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PROJEKT USTAWY O OPIECE
NAD MACIERZYŃSTWEM,
DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ
WARSZAWA, (teł. w*.). Onegdaj odby
ło się w Ministerstwie O. $p. posiedzenie
GENEWA. W rezolucji, którą w spra jako państwu, prowadzącemu sprawy za-,
Z punktu widzenia interesów Polski, komisji socjalnej, powołanej przez radę
wie Gdańska opracować ma jako referent graniczne Gdańska. Rząd polski ma więc najważniejszem w każdym razie będzie po- opieki społecznej dla szczegółowego omó*
min. Eden, Polsce jako sprawującej pieczę pcruczone wykonanie ewentualnych decy- nowne podkreślenie, że Polska jest w Gdań- wienia tez do projektu ustawy o opiece
nad sprawami zagranicznemi Wolnego mia zyj, powziętych przez aeropag genewski.
sta, powierzona ma być misja załatwienia
nieporozumień, wynikłych w związku z wi
zytą floty niemieckiej w Gdańsku.
*

.

*

| sku czynnikiem decydującym.

w zakresie macierzyństwa ma na celu pod
niesienie poziomu moralnego i umysłowego
przyszłych matek oraz zapewnienie im wa
ostatnich krwawych zajść w Krzeczowi- runków materialnych. Opieka nad nielet"
cach, celem zapoznania się z przyczynami i niemi obejmuje dzieci od lat 3 — 15 i mło
przebiegiem tych tragicznych wypadków dzież od ląt 15 — 18. Stosowana ona bę
dzie bądź w formie całkowitego umiesz
czania w zakładach specjalnych lub w ro
dzinach bezdzietnych oraz w formie przej
ściowej, to znaczy dopełniającej niedosta
teczne warunki środowiska. Obszernie
dział osobny projektu ustawy sprawę wy
chowania opuszczonych nieletnich, zagad
nienie dzieci nieślubnych, ochronę prawną
dziecka przed krzywdami wszelkiemu oraz
akcję zapobiegania zagrożeniom moralnym
nieletnich.

Pan Premier wyjechał do Krzeczowic

Obok sprawy abisyńskiej i zagadnienia
WARSZAWA (tel. wl.) Onegdaj w go
reformy Ligi Narodów, dyskutowano w dzinach wieczornych P. Premjer General
Genewie sprawę ostatnich incydentów w Sławoj-Składkowski wyjechał z Warszawy
Gdańsku, przedstawionych szczegółowo w pociągiem lwowskim, udając się na miejsce
raporcie wysok. komisarza Ligi w Gdań
sku Lestera. Dyskutowano ją najpierw na
konferencji min. Edena, który łączy funk
cje przewodniczącego spraw gdańskich, z
kom. Lesterem i z min. Beckiem a następ
nie na specjalnem tajnem posiedzeniu Rady
Ligi Narodów.
W wyniku tych narad zdecydowano
wpisać sprawę na porządek dzienny obec
nej sesji Rady Ligi. Będzie ona rozpatrzona
na publicznem posiedzeniu zapewne w so
botę, do tego bowiem czasu zdąży przybyć
do Genewy prezydent senatu Greiser, któ
ry, jak się zdaje, wcale nie spodziewał się,
że będzie musiał odbyć podróż n<td Leman
i wydaje się być decyzją genewską nieprzy
jemnie zaskoczony.
Motywy decyzji genewskiej są całkiem
jasne. Liga Narodów, jako całość odczuwać
musi jako afront fakt niezłożcnia wizyty
jej przedstawicielowi w Gdańsku przez ko
mendanta niemieckiego krążownika „Leip
mmmmmm
zig“ i jest zrozumiałe, że zamierza na to od
Były władca Abisynji przemawia na Zgromadzeniu Ligi Narodów.
powiednio zareagować.
Wiadomo, że Rada powierzyła misję zli
kwidowania incydentów gdańskich Polsce,

OKÓLNIK O GODZINACH
URZĘDOWANIA

nad macierzyństwem, dziećmi i młodzieżą.
Opieka ta obejmować będzie stan zdrowot*
ny, moralny, materialny i prawny. Opieka

Inż. Doboszyński odpowie przed sądem
już we wrześniu

KRAKÓW. Organizator najazdu na Myśle
WARSZAWA (teł. wł.) W dniu wczorajszym nice, inż. Adam Doboszyński, przebywa, jak
ukazał sie okólnik Ministra Skarbu w sprawie wiadomo, w więzieniu śledczem św. Michała w
godzin urzędowania 1 załatwiania interesentów, Krakowie.
zarówno w samem Minis erstwie Skarbu, jak i
W śledztwie inż. Doboszyński zachowuje się
we wszystkich jemu podległych urzędach. _ poprawnie; odpowiada na zadawane mu pyta
Urzędowanie należy rozpoczynać punktualnie nia jasno i precyzyjnie. Całą winę przestępstwa
ś godzinie 8 rano. Wszelkie ewentualne zajęcia bierze na siebie, mówiąc, że był wyłącznym ini
służbowe poza godzinami urzędowemu nie mogą cjatorem i organizatorem wyprawy, a jego to
wpływać na opóźnienie urzędowania
warzysze, jako ludzie oddani mu w zupełności,
szli tylko za jego wskazówkami i rozkazami.
KONTROLA DEWIZOWA
Z towarzyszy inż. Doboszyńskiego w więzie
NA GRANICY
niu śledczem przebywa już 74. Jeśli chodź: o
WARSZAWA Dnia 2 llpca odbyła się w stanowisko w śledztwie, to można ich podzie
Ministerstwie Skarbu pod przewodnictwem wi lić na dwie grupy, a mianowicie na taką, która
ceministra Ferdynanda Sikorskiego konferencja, zdaje sobie sprawę z tego, co uczyniła i jakie
której przedmiotem była kwestja uzgodnienia grożą jej konsekwencje, i na drugą, która nie
współpracy poszczególnych czynników, prze. zbyt orjentuje się we wszystkiem. Jeśli chodzi
prowadzających kontrole dewizowa na granicy, o tę grupę p.erwszą, to poszczególni jej człon
oraz zagadnienia z zakresu organizacji pracy w kowie nie usiłują zwalać winy na innych i bar
celnictwie
dzo często przyznają się do wszystkiego, chcąc
konsekwencje ponieść. Inni starają się wykrę
STRASZNY CZYN B. NAUCZYCIELA cić z matni, w jaką wpadli
Wszyscy utrzymują, że najście na Myśle
POZNAŃ We wsi Bolków w okolicach Wie
tunia, 33"letni były nauczyciel Patrykowski — nice miało mieć charakter tylko demonstracji
zabił młotkiem 32-letnią bratowa swoją Janinę politycznej.
Obecnie skwalifikowano już czyny inż. Do
Patrykowską. następnie uderzył młotkiem w jej
9-letnią córkę, poczem zranił wystrzałem z boszyńskiego i jego towarzyszy. Jak się oka
strzelby swego brata Lucjana, następnie pozba zuje, odpowiadać będą oni za zbrodnie pospolite,
wił życia 18-letnia służącą St. Cisskównę | w a w szczególności za rabunek, za usiłowane za
końcu sam pozbawił się życia strzelając sobie bójstwo posterunkowych i oficerów P. P-, za
w usta. Dzewiecioletnia Patryskowska walczy podpalenie, za usiłowane podpalenie, za znisz
czenie cudzego mienia przy użyciu przemocy, za
ze śmiercią

ZDERZENIE POCIĄGÓW TOWARO
WYCH POD OSTROWEM
POZNAN. W czwartek o godz. 23.50
nastąpiło na stacji Boronów pod Ostrowem,
na szlaku Poznań—Ostrów, zderzenie 2-ch
pociągów towarowych. Pusty pociąg towa
rowy, wskutek przejechania zamkniętego
semaforu wjazdowego, wjechał z całą siłą
na tylne wagony pociągu towarowego, na
pełnionego węglem. Parowóz pierwszego
pociągu został poważnie uszkodzony, a kil
ka wagonów z węglem zostało rozbitych.
Konduktor bagażowy, doznał ogólnych,
dość ciężkich obrażeń.

NOWA POŻYCZKA WEWNĘTRZNA1
W SOWIETACH

MOSKWA Opublikowana została decyzja
Centralnego Komitetu Wykonawczego Rady Ko
misarzy Ludowych ZSRR. o emisji mowed Po
uszkodzenie dobra publicznego przez zniszcze życzki wewnętrznej oraz o konwersji niektó.
nie przewodów telefonicznych koło Głogoczo- rych dawnych pożyczek na obligacje nowej po.
Emisja obejmie kwotę 4 miliardów ru
wa, a wreszcie za pospolitą kradzież, oraz nie życzki.
bli. Termin' pożyczki — 20 lat
legalne posiadanie broni.
Proces, jaki się odbędzie przed ławą przy
7 KATASTROF W CIĄGU
sięgłych po ferjach sądowych już we wrześniu,
będzie należał do największych procesów w Pol
TYGODNIA
sce. Dotychczas jeszcze poza dwoma wymienio
TOKIO. W ciągu ostatniego tygodnia 7 są.
nymi obrońcami, dr. Pozowskim i Stypułkowskim molotow japońskich uległo katastrofie, rozbija"
nie zgłosili się dalsi obrońcy aresztowanych.
I jac się Kilku pilotów poniosło śmierć.

Prowizoryczny u (ład handlowy z Francją
PARYŻ. Przewodniczący polskiej delegacji
dc rokowań handlowych z Francją wicemim.
Sokołowski udał się do Warszawy celem poin
formowania o pr.zeb.egu dotychczasowych pertraktacyj. Rokowania handlowe polsko-francu
skie prwadzone są w dalszym ciągu. Obecnie
przedmiotem prac obu delegaeyj jest przygoto

wanie prowizorycznego układu, który zastąpi
dotychczasową konwencję handlową polskofrancuską z i. 1924, wygasającą z dniem 10
lipca. Dalszy ciąg rokowań o opracowanie no
wego, pełnego i stałego już traktatu handlowe
go odbędzie się w jesieni.

