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Adwokat Pragier opuści dziś więzienie
'

w górnictwie Śląskiem
Komisja Arbitrażowa w składzie: przewod
niczący p. inż. Kossuth, ławnicy ze strony pra
codawców pp. dyr. Lebiedzik, Totleben i Lubowicki, ze,strony robotników pp. Feliks, Chruszcz
i Król rozpatrywała wczoraj spór zarobkowy
w górnictwie na Śląsku.
Jak wiadomo, związki zawodowe żądały
t) 10% podwyżki dotychczasowych zarobków,
2) skrócenia czasu pracy dla pogotowia do 8-miu
godzin, 3) korzystnej dla robotnika korektory
zarobków z pozycyj 32 i 60 porządku płac i
4) zmniejszenie różnic płac o 3% pomiędzy re
wirami południowym i centralnym.
Natomiast przemysłowcy odrzucili te żąda
nia i że swej stromy zażądali ogólnej obniżki
zarobków w przemyśle węglowym o 15%, w
koksowniach o 25% i powiększenia różnicy plac
pomiędzy rewirem centralnym i południowym
o. 7 do 12%.
Bo wypowiedzeniu się przedstawicieli związ
ków zawodowych, p. dyr. Chmielewski sprze
ciwił się rozpatrywaniu przez Komisję sprawy

Czesi aresztowali rolnika Cięciaię.
MOR. OSTRAWA. Żandarmeria czeska are
sztowała w Bystrzycy nad Olzą rolnika polskie
go Jana Cięciałę, który bra! udział w życiu spo
łecznem i posyłał swe dzieci do polskiej szkoły.

Premjer Goering w Polsce.

stawek z paragrafów 32 i 60 porządku, płac,
uważając, że sprawa ta winna znaleźć rozwią
zanie na drodze dalszych pertraktacyj pomiędzy
związkami zawodowymi a - Związkiem. Praco
dawców.
Po godzinnej naradzie .Komisja Pojednawcza
i Arbitrażowa wydała orzeczenie, utrzymujące
dotychczasowe stawki zarobkowe na wszyst

kich kopalniach na Śląsku i koksowniach kopal
nianych do 31 lipca 1936 r.
Sprawa czasu pracy pogotowia będzie przez
Komisję oddzielnie rozpatrzona.
Sprawa pozycyj 32 i 60 porządku płac prze
kazana zó-stała do ponownych bezpośrednich
rokowań, które rozpocząć się mają w ciągu
7 dni.

WARSZAWA (tek wł.) Wczoraj *
godzinach porannych przybył do Warszu
wy premjer pruski generał Goering wraz z
toaiżonką. Premjer Goering zamieszkał w
Warszawie w gmachu ambasady niemiec
kiej. W godzinach popołudniowych pretojer Goering przyjęty został przez Prezydenta Rzeczypospolitej, poczem odbył
minutową rozmowę z P. Premjerem
*Lościałkowskim w Prezydjum Rady Mini»irów oraz przyjęty został przez Ministra
bpraw Zagranicznych P. Józefa Becka. —
y. godzinach popołudniowych udał się do
lało wieży na polowanie, gdzie spędzi kila dni. Jak dotychczas wiadomo, premje^owi Goeringowi niema towarzyszyć w
laiowieży nikt z wybitnych osobistości

rządowych.
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Samolot angielski wpadł do morza.
' HAVRE. Samolot angielski: od którego, otrzy
mano tu sygnał S. O. S_ wpadł do morza w od-,
legfoścl 2 km. od Havre. 1 z 4-ch członków za
łogi samolotu udało się uratować. 3-ej ińni po
nieśli śmierć. Jest to podobno samolot bmbarduiaey. który brał udział w manewrach.

Sprzeczne wiadomości z terenu krwawych walk
NOWY JORK. Amerykańscy kores
pondencji wojenni donoszą z Abisynji, it
w następst ie wielkiej klęski pod górą
Aradam nastąpiła w armji negusa na fron
cie . północnym zupełna demoralizacja. Co
fające się wojska, ścigane stale przez wło
skie samoloty, nie słuchają rozkazów oticerów i w małych grupach uciekają w gó
ry, nie dbając o utrzymanie lin,i frontowej.
Niedostępnemi przesmykami wojsko ucie
ka wgląb kraju do swych rodzin.
Według informacyj korespondentów
amerykańskich istnieje poważna i uzasa
dniona obawa, że w najbliższym czasie mo
że wybuchnąć powszechna rewolucja prze
ciwko negusowi, która ogarnie cały kra?.
LONDYN. Z Asinary donoszą, że na
zaproszenie marszałka Badoglio kilkunastu

zagranicznych i włoskich korespondentów
odbyło lot do tych części Abisynji, które
były ostatnio terenem; krwawych walk, za
kończonych zwycięstwem włoskiem. We
dług relacyj korespondentów na południe
od Makalle jeszcze obecnie widać ślady
straszliwej walki.
W niektórych miejscach okolica przy
pomina front zachodni z wojny światowej.
Wszędzie widnieją • głębokie wyrwy i leje
po wybuchach granatów ciężkiej artylerii
włoskiej. Z okopów abisyńskich nie pozo
stał najmniejszy ślad, wszystko dookoła jest
zorane pociskami wloskiemi.
Wszędzie widać uwijające się kolumny
grabarzy, znoszące zwłoki zabitych, któ
rzy grzebani są w wielkich dołach. Wokół
panuje niesłychany zaduch, bowiem przy

rozpocznie się 15 lipca
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Konwersja pożyczek państwowych

Premjer Goring.

'

WARSZAWA Jak już donosiliśmy ną wnio
sek ministra sprawiedliwości P. Prezydent' R.
P. darował resztę niepdcierpianej kary p. po.
slow i adwokatowi Pragierowi, przywróci! mu
utracone prawa oraz darował skutki kary przez
skreślenie z rejestru skazanych wzmianki o wy
raku. W czwartek 20 bm. ad w. Pragier zostanie
zwolniony z wiezienia.

WARSZAWA. We czorajszym Dzienniku li
st aw ukazało sie rozporządzenie Ministra Skar
bu o wypuszczeniu 4 proc. pożyczki konsolida
cyjne) oraz warunki konwersacji państwowych
pożyczek wewnętrznych.
4 proc. pożyczkę konsolidacyjna wypuszcza
sie z dniem 15 maja 1936 r. Czas trwania wy
miany zostaje ustalony od 15 lipca 1936 r. do
15 maja 1937 r.
Ogólna kwota, na którą wypuszczona zosta
je 4 proc. pożyczka konsolidacyjna jest 6fi0 mil
ionów złotych w zlocie — w obligacjach na
okaziciela pp 50. 100, 500, 1000. 5000 1 10000 zło
tych w zlocie.

Pożyczka konsolidacyjna bedzie podlegać
wyiosowanip do dnia 15 maja 1982 r. Pierwsze
losowanie odbędzie się 15 listopada 1937 roku.
Konwersacje pożyczek przeprowadzać będą ka
sy urzędów skarbowych, Bank Polski. Bank
Gospodarstwa Krajowego. P. K. O. Pads wowy
Bank Rolny i ich oddziały oraz inne placówki
upoważnione do tego przez ministra skarbu.
Jeżeli idzie o 6 proc. pożyczkę narodową,
to mogą ją skonwertować na pożyczkę konsoli
dacyjna pierwonabywcy oraz posiadacze lor.
malnie zcedowanych obligacyj.

wysokiej temperaturze zwłoki bardzo szyb
ko się rozkładają. W nocy wychodzą na
obfity żer szakale i hieny, a w dzień nad
■pobojowiskiem unoszą się mlljardy owa
dów. Na północ zdążają liczne transporty
jeńców abis/ńskich.
W edlug doniesień
korespondentów
armjom rasa Kassy.i rasa Seyuma grozi nie
uchronnie zupełne zniszczenie lub wzięcie
do niewoli. Obaj rasowie podjęli rozpaczli
wą próbę przebicia się na południe przez
pierścień wojsk włoskich. Udało im się coprawda posunąć o 20 kim. w kierunku po
łudniowym, jednak pierścienia włoskiego
nie przerwali. Marszałek Badoglio wysyła
przeciw nim coraz to nowe siły, tak, że na
leży się liczyć z likwidacją obu armi; już w
najbliższych dniach. Z frontu południowe
go donoszą, że gen. Graziani podjął nową
ofensywę na Sasscbaneli, a ostatecznym ce
lem tego natarcia jest zajęcie Harraru i
"uzecięcie komunikacji kolejowej między
Dżibuti i Addis Abebą.

Abisyńczycy nic nie wiedzą o bitwie.
ADDIS ABEBA. Rząd ahisyński, jak
donosi Havas, nic nie wie o wielkiej bitwie,
która miała rozegrać się na południe od
Makalle 15 lutego. Oficjalnie komunikat
potwierdza jedynie wiadomości o walkach,
jakie toczyły się w dniach od 12 do 14 bm.
Wobec tego przedstawiciele rządu abisyńskiego oświadczają, iż nie mogą odpowie
dzieć na komunikat włoski z dnia 16 bm.
W Hiszpanji znowu chaos 1 nieład.

MADRYT. W ciągu nocy z wtorku na środę
krążyły pogłoski, że na lotniskach wojskowych
w Cuatro Vientos, Getafe i Alcala, które wszy-,
stlde leżą w okolicy Madrytu, wykryto i stłu
gmina Lipie — dokonane przez spółkę „Pollen miono w zarodku próbę powstania wojskowego.
przy udziale „Pohr.inu“ nowe wiercenia dopro
Wielu oficerów, wśród nich dwóch znanych
wadziły do odkrycia bogatych źródeł nafto generałów aresztowano.
wych.
Planowane powstanie miało podobno na celu
W dniu 12 stycznia, z głębokości 94 metrów udaremnienie przekazania władzy lewicy.
Według doniesień otrzymanych w Madry
zaczęto wydobywa.' ropę w ilościach, dochodzą
cie w śroaę rano, pogłoski o aresztowaniu licz
cych do 70 tonn dziennie.
nych oficerów lotników potwierdzają się.
Jest to ropa wysokogatunkowa, bezparafiWśród aresztowanych znajdują się generanowa.
I Iowie Franco i Goded, którzy objęli kierowniNarazie wobec braku odpowiednich urządzeń I ctwo planowanego powstania,
technicznych i niedogodności transportowych j
Jak słychać, milicje młodzieży marksistyczwydobycie ogranicza się do 15 tonn dziennie, ' nej otrzymały polecenie, by znajdowały się w
z czego w styczniu wywieziono 240 tonn ropy. i pogotowiu.

