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na posiedzeniu Sejmu
W a r s z a w  a, 17. 2. Tel. wł.
W poniedziałek przedpołudniem odbyło ssę 

(plenarne posiedzenie S e jm u . Na. początku mar
szałek Car zawiadomił o złożeniu mandatu po
selskiego przez prezesa Banku Polskiego Koca 
i przedstawił plan debaty budżetowej. Referent 
generalny, wicemarszałek Miedziński, wspomniał 
o s/w oj ein dnrkowanem sprawozdaniu i prosił 
Izbę o przyjęcie ustawy skarbowej i prelimina
rza w myśl uchwały komisji.

Fragmenty posiedzenia sejmowego były fil
mowane do tygodnika aktualności.

Głównym punktem posiedzenia było prze
mówienie premjera Kościałkowskiego.

Premjer Kościałkowski nawiązał przede- 
wszysfkiem dó swego poprzednego przemówie
nia w Sejmie, kiedy to motywował potrzebę 
udzielenia rządowi ■ nadzwyczajnych pełno
mocnictw. Wówczas szef rządu przedstawiał 
swoje zamiary, obecnie chce złożyć krótkie 
sprawozdanie.

Mówca przypomniał ■krótko zasadnicze
' punkty programu, złożonego przed otrzymaniem 
> pełnomocnictw. By to. to zniereme deficytu

stawkę podatku dochodowego. Potem pomyś
lano o zmniejszeniu wydatków i obniżono eme
rytury państwowe i wojskowe, oraz niektóre 
zaopatrzenia inwalidzkie, wreszcie skonwerto- 

■wano pożyczki państwowe.
PozwoHo to opracować zrównoważony 

budżet. By odciążyć masy pracujące, na któ
rych banki włożono nowe ofiary, wprowadzono 
obniżenie kosztów utrzymania, jak np. zniżka 
komornego. Ażeby ciężaru nie przerzucać na 
barki właścicieli domów, przyznano Im ulgł w 
spłacie zobowiązań hipotecznych i . wyłączono 
•niektóre lokale z pod ochrony lokatorów, po
nadto przyznano pewne ulgi w spłacie kredy
tów budowlanych.

Jeżeli chodzi o rolnictwo, to zniesiono opła
ty wjazdowe do miast, obrażono granice po
datku wyrównawczego i przygotowano podsta
wę do obniżki podatku gruntowego. Wreszcie 
wprowadzono pewne zarządzenia w kierunku 
oddłużenia" rolnictwa.

W zakresie politykik przemysłowej obniżono 
taryfy kolejowe, a w zakresie monopolów ob
niżono Ceny sol» i Spirytusu niekpnsumpcyjoego.

t budżetowego, odciążenie wsi i utrzymanie sta
łości waluty. Rząd p. Kościałkowskiego chciał 
przeprowadzić do końca proces deflacji przez 
obniżenie cen i kosztów utrzymania. Spodzie
wane było -zwiększenie obrotów,- umożliwiające 
poprawę gospodarczą.

Wspominając swoje wezwanie o zaufanie do 
społeczeństwa, p. Kościałkowski stwierdził, że 
aßel jego nie pozostał bez echa.

Owocem prac rządu w okresie pełnomoc
nictw było wydanie i wprowadzenie w tycie 
44 dekretów. Pierwsze dekrety wydane byty 
z myślą zrównoważerna budżetu przez zwięk
szenie "dochodów skarbowych. Wprowadizpno 
specjalny podatek od uposażeń, zwiększono

tykulów przemysłowych. P. Kościałkowski 
wspominał następnie o zamówieniach. interny en- 
cyjnych i .doraźnej óbirżćę śldadek ubezpieczeń ; 
społecznych; co stanowi ulgę dla przemysłu.

W zakresie polityki finansowej obniżono 
■ustawowe odsetki. Rekonstruowany jest sy
stem podatkowy przez wprowadzenie uprosz
czonej rachunkowości i zmniejszenie iłoścd po -. 
datków.

Dalej p. premjer mówił o projektach nie
których ustarw, o . położeniu wsi i rolnictwa, o 
przerostach etatyzmu oraz o planach gospodar
czych rządu na przyszłość. Mowa trwała prze
szło półtorej godziny. "

Ulice w Nicei zostały wspaniale udekom wane z  okazji sławnego „Karnawału1
N kęjskkg»

Akt oskarżenia w 35 tomach
Przed wielkim procesem ukraińskim we Lwowie

Solidarna akcja żydów
przeciwko zniesieniu uboju rytualnego

L w ó w ,  17. 2. Tel. wł.
Do Sądu Okręgowego we Lwowie 

w płynął ak t oskarżenia przeciwko 23 
członkom O. U. N., oskarżonym  o zabój
stw o śp. studenta Jakora Pukszyn-Baczyń
skiego, zam iar zgładzenia pew nego 7-kla- 
sisty ukraińskiego gimnazjum we Lwowie, 
zabójstw o śp. Iwarta Bäbija, b. dyrektora 
ukraińskiego gimnazjum we Lwowie, u- 
czestnictw o w zabójstw ie urzędn ka so
wieckiego A. M ajłowa we Lwowie, zam iar

Czy Soering weźmie udzie! 
w psławauiu ?

W a r s z a w a ,  17. 2. Tel. wł.
P ie rw sza  serja polow ań dyplom atycz

nych zakończy ła  się w  Sobotę. Z gości 
zagran icznych  b ra ł udział p rezyden t se
natu  gdańskiego G reiser.

W  poniedziałek rozpoczęła się druga 
se rja  polow ań, na k tó rą  przybyli am ba
sad o r S tanów  Zjednoczonych C udahy, 
am basador angielski Kennard i poseł ru 
m uński Visoianu. Na stanow isku m yśłiw - 
skiem  zabrak ło  prem jera  pruskiego Goe- 
ringa.

W brew  zapow iedziom , prem jer Goe- 
ring nie p rzy b y ł do W arszaw y . Z  nie
mieckich źródeł informują, że w yjazd 
prem jera G oeringa na polowanie do Pol
ski. chociaż w  zasadzie postanow iony, 
m oże jeszcze ulec zwłoce. Nie jest rów 
nież wyM ’- ’" '"» . że z ró V b u rry czy n  
podróż ta  w ogóle może nie dojść do sku t
ku.

zabójstw a prof. A. Kruszelnickiego w e 
Lwowie, podłożenie petardy w  drukarni 
Jaśkow a w e Lwowie, zamach na kom isa
rza  więziennego W . Kosobudzkiego we 
Lwowie i wojewodę wołyńskiego Józef- 
skiego.

, Akt oskarżenia zawiera 35 tom ów m a
szynopisu. W śród oskarżonych pięciu zna
nych jest z proces o zabójstw o śp. mini
stra  Pierackiego. Są to Bandera, Pidhajny, 
Maluea, Kaczmarski i Myłial. Dalsi oskar
żani nazyw ają się: R. Szuchewicz, J. Ma- 
karuszka, O. Paszkiewicz, J. Spolski, W. 
Jani w, J. Stecko, dr. B. H natew ćz, W. 
Kociumbas, O. Maszczak, J. Jarisz, R. Seń- 
kiw, K atarzyna Zarycha, W iera Święcicka, 
Anna Fedakówna, O. Fenyk, W . Iwaszyk, 
S. Zaczun i I. Pawlik.

. Prokurator apelacyjny przedłożył we
zwania do rozpraw y dla 35 świadków.

