMIANA DEPESZ MIĘDZY LEGATEM PAPIESKIM A P. PREZY
DENTEM R. P. I PREMJEREM

Gen. Rydz-Śmiglj wita się z jedynym pozostałym przy życiu marszałkiem Francji, Petain.
Za gen. Rydz-śmiglym — gen. d'Arbonmeau, attache wojskowy w Warszawie.

Pierwsze wieści o lądowaniu balonów
WARSZAWA. Do Warszawy zaczęły
nareszcie napływać pierwsze wiadomości
o balonach, biorących udział w zawodach
o puhar Gordon Bennetta. Dotychczaso
wy brak wiadomości wytłumaczyć należy
uszkodzeniami linii telefonicznych na sku
tek silnej wichury. Komunikacja telefo
niczna i telegi aficzna z Moskwą była zer
wana onegdaj do godz 15.
Pierwsza wiadomość o lądowaniu nade
szła z Smoleńska: „Wylądowałem 18 kilo
metrów na północ od Smoleńska — dnia
31 sierpnia, godzina 12 — Quersin“. Lot
nicy belgijscy przelecieli więc na „Bruxel
les“ około 820 kim. w ciągu 18 godzin 21
min. lotu z przeciętną szybkością około
4b kim. goaz.
Quersin został zmuszony do lądowania
pod Smoleńskiem pi zez burzę śnieżną,
w którą się dostał. Obciążony śniegiem
balon został „przyduszony" do ziemi i
zmuszony do lądowania.
W nocy nadeszła druga wiadomość od
korespondenta FAT-a z Leningradu: „Ba
lon szwajcarski Zürich III wylądował 1-go
września w godzinach rannych na północ
oo Leningradu w rejonie kowalskim w Ka
relii“. Szwajcarzy dr. Tilgenkamp i ten
Bosch przebyli więc odległość około 1200
kim. w około 36 godzinach lotu.

WARSZAWA. Wczoraj rano o godz. 9 n&
pl. Marszałka Piłsudskiego z okazji otwarcia
17 Kongresu Międzysojuszniczego Organizacji
b Kombatantów odbyta się uroczysta Msza św.
odprawiona przez ks. White amerykańskiego
wiceprezesa Fidac'u.
O godz. 10.30 w sali Rady Miejskiej nasty
pito uroczyste otwarcie obrad kongresu, zainau
gurowane przemówieniami. ,
j"

UGODA W SPRAWIE NASZYCH
NALEŻNOŚCI TRANZYTOWYCH
OD NIEMIEC
)

Nadeszła jeszcze wiadomość o wylądo
WARSZAWA Według zawartego ostatni#
waniu pod Smoleńskiem balonu Demuytera „Belgica“. Wydaie się jednak, że jest to układu regulującego sprawę należności od Nie
wiadomość fałszywa Prawdopodobnie zo miec za tranzyt kolejowy przez Pomorze prze
wóz towarów niemieckich kolejami polskim!
stała przekręcona nazwa balonu belgijskie bęczie skupiony na najkrótszej drodze, tak, że
go „Bruxelles“
należność za ten orzewóz wynosić będzie 3 ml"
O polskich halonach nie mamy narazić ijony złotych miesięcznie. Kwotę tę Niemcy
żadnych
wiadomości.
Prawdopodobnie mala płacić w gotówce. Pokrywa się tr. mniej
wszystkie balony juz wylądowały, bowiem w.ęcej z kwota oóitora miliona marek miesię
cznie. którą Niemcy począwszy od dnia 1 maja
od chwili startu upłynęło już (w ciągu no br regularnie spłacają. Natomiast zaległości za
cy) 60 godzin, a to jest mniej więcej naj czas dp 25 marca br. mają być częściowo skom
dłuższy czas, w jakim baicny 2200 mtr. pensowane pretensjami niemieckimi w Polsce,
sześć, pojemności mogą utrzymywać się częściowo zaś spłacone towarami. Nie wadomo
,eszcze jakie to mają być towary, przypusz
w powietrza.
czać jednak należy, że zgodnie z tern, co mó
WARSZAWA.
Popołudniu nadeszła wiono podczas rokowań będą to towary inwe
do Warszawy wiadomość o lądowaniu fran stycyjne. Zaznaczyć należy, że zaległości nie
cuskiego balonu Maurice Mallet, który lą mieckie za przewóz towarów przez Pomorze.,
dował w miejscowości Rameszki w odle wynoszą 81 milionów złotych.
głości 60 km. na północy wschód od Ta
EDEN CHORY
lma, w poniedziałek wieczorem. Balon
LONDYN Minister Eden. który powróci!
przebył więc trasę około 1.150 km. Rów
nież nadeszła wiadomość od pilotów nie do Londynu, jest niezdrów j z polecenia leka
nie opuszcza mieszkania skutkiem czego*
mieckiego balonu „Augsburg“, który lą rzy
nie mógł uożegnać odjeżdżającej do kraju de*/
dował w poniedziałek o godz. 16 100 km. lęgacji egipskiej
na południe od Mołuwczycz na linji kole
BELGIA PRZEDŁUŻA SŁUŻBĘ
jowej Bałagojc—Psków w odległości ponad
100 km. od Pskowa. Balon ten przebył
WOJSKOWĄ
mniejwięcej odległość 970 km. Piloci nie
lü-'KSELA Tamtejsze ministerstwo spra^
mieccy znajdują się w zdrowiu i udali się , w Dyskowych uchwaliło przedłużyć służbę woji
co Moskwy.
lakową do 18 miesięcj
A
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Rozpoznanie zwłok zamordowanego
w Panewnlkach hajduczanina
Przed kilkoma dniami donieśliśmy o
znalezieniu na jednej z ulic w Panewnlkach
zwłok nieznanego mężczyzny liczącego
około 20 lat. Zabity miał wiele ran na ca
łem ciele i dla władz prowadzących śledź"
two nie ulegało wątpliwości, że nieznany
mężczyzna został zamordowany. Dla prze

prowadzenia dochodzeń trzeba było fed"
nak ustalić naprzód indentyczność zamor"
dowanego. Przez kilka dni śledztwo błądzi
(o. gdyż natrafiono na duże trudności ze
względu na to. że przy zabitym nie znale
ziono żadnych dokumentów osobistych.
Mimo to w wyniku dochodzeń w dniu

POGODA NA CZWARTEK
"WARSZAWA. Przewidywany przeb;eg PO"
gody da południa w czwartek. Pogoda naogól
chmurna z rozpogodzeniami w ciągu *ua Raj
kiem miejscami mgły. Chłodno Umiarkowane
(wiatry północno - zachodzie i zachodnie

Wpisy do szkoły gospodarczej.
Dyrekcja Szkoły Przysposobienia w Gospo
darstwie Rodzinnem Tow. Polek w Katowicach,
ul. Francuska 12. teł 328-74 ogłasza wpisy do
rocznej szkoły gospodarstwa domowego Wa
runki przyjęcia: ukończenie szkoły powszechnej
Łez względu na jej stopień organizacyjny i ukoń
czenie 14 lat życia. Wpisy przyjmuje i bliższych
informacyj udziela kancelaria szkoły w godz.
jo d 8—15

Przepadła walizka.
.

30 uh. m. z pierwszej hali kolejowej w Ka
towicach skradziono Antoniemu Kumanowskie"
mu z Sosnowca walizkę zawierającą książecz
kę premiowa PKO. na nazwisko Kumanowsk'
Marek, dokumenty 6 srebrnych łyżek stołowych
zloty pierścionek z szafirem, złoty pierścionek
$ diamentem, sznur bursztynów, torebke dam
ska, kostium damski oraz 6 sukien damskich i
inne części garderoby — oraz kołnierz futrzany
>— łącznej wartości 000 z!

Z ruchu N. Ch. Z. P. w Przełajce.

Balony ne zawodach <■ puchar Gordon-Bermett aa lotnisku warszawskim.

