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Pełnomocnictwa

Mussolini o polityce zagranicznej Wioch

Większość sejmowa uchwaliła usta
Rzym. W niedzielę ubiegłą na pel- w Rzymie kanclerza Dollfussa i premje-' formy tej należy przystąpić po zamknię
wę, dającą Głowie Państwa pełnomoc
nem
zgromadzeniu partji faszystowskiej ra Goembesza, czego wynikiem było ciu konferencji rozbrojeniowej, gdyż je
nictwo wydawania dekretów na okres
szef
rządu
włoskiego Mussolini wygłosił podpisanie trzech protokółów, Mussolini żeli konferencja ta nie da wyników, to
bczsejmowy.
Nie po raz pierwszy pod koniec zi wielką mowę polityczną, w której wyłu- oświadczył, że byłoby rzeczą niepotrze nie będzie wcale potrzeby reformować
mowej sesji budżetowej zapada taka u- szczył program swej działalności na naj bną silić sic na interpretację tych proto Ligi Narodów, wystarczy zarejestrować
cliwała. Nie jest zatem-udzielenie peł bliższą przyszłość oraz przedstawił głó kółów. Pomiędzy Włochami, Austrją i tylko jej zgon.
Węgrami istnieją stosunki przyjaźni,
Że
nomocnictw nowym eksperymentem. wne założenia ideologiczne faszyzmu.
Na
wstępie
Mussolini
scharakteryzo
które
po
wojnie
nabrały
większego
uza
Rozporządzamy też licznemi doświad
konferencja rozbrojeniowa
czeniami z ostatnich lat i zgóry powiedz wał stosunki Włoch ze Szwajcarią, sadnienia i stały się bardziej usprawie
nie osiągnie wielkich celów, jakie jej
my: te właśnie doświadczenia wyka Austrją, Jugosławią, poczerń poświęcił dliwione.
uwagę
Francji.
Protokóły podpisane w ostatnich przyświecały, wydaje się Mussoliniemu
zały pożyteczność pełnomocnictw. —
dniach w Rzymie, ustalające ściślejszą niewątpliwe. Państwa uzbrojone nie roz
Francją
stwierdziły, że państwo i społeczeństwo
broją się, a państwa, które nie są uzbro
niż dotychczas
na nich tylko zyskuje.
— mówił dalej Mussolini — poprawiły
jone,
uzyskają uzbrojenie mniej lub wię
Na czerń polega ta pożyteczność i ten się z ogólnego punktu widzenia, ale rze współpracę pomiędzy Włochami, Austrją
cej
defensywne.
Memorandum włoskie
realny zysk zarówno dla państwa jak i czywistość nakazuje dodać, że ani jeden
i Węgrami,
rozdarło zasłonę, która zasłaniała całą
dla jego obywateli?
z problemów wielkich czy małych, ist
Dawno już minęły te czasy, kiedy lu niejących pomiędzy Francją i Włocha nie wyłączając późniejszego rozszerze prawdę. Mniemać, że uda się trzymać
dności państwa wmawiano, iż najlep mi od lat 15-tu, nie posunął się ku roz nia ich i współpracy z innemi państwa wiecznie w stanie rozbrojenia taki na
ród, jak Niemcy, jest czystą iluzją, któ
szym systemem rządzenia jest „sejm w wiązaniu. Mimo to nastąpiłozbliżenie w mi.
rej zaprzeczyć mogą fakty, chyba, że
.
Przechodząc
do
zagadnień
natury
oipermanencji“, sejm, sejm, stale zagadu dziedzinie moralnej oraz w pewnych
żywi się chęć przeszkodzenia siłą zbro
gólńej,
Mussolini
twierdzi,
że
problemy
jący każde zagadnienie, sejm — prze bardzo doniosłych kwestiach o charak
jeniom niemieckim, lecz gra taka dopro
te
dotyczą
przedewszystkiem
szkadzający rządowi w spełnianiu co terze europejskim. Jest to element pożą
wadzić może do wojny i kosztować ży
dziennych, żmudnych, na konsekwentnej dany, mogący doprowadzić, jak, mam
Ligi Narodów.
cie milionów ludzi oraz postawić na kar
pracy polegających obowiązków. Pa nadzieje, do nowych faz rozwojowych. Zasada reformy. Ligi Narodów została tę losy Europy. Wysunęliśmy tezę, we
miętamy przecież te pierwsze lata po
Przechodząc do omówienia pobytu uznana powszechnie. Oczywiście do rę- dług której Niemcom należy przyznać
wskrzeszeniu
niepodległości,
kiedy
prawo do dozbrojenia się w dziedzinie
„sejm w permanencii“ chciał wciąż mieć 1
efektywów i materiału defensywnego. I
na podorędziu wszystkich ministrów,
chcemy podpisać konwencję na podsta
wiceministrów, dyrektorów departa
wie memorandum włoskiego, celem
mentów, kiedy gmachy urzędowe opu
przywrócenia pomiędzy państwami wiel
stoszały, bo dygnitarze państwowej wla
kicmi i małe mi tej atmosfery wzajemne
dzy wykonawczej wciąż musieli być do
Bukareszt. Przed sądem wojennym w spisku. Na pierwszem miejscu znaj go zrozumienia, bez której Europa wej
dyspozycji panów postów.
rozpoczął się wczoraj proces przeciwko duje się Codreanu, który znikł w chwili dzie na drogę prowadzącą do upadku.
Z tern wzięła rozbrat era pomajowa. sprawcom zamachu z 29 grudnia 1933 r., rozwiązania żelaznej gwardji i został
Rok polityczny dzieli się na dwa okre którego ofiarą padł szef stronnictwa li aresztowany dopiero 15 marca rb. na
sy: kilkomicsięczny. w którym władze beralnego, prezes rady ministrów Due a. 4 dni przed rozpoczęciem procesu, Na
ustawodawcze opracowują i uchwalają Przed sądem stanęło 50 oskarżonych o stępne miejsce w hierarchii spiskowców
budżet i wszystkie inne ustawy, potrze udział w zamachu w Sinaja.
zajmuje gen. Cantacuzeno, w którego
bne dla państwa — i około 7-miesięczny,
domu przygotowywano spisek.
Akt
oskarżenia
streszcza
okoliczno
w którym władza wykonawcza z całą
Pozatem akt oskarżenia wymienia
ści zamachu oraz podaje historyczny
intensywnością spełnia swe ciężkie Za zarys organizacji gwardji żelaznej, po księdza, który kierował „drużyną
dania.
noszącej odpowiedzialność za spowo śmierci“, trzy młode kobiety, które peł
Aby je jednak wykonywać mogła z
niły funkcje kurierek pomiędzy szefami
dowanie zabójstwa.
całym spokojem i konsekwencją — mu
organizacji a jej drużynami prowincjo
Jeden z czlor’-^w organizacji, na nalnemu
si Głowa Państwa otrzymać szerokie
Pełnomocnictwa wydawania rozporzą kótrego padł los odmówił wykonania
Akt oskarżenia charakteryzuje gwar
dzeń z mocą ustawy, dekretów, ustala zbrodni.
dię żelazną jako organizację skrajnie
Wówczas zabójstwa podjęli się trzej prawicową, która posługiwała się terro
nych normy prawne dla tych zagagłówni
oskarżeni Constancinescu, Cara- rem dla zrealizowania swych dążeń. —
drneń aktualnych, które życie wysuwa i
nica
i
Belimace.
których odwlec bez uszczerbku dla pań
Akt oskarżenia stwierdza, że podczas
stwa niepodobna.
Po nieudanej próbie zamachu przed licznych rewizyj w lokalach organizaJ° iest głównym celem i to jest owem prezydjnm rady ministrów w Bukaresz cyj znaleziono wielką ilość broni i ma
zdrowem i naturalnem uproszczeniem cie, r,"X)skowcy udali sie do Sinaja. teriałów wybuchowych. W skład sądu.
systemu rządzenia, który ostatnio przy- gdzie zamach się powiódł. Pozostali przed którym rozpatrywana jest spra
Juan Vicent Gomez, prezydent Venezueli od r.
F się nietvlko u nas. Widzieliśmy, że oskarżeni stoją pod zarzutem udziału wa wchodzi kilku generałów.
1908, zmarł ostatnio. Dla uniknięcia rozruchów
craie o starej tradycji parlamentarnej —
rząd Venezueli śmierć prezydenta przez kilka
rancja, Anglia. Stany Zjednoczone —
dni trzymał w ścisłej tajemnicy.
również zastosowały system pełnomoc^ctw j udzieliły szefom państwa uora- też bronią zawzięcie przestarzałych obywatel uprzytomni. jak doskonałe re
wnień o bardzo szerokim zakresie.
zultaty w ostatnich latach to dla Pols Ki
form rządzenia.
Zwłaszcza kryzys gospodarczy i spoJednak nietylko większość sejmowa, wydało. Zrównoważony budżet, nie
pdowane przezeń konieczności natych ale i bezsprzecznie przeolbrzymia więk wzruszona waluta, skuteczna walka z
KATOWICE. Prasa niemiecka na Ślą
^astowego dostosowania się do szybko szość społeczeństwa naszego doskonale klęską bezrobocia i bezdomności, akty sku Opolskim zapowiadała od dłuższego cza
z IeniaMcej się sytuacji gospodarczej, uświadamia sobie potrzebę usprawnie wność bilansu handlowego, a nadewszy- su urządzenie obchodów manifestacyjnych w
$n -Sza"!ą wprost rządy do takiego u- nia aparatu rządzącego i uniezależnienia stko wzrost mocarstwowego znaczenia rocznicę plebiscytu. W uroczystościach tych,
tnńŁM^en'a aparatu wykonawczego, by go od gadulstwa sejmowego, czy też od Polski wobec zagranicy — oto pozyty które miały się odbyć na Górze św. Anny pod
SI bezzwłocznie zapobiegać niepożą- manewrów rozgrywek politycznych na wne rezultaty tego systemu, który Sej Bytomiem zapowiedział udział swój również
mowi dał to. co mu się z prawa należy, nadprezydent niemieckiego śląska Helmuth
skutkom.
terenie sejmowvm.
Brueckner. W związku r, temi zapowiedziami
Gczywiście, zwolennicy koncepcji
I dlatego też opinia publiczna w kra ale władzy wykonawczej nie pozwolił
"se.im w Permanencji“ nie pojmują tej ju widzi w opatrzeniu Prezydenta Rzpli- spaść — jak ongi — do roli zakładnika w wczorajsza „Schlesische Volkszeitung“, wy
chodząca we Wrocławiu donosi, że wszystkie
%pUcji’ zaszfei ostatniemi laty na tej w prawo wydawania dekretów ko ręku sejmikujących przez cały rok wiel te uroczystości zostały odwołane. Inne pisma
niemieckie narazie wiadomość?, tej nie po
k JfC1ve' yz8lędnie nie chcą przyznać, rzystny dla państwa i jego obywateli możów partyjnych.
twierdzają.
M.
a‘a się ona koniecznością. I dlatego sposób rządzenia. Zwłaszcza, gdy sobie

Wielki proces polityczny w Rumunji

Niemieckie obchody
plebiscytowe odwołane

wroresr mira^-go rnarca Tm r.

Zewsząd, gdzie słowo polskie brzmi
płyną życzenia dla Wodza Narodu

HHa I Kawiarnia .EllSUPi"
KATOWICE, Rynek 12, TeU26 98
z okazji nadchodzących świat poleca
swojo wyroby cukiernicze — pierw
szorzędne.
Prosimy o wczesne zamówienia
DYREKCJA.