W a r s z a w a ,  17. 2. Tel. wł.
Żydzi nie ustają w zabiegach, by  nie 

dopuścić do wprow adzenia humanitarnego 
uboju bydła i, aczkolwiek nie rozpoczęto 
jeszcze dyskusji nad wnioskiem posłanki, 
Prystorowej, rabin Rubinstein chciał oso
biście interwenjować u  p. Prystorow ej, 
k tóra  jednak stanow czo uchyliła s:ę od roz
mowy na tem at złożonego przez nią wnio
sku.

W  niedzielę obradow ał w W arszaw ie 
zjazd przedstawicieli wszystkich gmin ży
dowskich, rabini oraz posłowie i senatoro
wie. Mówcy twierdzili, że argumenty prze
ciwko ubojowi rytualnemu, w imię huma- 
nitarności opierają się na fałszywych prze
słankach (?L  Jeden z mówców stwierdził 
nawet, że są one wynikiem świadomie złej 
woli. Rabin Rubinstein twierdził, że wnio
sek p. Prystorowej jest owocem nienawi
ści do żydów, która chwyta się coraz no
wych środków, by utrudnić życie ży

dom (?!) i potraktow ał spraw ę zniesienia' 
uboju rytualnego ja k o , chęć spotw arzania 
żydostw a i przedstaw ienia żydów w oczach 
św iata, jako okrutników i barbarzyńców .

Poseł M incberg złożył wniosek demon
stracyjnego złożenia m andatów  przeż 
w szystkich posłów  i senatorów  żydow i 
skich.

W ybrano komitet dla spraw y obrony 
oboju rytualnego, który zajmie się prze
prowadzeniem szczegółowej akcji przeciw«! 
ko]w nioskow i posłanki Prystorow ej, IL> 
chwalono rezolucję, w której stwierdzono* 
że zakaz uboju rytualnego pociągnie za 
sobą u tratę miljonów konsumentów bran
ży mięsnej (? ), a  pozatem, że zniesienie 
uboju rytualnego byłoby profanacją re« 
ligji żydowskiej (!)

Jak wiadomo, na całym świecie zme-» 
siono już ubój rytualny i żadne wykrętne 
argum enty nie powinny w tej mierze wpłyo 
nąć na stanowisko izb ustaw odaw czych.

20. tonowy okręt
o i l a i l  m m  E*€sf€i€la

L o n d y n ,  17. 2. Tel. w?.
Luksusow y parowiec angielski „W in

chester Castle" o pojemności 20.000 ton, 
płynąc z Południej Afryki do Anglji, znaj
dował się n o cy  ub. na kanale La Manche. 
Nad morzem  i p rzy  brzegach panowała 
gęsta. mgła.

W  newnei chwili parowiec w m d l na 
raiv nadwodne, zaiezalace dno morza w 
okoli'•y PorVnndu. W śród nasa->erów, k t ó 
rzy  brali udział w balu pożegnalnym , w y

buchł pożar, k tó ry  udało się opanować je
dynie dzięki energii kapitana i oficerów. 
Nadano sygndly S. O. S.. które sprowa- 
d ziły  na pomoc przepływ ające  w pobliżu 
okręty , oraz trzy  kontrtorpedow ce m ary
narki wojennej. Niebawem przypłynęły
również okręty  ratow nicze, z k tórych 
przeprow adzono na osadzony na rafach 
statek koleike linowa dla ratowania pasa
żerów. W obec zaczynającego się jedna*, 
przypływ u postanowiono spróbow ać, ścią

gnąć „W inchester C astle“ ze skały. P rä«  
ba powiodła się i okręt o własnej m ocy 
udał się ku w ybrzeżom , gdzie w ysadził 
pasażerów  na ląd. B yli oni przygotow a“ 
ni na w szystko  i ustawieni na pokładzie, 
p rzy  łodziach ratunkowych.

W  zatoce W eym outch rozpoczęto w y
ładowywanie pasażerów , a gdy w szyscy 
znaleźli się na ladzie kapitan skierował o* 
kret na mieliznę by  osadzić go tam . do 
czasu naprawienia uszkodzeń ,
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A  REPERTUAR TEATRU POLSKIEGO
W KATOWICACH:

WTOREK: g. 30.16 „W ystęp H. Ordoołwny I Ige
Syma".

ŚRODA: g. 20 „Trafika p. etnerattowei".
CZWARTEK: g. 20.00 Przedstawienie spizedane.
SOBOTA: $. 15.30 „Chory s  urojenia" Wta ssk ó !);
g. 20 „Trafikę ». generałowej“.
A  TEATR POLSKI NA PROWINCJI:
MIKOLOW: wt>-$k, 13 ,b. m., *. 16 „M u'yk l IU

ntlcy" (dla bezrobotnych).
CHORZÓW: piątek, 21 b. m„ g. 20 „Wtoseaae po

rządki" ,
i BIELSKO: ntedaieto, 23 b. tn„ e . 1730 »A tayba  aa

ałiey".
BYTOM: pooiedz. 24 6 . m„ g. 20 „M ail stastra ł

U".
REPERTUAR KIN:

KATOWICE. Ca pitni: „Ptikój 309“. Casltte: JWe- 
łodje z nad Dueiaiin", od Środy „Madame Fompadeur". 
Cólosseum: „Rotmiiśtre von W erlfca". Rialto: „Ewa". 
Stylow y: „Osaczona“ 1 ,:',Bstemo". Union: „.Dztewczę z 
Budapesztu".

KATOWICE-BOQUOICE. Atlantic: „jPzawda »  «H o
łd*! ( .,Os.ib.1 ‘‘ -z  Framoiszką Qasd. Bajka: .Papryka" z  
Franciszka Gaal oraz dwa bogate nądip.ncigramy.

SZOPIENICE. Helios: „Kochamy łobuz".
CHORZÓW 1, Apollo: „Angielskie wesele" 1 „Za 

chwilę szczęścia" ." Colosseum: ,',W pogoni za szczę
ściem" i „Peter Hrbelson” . Rialto: „Mała mateczka" 6 
„Kandydat na mistrza". R oxy: „Epizod" .1 „Spełniono 
sny":

MYSŁOWICE. Casino: „Baron cygański" Odeons
„Manewry miłosne" Helios: „Bunt zwierząt".

WLK. HAJDUKI. Śląskie: „Raj na Bierni" I ..Sing* 
Sinz". Rialto: „Uwielbiana" I „Byli sobie dwaj hoi-
taje".

SIEMIANOWICE. Apollo: Prolongowane „Fort Duo- 
moot". Kameralne: „Bunt zwierząt".

PIOTROWICE. Metropol: ..Ucieczka" I  dodatek.
ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: „Manewry miłosne" 1 

„Ty moje marzenie". Colosseum: „Fort Douomont" i
„Dziewczę z obłoków".

BIELS70WICE. Śląskie: „Kapryśna M arkte".
K 0CHL0W I6E-RAD0SZ0W Y. Bajka:

Meksyku" t nadprogram.
SZARLEjj^|pollo: ..Dwie Joasie" I
TARN. GORY. Nowości: „Szanghaj".
RUDA ŚL. Apollo: „Zemsta ipama X" < .JVm Juan". 

Plast; „Nie- rolaila.-'tóSa kl-jpotu" S', ft .'nadprogramy.
MIKOŁÓW. Adria: ' Proiongowant;; „ fo r t  Diwmąrń". 