Nowe źródła ropy odkryto w powiecie Turczanowicze
WARSZAWA. Na senackiej komisji budże
towej p. Wiceprtmjer Kwiatkowski złożył oświadcżenie następujące:
„Prawdopodobnie stoimy obecnie wobec fak
tu odkrycia nowego i dość wydajnego zagłębia
naftowego w Polsce. Dlatego zagadnienie zu
życia spirytusu i mieszanki może po pewnym
okresie czasu wyglądać nieco inaczej niż dzi
siaj“.
Oświadczenie to wywołało zrozumiałe zain
teresowanie.
Z informącyj, jakie udało się pismom uzy
skać o kasuje się, że w powiecie Turczanowicze,
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Dziś: Leona b. w.
Jutro: Maksymiliana
Wschód sl. g.: 6.49
Zachód sl. g.i 17.8

Pod przewodnictwem sen. Kornkego
odbyła się we wtorek w gmachu Zarządu
Głównego Związku Powstańców Śląskich
konferencja przygotowawcza celem omó
wienia programu uroczystego obchodu
15-ej rocznicy wybuchu III powstania gór
nośląskiego. Senator Kornke nakreślił szkic
programu, który przewiduje cały szereg
imprez. Organizatorzy obchodu zapewnili
sobie już przybycie Generalnego Inspekto
ra Sił Zbrojnych gen. Rydza-Śmigłego. Po
nadto jest rzeczą możliwą, że przybędzie
również na Śląsk Pan Premjer.
Uroczystości rozpoczną się według
tradycji w dniu 2 maja. Wieczorem, przy
plonącem ognisku, odbędzie się apel i od
czytanie rozkazu.
W dniu 3 maja, po solennem nabożeń
stwie pod gmachem Śląskiego Urzędu Wo
jewódzkiego, odbędzie się defilada przed

przedstawicielami najwyższych władz. Prze
widziany jest ogromny napływ członków
Związku Powstańców Śląskich z całego
województwa. Podczas żołnierskiego obia
du nastąpi dekoracja zasłużonych uczestni
ków powstań.
Wieczorem na scenie Teatru Polskiego
odegrane zostanie „Wesele“ Wyspiańskie
go, przygotowywane już przez dyrekcję
teatru.
W dyskusji, która wywiązała się na te
mat szczegółów obchodu rocznicy, zebrani
podnieśli cały szereg wniosków, które roz
patrzy specjalny komitet wyłoniony z gro
na przedstawicieli Związku Powstańców
Śląskich, prasy, Polskiego Radja i teatru.
Komitet ten będzie ściśle współpracował ze
Związkiem Powstańców, celem nadania
rocznicy charakteru jaknajbardziej podnioslego i uroczystego.

Przyjazd Pana Wicepremiera Kwiat*
kowskiego do Katowic odroczony do
7 marca.
KATOWICE- W związku z podaną
przez nas wiadomością o wielkiem zebra
niu informacyjnem N. Ch. Z. P. zwołanem
na, sobotę 22 bm. zawiadamiamy, że zebra
nie to zostało odroczone z uwagi na nieniożność przybycia w podanym terminie
Pr Wicepremiera Kwiatkowskiego. Wobec
tego wspomniane zebranie odroczone zo
stało na 7 marca, w którym to dniu o go
dzinie 16 przemówi w Katowicach w Sali
Przerwana w styczniu br. rozprawa przeprowadzić wizję lokalną na miejscu ka
Powstańców P. Wicepremjer Kwiatkowski. przeciwko
domniemanym
sprawcom tastrofy, dokąd udał się w pełnym składzie
wstrząsającej katastrofy przy budowie Ka wraz z oskarżonymi i świadkami.
Sąd Najwyższy zniósł 3 milionową
W godzinach popołudniowych po wytedry Śląskiej w Katowicach została w dniu
grzywnę, nałożoną na Sl. Kolejki.
ogk wyrok, mocą któ
wczorajszym wznowiona. Na ławie oskar wodach stron Sąd" ogłosił
W swoim czasie głośny był w Katowi żonych zasiedli inż. del Campo Scipis oraz rego inż. del Campo Scipis został uwolnio
cach proces przeciwko S. A. Śląskie Kolej budowniczy Jan Affa, ponoszący odpowie ny od winy i kary a budowniczy Jan Affa
ki. Firma ta, oskarżona przez, prokuraturę dzialność za niedopatrzenia będące przy skazany został na 1 rok więzienia, przyo występek przeciwko ustawie o podatku czyną katastrofy.
cżem Sąd darował mu połowę kary na poddochodowym, skazana została w dwuch
Oskarżeni nie przyznają się dt winy. stawie amnesti, a resztę zawiesił mu na
instancjach na karę grzywny 3 miłj. zło Na wczorajszej rozprawie sąd postanowił trzy lata.
tych. Grzywna ta została nałożona solidar
nie na dwuch dyrektorów Śląskich Kolejek
Beutlera i Sommera oraz na firmę.
Od wyroku tego Śląskie Kolejki od
wołały się do Sądu Najwyższego w War
Skarga polskiego teatru amatorskiego w Komisji Mieszanej,
szawie, który na onegdajszej rozprawie
zniósł wyroki obu niższych instancyj,
żadnych wystąpień przeciwko Niemcom,
Bytom, 20 lutego.
uwalniając oskarżonych od winy i kary.
Do Komisji Mieszanej dla Spraw Gór władze niemieckie dowiedziawszy się o tym
nego Śląska wpłynęła ostatnio skarga pol punkcie programu, zakazały dalszych wy
Potanienie rozmów międzymiastowych skiego teatru amatorskiego w Bytomiu. Z stępów teatru. Nie pomogły odwołania i
' Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów w Ka treści skargi dowiadujemy się o dalszem żadne motywacje. Zakaz pozostał zaka
towicach zwraca uwagę na znaczną obniżkę o" stosowaniu wobec ludności polskiej Śląska zem. W ten sposób odebrano ludności pol
piat, dochodzącą do 65 proc. za międzymiasto
we, rożmo wy telefoniczne, przeprowadzone na Opolskiego metod, zawsze używanych skiej jedną z nielicznych możliwości kon
taktu z żywem słowem polskiem ze sceny
Odległość Większa niż 25 kim. a ponad 3 minu przez władze niemieckie.
ty. —. Obnżkę te spowodował., wprowadzenie
Polski teatrzyk amatorski objeżdżał fetralńej: ^ ^
nowego sposobu obliczania należnści na rozrno miejscowości Śląska Opolskiego z bezpre
Należy Oczekiwać rychłego załatwienia
wy, polegającego na tent. że po upływie pierw
tej
palącej
sprawy przez Komisję Mieszaną,
szych 3 minut za każda następną minutę pobiera tensjonalną sztuczką, poprzedzając przed
która
decyzją
swą powinna zwrócić lud
stawienie
śpiewami
i
deklamacją.
M.
in.
się Va część opłaty orzew,dzianej za okres 3
minutowy. Dawniej 4 mim. rozmowa np. z Kato wygłoszono w Opolu i w Zabrzu wiersz ności polskiej na Śląsku Opolskim należne
wic do Krakowa kosztowała zł 4 — a obecnie Marji Konopnickiej o Górnym Śląsku. jej prawa, ograniczone wspomnianem za
tyłku 2,65. Jeśli s ę weźmie pod uwagę 40 proc.
rządzeniem władz niemieckich.
zn.źkę dla rozmów przeprowadzonych w godzi Mimo, że treść wiersza poetki nie zawiera

Wyrok w procesie o katastrofę przy budowie Katedry

Na Śląsku Opolskim bez zmian

nach słabego ruchu tj. między godz. 1 a 8 rano
— to przyznać należy, że używanie telefonu .v
ostatnich czasach znacznie potaniało, a posiada
nie telefonu przestało być luksusem.

Straszny wypadek przy zbieraniu
węgla.
"We wtorek w południe na hałdzie ko
palni „Wujek“ przy parku Kościuszki w
Brynowie, uległ nieszczęśliwemu wypadko
wi 39-letni bezrobotny Józef Kalisz, zam.
w Katowicach przy ul. Bielskiej. Kalisz wy
bierając węgiel z wózków kolejki kopal
nianej przez własną nieostrożność wpadł
pod koła kolejki, które zmiażdżyły mu le
wą stopę. Rannego przewieziono do szpi
tala miejskiego w Katowicach, gdzie pozo
staje pod opieką lekarską.
Tylko rakoodporne ziemniaki.

cych własność Kat. Sp. Akc, Właściciele wszy
stk.ch innych parcel musza zaopatrzyć się w
sadzonki rakoodporne, które dostarczy magi
strat Mysłowic. (Wszelkie informacje w tej spra
wie w pokoju 20 do dnia 2 III br.) Niezastoso
wanie sie do zarządzenia grozi sankcjami karnemi.

O potanienie prądu, gazu i wody
w Mysłowicach.
18 bm. odbyło się zebranie konsumentów
prądu elektrycznego, gazu | wody. Po omówie"
n.u szeregu wspólnych bolączek, postanowiono
wnieść pismo do województwa w sprawie ob
niżki cen za zużycie prądu, wody i gazu. Poza"
tem na zebraniu poruszono sprawy bezpłatnych
mieszkań.

Przymusowy zarząd Centralnej Targo

wolno sadzić na terenie Mysłowic, Na zarza
wicy w Mysłowicach.
ftzenie Sl. Stacji Ochr. Roślin zjemn aków nie
Jak
się
dowiadujemy, emer. major WP.
wolno sadzić na parcelach należących do p. Mro
tka, P. Gracy. F. Sladfca i L. Rózgi, a stanowią" Aleksander Hild z Katowic, został miano

wany przez sąd grodzki zarządcą przymu
sowym Centralnej Targowicy w Mysłow,cach celem doprowadzenia do równowagi
zagrożonej finansowo instytucji. Po aresz
towaniu dyrektora targowicy Kazimierza
Kazonia i kihm innych kierowników, Centralna Targowica w Mysłowicach przeszła
pod chwilowy zarząd miasta, do czasu wy
dania decyzji przez władze nadrzędne.

Reduta karnawałowa w Chorzowie.

wrzynek Maksym, wiceprezes — Sza ton Emil,
sekretarz — Ogaza Józef, skarbnik — Kciuk
Szczepan, dyrygent — absolw. konserwatorium
titttzyczn. Wons Henryk. Oddział zalicza się do
człowych zespołów mandolinowych na terenie
woj śląskiego Ma za sobą 15 lat pracy i jest
znany, na polu krzewienia muzyki. Lekcje odby
wają się we wtorki i piątk, od godz. 19 do 21,30
w kasynie kopalni św. Barbary w Chorzowie II
przy ui. Lompy. .

