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P. T,

xI.od.erní d^oba ,a, ušeobecný zá,jem ueřejnos,.ti
ukládají dr,ahútn m^int"o obstwrufufi.n^í d.osawdních
st'Ých d,o'pnaaních uýkonů j,ďtě noué úIaoly, iruezi
které nále,ží talxé pro,pagace cizineckého n turůstic-
kého ruclru a obl,u.s,.ti působnosti né dráhy.

Zájetn aeřejnos,ti o p,r{X)oaol)úní tul'istiky, ce,sta.
ttíní, lyžouá:ní, jakož í pnouo,zaudmí, astamích s,por-
tů,, kažclým roketn překlnpttjícírn tempefru azrů.s'ttí
a lze txrditi, že aestoamí rwch a tuňstika. přispí.uají
nemalou tněrou k hospod"ářskóm.u ožh;ení k;raje. -Propagace a poďponon"uíní turistickéha a cizim,ec-
kého ruchu prtíuem se stáDá úkotretn spná"uné ob.
chodní a, dopran:ní po,Iitiky d^mh.

Sprdnw drahy, uedens, jsouc snahmu upozttniti
c sezruimiti, turis4* i cizínce s přírodou g s po|z,oťiu-
hodnostm,i astraasho-karuinskéhn retsíru, zej,ménw
jeho slezské části, uydlíuÍ. pro ně pr'o,pw7ač'ní, pa-
ntticku s orie,nt'ační twristickou mapltow a jízdnínt
řádem místní drú,hy M,ol:ausltá ostraur-I(arainntú,
a to úplně z.da;rmw, u ,ruaďěji, že ri ten"to sltrornný
příspětelt, určený ltu propa1d,ci tlytěených úko,lů,
bude cestujícín ̂ b,ecenstuem ulí.dně přijrt.
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PoPIs ()I(oLI DRÁIIY'

Krajina a okolí v oblasti etektrické dráhy ostr:avsko_

r.""u_i#r.?l"ou-vetmi noiraty jak_ na příro'dní krásy' tak
i;;;;;ilňodnosti, zejméňa průmyslového rázu a sky_

ij]? tlíi!-n"*i';;iň'.ti'k ;y.,ia,a.a^ a k provozování

turistikY.
Elektrická dráha projíždí ze své výc-hozi stanice

M";'ó;;;;;' až do tóneůné stanice Karvinné středem

i'"ii! řJrio"ď"ďo, prtmysiového kamenouhelného revíru

ostravskokarvinského á"c"iý x'a: -nese 
lýzn_ačné znaky

ř;ň;il'i;ilystu. Neprei'žita táa* rroderních šachet'

lriůř.á:""liz i".^i "u'_ta"tou 
Zárubkem' doprovází nás

íň"""í,i1JJe's obou .í'á" a'ai'v' Le-č i krás.přírodních
#;";";;:i;ůx.- r"r""t'J sacirtv leží v 

' 
Iesích znaéné

i:;;T"il; ;" i;i;ioz 
-or.oii- 

ux6ro 
-'"sect' 

os tatních šache t

ie zalesněno. verr.e piiroáni bohatství_nac\tází se zde

i,"ri""J'áři ři:á.ou otxrópent a průmy-slové ve}ikány p rá c e

isou zde roztroušeny ;;;;"Ť milé' zalesněné téšínské

ť""ňrřňi"". 
" i iíii" "" t'u to p ano rtatino u lemrt j í ob z o r

vysoxé vrchy Bezkyd'
Zverne Vás do volné přírotly s čtstým vztluchem' na

1letíé a, za,jiýrlaÝé lesní partie!

Mnoho turisLů jest zklamáno někťly--rarrním nevlícl_

nÝm. pošmurn17m neciJlni"l- jit'"'"' *3 j:,odradí o<1

liáij';rí.,i#';;;éhú il;' áo r'ó. a donutí je ku příjem-

nému pokračovánt ve" "p'i"x"' - 
D419 se stane' Že

mnoho turistů, prip'au"íiži"t' "" ''* 
nedělní výlet' časné

il;ezřiffiroí'"*pi, p"ř_l"'iáe ce:r,' řada občanů' jichŽ

4

i__:anční prostředky nedovo1ují případně s četnou rodi-
::ou niikladné výiety do hor, a na konec přijdou tí'
iieří se neodhocllali zříci neděIního pohodlí a nedělního
obědu. Všem zde uvedeným dáváme za trochu pŤizni-
:_ého počasí utěšujÍcí radu: potlnikněte odpolednÍ výlet'
poznejtg krrí'sy a' za,jímavosti přírody i kraje potlél našÍ
dráhy! - odcestujete pohodlně a bezpečně ze středu
lrěsta, uniknete hluku, prachu a kouři velkoměsta. Od-
jechnete si v čistém vzduehu a v klidu odpočinete si
od těIesného i duševního přepracování. Výlety nejsou
clouhé ani namáhavé. Dešťě se netřeba mnoho obávati.
K dráze je odevšak blízko a úkrytů před deštěm do-
slatek. Několik pěkných účelně zaŤizených plováren
;oskytne \rám možnost vykoupati se v čisté, svěží
vodě. K večeru vrátíte se stejně osvěženi a zotaveni,
jako ti' kteří podnikli nák}adné a namáhavé tury do
vysokých, vzdáIených hor.