BUKARESZT. Z okazji imienin p. Mar
WARSZAWA. P. Prezydent R. P. i P. wiony był szpaler honorowy kolejarzy, pocz
Mościcki przesłali z okazji imienin Marszał towców i straży porządkowej Związku Po szałka Piłsudskiego odbyło się w kościele
ka Piłsudskiego na jego ręce do Wilna de laków.
polskim w Bukareszcie uroczyste nabożeń
Publiczność na zakońszenie akademji przy stwo, po którem koło polskie urządziło uro
peszę z życzeniami.
dźwiękach orkiestry kolejowej z Tczewa od czysty obchód. Na uroczystości pył poseł R ściele św. Stanisława odbyła sie akademja
W Belwederze.
śpiewała Pierwszą Brygadę, wznosząc wkoń- P. Arciszewski, urzędnicy poselstwa i konsu zorganizowana tfrzez To w. im. Adama Mic
WARSZAWA. Po złożeniu życzeń przez cu entuzjastyczne okrzyki na cześć Wodza latu, kolonja polska i przedstawiciele społe kiewicza. Po przemówieniach i części kon
czeństwa rumuńskiego. Prasa rumuńska za certowej i odegraniu pierwszej brygady udelegację organizacji o charakterze wojsko Narodu i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
mieszcza szereg artykułów o Marszałku Pił ehwalono wysiać depeszę hołdownicza do
wym poczęły przybywać do Belwederu, wpi
sudskim, jako twórcy sojuszu polsko-rumuń Marszałka Piłsudskiego. Akademia zakoń
sując się do specjalnie wyłożonych ksiąg de
Życzenia Niemców.
legacje poszczególnych pułków i jednostek
czyła się okrzykami na cześć Marszalka,
Łódź. Zarząd główny niemieckiego zwią skiego.
wojskowych, stacjonowanych w Warszawie, zku przesłał do Belwederu następującą de
generalicja z inspektorami armji i wicemi peszą: „Zarząd główny niemieckiego zwią
Leningrad. Z okazji imienin Marszalka Pił
Praga. Staraniem klubu polskiego w Pradze,
nistrami spraw wojskowych, członkowie Rzą zku ludowego w Polsce przesyła Panu Mar sudskiego w konsulacie Rzeczypospolitej Pol
du z Premjerem Januszem Jędrzejewiczem, szałkowi z okazji jego imienin gorące ży skiej w Leningradzie odbył się w zamkniętem łącznie z ogniskiem polskiego kola akademików,
Czechosłowacko - Polskiego Towarzystwa w
marszałkowie Sejmu i Senatu, prezes N. L czenia dalszej owocnej pracy nad utrwale
K. gen. Krzemieński, posłowie i senatorowie niem pokoju i pojednania narodów oraz dla gronie uroczysty obchód. Po krótkiem przemó Pradze oraz Związku Oficerów Czechoslovak
z prezesem Sławkiem i b. premjerem posłem dobra wszystkich obywateli R. P. (—) Utta, wieniu konsula, chór Dana odśpiewał „Pierwsza kich odbył się wczoraj wieczór pod protektora
Prystorem oraz wicemarszałkami Sejmu i senator.
Brygadę" i piosenki legionowe.
tem posła R. P. dr Wacława Grzybowskiego u.
Senatu na czele, prezes Sądu Najwyższego
roczysty obchód Imienin Marszalka Józefa P;J.
Supiński, prezes N. T. A. Hetczyński, prezes
Rzym. Obchód imienin Marszałka Pił sudskiego Po odśpiewaniu hymnów państwo,
Paryż. Cale wychodźtwo polskie we Francji,
Prokuratorji Generalnej Bukowiecki, człon
sudskiego w Rzymie miał charakter bardzo
kowie korpusu dyplomatycznego z J. E. Nun a w szczególności kolorują polska w Paryżu, u- uroczysty. Rano ks. biskup Dubowski od wych przez chór akademicki „Jedność“, akade
cjuszem
Marmaggim, attache wojskowi roczyście obchodziło imieniny Marszałka Piłsud prawił w kościele polskim św. Stanisława mię zagaił prezes klubu polskiego prof. Marian
państw obcych, wyższe duchowieństwo kato skiego. W Paryżu odbyła się w sald Towarzy mszę św., na której obecni byli: prymas Szyjkowski. Następnie odczyt o Marszalku wylickie z księdzem kardynałem Rakowskim i stwa Geograficznego akademia. Po przemówie polski ks. kardynał Hlond, ambasador R. P. głosił generał brygady Sylwester Błaha, naczełks. biskupem polowym Gawliną oraz przed niach wysłano do Marszałka Piłsudskiego depe orzy Watykanie Skrzyński, ambasador R. nik kancelarii wojskowej prezydenta republiki
stawiciele duchowieństwa inny "h wyznań, szą z życzeniami i wyrazami hołdu.
P. przy Kwirynale Wysocki, bawiacy w Czechosłowackiej i prezes Naukowego Instytutu
przedstawiciele wyższych uczelni i świata
Podobne obchody odbyty się we wszystkich Rzymie ambasador Chłapowski, konsul ge- Wojskowego. Po przemówieniu prezesa Iowanaukowego, podsekretarze stanu, wyżsi ura'ny R. P. w Rzymie Mazurkiewicz, urzę
rzędnicy, prezesi i dyrektorzy banków pań miastach i miasteczkach Francji, w których ist dnicy Dolskich placówek dyplomatycznych rzystwa Czechosłowacko - Polskiego radcy Ur.
stwowych. Równocześnie z delegacjami jed nie: :i większe skupienia emigracji polskiej. Pis i konsulatu, liczni przedstawiciele miejsco bana chór „Jedność“ odśpiewał Pierwszą Bry.
nostek wojskowych i organizacyj o charakte ma emigracyjnie zamieściły artykuły okoliczno wej Polonii i kleru polskiego Popołudniu w gadę. W uroczystości wzięli udział m. im. poseł
rze wojskowym, przybyłe organizacje mło ściowe
w przepełnionej sali odczytowej przy ko- R P dr. Grzybowski z członkami poselstwa i
dzieży i towarzystw szkolnych które zbiera
konsulatu, minister Obrony Narodowej Bradacz,
ły się w specjalnie przygotowanej sali, gdzie
minister pełnomocny Pavl-u z ministerstwa spr,
składały szereg upominków, przeważnie
zagranicznych, generaliicja z naczelnym inspek
własnoręcznie zrobionych i wpisywały się do
ksiąg.
WARSZAWA. W dniu wczorajszym mło
W chwili wejścia P. Prezydenta do loży torem armijn gen Syrovem oraz szefem sztabo
W godzinach popołudniowych w księdze dzież szkolna w stolicy złożyła hołd imieni orkiestry szkolne odegrały hymn narodowy. generalnego gen. Krejczi'm na czele, Hczm przed
audjencjonalnej w Belwederze przedstawicie nowy p. Marszałkowi Piłsudskiemu. Rano w Akademję zagaił płk. dypl. Ulrych, który za stawie! ele apołeczństiwa miejscowego oraz ko
le społeczeństwa składali w ialszym ciągu świątyniach wszystkich wyznań odprawione kończył swe przemówienie okizyklem na cześć lotnia polska.
swe podpisy. W godzinach południowych do zostały nabożeństwa, poczem młodzież udała Dostojnego Solenizanta. Okrzyk młodzież
Belwederu przybyła delegacja policji z ca się na akademję, z których wymienić należy podchwyciła z entuzjazmem. Następnie chór
Tallin, w dnin imiemn Marszałka Piłsudskie
łego państwa, wpisując się do księgi pamiąt wielką akademję w Teatrze Wielkim, zorga uczniów i uczennic odśpiewał „Pierwszą
go charge d'affaires R. P. dr. Starzycki z mał
kowej. Podpisy w księdze złożyła również nizowaną staraniem międzyszkolnego komi Brygadę“.
delegacja Związku rabinów tt. P.
W dalszym ciągu akademji odbyła się żonką wydali bankiet, w którym wzięło udział
tetu zrzeszenia dyrekcyjnego oraz Straży
część
koncertowa. O godz. 13 delegacje mło około 150 osób ze sfer urzędowych, korpusu dy
Przedniej.
Akademję zaszczycił swą obecnością P. dzieży ze sztandarami przynyły do Belwe plomatycznego i kolonii polskiej. W przeddzień
WARSZAWA. Wczoraj u godz. 14,30 preeydjum klubu urzędników polskiej służby za Prezydent R. P. z małżonką w otoczeniu do deru.
kolonia polska uczciła iimieiwny Marszałka uro
Po przybyciu p. ministra W. R. i O. P. czystą aikadeją. Pisma estońskie coświęcałą oso
granicznej z prezesem ministrem pełnomoc mu wojskowego i cywilnego oraz ministra
nym Schaetzłem na czele udało się do Belwe W. R. i O. P. Wacława Jędrzejewicza. Na u- Wacława Jędrzejewicza i wiceministra Piebie Marszałka dłuższe artykuły.
deru celem złożenia w imieniu urzędników roczystości przybyła również p. Marszałko rackiego w imieniu zebranej młodzieży prze
ełużby zagranicznej daru w postaci szabli wa Piłsudska z córkami. Ponadto w akademji mówił przedstawiciel Straży Przedniej Osiń
JEROZOLIMA. W dniu imienin P. Mar
„Batorówki“. Do szabli dołączony jest na wzięli udział wyżsi urzędnicy W. R. i O. P., ski. Następnie do zebranych wygłosił prze
pis: „Szablę Batorówkę, złączoną z imieniem kuratorjum okręgu szkolnego warszawskiego, mówienie minister W. R. i O. P. Wacław Ję szalka Piłsudskiego miejscowa Kolonja pol
króla, który triumf oręża i hart swego du dyrektorzy szkół i nauczycielstwo. Widow drzejewicz. Po długotrwałej manifestacji ska oraz przedstawiciele organizacyj polskich
cha przekuł na potęgę Polski, składają w nię szczelnie wypełniły delegacje młodzieży młodzieży na cześć Marszałka Piłsudskiego i żydowskich zebrali się w Konsulacie pol
ofierze Pierwszemu Marszalkowi Polski, szkolnej. Na podjum po obu stronach popier orkiestry szkolne odegrały „Pierwszą Bry skim, prosząc p. konsula o przekazanie ict
Zwycięskiemu Wodzowi Narodu, urzędnicy sia Dostojnego Solenizanta ustawiły się gadę“, poczem delegacje poszczególnych szkół uczuć czci i hołdu dla Dostojnego Soleni
wpisały się do księgi pamiątkowej.
zanta.
polskiej służby zagranicznej
19 marca poczty sztandarowe szkół.
1934 r."
WARSZAWA. Z okazji imienin Marsz ałka Józefa Piłsudskiego odbyła się w gmachu
Prezydjum Rady Ministrów wielka akademja,
zorganizowana przez zarząd główny stowa
rzyszenia Rodzina Urzędnicza. W pięknie udekorowanej sali ustawiono wśród kwiatów
i zieleni popiersie Marszałka Piłsudskiego.
Na uroczystość przybyli Prezes Rady Mini
GENEWA. Zakończył swą sesję komitet
Wiedeń. W ostatnim numerze mie- nych punktów spornych i ponieważ przy techniczny wydatków na obronę narodową.
strów Janusz Jędrzejewicz, prezes N. 1. K
gen. Krzemieński, prezes Walery Sławek, b. smeznika ..Paneuropa“ zamieszcza hr. mierze polsko-rumuńskie stanowi orga Komitet ten jedyny z pośród organów konfe
Premjer Aleksander Prystor z małżonką, Coudenhove-Kalergi następujące uwagi niczny pomost między Bałtykiem i Bał rencji międzynarodowej kontynuował bez
prawie wszyscy członkowie Rządu, wicemini 0 Polsce: na terenie Europy Wschodniej kanami.
przerwy swe prace. Miał on za zadanie prze
strowie, tymczasowy prezydent m. Warsza PoLfca jest jedynem wielkiem mocar
studjować argumenty poszczególnych państw
wy Kościałkowski i liczne rzesze urzędników
w obronie ich wydatków na obronę narodo
z rodzinami. Akademię zagaiła p. Marja Ję- stwem. Jest ona naturalnym i koniecz
wą. Komitet pracował pod przewodnictwem
:°dzy państwami
drzejewiczowa, prezes zarządu głównego sto nym łącznikiem
delegata Polski ministra Modzelewskiego.
warzyszenia Rodzina Urzędnicza, poczem bałtyck.emi i Bałkanami. Rok ubiegły
Na giełdzie zmian większych nie zanoto Polskę reprezentował pozatem mjr. Mo
przemówienie wygłosił p. Prezes Rady Mini przyniósł Polsce na zachodzie i na wano. W obrotach prywatnych dolar 5.295, krzycki.
strów Janusz Jędrzejewicz oraz wiceminister wschodzie nadzwyczajne sukcesy. Nie- N. Jork — kabel 5.31 K, Bana Polski płaci
W. R. i O. P. ks. Zongołłowicz. Druga część tylko wzmogło się bezpieczeństwo gra nadal 5.28.
Straszna katastrofa na wyścigach.
akademji wypełniły produkcje muzyczne. nic Tolski. lecz zarazem mocarstwowe
BUENOS AIRES. W czasie wyścigów
Uroczystość zakończył koncert orkiestry re
automobilowych o nagrodę państwową wystanowisko
Polski
w
pełnej
niezawisło
prezentacyjnej Dyrekcji Kolei Państwowej.
darzyła się wczoraj katastrofa. Mianowicie
ści od mocarstw zachodnich. Prestiż
LONDYN. Nota francuska, wystosowana jeden z kierowców, usiłując wyminąć prze
BYDGOSZCZ. W bydgoskim oddziale ten uzupełniony został ewolucyjna re w odpowiedzi na angielskie aide memoire w biegającego trasę widza, skręcił raptowni
Związku Ociemniałych Żołnierzy, w obecno forma konstytucji i zrównoważoną poli sprawie rozbrojenia, złożona została dziś w i wpadł w przyglądający się wyścigom tłu
ści przedstawicieli władz i miejscowego spo tyką walutową, odbiegającą jaknajko- Forreign Office przez ambasadora Francji 9 osób zginęło na miejscu a kilkanaście o •
łeczeństwa uroczyste wręczenie upominków, rzyv.niei od chaosu dewizowego, panu w Londynie.
niosło rany.
ufundowanych przez Pana Prezydenta Rze
jącego
w
Europie
wschodniej.
czypospolitej L Mościckiego dla ociemniałych
To jedyne w swoim rodzaju stano
żołnierzy; chorążego Wałuszyńskiego
i
wisko Połski w Europie wschodniej da
Grabarka.
Jednocześnie z tą uroczystością obcho je je i możność włączenia jie na połuduii
dzono uroczystość z okazji Imienin Marszal 1 na oóhocy w nowy system unji i utwo
ka Józefa Piłsudskiego. Obecni na uroczy rżenia na miejsce ententy bałtyckiej
Paryż. Emigracyjna prasa polska frankfurcka przewiduje uznanie Pra^’
stości ociemniali żołnierze wysłali depesze malej i ententy bałkańskiej, wielkiej we Francji podkreśla doniosłe znaczenie jakie nabyli górnicy polscy w cz^
hołdownicze do Pana Prezydenta Rzeczypo ententy wschodnio-europejskiej, sięga
ratyfikowanej przez senat francuski pobytu w kopalniach niemieckich, umy
spolitej oraz do Pana Marszałka Józefa Pił
jącej
od
morza
Lodowatego
a*
ku
gra
umowy polsko-francuskiej o ubezpiecze wa ratyfikowana została przez N'® .
sudskiego.

