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Nowy gospodarczy
plan Niemiec.
Nie wiemy i nie chcemy w tej chwili
•s:ę zastano wiać, czy p. von Papen pro
gram. gospodarczy swego rządu — ten
program, o którym mówił przed tygo
dniem w Münster — wykona. Walka o
władzę, jaka toczy się w dzisiejszych
Niemczech pomiędzy dążeniami dykta
torskiemu i najnieprawdopodobniejszą
kombinacją parlamentarną hitlerowców
z katolickie«! centrum, jest niewątpliwie
widowiskiem interesujące«!. Dla ekono
misty jednak to, co zamierza uczynić p.
von Papen w wypadku swego zwycię
stwa,'jest niemniej sensacyjne. I warto
§ię temu przypatrzeć.
Jakiż tedy jest sens gospodarczy pro
gramu p. von Papena? Możnaby go
rozczłonkować na trzy zasadnicze za
gadnienia:
1. Walka o dodatni bilans handlowy
drogą ograniczenia przywozu.
2. „re-deflacja“ (że nie chcemy tutaj
użyć słowa: inflacja) w dziedzinie kre
dytowej,
3. walka z bezrobociem w płaszczy
źnie bądź kredytowej, bądź ogranicze
nia t. zw. zdobyczy klasy pracującej.
Zacznijmy od ograniczenia przywo
zu, jako że ta dziedzina zamiarów p. von
Papena tyczy się całokształtu sytuacji
gospodarczej Rzeszy w stosunku do ca
łego świata. Niemcy, zadłużone zagra
nicą, muszą płacić procenty i amortyza
cję od swych długów. Wobec niemoż
ności uzyskania w tej chwili nowych
kredytów (sami są zresztą temu winni,
a co gorsza, utrudniają uzyskanie kre
dytów tych i innym państwom dł u zni
czy«! w Europie) muszą zapewnić sobie
odpowiednio wysokie saldo dodatnie w
bilansie handlowym, gdyż, oczywiście
o zapłaceniu zobowiązań tych z mizer
nych zapasów Reichsbanku mowy nie
ma. Dla uzyskania takiego salda dodat
niego jednak istnieją dwie drogi: forso
wanie wywozu drogą coraz t° większe
go obniżania cen eksportowych — i ograniczenie przywozu. Dotychczasowe
rządy niemieckie, a przedewszystkiem
rząd Brueninga, szły zawsze pierwszą
drogą, twierdząc, iż zahamowanie przy
wozu do Niemiec wywoła z konieczno
ści reakcję zagranicy i uniemożliwi prze
myślowi niemieckiemu wywóz, tworząc
nowe trudności produkcyjne. P. von Papen zrywa z tą tezą. Ale „umiarkowane
uregulowanie przywozu“ (massvolle Re
gelung der Einfuhr) uważa się już w rzą
dzie Rzeszy „zasadniczo“ (grundsätz
lich) za konieczne. To dla nas wystar
czy. W okresie, kiedy rozpoczyna się
nowa serja porozumień międzynarodo
wych z celem osłabienia wyłączności i
samowystarczalności gospodarczej, pro
pagowanej w Europie, von Papen rozpo
czyna na nowo. Przypomina się analo
giczna sytuacja z przed dwóch zgórą
at> kiedy to w dwa tygodnie po podpi
ciu przez Niemcy genewskiej konwenci o rozejmie celnym p. Schiele... rozpo-
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płaci się 20 gr za wiersz milim. Wiersz reklamowy 70 gr.
Na pierwszej stronie 80 groszy.
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Rok VIII

Katowice, poniedziałek 12-go września 1932 r.

Żwirko zginał śmiercią lotnika,
Towarzyszący mu inż. Wigura znalazł również śmierć pod szczątkami samolotu.
Katowice. Wczoraj, o godz. 10 rano,
Katowice zelektryzowała wiadomość,
nadeszła z Cieszyna, o tragicznej \ boles
nej śmierci chluby polskiego lotnictwa,
porucznika Franciszka Żwirki i niemniej
zasłużonego dla rozwoju polskiego lot
nictwa, konstruktora samolotów inż,
Wigury, towarzysza ostatniego tragicz
nego lotu porucznika Żwirki.
W pierwszej chwili wiadomo było
tylko, że porucznik Żwirko zginął, lecz
w jakich okolicznościach niewiadomo.
Dopiero później nadeszły szczegóły tej
bolesnej katastrofy, które pogłębiły ża
łość, jaka opanowała wszystkich, do
których doszła wieść o katastrofie.
Wieść tę podawano sobie z ust do ust,
ze łzą w oku. W świetle dopiero tego
nieszczęścia uprzytomniliśmy sobie, jak
drogim sercu polskiemu był porucznik
Żwirko, za rozniesiCnie sławy polskiego
lotnika po całym świecie.
Po potwierdzeniu się wiadomości o
śmierci porucznika Żwirki, na maszcie
lotniska katowickiego, zwisła do połowy
żałobna flaga, widomy znak nieszczę
ścia i bolesnej straty, jakie dotknęło lot
nictwo polskie i naród polski.
Wiadomości, jakie do nas doszły -z
Ceszyna, przedstawiają następujący obraz katastrofy i wrażenia, jakie kata
strofa wywołała w szeregach polskiej
ludności Śląska czeskiego, bowiem stra
szliwe to nieszczęście wydarzyło się na

terenie Śląska czeskiego pod wsią Cier- śmierci lotników przez komisje lekarską
hcko Dolne, 10 km od Czesk. Cieszyna. zwłoki ich przewieziono do miejscowej
Cieszyn. Na podstawie zebranych kostnicy w Cierlicku. Sama katastrofa
na miejscu katastrofy informacyj, oraz wywołała wśród społeczeństwa polskie
według opowiadań naocznych świadków go na Śląsku Czeskim nadwyraz przy
przebieg katastrofy lotników polskich kre wrażenie.
Nadeszłe do nas później szczegóły
był następujący: Samolot R. W. D. 6,
kierowany przez por. Franciszka Żwirkę, mówią nam, że samolot spadł na dwie
jadącego w towarzystwie inż. Wigury jodły w lasku, należącym do gospodarza
na raid gwiaździsty do Pragi, wpadł o Michla. Obie jodły siłą upadku kadłuba
godz. 8,15 rano w sferę lokalnej trąby samolotu są do połowy ścięte.
powietrznej w okolicy wsi Dolne CierNa widok katastrofy ludność miej
licko, na wschód od Czeskiego Cieszy scowa pospieszyła lotnikom z pomocą.
na, wskutek częgo aparat dostał się w Najprzód odnaleziono zwłoki inż. Wi
korkociąg, powodując oberwanie się gury, a następnie w zagajnika zwłoki
prawego skrzydła. Samolot runął do la por. Żwirki, straszliwie zmasakrowane.
sku i uderzywszy o drzewo, rozbił się Zwłoki inż. Wigury, który doznał poła
kompletnie. Lotnicy wyrzuceni z samo mania nóg, są specjalnie strasznie znie
lotu, spadając na drzewo, ponieśli śmierć kształcone. Kawałki ciała widać było
na miejscu. U por. Żwirki stwierdzono porozrzucane na miejscu katastrofy.
złamanie lewej nogi 1 lewej ręki, oraz
Na miejsce wypadku zjechali natych
ciężkie obrażenia na całem ciele. Zwło miast żandarmi czescy z Morawskiej
ki inżyniera Wigury są zupełnie zmasa Ostrawy i Czeskiego Cieszyna. Dano
krowane. Części mózgu i dała zostały również znać o katastrofie do starostwa
rozrzucone. Trupy lotników leżą w od w Polskim Cieszynie, skąd na miejsce
daleniu 15 metrów od siebie a o jakie udał się p. starosta Kutzner i dowódca
100 metrów od szczątków aparatu. Pra-U pułku strzelców podhal. pułk. Własak.
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Po oglądnięciu nrejsca katastrofy
300 metrów, zaś lewe o 200 metrów od przez komisję przybyłą z Cieszyna,
motoru. Według naocznych świadków, zwłoki lotników złożono w kostnicy
uszkodzony samolot spadł z wysokości przy katolickim kościółku w Cierlicku.
około 100 metrów ,chcąc prawdopodob Zwłoki spoczęły na marach, okryte w
nie lądować, został jednak strącony wi białe całuny. Ludność miejscowa i żoł
rem powietrznym. Po skonstatowaniu nierze czescy mary ze spoczywającemu
na nich zwłokami ofiar bolesnej kata
czął w Niemczech epokę prohibicjoni- technicznych tej operacji i o możliwo strofy zasypali kwiatami.
Rozpacz ludności polskiej Cierlicka
ściach fantastycznych wprost nadużyć
zmu agrarnego, trwającą do tej chwili.
okolicy
na wiadomość o tragicznym
Tyle — o planach „umiarkowanej“ (zwalnianie starych robotników i przyj
zgonie
por.
Żwirki była straszna. Widać
samowystarczalności. Największe za mowanie na ich miejsce nowych), ale i
było
grupy
płaczących kobiet i dzieci,
interesowanie budzi, rozumie się, „re- tutaj groźba inflacji występuje w całej
jak
i
mężczyzn.
Miejsce katastrofy było
deflacyjny“ plan p. von Papena w dzie pełni. Co zrobi przemysłowiec, otrzy
prawdziwą
wędrówką
ludu. Zjechało
dzinie kredytowej. Zadać tu sobie mu mawszy bony podatkowe? Czy będzie
setki
samochodów
i
motocykli
z róż
simy pytanie, czy jest to inflacja — czy czekał 1934 roku, aby opłacić niemi po
nych
stron,
jak
również
z
Cieszyna
i
też nie?... Otóż, naszent zdaniem, owe datki, skoro może zlombardować je w
Katowic.
Zniszczony
doszczętnie
samo
papenowskie „zaliczki podatkowe“, ma banku? Operacja wydaje się i w tym
lot strzeżony był na miejscu'przez żan
jące posiadać moc zwalniania od zobo punkcie bardzo śliska.
wiązań wobec państwa w latach 1934
Wreszcie — uderzenie w umowy ta darmerię czechosłowacką.
Sama ludność uważa, że CierUcko
do 1938, posiadają niewątpliwie charak ryfowe. Zatrudniający bezrobotnych
już
od szeregu lat prześladuje jakieś nie
ter operacji inflacyjnej. Cokolwiekby w będą mogli obniżać płace. Tutaj przy
szczęsne
fatum. Ludność przypomina
N emczech na ten temat mówiono, po najmniej sens gospodarczy istnieje. Ale
naprzykład,
że krótko przed wojną, pod
zostaje faktem, iż wypuszczenie w obieg czy sam tylko sens gospodarczy może
czas
kiedy
orszak
ślubny opuszczał ko
bonów tych za 2,2 miliarda RM przy o- kierować programem rządu w tych wa
ściółek
w
Cierlicku,
rozszalała się bu
biegu pieniężnym Niemiec, nie sięgają runkach, w jakich się Niemcy znajdują?
rza,
a
pioruny
uderzyły
w orszak ślub
cym sześciu miljardów, i z tern, iż banki Czy nie należy obawiać się wstrząsów
ny,
zabijając
na
miejscu
14
osób.
(a więc i Reichsbank) bony te będą lom- społecznych, zważywszy, iż płace robot
bardować, stanowi dla waluty niemiec nicze już kilkakrotnie przecież bywały Śmiertelne szczątki Żwirki i Wigury
kiej przy jej mWmalnem pokryciu krusz zniżane? I czy gen. Schleicher obroni
wrócą do kraju.
cowo-walutowem olbrzymią groźbę.
rząd p. von Papena przed reakcją sfer
Cieszyn. Jak nas informuje konsulat
Walka z bezrobociem zajmuje w pro robotniczych? Same znaki zapytania.
polski w Morawskiej Ostrawie, nadeszła
gramie von Papena poczesne miejsce.
P. von Papen i jego rząd mają śmia
tam depesza polskiego attache wojsko
Nie należy się temu dziwić, skoro zwa ły gest. To trzeba im przyznać. Zawró
wego w Pradze, polecając konsulowi
żymy, iż w tej chwili jest w Niemczech cili polityką gospodarczą Rzeszy jak
polskiemu w Morawskiej Ostrawie za
przeszło 5 milionów bezrobotnych i że bryczką. Przynajmniej — chcą nią za jęcie się przewiezieniem zwłok zabitych
liczba ich mogłaby w zimie się podwoić. wrócić. Jedno jest tylko pewne: jeśli P lotników polskich w Cieszynie. Po oglę
Dlatego też p. von Papen rzuca jedną von Papen chciał swym programem
dzinach zwłok przez komisję sądowotrzecią z projektowanych swych bonów wnieść w „zagadkę niemiecką“ więce;
lekarską, zostaną zwłok; ofiar katastro
podatkowych dla walki z bezrobociem. pewności, to celu swego doprawdy nie fy lotniczej w dniu dzisiejszym przewie
Zatrudniający nowych robotników uzy osiągnął. Obecnie położenie i widoki
zione do Cieszyna. Program uroczystoskać mają w bonach tych specjalną pre- Niemiec są stanowczo bardziej mętne
(Dokończenie na stronie 2-ej.)
mję. Nie mówimy już o trudnościach niż kiedykolwiek.
t
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Żwirko zginął śmiercią lotnika.
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(Ciąg dalszy ze strony 1-ej.)
-xoxści pogrzebowych ustalony zostanie po
porozumieniu się konsulatu z Ministersiwem Spraw Zagr. w Warszawie.
W kościele spadła ponura wieść
na żonę ś. p. Żwirki.
Warszawa. Żona ś. p. por. Żwirki
-bawiła od kilku dni w Warszawie. W
niedzielę rano udała się na nabożeństwo
do kościoła Zbawiciela. Tu dotarła do
niej wieść o strasznej katastrofie, ogło
szona z ambony przez ks. prałata No
wakowskiego.' Wczoraj o godz. 22,20
wyjechała w towarzystwie Wandy Wigurzanki, kpt. Komara oraz dwóch ofi
cerów lotników do Katowic, dokąd
przybędzie o 3-ej rano. Z Katowic pa
Żwirko wraz z towarzysącemi jej oso
bami uda się na miejsce katastrofy sa
mochodem, oddanym jej do dyspozycji
przez Ministerstwo Komunikacji.