Počáteční výchozí stanice ostra.vsko-karvinské dráhy
nacbázi se ve středu města Moravské ostravy na Sme-
tanově náměstí v bezprostřední b,lízkosti Národního
divadla. Čisté, vkusně upravené yozy |zNo|J Vás k jízdě.
Po několika minutách jízdy opouští vlak půdu mor.-
ostravskou, přejíŽdí řeku ostravici a vstupuje na půdu
TěŠínska' tlned za mostem, nad soutokem řek Ostravice
s Lučinou, stojí zámek rodu Wilczků, dříve mocná
ochrana islezské ostravy, dnes ruina. Vlak zastavuje
r' zastávce Zilrubek, leŽící na území rněsta Slezské
Ostravy.

sLEzsI(Á osTRAvA,

průnryslové město a sídlo soudního okresu v poliťickém
okrese frýdeckém' Má 1365 'domŮ-, 22.242 obyvatel. obec
zaljimá význaÓné 'rnísto v ostř&vsko_karvinském revíru
a je ve1mi tozsáhlá, 14.052 čtv. km' tr eži na pravém
břehu řeky ostravice, která ji dělí od Mor. Ostravy;
menší část obce leží na levém 'břehu Luciny, která se

5



pod zámkem vtévá do Ostravice. Slezská ostrava má
především hornický ráz. Po zrušení něko}ika šachet těŽí
še clnes ještě na 5 závodech. Jmenují se: Trojice (s kok-
sovnou)' Jan Maria, wárubek, Michalka a Tetezíe. -Ve Slezské osťravě jsou tyto úřady: okre,sní soud, berní
úřad' důchodkový úřad, posádkové velitelství tr. praporu
pěš. pIuku č. 8 (od listopadu 193-5), ředitelství Wilcz-
tovýórr kamenouhelných dotů. _ Školy: stát. učitelsltý
úsťav, dívčí ref. reálné gymnasium, odborná škola pro
ženská povolání, 9 škol obecných a 6 měšťanských'
Kromě uvedených kamenouhelných dolů jsou ve Slezské
O,stravě některé jiné průmyslové závody a čedičové
iomy. - Poblíž říšského ,mostu je pěkná radnice a
měslská spořitelna. - Kdo zaln:.íří Všehrdovou ulicí
kolem nového čsl. kosteta nahoru na Hladnov k jámě
Terezii a na věž městské vodárny (rozhledna), nebo
do nové vilové čtvrti na Mundlochtt, bude odměněn
krásným pohledem na Slezskou a Moravskou ostravu,
sinot<é otótÍ obou měst, Hlučínsko a přírodní hradbu
Bezkyd v pozadí. Zvláště v nocí, kdyŽ je město osvěť-
leno a na obloze je vidět rudou záři z koksoven, po-
skytuje tenlo pohled mohutné dojmy.

VyjíŽdějíce ze zastávky Zátubek, míjíme po pravé
straně

závoď ZÁBUBDK.

Závod Zátubek'Sever:rrí dráhy E'erdinandovy je nej_
větším dů]ním zeýodem v ostravsko'kan'inském ka-
menouhelném revíru. Zarr:rěstnává dnes (r. t937) 7'7.54
dělníků a 102 úředníky. Denní těžba je 30.000 q upra-
veného uhlí. trůl'odní jáma Hermenegild byla založena
r. 1845. V posledních 30 le'tech přič}eněny byly _p9-
stupně cloly jakub, ViIém a důi Alexandr v Kunčičkách'
rruvni jáma ,Hermenegild o kruhovém pr_ůměru 5'8 m
je hluboká 593 rn, jámá Alexandr těárí 580 m; ostatní

6

:á:ri}_ zá\'odu jsou méně hluboké. Závoď rr.á" v provozu
::-.:e::r 2 jámy pro účeIy těžní' 3 jámy větrní a 1
- =:;2cí.

\-lak pokračuje ve své jízdě kol zajimavého jezera
; zasiar'uje se na zastávce

LUČINA.
Z_:e jest středisko stejnojmenného sportorlního l<iubu.
1!1::lo tennisu, na několika tennisových dvor"cích, možno
s: i_ěnor'ati loďkování a rybolovu. Je zďe plovárna, re-
_.:aurace se stinnou zahradou a kuželnou. I(lubovní zá-
:i'"}', slamosti, atrakce, benátské noci' rybí hody' vý-
_-''_ r'5'bníku jsou často na prog'ramu.

Projíždíme zastávkami I{r an eč ník',Ra dvani-
c e- pi.vovar a vjíždíme do stanice Ila dvanic e. odtud
počíná nejkrásnější a nejzajímavější část trati.

RADV.4.NICE.

AŽ do poloviny minulého století byly Ra'dvanice ti-
chou zeměděiskou osadou, položenou stranou,dějinného
ruchu. Teprve kdyŽ byIy za\oženyr železárny a v okoií
i v obci otevřeny kamenouhelné doly' počal rušnějŠí Ži-
1_ot a rych1ý vzrůst. - Podle sčítání r. 1930 rněly Rad-
r'anice 8136 obyvatel a v přítomné době (r. 1937) pře-
kročily již počet 9000. - Je zďe rnoderně zařizený pi-
r'ol'ar, který zejmérra po světové váIce docíli] velikého
rozmachu, dále rafinerie lihu s octárnou a výrobou Ii-
kéru, založenou r. 1863 Leopoldem Neumannem.

Podél ťrati elektrické dráhy u zastávky >>Radvanice<<
za].oŽena byla po světové válce na rozparcelovaném vel-
kos:a:ku moderní vilová čtvrť. Nejvýznačnější budovou
zde ]eS! měšťanská škola. o vzděIání mládeže postaráno
jest ještě dr'ěma obecnými školami.

\: Radvanicích jest zemské spiritistícké centrum pro
Slezsko a severovýchodní Moravu. SdruŽení vlastní spotr-
kový dom s rozsáhlou shromažďovací síní, který jest



vybudován v bezprostřední blízkosti ,místní dtáhy u za-
stávky >Radvarrice_pivovar<<' opodál je redakční budova
časopisu >Spiritistická .revue(<.