Negus uda się do Abisynii samolotem
LONDYN. „Daily Herald“ donosi, że
negus uda się do Abisynji samolotem, pilo
towanym przez parę lotniczą Mollison,
która już przyjąć miała tę propozycję. —
Mollisonowie oczekują obecnie instrukcyj

w Londynie. Mollison potwierdził, że ce
sarz abisyński zwrócił się do niego w tej
sprawie. Przewidziane jest, że negus wylą
dowałby w Sudanie.
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W dniu' wczorajszym odbyło się posiedzenie
Rady Miejskiej, pod przewodnictwem posła Sta
nisława Ligonia, na którem zapadły ważne dla
mieszkańców Katowic uchwały.
Dziś: Józefa Kalas.
W pierwszym rzędzie uchwalono budowę
Jutro: Antoniego Zak. dwuch bloków mieszkalnych w Zawodziu, prze
znaczonych dla najbiedniejszej, bezdomnej ludWsch. si.: 3,39.
noścL Bloki te będą zawierały 120 mieszkań.
Zach. sŁ: 19,57.
Uchwalono w dalszym ciągu kwotę 100.000 zł
na bndowę szkoły powszechnej w KatowicachLigocie. Rada Miejska uchwaliła z okazji 10—ö—
lecia urzędowania Pana Prezydenta R. P. za
Obóz letni dla bezrobotnych członków kupić kosztem 50 tys. zł 3 samoloty do służby
obrony narodowej. W trakcie dyskusji radni wy
K. S. M. m.
sunęli projekt, by samolotom tym nadać nazwy
Na ostatniem posiedzeniu Okręgu katowic' zasłużonych bohaterów śląskich.
kiego KSM. m. omawiana byia sprawa utworze
Kilka punktów posiedzenia zajęły uchwały
ni a dla bezrobotnych członków organizacji na
Zadolu. Obóz ten pomieści 200 druhów i roz dotyczące skanalizowania ulic i tak: uchwalono
pocznie sie już od 20. 7. i trwać bedzie do 23.
8 br. Fachowe kieownictwo zapewni uczestni
kom oprócz beztroskiego spędzenia czasu, tak
że wiele osobistych korzyści.

skanalizować ulice Ligocką, Batorego, Zabrską,
okolice kolonij urzędniczych oraz rozbudować
ulice Krzywą, Drzymały, Kościelną.
Dłuższa dyskusja rozwinęła się nad sprawą
założenia zieleńca na terenach między kościo
łem Piotra i Pawła, ulicą Poniatowskiego, Mikołowską, Jordana i Głowackiego. Radni z frak
cji niemieckiej zbojkotowali wniosek, ponieważ,
jak wiadomo, na placu tym projektowała mniej
szość niemiecka budowę swojej szkoły. Wniosek
jednakże przeszedł większością polskich głosów.
W końcu uchwalono następujące kwoty:
60.000 zl na zakup bielizny i instrumentów oraz
aparatów lekarskich dla miejskich szpitalu —
10.000 zł na remont wnętrza gmachu Teatru
Polskiego, 27.000 zł na produktywne, nadpro
gramowe zatrudnienie bezrobotnych oraz 574
tys. zł na inwestycje.

Pielgrzymka do Częstochowy.
Dnia 11 bm. wyrusza , kościoła św. Piotra
I Pawła w Katowicach polska pielgrzymka do
Częstochowy, a wraca dnia 12 bm. Koszta po
dróży łącznie z wydatkami na muzykę, msze
św. itp. wynoszą tylko 4 złote. Zgłoszenia przyj"
rnuje do dnia 9 bm. włącznie kancelaria kościo
ła katedalnego, tub też przewodnik. Wesoły
Franciszek, ul. Poniatowskiego 16. obok kościo
ła. Z nadarz aj acei sie sposobności należy licz
nie korzystać.

Niedzielny dyżur lekarski.

Przegląd koni 1 wozów w Katowicach.

Ujęcie włamywacza z Bytomia.
Dnia 1 bm. zatrzymano w Katowicach za
wodowego włamywacza, Józefa Benisza, po
chodzącego z Bytomia, a ostatnio zam w Ka
towicach, ul. Batorego Nr. 2, poszukiwanego za
różne przestępstwa.

Śmierć w stawie.
W ub. czwartek w stawie Gasza w Ligocie,
zażywał kąpieli r.obottik rolny, 22.1etni Stani
sław Stemol i znalazł śmierć w głębinach sta.
w u, spowodu nieumiejętności pływania.

Targ na bydło w Nowej Wsi.
Następny targ na bydło w Nowej Wsi odbę
dzie sie w wtorek, dnia 7 bm. na terenie obok
tali targowej.

Odpust w Brzezince.

>

Wielkie poruszenie w świecie dyplomatycznym Belgradu wywołało odkrycie zakrojonej na ol
brzymią skalę afery przemytniczej, w którą Zamieszany jest siei protokółu jugosłowiańskiego
ministerstwa spraw wewnętrznych Nowakowicz i poseł jugosłowiański w Moskwie min. Bode.
Wymienieni przewozili przez granicę w „skrzyniach dyplomatycznych“ złoto, perły, dywany
perskie i b. p., ciągnąc ze szmugłu miljonowe zyski. Na zdjęciu część wartościowych przed
miotów * ostatniego transportu, przychwyconego przez władze jugosłowiańskie.

Chorzów, 4. 7.
Trzydzieści spraw w ciągu 60 minut! Więc
każdei sprawie poświęcono 2 minuty uwagi!
Możliwem to było tylko dzięki temu, że każda
sprawę obmyślano już wszechstronnie w Magi.
stracie i ua posiedzeniu Wydziału Przylotowa w
czego.
Dyskusja zawiązuje się dopiero przy uchwa
laniu statutu Szpitala Miejskiego
Sprawę referuje radny dr Hanke. Proponuje
zmiany w paragrafie, traktuiącym o kwalifika.
ciach dyrektora szpitala. Postanowiono osta.
tecznie, że kandydat ua dyrektora musi posiadać
conaimniei 6 lat praktyki lekarsko - szpitalnej.
Szpital skupił na sobie jeszcze raz uwagę
radnych przy wyborze dwóch członków ni es ta.
łych do t yy. Rady Szpitalnej Wybrano dr.
Hankego i p Michalczyka Piotra,

Dlaczego zniesiono niektóre linje auto*

W niedziele. 5 bm. odbędzie się w Brzezin
busowe i tramwajowe.
kę odpust. Jak zwykle, obchodzony jest om b.
uroczyście i rest spodziewany liczny zjazd z
Jak wiadomo, z dniem l'go lipca zniesiono
okolicznych miejscowości, szczególnie z My kurs autobusów na Unjąch, łączących: 1) Cho
słowic.
rzów I z Siemianowicami, oraz 2) Katowice z
Wielkiemj Hajdukami. Odtąd na odcinkach tych
Lekarski dyżur niedzielny.
będą kursowały tylko tramwaje, Z drugiej stro
dla członków tut. Kasy Chorych w dniu 5 ny znowu zniesiono kurs tramwajowy na prze
bm. pełnić będą pp.: dr. med. Matoga, zam. w strzeni między Katowicami a Siemianowicami,
Chorzowie I., ul. Sobieskiego 2 oraz dr. med, a pozostawiono na ljnjj tej tylko autobusy. Zmia
Zbropja. zam w Chorzowie II.. ul. 3 Maia 2.
Dyżur trwać będzie ud soboty, dnia 4. godz. 12 ny te zostały wprowadzone ze względów
oszczędnościowych, jednakże nie odbiją się na
do poniedziałku dnia 6 bn.. godz. 8.
mieszkańcach Śląska ani gospodarczo — gdyż
ceny przejazdów czy tramwajem, czy też auto
Ruch na kopcu „Wyzwolenia“
busem na poszczególnych liniach były iden
w Piekarach.
tyczne, ani też nie ucierpi na tern sama spraw"
przybiera ustawicznie na nasileniu. Od nie i ilość komunikacyjna. Jeżeli, to różnice będą w
dzieli 21 do 28 czerwca br włącznie, pracowa I czasie: na korzyść tam, gdzie zamiast tram
ly na kopcu następujące organizacje: Związek waju będzie kursował autobus.
Powstańców Slaskjca gmpy: Źygljn, Kalety,
Dow. Strzelce w Chorzowie Jendrysek. Zgoda,
. Grad w pow. rybnickim.
Dąbrówką Wielka. Lasowice, Warsztaty Ch "
rzów wraz z OMP. pozatem Zw. Weteranów
W nocy 7. 2 na 3 bm. przeszedł nad niektóre"
Okręgu Ś1 i rodzina Weteranów, Stow. Wła mi miejscowościami powiatu rybnickiego silny
ścicieli Nieruchomości Piekary Śląskie, Zarząd grad. który wyrządził znaczne szkody na po
Powiatowy i Komenua Powiatowa Związku Re lach. Największe szkoły poczynił grad w wio
zerwistów pow. świetochłowickiego. koła Zw. sce Mszana, gdzie poniszczył na polach zbóż aRezerwistów Piekary Śląskie I. i II. Tow. Po a w ogrodach jarzyny. Szkody sa znaczne,
lek Bielszowice i Polski Związek Zachodni Ka Grad miał wielkość orzecha laskowego.
towice " Dąb.

Samobójstwo w stawie.
W nocy z 2 ua 3 bm. odebrał sobie życie
przez utopienie się w stawie obok kopalni ,.No"
iwa Helena“ 20-letni Roman Zawada z Piekar
Ćl. Zwłoki samobójcy wydobyto ze stawu i
odstawiono do kostnicy

(—) Ostatnio panujące upały i pogoda
o silnem nasłonecznieniu sprzyjają dojrze
waniu zboża, dzięki czemu należy oczeki
wać dobrej jakości ziarna. Upały prawdo
podobnie przyśpieszą również termin żniw,
których początku sfery rolnicze oczekują
około 10 bm. Zbiory ozimego jęczmienia i
ozimego rzepaku już się rozpoczęły.

Ruch turystyczny na Śląsku
Ruch turystyczny ze Śląska rozwija się
w roku bieżącym bardzo pomyślnie. We
dług danych statystycznych za ostatnie pół
rocze tj. od 1 stycznia do 30 czerwca br.
wyjechało ze Śląska pociągami organizowa
nymi przeważnie przez Ligę Popierania Tu
rystyki około 56.000 osób. w porównaniu
z tym samym okresem roku ubiegłego
oznacza to wzrost ruchu pasażerskiego o
19 000 osób.
Największą frekwencją cieszyły się po
ciągi do Częstochowy, a na drugiem miej
scu pod względem ilości pociągów popu
larnych wymienić należy Kraków. Dużem
powodzeniem cieszą się też pociągi popu
larne do Gdyni, dokąd przewieziono w rb.
około 4.000 osób, przeważnie w wyciecz
kach urządzanych przez L. M. i K. — W
miesiącu czerwcu br. pociągami popularne*
mi przewieziona 9.690 osób.

Szał germanizowania nazw
miejscowości opolskich

z ramienia Ogolno'Miejscowei Kasy Chorych
na miasto Katowice w niedzielę, dnia 5 bm peł
nia pp.: dr. Krajewski, Katowice, ui Dyrekcyj
na 3. oraz dr. Steróiiz. Katowice. PI. Wolności
nr. 11.
W dniach 9. 10 i 11 bm. o godz. 8 odbędzie
Ke w Katowicach na placu położonym po stro
nie zachodniej przedłużonej ulicy Kościuszki
miedzy ogródkami działkowetni i Parkiem Ko
ściuszki przegląd koni i wozów któremu podle"
gaia: 1) konie urodzone w 1932 roku. 2) konie
starsze, dla których z iakichkolwjekbadź powo
dów obecni właściciele nie posiadała dowodów
tożsamości względnie dla których wydane zo"
stały duplikaty dowodów tożsamości. 3) konie
urodzone w latach od 1921 do 1931 dla których
wystawiono dowody tożsamości i zaliczono do
kategorii W—1. W—2, A—L. A-C, lub T 4)
woiŁy i uprzeże. Pojazdów osobowych platform
oaz wozów specjalnych tak: mleczarskie, pie
karskie. rzeżnickie itdp. (wozy resorowane) nie
należy do przeglądów sprowadzać. Za pmnktual
ne sprowadzenie koui i wozów do przeglądu
odpowiedzialni sa ich właściciele względnie za"
stepev. Niestosowanie sie do powyższego za
rządzenia bedzie karane grzywna względnie a
resztem.