Koleje polskie oltrzymają znaczną pożyczkę w Anglji
Warszawa. W związku z wiadomo
ścią, powtórzoną przez prasę polską w
ślad za dziennikiem londyńskim „Daily
Telegraph“ o rokowaniach z kapitalista
mi brytyjskimi w sprawie udzielenia
Polskim Kolejom Państwowym pożycz
ki inwestycyjnej w wysokości 2 milio
nów funtów. Agencja „Iskra“ dowiadu
je się, żę wiadomość ta jest zgodna z
rzeczywistością.

Pewna angielska grupa finansowa
prowadzi obecnie rokowania z minister
stwem komunikacji, proponując udziele
nie pożyczki na rozbudowę szeregu waż
nych objektów kolejowych. Wysokość
sumy pożyczkowej wahać się ma od 2
do 3 miljonow funtów, a więc od 60 do
90 milionów złotych. Pożyczka ta, we
dług ostatnich propozycyj, zwracanaby
była towarami polskiemi w ciągu 5 do S

barćmi6w węglowych
zatraca laii granicę.

Bezczelność

Warszawa. Nieoczekiwana zupełnie
zwyżka cen węgla wywołała zdumienie
zarówno w sferach prywatnych, jak i
zbliżonych do rządowych, uważających
słusznie, że tego rodzaju posunięcie jest
absolutnie niedopuszczalne, zwłaszcza
w obecnych czasach powszechnego dą
Porucznik Żwirko chciał się ratować żenia do wydatnej zniżki cen produktów
skokiem z samolotu.
przemysłowych, do których należy węCieszyn. Komisja wojskowo - lekar
ska, która powróciła wczoraj późnym
wieczorem z miejsca katastrofy do Cie
szyna, badała przyczyny wypadku sa
molotu polskiego, powstałego wskutek
Gdynia. Na nowym przewodzie na
burzy. M. in. wyłania się przypuszcze
powietrznym
Gdynia — Łódź urządzo
nie, że ś. p. por. Żwirko w ostatniej
no
instalację
telefonii
wielokrotnej, któ
oliwili zeskoczył z samolotu, co po
ra da możność bezpośredniego połącze
twierdza fakt, że zwłoki jego znaleziono nia Gdyni z Katowicami, Warszawą,
w7 dość dalekiej odległości od gruzów Łodzią i Gdynia — Łódź tranzyt. Jest
awjonetki oraz od zwłok toż. Wigury. to udoskonalona telefonia międzymia
Dzisiaj o godz. 10 rano udaje się na miej
see katastrofy czesko-słowacka komisja
sądowo-lekarska, poczem nastąpi prze
transportowanie zwłok do granicy pol
Katowice. Sklep rzeźnieki Ernesta
skiej w Cieszynie. Transport zwłok za Anschiitza w Zawodziu przy ul. Kra
bitych lotników polskich do granicy pol kowskiej stał się w ubiegłą sobotę miej
skiej przeprowadzają władze czecho scem mrożącej krew w żyłach tragedjl
słowackie z honorami wojskowemL Na Mianowicie rzeźnik Stanisław Kułak zra
znak żałoby po zabitych lotnikach pol nil ciężko wtaśdeia sklepu, a później, na
skich wywieszono w Bielsku i Cieszy podwórzu tegoż domu, sam zadał sobie
nie czarne chorągwie. W lokalach pu dwie ciężkie rany w okolicę serca, oraz
blicznych przerwano koncerty. Przy poderżnął sobię gardło. Tłem tej krwa
gnębienie ogólne na Śląsku duże.
wej tragedii jest nieszczęśliwe pożycie

giel — artykuł pierwszej potrzeby. Ze
strony poinformowanej dowiadujemy się.
że w stosunku do podwyżki cen węgla
rząd zajmie odpowiednie stanowisko.
Należy zaznaczyć, że podwyżka ta
ma swe źródło w cofnięciu przez prze
mysłowców kil k u n as top r o cento wy ch ra
batów, z jakich hurtowi składnicy ko
rzystali w porze letniej.

Udoskonalony telefon

%

Katowic

do Gdyni.
stowa, którą jest częścią wielkiego pro
gramu Ministerstwa Poczt i Telegra
fów w celu usprawnienia komunikacji
telefonicznej. Dzięki tej instalacji ko
munikacja portu gdyńskiego będzie mia
ła ułatwione i przyśpieszone, połącze
nia z środkiem kraju.

Ponura tragedia w Zawodzi«.

Cała wieś węgierska padła pastwą
płomieni.
Budapeszt. Wieś Carmelek pod Bu
dapesztem została nawiedzona strasz
nym pożarem. W ciągu krótkiego cza
su wszystkie zabudowania stanęły w
płomieniach. O ratunku nie mogło być
mowy. Mieszkańcy w panicznym stra
chu opuścili wioskę, która doszczętnie
spłonęła. Zniszczonych zostało 200 za
gród gospodarskich.

bie gardło. Wskutek zadanych sobie ran
zwalił się bezprzytomme na ziemię. Na
miejsce zbrodni przybyłą krótko po wy
padku bogucicka policja śledcza, prze
prowadzając szczegółowe śledztwo.
Ciężko rannych odwieziono karetką po
gotowia do szpitala w Bogucicach. Stan
Stanisława Kulaka jest beznadziejny.
Ernest Anschütz, mimo ciężkiej rany, po
opatrzeniu go w szpitalu, przewieziony
małżeńskie. Stanisław Kulak, nie miał został do domu.
wcale zamiaru zranić Ernesta Anschiitza
lecz zamierzał zabić swoją żonę Annę, z Polak amerykański „Mistrzem wiedzy“.
którą od szeregu lat już nie żył wspól
Warszawa. Jak donosi Rada Organiza
nie. Stanisław Kulak po dokonanej na cyjna Polaków z Zagranicy, na uniwersy
Erneście Ansehützu zbrodni, pobiegł za tecie katolickim Duquesne w Pittsburgu
uciekającą żoną, jednak nie mógł jej od (Stany Zjednoczone), Polak Jan Matejczyk,
szukać. Między im nenii szukał jej rów instruktor chemji otrzymał zaszczytny sto
nież na podwórzu. Gdy spostrzegł, że pień Mistrza Wiedzy. Jan Matejczyk jest
jego poszukiwania są bezowocne, pchnął synem ubogich farmerów polskich i naukę
się dwukrotnie tym samym nożem w o- zdobył własnym mozolnym trudem, zara
kolicę serca, a następnie poderżnął so- biając w czasie studiów na utrzymanie.

pieniądze będę mogła odkładać. Wuj Jan
przyobiecał mi żyć do stu lat, żebym jak
najwięcej pieniędzy odożyć mogła.
Pokłoń się rodzicom, pozdrawiam
9)
(Ciąg dalszy.)
wszystkich serdecznie.
Teraz usiadła na wygodnym fotelu
Twoja Zuzanna.
pod oknem i wydobyła listy z kieszeni.
Oczy Sabiny były pełne łez. PoproZuzanna Osterrot pisała:
stu dławiła ją tęsknota za przyjaciółką,
„Moja droga Sabino, ile razy piszę za światem, za ruchem, za życiem czyndo ciebie, zawsze pragną wraz ze sło nem.
wami przesłać ci trochę słońca, nieco
Po uregulowaniu interesów niebosz
wesołości. Cóż, kiedy dzisiaj list mój czyka, młodej wdowie wydawało się
nastrojony jest na nutę powagi i kłopo naraz, że jest bardzo biedną. .Wsparcie
tów najbrzydszej natury^ bo pienięż wypłacane jej przez wuja wystarczało
nych. Dopóki żyje poczciwy wujasżek w oczach Sabiny zaledwie na jej i dzie
Jan j wypłaca mamie kilka tysięcy rocz ci ubranie i na zapłacenie jednej służą
nie, mamy z czego żyć przyzwoicie, z cej. Dach i życie zapewnili jej i jej dzie
Chwilą jednak, gdy on umrze, dużo się ciom rodzice. Prośbę, żeby jej pozwolili
zmieni. Wiemy, że majątek wuja po zamieszkać u brata na wsi i być mu w
śmierci przejdzie na 22 głowy, a każdy gospodarstwie pomocną, odrzucili z obu
ctrzyma po 40 tysięcy marek.
rzeniem. Jeszcze większe oburzenie
Wuj może żyć jeszcze lat 30, ale wywołał zamiar Sabiny, żeby się osie
może już także jutro pożegnać się z tym dlić w stolicy i bądź to utrzymaniem
światem. Na życie i pieniądze innego pensjonatu dla panienek, bądź naucza
rachować nie mogę, tylko na moje włas niem, zarabiać choć w części na swoje
ne siły. Nie tracąc czasu zabieram się i dzieci utrzymanie.
do dopełnienia mej francuzczyzny i an
— Coby ludzie powiedzieli, gdyby
gielszczyzny, do tego uczę się języka stary Deuben, obywatel uważany za za
włoskiego i buchalterji. Mam więc na możnego, pozwolił córce swej pracować
dzieję, że w niedługim czasie otrzymam za pieniądze.
zatrudnienie w jakiejkolwiek firmie. Wa
Automatycznie wzięła do ręki list
laszek uściskał mię i powiedział, że lek •szwagra, porucznika, rozerwała kopertę
cje zapłaci osobno, a zarobione potem i zaczęła czytać:

Okupiona zbrodnia.

„Kochana Sabino! Od kilku tygodni
żadnej od ciebie nie mam wiadomości
wiem jednak przez wspólnych naszych
znajomych, którzy w tym czasie byli w
waszem mieście Hali, że dzieci są zdro
we, nie jestem więc niespokojny.
U mnie wszystko po staremu, do
tychczas tylko nie mogę przyzwyczaić
się do laski wuja. Chciałem się jej wy
rzec, bo uważam wprosi za niesprawie
dliwe, żeby wuj odszkodowywał mię za
to, że brat wszystko przetrwonił. Ale
wuj nie dał nawet dłużej mówić o tern,
i gdybym się był upierał byłby się na
mnie pogniewał. Niezmiernie dobry czło
wiek ten wuj Jan, niech mu Pan Bóg da
zdrowie, by żył sto łat.
Pytałaś mię kiedyś o Kometa. Rozumię cię, niepodobna, żeby cię ten czło
wiek nie interesował. Otóż dziś piszę je
dynie z tego powodu 1 Przygotuj się, że
coś niemiłego usłyszysz.
Kornet spędził 10 miesięcy za ocea
nem. O tern, że miał zostać przeniesio
ny do innego pułku, zdaje mi się, już to
bie wspominałem.
Często wyrzucam sobie, że to ja po
zbawiłem kolegów towarzystwa najbar
dziej łubianego pośród nich, bo on cie
szy się naprawdę najserdeczniejszą
wszystkich sympatją.
Chciałem, żeby zamiast jego mnie

lat. Jest to jeden ze szczegółów propozycyj finansowych, posiadających dużą
wagę dla naszego rynku wewnęrznego.
W najbliższym czasie spodziewany
jest przyjazd do Warszawy przedstawi
cieli tej angielskiej grupy finansowej,
która proponuje pożyczkę inwestycyjną,
------- Ö------ Wspaniały koncert Chóru Papieży
(Sykstyńskiego) w Katowicach.
Katowice. Dawno oczekiwany chór
papieski przybył wczoraj do Katowic,
dając jeden tylko koncert. Na długo już
przed rozpoczęciem koncertu wypełni
ły tłumy Katowiczan i przybyłych umy
ślnie z prowincji miłośników śpiewu
wielką halę wystawową. Koncert za
szczycił m. in. swą obecnością J. E. lcs.
biskup Adamski w otoczeniu duchowień
stwa. Pobyt chóru sykstyńskiego w
Polsce datuje się już od kilku dni i od
chwili przybycia jego z Rzymu stale to
warzyszy mu nieustanny zachwyt tych,
którzy mieli możność go usłyszeć. Sła
wa chóru tego nietylko towarzyszy mu,
ale wyprzedzała i wszędzie tam, gdzie
miał występować, wzbudzał on zrozu
miałe zainteresowanie wśród miłośni
ków śpiewu i gromadził ich w potęż
nych masach. Tak było w Częstochowie
Warszawie, Krakowie, wreszcie wczo
raj w Katowicach.
* Kto czytał z odbytych koncertów
sprawozdania, pełne zresztą zachwytu
i podziwu, a był wczoraj na występie
chóru sykstyńskiego, musi stwierdzić,
że wszelkie słowa pochwały, wszelka
krytyka, choćby najbardziej entuzja
styczna, musi zblednąć wobec rzeczy
wistości. To, czego byliśmy świadkami
w dniu wczorajszym, niesposób oddać
słowami, gdyż tylko duszą ogarnąć mo
żna było cudowny czar i piękno pieśni,
które nam zaprezentował-chór rzymski
pod dyr. msgr. Raffaeła C. Casimiri'ego.
Tony płynące z piersi potężnego
chóru papieskiego skuwały serca i du
sze w uwielbieniu dla tych przemiłych
gości z Rzymu, którzy pieśnią zdołali
upoić tysięczne rzesze, zastygłe w
grobowej ciszy i milczeniu, jakie zale
gało olbrzymią halę w czasie koncertu.
Natomiast w przerwach nie było końca
entuzjastycznym owacjom i nieraz chór
zmuszony był powtarzać pieśni. Triumf
Chóru w Katowicach stał się całkowity,
a wykonawcy koncertu ze swym mH
strzem msgr. Casimirim pozostawili pj
sobie niezatarte wspomnienia.