Olbrzymi pożar w Wielkich Hajdukach
W ub. wtorek o godz. 20.45 mieszkańcy
Chorzowa, Świętochłowic i W. Hajduk
obserwowali wielką łunę powstałą nad Haj
dukami. Po powiecie rozeszła się wieść, że
w Wielkich Hajdukach płoną zabudowa
nia.
W rzeczywistości zaalarmowano straże
pożarne na ul. Jadwigi w Hajdukach, gdz'e
w płomieniach stała wielka stodoła, należąda do Jakóba Loewego i składnica paszy,
własność Pinkusa Reńskiego z Mysłowic.
Pomimo usilnej akcji straży pożarnej, oby
dwa objekty spłonęły doszczętnie, wyrząrządzając szkodę na sumę około 3.000 zł.
Od płomieni zajął się sąsiedni chlew
z drobiem, narzędziami i uprzężą, należą
cy do Pawła Stolarza; chlew również spalił
się doszczętnie, a właściciel poniósł straty
w sumie 1.500 zł. Ogień przerzucił się na
dach sąsiednich zabudowań, jednakże zo
stał na czas zlokalizowany.
Objekty Loewego i Reńskiego były
ubezpieczone. Powód pożaru nieznany. —

Jak tuż k.lkakrotnie donosiliśmy, odbędzie
się w sobotę, dnia 32 bm. w Chorzowie doro
czna reduta karnawałowa urządzoną przez To
warzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego.
Sypanie Kopca „Wyzwolenia“
Na zabawie tej odbędzie się konkurs aa najory
w Piekarach.
ginaJm eiszy kostium. Reduta ta wywołała o"
gromne zainteresowanie wśród społeczeństwa
zbl źa się szybko ku całkowitemu ukończę"
chorzowskiego i okolicy. Organizatorzy zaanga nju. Wysokość usypanej . ziemi wynosi 12 me"
źowaii najlepsza orkiestrę jazzową 75 pp. Re trów. objętość zaś 29 536,10 m3 wzgi. 88608 wy
Fremjer hiszpański Valladares skłonny jest po duta ta odbędzie się w salach Domn Ludowego. wrotek. Prawie, że wszystkie organizacje poi"
skie na Śląsku przyłożyły rękę do realizowania
wołać w skład rządu osobistości z obozu iew.cowego, by w ten sposób uspokoić i zażegnać Z życia mandolinistów w Chorzowie. tego dz eta przez uczestnictwo w sypaniu. Fun
fermenty, które po zwycięstwie lewicy w ostat
Stow. Miłośników Muzyki Oddział Mandoli dusze gotówkowe, złożone na ten ceł w bieżą"
nich wyborach do parlamentu, coraz silniej nowy .1920“ w Chorzowie odbyło ostatnio cym roku wynoszą: Związek Powstańców Ślą'
zaznaczają się i grożą poważnemi zaburzeniami walne zebranie, na którem wybrano nowy za sk.ch Nowy Bytom 62 zł, Zw. Powst. Śl. Katowi
rn-riTiprtTk'* AO 7I 7.w Powst Śl Katowice —■
w kraju.
rząd w nasten.uiacvm składzie: orezes

B. premjer Asana, przywódca lewicy, która wyszła zwycięsko z ostatnich wyborów do parla
mentu hiszpańskiego. Azana uważany jest ja
ko przyszły premjer Hiszpanji. Ogólnie spoi
dziewają się, że w niedalekiej przyszłości fliszpanja otrzyma ustrój komunistyczny, który je
dnakowoż dość znacznie różnić się ma eć
ustroju sowieckiego.
i' j

a
Karbowa 50.50 zl. Polski Związek Pracowników
Chorzów (Skarboferm) 70 zł, Bezpartyjny Zw.
Zaw Maszyn.stów Kolejow. Katowice 50 zj,
Wszystkim organizacjom, które współpracowa
ly przy tern wielikiem dziele, jJk również ofja*
rodawcom dziękuje serdecznie Komitet Budowy
Kopca.

Tragiczny wypadek w szkole.
Onegdaj w szkole powszechnej w Górkach
miał miejsce n.eszczęśliwy wypadek. W czasie
przerwy, biegnąc potknęła się o ławkę, 13‘letrla
Lucja Kulanka z Górek i upadając uderzyła gło
wą tak silnie o podłogę, że strać.la. przytom
ność. Pomimo . natychmiastowej pomocy udziel
nei przez dr. Ryboka z Bierunia Starego, dziew
czymka zmarła następnego dn.a. nie odzyska*
szy przytomności.
'

Zlikwidowanie bandy złodziejskiej
w Rybnickiem.
Policja powiatu rybnickiego odniosła
duży sukces w walce z plagą kradzieży. —
Donosiliśmy o mnożących się ostatnio wy
padkach zuchwałych kradzieży mieszka
niowych. Mieszkańcy pow. rybnickiegb ży
li w ciągłej obawie o całość zagrożonego
mienia. Komenda Policji w Rybniku post*?,
wiła sobie ża Cel zlikwidowanie bandy zło
dziejskiej. Za.iuetżenie to udało się w zu
pełności: ~W czasie dochodzeń prowadzo
nych przez komisarjat policji w Rybniku
i okoliczne posterunki zdołano przychwy
cić bandę rabusiów w osobach: Osika Bo
lesława, Stychnego Jana z Sosnowca, Hała
sa Edwarda, Pazdyga Wacława, Kłosa An
toniego i Kaługę Tadeusz. Wszyscy przy
trzymali z wyjątkiem Stychnego są bez
stałego miejsca zamieszkania. Hersztem
szajki był Osik. Zuchwała banda dokony
wała napadów na mieszkania nawet w bia
ły dzień. Członkom bandy zdołano udo
wodnić 20 kradzieży mieszkaniowych do
konanych w Rybniku i okolicznych wio
skach. W ręce policji wpadła wielka ilość
rzeczy pocohdzących z kradzieży. Ponadto
policja zdołała ustalić nazwiska 13 paserów,
którzy byli stałymi odbiorcami łupów. —
Mamy wrażenie, że po tern obfitym „po
łowie“ policji rybnickiej mieszkańcy pow.
rybnickiego będą mogli teraz nareszcie
spokojnie zasnąć.
Pożar we dworze w Czuchowie.
Onegdaj wieczorem wybuchł pożar, w szopie
drewnianej przylegającej do dworskich stajen
w Czuchowie po w. rybnicki. Szopa spłonęła ao_
szczytu.e. Wysokości szkody nie ustalono. Po
chodzenia wykazały, że pożar spowodowała n*
jaka Jadwiga Penkałowa wskutek nieostrożne
go obchodzenia się z ogniem.

Przytrzymanie fałszywych monet.
Kasjer kopalni „Radzionków“ podczas wp1®
ty należytości za węgiel przez L Józefą®
Gniazdowa i FI. Piotra z P.ekar Śląskich,
kwestionował fałszywe dwuzłotówki. Jak do
chodzenia wykazały, wymienieni puszczali tai
szywe monety w obieg z n eświadomości.

Przemytnik zastrzelony na granicy.
W ub. w torek wieczorem, o godz. 2Ö-30
na granicy polsko-niemieckiej pomiędzy
kamieniem gran. 39—40 na terenie polskim
na odległości 1% mer. od linji granicznej
został zastrzelony przez straż graniczną

przemytnik Franciszek Szafarczyk

z Lu-

biińca. Zwłoki zabezpieczono na mielcu
do dyspozycji komisji sądowo-lckarskiei-

Motoryzacja poczty w Cieszynie.
Na ulicach naszego miasta pojawiły się
tych dniach nowe samochody z napisem ,.r "
tg Polska“ o wyglądzie bardzo efektownym
to samochody marki „Polski Fiat*' wyrabmn
kraju — i przedzielone z Dyrekcji poczt, i
w Katowicach do Urzędu Poczto-wego »
szynie. Obecnie kursują. 2 samochody po

I
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oprawy robotnicze iE inwefźdz&fe

Biwro. główne Funduszu Pracy wydało
ostatnio okólnik, ustalający zasady prowa
dzenia akcji pomocy doraźnej. Pomoc ta,
udzielana w postaci środków żywnościo
wych oraz zasiłków pieniężnych osobom
pozbawionym pracy i nieposiadającym ża
dnych środków utrzymania — podlega, jak
wiadomo, konieczności odpracowania, albo
w trakcie jej udzielania, albo też po jej >
trzymaniu.
Akcję pomocy doraźnej prowadzą bez
pośrednio, lub za pośrednictwem: organizacyj społecznych, wojewódzkie biura Fun
duszu Pracy.
Z pomocy doraźnej Funduszu Pracy
mogą korzystać bezrobotni, zarejestrowa
ni w biurach pośrednictwa pracy i pozosta
jący w ich ewidencji, którzy m. in. utrzy
mywali się wyłącznie z wykonywanej pra
cy najemnej, zamieszkują stale w miejsco
wości. objętej akcją pomocy, nie pobierają

Dodatek 111. do statutu
Powszechno-Miejscowej
Kasy Chorych na powiat
pszczyński w Pszczynie
Art. 1.
Kasa Chorych udziela członkom rodziny
ubezpieczonego, będącym na wyłącznym
jego utrzymaniu, nie mającym prawa do
świadczeń z tytułu ich osobistego ubezpie
czenia na wypadek choroby, a mianowicie:
żonie, jako-też dzieciom własnym względ
nie przysposobionym j pasierbom do 15 ro
ku życia:

a) opieki lekarskiej przez lekarzy prak
tycznych wyznaczonych przez Kasę;
b) wszystkich lekarstw za dopłatą 50%.
Nadto udziela Kasa we wypadkach wy
jątkowych zasługujących na szczególne uwzgiędnienie za zgodą zarządu lub w na
głych wypadkach za zgodą przewodniczą
cego zarządu:
1. Opieki lekarskiej przez lekarzy spe
cjalistów;
2. Dopłaty do kosztów koniecznego le
czenia szpitalnego-, jednakże najwyżej
do wysokości 4 zł za każdy dzień.
3. Zabiegów fizyko-terapji do wysokości 50% kosztów tego leczenia.
, świadczeń wyżej wymienionych u-dzie«a się najdłużej na przeciąg 6 tygodni.
Prawo do świadczeń kasowych dla
Członków rodziny ubezpieczonego upada z
dniem wystąpienia ubezpieczonego ze za
trudnienia uzasadniającego obowią -k ubezpiećzenia.

Drobne wiadomości

zasiłków ustawowych z Funduszu Pracy,
lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, —
względnie zasiłki te całkowicie wyczerpali
oraz nie pobierają renty, emerytury i nie
Posiadają majątku, ani też żadnych innych
środków utrzymania.
Rozdział artykułów i produktów. odby
wa się przez wydawanie deputatów żyw
nościowych na podstawie , numerowanych
i datowanych talonów, realizowanych
przez miejscowe spółdzielnie spożywcze,
własne magazyny komitetów lokalnych
Funduszu Pracy, bądź też, jeżeli idzie o
strawę gorącą, przez organizację i instytu-

—- Niemcy wprowadzili paszporty pra
cy. Ogłoszone zostało rozporządzenie wpro
wadzające z. dniem 1 marca br. przymus
wykazania się paszportem pracy przy sta
raniach o zatrudnienie. Rozporządzenie do
tyczy prą wie wszystkich gałęzi przemysłu
i handlu, przyczem niestosowanie się do te
cje społeczne, prowadzące akcję pomocy go przepisu pociąga surowe kary tak dla
przedsiębiorców, jak i dla pracowników. —
doraźnej.
Dzięci bezrobotnych w wieku przed Wprowadzenie paszportów pracy w Niem
szkolnym i szkolnym korzystają z doży czech jest wydarzeniem o doniosłem zna
wiania: przedpołudniowego w przedszko czeniu społeczno-politycznem, stanowi bo
lach, dziecińcach, ochronkach, koloniach, wiem potężny instrument w ręku partii napółkoloniach w szkołach powszechnych i rodiowo-socjaliistycznej, umożliwiający jej
całkowite opanowanie świata pracy.
zawodowych.
Akcja pomocy doraźnej prowadzona jest
— Hu jest w Polsce niewidomych. We
w zasadzie w okresie zimowym od dn. 1. dług danych Głównego Urzędu Statystycz
11. do 31. III. W uzasadnionych wypadkach nego marriy w Polsce niewidomych 33.000,
akcja pomocy doraźnej może być przedłu w tern 60% mężczyzn i 40% kobiet. Niewi
żoną w poszczególnych miejscowościach domych a zarazem głuchoniemych jest 13%
ca dalsze miesiące.
— Ochotnicze drużyny robotnicze na
Śląsku. W Ochotniczych Drużynach Ro
botniczych pracowało na Śląsku, jak wyni
ka ze zestawień opublikowanych w „Ślą
skich Wiadomościach Statystycznych“, w
okresie od kwietnia do listopada 1935 r.
Ale nie koniec na tern, boć mamy je-szcze przeciętnie 2.090 junaków. Od kwietnia po
przedsiębiorstwa państwowe, jak kolej,, po cząwszy liczba junaków stopniowo rosła,
czta lasy, monopole itp., które także wy osiągając swą maksymalna wysokość 2.455
płacają emerytury, z kasy państwowej. I w lipcu, poczem znów malała, dochodząc
leżeli to wszystko zliczymy, to okazuje się. w listopadzie do 1.449. Przeważająca część
że państwo wypłaca ogółem 400 milionów junaków, około % była zatrudniona przy
zł rocznie tytułem emerytur, rent inwalidz regulacji rzek, reszta przy budowie dróg,
kich i tym podobnych zaopatrzeń.
kolei i innych robotach publicznych. Ogól
Do jakich niedorzeczności dochodzi nie na liczba przepracowanych dni roboczych
raz przy emeryturach, dowodzi fakt nastę od kwietnia do listopada 1935 roku wynosipujący: W monomrdu solnym czynnych jest ła 394.923.
5 tysięcy pracowników; r-^miast emeryW roku 1934 w tym samym okresie za
było
miesięcznie
tów jest 14 tysięcy. Na jednego wiec pra- trudnionych
.
_
_ _ przeciętnie
.„
..
cewnika. „solnego“ wypada prawie 3 eme-| 2.071 junaków, a więc nieco mniej aniżeli
rytów „solnych“..
' w roku 1935.