Upały sprzyjają dojrzewaniu
zboża

Strzeżcie się żebraka bez ręki.
W Kamienicy koło Bielska popularny ua te
renie powiatu włóczęga bez prawej ręki. cho
dzący po prośbie, okradł mieszkankę Kamieni
cy, Elżbietę Długoszewą: złodziej, korzystając
z nieuwagi gospodyni, skradł z jej kuchni port'
mouetkę z gotówką
r

W powiecie prudnickim, na Śląsku
Opolskim zgermanizowano ostatnio nastę
pujące polskie nazwy miejscowości: Brzeź
nica na Brese, Grabina na Gershain, Ko
morniki na Hammersfeld, Łącznik na Wie
sengrund O/S, Mokra na Nassau O/Ś,
Przychód na Waldfurt, Twardawa — Har
tenau, Wilków na Willenau, Zabierzów na
Hinterwalde, Zawada — Lichten O/S, Grocholub na Erbersdorf, Piętna na Teich*
grund.

Wielkie pożary w powiecie
pszczyńskim
W ub. środę, w południe z niewyjaśnio
nej* przyczyny wybuchł pożar w zabudowa
niach gospodarczych Franciszka Wada wi
eża w DzieCkówicach i zniszczył detal mie
szkalny, czem wyrządził szkodę na około
3.000 złotych.
Tego samego dnia wieczorem o godz. 23
wybuchł pożar w zabudowaniach pracow
nika kolejowego Jana Szafrąna w Rudołtowicach, gdzie zniszczył dom mieszkalny,
kilka q. zboża i sprzęt domowy. Szkoda
wynosi 2.500 zł. W akcji ratunkowej wzię
ły udział straże pożarne z Pszczyny i Ru*
dołtowic.

Następuj teraz szereg uchwal inwestycyj
nych Uchwalono zaciągnięcie dwóch pożyczek
ze Ś1 Funduszu Gospodarczego — 75 i 50 ty
sięcy złotych, a to na budowę baraków mi es z.
kalnych 1 kanalizacji
Szereg punktów inwestycyjnych zakończy!
wniosek nagły radnego Doleżyka. Proponuje on
zwołanie Komisji 7-osobowej. któraby ustalała,
jakie roboty mała być w Chorzowie wykonane
i określała Ich kolejność. Chodzi o jak najra
cjonalniejsze zużycie pieniędzy, które mają być
Katastrofa samochodowa
Magistratowi przyznane w związku z 4-Ietnim
w Pszczyńskiem
rządowym planem inwestycyjnym Do Komisji
mają wejść: 2 przedstawicieli Rady Miejskiej, 1
Poważna katastrofa samochodowa wy
przedstawiciel Magistratu i 4 z pośród obywa, darzyła się w ubiegły czwartek, dnia 2-go
telstwa miasta. Przewaga- czynnika obywatel bm. na szosie Ornontowice—Orzesze. Ja
skiego — poza radzieckiego .— jest tu bez dący wymienioną szosą w całym pędzie sCy
względna

mochód półciężarowy, stanowiący właS.
ność kupca Mańki z Wielkich Hajduk skrę
cił nagle w bok i wjechał na przydrożne
drzewo, ulegając rozbiciu.
Spod szczątków rozbitego auta wycią
gnięto szofera i trzech pasażerów, którzy
odnieśli w katastrofie szereg poważniej
w przyszłym tygodniu (od 6 do 11 lipca szych ran. Rannych odwieziono do szpita
1936 r.) będą czynne:
la w Orzeszu.
W Starym Bieruniu W poniedziałek,
Przyczyną katastrofy był niespodziewa
dnia 6 lipca rb. od godziny 10 do 13 w ny defekt kierownicy auta.

Biura porady
prawnej „Katolika“

restauracji p. Wawrzyńca Barusia przy
Rynku 9.
W Radzionkowie w środę, dnia S.
lipca. rb do południa od godziny 9 do
12 w domostwie Kolportera „Katolika1
p. Ja>kóba Cjchowskiego przy ulicy Gli
wickiej koło targowiska.
W Katowicach w czwartek, dnia 9
lipca do południa od godziny 8 do
12 w redakcji „Katolika" przy ul. Bato
rego 4 (blisko placu Miarki).
W Mikołowie w piątek, dnia 10 lipca
do południa od godz. 8 do 11 w Ober
ży Krakowskiej o. J. Kiela, ul. Krakow
ska 23 (przy targowisku).
Zaznaczamy jak najwyraźniej, iż
nasze biura porady prawnej sa czynne
tylko w dni wyżej podane. W inne dni
1 o innym czasie nie udziela się porad, a
zatem trzeba sie zastosować ściśle do
Dodanych dat i godzin. Do porady może
przychodzić każdy czytelnik tam, gdzie
najdogodniej dla niego.

Śmierć matki 10 dzieci
w wagonie kolejowym
< Pociągiem osobowym Lubliniec — Herby
Śląskie wyjechała w ub. czwartek o godz 5.07
rano Janina KawczyKowa. żona st. magazyno
wego kolej, w Lublińcu marka 10 dzieci., Tuż
przed stacja Lisów oświadczyła jadącym z nią
kobietom, że robi sie iei słabo. Pasażerowie u"
dzieül'i mdlejącej natychmiastowej pomocy, a
wyniósłszy ia na stacji w Lisewie, zastosowa'i
środki cucące. Krawc/.ykowa jednak nie odzy
skała przytomności i wkrótce wyzionęła ducha.

Zniknęła kasetka z 4.000 złotych
Stefanja Studencka, zam. w Cieszynie
przy ul. Sarkandra Nr. 1 doniosła policji, że
w czasie od maja do 1 bm. skradziono jej z
mieszkania małą żelazną kasetkę zawierają
cą 3.000 zł, 2 000 Kcz. oraz obrazek meta
lowy z wizerunkiem Matki Boskiej; łączna
wartość skradzionej własności wynosi —
4.000 zł.
Poszkodowana zauważyła kradzież do
piero w dniu 1 bm., gdy zamierzała złożyć
dalsze oszczędności do kasetki.

Sobota, dnia 4 go Ilpca 1936 r.

Filipina Damplerre
^powiadanie z przeszłości Flandrii!

4)

(Dokończenie) Paryża. Opłakuję śmierć pana mego i jednak osłabione wiezieniem i samotno* które miałam wnieść jako wiano w dom
tylu świetnych rycerzy Francji; jednak ścia ciało nie zdołało już przenieść tej księcia Edwarda.
v
vm.
Gdy podano skrzyneczkę, popatrzy
czułem sie szczęśliwy, gdym myślał o ostatniej boleści.
Upalny dzień lipcowy zbliżał się ku was, Pani Uzyskałem też od wuja po"
ła zadumanem okiem na klejnoty, któ*
IX.
końcowi; ostatnie promienie zachodzą zwolenie na mówienie z Wami jeszcze
rych nigdy nie nosiła, potem wyjęła dwa
cego słońca wciskały się przez wąskie dziś wieczór.
Krótki czas wystarczył dla strawie drogocenne pierścienie i oddała je słu
okna do komnaty Filipiny. Jedno okno
— Niech ci to Bóg nagrodzi, Paulu — nia młodego życia Filipiny. Czuła ona, żebnym. złoty zaś łańcuch odłożyła na
było otwarte, gdyż chore piersi Filipiny rzekła Fiłipimna. — Jeżeli będę jeszcze gdy nadeszła jesień, że zbliża się koniec. bok, mówiąc:
potrzebowały wciąż dopływu świeżego kiedy szczęśliwą, to ty nim będziesz Codziennie jeszcze, choć ostatkami sił,
— To przeznaczam dla Raula Advepowietrza.
wraz ze mna.
chodziła do kaplicy; codziennie zmusza nier, który mi tak wiernym był przyja'
Filipina siedziała u okna w zaduma"
Promień nadziei ożywił na nowo smu ła słabe palce do pracy przy kółowrot cielem.
niu. Przypomniał jej się podobny wie tne serce Filipiny. Wierzyła ona, tak jak ku.
Potem wybrała medalion, wysadza
czór w jej życiu.
wielu innych, że świetne zwycięstwoWkońcu jednak osłabienie silniejsze ny perłami i oddała go kapelanowi, mó
— Tak siedziałam — mówiła sam do Flamandczyków otworzy jej więzienie, było od iei woli: musiała pozwolić słu wiąc:
siebie — u okna w zamku Winendaele oraz wiezienia jej ojca i braci i zaprowa żebnym, aby położyły ja na łóżko. Po
— Proszę was. Ojcze, abyście oddali
w ostatni wieczór przed wyjazdem mym dzi ich wszystkich wkrótce do kraju oj tem lcaząła przywołać kapelana i ostatni to małżonce księcia Edwarda. Izabeli
do Paryża. Tylko, że wtenczas była czystego.
raz oskarżyła się przed nim ze swych francuskiej. Powiedzcie jej, że ostatniem
przy mnie matka. Spoglądałam wtedy
Szczęśliwe sny otaczały ją nocą, w przewinień. Były to przewinienia słabo* mem życzeniem było: jej szczęście. Re'
na zielone łąki i łany kwitnące mej oj dzień zaś nasłuchiwała wciąż, ażąjj nie ści, które tyle już razy obmyła łzami sztę klejnotów sprzedajcie Ojcze i ofia
czyzny i byłam wolną. Siedem lat mi" zbliżają sie ci, których .oczekiwała — prawdziwej skruchy. Ukończywszy spe rujcie te pieniądze dla ubogich, zwłasz
nęło od tej chwili, a mnie się zdaje, że lecz oni nie przybylu. Zniszczone na" wiedź, rzekła do kapelana:
cza zaś dla nieszczęśliwych więźniów.
to siedem wieków.
dzieje złamały wkońcu jej serce. Jakkol
— Chciałabym teraz rozporządzić
Więc.ei mówić nie mogła.
Wzniosła oczy ku niebu, na którem wiek wielkiem było jej pobożne podda moją własnością.. Podajcie mi skrzynecz
Spowiednik przyrzekł spełnić świę
ukazywały się pierwsze gwiazdy i do nie się, z jakiem przyjmowała i znosiła kę z klejnotami, które podarował mi kie cie ostatnie jej życzenia, potem zapytał,
dała:
zsyłane na nia przez Boga cierpienia, to dyś król Filip, mój ojciec chrzestny, a czy pragnie przyjąć ostatnie Sakramen— Doświadczyłeś mnie ciężko, o Pa
ta święte. Gdv Filipina dała znak pota
nie, przeto oko Twe wejrzy na mnie mi'i
kujący, wyszedł, aby wrócić po chwili
łościwie. W Tobie, Panie, nadzieja moja. |
z Wiatykiem, w towarzystwie burgra"
Przeżegnała się i znów zadumała się
biego i kilku sług, niosących pochodnie.
głęboka
Przed udzieleniem Komunii św. raz
Po chwili ktoś otworzył podwoje
jeszcze kapelan głośno przemówił do
komnaty. Filipina podniosła oczy zdu
Filipiny:
miona, a zdziwienie jej wzmogło się je
— Córko moja, czy przebaczasz
szcze. gdy usłyszała słowa:
wszystkim swym nieprzyjaciołom?
— Nje lękajcie się. szlachetna Pani,
— Przebaczam z całego serca — od
to ja jestem, Paul, uniżony wasz sługa.
rzekła — i proszę Boga, aby zjednoczył
W tej chwili służba wniosła świece
nas wszystkich w raju.
zapalone: przv ich świetle ujrzała Fili"
Wyraz nie wysłowionego Pokoju upina Paula. Blady był i wycieńczony,
siadł na jej twarzy, gdy otrzymała za'
zbroja jego pokryta była kurzem, gdzie
staw Miłości Bożej. Zdawała się być
niegdzie widać na niej bvło ślady krwi.
skupiona w sobie.
— Wielki Boże! — zawołała Filipi
Rajz tylko otworzyła oczy i rozej
na. — Co się stało, że zjawiasz się tu,
rzawszy się wokoło, rzekła:
jak widmo grobowe!
— Nie ma nikogo z moich, ale Bóg
— Bóg dał, że uszedłem śmierci —
jest przy mnie.
odrzekł Paul — choć wracam z bitwy.
Były to ostatnie jej słowa. Wkrótce
Flamandczvcv odnieśli zwycięstwo. W
potem wieża w Luwr mieściła już tylko
dniu 11 łipea mieszkańcy waszych miast
ziemska powłokę szlachetnej męczenni
rzemieślnicy i mieszczanie, pobili pod
cy Filipiny Dammerre.
Courtrav wielką armję, złożoną z naj"
*
.
*
crzednieiszych rycerzy Francii. Pan mój
Sprawiedliwość Boska nie pozosta
Robert de Artois padł pod toporem ja
wia jednakże bez kary podobnego bez
kiegoś rzeźnika: pod hasłem bojowem
prawia, jakie spełnione zostało na Fili
„Lew Flandrii“ rozbite zostało w puch P-o przedstawieniu „Tosci personel i zespół artystyczny paryskiej opery komicznej, która pinie. Filip Piękny umarł młodo, zniena
jest
własnością
rządową,
przystąpił
do
strajku,
okupując
cały
teatr.
rycerstwo francuskie.
widzony przez swych poddanych. Trzej
Filipina powstała. Z twarzą zarumie
jego synowie panowali jeden po drogim,
nioną od radości zapytała głosem drżą"
przez czas bardzo krótki; żaden z nich
cym:
nie pozostawił następcy, tak, że na nich
— Flandria zatem jest wolną?
Warszawa, w lipou.
wynika, iż blask o dnia poprzedniego wygasł ród Kapetineów w prostej linii.
— Któżby mógł wątpić o tern po ta
Dnia 19 ub. m. dokonano w obserwator wzrósł o całą wie.kość gwiazdora, osią
Córka Filipa, Izabela, wniosła w dom
kim dniu ?
jam warszawskiem zdjęć fotograficznych gając jasność 2.1 wielkości gwiazdowej, a
angielski
rzekome prawa do korony fran
nowej gwiazdy w Konstelacji Cefeusza, od więc równa jasności gwiazdy polarnej. Re
— A ojciec mój i bracia?
cuskiej,
wskutek
czego powstała krwa
krytej
w
Niemczech
w
dniu
poprzednim.
Z
Odzyskają wolność.
wizja atlasów w danej okolicy nieba wyka
wa
wojna
stuletnia,
która doprowadziła
pomiarów,
wykonanych
na
kliszy
wyzna
zała,
iż
na
miejscu
Nowej
Cefeusza,
nie
by
— A tv, mći Paulu?
czono dokładnie pożycie Nowej na niebie, ło przedtem gwiazdy jaśniejszej od 9,5 wiel Francję nad brzeg przepaści. Była to
— Ja spełniłem swa powinność. Zda komunikując rezultat centralnemu biuru
kości gwiazdowej, czyli iż blask Nowej słuszna kara za okrucieństwo, spełnione
je się, że na to zostałem przy życiu, astronomicznemu % Kopenhadze. Z obse-r musiał
wzrosnąć w ostatnich kilku dniach na Filipinie Dampierre.
abym wieść o naszej kiesce poniósł do wacji Nowej, dokonanych w dniu 20 ub. m. conajmniej tysiąck:otnie.
(Koniec).