I

gdzie przeniesiono. Lecz nasz pułkow
nik oświadczył, że właśnie dla niego
będzie lepiej, gdy po powrocie znajdzie
zupełną odmianę. Został więc przenie
siony, a pułk jego, wyobraź sobie, stoi
właśnie w miasteczku w którem ty,
droga Sabino, teraz mieszkasz.
U rodziców twoich, o ile wiem, nie
wiele osób bywa, nowych zaś znajomo
ści nie szukaj wcale. Spotkania więc z
Kornetem da się łatwo uniknąć, a ponie
waż nie widziałaś go nigdy i me wiesz
jak wygląda, to choćbyś na ulicy prze
szła obok niego, będzie to dla ciebie obojętne.
W każdym razie pomyślałem sobie
ze lepiej, gdy ja cię o tern uprzedzę, mż
gdybyś miała dowiedzieć się o zamiesz
kaniu Kornela w waszej mieścinie od lu
dzi obcych. O tern, że ty tam jesteś, ko
chana Sabino, on nie wie wcale. I skądżeby wiedział. Obawiałem się, żeby
który z kolegów nie powiedział mu o
tern, bo nie ulega wątpliwości, że Kor
net znowu żądałby przeniesienia, a
trzeba mieć przecież litość nad tym
człowiekiem. Może nigdy nie dowie
się, że ty i on mieszkaliśce na jedneni
miejscu.
Szczerze oddany Twój szwagier
Beno Z.
(Ciąg dalszy nastąpi.)

Kronika bielica
Poniedziałek ggm

12 I
września I

mmm

Św. Waleriana, mę
czennika.
Św. Macedonjusza,
męczennika.
Św. Gwidona, wy
znawcy.

Kalendarz słowiański: Radzimir.
Jutro wtorek, 13 września: Św. Fi
lipa, męczennika.
*

Wschód

Zachód

Słońca o godz. 5,15; o godz. 18,05.
Księżyca o-godz. 17,25, o godz. 2,05.

Z historii śląskie!.
12 września. 1734. W Imię lnicy od
było się poświęcenie nowego kościoła,
pod wezwaniem Wniebowzięcia N. M.
P.
Poprzedni wygorzał 13 kwietnia
1733. — 1858. Na zachodmiem niebie wi
dywano kometę (Donati'ego), który był
widzialny przez 39 tygodni.
*
W roku: 1907. W Pilchowicach po
wstał klasztor żeński. — Od 1907 do
1909 budowano nową pocztę w Byto
miu przy ul. Piekarskiej. — 1907. W Ry
bniku rozebrano wznoszącą się tam ka
pliczkę św. Antoniego. — 1907. Ks. Jan
Kapka, prob, tyski, kandydował do Ko
la Polskiego na okręgi Gliwice — Lu
bliniec, lecz z powodu choroby był zmu
szony złożyć kandydaturę. — 1908. W
Orzeszu wybudowano probostwo, na
które ks. kard. Jerzy Kopp złożył 6 000
marek; hrabia Szafgocz dał 122 000 ce
gieł. Duszpasterzem był ks. Józef Kulik.
1908. W Tarn. Górach zniesiono stary
ratusz od 300 lat istniejący. — 1908.
Przy ul. Sobieskiego w Tarn. Górach
wybudowano duży gmach szkolny i ha
lę gimnastyczną. — 1908. Szkoła ludo
wa w Sudole (w Racib.) już istniała w
połowie wieku 18-go.
Liczba dzieci
wówczas wynosiła 40. — 1908. Do sej
mu pruskiego w okręgu opolskim został
wybrany posłem ks. Jan Kapka prob,
w Tychach. Po dwu latach wystąpił z
Koła Polskiego i złożył mandat posel
ski.
Wyjazd na stud ja do Stanów Zjednocz.
Prezydent Stanów Zjednoczonych A. P.
wydał zarządzenie, na podstawie którego
studenci, pragnący udać się do U. S. A. w ce
lach naukowych, otrzymywać mają wizy
amerykańsk. bez żadnych ograniczeń, poza
kwotami wyznaczanemi dla poszczególnych
państw. Obowiązani oni są jedynie złożyć
przy wjeździe kaucję, która zagwarantować
ma, że po ukończeniu studiów powrócą do
swych rodzinnych krajów; wysokość tej kau
cji określa komisarz emigracyjny. Zarządze
nie to dotyczy oczywiście również studentów"Polaków, którzy -wyjechać zamierzają
w celach naukowych do Stanów Zjednoczo
nych.
Do kogo uśmiechnęło się szczęście?
Warszawa. W drugim dniu ciągnie
nia 5-ej klasy 25-ej polskiej loterji pań
stwowej wylosowano wygrane nastę
pujące :
15.000 zł na Nr: 60908.
10.000 zł na Nr- 60701
5.000 zł na Nr. Nr.: 28099 36407 407123.000 zł na Nr- Nr: 25567 11199 807972.000 zł na Nr. Nr: 101839 102377 107299
112679 120494 133558 143790 147009 13082
14612 36943 37058 49256 94798 82305.
1.000 zł na Nr- Nr: 2792 5755 11312 17558
31327 35421 37730 43976 46044 50534 56958
59006 59280 60475 71476 72405 79815 101625
104798 105957 90227 91238 95440 96239
107492 113369 113929 129958 i38597 140748
146526 147322 147944 149441 152058 157553Lot południowo"zachodniej Polski
i zlot podhalański.
W dniach 17 i 18 bm. odbędzie się IV
lot południowo-zachodniej Polski, który w
roku bieżącym połączony został ze zlotem
podhalańskim. Obie te imprezy organizuje,
jak corocznie Aeroklub Krakowski. Zawo
dy obejmują w pierwszym dniu próbę krót
kości startu, próbę krótkości lądowania i
zlot do Nowego Targu, w drugim dniu zaś
przelot na trasie Kraków — Mielec — Nowy
Sącz — Nowy Targ — Bielsko — Katowice
— Częstochowa — Kraków. Termin zgło"
szeń do zawodów upływa z dniem 13 bm.
Udział w konkursie mogą brać jedynie pi
loci. stowarzyszeni w polskich klubach lot
niczych, oraz posiadający licencję mini
sterstwa komunikacji i licencję sportową
F. A I. na r. 1932. (—)

1 Cieszyńskiego.

1 Województwo śląskie.

Budowa kolei Cieszyn — Zebrzydo
wice — Moszczenica.
Cieszyn. Sfery gospodarcze Cieszy
na wyczekują z tęsknotą zupełnego wy
kończenia kolei Cieszyn — Zebrzydowi
ce — Moszczenica o długości 15% km
długości, a odcinek Zebrzydowice —
Moszczenica posiada długość ponad 14
km. Dowiadujemy się, że odcinek Cie
szyn — Zebrzydowice znajduje się już
prawie na wykończeniu, mosty są po
budowane a roboty ziemne przy podto
rzu kompletnie gotowe. Należy jeszcze
uskutecznić wykop około 4.000 m2 w
Marklowicach przy Cieszynie, oraz za
kupić progi i szyny i ulokować na pod
torzu, czyli sporządzić tak zwaną na
wierzchnię. O ile województwo uru
chomi w bieżącym roku kredyty na ten
cel, przewidziane budżetem, można bę
dzie jeszcze z końcem bieżącego roku
jeździć knieją z Cieszyna do Zebrzydo
wic. Nietylko miasto Cieszyn oczekuje
powyższego momentu, ale także oby
watele wszystkich dotyczących gmin, a
najwięcej Zebrzydowic i Małych Koń
czyc. Na odcinku Zebrzydowice — Mo
szczenica mamy jeszcze wielkie braki i
przy sprzyjających okolicznościach mo
że być kolej ta wykończona z końcem
roku 1933. Budowę kolei projektował
Śląski Urząd Wojewódzki, a wykonuje
ją na pierwszym odcinku firma: Inż. Kurkiewicz i Zarzycki z Katowic, a na od
cinku Zebrzydowice — Moszczenica iinż.
Gorjanowicz.

nicy „Cudu nad Wisłą“ i 15-leda po
wstania armji polskiej we Francji, oraz
w nabożeństwie za poległych w wal
kach o niepodległość Polski. W następ
nych dniach gen. Haller dokona przeglą
du placówek związku Hallerczyków i
O. W. P. w powiatach bielskim, żywiec
kim i wadowickim.

Stan zatrudnienia w cegielniach
i wapiennikach.
Cieszyn. W miesiącu lipcu praco
wała zaledwie połowa istniejących ma
Śląsku Cieszyńskim cegielń, z uwagi na
umiarkowany zbyt cegły. Ruch budo
wlany bowiem jest stosunkowo słaby,
przyczem ogranicza się głównie do ma
łych, jednorodzinnych mieszkań, które
budowane są na obszarach podmiejskich
i w ośrodkach przemysłowych. Tak sa
mo wapienniki Śląska Cieszyńskiego
pracowały przy ruchu silnie ograniczo
nym.
Pożar.
Cieszyn. Dnia 8 bm. wieczorem wy
buchł pożar na strychu drewnianego
domu mieszkalnego Józefa Brenglera w
Zamarskach i zniszczył doszczętnie do
mek mieszkalny wraz z stodołą, tego
rocznym zbiorem i inwentarzem rolni
czym, czem wyrządził szkodę na około
5 Ó00 zł. Początkowe dochodzenia wy
kazały, iż pożar powstał wskutek wa
dliwej budowy komina.
(c

Godna naśladowania ofiarność.
Zebrzydowice. Na weselu p. Hermanowej z p. Dubnickim złożyli goście we
selni w Zebrzydowicach na cele miej
scowej ochotniczej straży pożarnej kwo
tę w wysokości 59,30 zł, za co im zarząd
składa serdeczne podziękowanie, zaś
młodej parze życzy „Szczęść Boże!“

Generał Haller w Bielsku.
Bielsko. W dniu 8 bm. o godz. 17.05
przybył do Bielska gen. Haller w towa
rzystwie emerytowanego pułk. Mo-delsltiego i kpt. rezerwy Gromczakiewicza.
Na dworcu powitała generała kompania
honorowa hallerczyków i kilkutysięczny
tłum. Gen. Haller wziął na tutejszym te
renie udział w akademji uczczenia rocz— Nie wolno wyrabiać reklamo
wych imitacyj pieniądza. Zgodnie z nowemi przepisami o wykroczeniach
wzbronione jest wyrabianie znaków dla
jakichkolwiek celów, które mogą spra
wiać wrażenie pieniędzy.
Dotyczy to
przedewszystkiem używania dla celów
reklamowych odbitek banknotów, co
powodowało często szereg oszustw.
Wyrabianie tego rodzaju reklam będzie
karane grzywną.
— Informacje podatkowe. W ulgo
wym terminie do dnia 14 września rb.
włącznie płatna jest trzecia rata podat
ku od lokali, w wysokości 8 proc. w
stosunku do lokali jedno, dwu i trzy iz
bowych (2 pokoje z kuchnią) oraz 12
proc. od lokali pomad trzy izby (3 po
koje z kuchnią itd.) podstawowego ko
mornego w III kwartale rb.
Drugie raty podatku państwowego,
dodatku komunalnego oraz podatku kry
zysowego od nieruchomości płatne są
bez odsetek za zwlokę w ulgowym ter
minie do dnia 14 września rb. włącznie.