Podatki

płatne we wrześniu

We wrześniu rt> płatne sa podatki następuW ub niedziele odbyło sie w Przełajce ze"
branie NChZP. na ktorem poseł Oajdzik wy ince:
1 do 25 września — zaliczka miesięczna na
głosił treściwy referat na temat Śląskiego Fun
podatek przemysłowy od obrotu za rok 193t>.
duszu Gospodarczego.
w wysokości podatku przypadającego od obro
tu siągnięte.eo w sieroi.iu przez wszystkie
Liczba mieszkańców Chorzowa.
przedsiębiorstwa obowiązane dc publicznego o"
Według danych statystycznych miasto Cho* głaszania sprawozdań o swych operacjach ’ub
rzów liczyło w dniu 1 września br. 109/100 do skłaoama sprawozdań do zatwierdzenia —
mieszkańców, w tern 55,6000 kobiet 1 53,400 a z innych przedsiębiorstw, przez przedsiębior
mężczyzn.
stwa handlowe i i 11 kategorii oraz przemy
słowe I—V kategorii prowadzące prawidłowe
Ten miał szczęście.
księgi hai.dlowe;
(=) Onegdaj popołudniu usiłował popeł
2 do 15 września — II rara zryczałtowane
nić samobójstwo niejaki Juljan Wróbel. De go podatku przemysłowego od obrotu za rok
gperat poszedł na stadion sportowy w Cho 1936 przez drobne przedsiębiorstwa przemy
rzowie i powiesił się na pasku rzemiennym słowe I handlowe;
3 do 15 września — podatek dochodowy na
Pasek jednakowoż nie wytrzymał ciężaru

ciała kandydata na samobójcę i urwał się.
a Wróbel upadł na ziemię. Wrażenia przed
śmiertne tak przeraziły Wróbla, że zaczął
wołać o pomoc. Na wołania te nadbiegł pel
niący w tym czasie służbę dozorca stadio
nu, który udzielił desperatowi pierwszej po
mocy, poczem wezwał pogotowie ratunko
we, które odwiozło Wróbla do szpitala w
Chorzowie. Życiu nie zagraża żadne nie
bezpieczeństwo. Powodem zamachu samo
bójczego był prawdopodobnie zawód mi
iłosny.
Bezpłatny kurs pogotowia
sanitarnego.
Zarząd Oddziału Polskiego Czerwonego Krzy-

ea w Świętochłowicach urządza 3-miesieezny

rok 1936 przez ptatnikó-w.. którym nakazy płat
nicze i;a ten podatek doręczono w 'terminie do
dnia 16 sierpnia rb. Termin płatności dla płat*
ników którzy nakazy płatnicze otrzymają po
dniu 15 sierpi.sa rb. upływa z 30-tym dniem dc
doręczeniu nakazu;
4 do 7 września — podatek dochodowy od
uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń
za najemną prace wypłaconych przez służbo*
dawse w sierpniu rb.; do 20 wrzeji.s'a — tenże
podatek pobrany przez sprzedawcę energii elek
trycznej w ciągu pierwszych !5-tu dni wrze
śnia rb
Ponadto płatne są we wrześniu zaległości
odroczone bb rozłożone na raty z terminem
płatności w tym miesiącu oraz podatki, na ictó*
re płatnicy otrzymają nakazy płatnicze z ter
minem płatności również w tvm miesiącu.

Usprawnienie wypłaty świadczeń
wypadkowych
W celu usprawnienia i przyspieszenia
załatwiania spraw świadczeniowych w za
kresie ubezpieczenia od wypadków w za
trudnieniu i chorób zawodowych Zakład
Ubezpieczeń Społecznych polecił ubezpieczalniom społecznym zwracać uwagę na je
dnoczesne załatwianie wszystkich kwestyj,
wymagających uzupełnień lub badań, oraz
ra jednoczesne zbieranie wszystkich da
nych, niezbędnych dla ustalenia prawa do
świadczeń ze strony osób poszkodowanych.

kurs dla sióstr pogotowia sanitarnego PCK. Kurs
jest bezpłatny Panie posiadające — o ile mo
żliwe — średnie wykształcenie w wieku od 18
do 35 lat mogą sie zgłosić w biurze oddziału u
p S. Sobczyka w Świętochłowicach, ul. Aptecz
na 5 —w czasie do 5 września od godz. 8 do 9
rano. gdzie zostaną zaznajomione z warunkami
kursu i gdzie należy również składać podania o
Kilka dni temu sensację wywołała wia
przyjęcie na kurs
domość o oowem oszustwie, dokonanem

wczorajszym ustalono nazwisko zamordo
wanego wraz okolicznościami, wśród któ
rych rozegrała się krwawa scena, zakon
czona śmiercią człowieka. Mianowicie kry
tycznego dnia bawił na odpuście mieszka"
nieć Wielkich Hajduk Paweł Marko w to
warzystwie dwóch kolegów. Wieczorem
Marko szedł ulicami Panewnik w stania
podchmielonym razem z towarzyszami. W
pewnym momencie wszyty trzej zostali
najechani przez dwueh pijanych rowerzy"
stów. Pomiędzy pieszymi a rowerzystami
wynikła kłótnia a następnie bójka. Kiedy
rowerzyści, mimo przewagi liczebnej prze
ciwników byli góra. towarzysze Marki, u"
ciekli, pozostawiając go na pastwę roz
wścieczonych napastników. Musiał on u
lec dwom przeciwnikom i w czasie bójki
został tak dotkliwie pobity i pokaleczony,
że poniósł śmierć. Po zbrodni rowerzyści
odjechali pozostawiając trupa na ulicy.
Zadaniem władz prowadzących docho"
dzenia jest obecnie ustalenie nazwisk ko
lęgów w towarzystwie których przeby
wał Marko (powinni sie sami zgłosić dla
ułatwienia dochodzeń) oraz dwóch rowe
rzystów. którzy zamordowali Markę. Nie
ulega wątpliwości, że policja znajdzie za
bójców hajduczanina.

Samobójczy czyn policjanta
katowickiego
Przechodniów znajdujących się w dniu
wczorajszym około godz. 2 popołudniu na
ulicach Piłsudskiego i Dam rot a w Katowi"
each zaalarmował huk strzału. Na biuk
ulicy Damrota padł mężczyzna z przestrze
łona głowa, trzymając w dłoni rewolwer.
Świadkowie wypadku zawiadomili pogo
to wie ratunkowe oraz organa policyjne,
Okazało się niebawem, że samobójstwo po
pełnił posterunkowy Antoni Kwiatkow
ski z III komisariatu przy ul. Marszałka Pit
sudskiego.
Wszelka pomoc była niestety spóźnio
na, gdyż strzał był celny 1 Kwiatkowski
poniósł śmierć na miejscu. Według wyn ku
dochodzeń Kwiatkowski odebrał sobie ży
cie w przystępie podniecenia nerwowego,
strzelając do siebie z rewolweru służbo'
wego. Policja prowadzi dochodzenia celem
ustalenia właściwych powodów samobój
stwa policjanta. Śp. Kwiatkowski osiero'
ci! żonę i dwoje nieletnich dzieci Liczył on
36 lat