Vyjíždějíc ze stanice Radvarric, objíŽdí elektrická
dráha novou vilovou čtv'rť a stoupá v několika serpen-
tinách rnladýrn lesem v Fetřvaldu. |lato část jízdy jest
neobyčejně zajimavá; zejména pohled nazpét do údolí
směrem k Radvanicím a k Mor. 'ostravě jest úchvatný.
Rozhled s nejvyššÍho bodu dráhy předvádí nám celé
horstvo Bezkyd a pod nimi položená města a vesničky.
Jednotlivé domky a samoty obklopeny j.sou zahradami
neb lesy. Bezkydy se před námi rozkládají v plném roz-
sahu: Javorový' ,Slavíč, Travný, Lysá Hora, Smrk, Kně-
hyně, ,Stolová, 'Radhošť, Velký a MaIý Javorník' Vsacké
Bezkydy a v dálce se tratí vrchy !{ostýnské. Na seve-
rozá'padní straně lze při ja,sném počasí spatřiti Jesení_
ky. Utěšený obraz skýtá nám pohled do podhoří Bezkyd
a rovin u ostravy' - tro pravé sLra'rrě poloŽen je závod

LUDvIKovA JÁ]\[A.

Důl L'.rdvík těží z hlouby 534 rn denně 15.000 q uhlí.
Zaměstnává s koksolrrrou a elektrárnou 899 dělníků a
63 úŤednÍků, Patří Báňské a hutní s'polečnosti v Mor.
ostravě.

Vlak vjíŽdí do stanice >Hedvika<, nacházející se jiŽ
v Petřvaldě. Tuto stanÍci lze pokládati za východisko
turistických partií a výIetů. Leží uprostřed lesů a vý-
lety na kteroukoliv stranu jsou odtud výhodné a vděčné'
Nedaleko stanice leží

zÁvoD IIEDVIKA'

patřícÍ tovnéŽ Báňské a hutní společnosti' Závod tento
zaměstnává 1154 dělníků a 70 úředníků. TěŽí z hloubky

oo

+j"] = derrně 22.000 q uhlí. - Třetí závod v Petřvaldě
:::: společnosti patřící je

Z.[voD >Por(RoK(

:-r_:1ádající se u stejnojmenné zastávky elektrické drá-
':; }í. Ostrava-Karvinná. Těži z hloubky 406 m denně
1:.'Ů00 q uh1í. Zaměstnává 1055 děIníků a 84 úředníků'

Projíždíme rozsáhlou obcí

PETŘVALDEM,

'.: ;es; největší obcí na F'ryštáLsku. Leží uprostřed o_

-j:Ji' iáhnoucí se od ostravy ke Karvinné, čítá 10.275
ob1'r'atel. od okresní silnice k farnímu kostelu, za\ciže-
::éinu r. 1835' táhne se po obou stranách chlouba petř-
'"aldské obce, krásná kaštanová alej' čítající 46 stat_
::!'ch kaštanů s kapličkami kříŽové cesty. Na počátku
aleje u okresní siinice stojí dvě kamenné sochy, a to na
prar'é straně směrem ku kostelu od okresní silnice jest
socha sv. Hedviky a na levé straně socha Panny Marie.
obě sochy pocházejí z r. 1859. _ Uprostřed aleje stojí
_.ochy sv. F'loriána a" Jana Nepomuckého z r. 1855. U
'lveří chrámor'ých kamenný kŤíž a na levé straně so-
cha st'. Šebestiána z r. 1858. Vyhlídka od kostetíčka na
vrcholku aleje je velkolepá. Kolkolem ohraničují obec
:n-iavomodré lesy a středem obce vine se široký pás
b:rjné zeleně a keřů' K vzáeným památkám a ,staroŽit-
]i.stem v obci patří s1ipka >>Prostředního dvora< v bez-
:.osiřední blízkosti školy u kostela nad zastávkou rrríst-
n-'iráhy ostravsko_karvinské >Petřvald<<. Starobylý
leato památnik zŤízen byl z původního dŤevěného koste-
1íČku. stál'ajícího na starém hřbitově. PŤed statkern J.
PegŤima č. 53 stojí věkovitý dub, uvnitŤ j1ž kotlavý.
Jeho t('ška méŤí 27.5 m a obvod pně činí 7.3 m. V něm
se za válek schovávali lidé a skrývali zde potraviny i



cenné věci. 
- Z význačných ttudov a staveb uvádÍme

mod€rně vypravenorr Masarykovu obecnou a měšťan-
skou školu z t, tg25, - V urnovém háji u katolického
kostela nach.ázi se :bludný kámen.

Ze za'stávky >P';tŤva]d<< za ně}i't-]ik minut dojíŽdíme
do slanice

DvŽENovA,rÁMA.

Důl Evžen s briketárnou i s druhým zevodem Václa-
vem a koksovnou v Porubě patř'í Státnímu báňs]<ému
ředitelství v Petřvaldě' - Zé;vod' EvŽenova járrra vytěži
ročně 325.300 ť uh í a kapacita briketárny jest 55.000
tun briket a bulet. Koksorma má 40 pecí.

T{rátce za stanicí >>Evženova jáma<, a to po levé
straně ve srněru jízdy ke Í(arvinné, objevují se nárr
skupina typických zá''rodnich }rudov jámy Žofie v Po_
l'ubě' jejíž panora'ma s]edujeme aŽ do stanice orlová'

JÁMA ŽoF'In

patří České obchodní společnosti v Ptaze; zaměstnává
].230 dělníků a 75 úředníků a její denní těŽba při čás-
tečně omezené zaměstnanosti činí aŽ 190 vagonů. Maxi_
nnální roční těžby bylo dosaženo v r. 1936, 4,\70.200 q.