Pożar „Domu Polskiego“ w Bielsku.
Bielsko. W nocy 8 bm. wybuchł po
żar w Domu Polskim w Bielsku, będą
cym własnością Stow. „Polska Strze
cha“, sp. z ogr. odpow. w Bielsku, który
zniszczył dach domu, oraz trzy miesz
kania na poddaszu, wyrządzając szkodę
około 25.000 zł. Pożar zlokalizowały
straże pożarne z Bielska, B'atej i Mikuszowic. Akcją ratowniczą kierowali dy
rektor i pow. komendant poi. państw,
w Bielsku. Policja aresztowała restau
ratora Bojdysa, jako podejrzanego o pod
palenie w celu uzyskania premii ubez
pieczeniowej.
Pożar.
Bielsko. Dnia 8 bm. wieczorem wsku
tek wadliwej budowy komina wybuchł
pożar w drewnianym domu mieszkal
nym Anny Korcjuszowej w Jaworzn
Górnem i zniszczył doszczętnie budy
nek wraz z wewinętrznem urządzeniem
zapasami słomy i siana. Szkodę oblicza
pogorzelec na około 6 500 zł. W akcji
ratunkowej brała udział miejscowa
straż pożarna, przy pomocy kilku funkcjonarjuszów policji.
(c

Dożynki straży pożarnej.
Puńców. W niedzielę, dnia 4 bm. urządziła straż pożarna dożynki. Mimo
niepogody zebrało się sporo obywateli.
O godz. 17 nadjechała fura dożynkowa
a dziewczyny odśpiewały pieśni dożyn
kowe. Przodownica panna Wanda Kłodówna wręczyła wieniec, deklamując
gospodarzom państwu Dawidom. Po
krótkiej przemowie odśpiewano hymn
narodowy a gospodarze raczyli warzonką j kołaczami. Przy dźwiękach kapeli
p Gieeka udano się do nowej sali p.
Walczyski, gdzie do późnej godziny bar
dzo mile się bawiono. Zarząd straży
składa tą drogą serdeczne podziękowa
nie wszystkim gaździnkom za zajęcie
się bufetem, za bezinteresowne wyposa
żenie bufetu w kołacze, masło, miód, za
drtki złożone i wszystkim uczestnikom,
gościom miejscowym i zamiejscowym
Dziękujemy tym wszystkim, którzy
straż wspierają, uznawając bezintere
sowną pracę strażacką i jej wzniosły i
szlachetny cel.
Cześć!
W terminie tym należy uiścić tytułem
podatku państwowego 10,7 proc. od ko
mornego, a mianowicie: państwowy po
datek od nieruchomości 7 proc., 10 proc.
nadzwyczajny dodatek — 0,7 proc., do
datek kryzysowy — 3 proc. Dodatki ko
munalne nie są pobierane ani od dodat
ku nadzwyczajnego ani od dodatku kry
zysowego.
*
— W sprawie ochrony ogrodów. Na
mocy nowego rozporządzenia Prezy
denta Rzplitej, każdy, kto -uszkadza cu
dzy ogród warzywny, owocowy, lub
kwiatowy, drzewo owocowe, krzew owocowy, lub drzewo przydrożne, pod
lega karze aresztu do 3 miesięcy, lub
grzywny do 3000 zł. Nadto orzeka się
na rzecz pokrzywdzonych nawiązkę w
wysokości trzykrotnej wartości wyrzą
dzonej szkody, Kto z cudzego ogrodu
zabiera bezprawnie w nieznacznej ilo
ści owoce, warzywa lub kwiaty, pod
lega karze aresztu do 2 tygodni lub
grzywny do 500 zł. Nadto orzeka się na
rzecz pokrzywdzonych nawiązkę w wy
sokości od 10—20 zł.

* Przedziały kolejowe dla myśliwych.
Dyrekcja kolei donosi, że zaprowadza
się na czas polowania specjalne prze
działy w wagonach kolejowych dla my
śliwych i to wyłącznie przedziały 3-ej
klasy, na których widnieć będzie napis:
Dla myśliwych z psami“. Wagony z
takiemi przedziałami kursować będą m.
in. na linjach: Katowice — Sumina, Gie
rałtowice — Orzesze, Gierałtowice —
Jastrzębie, Ligota — Brzezie, Rybnik —
Olza, Rybnik — Brzezie. Przedziały ta
kie nie znajdują się we wszystkich po
ciągach, dlatego należy się przed wy
jazdem poinformować przy okienkach
biletowych, które pociągi prowadzą ta
kie przedziały.
* Zamówienia sowieckie dla fabryk’
polskich. Jak się dowiadujemy, jeszcze
w ciągu bieżącego miesiąca fabryki poi
skie mają otrzymać zamówienia na dal
sze dostawy dla Sowietów na sumę
przeszło 220 000 dolarów. Zamówienia
te będą podzielone pomiędzy fabryki
krajowe w sposób następujący: zakła
dy Gieschego otrzymają zamówienia na
dostawę cynku, wartości około 63 000
dolarów, zakłady Ostrowieckie — do
stawę wagonów na sumę 88 000 dolar.,
Huty Królewska i Laura — platformy
na 43 000 dolar., a Warszawska Spółka
Akcyjna budowy parowozów dostawę
parowozów na sumę 27 000 dolarów.
* Nadzwyczajne walne zebranie Zw.
Przemysłowców Hutniczych. 9 bm. od
było się nadzwyczajne walne zebranie
Górnośląskiego Związku Przemysłow
ców Górniczo - Hutniczych pod prze
wodnictwem wiceprezesa dr. Geisenheimera. Zebranie powzięło uchwały
ustalające podział majątku związku po
jego likwidacji, która, jak donosiliśmy,
nastąpi z dniem 1 października rb.

Z Katowickiego
Poświęcenie lokalu Polskiej Agencji
Telegraficznej w Katowicach.
W dniu wczorajszym dokonano otwar
cia i poświęcenia nowego lokalu katowic*
kiego oddziału Polskiej Agencji Telegra
ficznej przy ulicy 3-go Maja 23. W uroczy
stości wzięli udział liczni przedstawiciele
władz wojewódzkich, komunalnych, sferj
ciężkiego przemysłu, bankowości oraz kom- '
sulatów zagranicznych i prasy. Aktu po-?
święcenia dokonał kanclerz Kurii biskupiej)
ks. Bieniek, który w wygłoszonym następ-1
nie przemówieniu podkreślił ważna rolę,1)
jaka odgrywa PAT. w informowaniu prasy,;
i społeczeństwa o wszelkich zdarzeniach ii
przejawach życia. Następnie zabrał głosi
naczelny dyrektor PAT‘-icznej p. Roman j
Starzyński, dając zebranym obraz ogromu i
pracy, jaką spełnia dziś PAT. oraz kreśląci
historie rozwoju tej instytucji. P. dyrektor
Starzyński zaznaczył przytem, że od I-go
kwietnia 1932 r. — PAT. dekretem P. Predydenta R. P. stała się przedsiębiorstwem,
samodzielnemu skomercjona-lizowanem, bę-^
dącem własnością państwa. W imieniu PJ
Wojewody śląskiego dr. Grażyńskiego ży-j
czył dalszego rozwoju i owocnej pracy plam
cówce katowickiej PAT. naczelnik wydzia
łu prezydialnego p. dr. Kostka. Wśród obe-j
cnych byli: nacz. Śl. Urz. Woj., dr. Kostka,
i Ryczkowski, radcowie Województwa Ju-i
zwa i dr. Kaczmarski, starosta dr. Seid!er,]
burmistrz miasta Katowic Skudllarz, prezes]
dyrekcji poczt Ko-zubek, b. senator Kowali
czylk, komisarz Izby Handlowej, dyr. Izby,
Drozdowski, generalny dyrektor CiszewskiS
prezes Związku Banków dyr. Siedlewskif
dyr. B. G. K. Jarnutowski, dyr. Zjedn. Walc,1
Blachy Cynk. Szczepański, dyrektor So-,
bański, dyrektor Dyma, dr. Zagórowskb
nacz. Ignaszewski, nadkomisarz Chomrański i wielu innych wybitnych przedstawi-»;
cieli świata gospodarczego i politycznej
go- (—)
Katastrofa awjonetki śląskiej.
Katowic®. W czasie lotu ćwiczebne
go w Kościelisku koło Zakopanego awjonetka śląskiego Aeroklubu spadła z
wysokości 100 metrów i rozbiła się do
szczętnie. Pilot oraz mechanik zdołali
wyskoczyć przed uderzeniem samolotu
o ziemię i wskutek tego wyszli z wy
padku bez szwanku. Powodem wypad*
ku był defekt motoru.
Poszukiwanie zasypanych górników
w kopalni „Richthofen“ trwa.
Przy bardzo wydatnej i ofiar r ma
cy załogi ratowniczej pracę, przy wy^
dobyciu dalszych dwu ofiar katastrofy;
na szybie „Richthofen“ na kopalni Giei
sehe postępują naprzód przy dużych

IF ■__ ■ ■

'^^5§SI3ć!r'*V^zora'nfWT0 nowe süne
kipnięcie w ganku, gdzie prowadzone są
roboty ratownicze, oberwało masy wę
gła. Na szczęście nikt z załogi ratowni
czej nie ucierpiał. Skończyło się na tern.
że garnek w tern miejscu trzeba było na
nowo odbudowywać. Dobrnięto do du
żego bloku węglowego, pod którym
zdają się spoczywać zwłoki jednej z ofi ar katastrofy, o czem świadczyłby
trupi odór, jaki z tego miejsca dolatuje,
jak również znaleziona łopata ładowa
cza, który zginął w katastrofie. Na ratio
dnia dzisiejszego spodziewane jest wy
dobycie jednej z ofiar. Natomiast całko
wita akcja ratunkowa nie będzie ukoń
czona przed upływem 24 godzin ze
względów wyżej wymienionych, a mia
nowicie trudności w usuwaniu nagro
madzonego gurzu i połamanego przez
wstrząs budulca, (k)

;|

Mi hutnicy wracała do
Katowice 12 września.
W ubiegłą niedzielę 11 września rb.
odbył się w Katowicach kongres radców
zakładowych robotniczych i urzędni
czych z zakładów Wspólnoty Intere
sów. Reprezentowane były również ko
palnie i inne huty. Obradom przewodni
czyi poseł Brzeskot. Referaty wygłosi
li sekretarze związkowi. Po referatach
przyjęto rezolucję, w której między ta
nem! kongres rad zakładowych robotni
czych i urzędniczych Wspólnoty Intere
sów przy współudziale radców zakła
dowych z in. zakładów ciężk. przemysłu
na Górn. Śląsku, obradujący 11 bm. w
Katowicach po wysłuchaniu sprawo
zdań z przebiegu strajku i przebiegu ca
łokształtu podjętej walki postanowił
z dniem 12 września 1932 strajk zakoń
czyć i wezwać załogi robotnicze i urzę
dnicze do podjęcia pracy od rana we
wszystkich zakładach strajkiem obję
tych.
Kongres stwierdził, że mimo różne
go rodzaju przeszkód czynionych przez