Eden: „Rodzina Ratszyldów"- I '„Urwis <t łttezpanjj'1. ••
PAWŁÓW. Eden: „Ni »dokończona symfonia" I

„Szpieg nr- 13". , "
RADZIONKÓW. Casino: „Antek po®ontakter" t

„YYatlta o  prawo".
KNURÓW. Caslnó: „Roześmiane oozy" I „Wojna w  

królestwie walca“ .
CZERWIONKA. Apollo: „Syn narootrawny“  1 J S v v  

krwi“.
WODZISŁAW. Słońce: „Hratla Monte Christo" i  „W  

krainie snów". .,......................... „
RYBNIK. Apollo: „Rapsodia Bałtyku" I „Chińskie mo

rza". Pałac: „Ludzie w tunelu" t „Bez nazwiska". He
lios: „Melodie z nad Dunaju" i  nadprogram.

CHROPACZÓW. Metropol: ..4 I pól muszkieterów".
NOWA WIEŚ. Sienkiewicz: „Kochaj tylko mnie" i 

„Żona z ogłoszenia". Piast: „Miłostki” j nadprogram.
BIERTULTOWY. Helios: „Gólgota, czyli żyw ot 1 mę

ka Chrystusa".
BRZEZINY ŚLĄSKIE. Czar: „Czarna perła" I „Bu

nter nawarzył piwa". . . . . . .
RYDUŁTOWY. Apollo: Operetka „J illta" : Polonia: 

pDzl* wleozór n mule" I tygodnik Pata.
PSZÓW. Apollo: „Burza w szklance wody" ( nad

program.
ORZEGÓW. Casino: „Narzeczona skazańca" (według 

powieści iw ^Siedmłn Groszach") l  c,K od pazur". t

RADJO.
Wtorek, 18 lutego 1836 r.

Katowice. 6,30 Pieśń poianna i gimnastyka 6.50 Pły
ty. 11.57 Sygnał czasu. 12.30 Płyty. 13,25 Chwilka go
spodarstwa domowego 13,35—14,30 Płyty. 15,20 Wiado
mości • giełdowe. 15,30 Kami! Saint-Säens; „Kama-wal 
zwierząt" (płyty). 16,00 Skrzynka P. K. O. 16.15 Kon
cert Orkiestry Dętej. 16,45 „Cala Polska śpiewa". 17,00 
"„Skarby Polski" — odczyt. 18.00 Recital -fortepianowy. 
19,00 .0  sporcie fotograficznym I fotograf)- sportowej" 
-v . felieton. 19,35 .Wiadomości sportowe. 20,00 Koncert 
aymfororozny. 22,30 Odczyt gotpodairozy, 22,45 „Kaprysy 
*lmy“. 23,05—23,30 Płyty taneczne,

— ECHA ZDERZENIA TRAMWAJU Z SA
MOCHODEM, W związku z naszą notatką z 
<łiwa 17 bm. w sprawie zderzenia się' tramwaju 
z samochodem w Katowicach, informują nas, 
że samochód osobowy wjechał z ul, Ligonia na 
ul. Kościuszki, zairzuoił silnie i tyllem ka-roserji 
uderzył o tramwaj, który jednak nie został 
uszkodzony.
,,„ ; r :„ ”,?TW0RZENIE ś w i a t a -  w  M y s ło 
w ic a c h .  Z inicjatywy mężów katolickich 
„Harmonja" myśłowicka rozpoczętą przygoto* 
Warna do wystawienia wielkie go oratorjum Hay* 
-den-a p. t. '„Stworzenie świata1*. Oratorjum bę
dzie sp;ewane i grane w kościele parafialnym, 
a  czysty dochód z niego będzie przeznaczony 
na budowę katedry śląskiej w związku z wielką 
akcją Katol. Stow. Mężów diie^ecjt śląskiej na 
ten cel.

—  TAK TO BYWA PO ZABAWIE. Na k o -
misarjat policji w Liipinach przybył mieszkań ec 
Szarlocińca. Józef Kokot, i zgłosił, ż=. wracając 
-w nocy z zabawy, został napadnięty przez 
dwuch opryszków ,którzy okaleczył1 go że te - 
n'emi' EferśmenśaiiłĄ a  mstęgnie * a d S ,

W „śląskich Wiadomościach Statystycz
nych" ukazały się tablice, obrazujące stosunki 
mieszkaniowe w Woj. Śląskiem, opracowane 
na podstawie ogłoszonych przez Główny Urząd 
Statystyczny w Warszawie wyników spisu 
mieszkań, przeprowadzonego łącznie ze spisem 
ludności z 1931 r.

Według tych zestawień, na terenie Woj. 
śląskiego było w r. 1931 282 tys. mieszkań, 
składających się z 655 tys. izb. Przeciętnie wy
pada zatem na jedno mieszkanie 2—3 izb mie
szkalnych, przyczem wyjaśnić należy, iż do izb' 
mieszkalnych, zaliczono obok pokojów miesz
kalnych również kuchnie. Jeśli chodzi o rozmia

ry mieszkań, to 19% liczyło jedną izbę, 49% 
dwie izby, a 32% trzy i więcej izb. Połowę 
mieszkań w Woj. Śląskiem stanowią zatem ta
kie, które składają się z jednego pokoju i kuch
ni. Podane odsetki, odnoszące się do Woj. ślą
skiego, jako całości, pokrywają się mniej wię
cej z przeciętnemi odsetkami dila gmin wiej
skich, przyczem jednak powiaty o charakterze 
przemysłowym posiadają naogół więcej miesz
kań kilko-izbowych. - ;

Przystępując do rozpatrywania kwestji. gę
stości zaludnienia mieszkań, wyjaśnić należy, 
że, według przyjętych kryteriów o mieszkaniach 
nieprzetudnionych mówimy wówczas, gdy na

« s a w w

P iastow ie śląscy... germ anam i I
Brednie „historyka“ niemieckiego

Niejaki Karol Szczodrok wypisuje w  
czasopiśmie „Der Oberschlesier“ (zeszyt I. 
z 1936 r.) następujące brednie o przeszło
ści i pochodzeniu śląska:

„My, Niemcy, posiadam y na G. Śląsku 
praw o pierwszeństwa. Pierwszym, histo
rycznie zaświadczonym ludem na naszej 
ziemi ojczystej, są Germanowie... Przez
1.000 lat, mniejwięcej od r. 500 przed Chry
stusem do r. 500 po Chrystusie, mieszkały 
na G. Śląsku szczepy germańskie... Rów
nież i nazwa Śląsk jest pochodzenia ger
mańskiego..., a naw et dzielny i m ądry ród 
Piastów  jest — według ostatnich badań hi
storycznych — pochodzenia germańskiego.

Lud górnośląski stanowi, dzięki pocho
dzeniu krwi, bistorji, pracy i usposobienia,

pełny i rów norzędny człon śląskiej i nie
mieckiej wspólnoty narodow ej. Nasze ko
ścioły drewniane są „dziećmi germ ańskie- 
m | w  szacie słowiańskiej“. Podobnie po
chodzeniem swem tkwią wyłącznie w niem- 
czyżnie bajki i podania, przyobleczone 
w szatę gw ary górnośląskiej... Przyszłość 
naszej górnośląskiej ziemi oprze się na 
górnośląskim chłopie i górniku, u których 
język i słowiańskie nazwisko nie da się 
utożsamić ze słowiańską narodow ością...“ 

Brednie powyższe pozostawiam y bez 
uw ag, gdyż jakikolwiek komentarz z na
szej strony osłabiłby jedynie wymowę te
go ro d za ju : niepoważnych występów po 
drugiej stronie granicy.