Ile wydajemy na emerytury i renty?

Warto wiedzieć, ile Państwo Polskie
wydaje na emerytury, zaopatrzenia i renty
inwalidzkie. Z njeliminarza budżetowego
na rok 1936/37 wyjmujemy następujące cie
kawe zestawienie:
Wydatek na emerytury w roku budże
towym 1936/37 wyniesie prawie 161 milio
nów zł. tj. o 8 milionów zł więcej niż w
tym roku. Świadczy to, że armia emery
tów rośnie.
Wydatek na renty inwalidzkie w rolni
przyszłym wyniesie 100 milionów zł. Mie
ści sie w tern zaopatrzenie dla inwalidów,
wdóyz, sierot i rodziców po inwalidach.
Zaznaczyć należy, że inwalidów, pobierają
cych zaopatrzenia, mamy 81.858, wdów —
58.657, sierot 28.941. rodziców po inwali
dach 21.276. Razem więc korzysta z rent
inwalidzkich 190 tysięcy osób.
Zaopatrzenie weteranów z powstania
w 1863 r. wyniesie 900 tysięcy zł i jest tych
weteranów leszcze: 42 żonatych, 82 samo
tnych i 977 rodzin po weteranach.
Wydatek na pensie dla odznaczonych
O'derem wojennym „Virtuti Militari“ wy
niesie w ciągu roku 1.750,000 zł. Odznaczo
nych tym orderem jest 5800 osób.
Zaopatrzenie byłych skazańców i by
łych więźniów politycznych z czasów za
borczych pobiera 1265 b. skazańców poli
tycznych. dalej 477 wdów, 145 sierot i 46
rodziców. Dziwnym trafem wydatki na ten
cel rosną ciągle, albowiem coraz to no
wym b. więźniom przyznaje sie zaopatrze
nia.
Ogółem mamy 272 tysiące osób pobiera Lewicowe organizacje w Paryżu zorgan.zuwaiy masową demonstrację jako protest przeciw po
jących zaopatrzenie z wyliczonych tytu biciu Leona Blmma przez członków organizacji „Action Francaise“. W demonstracji wzięto
dział ponad 100 tysięcy osób.
łów.

Art. 2.
- Tytułem pośmiertnego wypłaca kasa:
a) we wypadku śmierci żony '4 zasiłku
pogrzebowego (§ 28 statutu K^y);
b) we wyoadku śmierci dziecka X zasiłku
Pogrzebowego.
Art. 3.
Członkom rodziny ubezpieczonego uuzieia sie ooie-ki lekarskiej na podstawie
ka-rty porady, wystawionej przez Admini
strację Kasy wzgl. przez uprawnmnego pra
codawce Karta o-orady ważna fest na czas
vrwania choroby najdalej na 6 ty* ’.ni. Za
każda kartę Porady Kasa pobiera >pł. 0.20
zł. Opłaty tej nie pobiera się od kart porad,
wystawionych dla członków rodziny ubez
pieczonego, zatrudnionego bez wynagro
dzenia.
Art. 4.
Kosztów przejazdu lekarza do członka
rodziny ubezpieczonego wzgl. członka ta
Kiego do lekarza, Kasa nie ponosi.
Art. 5.
Pretensje do świadczeń nadzwyczajnych
Kasy wymienionych w art. 1 a) i b) po
wstają dopiero p-n 6 tygodniowem wycze
kiwaniu. Resztę świadczeń wymaga 3 mie^ecznego c^asu wyczekiwania. Przepis ten
16 obowiązuje członków, którzy w ciągu
'Statnich 12 miesięcy mieli już conajmniej
a o miesięcy pretensje do świadczeń nadwyczajnych przy innych lub Brackich Ka
sach Chorych.
Art 6 p. p.
... , .
Art. 7.
Niniejszy dodatek wchodzi w życie z
*!®ea> 1 stycznia 1936 r.
Art- 8.
Równocześnie znosi sie Ii dodatek do
statutu
Pszczyna, dnia 22 listopada 1935 r.
Zarząd Kasy.

—
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Cerber zmierzy! mnie ironicznem spoj
rzeniem od stóp do głowy:
— Am Mr. Pimse, me przybędzie, ani pan
dzisiaj me bedzie wypuszczony
— Co???! — Nie mogłem więcej wydo
być z gardła.
— Pan zdaje się o jednem zapomniał: It
is Sunday, today.
— Co mnie może obchodzić niedziela?
— Ale nas obchodzi! Bardzo obchodzi! •—
warknął żarliwy protestant. Potem widząc,
że zmieniłem się na twarzy, dodał dobrotli
wie:
— Przyniosę panu biblie.
Nie pamiętam już. czem w niego rzuci
łem. Zdaje się, że pói-bochenkiem Chleba
więziennego.

Uch. nadaremnie się dziś silić opisać to,
co wówczas przeżyłem. Pamiętam tylko, że
w kulminacyjnym punkcie mej wściekłości,
k.edy rozpocząłem systematycznie demolo
wać skromne urządzenie celi. wkroczyło 3-ch
dozorców. Co bvfo dalej, nie pomnę. Uderzo
ny podczas szamotania sie w głowę, straciłem
przytomność, a kiedy przyszedłem do siebie,
leżałem w jakiejś innej celi. z rękami uwięzionemi w nieskończenie długich rękawach dzi
wnego chałata. Wiec aż do Egiptu trzeba było
zajechać, by zawrzeć bliższą znajomość z...
Kaftanem bezpieczeństwa.
W południe odwiedził mnie dozorca, by
mnie nakarmić.
— P;eć do dwunastej— powiedział, kie
dy go zapytałem o godzinę.

ROZDZIAŁ VIII;
Gdzie Lotte???

Spałem twardo i długo.
Obudziłem się zziębn.ęty, z obolałem! ko
ściami. Przez otwarte okienko mej celi wizie
:ał się chłód wiejący od Nilu oraz wąska
wstęga księżycowego światła. Przez pierw
sze dziesięć czy dwadzieścia sekund nie mo
głem się zorientować, gdzie jestem właściwie.
Wreszcie Drzypomn.ałem sobie i zerwałem
się z tapczanu na równe nogi . . . Więc noc
już zapadła? Tak. Niestety, tak. Gdyby nie
kosmyk srebrnych włosów miesiąca, które
prześlizgnęły sic poprzez pręty zakratowane.gö okna, w celi byłoby zupełnie ciemno. Spoj
rzałem na zegarek. Obie wskazówki stały na
rzymskiej dwunastce. Północ! . . . Wydało
mi się. że śnię chyba. Uszczypnąłem się w
rękę raz. drugi, trzeci. Nie, to me był sen. Ja
kiś niezbyt widać odległy zegar wieżowy za
chłysnął sie i zaczął wybijać dwunastą.
Runąłem z wściekłością na drzwi cełL
Waliłem pięściami, kopałem w deski, rycza
łem jak w ataku furii. Odpowiedziały mi gv>śne wyzwiska i klątwy z obu sąsiadujących
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Porady i informacje
Arcyzabawna historia pewnej
walizy
Onegdaj miały Brody (Małopolska)
swą sensacje. Oto chłop, wiozący z po
bliskiego miasta zboże do Brodów, spot
kał po drodze elegancko ubraną panią z
duża walizą w ręku. Owa nieznajoma
prosiła go, by ją podwiózł wraz z baga
żem do Brodów. Chłop zgodził się.
Ody miiali las w pobliżu Brodów,
nieznajoma zsiadła i udała się w głąb
lasu, walizę zaś zostawiła na furze. Gdy
po upływie dłuższego czasu nie wraca
ła, chłop zaniepokoił się. Ruszył za nią
do lasu, ale wszelki ślad po nieznajomej
zaginął. Wrócił więc do fury, ale tu
doszło go nagle z głębi walizy kwilenie
dziecka. Zrozpaczony chłop poniewcza
sie żałował swej dobroci.
Z opresji wyratował go znajomy go
spodarz. Chłoo zajechał w mieście do
swego znajomego gospodarza, zładował
zboże, a następnie pojechał z ową „cen
ną“ walizą na rynek. Zatrzymał się na
uboczu i pozostawił furę wraz z walizą
samopas. Zdaleka obserwował, co się
Stanie. Niedługo trwało, a dwaj złodzie
je skradli walizę. — Chłop, który na to
tylko czekał, zaciął konie i galopem opuścił miasto. Gniew i wstyd niefortun
nych amatorów cudzej własności nie
miały granic. Dzieckiem zaopiekowała
się policja.

ramid przepadła bezpowrotnie Jedyną moją
troską stało sie skolei. by Mr. Pinsel wypuścił
mnie na wolność jak najwcześniej, bym zastał
jeszcze w hotelu Lotte i mógł ją odprowadzić
do Suezu.
Minuty wlokły sie beznadziejnie. Po trze
ciej zaprzestałem nużącej wędrówki po mej
kiafce. Usiadłem na tapczanie, ale nauczony
smutnem doświadczeniem, pilnowałem się do
brze, by znowu nie zasnuć.
I nie zasnąłem i przesiedziałem tak aż do
godziny szóstej.
Wreszcie!...
Wreszcie pochwyciłem odgłos zbliżają
cych sie kroków, usłyszałem szczek zamku.
O, nigdy jeszcze grający na nerwach zgrzyt
klucza w zardzewiałym zamku nie wydał mi
się tak miły. jak wówczas. Był on jak najpięk
niejsza muzvka. tak kojący balsam spłynął na
moją dusze. Nareszcie!
Zmęczenie ustąpiło w mgnieniu oka. Ömvsł staje sie iasnv. pamięć świeża, jak nigdy.
Przypomniałem sobie odrazu jakiś pamiętnik
sybiraka, przeczytany, w latach chłopięcych i
przed oczvma stanął mi jeden z najważniej
szych dogma rów weźnia: ..z dozorcą należy
żvć w zgodzie, bo od tego zależy bardzo wie
le".
Więc przystąpiłem do mojego cerbera, po
zdrowiłem go uprzeimie i poczęstowałem pa
pierosem. rzucając mimochodem pytanie, czy
Mr. Pinsel już przybył, czy tez przybędzie
dopiero o ósmei.