Zjazd straży pożarnych Województwa
Śląskiego w Katowicach.
W niedzielę 18 września br. w Kato
wicach w sali Śląskich Zakładów Techniczmych odbędzie się doroczne walne z groma'
dżemie delegatów Związku Straży Pożar
nych Województwa Śląskiego. O godz. 16
-— w związku ze zjazdem na terenach obok tom 16.657, Łagiewniki 14.189, Chropagmachu śląskiego Urzędu Wojewódzkiego czów 12.158, Piekary 12.111, Szarlej
odbędzie się pokaz biernej obrony przeciw 11.917, Orzegów 10.098, Godula 8.666
gazowej, w wykonaniu miejscowej i okoliczBrzeziny 6.469, Nowe Hajduki 6.254, W.
Kradzież bielizny.
Dąbrówka 6.262, Brzozowiec 3.464 i
Katowice. Skradziono z strychu inż. Kamień 2.975.
iJana Katza (ul. Juliusza Ligonia 6) 5 ko
szul męskich jedwabnych niebieskich, W Chropaczowie wykończono nową
szkołę.
prześcieradło, 6 ręczników, 15 chuste
Przez
czas
wakacji
gmina przy pomocy
czek do nosa, kilka ścierek i1 pijamę łą
Województwa wykończyła trzy dalsze sale
cznej wartości 600 zł.
w budynku nowej szkoły i od nowego roku
szkolnego oddała je na użytek szkolny. Ro
Śmiertelny wypadek.
boty murarskie i posadzkowe kamienne
Brynów. W czasie pracy w cegiel wykonała firma bud. Lassek z Żor, roboty
ni Kaszy przy ul. Ligockiej uległ nie stolarskie i malarskie miejscowa firma Waj"
szczęśliwemu wypadkowi robotnik Fe man, zaś ślusarskie firma Cebula z Lipin.
liks Maćkowiak z Dębu, który wskutek Dla nowej szkoły powiększone zostało boi
oberwania się ziemi został zasypany i sko szkolne, dla ochronki zaś urządzony
przez złamanie podstawy czaszki po osobny ogródek do gier i zabaw dzieci.
niósł śmierć na miejscu.
(k Drużyny Jordanowskie w Chropaczowie
zakończyły 31-go sierpnia b. r. uroczyście
Z parafii Krzyża św.
swą tegoroczną działalność. Dzieci w ilości
Siemianowice. Na miejsce ks. wika 600, korzystające z akcji drużyn, urządziły
rego Skudrzyka, przeniesionego do ze szkół pochód do Ogrodu Jordanowskie
Tarnowskich Gór, został powołany ks. go, gdzie odbyły się gry i zabawy, a na za
wikary Steuer z Szopienic.
(k kończenie pamiątkowe zdjęcie fotograficz
ne. Dożywianie biednych dzieci, głównie
Kradzież narzędzi ślusarskich.
rodziców bezrobotnych odbywało się przy
Bykowina. W czasie od 1—8 bm. pomocy Wydziału Oświecenia Publicznego
skradziono z huty „Franciszka“ motor Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który
subwencji na utrzymanie 8 drużyn
elektryczny, tokarkę, dźwignię oraz udzielił
po 45 dzieci. Miejscowy Komitet opieki nad
większą ilość drobnych rzeczy ślusar Drużynami Jordanowskiemi zorganizował
skich, łącznej wartości 2 000 zł.
(k pięć dodatkowych drużyn a dożywianie
dzieci bezrobotnych odbyio się przy pomo
Z Król. Huty cy gminy i miejsc. Komitetu do spraw bez"
robocia. Drużynami kierował p. nauczyciel
Znów prowokacje hitlerowca.
Wajier, czynności gospodarza pełnił sekrKról. Huta. W Król. Hucie powtarza gminny p. Smandzik Alfons, pożywienie
ją się obecnie coraz częściej występy przygotowywano w kuchni dla bezrobot
nych pod kierownictwem S. Geraldy Boroprowokatorów, którzy w miejscach pu meuszki.
W akcji tej pomagały członkinie
blicznych, w szczególności na ulicach i Tow. Polek. Drużynowemu byli absolwen
placach manifestują swe hitlerowskie ci gimnazjalni i członkinie Tow. Młodych
fsympatje. W czwartek wieczorem przy Polek, Sokoła żeńskiego, Kongregacyj Ma
ml. Miarki, zatrzymali przechodnie ja riańskiej i Tow- śpiewu „Echo“. Przy po"
kiegoś mężczyznę, który wykrzykiwał mocy miejscowej Komisji oświatowej Ko
jgiośno: „Heil Hitler, vergiss mein nicht, mitet Opieki Drużyn Jordanowskich pod
p. nacz. Przybyły urządził
wir werden ums nicht mehr lange in przewodnictwem
dla drużynowych i innych osób. pomaga
'Polen quälen“. Oburzeni tą prowokacją my ch ofiarnie, w akcji drużyn wspólną
przechodnie, domorosłego hitlerowca, wycieczkę do Krakowa i do Wieliczki.
którym okazał się Alojzy Kołodziej, elek
dromonter z Król. Huty (Piotra 4), oddali Każdy siódmy mieszkaniec bez pracy.
Ruda. W gminie naszej liczba bez
,fw ręce policji. Podobnych prowokato
rów należałoby ukarać surowem wię robotnych wzrasta stale j obecnie do
zieniem, a po odsiedzeniu kary wypę chodzi do blisko 3' tysięcy. Znaczy to,
dzić, gdzie pieprz rośnie. Dłużej bowiem że każdy siódmy mieszkaniec jest bez
tnie można takich wybryków tolerować. pracy i skazany na pomoc z opieki spoJeśli się ktoś męczy w Polsce, powinien : ocznej. (ś)
dawno znajdować się w „mlekiem i mio
W protezie przemycał sacharynę.
dem opływającej“ ojczyźnie niemieckiej.
Ruda. Ubiegłego wieczoru patrolują
Kradzież aparatu fotograficznego.
cy na odcinku granicznej placówki Ru
Król. Huta. Do składu optycznego da strażnik graniczny zaobserwował
j,,Graebsza“ (ul. Wolności 5) przybył podejrzane zachowanie się beznogiego
nieznany osobnik w celu nabycia pew inwalidy Jerzego Helmysa z Nowej Wsi
nych przyborów fotograficznych.
W który przekroczył właśnie granicę z
czasie chwilowej nieuwagi kupca skradł Niemiec do Polski. Ponieważ wyciecz
z składu kamerę fotograficzną i oddalił ki Helmysa do Niemiec były ostatnio
bardzo częste, przeto niepewne jego za
się w niewiadomym kierunku.
chowanie się nasunęło strażnikowi myśl
Z Świętochlowickiego że zajmuje się on przemytem. Wobec
tego przytrzymał Helmysa i przeprowa
210.629 mieszkańców w powiecie.
dził skrupulatną rewizję, w czasie któ
Świętochłowice. Liczba mieszkań rej znaleziono w specjalnie sporządzo
ców w całym powiecie wzrosła w osta nej skrytce w protezie 2 kg. sacharyny
tnim kwartale z 207.320 na 210.629. Na wartości 100 zł., od której ukrócone cło
poszczególne gminy przypada: Święto wynosi 400 zł. Kara więc, jaka będzie
chłowice 30.146, Hajduki Wielkie 28.662, wymierzona przemytnikowi, przekro
Ruda 22.115, Lipidy 18.486. Nowy By- czy 2 000 zł. Przytrzymanego Helmysa

pracy.

pracodawców oraz pewnego odłamu
robotniczych związków zawodowych w
celu zbagatelizowania i załamania straj
ku — mimo to strajk odniósł poważny
sukces dla klasy pracującej i odbije się
na polu walki klasy pracującej w przy
szłości dodatniem echem, bo strajk tern
zbudował po długim okresie czasu po
most solidarności pomiędzy robotnika
mi a pracownikiem umysłowym.
Wobec niespełnienia żądań strajku
jącej załogi huty „Ferrum“ przez dy
rekcję tejże, kongres domaga się od
Kom. demob, zajęcia energicznego sta
nowiska celem jak najszybszego spo
wodowania wypłacenia zaległych za
robków i poborów robotnikom i urzę
dnikom huty.
Kongres nakłada obowiązek na Ra
dy zakładowe, by te instytucje robotni
cze stale czyniły wszystko, aby jedno
lity front robotniczo - urzędniczy z każ
dym dniem potęgowały i uczyniły go
zdolnym do przyszłych walk z kapi
tałem.
odstawiono do urzędu celnego w
dzie.

Ru
(ś

Wpisy na kurs stenografii polskiej
i ćwiczenia na maszynach.
Godula. Towarzystwo stenograficz
ne „Wiedza“ w Goduli rozpoczyna z
dniem 15 września rb. nowy kurs steno
grafii polskiej i ćwiczenia na maszy
nach. Wpisy przyjmuje się codziennie
od godz. 17—19 w szkole powszechnej
w Goduli włącznie do 15 września, (ś

Pomnik ku uczczeniu ks. prał. Kapicy.
Tychy. W dniu 10 hm. minęły dwa
lata od śmierci nieodżałowanej pamięci
miejscowego proboszcza, ks. prałata
Kapicy, którego zwłoki spoczywają
przy kościele. Na jego grobie jeszcze w
bież. miesiącu stanie pomnik, jako wi
domy znak czci i szacunku parafjan dla
długoletniego i zasłużonego duszpaste
rza.
(p
Pogrzeb dziedziczki
Pawłowice. W dniu 2 bm. zmarła po
ciężkiej chorobie małżonka tutejszego
dziedzica i patrona miejscowego kościo
ta, śp. baronowa Elżbieta Reitzenstein.
Pogrzeb odbył się we wtorek 6 bm. z
wielkim udziałem ludu, duchowieństwa
(17 księży) i arystokracji. Kondukt ża
łobny prowadził i nabożeństwo odpra
wił miejscowy proboszcz ks. Niedziela,
kazanie polskie wygłosił ks. prałat Mi
czek z Warszowic a niemieckie ks. pro
boszcz Kubitza z Krzyżowic. Po nabo
żeństwie wśród nabożnych śpiewów
trumnę złożono w grobowcu rodzinnym
w miejscowym kościele. Zmarła dzie
dziczka była bardzo poważana i łubia
na u ludu całej okolicy z powodu swej
dobroci i szczodrości. To też żal wśród
ludu z powodu Jej zgonu jest wielki.
R. i. p.
(p
_ Elektryfikacja wsi
Golasowice.
Gminy Golasowice i
Pawłowice zostaną przyłączone do sie
ci elektrycznej kopalni „Donnersmark“.
Prace około połączenia tych gmin z sie
cią rozpoczną się wkrótce przez prze
dłużenie przewodów elektrycznych z
Żor.
(p

Z Rybnickiego

Młodociany bluźnieroa.
Trojaczki.
Rybnik.
16-letni Józef Fricz z Ob
Brzozowiec. Żona Kaspra Franielszarów
stanął
niedawno przed izbą kar
czyka powiła trojaczki, dziewczęta.
Matka i maleństwa cieszą się dobrem ną w Rybnikh. Pociągnięty on został
zdrowiem.
(ś do odpowiedzialności za bluźnierstwa,
które rzucił wobec Boga i Kościoła. Sąd
Ź Pszczyńskiego skazał młodocianego bluźniercę, napewno zbałamuconego agitacją komuni
Kontrola bezrobotnych.
styczną, na 1 miesiąc więzienia. Ponie
Pszczyna. Kontrola miesięczna dla waż bluźnierca niedawno został skaza
bezrobotnych przynależnych do K. U. P. ny na parę tygodni więzienia z odro
P. Pszczyna odbędzie się dla gmin: Ko czeniem kary, zostało odroczenie ska
biór, Kobielice, Radostowice, Czarków, sowane i oskarżony musi odsiedzieć
Poręba, Goczałkowice Dolne. Goczał obydwie kary naraz.
kowice Górne, Łąka, Rudołtowice, Sta
Kradzież mieszkaniowa.
ra wieś, Piasek, Studzienice, Janko wice
i Pszczyna miasto w dniu 14 września
Rybnik. Dnia 8 bm. przed południem
rb. począwszy od godz. 8—13. Kontro weszli nieznani sprawcy do mieszkania
la odbędzie się w K. U. P. P. Pszczyna Maks. Biczysk! i Stefanji Machulikowej
ul. Strzelecka. Dla gmin: Zawadka, Gó (ul. Gimnazjalna 25) i skradli na szkodę
ra, Wola, Gilowice, Międzyrzecze, Fry- Biczysk! 3 kompletne ubrania męskie,
dek, Grząwa, Miedźna w dniu 15 wrze złotą obrączkę ślubną oraz 15 zł.j go
śnia rb. począwszy od godz. 9 przed po tówki a Machulikowej walizkę i {zega
łudniem. Kontrola odbędzie się w lokalu rek damski, czem wyrządzili szkodę na
p. Szafrona w Miedźnej. Dla gmin: Wi około 800 zł. Na miejscu sprawcy {pozo
sta Wielka, Brzeźce, Mizerów, Kryry, stawili starą zupełnie zniszczoną mary
Suszec, Rudziczka w dniu 16 września narkę i zbiegli w niewiadomym kie
rb. począwszy od godz. 9 przed połu runku.
dniem. Kontrola odbędzie się w lokalu
Z parafjl
p. Odrobki w Mizerowie. Do kontroli
Żory. Ks. wikary Kowalczyk, długo
miesięcznej zjawić się winni wszyscy letni wikary parafji żorskiej, został Iprze
bezrobotni bez względu na to, czy po niesiony do Szopienic. Na jego miejsce
bierają wsparcie, czy też nie. Winni nie wyznaczyła władza duchowna ks. wi
stawienia się do kontroli jak wyżej o- karego Krzywonia z Michałkowie. Po
zmaczono, narazić się mogą na utratę nieważ tenże jest na urlopie, zastępuje
praw do wsparć, zapośredniczeń itp.
go ks. wikary Zieliński z Cieszyna, (r
Z parafii.
Stulecie cechu piekarzy.
Pszczyna. Ks. wikary Niestrój został
Wodzisław. Przed stu laty. w roku
przeniesiony do Szopienic. Na jego miej 1832 założono tu wolny cech piekarzy
see przychodzi ks. wikary Przybyła z i młynarzy. Mimo ciężkich czasów stu
Radzionkowa.
lecie cechu obchodzono bardzo uroczy
ście w niedzielę, dnia 4 bm. z udziałem
Koniec gminy starokatolickiej.
licznych gości także z dalszych stron.
Łaziska Górne. Gmina starokatolic Cechowi „Szczęść Boże“ na drugie sto
ka w Łaziskach Górnych rozpada sią, lat!
(r
gdyż niemal wszyscy jej członkowie
Pożar domostwa.
powracają na łono prawdziwego Ko
Gierałtowice. W czwartek ubiegłe
ścioła rzymsko - katolickiego. Duszpa
go
tygodnia spłonęło doszczętnie do
sterz starokatolicki opuścił już Łaziska.
mostwo
gospodarza Dziwisa. Na miej
Będzie więc znowu jeden pasterz i je
sce
pożaru
przybyło 5 straży ognio
dna owczarnia.
(p
wych którym udało się uratować są
Pomnik Chrystusa.
siednie zabudowania, (r)
Ćwikllce. W miejscu, w którem szo
Z Tarnogórskiego
sa rozgałęzia się w kierunku Góry, sta
nął pomnik Chrystusa Pana. Wielki Nowe przedsiębiorstwo przemysłowe.
krzyż zdobi biały cokół marmurowy.
Radzionków. W obrębie unierucho
Poświęcenie pomnika odbyło się w ub. mionej cynkowni „Łazarz“ na Bucha
niedzielę (w odpust) przez miejscowego czu ma powstać nowe przedsiębiorstwo
proboszcza, ks. kanonika Yogta. Gorli przemysłowe, mianowicie fabryka kwa^
wy ten duszpasterz zabrał się także do su siarczanego. Nowa fabryka ma byc
naprawy ogrodzenia, okalającego staro uruchomiona w dniu 1 października rb.
żytny kościółek drewniany \ cmentarz. Znajdzie w niej zajęcie nasamprzód o''
(P) koł<ł 50 robotników*