Zatarg pny budowie k ok sow n i
n a  , t& £ a * e n t y n i e ”  x l i f c n > i d o n > a n o

W  dniu 13 bm. zastrajkow ali robotnicy, niew ypłacalna na czas robotnikom zarob- 
zatrudnieni p rzy budowie koksowni kop. ków przez firm ę w ykonującą roboty. P<r 
„F lorentyna“ w Łagiewnikach, w p o w .  nadto  załoga skarży ła  się, że firm a płaci 
św iętochłowickim. Z atarg  pow stał na tle m niejsze zarobki, nuż się robotnikom  na-

Spraw a tego  za targu  była przedm iotem  
Przy zaburzeniach w  trawieniu, konferencji!, k tóra  odbyła się w poniedzia-

b ó la c h  M i l a ,  , S ,d z e .  w y m io ta c h . L ’ ? Ä 3  Ä Ä Ä  
z a w ro ta c h  g ło w y , b ó la c h  g ło w y , m i- wany. Firm a zobowiązała sie zatrudniać 
g u i h t p n e d
w o w , b ez se n n o śc i, o g o ln e m  o sła b ie n iu  kaźd(t przepracowana godzina, a zaległe 
n ie c h ę c i d o  p ra c y  n a tu ra ln a  w o d a  zarobki w ypłacić w ciągu 14 dni. Robot- 
g o rz k a  F ra n c ls z k a -J ó z e fa  p o b u d z a  d o  
w y p ró ż n ie ń  i u ła tw ia  k rw io b ie g . w y dodatek.

w Lublińcu
E i e j s M e g ®

M agistrat' m. Lublińca uchw alił bud
że t na rok adm inistracy jny  1935-37, k tó 
ry  będzie przedłożony w  najbliższym  
czasie radzie miejskiej do rozw ażenia. 
W  stosunku do ub. roku adm in. budżet 
ten jest po obu stronach  m niejszy o 
40.588 zŁ, a  w ięć  w ynosi w  cyfrach  o- 
gólnyćh 260.612 zł. Na adm inistrację ogól
ną przew idziano 73.742 zł. Na u trzym anie 
m ajątku miejsk. podatki i t. p. p rzew i
dziano 18,066 zł. Na u trzym anie  drog i 
placów  przeznaczono 32.014,66 zł. Na o- 
św iatę  (u trzym anie szkół, ochronki, s ty 
pendia, p rzysp . roln. i t. p.) przeznaczono 
35.360,21 zł. Pozycją  tą  ob jęty  został 
rów nież datek  na budow ę k a ted ry  w  Ka
tow icach w  kw ocie 100 zł. i subw encja 
na kościół paraf, w  kw ocie 2.000 zł. Dział

— ZABAWA KARNAWAŁOWA ABSOL
WENTÓW HANDLOWYCH. W dnóu 22 bm. 
odbędzie się zabawa karnawałowa Stow. Ab
solwentów Miejskiego Instytutu Kształcenia 
Handlowego w Chorzowie w sati p. Stańczyka 
na Górze Wyzwolenia. Zaproszenia można 
jeszcze otrzymać w firmie W. Sternpniewicz w 
Chorzowie przy ul. Wolności 22. Wstęp- na 
zabawę tytko za okazaniem zaproszenia.

— 50-LECIE URODZIN. P. Franciszek So- 
patla, zam. w Chorzowie, przy ul. Katowickiej 
mr. 29, obchodzi w dniu dzisiejszym 50-oiio letie 
»rodzin. Ad multos annos!

—BUDOWA WYSOKIEGO PIECA. Jak
się dowiadujemy, zarząd huty „Piłsudski" w 
Chorzowie przystąpi w rrjb"ższym czasie do 
budowy nowego wysokiego pieca do wyrabia
nia surówki żelaiza. Koszt tej inwestycji wynie
sie kitka m tjonbw złotych. Budowa potrwa 
dłuższy czas

— JUBILEUSZE. Nasza stała czytelniczka, 
p. Berta Buczek z Panewnlka, obchodziła dnia 
17 bm. 60-leoie urodzn.

Agent naszego pisma. p. Jan Sośnica z Biel- 
szowic, obchodzi! 15 bm. 60-łeoie swych uro
dzin.
^ U o ‘ Ogólnych życzeń grzytączą aię również

„Zdrowie publiczne“ otrzym uje kw otę 
3.229 zł., zaś  „O pieka społeczna“ kw otę 
23.027 zł. Działem  tym  jest objęta: opie
ka nad dziećmi, m łodzieżą, m acierzyń
stw em , ubodzy m iasta, subw encja na ce
le hum anitarne, zatrudnienie bezrobotn. 
i t. p. P ozycja  „bezpieczeństw o publicz
ne“ — ma przew idzianą kw otę 12.638 zł. 
W  dziale „różne“ przew idziano 1.355,36 
zł., zaś w  w ydatkach  nadzw yczajnych  
12.612 zł. Na sp ła tę  długów  i pożyczek 
przeznaczono 46.377,11 zł. W ydatki na 
ośw iatę ‘ (utrzym anie szkół i t. p.) zosta
ły  ja k .w id z im y  zw iększone, gdyż w roku 
ubiegłym  pow stała  w  Lublińcu druga 
szkoła pow szechna.

©
Kolonie letnio dla dzieci 

eolskich z Niemiec
Dziś odbędzie się w Warszawie p°lsko- 

nieralecka konferencja, poświecona omówieniu 
legoroczinej wymiany dzieci na kolcmje waka
cyjne. Jak wiadomo, rokrocznie przyjeżdżają 
do Polski dzi eci polskie z Niemi ec na kol on je 
letnie, organizowane przez Towarzystwo Po
mocy Dzieciom i Młodzieży Polskie! w Niem
czech. a wzamian za to wyjeżdżają dzieci 
mniejszości niemieckiej w Polsce na kolonie 
do Rzeszy Niemieckiej. W roku ubiegłym 
przebywało w Polsce około 3.500 dzieci pol
skich z Niemiec. Akcję wymiany organizuje w 
Niemczech centralna organizacja dla spraw 
kołonij letnich, p n. „Reichszentrale Landau
fenthalt fuer Stadtkinder1', w oparciu o klórą 
orgamizijje . wyjazd dzieci ■ polskich Związek 
Polskich Towarzystw Szkolnych.

W Polsce akcją wymiany kieruje Towa
rzystwo Pomocy Uizieciom i Młodzieży Pol
skiej w Niemczech, przyczem wyjaad dzieci 
niemieckich z Polski prowadzi niemiecka or
ganizacja charytatywna „Deutscher Woliłfahrts- 
dierist" w Poanamu Katowicach. XV kpnfe- 
rencii warszawskiej Wezmą udeiał przedsta
wiciele wszystkich wyżej wvmieniioinjycb or- 
ganiizacyj polskimi i niepiiepkich*

jedną izibę w mieszkaniu przypadają nie więcej, 
niż dwie osoby, przeludnionemu w mniejszym 
stopniu nazywamy te. w których na izbę przy
padają 3—4 osoby, a przeludnio-nemi * wyso
kim stopniu mieszkania z większą liczbą osób, 
niż 4 na izbę. Na Śląsku przypadają przeciętnie 
na izbę 2 osoby. Przy szczegółowej analizie 
przekonujemy się, że 00% mieszkań zaliczyć 
można do nieprzeiudnionych, 34% do przelud
nionych w niższym stopniu, a tylko 5,5% do 
przeludnionych w stopniu wysokim. Stosunki w. 
gminach wiejskich zbliżają .się do tego stanu, 
jednak i tu zauważyć można pewne różnice po
między powiatami uprzemystowionemi, a roi- 
niczemi. Podczas, gdy bowiem gminy wiejskie 
wykazują ok. 60% mieszkań nieprzeiudnionych, 
to w powiatach rolniczych jest ich przeciętnie 
50%.