Jak nam donoszą, w szkole muzycznej Szafranka w Rybniku mogą się kształcić osoby
traktujące muzykę zawodowo (orkiestra, estra
da koncertowa itd ) miłośnicy muzyki (traktu
jący muzykę jako jeden z elementów ogólnego
wykształcenia); muzycy o wadliwej i zmanie
rowanej technice gry (zły układ rąk, sforsowa
nie rak itd ) powodującej metylkc wiele przy"
kr oś ci przy występach publicznych, lecz nawet
uniemożliwiające; muzykowi te występy Szko
lą prowadzi: klasy gry instrumentalnej: forte
pian skrzypce altówka, wiolonczella karne1,
saksofon trąbka puzon. Klasy teorii: zasady nm
ttyki solfeż. harmonia, historia muzyki (lekcje
zbiorowe) Dla dorosłvęh i dzieci prowadzi się
oddzielne kursy teorii Młodzież szkolna iak
również zajęci pracą zawodowa mogą być zwoi
cieni z nauki teorii Częste ;opisy dają ucz
niom możność należytej oceny ich uzdolnienia
i stopują wykształceń a Dotychczas odbyło się
kilka popisów w Radiu Polskiem i osiem wiel
kich koncertów szkolnych Bliższych informacyj udziela sie w poniedziałki środy ; piątki
od godz 9—12 i od 15—18 w Szkole Muzycz
nej Szafranka w Rybniku, ul Bocznica Łyny
(dom , Gazety Rybnickiej")

przez znanych na gruncie katowickim i cho
rzowskim dwuch oszustów braci Tadeusza
i Stanisława Steplenlów. Jak wiadomo.
Stenieniowie, którzy maja na sumieniu wie
le kryminalnych sprawek, omotali w spryt
ny sposób restauratora Emanuela Rudzkie
go w Murckach, przedstawiając mu korzy"
stny rzekomo Interes, który miał przyn.eść
duże zyski Chodziło mianowicie o jakaś
rentowna spółkę, dla której potrzebowali
większych kapitałów. Rudzki, nie zdajac
sobie sprawy, że pertraktuje z oszustami,
dał się nabrać na fikcyjna spółkę I zaan
gażował w niej znaczniejsze sumy w wek
słach I gotówce bo aż 30,000 zł.

dochodzeniach, że sprawcami pożaru są
5 letni Pawel Garbel 1 4 letnia Imiołczyk,
które bawiły s=e w dniu pożaru zapałkami
w Dobl żu stodoły W. Krzywonia i podoa
liły znajdującą się tam słomę, od której za
ieła się stodoła. Szkoda powstała wskutek
pożaru wynosi 5000 zł. Oto do czego do
prowadza brak nadzoru nad dziećmi

:
1

Berlińskie sympatje
do Wielkiej Dąbrówki

Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych polecił, aby ubezpieczalnie po zebra
niu potrzebnych materjałów w danej spra
wie niezwłocznie przesyłały akta Zakłado
wi w Warszawie lub odpowiedniemu od
działowi dla wydania decyzji. W razie
stwierdzenia opóźnień w przeprowadza
na dochodzeń, jak również w przesyłamu
akt, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wy
ciągać będzie odpowiednie konsekwencje
względem w innych pracowników.

Z ramienia berlińskich władz szkolnych ba" .
wiła ostatnio w Wielkiej Dąbrówce na Pogrini :
czu wsi czysto eolskiej komisja, maiąca za
zadanie przygotować na miejscu warunki do
założenia na miejscu t. zw obozu wyszkoleijM
narodowo " socjalistycznego Jak wynika z :
doniesień prasy niemieckie! po drugiej strome
granicy w najbliższych tygcsJnach ma zawitjui
do W Dąbrówki 50 uczniów z różnych typów
szkół berlińskich oraz 50 nauczycieli, aby na
miejscu zapoznać się ze stosunkami o ogranicznytni i osobiście wejrzeć w robotę narodowo" >
sociąiistyczna. prowadzoną na tym terenie Uczestnicy obozu będą później awansowali na
kierowników grupy wycieczkowych które się
będzie na tereny nogramczue wysyłało
Te niespodziewane sympatie berlińskie do
Bracia Step'eniowie, z których jeden
Wielkiej Dąbrówki małą oczywiście na oku
jest doktorem praw. czy filozofii, prze czynne przeciwstawienie sie życiu polskiemu
trwonili pieniądze Rudzkiego i nie wyli na Pograniczu, rozwijającemu sie -w organiza
czyli się z nich, a o spółce przestali wo" cjach polskich.

Jeden Stępień już pod kluczem

Zapisy do szkoły muzycznej
Szafranka w Rybniku.

i
i

góle mówić, nie pokazując się więcej oszu
kanemu restauratorowi Wobec takiego o
brotu sprawy poszkodowany kupiec zaw;a
domił policję, któia zaczęła szukać zna"
nych jej oszustów. Ukrywali się oni przez
dłuższy czas. lecz wreszcie wpadł w ręce
policji jeden z braci, mianowicie dr. Ta
deusz Stępień. Został on w dniu wczoraj"
szym aresztowany i osadzony w wiezie
niu katowick'em. Drugi Stegen, Stanisław
— ukrywa się jeszcze przed policją, lecz
niewątpliwie i on nie uniknie wymiaru
sprawiedliwości

czyne. Bardziej oorvwjstv Piskoń ciał Prandz.o*
cha toporkiem w giowg Prandziocha, który
doznał pęknięcia kości oo ty licznej odwieź,ono
do szpitala w Lublińcu, a Pisk o ń odpowie za
swa porywistość przed sadem Wątpimy Jednak,
by dziewczyna obdarzyła afektem tak porywi-

Zabity przez piorun.

Wielkie dożynki w Rydułtowach
Już dawno Rydułtowy nie oglądały tak
wspaniałej uroczystości, jaką ubiegłej niedzieli
urządziła Młodzież Katolicka w czasie tegoro
cznych dożynek Tak wielkiej ilości wozów,
r.a których wieziono plony tegoroczne nie wi
działy Rydułtowy Już dawno. Na program do
żynek w Rydułtowach złożyła sie w godzinach
rannych pobudka, następnie zbiórka towa
rzystw. gości i komitetu honorowego z pro tek
torem Młodzieży Katolickiej dr Zającem na
czele w ogrodzie p Nowaka, poczem odmasze
rowano pr.zv dźwiękach orkiestry do kościoła
na nabożeństwo gdzie kazame do młodzieży
wygłosił ks dr Krzakała. W godzinach popo
łudniowych przedefilowało przez ulice Rvdut"
tów 69 wozów pięknie ustrojonych Na czeie
malowniczego pochodu dożynkowego jechał w
powozie wypełnionym wełną bryndzą itp ml*
ły góralik. Powóz ciągnęły owce Cztery wo"
zy symbolizowały cztery pory roku. Wspąniau
defilada dożynkowa spotkała sie z zachwytem
licznej publiczności, przypatrującej sie ,tefflf.
pochodowi Po defiladzie uczestn-cy doży new
ruszyli spowrotem do ogrodu p Nowaka, gdz-e
nastąpiły popisy muzyczne i śpiewacze druhów
I drucken
Impreza ta wypadła pod każ
dym względem udatnie. co jest dowodem zc
młodzież nasza troskliwie pielęgnuje ttadycię

(C) Onegdaj nad Wisła i okolica prze
szła gwałtowna burza połączoną z pioruna
Dziewczyna powodem ciężkiego
mi. W krytycznym czasie razem z grupą
uszkodzenia
ciała.
robotników pracował w lese przy wyrę
Dzieci sprawcami pożaru.
Piskoti Józef, lat 24 z Droniowlc. będąc w bie drzew Paweł Pilch, mieszkaniec Wisły
Donieśliśmy przed kilku dniami o poża stanie podchmielonym, pokłócił sie 30 sierpr a który został zabity przez piorun. Zwłoki
xzq w Harbułtowicach. Policja ustaliła w z Pawłem Pramdziochem z Droniowic o dziew- porażonego piorunem odwieziono do domu-1 ojców.
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Wrzesień
Z pieśni Wincentego Pola.
Coraz ciszej — Wrzesień! Wrzesień!
Słońce rzuca blask z uikosa,
Od chwili objęci» Śląska przez Polskę po ski Związek Zachodni równocześnie z podjętą mego nazwiska, jakoteż w jaki sposób doszło I dzjeń krótszy, chłodna rosa —
Ha, i jesień — polska jesień!
dejmowana była w tonie różnych orgaonzacyj akcją urządza poradnie dla spraw przywróce do spaczonej obecnie jego formy.