Po několikaminutové jízdě dojíždíme cio

oRLo\rÉ.

orlová jesť město 230 m n. m.' 524 ha' 10.040 obyvatel,
soudní a politický okres F'ryštát' čeťnická stanice, poš_
tovní a telegrafní úřad, telefonní ústředna, stanice dvou-
kolejné dráhy Bohumín:I{ošice a nádraží montanníih
r1ta}:^; zastávky: místní dráhy M. osťrava---.IŠarvínná,
zemských drah, auťobusových tratí Orlová-_:Suchá a
orlová-M. Ostrava. Škotství: státní čs' reální gymna-
sium od r. 1909, polské soukromé 8'ymnasium od r. 1909,

l0

.:._:_á š;':.a obchociní. rněŠťanské školy chlapecká a
-._ ' ]:r::: Škola iodir'rrá.6 obecných ško] a 3 školy\ : ":::s.:é. soukromá škcla hudební.

]';. ::á_"rŠí za náměstím, uprostřed nemocničního par_
.'__ :i'_:' zťizer)'a r' r' 1902 závodni nemocnice ze zámeě-
.,:._ :':','3lého majitele orlovského panství, barona Mat_
:.:-:- _:a. V povodní této trudově, postavené v r. 1765, je
-:]_-s:ě:]c chirurgické oddělení. Da1ší dva pavilony slouŽí
- :: :'_.:]:oce vnitřní a septickou chirurgii.

}:a okresní si]nici k Lazůrrr nachází se závodní ci_
_'_-_:_..' České obchodní společnosti, jíchž původ sahá do
: -:i'''t. kdy zde býva]ým rnajitelem panství byla'zři-
:.: . :''-::ní cihelna. Dnes řadí se mezi největší a nejmo-
.:''_:-š: cihlářské závody v republice. Závod zaměst-

:_-_,_á i úředníků a 1B0 děIníků a děInic celoročně a ka-
_::::aa dvou kruhových pecí s umělou sušárnou obnáší
:+'',a0.0c0 kusů cíhlářskýeh výrobků ročně' Cihelna vy-
:._r_ celkem 70 druhťr zboži oď obyčejných cihel aŽ po
::e::á1rí r'ýrobky krytin a trativodek.
. _ri,.::'ačol'áním chůze směrem k Lazůrn docházíme v
._.;:]__;:a nlinutá'ch ]< sírotčinci. Byl postaven v
l;i:::: 1314-1918 tehdejšími majiteli dolů, braťry Gut_
:'1_.a:]::.}'. \_ době plebiscitní byl prorněněn ve vojenské
.:a.ál':l.l': r_ ie|ec}r !920-ts22 sloužil přechodně jako
r)].1er._lická_ nenrocnice. od r. 1924 slouŽí již svému úče_
.-;; v roz1ehlé bucor'ě -''šem požadavkům vyhovující, jest
'.-l_chovár'áno 60 dětí' sirotků po dělnících závodů or-
:-1-,-á-L5zy.

Staiý orlovský kostel je zdéný, postavený v r. 1466.
i;a jeho místě byl v letech 1903-1904 vybudován nový
:3tic1(ý chrám, v němŽ zachoyáno ze sťarého kostela
;en k1enuté presbyterium. Mimo katolického kostela je
r Orlové evangelický kostel z r. 1861' Husův dům čes_
hobratrský a dvě Židovské modlitebny' -- Na orlovskénr
iiřbitor'ě jest pomník 56 hrdinů padlých na Těšínsku a
,1á1e pomník tvůrce čsl. legií v Italii, Jana Čapka. Za
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zmínku stojí, že na orlovském hřbitově odpočívá Vin-
cencie Prouzová, teta Aloise Jiráska. - za cíL vychá-
zek do okolÍ moŽno uvésti krásné a ve ké lesy v Holo-
lovci.

BlíŽe silnice, vedoucí clo Petřvaldu, je pěkrrě zŤízené
koupaliště >Sokola<<.

Ze stanice orlová vyjíždíme cláie clo nejbliŽší za-
stávky

LAZY.

PoblíŽe zastávky I'azt nacrrází se Ústřední záchran-
ná stanice pro východní část osťravs]<o-karvinského re-
víru. Její vznik datuje se z r. 1912. Za odborného vederrí
provádí se zde pravidelný výcvik ústředního záchran-
ného sboru, který čítá 36 vybraných mužt' z 18 závodů
východní části revíru. Výcvik v clýchání a práci v kyslí-
l<ových záchranných přístrojích spojený s praktickými
cvičeními' provádí se ve zvIáštní místnos1i, která .jest
zaŤizena jako dů] a pro cvičební účely naplní se kouřem.
Stanice jest vybavena 25 kys}íkovými přísťroji' dvěnra
oŽivovacími přístroji a přerrosnou teiefonní stanicí.