— Nawet nieubezpieczeni pracowni
cy mogą otrzymać zasiłki. Zakład Ubezpieezeń wydał niezwykle doniosłe
dla sfer pracowniczych wyjaśnienie w
sprawie wypłaty zasiłków na wypadek
choroby. Art 115 ustawy o ubezpie
czeniach społecznych uzależnia nabycie
prawa do zasiłku od podlegania obowią
zkowi ubezpieczenia w ciągu 4 tygodni.
Z. U. S. ustalił, że określenie powyższe
nie może być w żadnym razie rozumiał
ne, jako warunek posiadania 4 ,tygodni
składkowych. Wynika stąd, że do pow
stania prąy/a do zasiłku chorobowego,
nie jest nawet wymagany fakt ubezpie
czenia pracownika, a decyduje wyłącz
nie okoliczność. jak długo przed nastą
pieniem niezdolności do pracy był za
trudniony i czy praca ta uzasadniała obowiazek ubezpieczenia. Wobec tego
pracownik nabvwa prawo do zasiłku, @
ile w ciągu 28 dni pozostawał w stosuit.
ku pracy, podlegającym obowiązkowi
ubezpieczenia.
— Za awantury pijackie na jarmafc
kach odpowiedzialni będą również kar
czmarze. Podczas jarmarków i odpu
stów zdarzają się bardzo często, zwła
szcza w ostatnich czasach, różne awan
tury, niejednokrotnie nawet groźne, wy
wołane przeważnie na skutek nadmiaru
spożycia alkoholu. W związku z tern
władze, wychodząc z założenia, że nie
wystarczy ukarać sprawców powyż
szych zajść, wydały zarządzenie, by
funkcjonariusze bezpieczeństwa i po
rządku publicznego zwracali uwagę na
odnośne karczmy, czy nieprzekraczana
jest tam pora podawania napojów alko
holowych. W wypadku pozytywnego
stwierdzenia, policja ma stawić wniosek
o odebranie koncesji alkoholowej odno
śnemu karczmarzowi.
— Zryczałtowany podatek od obrotu.
Ukazało się rozporządzenie ministra
skarbu, wydane,w porozumieniu z ministrem przemysfu i handlu, o zryczałto
waniu podatku przemysłowego od obro
tu dla drobnych przedsiębiorstw. Poda
tek ten w latach 1936-37 zryczałtowany
będzie dla tych przedsiębiorstw, któ
rych obrót po włączeniu obrotu artyku
łami podlegającemi scaleniowemu po
datkowi przemysłowemu, wynosił w r.
1935 nie więcej, niż 50 tysięcy złotych..
Od zryczałtowania podatku obrotowe
go wyłączone są spółki akcyjne, spółki'
z ograniczoną odpowiedzialnością, spół
dzielnie itp., które są zobowiązane do
publicznego ogłaszania sprawozdań o
swoich operacjach, jak również przed
siębiorstwa sprzedaży mięsa, wędlin,
przedsiębiorstwa przemysłowe, obowią
zane do płacenia scalonego podatku
przemysłowego, jak również wszystkie
te przedsiębiorstwa, które do dnia 29 b.
m. złożą w urzędach skarbowych pise
mne oświadczenie, że od początku bież.
roku orowadzą księgi handlowe. Zry
czałtowany podatek obrotów ma być
wpłacany corocznie w czterech ratach
równych, płatnych 15 czerwca, 15 wrze
śnią, 15 listopada i 15 lutego.
— Komu przysługuje prawo do wydawania legitvmacyj inwalidom dla u*
zyskania zniżek kolejowych. Minister
stwo opieki społecznej rozesłało pismo
okólne do wszystkich wojewodów, #
którem donosi, iż do wydawania legitymacyj inwalidom dla uzyskania zniżek
kolejowych, upoważnione są: 1. Zwią
zek Inwalidów Wojennych R. P. (zarząd
główny i kota). 2. Legia Inwalidów W°
iennvch Wojsk Polskich im. gen. So
wińskiego. 3. Związek Ociemniałym
Żołnierzy R. P. 4. Zjednoczenie Inwa
lidów Żydowskich. Wdów i Sierót v °'ł
lennych. 5. referaty spraw inwalidzkich
właściwych starostw dla inwalidów —
nienależacych do powyższych organizacyj. Wyżej wymienione organizacje
winny przesłać do właściwych sta
rostw wvkazv członków. Jednocześnie
ministerstwo zaleca, aby starostwa tra
ktowały sprawy wydawania legitymacyj inwalidom dla uzyskania zniżek ko
lejowych. iako „bardzo pilne“.
_

— Bo mam być zaraz wypuszczony —
dodałem.

POPIERAJ HANDEL POLSKU

sykańskie i zmusił prezydenta Meksyku
do ucieczki.
Po zwycięstwie powstańców przy
znano mu 320 akrów ziemi w powiecie
Harris, gdzie Wardziński był jednym z
pierwszych obywateli Teksasu. Nazwi
sko jego bedzie widniało w „Sali Boha
terów“, która kosztem miliona dola
rów będzie zbudowana na Wystawie
stulecia Teksasu w Dallas.

2536 lal istnienia dynastii
japońskiej

nę. Nagle niebo pokryto się chmurami
i spadł grad. Ukazała się wówczas zło
ta kania, która usiadła na łuku cesarza
Dżimmu. Światło, które roztaczała ka
nia, oślepiło jak błyskawica nieprzyja
ciół, uczyniwszy ich niezdolnymi do
wałki.
W związku z tą legendą, w roku 1890
ustanowiono odznaczenie w postaci
złotej kani za nadzwyczajne zasługi mi
litarne. W dniu 11 lutego, ustanowio
nym jako święto narodowe od r. 1868,
odbywa się na dworze cesarskim cere
monia rytualna ku czci przodków cesa
rza. Obecny cesarz Jaoonji, Hirohito,
jest — zgodnie z powyższą legenda —
124 władcą cesarstwa japońskiego w
prostej linii od cesarza Dżimmu.

Legenda japońska głosi, że dynastia
japońska pochodzi w prostej linji od bo
gini Słońca. Amatreasu - Omikami, i że
nieprzerwanie trwa już 2596 lat Legen
da określa nawet dokładnie dzień wstą
pienia na tron cesarza Dżimmu, pierw Gigantyczny tunel podwodny
szego władcy kraju Wschodzącego
W Japonii przystąpiono niedawno do
Słońca, a mianowicie datę 11 lutego 660 budowy najdłuższego na Dalekim
r. przed Chr. Jest to obecnie dzień Wschodzie tunelu podwodnego, który
święta narodowego w Japonii, zwanego połączy najdalej wysuniętą na południe
„Kigen - setsu“, co znaczy „dzień wstą wysepkę archipelagu Kiushu z główną
pienia na tron“.
wyspa Honshu. Tunel ten. mierzący oZanim Dżimmu został cesarzem, mu koto 3 km. długości, wybudowany bę
siał stoczyć walkę z pewnemi plemio dzie pod wąska cieśniną Kwaunon, któ
nami które nie chciały uznać jego wła ra łączy morze Wewnętrzne z morzem
dzy. Pewnego razu Dżimmu, wraz z Japońskiem. Konstrukcja tunelu ma na
swvm odziałem zabłądził w górach, nie celu ułatwienie komunikacji i przewo
mogąc w żaden sposób wydostać się z zu towarów z krańca cesarstwa japoń
nich. Nagle nad błądzącymi ukazał się skiego do jego centrum. Kosztować ona
w górze kruk i ukazał drogę Dżimmu. będzie 25 milionów złotych i połączona
W czasie walki sząla zwycięstwa prze jest z wielkiemi trudnościami spowodu
Polak oswobodzlcielem Teksasu chylała
sie to na jedną, to na drugą stro- silnych prądów w cieśninie Kwaunon.
Jak donosi chicagowski „Dziennik
Związkowy“, dopiero obecnie, z okazji
setnej rocznicy wcielenia stanu Teksas
do Stanów Zjednoczonych, dowiaduje
się szeroki ogół, że oswobodzlcielem
Teksasu, jednym z tych. którzy walczyli
o jego wolność, był Polak Feliks War
dziński, urodzony w Polsce w roku 1801.
W roku 1836 przybył on do Nowego
Jorku. Że jednak nie podobało mu się
wielkomiejskie życie i zapragnął przy
gód. wyruszył do Teksasu, którego mie
szkańcy powstali wówczas przeć'wko
narzuconym im rządom tyrańskim Me
ksyku.
W kwietniu 1836 r. wstąpił War
dziński do armji powstańców, obejmu Arm ja Stanów Zjednoczonych zamierza zastosować w swem uzbrojeniu tankietki (zdjęcie),
jąc komendę nad wojskiem w bitwie pod które każdej chwili przymocowane piogą być do podwozia samolotu i przewożone drogą po
wietrzną z jednego miejsca na drugie.
San Jacinton, gdzie pobił wojska mek
98B
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iclatek. lecz te objawy gniewu aresztantów,
którym zakłóciłem spokój nocny, podnieciły
mnie tylko.
Kilkuminutowe, intensywne bombardo
wanie drzwi przywabiło wreszcie dozorcę.
Zaspany cerber nie umiał mi dać żadnych wy
jaśnień, dlaczego do tej pory nie wypuszczono
mnie na wolność, natomiast przyrzekł solen
nie, że jeśli się natychmiast nie uspokoję, we
zwie kilku pomocników, skuje mnie i ulokuje
w ciemnicy, gdzie będę sie mógł wykrzyczeć
do woli.
Ton głosu dozorcy i dobór soczystych
słów. przekonały mnie wystarczająco, że gf>
źba może być bardzo łatwo w czyn wprowa
dzona. Więc nolens volens uciszyłem się
trochę, a przedewszvstkiem obniżyłem skalę
głosu o całą vktawę, ale to przymusowe tłu
mienie wśc-ekłości kosztowało mnie bardzo
wiele. ßv<a to chvba najgorsza noc. jaką do
tej oorv snedziłem.
Przekonałem sie szybko, że ruch przyno
si mi niejaką ulgę. Zacząłem tedy przemie
rzać cele wzdłuż i wpoprzek. Pierwsze minu
ty bvłv poświęcone obmyślaniu zemsty na
perfidnym Mr. PinseVu. Ślubowałem w du
szy. iż me puszcze płazem niesłychanego po
stępowania ze spokojnym turystą, że zażądam
satysfakcji, że wniosę zażalenie, choćby mi do
samego Sjrdara pójść przyszło.
Kiedy na kościelnym zegarze wybiła pier
wsza, okres „białej pasji" zaczął przemijać.
Cóż mi z tego, że poruszę niebo i ziemie dla ukarania urzędnika policyjnego? Czy mi to
zwróci utracone godziny? Wycieczka do pi-
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Rycerz bez trwogi