Hołd młodzieży

Doniosłą rolę Polski w Europie wschodniej
podkreśla hr. Ciudenhov >Xalergi

Komitet techniczny
wydatków na obronę
narodowa

Dolar 5,28

Nota francuska w Londynie

Polsko-francuska umowa górnicza

GDAŃSK.
Społeczeństwo polskie w
Gdańsku obchodziło Imieniny Marszałka Jó
zefa Piłsudskiego niezwykle uroczyście. Uli
ce przybrane były bogato w sztandary naro
dowe. W licznych oknach wystawowych wid
niały wśród zieleni wizerunki Marszałka
Piłsudskiego. I
W południe odbyła się z inicjatywy Zw.
Polaków w olbrzymiej gdańsKiej sali sporto
wej uroczysta akademja. Przed halą wysta-

nicom Persji I stanowiącej ośrodek sta
nów zjednoczonych Europy Wschod
nie).
Warunkiem tej polityki jest porozu
mienie się z Litwą, która, jak się zdaje,
jest obecnie gotowa do tego.
W kierunku południowym przyłą
czenie się Polski do systemu Dunaj—
Bałkany jest bezwarunkowo łatwiejsze,
ponieważ niema tu żadnych terytoria!-

niach górniczych, zawartej w dn. 21-go
grudnia 1Q29. Umowa ta wejdzie w ży
cie niezwłocznie -i ratyfikacji a z do
brodziejstw jej będzie mogło korzystać
około 2.000 górników polskich, przyby
łych do Francji bezpośrednio o PolskiJeszcze większe znaczenie ma dla
górników polskich umowa francuskoniemiecka o ubezpieczeniach społecz
nych z roku 1932. Umowa ta Ł zw.

w roku ubiegłym. We Francji z
wprawdzie przyjęta przez komisje
deputowanych, ale dotychczas me - ^
rozważana ani na plenum izby
a
senacie. Według oświadczenia senatu
Taurines, ratyfikacja umowy 1
nie wcześniej niż w czerwcu ,UJ>
Chwili tej z utęsknieniem ocze
j0
siące górników polskich, przybv Francji z Westfąlji i Zagłębia

Wtorek, dnia 20-go marca 1934 r.

IMś: Wołtrama B.
Jutro: Benedykta Op.
Wschód słońca: 5,41.
Zachód słońca: 17,46.

(„) Wyjazd Pana Wojewody.
Dziś wyjechał P. Wojewodą dr. Grażyński
w sprawach urzędowych do Warszawy.
(—) Chcą redukować 60 urzędników.
W dniu wczorajszym p. inspektor toż. Seraka
odbył konferencje z przedstawicielami przed
siębiorstw Wspólnoty Interesów oraz pracow
ników w sprawie wniosku zarządu Wspólnoty
Interesów dotyczącego redukcji 60 urzędników
z dniem-1 kwietnia br. Decyzja w sprawie wnio
sku zapadnie dopiero za kilka dni.
(_) Wycieczka do Gdyni.
Na wielokrotne życzenia szerokich kół Za
rząd Powszechnego Zjednoczenia Gospodarcze
go Stanu Średniego postanowił zorganizować
zbiorową wycieczkę do Gdynią celem zwiedze
nia Polskiego Morza i portu w Gdyni. Wyjazd
ustalono na 29 czerwca br. tj. w święto Piotra
i Pawła przez Poznań do Gdyni i s-powrotem
via Warszawa. Czas trwania wycieczki obli
czono na 5 dni Zarząd wystara się o specjalny
pociąg popularny, składający się z wygodnych
wagonów pulmanowskich wprost z Cieszyna.
Bilet Kolejowy w obie strony kosztować będzie
przypuszczalnie 30 zł od osoby, zaś koszta utrzymania noclegi, zwiedzenie zabytków, teatru,
muzeów podczas wycieczki obliczono na 30 zł.,
czyli całkowite koszty wycieczki nie powinny
przekraczać 60 zł od osoby. Z ogólnego zainte
resowania się wycieczką nad Morze m-o-żna j-uż
teraz wnioskować, iż z tak nadarzającej się okazji skorzystają niety-lko członkowie należą
cy do naszej organizacji, lecz niewątpliwie li
czyć się należy z - większym udziałem chętnych
do zapoznania się z Polskiern Morzem. Chcący
wziąść udział w wycieczce, winni zgłaszać się
najpóźniej do 15 maja w Sekretariacie przy ul.
Bielskiej 12 — I. p. w Cieszynie i wpłacić za
liczkę 20 zt. od osoby.

Protesty przeciw przykrym stosunkom
w kopalniach „Skarbofermu”
Król. Huta, 20 marca.
O stosunkach na kopailniach „Ska-rbo!ermu“ na Śląsku słyszy się coraz częś
ciej, niestety, a sposób wyrażania się
zarówno robotników jak i urzędników
o postępowaniu Dyrekcji wywołać mu
si smutne refleksje. Narzekaniom i słu
sznym „psioczeniom“ niema końca.
Postępowanie francuskiego kapitału,
nieracjonalna gospodarka a ostatnio zaś
chęć redukcji w kopalniach „Skarbofermu“ w Bielszowicach doprowadziły
robotników do wszczęcia energicznych
kroków celem obrony swych interesów.W

Wczoraj załoga robotników, pracu
jących w kopalniach w Bielszo wicach
zwołała zebranie, na którem potępiono
postępowanie dyrekcji „Skarbofermu“
i wypowiedziano się kategorycznie prze
ciwko zamierzonym redukcjom.
Załoga wypowiedziała się za całkowitem upaństwowieniem kopalń ,,Skar
bofermu“, przyczem podjęła sama goto
wość wykupienia części akcyj tych ko
palń, przeznaczając na ten cel swe za
robki. Urzędnicy poparli całkowicie sta
nowisko robotników, asygnując również
na ten cel 5 proc. swych poborów. Po-

:■

' ' ■

ddbne uchwały zapadły wśród1 załóg
innych kopalń Skarbofermu, jak np. Knu
rowie, kop. „Król“ ltd.
Jak już donosiliśmy dyrekcja kopalń
„Skarbofermu“ zgłosiła wniosek do
komisarza demobilizacyjmego o redukcję
pairuset robotników. W sprawie tej uda
się specjalna delegacja do Pana Mini
stra Pracy i Opieki Społecznej, która
wręczy mu odpowiedni memoriał o sto
sunkach, panujących na „Skarbofermie“,
i złoży prośbę o zaniechanie wszelkich
redukcyj.

'
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’—) Wspaniały przykład ofiarności urzędników
wielkiego przemysłu na Fundusz Obrony Mor
skiej.
Akcja zbiorowa na rzecz Funduszu Obrony
Morskiej, podjęta przez Ligę Morską i Kolonial
ną zatacza coraz szersze kręgi i znajduje coraz
Istniejący od dłuższego czasu zatarg szawy, motywując swe stanowisko bra żywszy oddźwięk w szerokich masach społe
n,a tle zarobków cm pomiędzy dyrekcją kiem odpowiedniej gotówki. Niezależnie czeństwa. O wielkiem zainteresowaniu, jakie
fabryki kotłów „W. Fitzner“ w Siemia od sprzeciwu dyrekcja prowadziła w akcja ta zdążyła wzbudzić świadczą najlepiej
nowicach został ostatecznie w dniu dalszym ciągu pertraktacje, by dojść do coraz częstsze wpłaty na ten cel oraz rezolucje
wczorajszym zlikwidowany. Jak wia ugody, Ostatecznie w dniu wczorajszym różnych związków i zrzeszeń społecznych o
się do akcji zbiorowej ■» dobrowoldomo, dyrekcja od kwietnia uib. r. wbrew doszło do ugody na tych warunkach, że przyłączeniu
nem opodatkowaniu się ich członków na rzecz
umowie zarobkowej samowolnie obniży dyrekcja zobowiązała sie płacić robot Marynarki Wojennej. Jak się dowiadujemy od
ła płace robotnicze i mimo wydanej de nikom w myśl obowiązującej taryfy, do było się w dniu 16 bm. w Katowicach Zebranie
cyzji komisji Pojednawczo - arbitrażo- płaty jednak nie uskuteczni. Pociągnęło Załogowe urzędników Zarządu Głównego Huty
nie dopłaciła robotnikom różnicy. Dy by to bowiem konieczność przeprowa Pokój, na którem, po wysłuchaniu obszernego
referatu przewodniczącego Sekcji Marynarki
rekcja fabryki wniosła sprzeciw do War dzenia redukcji.
Wojennej Oddziału katowickiego Ligi Morskiej
i Kolonialnej na temat działalności FOM„ po
wzięto jednomyślnie następującą rezolucję: „0becni na Zebraniu Załogowem w Katowicach w
dniu 16 marca 1934 r. urzędnicy Zarządu Głów
nego „Huty Pokój“ w Katowicach“ uznając ko
Harcerze śląscy z pomocą Ligi Obro- czasie w Katowicach Składnicę Harcer nieczność rozbudowy Floty Narodowej dla za
zy Powietrznej Państwa zorganizowali ską, która będzie zaopatrywała wszyst bezpieczenia niezależności politycznej i gospo
w Katowicach kurs modelarstwa szy kie drużyny harcerskie Śląska i Zagłębia darczej Państwa Polskiego, uchwalaią jednomy
bowcowego. Tymczasem harcerze ślą Dąbrowskiego w ekwipunek harcerski i ślnie opodatkować się, niezależnie od członkow
scy uczą się 2 razy w tygodniu modelo obozowy, oraz wszelki sprzęt sportowy. skich składek miesięcznych na rzecz Ligi M. K.
w wysokości 1,— zł według następujących za
wania szybowców w modelarni kolejo Składnica będzie sie mieściła przy ulicy sad: a) urzędnicy z pensją mieś. do 200 zł po
wej.
Francuskiej 12 w gmachu TCL. Zazna 50 gr. miesięcznie bjurzędnicy z pensją od 200
Jak dowiadujemy się, Zarząd Od czyć należy, że bedzie to jedyna tego — 500 zł po 1 zł mieś., c) urzędnicy z pensją
działu Si. Z. H. P. otwiera w najbliższym rodzaju instytucja na Śląsku.
od 500 do 1000 zł po 2 zł mieś., d) urzędn. z pen
sją powyżej 1000 zł przynajmniej 5 zł. miesięcz
nie. Równocześnie obecni zwracają się z ape
lem do kolegów z wielkiego przemysłu na Gór
nym Śląsku, ażeby solidarnie przyłączyli się do
akcji na rzecz Funduszu Obrony Morskiej i opo
datkowali się według tych samych norm. Niech
Sąd skazał Alojzego Kadziocha na 30 miesięcy więzienia.
żyje Polska Flota Narodowa!“. Rezolucja po
Przed Sądem Okręgowym w Tarn. czasach oddawać się nałogowemu pi ja u wyższa świadczy jaknajdobitniej o wysoce obyustosunkowaniu się urzędników Hu
Górach odpowiadał wczoraj 20-letui stwu spotkały się z oryginalną odpowie watelskiem
ty Pokój do spraw konieczności państwowych,
Alojzy Kadzioch z Szarleja, oskarżony dzią; marnotrawny syn zaczął demolo oraz napawa nas nadzieją, że urzędnicy innych
o to, że w lutym rb. w bestialski sposób wać urządzenie mieszkaniowe, poczem przedsiębiorstw wielkiego przemysłu na Górnym
znęcał się nad swoją 67-letnią matką. rzucił się na matkę łamiąc jej dwukrot Śląsku podążą za pięknym przykładem kolegów
Tło sprawy było następujące. Pewnego nie rękę. Następnie pozostawił ciężko o z Huty Pokój a wtedy przyjęte imieniem ludno
dnia Kadzioch. który był bez zajęcia, za kaleczona matkę bez wszelkiej opieki w ści Województwa Śląskiego zobowiązanie ze
żądał od swej matki gotówki. Starusz mieszkaniu, sam zaś zbiegł, by ujść za brania w roku 1934 na rzecz Funduszu Obron9
Morskiej kwoty zł 750 tysięcy zostanie wypeł
ka. utrzymująca się z małej pensji, od służonej karze. Staruszką zajęli sąsiedzi niona, ale nawet przekroczona. Czekamy na dal
mówiła, temwięcej. że wiedziała, że pie zaś Alojzego Kadziocha policja areszto sze rezolucje. Vivant sequentes.