Rovněž v blízkostí zastávky elektrické drátty >>Lazy<<
vidíme po pravé straně mohutné }romplexy budov kok-
sovny. Je to jeden z nejmodernějších závodů toho dru-
hu, odpovídající všem soudobýrn teclenickým vymože-
nostem, 110 pecí syst. dr. otto, s denní kapacítou g6
vag'onů, vytábi známý lazeeký koks výborné jakosti.
Koksovna, jež má svou elektrickou centrá1u pro pohon
závodu, zarnéstnává 300 dě]níků a 24 úÝedniků. Uhlí
pro koksování dopravuje ,se lanovou cráhou 0.8 knr
dlouhou z Nové Jámy v Lazích, ktetá leží asi 15
minut od zastávky >>Lazy<<. Závod má ploché uloŽení
slojí o mocnosti 0.7-11 m. Denní těŽba obnáší 28O va-
gonů' největši těžby by1o dosaženo v r. 1918' a to 6 mil.
40.000 q. osazenstvo jámy tvoří 1290 ciělníků a 73 úřed-
níků. V r. 1919 by.la postižena Nová jáma explosí třas-

I2

. -. _:' :';'::i a uhc1nélro prachu, jíž padlo za obéť 92
. ;'._' :- Ž:_.'ctu' Pon'rník těchto obětí Živlů přírody na_\, '-" _ .= ::a or'lot'ském hi'bitově r' blízkost'i pomníku
]: .j:]_ ..jo_''níkum za Těšínsko r. letech 791"9/Í920._.:;._ 

;sou sídien veiiké polské družstevní centrály__':. -::.iho potravního družstva<< s blokem budov to_
.:'--_:: : kancelářských. Na Těšínsku má 118 fiIiálek-

-:-:::' Sirlédnortti obrovské pekárny, šrotovníky, pra-
: "'.__:'' ":á."v, yýrobnu uzenín tohoto závodu' je jistě po-
.'.] Lazy maji své přírodní krásy, přírodní potud,_':':-_ :-.i]ná a obětavá rulia, nadšená mysl a svor:ná

,'' ':::áce jednotlivců i spolků ji vytvořuje. Je to krás-'. :].._'.ltÍ za Novou jámou s dvěnra rybníky, spolko-
_ __ ] o 1'á r n o u, dvěma 1ennisovými dvorci, s amfi-

'.._:j_-::ě řešeným hřištěm a s rozsáhlým do údolí a do
' :: j: zaseknutým parkem. Několik rodin_letních hostů

--_-_'::ěi_rtje kaŽdoročně Lazy pro tento soustředěný re-
.:l =:.i::í ráj.i,lilračujíce v dalŠí jizd'ě' projíždíme stanicÍ >Jáma
__r: 

]]':.11o\'a<, 7ežíci jíŽ v Karvinné. 
- 

Za ní n.ásledují
r._.'i-'"]<y >>}íohenegger<< a >>Gabrie1a<<, pojmenované po-

n 3:ejnojnletlných závodů Báňské a htttní společnosti.

JÁMÁ. }{oI{ENEGGER,
__aŽ] z hloubky 390 m 22.a00 q uhlí denně, zaměstnává
. S5 dělníků a 82 úředníků'

JÁMA GABBIELA
'.:: z h1oubky 400 m denně 22'000 q uhií a zaměstnává
.j! clělníkr1 a 69 úředníků' - Mimo to vlastní Báňská
. :'ltní společnost v Karvinné 'třetí důl Barboru. TěŽí
: iloubky 415 in, denně 33.000 q uhlí. Zaměstnává 1097
_.éiríků a 82 úředníků. 

- 
K dolu Hoheneggel přÍěle-

:__ě:a ;est koksor'na s příslušnými továrnami na benzol,
_=::o1. síran amonný a dehet.
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Elektrická dráha projíŽdí městem

KARVINNOU,

jež jest po slezské ostravě největším rněstem na Tě-
šínsku. Je městem hornickým. - Politická obec Kar-
vinná rozprostírá se na ploše 15z1o km'. Sestává ze dvou
katastrálních obcí, a to z Karvinné a kataslrální obce
Solce' Jsou zde dva uhelné podniky, a to dr. La'risch-
M{jnnicha, v jehož majetku jsou 4 doly a jedna i<oksov_
na; dále 3 doly a jedna koksovna Báňské a hutní spo_
}ečnosti.

Karvinná má vzhled města zahradního a je zastavě-
na povětšině ojediněIe stojícími přízemními. domky.
Pouze při závodech vytvořeny větší stavební skupiny,
tvořící kolcnie a nad novýrn kostelem v regulované
části vytvořena čtvrt, zastavéná vesměs novýrni budo-
vami.

NejvýstavnějŠí budova je zámek rodu Larisch-Móri-
nichova. Vystavěn v r. 1873 v mccerním slohu renais-
sančním. obklopen širou zelení listnatých a jehlična-
tých lesů' uprostřed dobře upraveného parku na vyvý-
Šeném místě. V parku je hrobka rodu LarischŮ. - Zá-
mek hostil v minulosti vzácné, vznešené návštěvy, a to
í korunovaných hlav.

Nový kostel ve slohu renaissančním byl vybudován
v letech 1894 aŽ 1897 nákladem ý2 milionu korun.

Dále starý kostel, 200 let starý, '',e siohu španělsko-
barokovém. -'Budova radnice, postavená v moderním
baroku. Starý zámek Larisch-,Mónnichův (nynějŠí ú'
střední ředitelství) pcs|avený ve starém baroku.

Z budov, postavených v novější době' stojí za znlin-
ku státní Masarykovy školy, postavené při Komenské-
ho ulicí, před nimiŽ byl zŤízen Ll příležitosťÍ 10. výročí
trvání republiky bronzový pomník presidenta Masary_
ka na Žulovém podstavci; buclova pro státní průmyslo_

ll

'_ i'.:__:' iuior'}' 'Štáiních Ško1 r. části zvané Nový]':.: r S:-._::ec. a budor.a městského pivovaru._'_::': :::e!:ého prúmyslu jest v Karvinné též pivo-.: -:::'._al a pila, patřící vesměs dr. Larisch-Mtjnni-

- 'i:: ]r]. jeŽ v Karvinné jsou umístěny, sluší vyjme-
: . :,___ .::oillě nrěstského úřadu a dvou poštovních úřa-_: ::-.::ktorát státních menšínov1ich škol s čes}<oslo-
::-:._:;:]1 jazykem vyučovacím, clůchodkový kontrolní

..::': ::licejní komisařství a arcíbiskupský komisariát:: -'-;:::oc1ní čásť TěŠínska. - o bezpečnost v Karvin-:. _._.:'e policejní komis&řství,5 čeťnických stanic a
., :..:. :olicie.
],".-_.::lu tělovýchovného spolku >>Sokol< zřízeno by_'i : 1936 v l(arvínné'pěkné koupaIiště v bIízkosti

9!'_::]_,::rch hřišť. odbor 'čs. turistů dal oodněť ke zří-
-: _ _--_ JZIS Le.