Niedawno z widowni życia w Anglii
zeszła jedna z najoryginalniejszych po
staci ostatnich czasów, przeniesiona jak
by żywcem z okresu romantyzmu w
nasz wiek chłodnej rzeczywistości i rozwagi.
Zmarł sir Claud Champion de Greepigny, nazywany przez współczesnych
rycerzem bez trwogi. Zmarły należał
do najbardziej odważnych łowców przy
gód XX wieku. Życie jego było nieprzerwanem pasmem sensacyjnych wy
czynów. Zwiedził on wszystkie czę
ści świata, brał udział w najniebezpie
czniejszych wyprawach, gdzie więcej
niż sto razy śmierć zagladała mu w oczy, a gdy umierał w 8 roku życia, nie
miał w sobie ani jednej kości, któraby
była cała.
Jako trzynastoletni chłopiec de CreBoigny wstanił do angielskiej marynar
ki handlowej. Po pięciu latach służJiy w
marynarce przeniósł się do piechoty, —
poczem przeszedł do kawalerii, gdzie
odznaczył się wysoka klasa jazdy kon
nej. Pierwszy na przeszkodach brał
najtrudniejsze zapory, odnosząc jeden
triumf po drugim.
W 30 roku życia sir Claude Cham
pion de Crespigny, odziedziczywszy po
ojcu tytuł i maiątek. rozpoczął swe po
dróże po święcie, które poprzez Amery
kę, Daleki Wschód, Indie zaprowadziły
go do Afryki. Tu odbył się pierwszy
lego wyczyn, który przysporzył mu
światowej sławy. Sir Claude de Cre
spigny założył sie ze swymi towarzy
szami. że przepłynie Nil w miejscu naj
niebezpieczniejszym, gdzie silny prąd
rzeki odstraszał nawet najwytrawniej
szych pływaków. Zakład ten wygrał,
przepłynąwszy rzekę w niespełna pół
godziny.
Wyczyny sir de Crespigny odzna
czały sie swa niezwykłością. Do ulubio
nych lego „sportów“ należało wspinanie
się na wieże kościelne. Kiedyś, gdy po
dróż balonem należała jeszcze do nie
bezpiecznych. wsiadł do balonu z za
miarem wzbicia się możliwie najwyżej.
Gondola balonu, w kilka chwil po star
cie, gdy balon osiągnął zaledwie wyso
kość 20 ni., oderwała się. Sir de Cre
spigny, zwolennik silnych emocyj, spadł
i uległ złamaniu obu nóg. W nagrodę
otrzymał złoty medal towarzystwa
aeronautveznego. Zmarły był posiada
czem kilku medali za uratowanie życia.
Kiedyś, będąc w wojsku, rzucił się
wpław na ratunek żołnierza swego od
działu, który w czasie kąpieli w rzece
w miejscu niedozwolonem, dostał sic w
wiry wodne i zaczął tonąć. Żołnierz po
ochłonięciu z przestrachu dostał się do
aresztu za przekroczenie regulaminu,
jego oficer odznaczony został złotym
medalem za wyratowanie tonącego.
Na jednem z polowań w lasach połu
dniowych Ameryki odważny lord napa
dnięty został przez olbrzymiego pytona,
który owinął mu się koła ramion, Mię
dzy gadem i człowiekiem rozpoczęła
się walka na śmierć i życie. Obecni w
niernem przerażeniu śledzili przebieg te
go niezwykle dramatycznego zmagania,
w wyniku którego zatriumfował!a siła
mięśni i przytomność umysłu odważne
go myśliwego.
Kiedyś nad brzegiem jednego z mórz
Południowych dc Crespigny uratował
człowieka, tonącego w zatoce, pełnej
rekinów, przvezem ledwo uszedł z ży
ciem. W dżungli indyjskiej stoczył wal<tę z tygrysem który raniony niezbyt

celnym strzałem, rzucił się na myśliwe-1
go, łamiąc. mu trzy żebra. Drapieżnik'
nad! z sercem, przekłułem sztyletem.
Ostatnie lata sir Claude de Crespigny |
spędził w swym zamku. Żelazne jego

Pi^y cierpieniach serca i zwapnie
niu naczyń, skłonności do udaru i ata

ków apoplektvcznvch naturalna woda
gorzka Franciszka - Józefa zapewnia
łagodne wypróżnienie bez nadwyrężązdrowie zostało nadwątlone żalem po nia się. Zalecana przez lekarzy.
stracie żony, która była wierna towa
rzyszka jego wypraw. W rok po jej
śmierci starzec, będący jeszcze w Pełni
sił, zgasł w wieku 88 lat.

Romaitoftcl.'
Porwany przez lwa.

Ze w Afryce południowej ludzie pa
dają jeszcze ofiarą zwierząt drapież
nych, tego dowodem jest straszne zda
rzenie, o którem donoszą z. Bulawayo w
Rodezji północnej. Były inspektor ho
dowli bvdla rogatego w tern terytorium
Jeff Goddard udał się w tych dniach w
towarzystwie swego, przyjaciela z Lusaki do kopalni złota Jessie. Po drodze
obaj zanocowali w schronisku rządowem. w nocy jednak do schroniska
wtargnął lew. porwał Goddard a i uniósł
go w zarośla- Towarzysz porwanego,
obudzony jego rozpaczliwym krzykiem,
uzbroiwszy sie w karabin, pobiegł za
lwem, ale w ciemności nie mógł znaleźć
drapieżnika. Dopiero o świcie zorga
nizowane poszukiwania doprowadziły
do odnalezienia szczątków Goddard a z
odgryzioną przez lwa głową.
Walka wróbli z kotem.

" ' ^ ^4
Abisyńezycy dostarczają amunicją dla swych wojsk walczących
pomocy samolotu.

północnym froncie przy

70-lecie zgonu zasłużonego kapłana
Dnia 16 lutego 1866 roku zmarł w
Na wszystkich stanowiskach, tak
Baborowie zasłużony kapłan, pierwszy wśród Morawian, jak i Polaków praco
panslawista (słowianin, dążący do połą wał w słowiańskim duchu, bo w obu na
czenia wszystkich słowian), ś. p. ks. rodach widział on braci, którym trzeba
Szymon Perzych. Szymon Perzych u- w równej mierze pomagać przeciw za
rodził sie 6 października 1804 roku w chłanności niemieckiej. W polskiej czę
Beneszowie, na tak zwanej ziemi hul* ści Górnego Śląską działał w polskim
czyńskiej, przyznanej traktatem wersal duchu. Stanął natychmiast po stronie
skim Czechosłowacji. Był więc z po tych księży, zresztą nielicznych, którzy
chodzenia Morawianinem, czyli Cze za przykładem Lompy postanowili do
chem, a zatem słowianinem w calem ludu zanieść oświatę. Jednym z najwa
słowa; znaczeniu.
żniejszych środków szerzenia oświaty
Wyświęcony na kapłana dnia 13,wówczas bvło rozdawanie druków:
stycznia 1828 roku, był najpierw kapę książek i gazet. Ks. Perzych w tym
łanem w Kra warz u, następnie w Hulczy celu sam wydał kilka polskich książek,
nie, potem rządcą parafii znowu w Kra- gdyż rzeczywiście wtedy był brak ksią
warzu. Przyjęty do diecezji, wrocław żek, a chęć do czytania się ogromnie
skie) przez 1 księcia - biskupa Szymań nodniosła. Pisał też książki Czeskie i
skiego:, stał sie w roku 1831 dyrektorem iedną niem ecką. Nadto pracował dla
seminarium; nauczycielskiego w Gło gazet polskich wówczas na Górnym Ślą
gówku, mając dopiero 27 lat. Władza z sku wychodzących, m. in. dla „Tygodni
niego bvła zupełnie zadowolona, lecz ka Katolickiego“. Jednem słowem nie
ż władzy nie był zadowolony ks. Pe- zakopał swojego talentu, ale gdziekol
izych. To też zrzekł się posady w Gło wiek był mógł. pracował dla oświaty
gówku i objął 23 października 1832 pro i ud u. Pracował jako dobry słowianin
bostwo w Tworkowie. Ale i w Tworko dla Polaków w polskim, dla Czechów w
wie nie długo pozostał. Ud roku 1839 czeskim duchu. Ponieważ jednak naj
prowadził on życie niespokojne i prze ważniejszą część życia przepędził
bywał. na coraz to nowych miejscach. wśród ludu polskiego, dlatego też więk
Widzimy go w Rudvszvvatdzic. na Gó sza część prac lego dostała się nam.
rze św. Anny, potem w Ostropip, w Go
Był więc ks. Perzych obok Józefa
rzycach, w Żorach i Piekarach, a nare Lompy pierwszym krzewicielem oświa
szcie umiera dnia 16 lutego 1866 roku w ty wśród polskiego ludu na Górnym Ślą
Baborowie.
sku. -

sili

W pobliżu Dijon — jak opowiadają
dzienniki paryskie — zauważono pod
starym murem wielkiego kota, kroczą
cego ze schwytanym młodym wróblem
w paszczy. Schwytany wróbel darł się
w niebogjpsy, kot igdnak nic sobie z te
go nie robił. Ale wrzaski nieszczęsne
go ptaka usłyszały inne wróble i oto
nagle cała ich gromada napadła kota,
dzióbiąc go w łeb tak zawzięcie i bole
śnie, że w końcu przerażony kot musiał
puścić swa ofiarę i szukać ratunku w ucicczce. Ocalony wróbel przez pewien
czas leżał oszołomiony na ziemi, wresz
cie otrząsnął się z doznanego strachu,
rozpostarł skrzydełka i odleciał w to
warzystwie współbraci, którzy mu ży
cie uratowali.
„Ręka“ w żołądku.

Chirurg szpitala miejskiego w Fila
delfii, w U. S. A., dr. Tucker, skonstruo
wał aparat, przy pomocy którego mo
żna dokonywać zabiegów w żołądku,
nie uciekając sic do operacji. Do żołąd
ka'wprowadza się mianowicie pincetkę,
schowaną w długiej rurce gumowej;
pincetkę można kierować i wykręcać na
wszystkie strony, a także otwierać ją $
zamykać. „Długa ręka“ wykonywa te
zabiegi łącznie z prześwietleniem rentgenowskiem żołądka, przez co można
kontrolować je ruchy. Przy pomocy pincetki, wykonał dr. Tucker kilka zabie
gów, polegających ma wyjęciu z żołąd
ka znajdujących się tam sztucznych zę
bów, co w innym razie mogłoby być
wykonane jedynie tylko droga operacji.Promienie pomagają trawieniu.

Działanie organizmu podobne jest
często do działania zepsutej maszyny.
Ujawnia się to szczególnie w procesach
trawienia. To też nauka ciągle wysila
się na rozmaite metody, któreby ułat
wiły funkcjonowanie organizmu ludz
kiego. Ostatnio jeden z biologów nie
mieckich wpadł na pomysł poddania na
świetlaniu pokarmów, przeznaczonych
dla człowieka. Okazało się, że kazeina
poddana naświetleniu promieniami o wy
soki ej aktywności, staje się łatwiej stra
wną, wskutek zmian, jakie pod wpły
wem naświetlenia zachodzą w układzie
mleka.
Psie kino.

sensacja Katowic
Jak się dowiadujemy w znanej i popularnej
w kraju kolekturze Kaftala w Katów each, Cho"
fzo'Wie, B.elsku. Łodzi, bydsoszczy j Odyni za'
wakio w zupełności losów. Już w ciągu ostał"
ni’cl> dm wobec braku losów kolektura Kaftala
zmuszona była wstrzymać wykonywanie ż-leceń
mentów pocztowych (prowincjonalnych). To
;ez w ostatnich dniach panował w lokalach eeir.
oali i wszystkich oddziałów firmy W. Kaftal i
Ska Prawdziwy run na losy szczęścia, Kolek tu
p. kaftala jest zresztą jedyną kolekturą, w któ"
i dwukrotn e padła główna wygrana w wyso"
*ci ł,000,000,— złotych, co tlómaęzy również
sną,cy popyt na losy szczęścia kolektury.

ÄispmiSÄÄ
kłęby dymu unoszące się z kominów.

W paryskim instytucie psychologicz
nym powstał projekt, aby urządzić sean
se filmowe dla psów i w ten sposób zna
leźć przyczynki do psychologii czworo
nożnych przyiaciół człowieka, ich uczuć
itd. Myśl ta została zrealizowana w
Londynie. „Widzowie“ zachowywali
się początkowo bardzo spokojnie, po pe
wnym czasie jednak kilku bardziej ner
wowych „gości" rzuciło się na ekran I
porwało go doszczętnie.
Żądał polskiego towaru!