Äkcia Polskiego Związku Zachodniego winna znaleźć szerokie echo
polskich inicjatywa przeprowadzenia akcji w
kierunku przywrócenia nazwiskom polskim,
zniekształconym pisownią niemiecką, właści
wego brzmienia i polskiej pisowni. Akcje te,
podejmowane przez poszczególne organizacje,
z powodu braku koordynacji oraz odpowiednie
go przygotowania nie wydały dotychczas na
leżytych rezultatów.
W celu właśnie skoordynowania tej akcji,
skierowania jej na właściwą drogę i przygoto
wania d'la niej odpowiednich podstaw, Polski
Związek Zachodni zajął się obecnie powyższem
zagadnieniem. Według statystycznych zesta
wień — mamy dziś na Śląsku około 80.000 wła
ścicieli zniekształconych nazwisk. Geneza tego
faktu jest następująca:
W drogiej połowie XIX wieku władze nie
mieckie na Śląsku podjęły zdecydowaną akcję
w kierunku zniemczenia na Śląsku nietylko
nazw miejscowości, lecz również zniemczenia
nazwisk polskich i zatarcia wszelkich śladów
polskości. O ile zniemczenie nazw miejscowo
ści było łatwiejsze i wykonać się dało w szyb
kim tempie, zmiana nazwisk wymagała więk
szego trudu i zabiegów, jednak przy bezwzględ
nym postępowaniu władz niemieckich spotkał
i nazwiska polskie ten sam los. Działo się to
zwłaszcza na wielką skalę dopiero od roku
1873, a to w myśl wysuniętej przez śląskiego
nadprezydenta Naordeflychta zasady, ustalonej
dla zniemczania polskich nazw miejscowości,
a zastosowanej również przy zniekształceniu
rodzinnych nazwisk polskich. Zasada ta zale
cała nadać polskiemu imiennictwu na Śląsku
taką formę, by oko niemieckie mogło naziwy te
odczytać, aby ucho Niemca dźwięk mogło
uchwycić i by język niemiecki był w stanie je
wymówić, przyczem pisownia nazwiska powin
na być tak ustalona, aby w ramach alfabetu
niemieckiego każdy Niemiec mógł nazwisko to
napisać. Zastosowanie tej zasady było przy
czyną, że na Śląsku poczęły powstawać nazwi
ska o zupełnie zniekształconych formach, w któ
rych spotykamy obce językowi polskiemu po
dwajanie liter, zastępowanie właściwych języ
kowi polskiemu brzmień, jak „ś“, ,4“, „sz“, „ć"
i „cz* przez niemieckie „sch“ i „tsch“. Powsta
ją nazwiska tego rodzaju, jak Szary, Śliwa —
p.sane przez „sch“. Polskie nazwisko Krawczyk
zdobyto w pisowni niemieckiej niemal podwój
ną ilość liter. Pisano jo przez dwa f, tsch i
„ck“. Przykładów takich jest niezliczona ilość.
Nie poprzestano jednak na stosowaniu sa
mej pisowni niemieckiej, ale niemiecki urzędnik
starał się nadać polskiemu brzmieniu nazwiska
niemieckie znaczenie pojęciowe. W ten sposób
nazwiska polskie na Śląsku zatracały właści
we swoje pierwotne brzmienie.
To spaczanie nazwisk polskich, które było
przeprowadzane bez winy właściciela nazwiska,
a nawet wbrew jego woli, bezprawnie przez
nrzędy niemieckie, powinno być dzisiaj usu
nięte i każdy obywatel na Śląsku ma prawo
tego domagać się. Przywrócenie polskiego
brzmienia i polskiej pisowni nazwisku rodzin
nemu powinno być nietylko obowiązkiem na
rodowym, ale również dowodem przywiązania
do prawdziwego nazwiska swych przodków. Po
nieważ cale zagadnienie spolszczenia spaczo
nych bezmyślnem niemczeniem nazwisk pol
skich przez niemieckie urzędy jest w wielu wy
padkach bardzo zawiłe i wymagać może poprostu wglądu w odnośny materjał źródłowy. Pol

Przed generalnym atakiem
na Madryt

LONDYN. — Według informacyj nade"
szłych z Gibraltaru naczelny wódz pow"
stańców gen. Franco opracowuje nowy
plan jaknajszybszego zakończenia wojny
domowej. Plan ten przewiduje, zamiast do
tychczasowego rozproszkowywania sił na
różnych frontach, podjęcie generalnego
ataku na Madryt, bowiem upadek stolicy
spowoduje również może nawet bez walki
kapitulację innych ośrodków oporu czer
wonych.
W ramach tego planu wojska pod Iru"
nem otrzymały rozkaz jak najszybszego
zajęcia miasta, poczem skierowane być ma
la na front pod Madrytem. Według domie
sień korespondenta Reutera gen. Mola z
mniej ważnych odcinków frontu północnego
ściągnął część wojsk, uzupełnił je kadrami
ochotników i w sile 20,000 ludzi wysłał już
na Sierra Guadarrama. skąd uderzyć maja
bezpośrednio na Madryt.
Również wojska, operujące pod Mala"
ca. otrzymały rozkaz jak najszybszego za
Kończenia kampanj-. W ciągu jednego dnia
niektóre oddziały powstańcze pod Malaga
Posunęły sie w nieustannych walkach . o
•5 do 20 km. naprzód I obecnie stoją już
w odległości zaledwie 5 kilometrów od
Malagi.

nia polskim nazwiskom na Śląsku pierwotnego
brzmienia i właściwej pisowni polskiej. W po
radni tej każdy zainteresowany swym nazwi
skiem obywatel może dowiedzieć się o właści
wym znaczeniu i pierwotnej postaci jego rodzi-

Niewątpliwie na powyższych zasadach prze
prowadzona akcja doprowadzi wreszcie do uwi Złote słońce i ścierń złota,
nięcia tych tysięcy nazwisk o zniekształconej Nigdzie głosu — nikt nie śpiewa:
formie, szpecącej brzmienie dawnych rodowych
A po duszy się rozlewa
nazwisk polskich.
M-L

łakiś smutek, czy tęsknota.

Serdeczne pożegnanie Kardynała Legata
w Katowicach
W niedziele 30 ub. m. o godz. 22 od*
było sie .w Katowicach oficjalne poże"
gnanie powracającego do Rzymu Lega
ta Ojca św. na p.erwsży plenarny Sy
nod Biskupów polskich, J. Em. Ks. Kar
dynała Franciszka Marmaggiego. Na
dworzec .przybyli: J. E. Ks. Biskup Sta"
nisław Adamski, p. wiceminister Szenr
bek, wicewojewoda d. Malhomme, pre"
zvdent miasta dr. K%pur oraz przedsta
wiciele władz państwowych i wojska.
Stawiły śie również licznie organizacje
Akcji Katolickiej, społeczne i harcerze;
dworzec był bojato udekorowany.
Wysiadającego z wagonu Ks. Legata
orkiestra kolejowa powitała hymnem
papieskim, Ksiądz Kardynał, przywitaw
szy się z przedstawicielami władz, prze
szedł przed długim szeregiem stowarzy"
szeń, witany radosnymi okrzykami
Przyjąwszy kwiaty wygłosił przemó
wienie, zaznaczając wielka swoją miłość
dla szlachetnego Nąrodu Polsk.ego, któ"
rego wielkie zalety a zwłaszcza przy-

Odleciały już bociany,
Polskiej strzechy gospodarze;
Już i żuraw rzuca straże
XV klucz powietrzny zawiązany.

wiązanie do Wiary silnie podkreślił.
Mo_wę swoją zakończył okrzyk.em.
Niech żyje Polska, wierna, katolicka!“
Poproszony przez ks. prał. Kubisa po"
świecił nowy sztandar Sodalicji Mariań
skie! i ucałował go. Na chwilę przed
odjazdem pociągu Ks. Biskup Adamski
pożegnał Ks. Legata serdecznymi słowa
mi, prosząc, bv zawiózł Ojcu św. zape"
wnienie serdecznego oddania katolickiej
Polski dla Stolicy Apostolskiej. Okrzy
kiem na cześć Ojca iw. i Kardynała Le"
gata, entuzjastycznie podchwyconym
orze; licznie zgromadzone rzesze, za
kończy! Ks. Biskup swoje przemowie
nie.
Przy dźwiękach hymnu narodowego
wsiadł Ks. Legat do wozu salonowego
i odjechał, błogosławiąc zebranym
wśród niemilknących okrzyków. Do
granicy polskiej towarzyszyli Jego Emi
nencji księża prałaci Ja&asik i Zakrzew"
sk. powołani przez Ojca św. do świty
Legata.