beda według

Z ruchu harcerstwa polskiego

(—) Poświęcenie nowel polskiej placówki.
W uib. sobotę odbyto się poświęcenie lokalu
filii krakowskiej firmy: Zakłady Ogrodnicze,
hurtowy skład i hodowla nasion oraz szkółki
drzew owocowych Emil Freege, mieszczącej się
przy ul. Kościuszki 14 w Katowicach, Na uro
czystość otwarcia firmy przybyli przedstawi
ciele władz w osobach dra Bartla, naoz. wydz.
Si Urzędu Wojewódzkiego, jako delegata or
ganizacji działkowców, inż. Źaczyńsk ego z ra
mienia Wydz. Komunikacyjno-Budowlane-go Sl
Urzędu Wojewódzkiego inż. Lachowicza z ra
mienia Śl. Izby Rolniczej oraz przedstawiciele
prasy. Aktu poświęcenia dokonał ks. kanonik
Mateja, poczem gen. dyr. firmy p. dr. Mieczy
sław Kamberski wraz z kierownikiem oddziału
katowickiego p. Marianem Mischke przedstawi
li zebranym ciekawe eksponaty nasienne oraz
Przybory ogrodnicze. Pokaz ten zakończył się
w gościnnych salonach pp. dyr. Chutkowskich
obiadem, który w nastroju nacechowanym nie
zwykłą serdecznością przeciągnął się do godzin
popołudniowych. Nowej polskiej placówce, ży
czymy „Szczęść Boże“.
niądze przeznaczone były na zakup wód wała i osadziła w więzieniu. W wyniku

Zwyrodniały syn połamał matce ręce

(•—) Hojny dar oficerów 1 podoficerów Policji
Woj. Śl.
Korpus Oficerów i podoficerów Policji Woj.
Śląskiego z okazji złożenia życzeń imienino
wych Komendantowi Głównemu Policji Wojew.
Śląskiego — panu inspektorowi Żółtaszkowi Jó
zefowi i jego zastępcy podinspektorowi Jezior
skiemu Józefowi — zamiast kwiatów złożył kwo
tę 1,000 zł. na dożywianie dzieci najbiedniej
szych bezrobotnych Śląska — oraz 301,85 zł.
113 cele funduszu popierania budowy szkól pow
szechnych.

Z Katowickiego
ki. Wszelkie prośby staruszki, by raz na wczorajszej rozprawy sąd skazał wyro
zawsze zaprzestał w obecnych ciężkich dnego syna na 2 i pól roku więzienia.
(K) Z rady gminnej w Wełnowcn.

Bez prawa Jazdy...

21-letni Kani Rudolf z Katowic, za
trudniony w warsztacie mechanicznym
naprawy samochodów i motocykl ów,
celem wypróbowania zmontowanego
motocyklu jechał ulicą Francuską i na
(~) Z okazji imienin Pierwszego Marszałka Pol- jechał na krawędź chodnika przy szpita
™ Józefa Piłsudskiego.
lu Sp. Brackiej w Katowicach z taka si
Wobec niemożności wzięcia udziału w uro- łą, że motocykl uległ zupełnemu znisz
P^tej akademii, poświęconej uczczeniu Imienin
Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego, genera ny dyrektor Syndykatu Polskich Hut Żela(—) Wyjazd osadników -do Espirito Santo w
toych, b. Min. Bolesław O radziecki złożył
kwotę zł 100 Brazylii.
a rzecz bezrobotnych.
W roku bieżącym wyjechały już 2 transpor
ty osadników, udających się na kolonię „Orzeł
Kait ^ai'cuc*1 ofiar zapoczątkowany przez p. Wł. Biały“ (Aguia Branca) w stanie Esnirito Santo
na rzecz LOPP.
Na zapoczątkowaną przez p. Kaftala listę o- w Brazylii. Dalsze transporty odchodzić będą w
—*r na
fia L----LOPP. dalsze datki złożyli pp: Fluksman odstępach 4—5 tygodni. Trzeci z rzędu transport
Jemens zł 3, Wolf son Tadeusz, Matecki Zyg- wyjedzie z Warszawy dnia 16 kwietnia r b., a
dnia 18 kwietnia z portu Genua na statku ,.Con
Aim ? Zt’ Walterówna Elfryda 2 zł Koszowa
te Biancomano“ wyjedzie do Rio de Janeiro. Po
1 7? n Zi! Krakowna Irena 2 zł, Gótzówna Irena pobycie kilkudniowym na Wyspie Kwiatów tran
2 7’’ n r ‘ferówna Flora 1 zl, Raczkowska Liza sport wyruszy w dalszą drogę do Vietorji, sto
dże t yn*ówna Ela 1 zł. Razem zł. 20. Pieniąlicy stanu Espirito Santo, poczem uda się koleją
mi+płf, «?a.^cja nasza przekazała Zarządowi Ko- i samochodami, a wreszcie mułami na kolonię
°i- LOPP. w Katowicach.
Cała podróż łącznie z pobytem w portach dla
załatwienia różnych formalności trwa około 4
V^l° °dbierze walizkę?
t°wica('hrytarzu domu Przy ul. Rejtana 2 w Ka- tygodni. Bliższych informacyj udziela Centrala
z ,przv| znaleziono walizkę Faski Santerjusza Syndykatu Emigracyjnego w Warszawie (ul. Nie
^°*nisar°ram' sz*<n:'nemi’ którą przechowano w cała 7) Oddziały i Agentury Syndykatu na pro
aCie ^ w Katowicach, gdzie można ją wincji oraz Towarzystwo Kotonizacyjne w War
»zawie (ul Kopernika 30).

czeniu, a Kaul wskutek upadku na bruk
utracił przytomność. Przewieziono go
do szpitala miejskiego w Katowicach,
gdzie pozostaje pod opieką lekarską. —
Okaleczony motocyklista nie posiadał
prawa jazdy i bez wiedzy właściciela
warsztatów zabrał motocykl dla wy
próbowania go.
(—) Zdradziła go kurtka.
W Katowicach przytrzymano 33-letniego Rothera Jerzego, bez stałego miejsca zamieszkania
Zajęto mu kurtkę, która niewątpliwie pochodzi z
kradzieży. Kurtkę przechowano na Komis. II. w
Katowicach, gdzie może być odebrana.

Na ostatnim posiedzeniu rady gminnej w Wel
nowcu zatwierdzono preliminarz budżetowy na
rok 1934 — 35. Budżet był już poprzednio rozpa
trywany przez komisję i został zgodnie na ple
num przyjęty. Budżet opiewa na sumę 277,000 zł
w dochodach i rozchodach. Jest o 13,7 proc.
mniejszy niż zeszłoroczny, o 35 proc. mniejszy
niż w roku 1932-33. Podatki podwyższono mini
malnie. Ławnik Rogacki wniósł wniosek w spra
wie pomocy turnusowcom huty cynkowej w
Wełnowcn, pracującym najwyżej po 18 dniówek
w dwuch miesiącach. Ławnik Rzymeika zażą
dał wypłacenia dodatków dla robotników z wal
cowni cynku, którzy też b. małą ilość dniówek
pracują. W sprawie tej wybrano specjalną dele
gację, która uda się do Pana Wojewody, by
uzyskać poparcie swych postulatów Dla bez
robotnych rada uchwaliła pieniężną zapomogę
świąteczną, uchwalono 15000 zł na budowę dro
gi z huty „Agnieszki“ do Bytkowa, gdzie bez
robotni znajdą zatrudnienie. Poruszono również
sprawę budowy nowej szkoły, która jest bardzo
potrzebna. Na zapoczątkowanie budowy posta
nowiono na wniosek ławnika p. Rzymełki dać
p.eniądze, które osiągnie się z Województwa za
grunta sprzedane pod budowę kolonji robotni
czych.

(—) Przytrzymanie włamywacza.
Na włamaniu do składu wyrobów lodów owocowych firmy „Frutola“ przy ul 3-go Maja
w Katowicach ujęto Mastalarza Jerzego, pomoc
nika kupieckiego zam. w Katowicach przy ul. (K) Nieostrożny szoier.
Sobieskiego 21.
Na ul. Bytomskiej w Mysłowicach samochód
osobowy KI. 71655, kierowany przez szofera
(—) Nielegalny pochód młodzieży niemieckiej.
Ubiegłej niedzieli znany działacz wśród mło Ikiela Stanisława z Sosnowca, wskutek nieo
dzieży niemieckiej Jan Kurpanek zorganizował strożności szofera, najechał 454etnią Sieniosznielegalny pochód młodzieży niemieckiej, która kową Jadwigę z Mysłowic, która doznała lżej
w składzie 18 osób w wieku od 14 — 21 lat zgro szych okaleczeń ciała. Po wypadku przewiezio
madziła się na lotnisku w Katowicach. Policja no ją do szpitala miejskiego w Mysłowicach,
rozwiązała pochód, gdyż Kurpanek me miał po- gdzie udzielono jej pierwszej pomocy lekarskiej
i po zaopatrzeniu ran odstawiono ją do domu.
j zwoienia władz,

I

Wtorek, dnia 20-go marca 1934 r.
(K) Przykżład godny naśladowania.
Urzędnicy i robotnicy kopalni „Maks" w Michałk o wicach opodatkowali się stalemi miesięcznemi datkami na Fundusz Obrony Morskiej i
wzywają za pośrednictwem naszego pisma urzę
dników i robotników kopalni „Andaluzja“ w
Brzezinach Śl. do przeprowadzenia analogiczne
akcji i wezwania pracowników innego zakładu
do kontynuowania łańcucha.
(K) Zaginęła bez śladu.
Przed kilku dniami oddaliła się z domu z Za
wód z ia przy ul. Czecha 4 — 66-ietnia Golesna
Ludomna, wzrostu 160 cm, szczupłej budowy
ciała, ubrana w granatową suknię, ciemno gra
natową chustkę, fartuch biały w granat, paski,
bronz. trzewiki i dotychczas nie wróciła do do
mu. Przed odejściem pozostawiła ona w miesz
kaniu krewnych, u których zamieszkiwała poże
gnalny list, w którem zawiadamia, że popełni
samobójstwo z braku chęci do życia.

Z Król. Huty
(=) Rewizje dają rezultaty.
W czasie rewizji mieszkaniowej przeprowa
dzonej w mieszkaniu Ociepki Anny, w Król. Hu
cie przy ul. Wolności 63, podejrzanej o przemyt,
zajęto większą ilość różnego towaru przemyco
nego z Niemiec, wartości około 600 zł, a w fa
bryce łóżek żelaznych Grochuta przy ul. ks.
Dzierżona zajęto kilka sztuk okuć żelaznych wa
gi około 50 kg przemyconych również z Niemiec.

Wodzowi Narodu w dniu Imienin —
społeczeństwo śląskie
Obćhody ku czci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wypadły imponuje®
Jak to już podaliśmy, przebieg uroczystości
z racji Imienin Wodza Narodu miał w Katowi
cach charakter podniosły i wielce uroczysty.
W niedzielę i wczoraj liczne delegacje oraz
przedstawiciele związków, organizacyj i stowa
rzyszeń śląskich zgłaszali się w Urzędzie woje
wódzkim, składając na ręce P. Wojewody dra
Grażyńskiego wyrazy hołdu oraz życzenia z
okazji imienin dla Marszałka Piłsudskiego.
Wieczorem o godz. 20-tej w Teatrze Pol
skim odegrano sztukę w 5 aktach W. Rapac
kiego p. t. „Odsiecz Wiednia“. Przedstawienie
poprzedzone zostało przemówieniem poety ślą
skiego Emila Zegadłowicza, a orkiestra repre
zentacyjna Policji Wojew. śl. odegrała Hymn
Narodowy i I. Brygadę.
Wczoraj, w dniu imienin Marszałka Piłsud
skiego, we wszystkich szkołach na Śląsku odbyły
się uroczyste poranki dla młodzieży szkolnej, na
których odegrano odpowiednie sztuczki, wygło
szono wiersze o Komendancie i śpiewano pieśni.
Nauczyciele wygłaszali odczyty, zapoznając dzia
twę z życiem i czynami Marszałka Piłsudskiego
wskazując Jego opatrznościową rolę w naro
dzie polskim.