Czwartek, dnia 20-go lutego 1936 r.

EEp

TEATR, MUZYKA i EKRAN
TEATR POLSKI w KATOWICACH.
REPERTUAR:
Czwartek, dnia 20 lutego: „Wiosenne porządki" dla
Rodziny Policyjnej o ,go<Jz. 20.
'Sobota, dnia 22 lutegp: „Chory z urojenia" dla szkól
6 godz. 15.30.
. Sobota, dnia 22 lutego; „Trafika pani generałowej“
o iodz. 20.

Zycie sportowe
Przed meczem I. K. P. Łódź 11. K.

^

Program radiowy.
Worach — po

B złotych sztuka. Znaczek do wcięcia w klapę
Świętochłowice.
marynarki przedstawia tarczę z Orłem Polskim,
nad
którym u góry znajduje się pięć kół olim
23 lwiego br, rozegrany zostanie w Święto
Zamawiać znaczki można w lokalu
chłowicach na sali p. Szastoka przy ul. Bytom pijskich.
P. K. OL, Warszawa, uli Wiejska .11, m. 16.
skiej 8: o godz. 17 ostatni mecz bokserski z cy
klu rozgrywek o drużynowe-mistrzostwo Pol.
Jędrzejewska i Tarłowski
Teatr Polski yta prowincji.
ski pomiędzy powyższymi zespołami. Drużyna
śxv:qtodiiowv?ka
dąży
za
wszelką
cenę
do
zre
jadą do Monte Carlo.
Chorzów — piątek, dnia 21 lutego „Wiosen
habilitowania ostatniej porażki z „Skodą“ oraz
ce porządki“ o godz. 20-tej,
W najbliższy piątek Jędrzejewska wraz z
Bielsko — niedziela, dnia 28 lutego „Muzyka przegranej z I. K, P, w Łodzi. Chcąc dać moż Tarło w skim udaje się na Riwierę Pierwszy tur
ność Szerokiej masie publiczności zobaczenia niej rozpocznie się w poniedziałek w Monte
ąa: ulicy“ o godz. 17,3/0.
Bytom — poniedziałek, dnia 24 lutego „Moja tego ciekawego meczu, kierownictwo IKB. ob Carlo.
siostra i ja“ o godz. '20-tej.
niżyło znacznie ceny biletów wstępu.
‘ Zawody zapowiadają się niezwykle ciekawie
i bezsprzecznie będą dla sportowego Śląska Dwa mecze Warszawa —- Królewiec.
Dnia 1 marca rozegrany zostanie w Królew
największą atrakcją przyszłej niedzieli.
Walczą naśtąpuiąee pary. od muszej do cięż cu międzynarodowy mecz zapśnicz/ Warsza
ki ej: IKP. na pier wszem miejscu: Szwed — Mro wa— Królewiec. Kewanż odbędzie się w War
Urzędowa ceduła giełdy zbożowej
zek — Bartni# — Jarząbek — Spodemkiewiez szawie dnia 5 kwietnia.
i towarowej w Katowicach
— Pinta — Woźniakiewicz — Nawa — Dur.
z dnia 19 lutego.
ko w ski — Świerk — Banasiaik — Piecha — Ciekawe projekty naszych zapaśników
rozumieją s!ę za 100 kg. w złotych parytet wagon Chmielewski — Langer i Pietrzak — Gwóźdź.
Polski Związek Atletyczny projektuje roze
Katowice,; w handlu hurtowym, w ładunkach waguuow.
Przedsprzedaż biletów: w składzie cygar p. granie w dniu 5 kwietnia w Katowicach, między
(Ceny transakcyjne »wdajemy w nawiasachJ.
Wolnego Ing. ul. Wolności 4 i w zakładzie fry państwowego meczu Polska — Jugo-sławja.
żyto (13.50—13.70) 13.50-visi.75. Pszenica jednolita
W czerwcu projektowany jest sensacyjny,
19.75—20.25. Pszenica zbieraną, 18.75—19.25. Owies jedno zjerskim p. Wypusza St. ul. Wolności 16 w
lity 16—16.50. Owies zbierany i (14.50) 1-1.50—15. Jęczmień Św ię t ochł o w icach.
czwórmeez Warszawa — Poznań — Katowice —
na kaszę 15.50—16.50. Jęczmień pastewny 14—14.50. Fa
Berlin. Mecz 4-ch miast prawdopodobnie odbę
sola biała 21—22. Fasola kr^isa 21—22. Łubin żółty
(12.50)- 12.50—13. Łubin niebiea ki (10.75—11.CO) 10.50—11. Hokeiści polscy ulegają Szwecji 2:3, dzie się w Warszawie.
Groch Wiktorja 32—34. Grcch ; polny 21—23. Mąka ziem
Reprezentacja hokejowa Polski wzięła udział
niaczana superior 32—33. Mak (70) 70—73. Kukurydza
15.30—16.50. Hreczka 15.50—16. Mąka pszenna gat. IA w otwarciu Tygodnia Sportów Zimowych na Zapaśnicy polscy będą mieli znakomi
.0—20 proc. (32) 32—32.50, IB 0—45 proc. 30—30.50, [C lodowisku w Hamburgu, grając w pierwszym
tego trenera.
0—55 proc. 29—29.50, ID 0—60. nroc. 28.50—29, IB 0—65
proc. (28,25) 28—28.50, IID 45—55 proc. 20.25—21. Mąka dniu z Szwecją
Jeden
z
najlepszych
trenerów europejskich
Szwedzi zrewanżowali się nam za porażkę
żytnia wycągowa 0—30 proc. 21—21.50, I 0—45 proc.
20.50—21.50, I 0—55 proc. (1975 -20.25) 20—20.Ś0, I 0—65 poniesioną w Gartnisch i wygrali mecz nieznacz w zapaśnictwieFoeldaek zwrócił się do Pol
proc. (19.25—19.50) 19.50—19.75, II 45—55 proc. (16.76)
skiego Związku Atletycznego z propozycją przy
J6.50—17, razówa 0—90 proc. 18.50—19. Otręby pszenne nie, ale zasłużenie 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).
Walka była bardzo zacięta i twarda, przy jazdu do Polski po Olimpiadzie na przeciąg 3-ch
grube przern. .standart. 1.50—12, śpednie (TO.80) 10.50—il,
miałkie 10—10.50, żytnie (10—10,30) 10—10.50. Kuchy czepi Szwedzi chętnie posługiwali się grą cia miesięcy w Celu trenowania polskich zapaśmlniane (16.70) 16.50—16.75. Kuchy rzepakowe 13—13.o0. łem Bramki dla nich padły ze strzałów Ericks ów Polski Związek Atletyczny prawdopodobnie
Kuchy słonecznikowe 43—44 proc. 18—19. Śrut słoneBżnikowy 34—36 proc. 15,25—16.25. Śrut sojowy 23—24. soną, Nilsona i En.gberga, dla Polski gole strze propozycję przyjmie. W tej sprawie toczą iię
pertraktacje P. Foeldaek jest obecnie trenerem
Srtit ż pestek palmowych 19—21 proc. w tern 1 proc. lili Król i Marchewczyk.
Tłuszczu 14.50—15.50. Słoma prasowna (4) 3.75—4.25. Sia
olimpijskiej zapaśniczej reprezentacji NIetn.ee.
Publiczności
10.000.
no łąkowe 8—9. Sano koniczyna 9—9,50. Nasiona-: Ko

Dział handlowy.

niczyna czerwona bez kanianki (17.0) 165—180, biała
110—140, szwedzka 230—270, żółta 75-r-85. Rajgras an
gielski 75—85. Tymotka 55—65. Seradela (25) 24—26.
Wyka 23—24. Pełuszka 25—26. Buraki eckendorfsicie
żółte .65—75, czerwone 75 -85. Ogólny tobrót 1.386 ton, w
tern żyta 75 ton. Usposobienie spokojn-e.

Ceny nabiału.
Komisja notowań cen nabiału przy Izbie Przemysło
wo-Handlowej w Katowicach ustaliła w dniu 18 b. ;n.
następcjąee ceny nabiału: Ceny mleka w hurcie 15—16
groszy franco stacja odbiorcza za litr, w półliurcie 20
do 21 gr., w detalu 23 gr. Tendencja utrzymana. —
Ćjeny masła: 1 gat. w hurcie 3.20—3.:B0 zł. za 1 kg., w
detalu 3.40—3.60, II gat. w hurcie 3.00—3.10 zł., kuchen
ne w detalu 2.90—3.00, wiejski'3 poznańskie w hurcie
2.90—3.00, w detalu 3.00—3.20 zł. za 1 kg. Tendencja
utrzymana. — śmietana kwaśna 22—24 proc. w hurcie
1.20 z}., w detalu 1.40 zł. za litr.

*

«

*

Kanada pokonała w meczu hokejowym ro Zimowe lekkoatletyczne mistrzostwa
zegranym w Monachium Niemcy 8:2 (1:0. 2:1.
Polski.
5:1). Bramki zdobyli: Farguharson. Haggarty,
W dniach 22 i 23 lutego w Przemyślu odbę
Thomson. Neville i Murray, dla Niemców — dą sie zimowe lekkoatletyczne mistrzostwa Pol
George i Schenk, 12.000 widzów.
ski. Program zawodów obejmuje:
Panie — 50 m plaski i z płotkami. 4x50 m.
Znaczki Olimpijskie.
500 m. kula. skok wzwyż.
Polski Komitet Olimpijski wypuścił znaczki
Panowie — 50 m plaski i z plotkami. 6x50 m
olimpijskie dwu r dzajów: oksydowane — po 60 3x800 m, 3 kim., kula, skoki wdaj i wzwyż.