I już tylko od jeziora
Słychać jeszcze wrzask kaczora;
Lub szum długi, gdy gromada
•luż wędrownych gęsi spada.
Jest we Włoszech piękna wiosnę.
Ich poetów ukochanie —
Tak czarowna i miłosna.
Ze słów ledwo dla miei stanie.
I jest starych bogów lato
Gdzieś tam greckie — co bogato
l rozkosznie dusze poi
Lecz jest także w ziemi twojej
Jesień, co jak święta ksieni
W ziemi Piastów gospodarzy
I jak pani miłościwa,
Tak łaskawa, szczodrą bywa.
Ze swym Chlebem wszystkich darzy.1,

Kraj żywiołowych katastrof
Cziao'Czi-Ming, profesor uniwersy
tetu w Nankinie. obliczył ostatnio, że w
ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat mniej
więcej czterysta milionów ludzi straci-,
ło życie w Chinach przez wojny, gtód»j
epidemie i powodzie. Tym tłumaczy sio
mały przyrost ludności w tym olhrzy-j
mim państwie. Według spisu ludności &
roku 1843 posiadały Chiny 404 964 001 r'
mieszkańców. I pomimo wysokiego pro
centu urodzin, przyrost naturalny, ludno
ści jest w Chinach tak słaby, że liczba
mieszkańców podniosła sio z blisko 405!
milionów w r. 1843 tylko na 447 miljo" |
nów w roku 1936. Profesor Cziao CziMing udowodnił bardzo wyczerpująco,
że źródeł tego zjawiska należy szukać
w niesłychanie wielkiej ilości ofiar, któ
re zabierała tam stale katastrofy_żywio
łowe i uporczywe wojny.

Klub grubasów
Uroczyste przyjęcie legate pap. kard. Marmag giego w Domu Katolickim w Warszawie, Kard.

Marmaggi wygłasza przemówienie.

Jak zaradzić nadużyciu miłosierdzia?
Liczny i natarczywy napływ żebraków różnego ty.uu włóczęgostwa odczuwają wszys
cy. a szczególnie ludzie samożniejsj Nie zaw
sze
jednak wśród proszących spotykamy
prawdziwie potrzebujących Częściej są to po
szukiwacze gotówki, ludzie wykolejeni, ży.ący na naiwności i miłosierdziu ludzikiem e!t>"
menty w roszące za sobą ducha upadku moral
nego i komunizmu Pop igranie zawodowych że
braków albo tych, którzy jałmużnę nanewm
zużyją niewłaściwie nie iest aid dobrym uczyń
kiem ani miłosierdziem
Jak temu zaradz ć?
Przez bony dobroczynne Zamiast gotówki
wręcza sie proszącemu bon pieczętowany przez
.Caritas“ na wartość 2 5, lyb 10 gr. za które
otrzymuje obiad w ku chi.'i ach ludowych albo
też ubogi zamienia Luny po uprzednim wylegi
tymowaniu się w biurze Caritas“ na przekaz
żywnościowy, z którym udaje się do kupca po
potrzebne tpu zakupy z wyłączeniem alkoholu
i tytoniu
Niszczone zaś i porzucone bony są świa
dectwem dla rzekomych nędzarzu bow.em
prawdziwie u-boigi z wdzięcznością przyjmie ofiarowany bon
Bony nabyć można w Katowicach u nastę
pujących: 1. Katowicki okręg „Car.tas“ przy
ul. Krasińskiego naprzeciw Zakładów TeohUCZ
nych teł 332-36 2 Księgarnia Katolicka, ul,
św. Jana 14. 3. Księgarnia Nowicka ul. Br. Pi
rackiego. 4 Księgarnia T C L. ul. Francuska,
5. Tabak fabryka czapek, ul 3 Maja; 6. Woj
ciechowski skład kol. ul. Kościuszki 22; 7 Cza*-

neckt skład kol. ul Żwjlrki I Wigury; 8 Siko
ra skład kol ul. Kościuszki 33. 9 Her ich skład
kol ul Kościuszki 53: 10 Probostwo Przy ko
ściele śś Piotra i Pawła ul. Mik oławska; 11,
P.etruszka drogeria pod Orłem ul. M. Piłsud
skiego 66; 12 Korol, skład kol. ul Mikułowska
nr U; 13 Gąjda. piekarnia ul Jagiellońska i,
14. Probostwo przy kościele garnizonowym ul.
Kopernika
W Zawodzi«: Leszik skład kolonialny, ul.
Krakowska 46
W Bogucicach: 1. Probostwo Bogucice al,
ks. Markieikl; 2. Zakład ks. Markiefki SS, Jadwiżanki? 3. p. L uikaszkowa. ul ks. Markjelk:
nr. 37 I p
W Załężu: 1 Drogeria pod Orłem p Mielcarski ul. Wojciechowskiego 55; 2. Droge.ia
Fikus ul. Wojciechowskię,<o 28; 3 Knopp, skład
kol ql Wolęjecbowskiągo 20.
W Dębie: Komendant policji p Ryborz Po
licja

Do rzędu ekscentrycznych klubów,
cieszących sie dobrą tradycją w Anglji*
należy również klub grubasów. Kandy,1
data do kluibu stawiają przed wąskiej
jednosikrzydłowe drzwi, które pozwala
ją na swobodne przejście człowiekowi
o normalnej tuszy. Jeśli kandydat przez;
drzwi te przecisnąć się nie może, zosta-j
je przyjęty na członka klubu. Akt ten
odbywa się niezwykle uroczyście, W,
oznaczonym dniu, kandydat uibrany wi
nieodzowny smoking przychodzi do siei
dziby ki u/bu. Otwierają przed nim po-i
dwoie. przy których oczekuje zarząd
klubu. Następuję uroczyste powitania
nowego członka, poczem w salonach
klubu odbvwa się tradycyjna kolacja,
odznaczająca sio wystawnością zasta
wy i obfitością ootraw. Kolacja kończy
Me punktualnie o 23"ej, poczem prezes
klubu zaleca kandydatowi udanie się na
spoczynek, sen bowiem „pomaga . Jtra1'
wieniu i służy dobrej tuszy**.
*

Krwawa toOixa na naldsie
Na hałdzie kopalni „Waieska“ w Ła
ziskach Średnich doszło onegdaj do krwa
wego zajścia pomiędzy bezrobotnymi zbie
rającymi węgiel, a stróżami kopalnianymi.
Ody klucznicy wezwali bezrobotnych do
opuszczenia hałdy ze względu na trujące
gazy i możliwość obsunięcia sie szlaki, bez
robotni obrzucili kluczników kamieniami.
Na tern tle powstała bójka w czasie któ

rej został ciężko ranny w głowę tłuczni*
Kocyba. Widząc się zagrożeni, kluczm.cy
użyli broni palnej. Napastnicy rozbiegli się
wtedy, lecz jedna z kul dosięgła bezrobot*
nego Alojzego Sikorę, raniąc go w nogę.
Obydwuch rannych przewieziono do
szpitala. Na miejsce zajścia przybyła poi'
cja celem przeprowadzenia dochodzeń k u,
stalenia przyczyn najścia,.

Czwartek, dnia 3-go września 1936 r.

TEATR, MUZYKA i EKRAN
TEATR POLSKI w KATOWICACH.
REPERTUAR:
Czwartek, dnia 3 września: „Marcowy kawaler*4 i
aj ster i czeladn ik“ o godz. 20.
Piątek, dnia 4 września: „Szesnastolatka“ o godzi
nie 20.
Sobota, dnia 5 września: „Marcowy kawaler“ 1
^Majster 1 czeladnik“ o godz. 20.
Niedziela, düia 6 września: „Szesnastolatka“ o go
dzinie 15.30.
Niedziela, dnia 6 września: „Marcowy kawaler“
1 „Majster i czeladnik“ o godz. 19 dla Huty Batory.
Poniedziałek, dnia 7 września: „Koncert Tadeusza
Bevala“ o godz. 20.15.