--sl 1c minut od zastávky Karvinná_p.voyar naehází.' _.' _-:a_astráiní obci Solci menší, ale veltrri vyhletiáva-__; _. :'."é lázně, zvané >>Jodosol<.
i-,s_._:-tí a konečná zastávka elektrické dráhy je

: :.__. :_i::aŽínr Košicko-bohumínské dráhy v Karvinné.
i-;'':_-: _:::é spojení na Slovensko umoŽňuje návště.t'u

: __-.:];s:] Jablunkovských Bezkycl i vzdálenějŠích sloven-
j ....::: ho!..

' ,:kábrí dráhou Karvinná-Petrovice možno narzŠti-'_.: i:]ízké jodové lázně

DA.RKOV.
_ ázně Darkov \eži v těšínském Slezsku, raimo ob-i.: :rúnryslovou, 234 m nad hladinou moře. Lázeňské

: -._''._r' jsou postaveny v rozsáh érn, pečlivě pěstěnérn
:.:'.:_:' který- skýtá ]ázeňským hostůrrr příjeňné pro-
:"_.á:.:5_' Podnebí rnaji lázně mírné a ustáténé. Zďteni
:. _::::e iostatečné'

t<



Postavením moderního a účelného sanatoria v roce
1931 vyhovuji |ázné Darkov i po stránce lékařslré nej-
těžším a nejnáročnějším pacÍentům. I'ze zde provádět'i
téměř všechny potřebné' nejnovější vyšetřovací i léčeb_
né procedury' zvláště u chorob, při kterých má důteŽiťý
účinek jod a brom.

Hlavní therapeutické prostředky v | znich Darkově
jsou jodobromové lázně, jodová pitná kúra, elektroléč-
ba, vodoléčba, in_halace, 'uh,ličité a kyslíkové lázně umě-
Lé, Zandet, střevní lázeř.. Používání všech léčebných
prostředků děje se za zodpollédného vedení ústavních
lékařů, kteří ordinují v sanatoriu, lrybaveném moder_
ními vyšetřovacírni prostředky, z nictlž zvláště dlužno
jmenovati oddělení roentgenové a labolatorní' přístroj
pro měření výměny látkové a elekťrokardiograf.

voda vykazuje léěivé účinky obzvláště při skrofu-
Iose, zduření ž1áz, chirttgické tuberkulose, chronických
kožních vytážkácln, strumě a tvrdošíjných luetických
chorobách.

Správa dráhy.

\ÉIiolr}i \'YCIL{ZEK A VÝLETÚ Do oI{oLI
osTR_{\'sEo-KARt-INsKE DRÁHY.

-.: -llrlice Radvanice:

_ _ :':,1írr-r řeky Lučiny ]oukami do Vratimova.
_ -,: Bartovic a dále za železnič. trať do lesa DůIňaku.
_ _r_jcí do Šenova k rybníku, zpět na stanici dráhy

--- =:'.ika._ i' _á::lě Ludvíkově k nralebnému jezeru v lese.
] ];.j:]Iu vi]ovou čtvrtí kolem českos ov. trrusova

s:.':ru na silnici vedoucí z Radvanic do Michálkovic.
\_zhúru po si'lnici směrem k Michálkovicím. odtud
-_:iirečná vyhlÍdka na tsezkydy a Mor. ostravu. Za
;:'sledním domkern na Kocobenci za silničním rnůst-
;=_:l zahnouti na pravo do lesa. DáIe lesními alejemi:_i' na stanici elektrické dráhy Heclvika, áneb:: _"i1etní a zahradni restaurac-e >>Brasilie<<.

_- 3::_.:_:e do Eldoráda.

PrekTočíme silnici u hostince Brasilie, seideme do
_esního údolí pod e potůčku, dále Železniční viadukt
iáňské dráhy. Po 20 minutách chůze ocitneme se .u
blíbeného a Ostraváky hojně navštěvovaného vý-

]e'rního místa E l d o r á d a. Nachází se v romanticĚé
_:sní krajině. Je zde lesní restaurace s letní ktlžel_
:.9u' 9!r.ada, v níŽ jsou chováni pávi, zlati bažanti,::luvlcl lravky a iiné. Koncerty dechové hudby, le-']ol'a Jeskyně' - 

peklo, raubířská pečeně, ťance aj::-lé atrakce, často na pro8.ramu. xrasnó přírodní
loupaliště se stálým přítokem a odtokem čisté říční
"".i]'. ďT\

lř W'oto,,e ri
\z bt

\-jý
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Ze sta'nice jómy lredvika:

6. K jámě Ludvíkově ,lesními partieini k Šenovu.
7. Kolem záiíadv Hedvika do tsrasilie a dále do Eldo-

ú.d'a.

Ze zastávky Pokrok:

8. Do Pešgovského lesa kolem závodu Fokrok.

Zo zastávky Petřllald:

9. I{olem katolického kostela cestou v levo do lesa a
>alejí zamilovaných<' do Eldoráda.

Ze stanice Evženova, jáma:

10. Do lesa Holotovce a lesními cestami do Šumbarku
rieb Šenova'

].1. Na sokolské koupaliště v Porubě.