(=) Pobił swego opiekuna.
17
bm. policja przekazała sprawę pobicia
Król. Huta godnie czciła dzień Imienin.
przez Jerzego Orawskiego, liczącego lat 19, oTegoroczne uroczystości imieninowe Marszał
p.eku-na 73-letnieso Jana Bulli którego Orawski
pobił dotkliwie ręką po twarzy, a następnie ka Piłsudskiego wypadły w Król, Hucie niezwy
pchnął go tak silnie, że ten upadł na ziemię, kle imponująco. Domy i gmachy rządowe i pry
przyczem uderzył piersiami i prawem przedra watne udekorowane były Hagami i emblemata
mieniem o krzesło, doznając ciężk.ch obrażeń mi narodowemi oraz nalepkami z podobizną
Pierwszego Marszałka. Uroczystości rozpoczę
cielesnych.
ły się 18 bm. capstrzykiem, w którym wzięły udział liczne organizacje z orkiestrami.
19 bm. uroczystości rozpoczęły pobudki or
(Ś) Akademia ku czci Marszalka Piłsudskiego kiestr wojskowych. O godz. 10 odbyło się w ko
w N. Hajdukach.
ściele św. Jadwigi uroczyste nabożeństwo, w
Dnia 18-go bm. odbyła się w sali gimnasty którem wzięli udział przedstawiciele władz pań
cznej szkoły powszechnej w Nowycn Hajdukach stwowych, wojskowych i samorządowych z
uroczysta akademia z okazji Imieniu Marszał
ka Józefa Piłsudskiego, przygotowana staraniem
Nauczycielstwa tamtejszej szkoły. Wśród pu
bliczności zasiedli p. wizytator Mangold, oraz
naczelnik gminy p. Nowak Józef, który w zaga
jeniu podziękował serdecznie za owocną pracę
Katowice, 20 marca.
przedewszystkiem p. kier. Hinsnerowi Eugeniu
szowi, oraz całemu Gronu. Na program aka
Wpisy do publicznych szkół po
demii złożył się treściwy referat, oraz występy wszechnych polskich no terenie Woje
chóru szkolnego, deklamacje dzieci szkolnych i wództwa śląskiego dbędą się w dniach
popisy wysoko postawionej orkiestry szkolnej, 9, 10, 11. 12, 13 i 14 kwietnia br. w go
przeplatane solami skrzypcowemi uczniów. Na
zakończenie, członkowie miejscowego Z. S ode dzinach od 16-ej do 19-ej (4—7 popoł.)
grali z legionową werwą sztukę pŁ: „W Hoł w kancelariach szkół, do których dane
dzie Komendantowi" Najlepszym zaś sprawdzia dzieci maja uczęszczać.
nem, że zorganizowana uroczystość osiągnęła
zamierzony cel i że występy stały na wysokości
zadania, były długotrwałe oklaski, W podniósłej atmosferze nacechowanej wdzięcznością dla
Tego, ktćremu Polska swą niepodległość zaw
dzięcza, zakończono Akademie

Z Święfochłowfckieao

prez. Spaltensteinem, dyr. Policji Mierzwą oraz
płk. Klaczyńskim. Po nabożeństwie odbył się
pochód i defilada przed pomnikiem Powstańca.
Defilada trwała ponad godzinę. Pozatem od
były się nabożeństwa w kościołach św, Barbary,
św. Józefa, w kościele ewangelickim, synagodze
oraz poranki we wszystkich szkołach. O godz.
12,30 odbyło się otwarcie strzelania o odznakę
strzelecką na strzelnicy Bractwa Kurkowego, w
którem wzięli udział przedstawiciele władz. Tu
nastąpiło wręczenie przewodniczącemu komitetu
W. F. i P. W. prez. Spaltensteinowi puharu wę
drownego za najlepsze strzelanie o odznakę
strzelecką z całego DOK. Kraków. O godz. 19
odbyła się uroczysta akademja.

Wóz z parą koni zatonął w Wiśle
Parobek uratował sie z top eli

Rolnik z Harbutowic, Kowala, kazał
swemu parobkowi zaprzeć konie do wo
zu i wysłał go na drugą stronę Wisły z
jakiemś poleceniem, przyczem kazał mu
Wisłę przejechać przez bród. Parobek,
wypełń i a ląc polecenie wjechał do Wi
sły. ledwie sie jednak posunął o kilka
Z Pszczyńskiego
naście metrów, straciły konie grunt i
(P) Posiedzenie rady miejskiej w Mikołowie.
wóz porwany wezbranemi falami rzeki
W czwartek, 22 bm. o 19-ei odbędzie się po popłynął z prądem. Konie uwiązane
siedzenie rady miejskiej w Mikołowie. Na po uprzężą, nie utrzymały się długo na po
rządku obrad znajduje się 29 spraw.

(P) Wystąpienia antysemickie w Mikołowie.
Ubiegłej nocy jacyś osobnicy zniszczyli u
Sonderlings płot, z as u Gilntt.era wybuli kilka
szyb. Jak zdołano do tej chwili stw.erdzić, cho
dzi w tym wypadku o wystąpienie antysemick.e.
Dalsze dochodzenia w tej sprawie są w toku.

Gdy nóż pójdzie w ruch...

Nożowca i lego charę odw ez ono do szptala

Siemianowice, 20 marca.
W jednej z restauracyj w Siemiano
Z Rybnickiego
wicach powstała bdjka na tle osobistych
(R) Kradzież rowerów.
porachunków pomiędzy Hankusem Frań
Z piwnicy Urzędu Skarbowego w Rybniku Ciszkiem a Kandzia Augustynem z Sie
przy tti. M. Piłsudskiego skradziono Kuszce Teo
dorowi z Ligoty Rybnickiej ruwer męski marki mianowic. W czasie bółki wyjął Hankus
nagle nóż z kieszeni i pchnął nim Ran
„Witler“ Nr. 313022, wartości 180 zł.
W Bołejow.e skradziono gajowemu Bolonie
Wilhelmowi z Ocbojca rower męski marki Eeos
Nr 14.595 wartości 60 zł, a z podwórza Grabcowej w Rydułtowach — Jakubkow- Emilowi z
Zawady rower męski marki „Triumpt' Nr. 4055
wartości 70 zi.

leszcze iedna ofiara kopalni
Na kopalni „Richter“ w Siemianowi
cach w czasie pracy na filarze uległ cięż
hiemu wypadkowi górnik Józef Roz
kosz. Spadł on mianowicie z drabiny z
wysokości trzy i pół metra uderzając

Z B ełskiego

(B) Za pobicie teścia dostał się do więzienia.
Przed sądem w Bielsku odpowiada, za cieźk
oraz cielesny 25-letm robotn k Jóiei Knyps /
Jasienicy. Wymieniony w czasie sprzeczk., po
bił tak dotkliwie swego teścia, że złamał mu le
wą rękę. Za czyn ten dostał się do więzienia,
z którego przyprowadzono go na salę rozpraw.
Katowice. 20 marca.
Oskarżony do czynu tego się me przyznał. Ze
N~
ul.
Szopena
w Katowicach samo
znania jednak teil ia tak go obc.ążyły. że sędzia
skazał go na 7 mieś. ciężkiego więzienia. 0- chód ciężarowy kierowany przez Riskarżony zatem powędrował powtórnie do w.e-1 tschewidda Fryderyka z Katowic, w
zienu, gdz.e karę swoją odcierpi.
czasie przejazdu trącił rzeźnika (ktin- pozostaje w opiece lekarskiej.

Mleczarz najechał rzeźnika

I

Odsłonięcie tablicy Marsz. Piłsudskiego.
17 bm. odbyła się w auli państw gimnazjum
z jęz. wyki. niem. w Bielsku uroczystość odsło
nięcia tablicy pamiątkowej ku czci Pierwszego
Budowniczego Odrodzonej Polski Pana Marszal
ka Józefa Piłsudskiego przy wspótudz.ale władz,
rady rodzicielskiej i młodzieży.

Uroczystości w Świętochłowicach.

Świętochłowice obchodziły bardzo uroczyście
Imieniny I-go Marszałka, Józefa Piłsudskiego,
We wszystkich gminach powiatu Świętochłowic18 bm. odbyła
się staraniem
Grona Nauczy-, kiego odbyły się capstrzyki, nabożeństwa i a.
....
, .
..................
cielskiego szkoły ewang. w Kroi. Hucie uroczy- , kademje. W szczególności imponująco wypadła
sta akademja z okazji Imienin Pierwszego Mar- uroczystość w samych Świętochłowicach,
szalka Polski, Józefa Piłsudskiego. Akademja,1
ig bm. o godz. 18 odbył się capstrzyk, w któprzeznaczona dla miejscowej ludności ewange- I rym wzięło udział około 200 osób. Po capstrzylickiej, odbyła się w sali teatralnej szkoły I-ej. ku odbyła się uroczysta akademja w sali SzaUdział w Akademji wzięło przeszło 300 ludzi. stoka w Świętochłowicach, w której wzięło uProgram akademji, wykonany wyłącznie przez dział około 3000 publiczności. Na akademji odzieci szkolne, był bardzo urozmaicony. Zło becni byli p. starosta dr. Szaliński i naczelnik
żyły się nań śpiewy, deklamacje, występy or gminy p. Polak. Na program złożyły się prze
kiestry uczniowskiej, dwie krótkie sztuczki i mówienia, deklamacje i występy chórów i t. d.
przemówienie.
19
bm. odbyło się uroczyste nabożeństwo w
kościele parafjalnym św. Józefa w Świętochło
Legjon Młodych święci Wielki Dzień. wicach, w którym wzięły udział tysiączne rze
18 bm. odbył się uroczysty apel obwodu Le- sze publiczności. Po nabożeństwie odbyła się
gjonu Młodych w Król. Hucie z okazji imienin defilada organizacji półwojskowych i społecz
Marszałka Piłsudskiego. Komendant obwodu nych. Defiladę odbierał pan starosta Szaliński,
Franciszek Kubica przemówił w podniosłych sło poczem nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie 60
wach na żebraniu legjonistek i legionistów, strzelców.
wskazując na Marszałka jako wzór obywatela.
Potem przemawiał przedstawiciel Koła Senio
Chropaczów ku czci Marszałka
rów inż. Podgórzec. Na zakończenie apelu wy
Piłsudskiego.
słano do Marszałka Piłsudskiego następujący
Chropaczów w powiecie świętochłowickim
telegram: „Zebrani na uroczystym apelu człon- obchodził Imieniny Wodza Narodu uroczyście w
niedzielę 18 bm. O godz. 9 odbyło się w kościele
parafj. uroczyste nabożeństwo, w czasie które
go śpiewał miejscowy chór „Echo" Po nabożeństwie odśpiewano wspólnie „Boże coś Pol
skę“. Potem udano się w pochodzie ze sztan
i przy marszach, granych przez miejsc,
Wpisane do szkół winny być w tym darami
orkiestrę górniczą oraz orkiestrę doborową Żw.
czasie dzieci, urodzone w roku 1927, Rezerwistów do Grodu Jordanowskiego, gdzie
oraz te dzieci, które dotychczas do żad odbyło się uroczyste składanie przyrzeczeń
nej publicznej szkoły powszechnej nie przez nowych członków Zw. Strzeleckiego. Prze
uczęszczały, względnie nie uczęszczały mówienia wygłosili prezes powiatowy p. insp.
do szkoły w danej miejscowości, a po Jegliński, prezes Miejsc. Kom. Sport p. w. i
f. p. nacz. Przybyła oraz prezes miejscowe
dlegają jeszcze obowiązkowi szkolne w.
go Zw. Strzeleckiego p. kier szkoły Pieczka.
mu.
Rotę przyrzeczenia odczytał komendant „Strzel
ca" miejscowego, p. por. rez. Stańczykiewicz,
miejscowy nauczyciel, W uroczystości tej wzię
ły udział delegacje Zw. Strzeleckiego z Lipin,
Łagiewnik i Szarlocińca oraz miejscowe organi
zacje społeczne i liczna publiczność.
Popołudniu Zw. Strzelecki urządził strzelanie
konkursowe o Odznakę Strzelecką II i III sto#
wierzchni wody i poszły na dno wraz z nia. O godz. 6 wieczorem odbyt się capstrzyl
wozem. Parobek Szalbot Paweł urato organizacyj społecznych pod kierownictwem ko
wał się z topieli i zdołał dopłynąć do mendanta miejsc, posterunku policji p. Kowal
czyka. Wieczorem odbyła się w sali p. Nabrzegu.
wrata uroczysta akademja. Zagaił ją P- nacz.
Wine tego wypadku ponosi oczywi Przybyła, referat wygłosił p. por. Stanczykieście sam Kowala, który nie powinien wicz. Poczty sztandarowe i delegacje organiza
był wydawać takiego polecenia, skoro cyj utworzyły żywy obraz hołdu Marszałkowi,
wiedział o podniesionym poziomie wo Na scenie umieszczono plakietę Marszałka Pił
sudskiego, ufundowaną przez p. Wojew. Gra
dy wskutek wiosennych roztopów.
Trupy koni wyłowiono z Wisły w żyńskiego jako nagrodę sztafetową dla Zw.
śl. Ponieważ nagrodę tę zdobył ponow
odległości 700 mtr od miejsca wypadku. Powst.
nie powiat świętochłowicki Z. P. Śl., a siedziba
prezesa powiat, znajduje się w Chropaczowie,
piękna ta plakieta z bronzu była tu wzięta do
tego uroczystego hołdu Wodzowi Narodu.
Na program akademji składały się liczne i
różne popisy miejscowych związków i szkół.
Chóry szkoły żeńskiej pod batutą p. naucz. Ba
dzie w plecy i szy^ raniac go poważ brała i szkoły męskiej pod batutą p. kier. szkoły
nie. przyczem sam sie zranił nożem w Pieńki, jak też i orkiestra uczniów szkoły mę
rękę. Obu okaleczonych przewieziono skiej pod kierownictwem p. naucz. Nicera wy
stąpiły z udatnemi produkcjami wokaino-mudo szpitala Sp. Brackiej w Siemianowi zycznemi. Podobały się również deklamacje
cach i tam po udzieleniu im pierwszej młodzieży szkoły żeńskiej i męskiej przedszkola
pomocy lekarskiej zwolniono ich do oraz członka Oddziału Młodzieży Zw. P°^ '
Śl. Ze śpiewami wystąpiły również chóry „Echa
domu.
pod batutą p. naucz. Sznobera ; Zw. Rezerwi
stów pod batutą p. naucz. Bobrala, Zw. Peowiaków dał duet p. t. „Peowiacy" w składzie pMigdoła, Zw. Strzelecki odegrał jednoaktow %
„Imieniny Komendanta“, Zw. Rezerwistów o e
gofwą o złomy węgla. Przy upadku do grał humoreskę „Jak kapral Krupa dosta si
znał Rozkosz złamania podstawy czasz do raju“ pod reżyserją i w odegraniu ^
postaci przez p. naucz. Bobrala, który ta
ki, ogólnych potłuczeń | złamania lewej jak
i przy deklamacji wesołej przygody kapra
ręki. W stanie beznadziejnym odwiezio Haładraty („Piosnki żołnierskie' K Ma us .
ny został do szpitala.
skiego) odniósł sukcesy i zbierał gorące o
zadowolonej publiczności. Akademja u a a *
bardzo dobrze, zaś dochód z mej przeznaczono
pomoc dla biednych dzieci, przystępując)
I. Komunji św. Miejscowość była bogato
^
rowana sztandarami narodowemi; na gma
petera Jakób z Katowic, który wskutek tusza umieszczony pomnik Marszałka w ^
wypadku doznał złamania żebra i z w ich ci plakiety, był umajony zielenią i rzęs
, , przy
nięeia prawej nogi. Przewieziono go do minowany.
Dnia 19 bm. odbyły się uroczystość
^
szpitala miejskiego w Katowicach, gdzie
kuchni bezrobotnych i w szkołach P°w