Nowoodkryta gwiazda świeci coraz silniej

Jak długo człowiek
żyć powinien?
Wedle doświadczeń naukowych każ
de stworzenie żyć może 5 do 6 razy tak
długo, jak długo rosło. Człowiek zatem,
który to nieraz do 25"go roku rośnie, powinienby także żyć 5—6 razy tak dłu"
go, czyli 125 do 150 łat. Wobec tego,
stwierdzonego niejako prawa, obecna
śmiertelność ludzi wydawać się musi c•
gromna. Brednie trwanie życia ludzkie"
go wynosi w Europie obecnie 30 do 40
lat, a prawidłowa (normalna) długość
życia naznaczona jest tylko na 70 do 75
lat (po wyłączeniu z obliczenia dzieci).
Wnioskując wstecznie .trzebaby myśleć,
że człowiek prawdłowo tylko do 14 lub
15 roku życia rośnie. Nikt z nas doro
słych tego o sobie zapewnie powiedzieć
nie może. Wobec tego jest pewnikiem,
że człowiek może i powinien dłużej żyć.
aniżeli zwykle dziś żyje. Na dowód, że
twierdzenia nasze nie sa tylko błahemi
domysłami, podajemy tu dziś zestawie

nie takich przypadków, które dowodzą,
Gilkmr Maccraine żył 190 lat w je"
iż człowiek nawet jeszcze większy fun" dnym i tym samym domu.
dusz życia w sobie mieści od wyżej
Hufeland opowiada nam o pewnym
wspomnianych 150 lat.
węgierskim pastuchu koni, który 187 łat
Najwyższy wiek osięgnał wedle bi żył.
blii Metuzalem, gdyż miał żyć 969 lat.
Kentigern, o którym wspomina SpotsDomyślają się niektórzy, iż podział cza wood, umarł w 185-tym roku życia.
su różnił sie wtenczas od naszego i że
Opat Jan Baldeck umarł w roku 1348
lata były krótsze. Ale nie będzie sie nam w 186'tym roku życia.
to wydawać czczemi tylko domysłami,
Takiego samego wieku dożył węgjer
gdy sobie przypominamy, iż wielu in"
ski
pater Czartan, który zmarł 1734 r.
nvch ludzi także znacznie przekroczyło
Medyczne
czasopismo „The Lancert“
długość życia ludzkiego, za prawidłową
doniosło
w
roku
1878, iż rolnik Miquel
uznana.
Otóż pater Maffens wspomina w Boks, wedle pewnych stwierdzeń, żył
swych dziejach Indyj o mężczyźnie imię 180 lat.
W Fredericlitown, w Północnej Ame
niem Numis.
Zdarzyło sie to w wiosce N. Przyje ryce, zmarł w r. 1797 pewien mulat w
chałem do Cusrpa, który w roku 1566 u- 180 roku życia.
marł przeżywszy 370 Lat; po cztery ra"
Jan Roven we Węgrzech żył 172, a
zy odnawiały mu się zęby, jako też wło żona jego 164 lata.
sy i broda.
Henryk Jenkins umarł 6 grudnia 1670
Tomasz Cara dożył — wedle kroniki r., przeżywszy lat 169.
kościelnej w St. Leonhard — 207 lat.
Jonas Surington w Norwegii, który
W Rosji mieszkał w roku 1825 czło r. 1747 w 159 roku życia umarł, oże
wiek, który żył 202 lata.
niwszy się kilkakrotnie pozostawił je"
Don Juan Taveira de Lima umarł w _ dnego syna liczącego 103. a drugiego liroku 1738, przeżywszy 198 lat
lezącego 9 lat.

Maria Rriou, która roku 1838 w Saint
Beal w 158 roku życia umarła, pobiera
ła przez 92 lata rentę. W ostatnich 10 la
tach używała tylko sera i mleka kozie
go; ciało jej ważyło tylko 42 funty.
Tomasz Damme de Leighton umarł
20 lutego 1648, przeżywszy 154 lata.
Tomasz Parr, włościanin, mieszkają
cy w Wipnington w Anglii, uiąarł 1635
r. w 152 roku życia. Kilka miesięcy
przed swa śmiercią przedstawiony był
angielskiemu królowi Karolowi I. jako
nadzwyczajność. Podano mu do jedzenia
najsmaczniejsze rzeczy, wskutek czego
starzec wkrótce zmarł na cierpienie żo*
Lądka. Niezawodnie byłby on jeszcze
dłużei 2vŁ gdyby był przy swym po
wszednim Chlebie j przy swem mleku
pozostał.
Każdy zapewne jest ciekawym, la
kierni to środkami ludzie ci tak długie
życie osiągnęli. Jest jedną z najwięk"
szych tajemnic przedłużenia sobie ży
cia: umiarkowanie i praca, lecz umiar
kowanie nie tylko co do jedzenia i picia,
ale umiarkowanie pod każdym wzglę"
dem, a zatem i w gracy*.

Soßota, dnia 4eo Hoca 1936 r.
r

Śmiech Io zdrowie.

Przygoda w tramwaju
Było to w dzień Wigilii, taki prawdzi"
wy 'dzień wigilijny, ze śniegiem miło skrzy
prącym pod butami, mroźnym, czystem po"
wietrzem. lasem choinek na rynku i tłuma
mi ludzi o wesołych twarzach.
Biegałam po mieście za świątecznemi
sprawunkami. Obwieszona i obładowana
krępującemi swobodę ruchów paczkami i
paczuszkami, postanowiłam przejechać
tramwajem kilkaset kroków dzielących
mnie od Rynku. Nadjeżdżał' właśnie, trze"

Ach wybaczy pan, myślałam, że to noga męża...