Z miast większych w  • najlepszej sytuacji
znajduje się Bielsko, liczące ok.. 80%, mieszkań 
nieprzeiudnionych. Katowice mają takich miesz
kań 69%, Chorzów 65%. Mniej korzystnie 
przedstawiają się stosunki mieszkaniowe w 
Woj. Śląskiem, jeśli pod uwagę weźmiemy nie 
liczbę mieszkań w poszczególnych ich. katego- 
rjach, lecz liczbę zamieszkałej w nich ludnoścL 

• Jak stwierdziliśmy, 60% mieszkań zaliczyć 
można do nieprzeiudnionych. Mieszka w nich 
jednak tylko 45% ludności. Taki sam odsetek 
ludności zajmuje mieszkania przeludnione w 
niższym stopniu, a około 9% mieszkania prze
ludnione w stopniu wysokim. XV większych mia** 
stach przeszło połowa ludności mieszka w mie
szkaniach nieprzeludniótiych. Wyróżnia się 
znów jedynie Bielsko, którego 71% ludności 
żyje w takich mieszkaniach. W Katowicach od
setek ten wynosi 56%, w Chorzowie 51%.

Jeżeli, porównamy dane statystyczne dla 
większych miast śląskich z ogtoszonenij również 
wynikami spisu z 1931 r. dla miasta Warszawy, 
przekonamy się, .że stosunki mieszkam owe na 
Śląsku są bezwzględnie korzystniejsze. W War
szawie jest 43% mieszkań jednoizbowych, a 
33% o 3 i więcej izbach. W większych miastach 
śląskich odsetki te przedstawiają się następują
co; 14%, 47%, 39%. W Warszawie mieszka 
40% ludności w mieszikaniach w wysokim stop
niu przeludnionych, żyje w Warszawie 23%, a 
w miastach śląskich było-7%.

POPULARNE PRZEDSTAWIENIE FILMOWE 
DLA CZYTELNKÓW „SIEDMIU GROSZY“.

We wtorek, 18 bm. i środę 19 bm. Stara
niem naszej redakcji będzie dla czytelńków 
„Siedmiu Groszy“ wyświetlany film p. t. „Ko
chany łobuz“ w roli głównej Anny On dra.

W KINIE „HELIOS“ W SZOPIENICACH.
Za okazaniem, karty. abonamentowej i do

płatą 25 groszy od osoby, można skorzystać z  
wyświetlame-go filmu. -Początek przedstawienia 
O godz. 17-Stej.

Z komisji regiilaminowei 
Selmo‘Śliskiego .

Komisja regulam inow a Sejm u Śląskie
go przedyskutow ała ną posiedzeniu w dniu 
17 bm. dalsze rozdziały , regulam inu obrad 
Sejm u Śląskiego. W  szczególności p r z y  
jęto  artyku ły  od nr. 46 do 97 z nieznacz“
nem i zmianami. i . "  .

Ponadto odbyło się 1T bm. popoł. posiedze
nie komisji budżetowej, na którem omawiano 
budżet administracji skarbowej oraz Zakładu 
Psychiatrycznego w Rybniku.

#  ■

Czego domaga sie załoga
„Kleofasa“

Oitogdaj odbyto się zebranie załogowe to* 
botntków kopalni „Kleofas“. Zebranie to miało 
przebieg dość burzliwy.

Po referacie' uchwalono rezolucje, w któ
rej zebrami, domagają się skrócenia czasu pra
cy do 6 godzin, lub podwyższenia zarobków o 
10 proc., rozszerzenia i rozpoczęcia produkcji, 
przez uruchmlenie kopalni „Kleofas“

Zebrani stwierdzili, że • p.rzemystowcy nie 
powinni szukać rekompensaty strat, spowodo
wanych obniżka cen węgla na zarobkach ro
botniczych. Przemysłowcy winni szukać tej 
rekompensaty w obniżce k°sztów administra
cyjnych, a przedewszystkiem w obniżce pen
sy! dyrektorskich. Pozatem zebrana domagał! 
się, aby składki do kasy pensyjned były obni
żane o 20 proc.

Wkońcu uchwalili zebrana protest przeciw
ko nadmiernym obciążeniom zarobków robot
niczych składkami na rzecz poszczególnych 
organ zacyj 1 stowarzyszeń o charakterze pu
blicznym. Wreszcie apelowała rada załogowa 
do międzyzwiązkowej komisji. bv zerwała u* 
kłady ze związkiem pracodawców 1 poprowa- 
d@i?a klasę robotniczą do walki o słusznie I 
sprawiedliwe prawo rcbotndika.

AA

Peteawrodl zMnmetywy
Stefan W ojtaszew ski, palacz parow o

zu, w  czasie postoju pociągu pośpieszne
go na stacji w K atow icach, w  dniu 16 bm. 
o godz. 8,02 spadł z tendra  na peron.
W ojtaszew ski odniósł dość pow ażne oka- 
leę.jenia głow y tak. że m usiano go odsta
w ić do szpitala m iejskiego w  Katowicach,

i
i
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Drużyna K. Ś. Mi. „PrzyszłósF zW ielkich

Slttiiilsl iicisl€is geranciniz«ic«inetfo
iW dniu 9  lutego br. odbyły się na Ślą

sku Opolskim dwie imprezy polskie: Okrę
gowy Zjazd śpiew aczy w Strzelcach oraz 
w ystęp bytom skiego zespołu teatralnego 
w  Opolu. Z jazd śpiew aczy zgrom adził na 
sali Banku Ludowego w Strzelcach prze
szło 150 śpiew aków  z tow arzystw  śpie
w aczych w Strżeicach oraz z okolicy. Z 
przedłożonego spraw ozdania z działalno
ści Okręgu wynikało, że ilość członków to 
w arzystw  śpiew aczych zmniejszyła się na- 
skutek nacisku germ anizacyjnego, stoso
w anego w obec tow arzystw  i członków ze 
strony różnych czynników niemieckich.

Przedstaw ienie bytomskiego zespołu 
teatralnego w . Opolu było w życiu Polonji 
opolskiej w ydarzeniem  niecodziennem. Ze
spół bytom ski nie mógł jednak przedsta
w ić publiczności polskiej całego programu; 
gdyż najpiękniejszy obraz ręwji — insce
nizacja w iersza M arji Konbpnickiej „Na 
Piastow ym  Śląsku" —r został przez władzę 
policyjną w Opolu skreślony z program u.

Jak już donosiliśmy, odebrano redakto
row i „G azety Olsztyńskiej", p. Jankowskie
mu, praw o redagow ania tego pisma za za
mieszczanie na łamach „Gaz. Olsztyńskiej“

Z Iw. Dnkarzy na SlasSu
W  niedziele odbyło się w K atowicach 

W alne Zebranie Zw. D rukarzy , którem u 
p rzew odniczył prezes O ddziału Bielskie
go p. S yp ta . Zebranie odbyło się przy 
bardzo licznym  udziale członków,, którzy  
w ysłuchali spraw ozdań z całorocznej 
działalności, w yraża jąc  ustępującem u za
rządow i absolutorium .