Wpisy do szkół powszechnych na Śląsku

{$>) Unieruchomienie fabryki amonu.
Huta „Pokój“ w Nowym bytomu unierucho
miła fabrykę amonu w dniu 17 bm. w związku
z czem przeniosła zatrudnionych tam 9 robotni
ków do innych oddziałów. W fabryce amonu
wykończono zamów,enie wobec czego dalsze
grace musiały być wstrzymane.

kowie Legjonu Młodych z Królewskiej Huty &
okazji Twych imienin zasyłają Ci Panie Mar.
szałku wyrazy czci i hołdu oraz życzenia dłu,
giego życia dla dobra narodu i Polski.

Wtorek, dnia 20-ko marca 1934 r.

Warszawska chrześniaczka Napolena.
Dwa zdarzenia.
Zapewne mato znany Jest fakt, który
ocali! życie geniuszowi - Napoleonowi,
który dziś przytaczamy.
Dnia 15 stycznia 1719 r. porucznik
Bonaparte używał ślizgawki w towa
rzystwie dwu innych oficerów na za
marzniętej fosie w fortecy Auxonne.
Zadzwoniono właśnie na obiad.
Bonaparte zdjął łyżwy i zamierza!
odejść, gdy jeden z towarzyszy rzekł
i0tlL Chodź! Jeszcze parę kręgów!
Bonaparte zawahał się, chciał nawet
nanowo przypiąć łyżwy, lecz wtem za
wołał:
__ Nie, stanowczo dosyć!
W kilka minut potem, kiedy właśnie
zasiadano do stołu. Bonaparte dowie
dział Się, że dwaj jego towarzysze zgi
nęli. Lód załamał się pod ich ciężarem
i młodzieńcy znaleźli śmierć w nurtach
f0S- Jeden krąg więcej — mawiał po
tem Napoleon i — nie byłoby cesarza!
*

Niemniej ciekawym fost szczegół z
życia Napoleona, kiedy to cesarz Fran
cuzów przebywał w Warszawie w ho
telu Angielskim.
Przed trzydziestu laty w jednej z
podwarszawsko!: wiosek zmarła nieja
ka Anna Kucińska, staruszka 92-1 etui a.
matka pracownika kolejowego. Po przej
rżeniu papierów nieboszczki okazało
się, że skromna kobieta była chrzestną
córką Napoleona.
Oiciec Anny. Józef Trachhnan był
w r. 1812 portierem w hotelu Angiel
skim w Warszawie.
W czasie przebywania Napoleona
w Warszawie, żona Trachtmana powiła
córkę. Uszczęśliwiony ojciec prosił ce
sarza by zechciał trzymać nowonaro
dzoną do chrztu.
Napoleon podpisał wszelkie odnośne
dokumenty i podarował swej chrzestnej
córce bogate uoominki. Dziecię otrzy
mało imię Anny.
Minęło 20 lat. Na tronie francuskim
zasiadł Napoleon III. Anna Trachtman
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(Ciąg dalszy.)
Chcąc sobie skróc'ć drogę, przeszedł
Uoraiik przez nieduży, lecz cienisty ogród. przylegający z jednej strony do
kancelarii fabrycznej, z drugiej do domu
m-eszka!nego Macka. Ody szedł sp.eszme gankiem, usłyszał nagle w krzaKaen głębokie westchnienie, które pravie jękiem nazwaćby można. Stanął i
ladsłuch.wał, a wkońcu zaciekawiony
Sl5 w stronę, skąd głos był usłyNa ławie ujrzał człowieka, który oanszy głowę na rękach, tak zatonął w
üf'^' że nawet nie słyszał kroków
nzynier zbliżywszy się do siedzące
w n'm Macka. Przyzwycza
nv fni "ardzo z,mnego obejścia ze strc
kiei Äa?ta* za074ł żałować, iż w tz
n;e imkT 1 0s go do niego zbliżył. Mac
nytnj ],!diw:erzać się z niczem przed ir
cznip 7dz111- tem mniej teraz, gdy wide

kem pJlożemu.'

" Przykrcm 1 smi
?ds

- Kto tu?

wyszła zamąż za rolnika Kucińskiego,
ale młodemu małżeństwu wiodło się nie
szczególnie, Anna ^ przypomniała sobie
o swym dostojnym ojcu chrzestnym i
napisała do Napoleona III prośbę, za
łączając kopję świadectwa chrztu i uro
dzenia. Napoleon III przyznał jej doży-

wotnią pens*-? w sotnie 600 franków
rocznie, Chrześniaczka Napoleona I po
bierała % w ciągu lat pięciu, a kiedy
upadło cesarstwo i nrzyszły rządy trze
ciej Rzeczypospolitej, skarb Francji za
przestał wydawania 600 fr. córce port
iera hotelu Angielskiego w Warszawie.

Ostatnia

Listy anonimowe.
Woźniki. W związku z zamieszczo
ną w drun 22 lutego br. notatką w „Ka
toliku“ o antypaństwowej działalności
„Jungdeutsche Partei“, otrzymuje miej
scowy ksiądz proboszcz liczne listy ano
nimowe, które wychodzą z szeregów
tej partii. Bezczelność „Jungdeutsche
Partei“ nie zna w ostatnim czasie do
prawdy granic.

Pytania i odpowiedzi.
— Nowe banknoty 100-złotowe. Pol
ska wytwórnia papierów wartościwych
dostarczyła już Bankowi Polskiemu pier
wszego transportu nowych banknotów
100-złotowych. Narazie wydrukowano
3 miljony. Będą one puszczone na ry
nek obiegowy po wyczerpaniu obecnie
kursujących banknotów z Kościuszką.
Nowe banknoty są opatrzone wizerun
kiem J. Poniatowskiego i drukowane są
na cieńszym papierze ochronnym, przy
pominając. papiery banknotowe 20-złotowe.. Będą koloru branżowego.
— Nieoodjete premie dolarówki
przeszły na rzecz skarbu. Urząd dłu
gów państwowych, do którego należy
notowanie wypłat premij dolarówki.
przejął na własność skarbu państwa pe
wną ilość wygranych dolarówek. po któ
re to wygrane w ciągu przewidzianego
ustawą 5-letniego okresu nie zgłosił się
nikt. M. in. przeszła na własność pań
stwa premia 40.000 dolarów, wylosowa
na w r. 1929. Premia ta miała stanowić

własność służącej, zmarłej w Lublinie.
Po jej śmierci pretensje do wygranej
zgłosiło 20 osób, wszystkie jednak żąda
nia okazały się bezpodstawne.
— Świadectwa ubóstwa. Minister
stwo spraw wewnętrznych rozesłało okólnik, w którym poleca, aby na przy
szłość bardzo oględnie traktowano spra
wy stwierdzania ubóstwa chorych lub
osób, zobowiązanych do ponoszenia ko
sztów leczenia lub kosztów opieki. Uzna
wanie ubóstwa następować powinno tyl
ko w przypadkach istotnie uzasadnio
nych,
— Matury w maju. Kuratoria okrę
gów sztolń, wszczęły przygotowania
do przeprowadzenia tegorocznych egza
minów maturalnych, które odbędą sis w
maju, jeszcze podług starego regulami
nu, ponieważ reforma świadectw doj
rzałości przewidziana jest dopiero po
zakończeniu reorganizacji szkolnictwa
średniego.

Ważne dla rolników gminy
Krzyżkowice.
Krzyżkowice. Ponieważ- rak ziem
niaczany od paru lat epidemicznie opa
nował całą gminę, przypomina się celem
gru town ego wytępienia choroby, iż po
cząwszy od r. 1936 użytkownicy parcel
ziemniaczanych, gdziekolwiek uprawiać
będą ziemniaki, winni uprawiać na tere
nie całej gminy tylko ziemniaki rakood
porne.
Ziemniaki rakoodporne, zakwalifiko
wane winne być nabyte z majątków, po
danych przez Śląską Stację Ochrony Ro
ślin w spisie 1934 r„ znajdującym się w
urzędzie gminnym. Jeżeli użytkownik
posiada rakoodporne, kwalifikowane sa
dzonki z lat poprzednich, i nie zmieszał
ich z nieodporne mi, może je nadal upra
wiać na gruntach całej gminy za wyjąt
kiem parcel, wykluczonych z pod upra
wy ziemniaków wogóle.
Z chwilą stwierdzenia ziemniaków
nieodpornych lub zmieszanych (odporne
z nieodpomemi) ziemniaki będą natych
miast wykopane i zniszczone na koszt
użytkownika gruntu, a winny będzie po
ciągnięty do odpowiedzialności karnej.
(W myśl rozporządzenia Pana Wojewo
dy Śląskiego z dnia 25 listopada 1930 r.
o zwalczaniu raka ziemniaczanego.)

Listy naszych Czytelników.
Żale inwalidów górniczych nie ustają.
§ Chorzów. Dnia 8 marca br odbyło
się tu zebranie górniczo-hutniczych in
walidów i wdów, na którem omówiono
cały szereg spraw nader aktualnych.
M. in. przewodniczący filji miejscowej
odczytał z „Katolika“ korespondencję z
Wodzisławia, w której podano rezolu
cję, uchwaloną na odbytem tamże ze
braniu okręgowem, gdzie żalono się na
uszczuplanie rent z kasy pensyjuej Spół
ki Brackiej oraz na zamierzone obniżene rent przez Zakład Ubezpieczenia na
wypadek inwalidztwa. Także inwalidzi
w Chorzowie są zdania, iż nie można
przeprowadzać oszczędności kosztem
biednych inwalidów. Przecież weterani
pracy nie potrzebują łaski od nikogo,
ponieważ sumiennie opłacali składki
ubezpieczeniowe i są w posiadaniu
wszystkich praw do pełnych rent. Je-

dnakże inwalidzi w Chorzowie są prze
świadczeni, iż przez oszczędności w
administracji Spółki Brackiej można
uzdrowić położenie finansowe kasy pensyjnej. Niemniej nasi posłowie mają oho
wiązek zająć się ciężkim losem i tak
już pokrzywdzonych inwalidów, a przedewszystkiem nie mogą dopuścić do
obniżenia głodowych rent inwalidzkich.
Niech idą pomiędzy lud a przekonają
się naocznie, w iak ciężkich warunkach
i stosunkach żyje większość naszych
inwalidów. Wtenczas niewątpliwie za
jęliby się naszym losem szczerzej ani
żeli dotychczas.
Inwalidzi.

A poznawszy zaraz inżyniera, wstał
i rzekł zimno:
— Pan jeszcze chce pracować w
kancelarji?
— Mam pilne sprawy, którebym
chciał „kończyć.
— Dobrze, dobrze.
Tu powstał, zabierając się do odej
ścia.
W tej chwili upadł jakiś przedmiot
błyszczący na ziemię: Mack schylił się
szybko i podniósłszy go, ukrył w bocz
nej kieszeni. Lecz Góralik miał czas za
uważyć, że owym przedmiotem był —
rewolwer.
Dreszcz go przejął na ten widok, bo
jak błyskawica przeszło mu przez gło
wę. że Mack nosi się z myślą samobój
stwa. Chciał coś przemówić do fabry
kanta, lecz ten powiedziawszy mu obo
jętnie: Dobranoc, odszedł w stronę do
mu mieszkalnego.
Góralik udał się do kancelarji i s;adł
do pracy, lecz to. co widział, nie wy
chodziło mu z głowy.
— Nieszczęśliwy człowiek, — my
ślał i litował się nad losem swego pra
codawcy.
Mack był rzeczywiście bardzo przy
gnębiony. Nie dość, że fabryce gorzej
s;ę powodziło, nie dość. że Glas pewną
c/.ęść jego odbiorców dla siebie pozy

skał, ale nadto stało się coś, co cały jego
byt na niebezpieczeństwo naraziło.
Dzisiaj właśnie otrzymał wiadomość,
że teściowa jego Lissowa wypowiedzia
ła swój udział w fabryce, dodając, że je
śli Mack sam w przeciągu pewnego
czasu go nie nabędzie i nie zapłaci, na
tenczas w myśl przepisów układu sprze
da go komu innemu. W dalszym ciągu
listu dała mu niedwuznacznie do zrozu
mienia, że zgłosił się do niej pan Glas
z chęcią nabycia jej części w fabryce.
— Glas. Glas — mówił Mack —
ten sam Glas, z którego pazurów się wy
dostałem przed laty, ten sam ma mnie
teraz znowu dostać w swoje szpony i
wyssać jak pijawka. Ten, Wręgo ja
chciałem upokorzyć, ma być moim
wspólnikiem, moim panem, a ja jego słu
gą. Cafe życie dotychczasowe strawi
łem na to. aby być sobie panem, nie słu
ga, a oto teraz znowu mam zapaść w
sromotną niewolę.
Franek w rozpaczy chodził po poko
ju i znękany stracił to, co go zawsze do
tąd odznaczało, a mianowicie trzeźwy
spokój i przytomność umysłu w każdem
położeniu. Zanadto widocznie zmartwił
się nieszczęściem rodzinnem i zanadto
je odczuł.
I nic dziwnego. Pomimo chciwości
na bogactwo, która nim owładnęła, nie
wyzbył się Franek zupełnie szlachetniej

U pustelnika.
—
—
—
—

kronika.