I Śląska Opolskiego,
Paraliż dziecięcy na Śląsku niemieckim.
W stolicy dolnośląskiego Zagłębia
węglowego Wałbrzychu (Waldenburg)
zamknięto wszystkie szkoły z powodu
pojawienia się wśród dzieci choroby
Heine-Medina (paraliż dziecięcy). Do
tychczas zachorowało 20 dzieci.
Redukcje na kolejach Rzeszy niemieckiej
Według doniesień prasy, zarząd to
warzystwa kolei Rzeszy wypowiedział
pracę około 30.000 robotnikom. Zarząd
kolei uzasadnia redukcję stratami oraz
zmniejszeniem dochodów.
Z Bytomskiego. .
W niedzielę 11 bm. parafja Przenajśw.
S rca Pana Jezusa w Bytomiu, posiada
jąca swój kościół przy parku miejskim,
obchodziła uroczystość
poświęcenia
dzwonów. Aktu poświęcenia dokonał
Przew. ks. prałat Świerk w asyście licz
nego duchowieństwa. Dzwonów jest
trzy, które razem ważą 1050 kilogra
mów. Największy z nich otrzymał mrę
Przenajśw. Serca Pana Jezusa, średni
Najśw. Marji Panny a najmniejszy św.
Ignacego. Udział ludności w uroczysto
ści był bardzo liczny.
*
Na szosie, prowadzącej z Grzybowic
do Mikulczyc, wjechał samochód na ro
werzystę. Rowerzysta został lekko ran
ny, kierowca samochodu odniósł ciężkie
rany na czole, jego żona ramy głowy i
kręgosłupa, a syn okaleczenia twarzy.
Wszystkich umieszczono z szpitalu w
Zabrzu.
j
*
j
Dwuletnia Świtalikówna z Mikul
czyc zbliżyła się do maszynki spirytu
sowej. Maszynka w tej chwili eksplodo
wała if. poparzyła dotkliwie dziecko. Po
paru godzinach dziewczynka zmarła w
szpitalu.
Z Gliwickiego.
W mocy na środę wrzucili nieznani
sprawcy na podwórze rolnika Wojtkego
w Szywaidzie granat ręczny, który wy
rządził duże szkody. Władze dotych
czas nie wyśledziły sprawców zamachu
*

Pewien motocyklista z Zawadzkich
jechał z Sierot do Widows», mając z so
bą na tylnem siedzeniu pewnego mura
rza. Na szosie pojawiły się dwa rowery,
które jechały w stronę motocykla. Je
den z rowerzystów jechał po lewej
stronie. Motocykl i rower wjechały na
siebie i wywróciły się. Rowerzysta i
kierowca motocyklu zostali ciężko oka
leczeni, zaś towarzyszący motocykli
ście murarz doznał pęknięcia czaszki i
zmarł na miejscu.
Z Raciborskiego.
W hucie „Nadzieja“ w Raciborskiej
Kuźni zatrudniony był robotnik Badurzyk wylewaniem stopionego żelaza do
formy. B. stał podczas odlewania na
jakiejś skrzyni j straciwszy nagle rów
nowagę, wpadł jedną nogą do roztopio
nego żelaza. W szpitalu musiano mu
odjąć poparzoną nogę.
*

Sześcioletnia Jadwiga Depta pasła w
Babicach krowy. Na pobliskiem polu
rozpalony był ogień, do którego dziew
czynka zbliżyła się za bardzo. Płomie
nie objęły jej sukienkę. Z ciężkiemi po
parzeniami została odwieziona do lecz
nicy, gdzie niebawem wyzionęła ducha.
Z Opolskiego.
Koło Groszowic wydarzyło się nie
szczęście samochodowe. Ks. proboszcz
Haaze i ks. wikary Cyr.s, obaj z Groszo
we, jechali z obwodu przemysłowego
do domu. Samochód prowadził ks. Cyr:s. Nagle zepsuła się kierownica i sa
mochód wjechał na drzewo. Ks. Cyris
odniósł ciężkie okaleczenia na głowie i
Pęknięcie kolana. Ks. proboszcz Haase
doznał mniejszych okaleczeń. Ks. Cyr’sa odwieziono do szpitala w Opolu.
*

Z Odry, niedaleko Krapkowic, wy
łowiono zwłoki 70-letniegOf handlarza

Myszowskiego z Gogolina. Nie stwier
Z Niemodlińskiego.
dzono dotychczas, bzy zachodzi w tym
Robotnik Jan Sperłich i syn jego
wypadku nieszczęście, czy też zbrodnia, z Wesela w dniu 2 sierpnia br, wybrali
*
W lesie, graniczącym . z powiatem się na pola dworskie po kartofle. Tamże
prudnickim, znaleziono zwłoki robotni napotkał obydwuch stróż dworski. Przy
ka Steckia z Muchenic. Policja udała się szło do ostrej wymiany słów a wkońcu
na miejsce, celem rozpoczęcia śledztwa. do bójki, w toku której stróżowi zginął
zegarek. O zajściu powiadomił stróż
Z Strzeleckiego.
żandarma, z którym udał się do miesz
Na trzech siedemdziesięcioletnich kania Sperlicha po odbiór zegarka. Sperludzi, 2 kobiety i 1 mężczyzna, napadł w llch z synem nasamprzód wyrzucili żan
meszkaniu nieznany rabuś, który sta- darma i dozorcę z mieszkania. . Następ
ruszkom zakneblował usta i zamknął w nie starszy Sperłich uzbroił się w pisto
pokoju. Starzy ludzie przebyli w po let i oddał kilka strzałów w kierunku
koju półtorej godziny zanim spostrzeżo żandarma. Dopiero gdy przybył drugi
no co się stało. Łupem bandyty padło żandarm, zdołano rozbroić i ująć niebez
piecznego strzelća. W tych dniach Sper300 marek.
lich i jego syn odpowiadali za swoje
Z Dobrodzieńskiego.
czyny
przed sądem doraźnym w Nysie.
W niedzielę około godziny 1,15 po
Jan
Sperłich
został skazany na dwa lata
północy został zastrzelony na drodze
i
dwa
miesiące
więzienia oraz na ty
wiejskiej w Sierakowie starszy żandarm
dzień
aresztu,
syn
jego zaś na miesiąc
Franke ze Zborowskiego. Kula. rewol
więzienia.
werowa przeszyła jego pierś i zabiła na
Z Prudnickiego.
miejscu. Jeszcze tej samej nocy przy
Do rzadkich jednostek, które dotych
była ną miejsce zbrodni komisja sądowo-lckarska, która wszczęła natych czas nigdy nie odbywały podróży ko
miast dalsze dochodzenia. Podejrzane leją, należy pewien 67-letni rencista z
o popełnienie zbrodni są dwie osoby; Kurnicy. W tych dniach miał się udać
jedną z nich już przytrzymano, druga Ido Prudnika w celu załatwienia spraw
zbiegła w niewiadomym kierunku.
* w temże mieście powiatowemu Jakoteż

zdecydował się jechać koleją i wybrał
się na stację kolejową w Głogówku.
Tamże nasamprzód, nieobeznany z po
rządkami na kolei, wsiadł do przedziału
drugiej klasy. Następnie zaś, gdy po
ciąg ruszył, pod wrażeniem pierwszej
podróży, nagle otworzył drzwi prze
działu i rzucił się z jadącego pociągu. Na
szczęście upadł na przewody urządzeń
sygnalizacyjnych, wskutek czego nie od
niósł poważniejszych szkód. Mimo te
go musiano starego człowieka odstawić
do lecznicy. Tak tragicznie skończyła
się pierwsza podróż koleją 67-letniego
staruszka. W każdym razie zadziwia
bardzo, że jeszcze teraz są na Śląsku lu
dzie, którzy nigdy jeszcze nie jechali
koleją, conajwyżej furmanką a pozatem
chodzą tylko pieszo. Mimo to czują się>
dobrze i żyją długo.
*

Według obliczeń urzędowych rdza
zniszczyła żniwo pszenicy w powiecie
prudnickim, w przybliżeniu od 50 do 70
procent, w niektórych okolicach nawet
w większych rozmiarach. Ponieważ do
tknięta rdzą pszenica jest niezdatna na
mąkę, musi być spaszona bydłem. 0czywiście rolnicy poniosą olbrzymie
straty, które obliczają na 2 miljony ma
rek. Najdotkliwszy jest brak ziarna na
zasiew. Rolnicy spodziewają się po*
mocy rządowej.

Kopiec Wyzwolenia Slaska stanie w Wielkich
Piekarach.
Jak już wiadomo, Korpus kadetów
lwowskich wystąpił do Zw. Powstań
ców Śląskich z inicjatywą usypania na
pograniczu . Śląskiem pamiątkowego
Kopca Wyzwolenia Śląska. Zw. Pow
stańców przyjął tę inicjatywę z serde
czną radością i przystąpił do organizo
wania akcji przygotowawczej. W po
rozumieniu z P. Wojewodą dr. Grażyń
skim postanowiono kopiec ten usypać
w historycznych i pątniczych Pieka
rach w powiecie świętochłowickim. Po
nieważ zaś w roku przyszłym przypa
da 250-lęcie pobytu króla Sobieskiego
w Piekarach (20. sierpnia 1683 roku) w
czasie pochodu pod Wiedeń dla ratowa
nia chrześcijaństwa przed Turkami,
postanowiono uczcić i tę rocznicę ry
cerska i uroczystość tę połączyć z ak
cją sypania Kopca Wyzwolenia Śląska.
Wstępne kroki organizacyjne zleco
no członkowi Wydziału Zw. Powstań
ców ŚI. p. Tadeuszowi Szalińskiemu,
staroście powiatu świętochłowickiego.
Na jego zaproszenie odbyło się w czwar
tek, dnia 8. bm. w Piekarach w sali p.
Gruszki zebranie obywatelskie w ilości
około 40 osób, Celem omówienia spra
wy i utworzenia komitetu.
Zebranie zagaił p. starosta Szaliński
a na przewodniczącego zebrania zapro
ponował ks. prałata Puchera, probosz

Najpilniejszą akcję ma do spełnienia
Komitet budowy Kopca,
bo w sobotę, dnia 17. bm. przyjeżdżają
na Śląsk kadeci lwowscy w ilości 300
osób i rozpoczną pierwsze roboty ziem
ne, złączone z sypaniem Kopca. Stanie:
on w Piekarach na wzgórzu 340 m. wy
sokim nad poziomem morza. Wysokość"
samego Kopca projektowana jest na 30
m. W toku są formalności do przewła
szczenia potrzebnego terenu na wła
sność gminy Piekary, której zlecona zo- j
stanie bezpośrednia opieka nad budo-1
wą Kopca a następnie nad jego utrzy-i
mantem.
Z okazji wstępnych prac nad budo-*
wą Kopca odbędzie się w Piekarach dn.
17. bm. o godz. 9 rano nabożeństwo w
kościele z udziałem kadetów, następ
nie pochód na miejsce sypania Kopca i
poświęcenie tego miejsca wraz z udzie
leniem
błogosławieństwa do pracy
przez ks. prałata Puchera. Uroczyste
nabożeństwo przed Cudownym Obra
zem Matki Boskiej odprawi ks. prałat
Pucher, zaś kazanie wygłosi kapelan
Korpusu kadetów ks. major Bombas ze
Lwowa.
W niedzielę, dnia 18. bm. kadeci we*
zmą udział w uroczystości odsłonięcia,
pomnika poległych powstańców w Bo
gucicach, po południu przez delegację^
uczestniczyć będą jako Goście w Wal-*
nym Zjeździe delegatów Zw. Powstań^
ców Śląskich w Katowicach.
W poniedziałek, dnia 19. bm. kadeci;
zwiedzać będą Śląsk, zaś następnego
miljon. gaży i pracował do ostatniego dnia odjadą do Lwowa. W przyszłym
tchnienia swego psiego życia.
roku zaś w lecie w czasie wakacyj przy
jadą tu wszyscy na cały miesiąc do sy
Bociania tragedia,
pania Kopca i wezmą udział w uroczy
Z różnych stron Europy środkowej stościach ku czci króla Sobieskiego.
donoszą o masowem wymieraniu bocia Wtedy też wmurowany zostanie do
nów, ciągnących na południe. Na Mo Kopca kamień węgielny. Budowa całe
rawach wielka liczba tych ptaków spa go Kopca obliczona jest na kilka lat.
dła na stawy, skąd wydobyła je z tru (Kopiec Kościuszki w Krakowie np.
dem okoliczna ludność. Bociany były budowano 3 lata). Projektowane jest'
zupełnie wyczerpane. Prawdopodobnie zwiezienie
na Kopiec Wyzwolenia,
nie mogły one w swej drodze z dale Śląska ziemi z wszystkich pobojowisk]
kiej północy znaleźć dostatecznego po Śląska i całej Rzeczypospolitej, skąd
żywienia.
Uratowane bociany odsta niewątpliwie zorganizowane zostaną1
wio no do komisariatów policji, gdzie o- wycieczki rodaków a zwłaszcza związ-.
toczomo je opieką. Kto tylko mógł przy ków byłych ochotników wojskowych i'
nosił im żaby lub mięso. Najwięcej in młodzieży. Spodziewać się należy, że.
teresowały się niemi dzieci. Po kilku również procesje pątników, pielgrzymu-i
dniach pobytu ptaki wędrowne, odzy jące do Cudownego Obrazu Matki Bo
skawszy siły, mogły odlecieć w dalszą skiej Piekarskiej, odwiedzą pobliski
drogę. Cztery jednak z pośród nich, o- Kopiec i pomogą do jego usypania. Ko
krążywszy kilkakrotnie miejsce, w któ- piec ten będzie miał doniosłe znaczenie-;,
rem znalazły opiekę, wróciły z własnej narodowe i niewątpliwie nie braknie
wotf. Widocznie nie czuty się jeszcze dobrowolnych ofiar, pieniędzy i pracy
na sitach, by puścić się w daleką podróż do powstania tego wielkiego pomnika
przez morze.
wolności Śląska. Pracy nad tern dzie-j
.
łem serdeczne Szczęść Boże j
y