szcząc i chwiejąc się starożytny, mały,
śmieszny krakowski tramwaj linji numer 1.
We wnętrzu wozu ludzie cisnęli się i
gnietli jak śledzie w beczce. Niewiele lepiej
było na platformie. Dostałam się na nią ja
kimś cudem, przedarłszy się przez gałęzie
choinki stojącej "a stomiu, sznurkiem przy
wiązanej do poręczy. Musiałam zatrzymać
się w wejściu — obok mnie stał jakiś mło
dy szofer, za mną kilku chrześcijan i kilku
żydów, wkładających tamtym brudne bro"
dy za kołnierze.
Z największym wysiłkiem utrzymywa
łam równowagę na trzęsącym się i podska
kującym pomoście. Zauważył to stojący o
bok mnie szofer. — Niech sie pani oprze o
mnie, — odezwał się — bo to' niebezpiecz
nie stać tak bez oparcia w wejściu.
Podziękowałam mu i oparłam się o jego
ramie. Przystanek. Nim tramwaj ruszył, u"
wolniłam od paczek lewa rękę i poczęł im
szukać jakiegoś oparcia. Poręcz z lewej
strony wejścia zasłaniały gałęzie drzewka
stojącego na stopniu. Spojrzałam wgórę i
zobaczyłam jakiś skórzany as. Niewiele
myśląc, podniosłam rękę i chwyciłam

pas, W tej samej chwili gdzieś na przodzie
wozu odezwał się dzwonek... i tramwaj
stanał.
Puściłam nieszczęsny pasek i pytająco
spoglądałam na szofera. Roześmiał się i
rzekł: — Tak, proszę pani, to jest pasek od
dzwonka, którym konduktor daje sygnały
motorowemu.
Roześmiałam się i ja, a za mną wszyscy
pasażerowie pomostu. Przestaliśmy się
śmiać na widok konduktora, przedzierające
go się ku pomostowi. Wcisnął się między
mnie i szofera i wyjrzał w stronę pomostu
motorowego. Nie zauważywszy niczego,
cofnął sie. Natychmiast z drugiego końca
wozu wysunęła się głowa motorowego.
Przez chwilę pytającym wzrokiem patrzył
na mnie i szofera, mruknął coś i schował
się. Konduktor był wyraźnie zdenerwowa
ny. Pomrukując wydawał bilety i spoglądał
ku pomostowi, na którym widać było ple
cy motorowego. Po chwili znowu docisnął
się do wyjścia i długą chwilę wyglądał.
Gdy się cofnął, z drugiej strony wychynął
motorowy.
Pasażerowie pomostu z trudem wstrzy
mywali się od śmiechu, natomiast z wnę
trza wozu zaczął dochodzić pomruk nieza
dowolenia.
Gdy głowa motorowego wysunęła się
Po raz trzeci, wyjrzał i konduktor. W mil
czeniu zeskoczyli na ziemię, przykucnęli o"
bok siebie i poczęli oglądać koła i spód wo"
zu.
Pierwszy podniósł się bileter, spojrzał
na dach wozu, później na motorowego i za

pomylił się i mówił, że Abel zabił Kaina, zawo
łał uradowany: „A dobrze mu tak, boć też
wprzód zabijał zawsze Kain niewinnego Abla“.
Mądry pies.
— Wiesz, są czasem takie mądre psy, że
przechodzą rozumem swoich panów.
— Też nowina, ja sam mam takiego psa.
Nie ugryzie.
— „Nie łap Adasiu psa za ogon, bo cię u*
gryzie“.
— „A przecie on ’am nie ma zębów!“
Na wsi.
— Wojtek, a jako to ta jest z tym telegra
fem, że jak na Jednym końt u stuka, to na drugim
gada?
— Ano tak samo, jak gdyby psu z tyłu na
ogon nadepniesz, to z przodu pyskiem szczeka,
Z tą różnicą.
Gdy mąiż wraca do domu, cień zdradza za
Michałek jest ordynansem n porucznika.
miary jego żony.
,
Kiedy go zapytano cz> je^t zadowolony ze swe
go pana — odpowiedział— O, jeszcze jak! Żyjemy z panem porucz
— Tak. dzwoniliście, żeby stanąć. My
śle sobie: stało sie co? Może chcecie kogo njkiem jak przyjacie'e, a nawet codziennie trze
wyrzucić z tramwaju? No tom stanał i piemy sobie wzajemnie mundury, tylko z tą ró
żnicą, że ja mój .mundur podczas trzepania no
czekam.
— Co? — wrzasnął konduktor — Ja szę na sobie.

dzwoniłem? Żeby kogoś wyrzucić z tram
waju? Was wyrzucą!
No i pokłócili się Krzyczących funkcjo"
narjuszy tramwajowych zaraz otoczył
tłum gapiów. Posypały się docinki i zachę
ty:
— A to ci maja buzie, jak przekupki!
— Obcasem go. nie lezykiem!
— Magistrackie złodzieje!
— Za łeb go i o ziemie!
Tramwaj trząsł się z radości. Pierwszy
opamiętał się motorowy. Wskoczył do
tramwaju i ruszył z wściekłością. Konduk
tor natomiast wdarł s*e na tylny pomost i
piorunując nas wzrokiem zapytał: — Kto
tu z państwa dzwonił? Kto pociągnął za
ten pasek?
— Nikt tu nikogo, za nic nie pociągnął!
— odparł z godnością 1 oburzeniem szofer.
Spojrzałam na niego z wdzięcznością.
— Wie pani. zastanawiam się, czy nie nale
żałoby kapelusz mój przerobić. Wydaje mi się Gdy wysiadałam w Rynku, ukłonił mi się
nieco za wysoki...
li porozumiewawczo zmrużył oko.
M. L.

Humor.
Można mu wierzyć.
— Panno Mario ia panią tak kocham, że cią
gle myślę o pani... o jej jasnych włosach i nie
Męskich oczach.
— Czy można panu wierzyć? To samo pe
wrnie pan mówiłeś Helence, z którą byłeś zarę
czony.
— Przysięgam pani, że nigdy! Ona m.ała
czarne włosy i piwne oczy.

Dobra odpowiedź. •
Pewien kaznodzieja miał zwyczaj często
powtarzać swe kazania o zmianie obyczajów,
tak, że się to wreszcie słuchaczom sprzykrzyło.
Wysłali więc kilku z ich grona z prośbą, aby
>
„Hazardzista“ w Monte Carlo.: Przepraszam im zechciał inne kazanie powiedzieć,
— Chętnie to uczynię — odpowiedział ks ądz
pana, nie mógłby mi pan wskazać, gdzie tu jest
— jak tylko inne życie prowadzić zechcecie.
gabinet dla graczy w „66“.

Oni 1 my.
Amerykanin: — Od dwudziestu lat pzyiei*
di am do Europy i nigdy nie spotkałem finansi
sty na naszą miarę.
Europejczyk: — Nic dziwnego, bo u nas tacy
finansiści siedzą za kratką.

W koszarach.
pytał: — Dlaczego stoimy? Czy się Co ze"
Oficer:
—
Kanonier
Pająk, po co armata ma
psuło?
— Zepsuło? Nic sie nie zepsuło! Stana lufę?
— żebym miał co czyścić panie porucznika.
łem, bo zadzwoniliście...
— Co? Ja? Poco? — zapytał sie kom"
Mazur na kazaniu.
dukt or.
Mazur słysząc podczas kazania, jak ksiądz
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Gdy bramkarz czyści okno wystawowe.»
Szkolne wymówki.
Nauczyciel (do jednego ucznia): Dlaczego
późno przyszedł?
— Bo nie mogłem znaleźć książek.
— A ty drugi?
— Bo nie mogłem znaleźć książek.
— A ty trzeci?
— Bq mi się krew puściła z nosa.
— A ty czwarty?
Ten zamiast odpowiedzi zaczyna płakać.
— Czemu płaczesz? — pyta nauczyciel.
— Bo oni już wszystko powiedzieli, a ja nie
wiem, co powiedzieć.
Babka.
— Słuchaj malutka, czy mogę pomówić z
twoją babką?
— Niech panj trochę zaczeka, aż skończy
toaletę. Czyści właśnie swój ząb.

Praktyczny sposób ścinania drzewa.

W kuchni
Żołnierz: — Franiu, czy serce panny jest
wolne?
Kucharka: — Idź pan, idź, mówisz o sercu,
a myślisz o wątrobie, którą smażę dla państwa
na wieczerzę.

Przygody ftlacka. @u2y

Maciek Buła, kłaniając się celnikowi, sam się schwycił, że pod kapeluszem wonne cygara przemycił!

SoBota, dnia i'go tinea 1936 r.

Maszyna do szycia, tak dziś rozpo
wszechniona, liczy dopiero 92 lat swego
istnienia.
Pierwszy pokaz szycia na maszynie
odbył się w Bostonie 14 czerwca 1844
roku. W dniu tym widniały na wszyst*
kich .płotach i domach ogłoszenia: „Dziś,
dnia 14 czerwca 1844 r. po południu o
godzinie 5 odbędzie się w hali sprzedaż'
nej magazynu konfekcyjnego Auburn
wielkie szycie popisowe — pięć najlep
szych i najzdolniejszych szwaczek staje
do współzawodnictwa z maszyną do szy
cja, wynalezioną przez naszego współ"
obywatela Eljasza Howe“.
Kim był Eljasz Howe? Biednym sy
nem szewca w stanie Massachousets;
uczył ię na mechanika u optyka Dawida
w Bostonie. Myśl o maszynie do szycia
prześladowała go od wczesnej młodości.
W swoim bjednvm warsztaciku mecha"
nicznym, spędzał długie godziny nad ob
myśleniem konstrukcji, ale przedewszy"
stkiem mozolił się Howe nad ściegiem.
Podobno dopiero obraz włóczni, których
ostrza zakończone są otworkami, pod
dał mu myśl urządzenia i umieszczenia
igły, dzięki czemu osiągnął doskonały
ścięg.
Pokaz w magazynie p. Aubum prze"
szedł wszelkie oczekiwania widzów.
Howe na swej maszynie ukończył pracę
prędzej, niż pięć najzdolniejszych szwa
czek. choć miał tę pracę pięciokrotnie
większą.
Dziwnem się wydało, źe ten wielki
triumf nie popchnął naprzód sprawy ma"
sowej produkcji maszyny. Poprostu nikt
się nią dalej nie zainteresował.
Dopiero po kilku latach wyjechał
Howe do Anglii z modelem maszyny, już
znacznie ulepszonej. Znalazł tam kupca,
Wiliama Thomasa, fabrykanta kufrów z
Cheapsjde, który miał zapłacić Howemu
240 funtów szterlingów i płacić 3 funty
za każdą wyprodukowana maszynę —
z warunkiem, że Thomas uzyska na An
glię patent.
Patent oczywiście uzyskał, jednak
nie dał Howemu ani grosza, tak, że ten
W skrajnej nędzy powrócił do Ameryki.
Tymczasem maszyna do szycia co
raz częściej zaczęła się ukazywać i w
Ameryce. Zaczął ją wyrabiać Isaak Me"
rit Singer.
Howe zupełnie zgnębiony niepowo
dzeniami i walka o kawałek chleba, po
czątkowo wcale nie dochodził swych
praw. Za namową przyjaciół i po poży
czeniu przez nich pieniędzy, wszczął pro
ces. który wygrał dzięki posiadaniu na
swa maszynę patentowi. Singer musiał
zapłacić no 5 dolarów za każdą wypro"
bukowaną maszynę, a ponieważ w roku
1862 sprzedano ich 300 000 sztuk, przeto
Howe otrzymał półtora miljona dola
rów.
Po spłaceniu wspólników procesu,
Howe z pozostałych pieniędzy wybudo
wał fabrykę maszyn do szycia w Brid
geport.
Niedługo jednak cieszył się powodze
niem, gdyż umarł w roku 1867 mając lat

48. W dniu śmierci został nagrodzony
na wystawie w Paryżu i odznaczony
wstęga Legji Honorowej.
Howe nie jest jednak powszechnie uważany za wynalazcę maszyny do szy"
cia. Niemcy uważają, że pierwszy wy"
nalazł maszynę do szvcja Madersperger,

Francuzi zaś twierdzą, że krawiec Thr
monnier. Inni znów utrzymują, że Eljasz
Howe udoskonalił tylko maszynę Thi"
moimi era; najprawdopodobniej, żarów"
no Howe jak Thimonnier równocześnie,
ale niezależnie od siebie, pracowali nad
maszyną do szycia.