Nowy za rząd  W ybrało zebran ie  w na
stępującym  sk ład z ie : P re z e s : U rbański
.Jan, żast. p rezesa : W ybraniec Leon, se 
k re ta rz  F ołtyn  Emanuel, zast. sekr. To
karski, skarbn ik  Supernick B ernard , ław 
nicy: Jochem czyk  Ludwik, M ączyński
B ernard  i B artkow iak  Emil, Komisja Re
w izyjna: W ysocki, Szafranek Edw ard,
Nowak B ogusław . Sąd honorow y: W y
socki, R okosa, T w ardow ski.

J - - A 0 1 . . . ' : .  ' ' ■

Prąd slasiiele ■:
: w Goczałkowicach

Swego czasu  obszernie donosiliśm y o 
zatargu, jaki pow stał m iędzy Zakładam i 
Elektrycznemu przy  kop. „Silesia“ W C ze
chow icach a m ieszkańcam i gm iny G oczał
kowice, k tó rzy  z zakładów  tych  pobierali 
p rąd . O dbiorcy prądu mianowicie pro te
stow ali przeciw ko zbyt w ygotow anym  ce
nom za p rąd  (91 gr. za kwg.).

P o  długich targach  za ta rg  ostatecznie 
zlikw idow ano, bowiem w tych dniach Elek
trow nia „S ilesia“ powiadom iła U rząd 
G m inny w G oczałkow icach, iż począw szy 
od 1-go m arca  br. liczyć będzie odbior
com  prądu  w  G oczałkow icach jedyn ie  64 
g ro sze  za kw g .

m  •

Włamywacz na letnisku
W jecie ub. r. Wydział Opieki Społecznej 

Magistratu w Chorzowie . wysłał kilkadziesiąt 
dzied na koiopje letnie do Sławkowa, pod Ol
kuszem. Dzieci zamieszkały w specjalnie do te
go celu przeznaczonym budynku. W. nocy na 
■1 sierpnia ub. r. włamał się do sypialni budyn
ku znany włamywacz, Jan Zagórski z Sławko
wa, i przeszukał walizki dzieci. Wskutek szme
rów dzieci zbudziły się, przyczyniając się w 
ten sposób do ujęcia włamywacza. W ponie
działek Zagórski został sprowadzony do Cho
rzowa i stanął przed Sądem Grodzkim, który 
skazał go na 6 miesięcy więzienia.

korespondencyj czytelników ( 1), zaw iera- podających suche fakty z niemieckiej dzia- 
jąCych omówienie różnych przejaw ów  ży- łalności germ anizatorskiej na różnych oti- 
cia polskiego w Prusach W schodnich oraz cinkach życia polskiego.

zwiedzili © bleW  przemysłowe
Dn. 17 bm. odbyło się zam knięcie o- 

h rad zjazdu związku inżynierów budowla
nych w Katowicach. Po oficjalnem  zam 
knięciu zjazdu znaczna liczba inżynierów, 
pochodzących ze w szystkich ośrodków 
Rzplitej, została jeszcze w dniu 17 bm. na 
Śląsku, pośw ięcając dzień poniedziałkowy 
■ zapoznaniu się z ciekawemi pod w zglę
dem konstrukcyjnym , obiektam i. M. in. u- 
czestnićy wycieczki zwiedzili na Śląsku

huty  „Piłsudski" i  „Pokój", kop. J a c e k M 
i fabrykę  porcelany „Giesche".

Tego dnia przybyła  do Zagłębia D ą
browskiego w iększa grupa uczestników 
Zjazdu. W ycieczka zwiedziła fabrykę ce
m entu. „S atu rn" i kopalnię „Jow isz“, za
poznając się szczegółowo z ich urządze
niami. W ieczorem  uczestnicy zjazdu opu
ścili Zagłębie.

, mistrz Śląska w klasie B,

Ecu ponure) zbrodni w Iflallsi
Ż onobókg osaczono w wiąziealu

W zw iązku z s traszną  zbrodnią, do
konaną na osobie ś. p. Agnieszki Czerni- 
kow ej przez m ęża M aksym iliana, dow ia
dujem y, się jeszcze następujących szcze
gółów :

Czernikow ie baw ili w  ub. sobotę w ie
czorem  w  pew nej restauracji do godz. 
23-ej. W  drodze pow rotnej do domu 
doszło m iędzy nimi do kłótni, podczas 
k tórej Czernik pobił ^żonę do u tra ty  
przytom ności. Z aw lókłszy następnie 
n ieprzytom ną żonę  ̂do domu, stw ierdził, 
że w yzionęła  ona już ducha. Następnie

brutal zgłosił sią sam na policji i zaw ia
domił ją o pobiciu żony. C zern ika p rz y 
trzym ano.

Do m ieszkania Cz. udała się kom isja 
sądow o-lekarska w  osobach sędziego 
P iechy, p rokuratora  H andzla i p rzed sta 
wiciela W ydziału Śledczego. P o  oglę
dzinach lekarskich odstaw iono zw łoki 
do kostnicy Spółki B rackiej w  Rybniku, 
gdzie zostanie p rzeprow adzona sekcja 
zw łok. Zbrodniarza ulokow ano w  w ię
zieniu śledczem  p rży  W ydziale , Sądu 
O kr. w  Rybniku.

Z brzytwa na sali tanecznej
w%tic if  s ic  mm s tv y t f i  pw%e€iwmf&óm

R estauracja  St. w Chorzowie była w 
nocy na 17 bm. widownią krw aw ego zaj
ścia. Na sali odbywała się zabaw a ta 
neczna, na k tóra  przybyli m. in. bracia 
W ilhelm i R yszard  W lodarkow ie  o raz  P a 
weł H adam ik z Chorzowa. Podczas libacji 
doszło pom iędzy W łodarkam i o raz  H ada-

mikiem do nieporozum ienia a w reszcie do 
rękoczynów.

W trakcie bójki H adam ik w ydobył z  
kieszeni brzy tw ę, którą Hadamik deżłio  
pokaleczył W łodarków .

Ciężko pokaleczonych odstaw iono do 
lecznicy, a Hadam ika przy trzym ała  we
zwana na m iejsce policja.

Nasz stały czytelnik z Mysłowic, p. Tomasz 
Stolecki, obchodzi 18 bm. 60-lecie 

swych urodzin.

Uchwały rady miejskiej 
w Katowicach

W poniedziałek popołudniu odbyło się 
posiedzenie rady  m iejskiej w  Katowicach, 
ha k tórem  w prow adzono w  urząd radne
go p. Jan a  Absalona (sanacja).
/ P rzew odniczący  rad y  miejskiej, p, 
P iechulek zdał następnie spraw ozdanie z 
działalności rady  m iejskiej za ubiegłą k a 
dencję. R ada odbyła T l posiedzeń, na 
k tórych załatw iono 152 sp raw y. W ydział 
p rzygo tow aw czy  odbył 10 posiedzeń i 
rozpatrzy ł 146 w niosków . Skolei p rzy 
stąpiono1 do uchw alenia kw oty  18.000 zł., 
k tóre  przeznaczono na w ypła tę  zapom óg 
m iejscow ym  bezrobotnym . P . Gruenfeld 
zam ierza rozparcelow ać sw oje g run ty  
w . K atow icach-K arbow ej, położone na 
terenie m iasta, w obec czego zw rócił się 
do M agistratu o zarządzenie odpow ied
niego planu zabudow ań. M ając na oku 
p rzyszłą  rozbudowę, m iasta, M agistrat 
p rzychylił się do w niosku p. Gruenfelda 
i sporządził odpowiedni plan. W  dalszym  
ciągu obrad radni uchwalili kw otę 225D00 
zł. na dalsze zatrudnienie robotników  w 
ogrodnictw ie miejskiem.