ŻYCIE SPORTOWE

Ostateczny skład Niemiec na mecz z Polską
Niemieckie Biuro Informacyjne donosi, że
definitywny skład Niemiec na mecz z Polską
przedstawia się następująco: bramka — Buchloh, obrona —- Janes, Muenzenberg, pomoc —
Mehl, Soldt, Kitzinger, napad — Lehnert, Gau-

Dalsze szczegóły o drużynie niemieckiej

W uzupełnieniu podanego już przez nas
składu
Niemców na mecz z Polską w dniu 13
Teatr Polski na prowincji.
września należy podać, że Niemcy przyjeżdżają
RYBNIK — poniedziałek, dnia 7 września: „Marco- do Warszawy w sobotę zrana i mieszkać będą
>y kawaler“ 1 „Majster 1 czeladnik“ o godz. 19.45.
w hotelu Bristol. Po meczu wydany będzie ban
„Marcowy kawaler“ i „Majster i czeladnik“ kiet w hotelu Europejskim, a wyjazd do Berli
W czwartek, 3 września o godz. 20 po raz trzeci dwa na nastąpi w poniedziałek rano.
Niemcy grają w czerwonych koszulkach,
Najświetniejsze utwory polskich komedjopisarzy Blizifiskiego „Marcowy kawaler“ i Korzeniowskiego „Maj- czarnych spodniach i czarnych getrach. PrzyBter i czeladnik“, które publiczność i prasa przyjęła jedzie 13 graczy, dwu kierowników, trener Nerz

z entuzjazmem, przyznając bardzo wysoki poziom
przedstawienia o doskonałej i wnikliwej reżyserji
p. Godlewskiego Artyści nasi grają po mistrzowsku
śia czele z pp. Grzębską, Rozwadowską, Walterówną,
Zbyszewską, Brandtem, Jastrzębskim, Martyką, Przethhskim, Wasilewskim, Winiaszkiewiczem.

Wznowienie „Szesnastolatki“.
W piątek 4 b. m. o godz. 20 wznawia Teatr Polski
,Szesnastolatkę“ Stuartów, komedie, w której wszyscy
Stający jaśnieją pełnym blaskiem artyzmu, dając poMacie naturalne, jędrne, artystycznie odczute i aktor,ko opracowane — siewem świetne. Sztuka niewątpli
wie zasługiwać będzie na dalsze sukcesy. Grają pp.
Gizębska, Rozwadowska, Siemaszkowa, Sierska, Zby•zewska, Andrzejewski i Godlewski.
Najbliższą premjerą Teatru Polskiego będzie wspa
niale widowisko Stanisława Wyspiańskiego p. t. „Wy
zwolenie“ w reżyserji p. dr. Leopolda Pobóg-Kielabcwsklego, z udziałem całego artystycznego Zespołu
teatru.

Program radiowy.
Piątek 4 września.
Godz. 6.Q0 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.03
Płyty. 6.33 Gimnastyka. 6.50 Marsze wojskowe. 7.20—
1.30 Dziennik poranny. 11.30 Audycja dla szkól. 11.57
Sygnał czasu oraz hejnał. 12.03 Chwilka społeczna. —
12.10 Wiadomości bieżące. 12.13 Dziennik południowy.
12.23 Płyty. 14.13—14.15 Wiadomości giełdowe. 15.30
„Skoczów" — pierwsze miasto z biegiem Wisty." 15.45
Rozmowa ks. kapelana Michała Rękasa z chorymi. 16.00
Koncert. 16.45 Reportaż r Polesia. 17.00 Koncert soli
stów. 17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Wiadomości radio
techniczne. 18.10 Wieniec pleśni ludowych śląskich od
śpiewa mieszany chór kolejowy. 18.35 Koncert rekla
mowy. 18.
Pogadanka. 18.50 Biuro studjów rozmawia
Be słuchaczami P. R. 19.00 Muzyka rozrywkowa malej
oik. P. R. 20.45 Dzienni!- wieczorny. 20.55 Pogadanka
aktualna. 21.00 Koncert wieczorny. 22.00 Wiadomości
•portowe. 22.15—23.00 Audycja muzyczna.

Odpowiedzi redakcji.
Ślub cywilny. W przyszłości bez podania
»am dokładnego adresu swego na pytania nie
odpowiemy. — Jeżeli narzeczona mieszkała sta
le przed zawarciem śiubu kościelnego na Gór
nym Śląsku, to obecnie musi Pan zawrzeć ś ud
cywilny w urzędzie stanu cywilnego. Innej ra"
dy nie ma. Dokładnych informacyj udzieli ułzad stanu cywilnego przy magistracie w Ka
towicach
Stały abon. nr. 23256. Art 5. ustęp 3, usta
wy o ochronie lokatorów głosi między innymi:
„W razie uszczuplenia lub powiększenia, a,bo
ulepszenia lub pogorszenia przedmiotu najmu
W stosunku do stanu z dnia 1 lipca 1914 r. me"
gnie również podstawowe komorne odpow.edniei zmianie itd. Wobec tego należy uwzględnić
zaprowadzenie w domu zmian po_ 1914 r. np
światła, kanalizacji, gazu itp.) które na war"
tość mieszkania musiały wpłynąć Ponieważ go
Bpodarz po 1 lipca 1914 r., zaprowadził wodo
ciąg i kanalizację, wiec ulepszył m.eszkanie, to
też może komorne cośkolwiek podwyższyć. Ce
lem rozstrzygnięcia sprawy podwyższenia ko
mornego trzeba zwrócić sie do urzędu gminne
go lub do sadu.
Hipoteka O ile Pani sie nie zjawi i nie pod
Disze, natenczas zapis hipoteczny na całym ma
latku nie dojdzie do skutku.
B. L. Niedobczyce W piątek, dnia 28 sier
pnia br, w dziale „Porady i informacje" urnie"
ścitiśmy artykuł pt.: „Oszukańcze spekulacje na
wygrane pożyczki premiowe"
Gr. 105. Przyjmują tylko robotników do prac
rolnych i to na wiosnę. Zwrócić s;ę należy do
Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie, ul.
Króla Alberta I, nr. 7. W sprawie kminku napi
sać pod adresem: Polski Komitet Zielarski .—
Warszawa ul. Długa 16 Chłopiec może zgł sić
sie do dowództwa pułku w Katowicach lub w
Chorzowie. Za urządzenie elektryczne trzeba
zapłacić gminie. Druty mogą być różnej grubo
ści i na to przepisów nie ma Odpowiedzial
ność w tym wypadku ponosi elektrownia.
Wdowa KS., 1) Podobnego odszkodowania
w tym wypadku nie ma. gdyż wybieranie g.ny
ca wyrób cegły nie należy do górnictwa. Od
szkodowania można domagać się za podkopa
nie terenu, co tu nie zachodzi 2) Kasa pow.n
na była zwrócić sie do banku akceptacyjnego,
aby ten udzielił potrzebnej gotówki. Jeżeli to
jest kasa Raiffeisen, trzeba zwrócić się w tej
sprawie do gł. kasy Ra.ife.sena w Katowicach
przy ul. Gliwickiej, lub wytoczyć skargę kasie
3) Naszym zdaniem, przepisanie na pozostałą
osobę nie lest potrzebne, jeżeli się tego nikt me
domaga 4) W każdej większej księgarni otrzy
mać można podręcznik o tresurze psów.

chel, Hohmann, Lenz, Guenter. Uderza brak w
drużynie słynnego bramkarza niemieckiego Jacobsa i kilku wybitnych napastników. W każ
dym bądź razie jest to najlepsza jedenastka,
jaką w obecnej chwili dysponują Niemcy.

i sędzia linjowy. Sędzią głównym będzie Szwed
Ekloeff, a sędzią linj owym ze strony Polski —
Arczyński.
Początek meczu o g. 15.30. Bilety na mecz
można w dalszym ciągu zamawiać w miejscach
przedsprzedaży, a prowincja może jeszcze za
mawiać miejsca w pociągach popularnych zor
ganizowanych w dniu meczu do Warszawy z
każdego miasta.