4©=lecie kapłaństwa 1ks. prałata Brandysa
W pniedziałek, 29 czerwca br. — jak do"
nosiliśmy — obchodziła parafia Michałkowi"
ce (pow. katowicki) jubileusz 40iecia ka"
płaństwa swego czcigodnego i zasłużonego
proboszcza, Przew. prałata, kanonika i dzie
kana Pawła Brandysa. Uroczystość rozpo"
częła sie już w niedziele wieczorem pocho"
dem przez wieś przed probostwo, gdzie sie
zatrzymał. Tam powitał Jubilata prezes
parafialnej Akcji Katolickiej, o. Kowalski,
który złożył ks. prałatowi Brandysowi ży"
czernią z okazji jubileuszu. Czcigodny Jubilat
odpowiedział dłuższem przemówieniem i
okrzykiem na cześć Ojca św. i p. Prezyden"
ta Rzeczypospolitej Polskiej. W drugim
dniu jubileuszu (uroczystość śś. Piotra i
Pawła) zgromadzili sie na Placu Wolności
parafianie z Michałkowie. Bytkowa, Bań'
gow. Maciejko wic i Przełajki. Tu też witali
JE. ks. biskupa'sufragana dr Bromboszcza,
który przybył na uroczystość jubileuszowa.
Potem ruszyli w pochodzie przed próbo'

stwo, gdzie przedefilowali przed JE. ks. bisk.
Bromboszezem, Jubilatem oraz przedstawi"
cielami władz i duchowieństwa. Na czele
pochodu jechała barwna banderia konna,
potem szły liczne bractwa kościelne j orga"
oizacje świeckie z chorągwiami i sztanda"
rami. W międzyczasie przybył Najprzew.
ks. biskup ordynariusz dr Adamski, aby
osobiście złożyć życzenia ks. Jubilatowi
Potem Jubilat w licznej asyście odprawił
uroczysta Mszę św. Po -ołudniu odbyły się
uroczyste nieszpory, zaś wieczorem akade
mia na sali p. Benkego. Do bardzo licznie
zebranej publiczności przemówił p: Kowal"
ski, ks. wikary Godziek wygłosił referat o
kapłaństwie, a p. Szopczvk mówił o zasłu"
gach ks. prałata na polu pracy religijnej i
narodowej. Ks. Jubilat Podziękował za ży"
czenia i urządzenie uroczystego obchodu,
który był prawdziwa manifestacja na cześć
zasłużonego kapłana i obywatelä'rodaka.

KTÓRE JAJKO JEST SUROWE,
A KTÓRE GOTOWANE?
Zzewrfątńr.. nłd «Öfn» feg»
stwierdzić—trzeb* dopiero 8 tłu o
.skorupkę. Tak samo jest z Kawą,
Słodową Kneippa..Trzeba naciąć!
ziarno, żeby zobaczyć wewnątrzi
słód. Ten zdrowy, pożywny, niev,zastąpiony w racjońainem odty.
wiajjiu słód zawieją tylko

Kawa

Słodowa Kneippa
Nadesłane.
Srebrne gody małżeńskie,

Wielopole. W niedzielę 5 liipca obchodzi nasz
długoletni wierny abonent p. Walenty Nieszporek i jego zacna małżonka Zofja 25-lecie poży
cia małżeńskiego. Szan. Jubilatom zasyła ser
deczne życzenia zdrowia, szczęścia, j błogosła
wieństwa Bożego i żeby dożyli złotych godów
małżeńskich. Ryszard Piekorz, agent „Katolika*
Do życzeń przyłącza się Redakcja i Administra
cja „Katolika“ jako też objazdowy Eto. Kowalik.

Odpowiedzi redakcji.

Posługujcie sią bon ami zapomogowemi
przy udzielałniu jałmużny
Nie dawajcie nigdy gotówki Prawdziwie bie
di.y z wdzięcznością przyjmie iakąkolwiekbądź
jałmużnę. Napewno biednym nie jest, który ha
tasuje na widok otrzymanego bonu zapomogo
wego. Żebracy, żądający jałmużny w gotówce,
wydadzą po największej części pieniądze na zby
teczne rzeczy np wódkę, papierosy itp Nato,
miast w. kuchniach ludowych za 10 groszy w
bonach już. otrzymać może biedny śniadanie
bonach już otrzyma ćmoże biedny śniadanie
względnie obiad Inne towary wzaorian za u.
zbierane bony otrzymuje się przez biuro Kato
wickiego Okręgu Caritas przy ul. Krasińskiego
naprzeciw Zakładów Technicznych (Nowy
Dom).
Bony można nabyć po 2 — 5 — 10 groszy w
następujących miejscach:
Katowice:
1) Katowicki Okręg Caritas, ul. Krasińskie,
go naprzeciw Sl Zakładów Technicznych teł.
332.36, 2) Księgarnia Katolicka, ul św. Jana 14,
3) Księgarnia Nowicka ul Bronisława Pierac
kiego. 4) Księgarnia TCL ul Francuska. 5)

Tabak, fabryka czapek, 3 Maja. 6) Wojciechów
»kiego skład kol., Kościuszki 22. 7) Czarnecki,
skład kol., Żwirki i Wigury, 8) Sikora skład kol.
Kościuszki 33. 9) Probostwo przy kościele ka
tedralnym. ul Mikołowska, 10) Pietruszka, dro
geria pod Orłem, ul Marszałka Piłsudskiego
66. 11) Korol, skład kolonialny. Mikołowska 17,
12) Gąjda, piekarnia. Jagiellońska 5, 13) Probo
stwo przy kościele garnizonowym, Kopernika.
Zawcdzie:
1) Leszik. skład kolonialny, ul. Krakowska
46. —
Bogucice:
1) Probostwo Bogucice ul Ks Markiefki,
2) Zakład ks. .Markiefki SS, Jadwiżanki, 3) p.
Lukaszkowa, ul. Markiefki 37 I p.
Załęże:
1) Drogerja pod Orłem p. Mielcarskl. ulica
Wojciechowskiego 5S, 2) Drogeria Fikus, ulica
Wojciechowskiego 28, 3) Knopp, skład kolonial
ny. ul Wojciechowskiego 20.
Dąb:
1) Komendant Policji p Ryborz. Policja

Na autobusy nie będzie my już czekać na ulicy
Katowice, 4 7.
W ub. czwartek Dyrekcja Śląskich Linij Au
tobusowych zaprosiła przedstawicieli prasy ślą
sklej, by pokazać nowe lokale swych bjur j no
wą poczekalnię dla pasażerów. Mieszczą się one
w własnym domu Śi. L. A„ w najlepszym i do
godniejszym" dla publiczności punkcie, na rogu
pi. Marsz. Piłsudskiego i ul. Zamkowej (pi. Pił
sudskiego 7).
tnowację tę należy powitać z uznaniem, gdyż
dotychczas pasażerowie musieli wyczekiwać
odejścia wozów na ulicy, bez względu na po
godę j warunki atmosferyczne. Stan ten budził
często niezadowolenie. Nową poczekalnię sta
nowi obszerna sala 2 wygodnemj ławkami ; sto
ła-tui; w jednej ze ścian mieści się okienko in
formatora, który udziela wyjaśnień przez cały
czas ruchu autobusowego. Niezwykle ważną

instalację stanowią ustępy, mieszczące się w
podwórku domu, ubikacje publiczne, których tak
brak w śródmieściu Katowic (w ten sposób Śl.
L. A. wyręczyły magistrat, który jakoś nlę kwa
pi się z budową publicznych klozetów!) — W
najbliższych dniach w poczekalni zostaną za
instalowane zegary i świetlne tablice automa
tyczne,' oznajmiające wyjazd autobusu. Należy
zaznaczyć, że narożnik placu jest główną sta
cją autobusową, bowiem koncentruje 80 proc.
kierunków liftij,
W dalszych ubikacjach mieszczą się biura
przedsiębiorstwa, łatwo dostępne dla publ.cz'
ności i gabinet dyrektora Linij, inż. Fr. Miksza"
na, pod którego sprężystym kierunkiem Linie,
polskie przedsiębiorstwo użyteczności publicz
nej — stałe rozwijają się i przodują, ze wszyst
kich województw naszego państwa.

Strajk okupacyjny w fabryce „Helios”
Wczoraj o godz. 11-ej przedpołudniem
załoga robotnicza i urzędnicza fabryki ża
rówek „Helios“ w Katowicach przy ul. Kra
kowskiej przystąpiła do strajku okupacyj
nego. Wszyscy pracownicy w liczbie 285
osób, z kierownictwem technicznem na
czele, — wstrzymali się od pracy i wydali
komunikat, w którym przedstawiają tło
strajku.
Strajk okupacyjny ma być wyrazem pro
Panie marynarzu, niech się pan wstrzyma z tetestu
przeciwko zamierzonej przez obec
®i chusteczkami. — Właśnie skończyłam praŁ;e, to możebym i swoje mogła wysuszyć przy nych właścicieli sprzedaży fabryki kartelo
jednej okazji..
wi żarówkowemu, co w konsekwencji gro-

zi unieruchomieniem fabryki, względnie
zmniejszeniem produkcji.
Dotychczasowe usiłowania załogi w ce
lu porozumienia się z dyrekcją fabryki nie
dały pozytywnych rezultatów; dyrekcja
wzbrania się zapewnić załodze wysunię
tych przez nią postulatów. Strajkujący dla
zapewnienia bezpieczeństwa na terenie fa
bryki zaprowadzili służbę porządkową ce
lem zapewnienia ochrony narzędzi pracy.
Zaznaczyć trzeba, że fabryka żarówek
„Helios“ jest drugą co do wielkości tego ro
dzaju fabryką w Polsce, a udział jej w ogól
nej krajowej produkcji żarówek wynosi
40 procent.