Ze stanice orlovÍi:

12. Na sokolské koupaliště v Porubě.
13. Do lesa I{olotovce cestou kolem hřbitova a dále le-

sem- do Šumbarku.

Zo zastá'vky La,zyz

14. Ke koupališti v Í'azoch 20 rninut.

Za za'stáiIřky trIohennegg€ť:

15. Do karvinského lesa'

I{arvinná náilta'žiz
16. Výhodné další spojení do Jablunkovských hdr a clo

slezských Besk5rd aneb na Strovensko.
1?. ue stanice Karvinná-pivovar půlhodinovou ch&zí do

lázeilskéIro parku v Darkově.

1B
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TŤŤ.{.TEI(,ÍzDNÍIÍo ŘÁDU.

oiljeztly vla'ků směrem ke Karvinnó.

Z !.lrr. OstrarT.:5.10 
- b.48 - 6.24 _ 7.00 _ 7.86 -:.12 - t8.301 - 8.48 

- I9.1bl _ 9.48 _ 10.18 _
14.54 - 11.30 - 72.04 _ 12.24 _ 12.42 _ 13.14 _
11.54 _ t14.121 - 14.30 _ iL4.4sl _ 15.06 _
-ló'24] -75'42 

_ 116.00] - 16.18 - 116.36] - 16.54

- 117.721 -.- 17.30 _ 17.48 _ 18.06.

Z* Zirubku odjezd o 4 min. později.

I Bodvanic: 5.23 - 6.01 - 6.BZ - 7.78 _ 7.49 - 8.26

- s.01 - 9.56 - 10.31 _ 11.07 _ 11.43 _ 12.19 _
1:.87 - 12.55 - 13.29 _ 74.07 _ 74.43 _ 15.19 _
i5.55 _ 16.31 _ 77.07 _ 17.43 _ 18.19.

Z i:ímy Eedvika o g min. později neŽ odjezd^ z Radvanic.
Z* z'ů_itá'kJ{ Petřva'ldu: 5.4L _'6.\7 

- 6.53 _ 7.2g _
5.('5 - 8.41 - 5.77 

- 
10.11 - 10.47 

-11.28 
_ 11.b9i:.!5 - L2.53 _ 13.11 _ 73.47 _ \4.23 _ 14.59 _ií-só 

- 16'11 - 76.47 - 17.23 
- 17'59 

- 
18.35.

Z orlosé: 5.50 - 6.26 _ 7.02 - 7.4o - 8.14 - 8.5o -9.26 - 10.20 _ 10.56 _ 77.32 _ 12.08 _ 72.44 _
1s.02 - 13.20 _ 13.55 _ 14.31 _ 15.08 _ 1,5.44 _
i6.20 - 16.56 _ 77.32 _ 18.08 _ 18.44 _ 19.20 _13.ó6-20.30-2\'38.

Z ÍÁzii ocijezd o 6 minuť později jak z orlové.
Z jám_v l{ohennegger:.6.03 

- 6.38 - 7.15 - 7.55 -!.25 - 9.03 - 9.39 - 1O.BS _ 11.09 _ !t.45 _ 72.2r

- 12.58 - 13.33 _ 74.07 _74.43_15.2!_15.57_
16.35 

- t7.a9 _ 77.45 _ 18.23 _ 18.57 _ !9.34 _
:,1.09 - 20.48.
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oiljezďy vla'ků směrem z Karvinnó do Moravské ostravy

Z Ka,rvinné ilrlavní nátlr'ažíz '5'28 _ 6.06 - 6'20 -6.40 * 7.02 - 7.43 - 8.72 - 8.48 - 9.24 --
10.03 - 10.54 * 11.30 -- 72'08 - 12.46 * 13.18 -13.50 - 7:4.28 - 

15.06 - 15.43 - t6'23 - 16'56 -
17.30 - 18.11 - 18.40 - 19.20 - 20.72 -21'04.

Z Karvinné*pivovaru o 3 minuty později.

Z Járny ldohenneggor! 5.41 - 6.1? _. 6.33 _ G'52 -7'I7
-i.a 

_ 8.ž{ - 8.59 - 9.35 - ]-0.11 - 
11.05 _

17.41 * 72.17 - 72.54 - 
13.29 -- 74.02 - 14.38 -76.!7 - 15.53 * 16.31 - 17.05 - 77.47 - 18'19 -18.53-\9.30-28.22.

Z Lazl odjezd o 6 minut dříve než z orlové'

Z or\ové 6.54 _ 6.30 - 
6.48 - ?.06 - 7'24 - B'02 --_ 

íso - 
g.72 

- 9.48 - 70.24 - 11.18 _ 77.54 - 723a

- 
13.06 - 

I.3.24 - 
73.42 - 74.77 - 14.54 - 15'30

- 16.06 - 76.42 - 
17.18 - 77.54 -- 18.30 -- 19'06

- 79.42 - 20.34.

Z Petřva,ltlu: 6.03 - 6.39 - 6.57 _ 't.t5 - 7'33 -_ 8'10

- 8.45 - 
g.21 

- 
g.ó7 

- 
10.33 _ 71".27 - 12'03 -

12.39 - 
13.15 - 13.33 - 13.51 - 14.27 - 15'03 -

15.39 - 16.15 - 16.51 - 77'27 - 18.03 - 18'39 -19.15-79.51 -20.42.
Z iáxnv Hotlviky: 6.10 - 6.46 - 7'04 - 7'22 _ 7'40 -_ "á.i6 _8.52 g.28 _ 10.04 - 10.40 - 11.34 - ]-2'10

* \2.46 - 
a3.22 - 

13.40 * 13.58 - t4'34 - 15'10

- 15.46 - 16.22 - 16.58 
-77.34 - 

18.10 18'46 -79,22-19.58-20.48.