N ajw iększe zain teresow anie budziła 
sp raw a w yboru nowego prezydium  rady 
miejskiej. ‘ W ysunięto  ponownie kandy
d atu rę  dotychczasow ego prezesa rady 
m jejskiej p. P i . e c h u l k a  (Ch. D.), k tó
rego kontrkandydatem  by ł w ysunięty  
przez frakcję niem iecką dr. Rojek. Na 50 
głosujących p. Piechulek o trzym ał 29 
kartek , zaś jego przeciw nik, p. dr. Rojek 
18, Na tego ostatn iego padły  więc 
w szystk ie  g łosy  Niemców. Z liczby gło
sów;, jakie padły  na p. Piechnika, należy 
sądzić, iż w szystk ie  polskie frakcje do
sz ły  do porozum ienia, w ybierając  ponow 
nie p. Piechnika. Zdeprym ow ani takim  
w ynikiem  Niem cy nie w ysunęli już sw ej 
k an d y d a tu ry  na w iceprezesa i oddaw ali 
już w  n as tęp u jący ch . głosow aniach b iałe 
kartk i. W iceprezesem  rad y  w y b ran y  zo
sta ł p. prof. Eigoń (sanacja), sekre tarzem  
p. ■ Zagórnik (NPR). a jego zastępcą zo
s ta ł p. B roda (sanacja).

Zuchwała kradzież 
z włamaniem

W ' Czasie , od soboty  popołudniu do 
niśdzieli popołudniu w łam ali się nieujaw - 
nięni sp raw cy  do biur firm y „O lszak i 
Zaleski“ p rzy  ul. 3 M aja 33 w  K atow i
cach. W łam yw acze  w eszli z k u ry ta rza  
na b a lk o n , lokatora  tego domu, p. Zającz
ka i stąd  p rzez okno dostali się do biur.

N astępnie w y ła m a li. łomem drzw i po
szczególnych pokoi i szuflady w  biur
kach, p rzyczem  znaleźli w  biurku za trud
nionej w firmie biuralistki Łucji C zernec
kiej, kasetkę żelazną, z której skradli 
240 zł. Pozatem  zabrali książeczkę P . K. 
O. Nr. 12742, opiew ającą na nazw isko 
w spom nianej biuralistki. W  książeczce 
figu ru je . kw ota 900 zł. Nie znalazłszy  
w ięcej w artościow ych rzeczy, w łam y
w acze zdołali ujść niepostrzeżęni. (b)

M l i H i  z a w o d o w e  n i c  g o d z ą  s i ę  n a  o D n l ż K ę  p l a c
w rewirze południowym  

jP erirea isieaci©  z€ar€»& M ®we z e r w a n e
W dniu wczorajszym odbyła się konferen

cja w Związku Pracodawców, na której roz
patrywano sprawę obniżki zarobków zatrud- 
nkmych na kopalniach ciężko poszkodowa- 

.. - nych inwalidów wypadkowych i inwalidów 
Spóllki Brackiej, oraz sprawę pogłębienia toż- ■ 
piętości prac między rewirem centralnym i 
południowym.

Pracodawcy wysunęli żądanie obniżki za
robków dla zatrudnh nych na kopalniach cięż
ko poszkodowanych inwalidów, motywując, 
że koniecznością zredukowania liczby zatrud- 

Q,tS mSta,y «yłeWIc, p. Jan Pietrzyk z Kato- nionych m yab-dów. która obecnie waha się w 
c 1U> obchodził 16 bm, 55 lecie swych Urodzin, granicach od 14—18 proc. Ze względu na ko

nieczność uzgodnienia postulatów przemy
słowców i przedstawicieli robotników, spra
wę inwalidów- tymczasowo odroczono.'

Skolei dyrektorzy kopalń rewiru południo
wego uzasadniali żądanie dalszego pogłębię: 
nia rozpiętości płac w rewirze południowym 
w stosunku do rewiru centralnego' Pogłębie
nie to sprowadza się do dalszei obniżki za
robków robotniczych w szeregu kopalń w po
wiatach. pszczyńskim i rybnickim.

Przedstawiciele kopalń motywowali swoje 
stanowisko trudniejszem- warunkami eksploa
tacji węgla z tych kopalń, mniejszym utar

giem, .koniecznością wprowadzania całego 
szeregu zbytecznych na innych . kopalniach 
urządzeń technicznych oraz m-ższemi kosztami 
Utrzymania w rewimze południowym.

żądaniom pracodawców sprzeciwili się ka
tegorycznie przef stawie ele związków zawo
dowych. oświadczając, że nietylko nie można 
dopuścić do dalszej obniżki plac w tym rewi
rze, ale- raczej należałoby zarobki podwyż- 
szyć.

Wobec skrajnie przeciwnych, zdań obii 
pertraktujących stron konferencją zostate 
zerwana, (by)
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STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI 
Znakomitego lekarza polskiego dr. żor

skiego niezwykłe koleje losu rzuciły za ocean 
aż do Meksyku. Po szeregu niesamowitych 
przygód zaprzyjaźnił się z sławnymi na
czelnikami szczepów Indjan, z którymi pod
stępnie został porwany przez korsarzy i wy
wieziony na bezludną wyspę. Gdy po kilku
nastu latach wrócili do Meksyku, trwały tam 
krwawe walki o panowanie. Z jednej strony 
był Meksykańczyk Juarez, prezydent, z dru
giej zaś cesara Maksymifjan austrjaekł, po
pierany przez Francuzów którzy odznaczali 
się okrucieństwem, mordując niewinnych re
publikanów meksykańskich, W chwili, gdy 
w mieście Chihuahua mieli Francuzi rozstrze
lać 40 obywateli, przybył z pomocą Juarez 
z żorskim na czele Indjan i pojmali wszyst
kich oficerów francuskich i żołnierzy. Gdy 
Juarez kazał powiesić jednego z najokrut
niejszych pułkowników, dowódca wojsk fran
cuskich przyrzekł za cenę wolności złożyć 
bron i opuścić prowincję, a  nadto nie wal
czyć więcej przeciw Juarezowi, na co ten 
ostatni zgodził się. Wkrótce Juarez natknął 
się na ślady jakiegoś oddziału. Udawszy się 
na zwiady, żorski stwierdził, że chodzi tu 
o wojowników niejakiego Korteja, preten
denta do stanowiska prezydenta.

'— Pięć razy po dziesięć mężów! 
*— rzekł Apasz.

— Naliczyłem także tylu! od
parł Żorski. —  A konie?

—  Złe są, ani jeden nie parsknął.
'— Mój brat był przy nich?
i— Tak, same konie hacjendy.
•— Gdzie one?
—  Przywiązane dwa razy po dzie

sięć kroków od ogniska dalej w lesie.
—  Podsłuchał mój brat tych ludzi?
-— T ak !
—  Usłyszał co ważnego?
—  Jeden opowiadał o jakimś ha- 

jcićndero, którego smagali kijami.
—  To nic ważnego.
—  Opowiadał, że ciągle widzi 

twarz bitego. ■. ... .
— Zapewne jakiś łotr, który dopu

ścił się jakiejś niegodziwości i sumie
nie nie daje mu teraz spokoju. Nie 
słyszał mój brat nic innego?