M. S. 50. Jeden karat waży mniejwięc ej
20,5—20,6 gr., a jedna uncja — około 30 gra
mów. — Bank taki istnieje, lecz nie jest nam
bliżej znany. Zalecamy wszelką ostrożność i za
znaczamy, że najpewniej i najtaniej kupuje się
obligacje w miejscowych bankach, które nikogo
nie oszukają. — Jeżeli wierzyciel przy zwrocie
pożyczki nie zastrzegł sobie żadnej nadpłaty
spowodu spadku wartości pieniądza, to obecnie
nie może domagać się nadpłaty.
Pszczyna K. P. W myśl art. 2 ustęp k. usta
wy o ochronie lokatorów z dnia 6 grudnia 1936
podlegają ochronie lokatorów, więc,d.obńdżce ko
mornego lokale w starych domach, wybudowa
nych przed 1 liipca ISIS r., a zajęte przez przed
siębiorstwa, które w myśl ustawy o państwo
wym podatku przemysłowym zostały zaliczone
na rok 1935 do przedsiębiorstw przemysłowych
VII i VIII kategorji, łuib przedsiębiorstw han
dlowych IV kategorji. Ponieważ ustawa nic nie
mówi o lokalach, przy wynajęciu których za
warto kontrakt najmu, to tego rodzaju lokai*
także podlegają obniżce.
Mysłowice B. S. Ustawa mówi: zarówno na
obszarach gmin miejskich jak i wiejskich przy
sługuje osobom, które wybudowały, przybudo
wały, nadbudowały i przebudowały domy, jeżeli
przez to powstały nowe lokale mieszkalne (a
więc nie handlowe i t. p.), prawo potrącenia sum
zużytych na budowę z ogólnego dochodu piaf
nika, podlegającego podatkowi dochodowemu.
T. R. w Szopienicach. Błaszczyk, bluszczyk
ziemny także kurdybanek pospolity (Glechoma
hederacea) rośnie w cieniu w lasach, sadach i
cienistych przydrożach o pędach z długiemi liść
mi. Kwiaty o koronie niebiesko-fioletowej zbie
ra się od kwietnia do czerwca. Zawiera olejek
bluszczowy, goryczkę, garbnik, gumę i żywicę.
Napar z liści łagodzi kaszel, rozpuszcza flegmę
i wzmacnia.
Zbiór melodji kościelnych. Jeden z czytelni
ków „Katolika“ ma zamiar sprzedać dobrze utrzymany egzemplarz „Zbioru melodji kościel
nych“, wydanego przez organistę Ryszarda
Gillara w Bytomiu. Jestto dziś zbiór bardzo
rzadki i niewątpliwie znajdą się amatorzy, którzyby go chętnioe nabyli. Adres posiadacza
wskaże ustnie lub pisemnie (na odpowiedź za
łączyć znaczek): Redakcja „Katolika“ w Kato
wicach, ul. Batorego 4.
T. S. w Zazdrości. Fabryk dewocjonalji jest
w kraju dużo. Na Śląsku największą to Zakład
sztuki kościelnej Kazimierza Sehaefera w Pie
karach Śląskich, który utrzymuje skład w Ka
towicach przy ullicy Br. Pierackiego 12. Liczne
są tego rodzaju fabryki w Częstochowie, m. in.
T. Nagłowski i Ska, ulica Wieluńska 7. Należy
napisać do podanych firm o katalog i ceny.
Magistrowi z Siemianowic. Aukcja skór su
rowych w Poznaniu odbędzie się w czwartek,
dnia 9 lip ca, jak zwykle o godzinie 11 w restau
racji Rzeźni Miejskiej.
P. P. w Radź. Polska liczyła na początku
bieżącego roku 33 mil jony 828 tysięcy miesz
kańców, przyczem w ciągu roku ubiegłego przy
było 405 tysięcy łudzi. Przyrost naturalny (to
znaczy nadwyżka urodzin nad zgonami) jest w
Polsce prawie najwyższy i wynosi 12 osób na
każdy tysiąc mieszkańców. Możemy się z tego
cieszyć, bo w tym wielkim przyroście natural
nym tkwi siła naszego narodu i państwa.
Spadek wartości pieniądza. 10.000 mareki
polskich z stycznia 1923 roku równają się 2,59
zł, z lutego — 1,47 zł, z marca — 1,22 zł, a
kwietnia — 1,16 zł, z maja — 1,06 zł, z czerwca
0,83 zł, z lipca — 0,50 zł, z sierpnia — 0,29 ził,
z września — 0, 20 zł, z października — 0,080
zł, z listopada — 0,033 zł, z grudnia — 0,013 zŁ
Miljon marek polskich z stycznia 1924 roku —1
.0,63 zł, z lutego, marca i kwietnia 0,56 zł.

Sobota, dnia 4~go flpca 1936 r.

aiycie sportowe

Program radiowy.

Chorzów pod znakiem boksu!
Chorzów stal wczoraj pod znakiem boksu.
Na terenie Chorzowa bowiem, który kiedyś
Przed laty był twierdzą boksu śląskiego, zakon
czyi Policyjny KS z Katowic pierwszy, własne,
mi siłami zorganizowany, kurs bokserski, w
którym brało udział ponad 50 uczestników.
Pod wieczór przemaszerowali kursiści z or'
tri es trą policyjną na czele, ulicami Chorzowa.
Przemarsz miał charakter wybitnie Propagan
dowy Wywołał ou wielkie zainteresowanie, a
kursiści swą postawą sportową i iednclitem h.
mundurowaniem wzbudzali podziw.
Z okazji zakończenia kursu odbyły się wie'
czorem w sali hrabia Reden zarody bokserskie,
dla tego uczestników, które były dla Bitch
chrztem holowym
Zawody zaszczyci! swą obecnością w zastęp
stwie podiosp Jeziorskiego prezesa Policyjnego
KS nadkom. Kioske z Katowic i inicjator kursów
kom Maśionka.
Piękne przemówienie wygłosił do kursistów
ł licznie zebranej publiczności komdt m. Chorzo
wa kom Ziętek,. przedstawiając cel kursu i jego

Trójmecz lekkoatletyczny O. M. P.
w Chorzowie.
Oddział OMP. Chorzów I. urządza 5 bm na
Stadionie w Chorzowie trójmecz lekkoatie’ycz"
oy. w którym udział wezmą Oddziały OMP.
Bielszo wice, OMP. Katowice — Ligota i OMP.
Chorzów I. Trójmecz rozpocznie sie o godz 9.
Jego program obeimuie następujące konkuren
cie: 100 400. 1000. 3000. rzuty kula. dyskiem i
oszczepem oraz skoki wdał i wzwyż, sztafeta
szwedzka. Dla zwycięzców przewidziane są
wartościowe nagrody przechodnie.

Zawody bokserskie w Szopienicach.
W środę odbyły sie w Szopienicach ciekawe
zawody bokserskie pomiędzy drużynami Zwiąż"
ku Strzeleckiego z Szopienic i Katowic, zakonczone zasłuż enem zwycięstwem drużyny Szo
pieniokiei w stosunku punktów 13:5. Walki sta"
ty na dobrym poziomie t wywołały wielkie za
interesowanie, zgromadziły bowiem 500 osób.
Wyniki walk sa następujące: Szopienice na
pierwszem miejscu. W wadze papierowej Lan
ger nokautuje w I starciu Sobczyka. Bardzo
piękna walke stoczyli w wadze muszej Strze"
wiczek z Strzoda. Po wymianie ciosów na któ
re zawodnicy wykazali nadzwyczajna odpor'
ność, walka zakończyła sie zasłużonem wyni
kiem remisowym. Debiutujący w koguciej-Fojt
do słabej walce
pokona! na punkty Chmielą
Walka w wadze piórkowej Staszek —" Hafm
iala wynik remisowy.
W wadze lekkiej nieczysto walczący Górnik
t, trudem zwyciężył Gburskiego. W wadze pól"
średniej walczący poraź pierwszy w ringu Ko
koszka rozporządzający potężnym „lewym sier"
powym“ nokautuje iuż w I rundzie Kaczmar
ka. W wadze średniej bardzo ciekawa Walkę
stoczyli Ruseoki ? Wieczorkiem. Walka ta za
kończyła sie zasłużonem zwycięstwem katowi"
czanina. rozumnie walczącego w defenzywie W
tej samej wadze Strzewiczek i Klaus walczyli
na remis. W wadze półciężkiej Gains pokonał
oa punkty Rosika.
Nadprogramowo odbyła sie walka w wadze
Cieżkiei pomiędzy Michalskim a Psiakiem, obaj
z Szopienic. Po ciekawej walce stojącej na do"
brym poziomie zwyceżyl nieznacznie na punk
ty Michalski Obiektywnym arbitrem spotkania
był p. Sadlowski z Katowic — wszystkie orze
rżenia byty sprawiedliwe

wynlki, dziękując jego uczestnikom za wyka. I upominków zasłużonym zawodnikom Policyjne.
zaną wytrwałość i okazano zamiłowanie do tej' go KS i rozdał uczestnikom kursu żetony, ~~po
gałęzi sport u, _
I czem nastąpiły walki bokserskie. Wyniki tych
Nadkom Kieskę dokonał wręczenia nagród i' walk podamy w numerze jutrzejszym

Niedzielne mecze ligowe
W nadchodząca niedzielę 5 lipca rozegrane
we Lwowie: Pogoń — Ruch, sędziuje p.
zostana następujące spotkania piłkarskie o mi Lange
strzostwo Ligi PZPN.
w Świrtochłowkach: Śląsk — Wisła, sędzia
w Warszawie: Warszawianka — ŁK5, — sę
je p. Stalińska
dżinie p. Obst
w Krakowie: Garbarnia — Warta, sędziuje p.
w Katowicach: Dąb — Legia, cędziuje P.
Sanicki
Barwają,

Jędrzejowska pokonana w Wimbledonie
Londyn. W czwartek w spotkaniu półfinału,
W spotkaniu ćwierćfinałówem gry podwój
wem turnieju wimbledońskiego Jędrzejowska po nej pań Jędrzejowska — Noe! przęgrały do
konana została przez Amerykankę Jacobs 4:6, pary angielskiej King — Ingram 7:5, 3:6, 3:6.
2:6.
Jędrzejowska była wyraźnie zmęczona poprzed
Jędrzejowska grała początkowo bardzo do nio rozegranym singlem.
W grze podwójnej panów para francuska
brze, nieustannie atakując. Przy stanie 4:3 dla
Jędrzejowskiej — Jacobs zaczęła grać przy siat Borotra — Brugnon pokonaia parę amerykańce, co wytrąciło Jędrzejowską z równowagi i sko-japońską Cunninggim — Itoh 6:2, 7:5, 5:7,
6:2. Para amerykańska Allison — Van Ryn po
dało trzy gemy z rzędu Amerykance.
konała parę australijską Grath — Sprouie 6:4,
W drugim secie Jędrzejowska gra mniej 6:3, 6:4.
pewnie i psuje szereg łatwych piłek, podczas
W grze mieszanej Ol iff — Nutkali poko
gdy gra Jacobs była niezwykle regularna i tak nali parę Planner — Kraus 6:2, 7:5. Budge —
tycznie zręczna.
Fabyan przeciwko Kukuijewicz — Valdene 6:0,
W drągiem spotkaniu półfinałowem. Sperling 6:2. Petra — Mathieu przeciwko Curaninggin —
pokonała Mathieu 6:3, 6:2.
Ostrich 6:4, 7:5.

Przedolimpijska próba polskich lekkoatletów
W nadchodzącą sobotę i niedzielę odbędzie
się w Bydgoszczy 10-bój lekkoatletyczny o mi
strzostwo Polski. Zawody będą równocześnie
eliminacją przedolimpijską, która zadecyduje o
wysłaniu naszego przedstawiciela do turnieju
olimpijskiego w Berlinie. Na starcie w Bydgo
szczy znajdą się najlepsi nasi zawodnicy z Pław
czykiem, Lokajskim, Łopuszańskim i, Gierutto
na czele.

Mistrzostwa lekkoatletyczne Polski
w konkurencji pań.
W dzisiejsza sobotę i niedzielę odbędą się w
Łodzi kobiece lekkoatletyczne mistrzostwa Pod
stk. Do zawodów staną orzedstawicielki szere
gu okręgów z Kwaśniewską i Wajsówtią na
czele.