20

ťc r136i"" Radvanicel 6.19 - 6.55 - 7.13 * ?.B1 _- 
=_r _ 8.0i - 8,25 _ 8.43 _ 9.01 _ 9.27 _ 9.38_ r_ 1:3 - 10..19 _ 11.43 _ 72.79 _ 72.55 _ 13.29

- 13'+9 - 14.07 
- 74.2ó - 74.43 

- 15.01 - 15.19

- ]i';, - 1ó.ó5 
- 

16.13 
- 

16.31 
- 

16.49 - 77.07

- 1:.25 _ 17.43 - 18.01 _ 18.19 _ 18.37 _ 18.55

- -:..13 - 19.31 - 19.49 
- 

20.07 
- 20.42 - 20.56.

l Luťin.r-: 6.26 _7'20 
- t8.14] - 8.32 _ t8.50] - 

9.08

- i,.33 - 9.45 - 10.20 - 10.56 _ 11.50 _ 13.02 _
:5,56 

- 74.74 _ 174.321 - 14.50 _ t15.081 _ 15.26

- 
-15.441 _ 76.02 _ t16.201 _ 16.38 _ [16.56] _

-- -+ - 117.321_ t18.081 _ 118.441 _ [].9.20J --:-- 561 _ 120.741 _ 120.481.

'l_nlrn:c.ení: [-] vlaky jezdí jen na trati Mor. ostrava-
f.::.;anice a zpét' 

- Tučnými číslicemi vtaky ozna-
.:^é ;ezďi mimo neděli.

'-_:-.._; ; podrobný jízdní řád lze koupiti u staniční po-
'-'.'_::l't'Moravské ostravě a u každého průvodčího.

eeBCCO..
komand. spol. pro Úechnieké potřeby a

provozní potřeby pro průmysl
U. osÚrava9 úř. českosl.legií 2o

Telefon ó.2o.2l



.&'****W&'WKď
v PEon:. ssdr.avě, Kosúe}nrí uBíae čís' {s

rr starého kostela

$ErclroeE ahožírm Ěelezreýrrru Eoarvenrni

a seruaeElJr

Skiad okutí pro stavby a rrábyťek

Nás{rofie pno vešlrerá řexnesta

Výlrorná selrleil&
pťlvodrr lro1and ského
Umělá hlroiiva

\'eškeré potřeby pro dornácrrost'

zakradra a hospoďářsÉví
Yěelařské potřeEry
Ť'ird"ite cerrík Semen

Yširxrněte si lména a olpchodu !

Telefon 21.57

\poráky ' stáložárná karnna
ITT SGRAY$S ' OREGERIAT

ler-rrě koupíte rr firmy

Eermag! a E{sštál
velkoobehod Žeiezem

M0ř. 0stravao ř{a*dražní tříila l
TeleÍon 2t.t8' a 28.$t

Ktrclr1 řlské rrírclo}ií, rrerezavící pŤ'í

llr lr'}-: zar-ařor-ací sklenice WECK.
Pr'r otříclrrí nárstroje pro veškerír

řerrresla.
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C. T. PeÚzolď a spol.
Praha ltr., Havlíčkovo nárněsÚí č. 3

dodává veškeré
měděné vodiěe dle ČsN.
Hlavní sklad u firmy MoHAG, báňskír obchorJní
kom. společnost' Mor. ()strava, Nádražní tř' 94

Telefon 28.7ts

ilIěděné a mosazné polotovary a veškeró
kovy

OCHRANOU spotřeby - k hospodářskému míru !

Spoúřebttelé
přistupu|te za členy konsumního družstva

eeBUI)(}UCNOST"
v Moravské osÚravě, Cihelní ulice
Z'ápisné Kč 5'_, závodní podíl Kč 100._ i ve

splátkách

30

BLINKOI'IN - zák. chráň.

ideální čisticí prosiředek
k ěištění parkét a linolea

YESUV
pa,stqlaparketY a linoleum,
velmt uspornou

obdržíte u fy

TEIEBERGER a spol.
\{or' ostrava, Nádražní třída 29. Tel.22.77

Žárovky TATRA
Prvotřídaí domácí výrobek. Kontroluje ESČ.

Speciální wýnoba: Neonov é trubiee
ve všech svítících barvách a velikostech

J. & v. STACII' továrna na žárovky
T A T R A, SvinovuMor.OstravY
Telefon: Mor. Ostrava - 860'21



Bez čekání,
bez špinění a
bez nebezpečí ohně

vaříse pohodlně na elektrickém vařič;
Dobré vařlče dodají

Moravskoslezské elekt rárny a. s.
Mor. Ostrava, opavská 87
TeleÍon 24.4ó

to
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rl,,, J

l

f
I

Dobře a levně nakoupíte
v módním domě

. PlX.
vMor.ostravě

Cesta se Vám vypIatíl

RazíÚka
vyrábí rychle a levně

Fr. Genža
Mor. osúrava, ČeskobraÚrská číslo ?
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Voši
tovdťlvěru nezkIome

svěříte_li zhotovení všech druhů tiskopisů
závodu, který je moderně vybaven a provádí

veškerou techniku tisku

Meí Gntri ch
a. s. Pro průmysl grafický

Mor. ost'ravo,Nódražní třído 7

*fl

ia

Tiskneme všechno - od

knižní díla, od plakátů až

tisícových nákladech

n avš!íve n ky aŽ po .f
Státni okresniarchffi
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