Zakaz gier w dniu 13 bm.
W związku z przyjacielskieml zawodami, dzień 13 bm. zakaz gier za wyjątkiem powia
które odbędą sie 13 bm. na boisku Miejskiego tów: Tornogórskiego, Rybnickiego. Pszczyn Józef Scherems (Belgia) zdobył po raz piąty mi
Komitetu PW WF (dawniej boisko KS. Pogoń skiego I Bielskiego.
strzostwo świata kolarzy zawodowych. Mistrzo
Za Zarzad
Katowice) pomiędzy reprezentacja Śląska nie
stwa tegoroczne odbyły się w Zurychu.
mieckiego — Śląską polskiego, zarządza się ni
Śląskiego OZPN-n.

Cracovia — Wisła 2:0
We wtorek odbył się w Krakowie oczekiwa
ny z wiełkieim zainteresowaniem mecz piłkarski
starych rywali lokalnych Wisły i Cracovü.
Mecz, niestety, nie przypominał dawnych derby
krakowskich Złożył się na to w pierwszym rzę
dzie fakt, że zgodnie z życzeniem Polskiego
Związku Piłki Nożnej w składach obu drużyn
zabrakło zawodników, wyznaczonych do reprezentacyj Polski przeciwko Jugosławji i Łotwie.
Nie umniejsza to jednak znacznego sukcesu
Cracovü, która wygrała spotkanie zdecydowa
nie 2:0 (1:0). Biało-czerwoni wygrali zasłuże
nie, gdyż byli w sumie drużyną lepszą. Decy
dującą rolę odegrała dobra pomoc Cracovü i
ambitna gra całej drużyny, dążącej do wyka
zania swej przewagi nad ligowcami na terenie
Krakowa.

Pierwsza połowa wykazała znaczną przewa Notowania poznańskiej giełdy zbożowej
Ceny parytet Poznań!
gę Cracovü. Jedyna uzyskana bramka była
Ceny orjentacyjne.
jednak raczej zasługą bramkarza Wisły — Koź
Jęczmień browarowy 19—20 usp. epok., Jęczmień
mina, który fatalnie puścił daleki rzut wolny
grl. 17.50—18.50 usp. słabe, Siano zwykłe lu*
Gruemberga. W drugiej połowie atak Cracovü 700—715
zem 3.85—4.35, Siano nadnoteckle luzem 4.75—5.25, Sia
wzmocnił Kossok i dzięki niemu akcje ataku no
nadnoteckie prasowane 5.75—6.25. Reszta notowań
nabrały więcej płynności.
bez zmiany. Ogólne usposobienie spokojne. Ogólny
Gra była prowadzona żywo i obfitowała w obrót: 2.754 ton, w tern żyta 1.216 ton, pszenicy 252 ton,
szereg interesujących momentów podbramko jęczmienia 417 ton, owsa 135 ton.
wych. Wynik' dnia ustalił Kossok, dobijając
strzał Stępienia. Usiłowania ataku Wisły zdo Notowania warszawskiej giełdy pieniężnej
z dnia 2 września 1936 r.
bycia przynajmniej honorowej bramki, nie mia
PAPIERY PAŃSTWOWE: 5-proc. poź. konwersy)*
ły poparcia w rwącej się linii pomocy, wynik
47.—, 5-proc. poź. kolejowa 45.50, 7-proc. poź. sta
zatem nie uległ zmianie. Widzów zebrało się na
bilizacyjna 48.88—50.38 os*, drobne, 4,5-proc. L. Z. Ziem,
około 3 tysiące. Sędziował p. Medwin.
Kred. ser. V. 45—44.75, 3-proc. poź. Inwestycyjna I em
W przedmeezu mistrzowska drużyna Polski pojed. 62.50, I em. serje 78.—, II e’ . pojed. 61.50.
juniorów Wisły pokonała juniorów Cracovü 5:2.
AKCJE: Bank Polski 96.50—95.50—96.50, Węgiel 14,

Ziazd gwiaździsty kolarzy śląskich
do Małej Dąbrówki
W ramach obchodu uroczystości 15-Iecia
Towarzystwa Cyklistów „Szarotka“ Mała Dą
brówka organizuje Śląski Okręgowy Związek
Kolarski w Katowicach w dniu 6 września
zjazd gwiaździsty wszystkich towarzystw i klu
bów kolarskich Śląska do Małej Dąbrówki.
śląski Okręgowy Związek Kolarski apeluje
do wszystkich kolarzy śląska o masowe wzięcie
udziału w zjeździe gwiaździstym, przeznacza
jąc dla towarzystw względnie klubów kolar
skich, które stawią największą ilość uczestników
3 artystycznie wykonane dyplomy. Zbiórka to

warzystw kolarskich, biorących udział w zjeź
dzie od godz. 13 — 15-tej w ogrodzie p. Koniarka w Małej Dąbrówce, przy ul. Katowic
kiej. Zjazd otwarty jest również dla kolarzy
ńićstowarzyszonych.

Wyróżnienie prezesa Śl. Z. T. K.
Polski Związek Towarzystw Kolarskich wy
znaczył w skład komisji sędziowskiej do wy
ścigu Berlin — Warszawa prezesa Śląskiego
Okręgowego Związku Kolarskiego w Katowi
cach p. Augustyna Skibę.

Jesse Ovens zawodowcem
Fenomenalny lekkoatleta, zdobywca trzech
medali olimpijskich murzyn Jesse Ovens sku
szony poivetnemi zarobkami
porzucił sport
amatorski, podpisując z managerem Martin
Fo-rkinsem kontrakt na występy w filmie na

scenie i w radio Sport uczyt.il Ovensa nie
tylko słynnym, ąje i bardzo bogatym Jego
występy przyniosą mu w sumie około 200.000
dolarów, czyli ponad milion złotych.

Francuzi o polskich olimpijczykach
Dziennik paryski „L'Ordre“ zamieścił w nu
merze z dn. 27. 9. artykuł pt. „Polacy nie zdo
byli ani jednego tytułu olimpijskiego, a mimo
to wyróżnili się“.
W artykule najwięcej uwagi poświęca autor
naszym lekkoatletkom, stwierdzając, że Waiasiewiczówna jest najlepszą biegaczką Europy,
Wajsówna dorównuje mistrzyni olimp jskiej
Mauermayer w dysku, a Kwaśniewska należy i
do najwyższej klasy oszczepniczek. Autor przy-1

pominą o zwycięstwie Kwaśniewskiej nad Niem
ką Fleischer w meczu Polska — Niemcy w r. ub.
Przechodząc następnie do sportu męskiego,
autor wymienia Kucharskiego i Nojego. jako
najlepszych lekkoatletów polskich. Zdaniem
autora — Lokajski, Tarczyk i Luckhaus zawie
dli pokładane w nich nadzieje, lecz mimo to w
dalszym ciągu trzeba przyznać, że należą cm
do czołowej klasy europejskiej w oszczepie i
trójskoku.

Próby o P. O. S. w Chorzowie.

Program wielkiego turnieju gier
sportowych w Chorzowie.