Dwa mecze reprezentacji Polskich na Śląsku
6 łipca rozpoczn ę się olimpijski obóz dla
piłkarzy, który mieć będzie miejsce prawdo-po
dobnię na stadionie wojska polskiego. '
Uczestnicy obozu rozegrają kilka spotkań
treningowych. Pierwszym partnerem drużyny
olimpijskiej będzie wiedeński Wacker. 14 iipca
gra Wacker w Kato wicach, a nazajutrz w Cho
rzowie.
Następnie projektowane są mecze z łlunga
rją albo z Rapidem w dm ach 17 iipca w Łodzi
i 18 w Warszawie
Do obozu olimpijskiego zaliczeni zostali na
stępujący gracze: z Ruchu: Badura, Wo darz,

Wilimowski i Peterek, z Wisły: Madejski. Sit
ko. Józef Kotlarczyk, Łyko Woźniak, i Artur, z
Pogoni: Albański, Wasiewićz. Matias, z Craco"
vii: Kisieliński Pająk, Góra. z Warty: Szerfke.
z Legii: Martyna Cebulak. z Dębu: Dytko, ze
Śląska: God. Wiecek. Bi via, Niechcio! z Gar"
harni: Lesiecki, z ŁKS: Gałecki,
Z Warszawianki: Rudnicki. Polonii — Szcze
paniak z Poznańskiej Legii — Dusik, z naprzo"
du — Piec Ryszard " Piec Wilhelm z AKS —
Chorzów — Wo stal Piątek. HOP Cegielski —
Musielak, Śmigły Wilno — Pawłowski, i ze
Skry — Kołodziejczyk

Zieliński wygrał wyścig do morza

Niedziela 5 Iipca.
KATOWICE. Godz. 8.00 Sygnał czasu 1 pieśń „Nie
opuszczaj nas“. 8.03 „Gazetka rolnicza. 8.18 „Trzy
groźne choroby podczas kwitnienia ziemniaków“ —
pogadanka rolnicza. 8.30 „Surmy śląskie“. 8.45 Dzieńnk poranny. 9.00 Transmisja nabożesńtwa z kościoła
św. Krzyża w Warszawie. 10.30 Płyty. 11.45 „Co sły
chać na Śląsku“. 11.57 Sygnał czasu oraz hejnał z
wieży Mariackiej w Krekowip, 12.03 Poranek muzy
czny. 14.30 Orkiestra dęta huty „Pokój“. 15.00 „Dzie
dzictwo pracy na Śląsku“ — reportaż o bezrobociu
wśród młodzieży. 15.10 oKncert reklamowy. 15.30 Pły
ty 16.30 Reportaż z życia. 17.00 Koncert solistów. —
18.00 Teatr wyobraźni: słuchowisko pt: „Człowiek, któ
ry był czwartkiem“ — G. K. Chestertona. 18.30 „Pod
wieczorek przy mikrofonie“. 20.20 „Odwaga pani Setliffe“ — sekcz. 20.40 Przegląd polityczny. 20.50 Dzien
nik wieczorny. 21.00 „aN wesołej lwowskiej fali“. 21.30
oKncert. 22.00 Wiadomości sportowe.
22.20 Audycje
muzyczna. 22.55—23.00 Ostatnie wiadomości.

Poniedziałek 6 Iipca.
KATOWICE. Godz. 6.00 Pieśń „Kiedy ranne wstają
zorze* . 6.03 Płyty. 6.33 Gimnastyka.
6.50 Muzyka s
płyt. 7.20—7.30 Dziennik poranny. 13.57 Sygnał czasu
oraz hejnał z wieży Marjackiej w Krakowie 12.03 Mu
zyka. 12.55 Chwilka spoełczna. 13.02 Wiadomości bie
żące. 13.05 Dziennik południowy. 13.15 Płyty. 14.13 do
14.15 Wiadomości giełdowe. 15.30 Lekcja języka pol
skiego. 15.45 Opowadanie dla dzitc. 16.00 Koncert po
pularny. 16.45 „Żywienie zbiorowe w lecie“ — poga
danka. 17.00 Recital skrzypcowy. 17.30 Piosenki. 17.50
.Urlop i polowanie“ — pogadanka.
18.00 Skrzynka
ogólna. 18.10 Teatr Wyobraźni: słuchowisko pt: „Cza
rownica“. Napisał St. Ligoń. 18.30 „Literatura sło
wacka“ — odczyt. 18.40 Koncert reklamowy. 18.50 Po
gadanka aktualna. 19.00 Audycja żołnierska. 19.30 Pio
snki hiszpańskie, francuskie i szwedzkie. 20.00 Legenda
0 „Sonace księżycowej“ Beethovena. 20.30 „Torpedą do
Augustowa“ — feljeton. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55
Pogadanka aktualna. 21.00 Muzyka operetkowa małej
ork. P. R. 22.00
"iadomości sportowe. 22.15 Muzyka
taneczna z Ciechocinka. 22.55—23.00 Ostatnie wiadomo^
ści dziennika radjowego.

AUDYCIE ZAGRANICZNE.
Niedziela 5 Iipca.
Godz. 6.00 Hamburg: Koncert portowy. 7.00 Praga:
Koncert. 9.05 Praga: Koncert salonowy. 10.30 Lipsk:
Koncert rozrywkowy. 11.00 Sztutgart: Koncert solistów.
11.10 Monachjurn: Wesołe melodjt. 11.45 Wiedeń: Kon
cert symfoniczny. 12.00 Koenigswusterhausen: Audycja
olimpijska. 12.25 Koszyce: Koncert radjoorkiestry. 12.50
Wiedeń: Ulubione melodje. 13.00 Monachjum: Koncert
rozrywkowy. 13.45 Budapeszt: Muzyka cygańska. 14.00
Hamburg: Muzyka rozrywkowa. 14.45 Radio Paris;
Muzyka symfoniczna. 15.30 Paris PTT.: Koncert symf.
15.30 Lipsk: Polska muzyka fort. w wyk. Zbigniewa
Drzewieckiego.
15.50 Budapeszt:
Recital fort.
16.00
Brno: Koncert popołudniowy. 16.00 Lipsk: Koncert. 17.00
Medjolan: Koncert ork" strowy. 17.30 Wiedeń: Koncert
rozrywkowy. Koenigswusterhausen:
Piękne
melodje,
20.00 Berlin: Koncert rozrywkowy. Wrocław: Wesoły
wieczór muzyczny. Kolon ja: Wesoły wieczór. Lipsk.
Wieczór ludowy. 20.10 Praga: „Magnin“ — opera. —
Frankfurt: Wielki koncert rozrywkowy. 20.30 Paris
P. T. T.: Wieczór operetek. 20.40 Medjolan: Koncert
symfoniczny. 21.00 Bukareszt: Koncert radjoorkiestry.
21.30 Sztutgart: Kwartet Smetany. 22.20 Wiedeń: Pieśni
1 arje. Budapeszt: Koncert orkiestrowy. 22.35 Kolon ja;
Audycja muzyczna. 24.00 Frankfurt: Koncert nocny.

Poniedziałek 6 Iipca.
Godz. 17.00 Paris PTT. i Bukareszt: Koncert orkie
strowy. Budapeszt: Koncert chórów. 18.00 Sztutgart:
Wesoły dzień powszedni. 18.15 Bratlsława: Kdtlęert ra
djoorkiestry. 19.00 Hamburg: Muzyka wieczorna. Frank
furt: Wiązanka melodyj ludowych. Kolon ja: Muzyka
kameralna. 19.20 Budapeszt: Węgierskie pieśni ludowa.
20.00 Radio Paris: Recital śpiewaczy. 20.10 Wrocław;
Wesoły prbgram
poniedziałkowy. 20.15 Monachjum:
Audycja muzyczna. 20.35 Mtdjolan: „Kwiat Hawaju“
— operetka. 21.00 Wiedeń: Barwne melodje. Praga: Kon
cert ork. filh. 21.15 Hamburg: Utwory Mozarta. 21.50
Poste Parisien: Kwintet Brahmsa. 22.00 Budapeszt:
Koncert kwartetu smyczkowego. 22.20 Kopenhaga i Bu
kareszt: Koncert. 22.30 Wrocław: Muzyka na dobra
noc. Bratlsława: Koncert zesp. mandolinlstów. 23.00
Monachjum: „Płatnerz“ — opera Lortzipga. 23.30 Wi*"
deń: Lekka muzyka wiedeńska. 24.00 Sztutgart: Kon
cert orkiestrowy.

W łącznej klasyfikacji pięciu etapów biegu i sek., 4. Zagórski 34:46:48 sek., 5. Korsak-Zakolarskiego do morza pierwsze miejsce zajął I lewski 34:48:52 sek., 6. Kluj 34:54:33,8
34:1
sek.,
Zieliński w sumarycznym czasie 34:30:48,8 sek., I 7 Ignaczak 35:03:27 sek., 8 Wasilewski 35:11:
2. Kiełbasa 34:36:38,8 sek., 3 Kapiak 34:36:41,2 I 28,6 sek.

lonym stoliku, nie polegają na prawdzie Stwier
dzić należy że HKS. w rozgrywkach o punkty
nie. poniósł żadnej porażki i udowodni!, że tytuł
MONTREAL Na zawodach lekkoatletycz zdopył zasłużenie HKS niema na su-mieniu ża*
O/fi.^UbuHLUJtó “u* 'UXafTW/LuAa
nych w Montreal startowała Walasiewiczówna i dnych sprawek, które mogłyby spowodować u
na przyszły rok szkolny, do I-szej i II-giej klasy t,'Stanowiła w biegu na sto yardów trowy rekord tratę mistrzostwa.
gimn. przyjmują
z wynikiem 10,6 sek.
Zaprawa do P. O S. w Kochłowicach. Obelgę, rzuconą na Kubiaka Piotra o sprzeni*.
wierzenie na szkodę Zarządu Głównego ZZZ
Bezpodstawne plotki!
Miejscowa Komisja Sportowa w Kochłowi odwofaję. Mazur
(33%
HKS. Roździeń Szopienice nie utraci mistrzost" cach zawiadamia, że w każdą sobotę od godz.
5-tej po południu na boisku przy ul. Górnej od
twa.
Szerokomłócarka Breitdreschar. 1,90 mtr ta*
Po bliższe informacje zwracać się pod: Semina
Rozsiewane przez pewną część prasy wia bywać się będzie zaprawa do P. O. S.
rium Misyjne KRAKÓW-PŁASZÓW, Saska 2. dcmości. jakoby Harcerski KS. w Szopienicach
Organizacje miejscowe uprasza się o liczny nlo sprzedam. Danielczyik. rolirik, Tychy, Miko.
(290) miał utracić tytuł mistrza swej grupy przy zie" udział.
i łowska
(333)

Pobożnych I zdolnych
chłopców

NOWY REKORD WALAS1EWI'
CZÓWNY

X. X. Najśw. Serca
Jezusowego

Przygody Maćfea Soły

Maciek kupił sobie krawat i uważa, że dwa końce — jak na jeden krawat — jest trochę za wiele, więc jeden koniec odcina..