Dlaczego prowadzi pan samotne życie?
Żeby zapomnieć.
A co pan chce zapomnieć?
To tuż zapomniałem.

Prochy Wallensteina
Zwłoki słynnego wodza z czasów
wojny trzydziestoletniej, który na roz
kaz cesarza Ferdynanda II zamordowa
ny był w Chebiu przed trzystu laty, dnia
25 lutego 1934 r., złożono w kościele św.i
Anny w Mnicliowym Hradcu w gro
bowcu rodzinnym. Znany archeolog
czeski, prof. dr. Matiega, stwierdził, że
zwłoki są prawdziwe. Zachodzi tylko
wątpliwość co do czaszki, której w gro
bowcu niema, a która znajduje sie w po
siadaniu jednego z potomków Wallen
steina, dr. K. Waldsteina, którego przo
dek uzyskał tę czaszkę ze Szwecji. Prof.
Matiega twierdzi, że czaszka ta nie jest
czaszką Wallensteina. Postanowiono
przeto nie dołączać czaszki do prochów
w grobowcu rodzinnym.
Miarodajnekoła są zdania, że prawdziwa czaszka
Wallensteina prawdopodobnie już nigdy
nie będzie odkryta.
szych uczuć. Jednem z nich była mi
łość do Bety. Oziębiać ona wprawdzie
w ciągu lat. ale teraz widzi, iż się mylił.
Jakąbądź Bety była, on ją kochał, a
związany z nią węzłem małżeńskim na
całe życie, bolał teraz nad gwaltownem
zerwaniem tego węzła.
Nie przypuszczał też nigdy, aby Be
ty istotnie od niego odejść miała. Są
dził. że jej kaprysy miną, a żona postę
powanie swoje zmieni z czasem. Tem
mocniej czuł się dotknięty, że w oczekb
waniach się zawiódł.
To mu rozstrajało umysł i miało ten
skutek, że kłopoty pieniężne zdawały
mu się większemi, aniżeli istotnie były.
Franek poraź pierwszy znalazł się w kło
pocie bez rady...
Późno w noc chodził i chodził po po
koju blady i zmęczony i jakby podstarza
ły. Dopiero nad ranem zdrzemnął się
nieco w krześle.
Nazajutrz, gdy się zbudził, czuł się
lepiej i odwaga wstąpiła w niego. I ra
zem z obudzeniem zrodziła się w nim
myśl, że są jeszcze sposoby, ażeby z po
łożenia wybrnąć.
Tyle fazy czytał już i słyszał, jak
łatwo ludzie sie bogacą, spekulując na
giełdzie. Tam nieraz jedna chwila sy
pie niezmierne sumy do kasy tego, kto
posiada papiery szczęśliwe.
(Ciąg dalszy nastąpi.)
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Wiadomości handlowe.

TEATR 1 SZTUKA.
(TEATR POLSKI W KATOWICACH.
„Rodzina".
W środę 21 bm. o godz 20 po raz drugi ko
media A. Słonimskiego „Rodzina", która wnosi
powiew aktualności: jest niezwykłe inter esuijąca
pełna doskonałych spostrzeżeń ocierająca się
niejako o pobką ale i o ogólną ludzką rzeczywi
stość. Jako jedna z najśmielszych, najbardziej
interesujących sztuk ostatniej doby znalazła i u
nas uznanie ha jakie w całej pełni zasługuje. Re
żyserował p. Bryliński Graja pip. Grzębska, Ja
kubowska, Marwic z, Orzecka, Arnołdjt, Bryliń
ski, Jastrzębski, Godlewski, Modzelewski, Wasi(ewskLj inni.
,
Wznowienie „Golgoty".
' W czwartek 22 bm. o godz. 19,30 wznawia
fi eatr Polski widowisko religijne p Ł „Męka i
śmierć Chrystusa" czyli „Golgota“, Sztuka pa
syjna, ciesząca się niebywatem powodzeniem,
Świetnie otwar zająca życie Chrystusa Pana —
przeznaczona jest dla najszerszych mas. Główna
postać odtwarza z głęb okiem uczuciem i praw
dą reżyser „Golgoty“ Jan Kochanowicz. W przed
stawieniu bierze udział prawię cały zespół Tea
tru Polskiego ze współudziałem Chóru Katedral
nego ;śiw,. Piotra i Pawła w Katowicach.
Teatr Polski w Zabrzu.
' W piątek 23 bm Teatr Polski wyjeżdża do
Zabrza, gdzie odegra „Mękę i śmierć Chrystu
sa" czyli „Gologolą''.
REPERTUAR:

Wtorek, dnia 21 bm.: „Rodzina" o godz. 20.
Środa, dnia 22 bm.: „Golgota" o godz. 19,30.
Czwartek, dnia 22 bm. „Golgota" o godzi
nie 19,30.
Sobota, dnia 24 bm. „Kaliiigula" dla szkół o
podz. 15,30.
Sobota, dnia 24 bm. „Golgota" o godz. 19,30.
TEATR POLSKI NA PROWINCJI.
Wtorek, dnia 20 bm : „Klub Kawalerów“ —
Mysłowice o godz. 19 dla bezrobotnych.

REPERTUAR KINOTEATRÓW.
od dnia 20 marca 1934 r.
Kino Casino: „Byłem ci wierny...“

Repertuar kinoteatrów w Król. Hucie.
Od czwartku, dnia 8 marca 1934 r.
Kino Coloseum: I. Najweselsza polska kome
dia wojskowa p. t.: „Parada rezerwistów" z
Dymszą. Walterem, Bielańskim i Mankiewiczówną w rolach głównych. II. „Zapaśnik przypad
ku“. komedja sensacyjno-sportowa.
r—" "OOO---- -

SPORT.
Zawody ping-potigowe w S. M. P.

Rozmaitości.

Dnia 14 bm. rozegrane zostały zawody ping
pongowe pomiędzy SMP. Bytków a SMP. Michałkowice. Zawody odbywały się w ognisku
SMP. Bytków. Drużyna SMP, Michałkowice
aczkolwiek w osłabionym składzie dokładała
.wszelkich sił, by ze spotkania wyjść zwycięsko,
jednakże uległa drużynie SMP Bytków po za
ciętej walce 5:4. Poszczególne wyniki były na
stępujące: Szepe (Bytków) — Moj (Michałko
wie e) 21:19, 19:21. 21:19, Płaczek (B) — Zalew
ski (M) 18:21, 22:20, 7:21, Mazurek (B) — Żok
(M) 21:18, 11:21, 21.: 18, Paprotny (B) — Lisoń
(M) 21:18, 21:23, 14:21, Termin (B) — Szot (M)
15:21, 21:14, 18:21, Płaczek F. (B) — Banasik
(M) 20:22. 21:16. 21:18, Kaczmarczyk (B) —
Dziadźko (M) 21:17, 21:17,
Double: Płaczek-Tcrmin (B) — Zalewski-Moj
(M) 19:21, 21:13, 12:21, Mazurek-Paprotny —
Żok-Lisoń 20:22, 21:16, 21:18.

Jak myślą o końcu świata.
Uczony amerykański Lion Lewis do
wodzi, że przyczyną końca świata bę
dzie śnieg i lód. Dowodzenia swoje opie
ra on na następujących danych: Koto
bieguna południowego panuje straszne
zimno, a śnieg pada tam prawie bez
przerwy. Grubość spadającego śniegu
w ciągu 10.000 lat wynosi 94 kilometry.
Ponieważ nie padają tam deszcze, a
śnieg nie taje, więc pod ciśnieniem wła
snego ciężaru zbija się w lód, którego
masy wciąż wzrastają. Obecnie powło
ka lodowa na biegunie południowym
jest tak rozległa, iak Ameryka Północ-

Hieronim Junosza.

Ciekawy dokument.
Sprawa „korytarza polskiego" nie prze
staje schodzić ze sżpalt współczesnej prasy
na całym prawie iwiecie; podsycana i roz
dmuchiwana przez prasę niemiecką, zaj
muje stale opinję powszechną, która wy
powiada się czasem po stronie tezy pol
skiej, częściej jednak po stronie tezy nie
mieckiej, uważającej utworzenie tegoż ko
rytarza za krajanie państwa niemieckiego.
Jakże inaczej myślały i rozumowały Prusy
przed 140 laty, gdy zabierały osłabionemu
wówczas państwu polskiemu jego rdzenne
polskie ziemie i to te ziemie, które dzisiaj
nazywają „korytarzem polskim", zabra
nym przez odrodzone państwo polskie
Niemcom. Cennym i ciekawym dokumen
tem pod tym względem jest książka Au
gusta Karola Holschego, który był „królewsko-pruskim radcą sądowym" w Byd
goszczy i napisał książkę pod tytułem:
„Der Netzdistrikt, ein Beitrag zur Länder
und Völker-kunde mit statistischen Nach
richten". (Okręg notecki, przyczynek do
geografji i etnografji wraz z wiadomościa
mi statystycznemu). Królewiec 1793.
Z książki ftej napisanej — zupełnie
szczerze i otwarcie, choć wybitnie pod ką
tem widzenia pruskiej polityki, dowiadu

5 tokholm 139.55, 140.25, 138,85.