Miejski Ośrodek W. F. w Chorzowie podaje do
wiadomości, że zaprawa, oraz próby o Państwo
wą Odznakę Sportową dla stowarzyszonych i
niestowartyszonych odbywają się trzy razy ty
godniowo na Stadjonie W. F. i P. W. przy ul.
Katolickiej od godz. 16-tej do zmroku pod kie
rownictwem fachowych instruktorów Ośrodka.
Chcąc przyjść poszczególnym organizacjom
z jaknajdalej idącą pomocą, wyznacza się w po
rozumieniu z Ośrodkiem W. F. specjalne ter
miny do zaprawy i prób o P. O. S. dla każdej
organizacji, klubu, stowarzyszenia, instytucji —
osobno.
Uprasza się wszystkich stowarzyszonych i
niestow. o ja-knajliczmejszy udział w próbach,
celem spełńiegia zaszczytnego obowiązku oby
watelskiego.
Nadmienia się, że przed przystąpieniem do
prób o P. O. S. należy zgłosić się do lekarza
sportowego Ośrodka W. F. w Chorzowie, ul.
Ligota Górnicza nr. 4/6, który udziela porad
bezpłatnie w poniedziałek, środy i piątki od go
dziny 18 do 19-tej.

Heljasz może startować w zawodach
krajowych.

Jak nas informuje zarząd PZLA. — Hel
jasz nie został zdyskwalifikowany, a jedynie
Kto raz skorzystał z komunikacji zawieszony i to wyłącznie w odniesieniu do
w zawodach reprezentacyjnych. Z po
powietrznej zostaje jej stałym zwolen startów
wyższego wynika, że Heljasz nadal ma prawo
nikiem.
i startu w zawodach o charakterze krajowym.

Dz ał handtowy.

Lilpop 12.60—12.65, Starachowice 32.75—33, Haberbusch
38.00.
DEWIZY: Belgja 89.68 89.86 89.50, Berlin 213.45
213.98 212.92, Gdań... 100.20 99.80, Holandja 360.80 361.52
360.08, Kopenhaga *19.64 119.%, Londyn 26.73 26.80 26.66,
Nowy Jork czek 5.31,1 4 5.32,1/2 5.30, Nowy Jork kabel
5.31,1/2 5.32,3/4 5.30,1/4, Osi-, 134.35 134.68 134.02, Par; 1
34.98,3/2 35.05,1/2 34.91,1/2, Praga 21.96 22.00 21.92, Sztok
holm 137.90 138.23 137.57, Sz-wajcnrja 173.20 173.54 172.86,
Wiedeń 99.20 98.80, Włochy 42.00 41.80, Helsinki 11.82
11.76, Montreal 5.31,1/2 5.29.
POŻYCZKI POLSKIE w Nowym Jorku: Pożyczki
Dillonowska 52.50, Dolarowa 51750; Stabilizac. 71,7/8,
Warszawska 44.00, Śląska 33,5/8.
... WALUTY: Belgi belgijskie 89.86 89.43. Dolary Si.
Zjed 5.32 5.29, Dolary Kanadyjskie 5.31 5.28, Floreny
holenderskie 361.52 r59.80, Franki francuskie 35.05,1/2
34.89,1/2, Franki szwajcarskie 173.54 172.70, Funty an
gielskie 26.80 26.6i. Guldeny gdańskie 100.20 99.80, Ko
rony czeskie 20.10 19.70, Korony duńskie 119.64 118.80,
Korony
norweskie 134.68 133.70,
Korony szwedzkie
138.23 137.25, Liry włoskie 36.50 34.50, Marki niemieckie
138.00 133.00, Marki fińskie 11.82 11.60, Marki niemiec
kie srebrne 149.00 144.00, Szyli nel austriackie 99.00 98.00.

Urzędowa ceauia giełdy zbożowej
i towarowej w Katowicach
Ucnii rozumieją się za 100 kg te złotych parytet wagom
Katowice, w handlu hurtów., to ładunkach wagonowych.
(Ceny transakcyjne podajemy w nawiasach.)
I
Żyto (16.—) 16.— 16.25, Pszenica jednolita (23.—)
22.25 23.—, Pszenica zbierana 21.25 22.—, Owies jednof
lity (16.—) 15— 16.—, Owies zbierany (14.20 14.50) 14.2$
14.75, Jęczmień na kaszę (18.—) 17.50 18.0, Jęczmień
I Lstewny 16.50 17.—, Fasola biała 24.— 25.—, Fasola
krasa 24.— 25.—, Groch Victoria 28.— 30.—, Groch pol-j
ny 21.— 22.—, Mąka ziemniaczana superior 33.— 34.—,
Mak (78.—) 75.— 78.—, Kukurydza (16.—) 15.50 16.50,
Mąka pszenna gat. I. 0—20 proc. (37.76) 37.— 37.50, Mą
ka pszenna gat. IA 0—45 proc. 36.— 36.50, Mąka pszen
na gat. IB 0—55 proc. 35.50 36.—, Mąka pszenna gat.
IC 0—60 proc. 35.— 35.50, Mąka pszenna gat. ID 0—65
pioc. (34.50) 34.— 34.50, Mąka pszenna gat. IID 45—65
proc. 22.25 23.25, Mąka żytnia wyciągowa 0—30 proc.
(25.fr 25.25) 25.— 25.50, Mąka żytnia gat. I. 0—50 proc.
(24.50 24.75) 24.50 25.—, Mąka żytnia gat. I. 0—65 proc.
(24 —) 24.— 24.50, Mąka żytnia gat. II. 50—65 proc.
18.50 19.—, Mąka żytnia poślednia ponad 65 proc. 16.50
1«.—, Mąka żytnia razowa 0—95 proc. 21.— 21.50, Otręby
pszenne grube przem. stund. 10.25 10.50, Otręby pszenne
średnie stand. 9.75 10.25, Otręby pszenne miałkie stand.
9— 9.50, Otręby żytnie stand. (10.25) 10.— 10.25, Kuchy
lniane (17(50) 17.50 17.75. Kuchy rzepakowe 13.25 13.75,
Kuchy słonecznikowe 43—44 proc. 15.75 16.75, Śrut słonfcznlkowy 34—36 proc. 13.75 14.75, Śrut z pestek pal
mowych 19—21 proc. w tern 1 proc. tłuszczu 11.50 12.50,
Sioma prasowana 3.75 4.25, Siano łąkowe 4.75 5.75, Sia
no koniczyna 5.75 6.75. Nasiona: Wyka 20.— 21.—.
Ogólny obrót: 1.515 ton, w tern żyta: 190 ton. Uspo
sobienie: spokojne.

Wielki turniej koszykówki i siatkówki, jak.
6 bm. o godz. 9-tej urządza oddział Związku
Strzeleckiego Chorzów IV na stadionie w Cho
rzowie przewiduje następujący program: godz.
8.45 losowanie drużyn; godz. 9 powitanie dru
żyn i rozpoczęcie zawodów; godz. 13 — 14
przerwa obiadowa; godz. 14 dalszy ciąg i za
kończenie zawodów; godz. 20.30 zabawa tanecz
na i rozdanie nagród zwycięzcom na sali Domu
Wełno-wlec. O godz. 19 w lokalu p. Paździor
Strzeleckiego w Chorzowie IV, ul. Bałtycka.
Między inne mi nagrodami jest w każdej konku nikowej zebranie miesięczne Koła NChZP Re
rencji nagroda Z. S. A więc drużyny Związku ferenci pp. Kęsa i poseł Kopeć.
Strzeleckiego na start!

Sprawy towarzystw.

Zebranie Zw. Powst. Śl. grupa Koźle

Rybnik. W niedziele. 6 bm o godz. 17 od"
bedzie sie w lokalu p. Alojzego Gabora Piać
miesięczne zebranie Związku Powst.
Zamiast projektowanego trójmeczu lekko Zamkowy
Śląskich pow uchodźczy Koźle. Uprasza sie
atletycznego Polska — Węgry — Belgja odbędą członków o iaknailicznielszy udział,
Zarząd.
się w Warszawie 2 mecze; Polska — Węgry
i Polska — Belgja, a to ze względu na istnie
jące nagrody honorowe na każdy z tych me
czów. Zarząd PZLA. zwrócił się do związku
węgierskiego i belgijskiego z propozycją roz
szerzenia zawodów na dwa dni, 19 i 20 bm. Za
wody, jak donosiliśmy, odbędą się w Warsza
wie na Stadjonie Wojska Polskiego.

Dwa mecze zamiast trójmeczu.