wytworów hodowlanych Stan skarbu państwa
pogorszył się i dopiero zabiegi nowego mini
— Handel owocami w ręku mniejszości na stra ■ skarbu rokują nadzieję jego poprawy.
Ceny bydła na Centralnej Targowicy
rodowych Na zebraniu Dłenaraem Hby Prze
r-,.,
O
<, f*
'
w Mysłowicach.
mysłowo-Handlowej w Gdyni w dniu 30 stycz
Na Centralnej Targowicy w Mysłowicach opędzono
ed 11 do 17 lutego 498 szt bydła, 1801 świń, 48 cieląt, nia r. b. prezes Izby, p Stanisław Tor, wygło
tuzem 2347 szt. zwierząt. Płacono 17 bm. za 1 kg żywej sił przemówienie, z którego ustęp, dotyczący
w.agi (ceny loco Targowica łącznie z kosztami handlo handlu gdyńskiego, podajemy
w dosłownym
wca-.!) za: Woły miede mięsiste, mewytuczone I starsze
staje Ofiary Chropaczową na cele obrony
wytoczone 50—61; Stadniki pelnomięsiste, wyrosłe najw. brzmieniu: „Zagadnienie mniejszościowe
przeciwlotniczej i przeciwgazowej.
wartości rzeźnej 57—68, peluomięsiste młodsze 50—56; się, wobec ruchliwości elementu niemieckiego j
rełnoinlęslste, wytoczone jałówki najw. wartości rze- żydowskiego, coraz bardziej aktu a! nem. Do tej
Sprawozdanie Koła LUPR. w Chropaczowie
ipej 60—66, pelńomięsiste wytoczone krowy najw. war pory opracowano powiaty: miasto Gdynia, mor
tości do 7 lat, starsze wytoczone krowy i mniej dobre
za r 1935 wykazuję dochód w kwocie 31ÖU zł.
młodsze krowy i jałówki 54—59, miernie odżywione kro skj, kartuski, tczewski, chełmiński, tucholski i 45 gr. i tyleż rozchodu, z izego 70 zl 60 gr. na
wy i jałówki 47—53, licho odżywione krowy i jałóyk: świecki Statystyka ta pozwala zorientować się
wydatk. admin., a resztę 3029 zl 85 gr. przeka"
40—46; najprzedniejsze cielęta tuczone 80—90, średnie w dalszem nasileniu mniejszości.
Szczególnie z ano do obwodu pow.atowego. Na składki człon
tyczono ćlelęta i najprzedniejsze ssaki 70—79, mniej
cieką
w.
e
przedstawiają
się
dane
z
Gdyni,
gdzie
tuczone cielęta 1 dobre ssaki 60—69; Świnie tuczone po
kowskie składały się 1096 zl od urzędników do
nad 150 kg. żywej wagi 90—98, pelńomięsiste od 120 do w I i 11. kategorii świadectw przemysłowych 50 gr. miesięcznie od robotników 1995 zl 20 gr.
150 kg. 80—89, pelńomięsiste od 100—120 kg. 70—79 gr. dla handlu stwierdzamy ogólny udział Niem
po 10 gr 'rhlesieczn e od osoby. Głównymi człon
Przebieg targu' spęd normalny,' targ spokojny, tenden
ców 6 procent, żydów 23 procent. Nasjiniej wy kami byli urzędnicy i robotnicy miejscowej kop.
cja u trzody słaba.
stępuje zjawisko, to w handlu owocowym i.: ko Śląsk. Członków liczyło Koło z końcem reku
Notowania poznańskiej giełdy zbożowej lonialnym W handlu spożywczo "kolonialnym I, spraw.,— 1455. z ęzego 6 dożywotnich, 161 zwy
1 11 kategorii udział żydów i Niemców wynosi czajnych a 1228 wspierających. Ilość członków
z dnia. 19 lutego.
34 procent, w handlu owocowym I i II. kate zwyczajnych zmin ciszyła się o 64 a wspierają
Ceny parytet Poznać!
Notowania bez zmiany. Usposobienie spokojne. W gorii handlowej około 89 procent. Jeżeli chodzi cych o 477, a to z powodu zamkn.ęcia miejsco
obrocie żyta 1.705 ton, pszenicy S23 ton, jęczmienia 823 o cale Pomorze, to należy stwierdzić, że po wej huty cynku „Guidotto“. Przewodniczący Ko
ton, owsa 90 ton.
zmianach politycznych w roku 1920 liczba ży la p ; nacz. Przybyła wyraził na walnetn zebra
dów spadła do połowy, a orecnie wzrosła o 50
Notowania warszawskiej giełdy pieniężnej procent, czyli wróciła do przedwojennego sto niu wszystkimi członkom serdeczne podziękowa
nie. specjału e załodze miejsc, kop. „Śląsk“. —
z dnia 19 lutugo.
sunku. z tem, że obserwuje się silną konkurencję a skarbnikowi p. j.nsp. Der berowi za ofiarną i
WARSZAWA. — Papiery naństwowe: 5 proc. poż. żydów na szlaku: Toruń, Grudziądz, Tczew, sprawną pracę na stanowisku skąrbn ka. Na
konwersyjna 59.50. 5 proc. poż. kolejowa 56.00. 6 proc Gdynia Jeżeli chcdzi o Niem-ców. to liczba ich
zebraniu omawiano sprawę miejscowych kur
poż. dolarowa 77.25. 4 proc. poż. dolarowa 53.50. 7 proc.
cyfry sów OPL gaz. j przeć.wpożarniczych. Nowy
poż. stabilizacyjna 62,13—62.00. 4 i pół proc. L. Z. Ziem spadła na Pomorzu z przedwojennej
skie 'Kred. 46—45.88.
400.000 na obecnie 100.000. czyli o 75 procent“. Zarząd wybrano w dotychczasowym składzie:
AKCJE: Bank Polski 97.50. CukŁr warsz. 29. Wę
— Gospodarcze położenie Polski w roku u* prezes p, nacz Przybyła, wiceprezes — d. dyr
giel 13.00. Lilpop 9.50. Ostrów ec 20.
DEWIZY: Belg ja 89.30 89.48 89.12. Berlin 213.45 213.98 biegłym ocenił Bank Gospodarstwa Krajowego inż. Parny sekr. — p. iusp. Paruch, skarbnik
212.92. Roland ja 360.10. 360.82 359.38. Londyn 26.18 26.25 w następujący sposób: W przemyśle nastąpiło I— insp. Derber. cztonkriWe Zarządu, inż. Tc
26.11. Nowy Jork kabel . .24 5.26 5.23. Paryż 35.01 35 08 nieznaczne polepszenie z powodu większego ru ; dorowski, sztygarzy >p. Michalik i Żelawski. to
34.94.. Praga 2L97 22.01 21.93. Zurych 173.20 173.54 172.86.
•Sztokholm 135.00 135.33 134.67. Dolar pry w. 5.23,5, dolar chu budowlanego i robót publicznych. Wywóz, robotnicy pp.: Dymek ■ Gab rysa oraz kieri.wni"
towarów polskich zagranicę zmalał. W roirtic- cy szkół pp.: Pieczka, Moszner. Sjeradzoń i Ku
złoty 9.01,5,
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dillonowska 91. twie stan nie uległ prawie zmianie na lepsze, j bica Kom. rew: kom. policji p, Kowalczyk, u*
Stabilizacyjna 106.50. Warszawska 69. Śląska 72.00.
Poprawiły się jedynie nieco ceny niektórych tzednik kopalni Oleś i górnik p. Chałupka.

Kronika gospodarcza

Sprawy towarzystw.

Przygody ‘M.a.ćka ‘Skuty

Piątek 20 lutego.
KATOWICE Godz. 630 P!t,śń poranna ! gimnastyka*
6,50 Płyty. W przerwie o godz. 7.20 dziśnnik poranny,
7.55 Parę infromacyj. 8.00—8.10 Audycja dla szkół.
1L57; Sygnał czasu. J2.0v Hejnał z wieży Marjac^tej
w Krakowie. 12.03 Dziennik południowy. 12.15 Audycja
dla szkół (dla dzieci starszych). 12.40 Koncert orkie*
stry kameralnej. 13.25 Chwilka gospodarstwa domowe
go. 13.30 Z rynku prcy. 13.35—14.30 Fragment z ; Qpe
„Rycerskość wieśniacza“ —. P. Mascagni'ego (płyty),
15.15 Wiadomości o wywozie polskim. 15.20 Wiadomości
giełdowe. 15.22 Chwilka społeczna. 15.30 Arje wł ekie.
16.00 Pogadanka dla chorych. 16.15 Koncert. 16.45 „Zi
mowa bajka“ —’ opowiadanie dla dzieci. 17.00 Skarby
polskie“ — odczyt. 17.15 Minuta poezji. 17.20 Johann
Brahms." Kwartet g-mołł op. 25. 17.40 Poradnik spor
towy. 17.50 Recital śpiewaczy. : 18.20 Koncert reklamo
wy. 18.30 Wiadomości radpotechniczne. 18.50 Przegląd
prasy. 19.00 Jak spędzić święto? 19.05 Wiadomości
sportowe. 19.10 Komun.kat śniegowy. 19.15 Biuro stu
diów rozmawia ze słuchaczami P. R. 19.30 Karnawa
łowy koncert symfoniczny z Wiednia. W przerwie o
godz. 20.20 dziennik wieczorny oraz „Obrazek z Polski
współczesnej“. 21.50 Skrzynka techn.czna. 22.10 „Hej
ty Wisło“ — suita t< ńców i melodyj od Babiej Góry
do Bałtyku. 22.40 Wiadomości sportowe. 22.45—23.30
Muzyka taneczna. W przerwie o %odz. 23.00 komunikat
meteorologiczny.

AUDYCJE ZAGRANICZNE.
Piątek 20 lutego.
Godz. 5.00 Koncert poranny z Wrocławia. 6.15 Gin)nastyka i muzyka z Prag.. 6.30 Koncert b. Kolonjl. 7.VQ
Koncert bezrobotnych muzyki z Pragi II. -8.30 Koncert
dla warsztatów pracy z Wrocławia. 12.00 Koncert S
Frankfurtu. 12.35 Koncert z Koszyc. 15.00 Koncert radjoorkiestry z Brna. 16.
Koncert z Pragi. 17.00 Mu
zyka z. Koenigswusterhausen. 10.00 Koncert z Lipska.
19.10 Rozmaitości muzyczne z Morawskiej Ostrawy.
20.10 Koncerty z Frankfurtu i Hamburga. 20.10 Opera
komiczna „Don Pasquale“ z Monachj urn 20.o0 Koncert
z Berlina. 21.00 Koncert z Lipska. 21.10 Koncęrt . a

ludowa z Królowca. 24.00 Koncerty nocne z Sztutgartu
i Frankfurtu.

Nowe wydawnictwa
„Statystyka druków 1934 r “
Statystyka
Polski C. zeszyt 32.
Ukazał sie.z druku zeszyt 32 Statystyki Polski, seria C, wydawanej, przez Gł Urząd eta
tystyczny. poświęcony statystyce druków za
1934 rok Zeszyt zawiera wyczerpujące dane o
po,i,sklei produkcji piśmienniczej, obejmującej
wszelkiego rodzaju druki nieperiodyczne (ksiąz
ki. broszury, ulotki _itp.) i czasopisma wydawa"
ne w kraju oraz informacje częściowe o poloni
cach zagranicznych. Dane dotyczące druków
nieperiodycznych zestawione są według treści,
typów wydawnictw, języka, nakładców, m.ejsca
wydania, kolejności wydań i innych cech wy
dawniczych, zaś dane dotyczące czasopism —
według treści, częstości wychodzenia, roku za
łożenia i miejsca wydatna. Tak opracowane da."
ne za 1934 r uzupełnione są dauern: za lata u:
biegle i opatrzone uwagami wstępnemi, w kto
rych omówiono metody opracowania oraz układ
taibioć. Wydawnictwo powyższe jest jedynemu w
tak szerokim zakresie informatorem o produk
cji piśmienniczej w Polsce i niewątpliwie zain
teresuje nietyiko wydawców i księgarzy . tęcz
także wszystkich interesujących s;is naszent
życiem timysłowęm.

Korzystajcie z okazji!
Zaszczytnie znany specjalista z długoletnią prak
tyką M. TILLEMAN z Krakoicaj ul. Szlak 59, wyna
lazca nowego systemu opatent. bandaży, stosujący je »
najlepszym skutkiem, na różnego rodzaju najniebez
pieczniejsze 1 najzastarzalsze

PRZEPUKLINY
(ruptury) u Pań, Panów 1 dzieci, ze zlec. lek. zostaj&
u) Katowicach nieodwołalnie tylko do soboty 22 lute
go br. włącznie i przyjmuje w Hotelu „Savoy“, uL
Marjacka 4-6, od godz. 2—5 popoł. w Sosnowcu w Hotelu Centralnym, ul. 3 Maja 11 od 25^—28' lutego tor*
włącznie od godz. 2.30—5 popoł.

Stij
______________
»ARO. THFM. FARM..AP. KOWALSKI" WARSZAW!