cza z Piekar, co też jednogłośnie uchwalono. Sprawę uroczystości So
bieskiego referował ks. prałat Pucher,
zaś sprawę Kopca wyzwoleńczego p.
Mastalerz, sekretarz Zarządu Głównego
Zw. Powstańców Śląskich. Po dyskusji,
w której dorzucono do referatów kilka
ważnych projektów, postanowiono utworzyć dwa komitety: jeden dla urzą
dzenia uroczystości 250-lecia pobytu
króla Sobieskiego i rycerstwa polskiego
w Piekarach, drugi dla budowy Kopca
Wyzwolenia Śląska.
Na czele jednego i drugiego Komite
tu Wykonawczego stanęli przez jedno
nfyślny wybór zebranych — p. starosta
Tadeusz Szaliński jako prezes 1 ks. pra
łat Wawrzyniec Pucher jako wicepre
zes oraz p. naczelnik gminy Pudlik jako
sekretarz. Następnie zaś do Komitetu
wykonawczego i do poszczególnych
sekcyj wybrano różnych działaczy na
rodowych i społecznych. Uchwalono
również utworzyć Protektorat komite
tów z zaproszeniem do niego wysokich
osobistości państwowych, kościelnych
i wojskowych oraz Komitet Honorowy,
do którego wybrano szereg wybitnych
osobistości. Po wyrażeniu zgody przez
odnośne osobistości, ogłoszony zostanie
skład osobowy wszystkich komitetów
i sekcyj.

Rozmaitości,
Najsławniejszy pies świata,,
Z Los Angeles nadeszła wiadomość,
nie mająca nic wspólnego z Olimp jadą;
ściślej mówiąc przychodzi ona z pjzedmieścia miasta olimpijskiego, ze stolicy
filmu — Hollywood. Podczas zdjęć fil
mu „Chluba legjonu“ zakończył nagle
swe niedługie życie znany „aktor“ fil
mowy Rintimtin. Rin.tintin był wpraw
dzie tylko psem, psem niewiadomego
pochodzenia, be% rasowych antenatów
a jednak znają go we wszystkich czę
ściach świata i nie jednego widza uda
ło mu się rozczulić do łez. Był napraw
dę aktorem filmowym: w niezliczonych
filmach występował jako uosobienie
wierności, w przeciwieństwie do wielu
aktorów ludzkich, specjalizujących się
w niewierności, zdradzie i zbrodniach.
Wiek gwiazd i gwiazdorów filmowych
jest zwykle nieznany, więc i o Rintintinie nic pewnego nie da się powiedzieć;
pewnem jednak jest, że występował już
od siedmiu czy ośmiu lat. Zwycięstwo
dźwiękowca przyćmiło nieco jego sła
wę, ale nie uczyniło go zbędnym. Był
pracownikiem
skromnym, nie pobierał
...

Program radiowy.

Dział handlowy.

SPORT

Poniedziałek, 12 września 1932 r.
Wrocław, Gliwice. Godzina 6,00: gimnastyka.
6,20: koncert. 8,15: gimnastyka. 9,10: poranek
szkolmy. 10,10: poranek dla szkół po wszech"
Mistrzostwa ligowe.
Klasa „A“.
nych. 11,15: komunikaty. 11,30: koncert. 13,05:
Wczorajsze rozgrywki, ligowe przyniosły
T.
S.
20
—
Pogoń
Katowice 2:1 (2:0)
koncert z płyt. 13,45: komunikaty. 14,05: kom"
KS. 09 — Silesia Paruszowiec 2:1 (0:0)
cert z płyt. 14,45: rozmaitości. 15,10: wiado dwie sensacje. Pierwsza — to porażka leadera
KS. 22 — Śląsk Siemianowice 6:1 (4:0)
mości rolnicze. 16,00: felieton teatralny. 16,15: Cracovii do słabo ostatnio grającej Garbarni.
Iskra — Diana 2:1 (2:0)
odczyt. 16,30: koncert 17,40: omówienie no* Drugą sensację stanowi zwycięstwo Wisły nad Zjednoczeni P. Sp. — 24 Szopienice 1:4 (1:1)
. wydi książek. 18,00: przegląd czasopism. Legią w stolicy.
Slavia — Haller W. Hajduki 1:1 (0:0)
18,30: lekcja francuskiego. 18,45: godzina li
Oto wyniki:
KS. 20 — Żydowski KS. 2:0 (1:0)
teracka. 19,45: koncert z płyt. 20,00: słucho
W. K. S. — Kresy Król Huta 2:7 (2:5)
Legja
—
Wisła
2:3
(1:2).
wisko. 21,10: koncert. 20,00: komunikaty.
Pogoń — I K. S. Tarn. Góry 2:5 (2:2)
Garbarnia — Cracovia 4:0 (2:0).
Wtorek, 13 września 1932 r.
Zgoda — Silesia Łagiewniki 2:0 (1:0)
Czarni — Warta 2:0 (2:0).
Katowice. 11.58 Sygnał czasu oraz hejnał z Kra
Ł. K. S. — Polonia 3:1 (1:0).
O mistrzostwo „B“"ligi.
kowa. 12.10 Codzienny przegląd prasy pol
skiej. 12,20 Koncert z płyt gramofonowycn. W
Rozegrane wczoraj mecze o mistrzostwo
Tabela ligowa przedstawia się następująco:
. przerwie komunikat meteorologiczny. 14.00 i
„B“ ligi i klasy daty wyniki następujące':
Stosunek
15.00 Komunikaty gospodarcze. 15,10 Bajecz
KS. 25 — KS. Bytków 3:6 (3:2)
pkt. bramek
gier
ki cioci Heli dla dzieci. 15,30 Chwilka lotni
Kościuszko — Powstaniec Brzezinka 1:1 (0:0)
cza. 15.35 Komunikat Państwowego Urzędu 1. Cracovia
49:22
17
25
KS. 26 — KS. Słupna 0:2 (0:0)
Wychowania Fizycznego. 15,40 Intermezzo 2. Pogoń
21
15
26:12
KS. Murcki — KS. Kośtuchna 5:1 (3:1)
muzyczne. 16.40 Wyścig o odznakę spor to
18
KS. Pszczyna — Pogoń Imielin 2:1 (2:1)
15
29:16
3. Legja
wą 17.00 Popularny koncert symfoniczny. 18
Stadion — Rozwój Katowice 7:0 (1:0)
30:19
18
4.
Ł. K. S.
16
„Karol Szymanowski jako pisarz“. 18,20 Re
KS. Brzeziny — Sparta Piekary 3:0 (1:0)
38:30
17
16
portaż z cyklu: „Wędrówki mikrofonu“. 18.40 5. Warta
Naprzód
— Unia Kończyce 5:1 (1:1)
14
28:24
16
Muzyka lekka i taneczna. 19,10 Rozmaitości. 6. Wisla
Śląsk — Strzelec Szarlej 0:1 (0:1)
29:26
15
19,30 Komunikaty sportowe. 19,35 Prasowy 7. Garbarnia
15
Unja — Ruch Radzionków 4:1 (1:1)
dziennik radiowy. 19,45 Dr. Fryderyk Better
19:34
15
15
8. Warszaw anka
Fortuna — KS. Świerklaniec 5:2 (2:0)
„środki zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 9. Ruch
23:25
14
16
kołowego i zwalczanie hałasu ulicznego“, 10. 22 p. p.
15:
24:38
Spotkania towarzyskie.
11
' 20.00 Koncert popularny. W przerwie felieton
10
17
14:36
11.
Czarni
Ruch — Orzeł 4:0 (1:0)
literacki. 21.50 Dodatek do prasowego dzien
Unja — 07 Siemianowice 1:0 (0:0).
15
16:39
8
nika radiowego. 21,55 Komunikat meteorolo 12. Polonja
Zagłębianka — Ruch 0:1 (0:1).
I
giczmy. 22,05 Muzyka taneczna. 22,40—23.30
Pocztowe P. W. — Polonia Lubliniec 6:1 (5:0).
Muzyka taneczna (z płyt).
O wejście do ligi.
Wroclaw, Gliwice. Godzina 6,00: gimnastyka.
Rozegrane wczoraj mecze o wejście do ligi SMP. Hajduki W. — J. K. C. G. Królewska
6,20:,' koncert. 10,10: poranek szkolny. 11,15: dały wyniki:
Huta 4:0.
komunikaty. 11,30: odczyt rolniczy: 11,50:
SMP.
Orzegów
—
SMP. Król. Huta 2:2.
Legja — Ł. T. S. G. 2:1 (2:1)
koncert. 13,05: płyty gramofonowe. 13,45:
Poniatowski
—
Wyzwolenie
Łagiewn. 7:2 (2:2)
Gwiazda — Polonia Bydgoszcz 1:1 (1:1)
komunikaty. 14,05: płyty gramofonowe. 14,45:
Odra — Orzeł Bobrowniki 3:2 (2:0)
Polonia — Unja Lublin 4:2
rozmaitości 15,10: wiadomości rolnicze. 15,45:
Podgórze — 1. F, C. 2:1 (0:1)
omówienie nowych książek. 16,00: audycja
Podwójny sukces S. M. P.
76 pp. — 4 d. s. p. Brześć 6:0
dla dzieci. 16,30: koncert 17,00: koncert. 17.45
Wczoraj
SMP. wa'czyio na Stadionie na dwu
19,30: odczyty. 19,30: koncert organowy.
frontach i odniosło dwa sukcesy. W pierwszem
20,00: transmisja z Berlina. 21.00: transmisja
Walki o wejście do ligi śląskiej.
z Królewca. 22,00: komunikaty. 22,30—24,00:
spotkaniu w piłce nożnej SMP. pokonało Ju
KS. Dąb — Czarni Cltropaczów 2:1 (0:1).
muzyka taneczna.
gendkraft, w,drugim odnosi bezapelacyjne zwy
Typowa walka o punkty, bardzo zadęta i
cięsitwo w lekkiej, atletyce na Śląsku Opolskim.
Środa, 14 września 1932 r.
zajmująca. Gra była naogół otwarta a siły ró
Katowice. 11.58 Sygnał czasu oraz hejnał z Kra
SMP. — Jugendkraft 3:2 (1:1).
wnorzędne.
Gospodarze odnieśli szczęśliwe
kowa. 12,10 Codzienny przegląd prasy pol
SMP. — Śląsk Opolski 69:46.
skiej. 12,20 Koncert z płyt gramofonowych. zwycięstwo bowiem według przebiegu gry nie
W przerwie komunikat meteorologiczny. 14.00 zasłużone.
Szneider Pogoń skoczył 3,72 o tyczce.
Bramki dla zwycięzców zdobyli Gediga i
i 15.00 Komunikaty gospodarcze. 15,10 Inter
W Katowicach na boisku Pogotli od
mezzo muzyczne. 15.40 Pogawędka dla dzie Softysek, d'a pokonanych Pytel. Sędziował D.
ci starszych. 15,53 „Zagadki i szarady“. 16,05
był się międzyklubowy mecz lekko
R. K. S. — KS. 06 Mysłowice 3:3 (0:3).
Intermezzo muzyczne. 16,40 Skrzynka pocz
atletyczny pomiędzy Pogonią Katowice
towa. 17(00 Koncert popołudniowy. 18,00
Mecz odbyt się w Czechowicach. Do przer L Vor waerts^-Rasensport Gliwice. Se*
„Rtilś-- Gtóft l/w 1 kfyżysie' światowym“. 18,20 wy górowali bezapelacyjnie myslowiczanie,
Mti^kd-tokka i taneczna. -19,10 Rozmaitości. spuchnę11' niestety w drugiej części meczu i» to njorzy Pogoni wygrali w stosunku 80 :64
ä fhnjorzy 30% :25%. Wyniki były na19,30 Komunikaty Związku Młodzieży Pol
tak fatalnie, że goście bez trudu wyrównali.
skiej. 19,35 Prasowy dziennik radiowy. 19,45
ogół słabe z powodu rozmokłej bieżni.
Kamila Nitschowa: Pogadanka z działu „Go
Jedynie podkreślenia godny jest wynik
Liga
śląska.
spodyni śląska“. 20.00 Piosenki w wykona
niu chóru Warsa. 20,35 Kwadrans literacki.
KS. 06 — Naprzód Llpiny 1:2 (1:2)
* Szneidera (Pogoń) w skoku o tyczce
3,72. Wyn'k ten jest nowym rekordem
20.50 Recital skrzypcowy Bronisława Gimpia.
Kolejowe P. W. — Słowian 2:3 (2:0)
21.50 Dodatek do prasowego dziennika radio
Śląsk — AKS. Król. Huta 4:0 (1:0)
Śląskim.
wego. 21,55 Komunikat meteorologiczny.
22,05 Muzyka taneczna (z płyt). 22,40 Wia
domości sportowe. 22.50 Intermezzo muzycz
ne. 23.00 Skrzynka pocztowa w języku fran
cuskim. ■
Zawiadamiam Szan. P. T. Publiczność, iż po
Wrocław. Gliwice. Godzina 6,00: gimnastyka. gruntownej
renowacji otwarłem ponownie moją 1 klg. Salcesonu (Presswurst) prima gatunek Mało
6,20: koncert. 8,15: gimnastyka. 11,15: komu Restaurację"ogród pod firmą „Centralna Kręgiel polski loco Katowice, w paczkach po 10 klg. płat
ne z góry, poleca:
nikaty.. 11,30: koncert. 13,05: koncert. 13,45: nia“ (dawniej Freudling), Katowice, ul. Jordana
komunikaty. 14,05: d. c. koncertu. 14,45: roz nr. 12 (róg Kościuszki). Pierwszorzędna i tania
maitości. 15,10: wiadomości rolnicze. 16.00: kuchnia, najlepsze piwa, ceny na wszystkie na
godzina dla rolników. 16,30: muzyka kame poje znacznie zniżone, nowoczesna kręgielnia, KATOWICE, ulica Kościuszki Nr. 14
ralna, 17,15: omówienie nowych książek. 17,30 ładny ogród oraz sale do, zebrań stoją zawsze
—19,00: odczyty. 19,00: koncert. 21,00: ko do dyspozycji. Jak również ze swej strony do
munikaty. ■ 21,10: wesoły wieczór. 22.40: ko" łożę starań, by mój lokal odzyskał dawne oby
watelskie wzięcie.
, munikaty. 23,00—24.00: muzyka nocna.
O liczne odwiedziny prosi
Betty Beer.
Juliusz Schostek,
Tegoroczny, świeży pod gwarancją z najlep
kierowniczka
właściciel.
szych pasiek podolskich, brutto w blaszankach
po cenie 5 kg zł 9,—, 10 kg zł. 17,—, 30 kg —
Filharmonia Śląska, Zgłoszenia do amator
P. T.
zł 44,—, 60 kg zł 83,— wraz z opakowaniem i
skiej Filharmonii Śląskiej napływają codziennie
Niniejszem mam zaszczyt zawiadomić, że otwo opłatą pocztową lub kolejową wysyła za za
tak, że w niedługim czasie będzie można przy rzyłem z dniem 1 września b. r. skład w Katowicach
liczką I. Winokur, Tarnopol Nr. 101.
stąpić dó prób. Dalszych muzyków — amato
pe-sy ul. 8C@śe usski 14
rów na wszystkich orkiestrowych instrumentach
pod firmą
smyczkowych i dętych przyjmuję się codziennie
Nauka
wolne posady
w godzinach wieczornych od godziny 18—19 w
Instytucie Muzycznym, ulica Teatralna 7.
Śląska Szkoła Muzy Potrzebny od zaraz
Nowych członków czynnych do „Ogniwa“
czna, Katowice, Szopę uczeń, tylko dobrego
przyjmuje codziennie dyrektor chóru w Insty
Sprowadzam z wszystkich dzielnic Polski wę na 16, telefon 136. — wychowania i uczci
tucie Muzycznym, ulica Teatralna 7, wieczorem dliny po cenach konkurencyjnych.
Przyjmuje zapis ucz wych rodziców lat 16.
od godziny 18—19,
niów na rok szkolny Ludwik Wyleżoł, mistrz
3©-S@% tanie! !
Elżbieta Jefimcewa znakomita śpiewaczka
1932/33 do wszystkich stolarski — Książeoice,
Polecam wędliny:
operowa została pozyskana dla Instytutu Muzy
działów klas muzyki. pow. Rybnik O. Śl.
KaSewgels
e,
Sy
oleskie,
Biel
Do przedmiotu special Służącą poszukuję od za
cznego w Katowicach i Bielsku, gdzie prowa
dzić będzie stud ja śpiewacze metodą wioską. skie, By masie wskie, Kra ncgo. wszystkie teore raz Jadwiga Żiętakowa
Pani; Jefimcewa wróciła codopiero z Wibch, kowskie, PezmaAskie. Cis- tyczne wykłady bez Katowice, ulica Marszałka
gdzie pod kierunkiem mistrzów włoskich studio sewskle, B»@ti@lsieśe l t. 4. płatnie. Wpisowe zł. ó. Piłsudskiego 40 II piętro.
opłata od zł. 20. Zniżki Szukam lepszej postuwała nowoczesne metody pedagogiczne mające
Upraszam porównać ceny na wystawie.
kolejowe
75 proc. Kan gacztó. Katowice, Sień
we Włoszech wiekowe tradycje. Zapisy do jej
Z poważaniem
cel arja czynna od go kiewicza 36, m. 4,
klasy przyjmują sekretariaty Instytutu Muzycz
dziny 10—13 i 15—18.
nego w Katowicach, Teatralna 7, i w Bielsku, ADC&F CYGANEK. Katowice Lekcje trwają od 8 do
Rozpowszechniajcie
ui. S4k@ś«aussiki 14.
Plac Smółki 4.
20.
nasza gazety!