Oslo 135 95.
136.60, 135,30. Kopenhagą 120.85, 12145, 120,25.
Marka niemiecka roeofic. 210,60; dolar pryz dnia. 19 marca 1934 r.
wa/linje. 5,29 X. Tendencja niejedno,M ta.
Ceny rozumieją się za 100 kg. parytet wagon
....
1
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Ka'owice, w handlu hartownym, ładunkach wa
y./ Znaczna obniżka taryf lotu.
gonowych.
P. L. L. „Lot“, pragnąc udostępnić korzy
(Ceny transakcyjne podajemy w nawiasach).
stanie z polskiej komunikacji lotniczej jak naj
Żyto (15,50,1575) 15,50—16,50 Pszenica jed.ro szerszym sferom publiczności, z dniem 1 marca
Kita 21,75—22,75, zbierana (21,00) 20,75—21,75. znowu wydatnie obniżyły ceny przejazdów sa
Owies do siewu 16—16,50, jednolity (15,00) 14,25 molotowych. W porównaniu z fokiem ubiegłym,
do 15,25, zbieramy (13,50—13.75) 13.25—14,25. w którym również ceny biletów samolotowych
Jęczmień na kaszę 16,50—17,50. browarny 17,75 były obniżone, obniżka obecna przedstawia się
19,75, pastewny 15—16. Fasola biała 28—32, jak następuje: (w nawiasach podajemy ceny
krasa 23,50—26,50. Łubin żółty 12,50—13,50, nie biletów z roku ub.):
bieski 11—12. Groch Wiktoria 34—36, polny
Cena biletu Warszawa — Katowice zł 30,—
22—24. Mąlka ziemniaczana (32,00) 32—34. Maik (zł 40),
cena biletu Warszawa — Kraków zł 35,—
55—60. Hreczlka 23—24. Kukurydzą 23—24. Mą
ka pszenna 20 proc. Ia (37—38)) 37—39, 60 proc. (zł 40),
cena biletu Wirszawa — Lwów zł 45,—
Id 32—33, 65 proc. Ie (31,00) 31—32, poślednia
45—65 proc. II 22—23. Mąka żytnia la do 55 (zł 67),
cena biletu Warszawa — Wilno zł 40,—proc. (24,50—24,75) 24,50—25,50, Ib do 65 proc.
(22,50—23,00) 22,50—23,50, II do 70 proc. sitko (zł 50),
biletu Warszawa — Poznań zł 30,—
wa 21,50—22,50, III razowa do 95 proc. 20—21, (zł cena
39),
IV poślednia pomad 70 proc. wymiął 15,50—16,50
cena biletu Warszawa — Gdańsk, Gdynia
Otręby pszenne grube z przem. stand. (11,50) zł 40,— (zł 45),
11,50—12,00. średnie U—11,50, żytnie (10.40 do
cena biletu Warszawa — Wiedeń zł 95,—
10,50) 10—10,50. Kuchy lniane 19—19,50, rzepa (zł 112).
kowe 14—15, słonecznikowe 43—44 proc. 15—16.
Podobnie przedstawia się obniżka cen bile
Śrut sojowy (20,50) 19—20. Słoma prasowana tów również i na innych linjach.
3,75—4,25. Siano łąkowe 7,50—8,00. Siano koni
W związku z obniżeniem cen biletów P. L.
czyna 9—9,50. Nasiona: Koniczyna czerwona bez L. „Lot“ zmieniły system obliczenia zniżek dla
kainiamkii (285—290) 230—280, biała 90—130, urzędników państwowych, oficerów, członków
szwedzka 100—140. żółta 100—140. Rajgras an L. O. P. P. i t. d., obniżając jednocześnie pro
gielski 40—60. Tymotka 30—55. Seradela (i 1,50) cent udzielanych zniżek z 50% (urzędnicy pań
12,25—13,25. Wyka 15—16. Pelwszk. 17—18 Bu stwowi i t. p.) na 30%, z 20 (członkowie L. O.
P.) na 10%. Obniżka wysokości przyzna
raki eckendorfskie żółte 100—130, czerwone 110 P.
wanych zniżek jest jednak tylko pozorna i za
do 140.
interesowane osoby będą obecnie znacznie mniej
Operacje dokonywane na podstawie Konwen płaciły za bilety niż to miało miejsce dotych
cji Genewskiej: parytet wagon stacja załad w- czas. Podczas bowiem, gdy według dawnego
cza Górny Śląsk.
systemu osoby korzystające ze zniżki 50% pła
Żyto eksportowe jednolite (24—24,50) 23—24, ciły za bilet np. z Warszawy do Katowic zł 23,
zbierane 22—23. Pszenica eksportowa jednolita obecnie przy obniżce 30% płacić będą tylko
zł 21, osoby zaś płacące uprzednio przy zniżce
20—31, zbierana 29—30.
Ogólny obrót i 239,75 tom. Usposobienie spo 20% za ten sam bilet zł 33,20, obecnie przy za
stosowaniu zniżki 10% płacić będą tylko zł 27.
kojne.
Spodziewać się należy, że ta znaczna obniż
Notowania warszawskiej giełdy
ka taryf wpłynie bardzo dodatnio na wzrost
frekwencji na naszych linjach lotniczych, które
pieniężnej
jak wiadomo odznaczają się pełnem bezpieczeń
z dnia 19 marca 1934 r.
stwem, komfortem i bardzo wysoką regular
Warszawa. (Pat.) Dewizy: Belgia 123 80, nością.
124 11, 123,49. Gdańsk 172.85, 173.28, 172,42. Ho
Nadmienić wreszcie się godzi, że w cenie
landia 357.50, 358.40, 356,60. Londyn 27.06, 27.19, biletu samolotowego uwzględniony je=t bezpłat
26.93. Nowy Jork 5,31, 5.34, 5,28. Nowy Jork ny przewóz 15 kg bagażu i dowóz samochodem
kabel 5,31 i£, 5.34, 5.28.
Paryż 34.94)4—34.95. ze śródmieścia na lotnisko i z lotniska do mia
35.03, 34,86. Praga 22,03, 22.08, 21,98 Szwajcaria sta.
WARSZAWA, w marcu 1934.
171.47, 171.90, 171 94. Wiochy 45 56, 45.68. 45,44.

Urzędowa Ceduła Giełdy Zbożowej
i Towarowej w Katowicach.

na. Kiedy nadejdzie chwila, że lody te
ruszą, będziemy zgubieni, gdyż nastąpi
potop lodowy. Setki mil jonów metrów
sześciennych lodu przeć będą przez
ocean Atlantycki, a na puste miejsce na
biegunie południowym zwali się od
wschodu ocean Indyjski, a od zachodu
ocean Spokojny. Potok lodowy o płynie
Afrykę północno-zachodnią, Europę za
chodnią, południowo-wschód półwyspu
Skandynawskiego i zachodnią Rosję,
niszcząc wszystko po drodze. Po tym
potopie — nastąpi okres lodowy na na
szej kuli ziemskiej. Nastąpić to może
nietylko za sto, tysiąc lub miljon lat. ale
w każdej chwili, — tak przynajmniej
twierdzi Lewis.

jemy się, jakiemi drogami chodziła pruska
Zacytowanych parę ustępów z tej ksią
dyplomacja, aby dopiąć do swego celu, żki mówią same za siebie:
którym było rozszerzenie państwa pru
I tak na stronie 22 i następnych czyta
skiego na wschód, a miało się to stać kosz my: „Pruskie państwa, jak to już niejedno
tem tak słabego sąsiada, że nie mógł on się krotnie zauważono, są w tern szkodliwem
temu sprzeciwić. W całej tej książce ani położeniu, że są rozrzucone i granicami się
razu też nie wspomniał autor o tern, że z sobą nie stykają. W szczególności Prusy
ziemie te są czy były kiedyś rdzennie nie- Wschodnie oddzielone są od Rzeszy przez
mieckiemi, a przeciwnie wiedział dobrze, Pomorze, Biskupstwo Chełmińskie i War
że były zawsze rdzennie polskie, że na zie mińskie, tak że chcąc dostać się do Prus
miach tych znajdował się tylko pewien Wschodnich musi się przejść przez polskie
niewielki procent ludności niemieckiej prowincje. Korzyść, jaka wynikałaby dla
napływowej, która siedziała tam od bardzo państwa pruskiego, przez wcielenie do nie
niedługiego czasu. Autor nie mógł nawet go tych prowincji, zajmowała już dawniej
napisać tego, że ziemie te były krainą nie umysły dyplomatów, ale przeprowadze
miecką, bo przecież cała ówczesna Europa nie tego było niemożłiwem, ponieważ Pol
wiedziała, że ziemie te nigdy do Niemiec ska od długich stuleci ziemie te miała w
nie należały. Gdyby napisał inaczej, to nie swem posiadaniu. Już zajęcie Śląska wy
osiągnąłby swojego celu bo byłoby to tem- wołało zazdrość i niezadowolenie sąsied
samem, jakby w czasie wielkiej wojny świa nich mocarstw, tak, że było niebezpiecztowej, jakiś uczony niemiecki dowodził, że nem występować z nowemi żądaniami,
Warszawa, Częstochowa, czy jakieś Leo- lecz wbrew oczekiwaniu, zaistniały szczę
djum lub Soissons, które znajdowały się śliwe okoliczności, które mają mało przy
chwilowo w niemieckich rękach, leżą na kładów w historji, albowiem te prowincje
ziemiach rdzennie niemieckich. Nie trze oddzielone zostały od wielkiego i niegdyś
ba zresztą długich na ten temat wywodów, potężnego państwa bez krwi rozlewu i
—- wystarczy przeczytać parę zdań na Prusy osiągnęły swój cel, o którym nie mo
którejkolwiek stronie tej książki i porów gły nigdy myśleć, bez zwrócenia przeciw
nać z dzisiejszymi wywodami historyków ko sobie całej Europy".
niemieckich, aby się przekonać, że ich
Stosunki polityczne ówczesnej Euro
wywody nie są niczem innem, jak tylko
świadomie falszywem zaciemnianiem istot py przedstawiały się wtedy korzystnie dla
i celów pruskich, a więc (str. 28) „dwór prunego stanu rzeczy na swoją korzyść.

Sprawy towarzystw.
Walne zebranie Związku Strzeleckiego,
Woźniki. W niedzielę 11 bm. odbyło się na
sali ratuszowej walne zebranie Związku Strze
leckiego. Zebranie to zaszczycił przedstawiciel
zarządu powiatowego p. Czudek, który podzic
kował czł. zarządu starego za wielki dorobek
moralny i materjałny w ciągu roku ubiegłego
Do nowego zarządu weszli p. burmistrz Kawa!
lec, kier. szkoły Święch, zaw. stacji Boncol"
naucz. Dusiel, Makarewicz, Kaczyński i straż.!
nik Hajduk. Sekretarz odczytał plan działał!
ności na rok 1934-35 oraz ustalono preliminarz
budżetowy.

Zebranie miesięczne Z w. Powst. śi.
Woźniki. Dnia 14 bm. odbyło się miesięczna
zebranie Związku Powstańców Śląskich, na którem była omawiana sprawa obchodu imienin
Marsz. Piłsudskiego. W wolnych wnioskach
przedstawiono częściowe zatrudnienie bezrobot.
nych członków oraz uchwalono rezolucję.

Walne zebranie Zw. Powst. Śląskich.
Rój. Walne zebranie miejscowej grupy Zw.
Powstańców Śląskich odbyło się w lokalu p"
Konska. Zebranie zagaił prezes p. Rufin Moty!
ka. Po sprawozdaniach rocznych przystąpiono
do wyboru nowego zarządu pod przewodnietwem prezesa okręgowego p. Józefa Chódka z
Żor. Wybrani zostali: Rufin Motyka prezesem,
(ponownie), Ludwik Panek zastępcą prezesa’
Jan Zniszczoł sekretarzem, Paweł Skiba zastęp!
cą sekretarza, Emanuel Kempny skarbnikiem
(ponownie). Po wyborze prezes okręgu wygło
sił referat na temat polityczno-gospodarczy,
nad którym wywiązała się ożywiona dyskusja!
w której zabierali głos liczni członkowie. Mia-’
nowicie żalili się na naczelnika gminy, że ze
Związkiem nie pracuje tak, jak naczelnicy gmin
sąsiednich. Wyrażono życzenie, by pod tym
względem nastąpiła zmiana na lepsze.
(ś)

Na Zielone Święta do Ziemi św.
Liga Katolicka w Katowicach oraz Komisariat
Ziemi św. w Krakowie urządzają w dniach od
15—30 maja br. pielgrzymkę do Ziemi św. Pro
tektorat oraz kierownictwo duchowne objął ła
skawie JEksc. Ks. Biskup Adamski. Koszta ucze
stnictwa od Lwowa wraz z wszelkiemu opłata
mi paszportowemu, biletem okrętowym, utrzy
maniem. zwiedzaniem, wynoszą — zależnie od
kabiny na statku — od zł 690,—. Przewidziane
jest również fakultatywne przedłużenie pobytu
w Ziemi św. do 12 czerwca ze zwiedzeniem lub
bez zwiedzenia Egiptu za osobna dopłatą. Zgło
szenia przyjmują oraz informacyi udzielają: Li
ga Katolicka w Katowicach, ul. M. Piłsudskiego
58. tel. 313-30; Komisariat Ziemi św. w Krako
wie, ul. Reformacka 4; Francopol w Warszawie,
Mazowiecka 9.
Różne

Willa drewniana, przy
stosowana również na
pobyt w żarnie, w Wi
śle, 5 minut od dworca
Wista-Glębce, komfor
towo budowana, 5 pokoji oddzielnych, z ła
zienką,
wodociągiem,
oświetleniem elek-tr., z
parcelą 1 208 m\ ubez
pieczona i bez obciążeń
z wyjątkowo pięknym
widokiem, słoneczna, ia
nio, bo za 15 000 zł. go
tówką natychmiast do
sprzedania. Zgłosz. i in
formacje w admim Ka
tolika pod „Wyjątkowa
sposobność".

Przy dwurazowem t*
mówieniu drobnego o*
głoszenia o niezmienio
nym ?ekścle bezpośre
dnio w naszej admini
stracji umieszczamy fo
sa mo ogłoszenie beznlatnle po raz trzeci
Z tel nlgl mogą korzw
stać tylko osoby pry»
watne.
Mam do sprzedania ta
nio dobrą używaną dl
ein»wkę. Wiadomość:
Jerzy Chlewek, Kosfuchną, — Powstań
ców 4.
Popiera! przemysł
krajowy!

ski porozumiał się z "Wiedniem i Peters
burgiem i nawzajem dwory te skomuniko
wały sobie żądania terytorjalne wobec
Polski, a następnie zawarły pakt, mocą
którego wszystkie ich żądania miały byc
postawione równocześnie“. — (str. 29): —
„Nigdy nie zużytkowano lepiej tej szczę
śliwej okoliczności, aby powiększyć się i
wzmocnić kosztem sąsiada; gdyby tej oko
liczności nie wykorzystano, kto wie czy
druga taka byłaby się jeszcze kiedy zda
rzyła. Ze strony polskiej protestowano
przeciwko tym żądaniom i przeciw żarnie
rzonemu podziałowi. Zwykle w takich wy
padkach protesty nie osiągają celu, Rze i
nie są poparte dostateczną potęgą wojsko
wą, — i tak też było w tym wypa Ui
Połączone dwory naciskały, a żądania ssve
popierały wielkimi ilościami wojsk, ty
najskuteczniejszym środkiem w mię z7
narodowych stosunkach prawnych, WY
dane zostały patenty, w których og os?,
no narodowi polskiemu, jakich ziem a
państwo żąda, a ziemie te obsadzono w
skiem i domagano się zwołania na z
czajnego sejmu, któryby swą uchwa ą ■
lii oddanie tych ziem. Sejm zosta P
tym naciskiem zwołany, a naród po s
miał odwagi sprzeciwić się tym żądaniom
i zgodził się na odstąpienie tych ziem (Ciąg dalszy nastąp« )

'