Zł. 1,50

Nowootwarde

„Specjalny Skład Wędlin“
Adolf Cyganek.

Miód pszczelny lipcowy.

TEATR I SZTUKA.

.Specjalne wędliny“

Winogrona rumuńskie zł 12.-

Wydawnictwo: Katolika Polskiego, Górnoślą
zaka. Gońca Śląskiego. Katolika Śląskiego i
dereń........................................ zł.
7.—
Gwiazdki Śląskiej.
jabłka
i
gruszki
.
.
.
.
„
8.—
Za redakcje odpowiada: Franciszek Godula —
śliwki węgierskie ....
„ 7.—
Król. Huta.
orzechy włoskie .
.
.
.
„ 11.—
Nakładem: Zjednoczone Wydawnictwo Garet,
miód kuracyjne - pszczelny .
.
.. 15.—
Spółka z bgr. odp., Katowice, ul. św. Stanisła
miód zwykły^pszczelny........................... U—
wa 4, teł. 14-14 i 156.
Drukiem: Drukarnia Śląską. S-ka z ogr. odp., pięciokilowe f rah ko zaliczka.
6. FALEK, ZALESZCZYKI.
Katowice. Batorego 2, teł. 878.

I

II

j

Drobne ogłoszenia:
Pierwsze słowo i tłusty druk 15 gr„ każde
następne 10 gr.. jedno ogłoszenie najmniej 1,20
zł. Jedno drobne ogłoszenie może mieć najwy
żej 30 słów. Na wysyłkę „zgłoszeń do admin."
nadesłać 35 gr. — Naieźytpść mo|e być płatną
m znaczkach pocztowych. — Rabatu od drob
nych ogłoszeń nie udziela się.

Giełda pieniężna w Warszawie
w dniu 1 0września 1932 r.
Dolar amerykański 8,91. Funt szterlingów
30,96. 100 franków francuskich 34,86. 100 koron
czeskich 26,35. 100 lirów włoskich 45,53. 100
franków szwajcarskich 171,87. 100 guldenów
holenderskich 357,60. 100 franków belgijskich
123,44.

Giełda zbożowa w Poznaniu
w dniu 9 września 1932 r.
Notowano za 100 kg w handlu burtowym przy
odbiorze ładunków wagonowych. Żyto 15,95 —
16,25. Pszenica 25,50—26,50. Jęczmień 16,00—
17,50. Jęczmień, browarniany 19,50 — 20,50.
Owies 12,50—13.00. Mąka żytnia 25,50—26,50.
Mąka pszenna 40,50—42,50. Otręby żytnie 8,75—
9.00. Otręby pszenne 9—10. Otręby pszenne
grube 10—11. Rzepak 34—35. Rzepik zimowy
32—34. Gorczyca 32—38. Groch Wici or i a 20—
24. Groch Folgera 28—30. Koniczyna biała 158
—180. Mak niebieski 60,00—67,50. Ogólne uspo
sobienie spokojne.

Giełda zbożowa we Wrocławiu
w dniu 9 września 1932 r.
Notowano za 1000 kg w handlu hurtowym.
Pszenica 74,5 kg — 217, 78 kg — 214, 72 kg —
209, latowa 80 kg — 202, lutowa 68 kg — 196.
Żyto 71,2 kg — 166, 69 kg — 162. Owies 133.
Jęczmień browarniany 185. Jęczmień latowy —
171. Jęczmień do przemiału 161. Jęczmień zi
mowy 168. Mąka pszenna 60 proc. — 29%. Mą
ka żytnia 70 proc. — 24%, 65 proc. — 25%, 60
proc. —.26%. Mąka przednia 35%.

Odpowiedzi redakcji.
P. Z. P. G. Czynsz z mieszkań w donnach
fabrycznych i kopalnianych, zajmowanych przez
pracowników, będących w stosunku służbowym
do przedsiębiorcy jako posiadacza domu, nie
może być podwyższony na niekorzyść lokato
ra, t. j. nie może przekroczyć czynszu z lipca
1914 roku.
Kaplica. Możliwa jest skarga o eksmisję. —
Czy wyrok zostanie wykonany, jest bardzo wą
tpił wem ze względu na brak mieszkań. Znaczy
to, że eksmisja nie będzie przeprowadzona, o
ile lokatorowi nie będzie dama możliwość obję
cia innego mieszkania. Nadto radzimy porozu
mieć się z urzędem gminnym, czy mógłby lo
katorów pomieścić w ubikacjach gminnych wzgł.
czy urząd gminny przejąłby obowiązek płace
nia komornego.
T. L. 337237 marek niemieckich z lipca 1923
roku równają się;.Jj?4J zł, ą marek polskich
S. K. 100.000 koron austro*węgierskich z
czerwca 1920 roku równaiją się 3.300 zł, a ma
rek niemieckich 9,100 zł.
A. W. Ruda. Jeżeli wierzyciel przyjął zapła
tę, to nie może już żądać dopłacenia sobie róż
nicy, któraby była uzasadniona waloryzacją.
M. E. Ch. Przez ustawę o ochronie lokato
rów chciał ustawodawca dać lokatorowi dwoja
ką obronę: przed utratą mieszkania bez waż
nych powodów, a następnie ochronę przed ewC
wyzyskaniem ze strony wynajmującego.
No. 1905 Przyszowice. 1) Za światło w sieni
nie potrzebuje Pan płacić. W sprawie żarówki
udzieli informacyj przedsiębiorstwo, który do
starcza prąd elektryczny. 2) Podatek wojskowy
został wprowadzony w Polsce, przepisem art.
80 ustawy z dnia 23 maja 1924 roku poz. 609
Dziennika Ustaw o powszechnym obowiązku
służby w brzmieniu art. 90 tej ustawy, ogło
szonej obwieszczeniem ministra spraw wojsko
wych z dnia 8 marca 1928 roku. Podatek wojsko
wy muszą płacić te roczniki, które staxyaty do
poboru, począwszy od 1925 roku i nie odbyły
służby wojskowej.
14498. Odpowiedź była w numerze 102 „Ka
tolika Śląskiego“ z dnia 31 sierpnia 1932 roku.
Odsyłamy Pana do tego numeru.
T. S. Nr. 1898. Jeżeli jest wspólność mająt
ku, to żona jak i mąż odpowiadają wzajemnie
za długi.
Poznań. Bez podania dokładnej nazwy in
stytutu, która niewątpliwie jest w brzmieniu
francuskiem, nie jesteśmy w stanie udzielić
jakich bądź informacyj. Najlepiej będzie napisać
do administracji gazety, w której było ogłosze
nie instytutu, i poprosić o przysłanie numeru
z tern ogłoszeniem.
J. G. Nowawieś. Jeżeli rodzice nie posiadają
żadnego majątku, to dzieci są zobowiązane do
wspierania ich. W tym wypadku powinien zięć
pomagać teściowej. 2) Państwo kościelne liczy
około 500 mieszkańców.

Repertuar kinoteatrów w Katowicach.
Kino Casino: „Buster się żeni“ — Bus'er
Keaton w głównej roli.
. ,
Kino Rialto: „Moskwa bez maski" — Lione
Barrymore i Eliza Larndi w gt. rolach.

Repertuar kinoteatrów w Król. Hucie.
Kino Apollo: „Flip i Flap w legja cudzoziem
skiej“, II. Wenus z Montmartre.
,
Kino Colosseum: I. „Potęga wiary“, U. „Ro
manse cygańskie“. III „Kochanek o północy Kino Roxy: „Przygody Tom Sawyera a
Jackie Coogau. II. „Zamach“. III Kusociński na
Olimpjadzie“.