— Nie. Musiałem szukać koni, 
poczem powróciłem do ciebie.

— A więc wracajmy prędko do 
naszych.

— Mój biały brat dowiedział się 
więcej, jak jego czerwony przyjaciel? 
—  spytał Apasz, postępując przy 
Żorskim.

—  Tak, o wiele więcej.
— Co ?
—  Opowiem Juarezowi, więc usły

szy zarazem mój brat.
Niedźwiedzie Oko skinął głową 

jako odpowiedź.
Niedługo zetknęli się ze swoimi. 

Oczekiwano ich już z niecierpliwością. 
Stali prawie wszyscy razem, pasąc ko
nie i trzymając je za uzdy.

— No, znaleźliście ich? — spytał 
Juarez.

— Bardzo łatwo. Rozmawiali tak 
głośno, że zdała można ich było sły
szeć! — odpowiedział Żorski.

— Cóż to za ludzie? Poznałeś 
pan ich?

— Tak jest, poznałem. Jak się pan 
dowie, zdziwi się pan i przerazi.

— Ach! A więc proszę mówić! 
'Prędko!

-— Są zwolennikami Korteja.
■— Masz pan na myśli Pabla Kor

teja, tego śmiesznego mojego współ
zawodnika?

—  Tak jest!
—  Cóż oni tu robią? Kortejo prze

cież jest na południu!
— Nie, on jest na północy.
— Co za szaleństwo.
—  Według tego, czego się dowie

działem, zamiar jego nie jest wcale 
szalony.

— Cóż to takiego? Chce ze mną 
konkurować może? Przyrównałbym 
go do owej żaby z bajki, która chcia
ła dorość wołowi, wkońcu jednak pę- 
kła.

— Sennor, to dość powążna spra
wa. Kortejo dowiedział się o lordzie 
Lindsay'u, który ma panu przywieźć 
broń i pieniądze-

—  Do diabła! —- zawołał Juarez z 
przestrachem.

—  W ysłał ten oddział, by złapać 
Anglika i zabrać przesyłkę.

—  Nie do uwierzenia!
'— Słyszałem na własne uszy. 

Dwuch to omawiało.
—  W  takim razie musimy koniecz

nie połapać wszystkich.
—  Naturalnie. Jak to dobrze się 

stało, żeśmy ich nie dopędzili w  pre- 
rji. W szelkie pytania nasze byłyby 
daremne. Niczegobyśmy się nie do
wiedzieli. Oprócz tego, jak mi się 
zdaje, zbłądzili oni trochę.

—  Pokąd chcieli się dostać?
'— Do Rio San Juano.
—  Aha, tam chcieli złapać Angli

ka w  pułapkę. Oszukali się I przera- 
chowali nieźle. Lord musiał już da
wno przepłynąć ujście tej rzeki, bo 
ma oczekiwać nas koło Sabina.

— To niecałkiem pewne! Zresztą 
Kortejo musi mieć znaczne siły, 
zgromadzone koło siebie, jeżeli może 
wysyłać pojedyncze oddziały w  sile 
pięćdziesięciu jeźdźców.

—  To głupota z jego strony. Ci 
ludzie nie mają żadnych wozów ze 
sobą. Ciekawy jestem, jakby w  ra
zie udania się napadu przetransporto
wali całą przesyłkę.

—  To prawda. Ten cały pomysł 
jest trochę za awanturniczy; musimy 
jednak zaczekać, może nam się i to 
wyjaśni z dalszego przebiegu wypad
ków.

—  Będą musieli się wyspowiadać.
—  Tak jest. Kiedy pan chce ich

połapać?
—  Jaknajprędzej. Nie mamy czasu 

do stracenia. Właściwie dzisiaj* wie
czór mieliśmy się już spotkać z lor
dem Lindsay'em. „T...., ..

—• Proszę wydać rozkazy.
—  Moje rozkazy? Ja nie jestem  

wojownikiem, tern mniej strzelcem  
preryj. Całe przeprowadzenie tego  
oddaję w pańskie rece.

—  W  takim razie proszę, aby na
sze konie tu zostały.

—  Dlaczego?
—  Bo tu mają lepszą paszę. W  le

sie z powodu gęstych krzaków mało- 
by mogły znaleźć, oprócz tego rże
niem lub kwikiem łatwoby nas mogły 
zdradzić.

—  To prawda.
Poprzywiązujemy je do kołków 

i pozostawimy dziesięciu ludzi przy 
nich jako straż, to wystarczy. Reszta 
podzieli się na dwa oddziały. Jeden 
poprowadzi Niedźwiedzie Oko, a dru
gi ja obejmę, bo znamy miejsce ich 
obozu. Podejdziemy ostrożnie i osa
czymy ich ze wszystkich stron, resz
ta rozporządzeń wyniknie z dalszego 
przebiegu wypadków.

Jeżeli będą mądrzy, zaprzesta
ną daremnego oporu, nie chciałbym 
rozlewać krwi, zwłaszcza dlatego, że 
od wymordowanych niczego się nie 
dowiemy.

— W  takim razie podam panu 
projekt.

—  Jaki?
—- Jeden albo dwuch z naszych 

uda się naprzód do obozu. Mogą im 
oznajmić, że polują w  tych stronach 
i przypadkiem ich ujrzeli. Przyłączą 
się do nich i uczynią potrzebne przy
gotowania. Na mój znak, udany 
krzyk sowy, który im dam wówćzas 
dopiero, jak cały obóz zostanie osa
czony, zawezwą ich do poddania się. 
Myślę, że nie będzie to bardzo nie
bezpieczne zadanie dla nich. Tylko 
w tym razie możemy uniknąć nagłego 
napadu i rzezi, która byłaby nieunik
nioną.

— To dobrze obmyślane, sennor, 
ale role tych obu połączone są prze
cież z niebezpieczeństwem. Któżby 
się chciał odważyć na taki krok?

— Ta! — zabrzmiało z Wielu ust.
— Widzi sennor, że ntämy odważ

nych mężów poddgstątkięmj —  od

rzekł Żorski. —  Potrzebujemy tylko 
wybrać.

—  Proszę wybrać! —  odezwał się 
Juarez.

-— To trudne zadanie, bo nie 
chciałbym nikogo obrazić. Natural
nie Indjanie są wykluczeni. Ja sam 
podjąłbym sie tego z największą 
ochotą, ale nie mogę, bo objąłem do
wództwo jednego oddziału. Hm, my
ślę, że najlepiej zrobimy, wysyłając 
naszego Mariano i Grzmiącą Strzałę.

Obaj wybrani zgodzili się natych
miast z radością.

—- Dlaczego nic ja? —  spytał ster
nik Helmer.

— Dlaczego mnie pan nie wybrał?
—  odezwał się zaraz hiszpański ogro
dnik Bernardo.

—  Mój przyjacielu! —  odpowie
dział Żorski, zwracając się najprzód 
do Helmera. — Po panu łatwoby mo
gli poznać, żeś nie jest zawodowym  
strzelcem. T o samo stosuje się i do 
sennora Bernardo.

—  Co to, to nie! —  odezwał się 
Mariano. —  Ja pójdę sam i nie po
zwolę się zastąpić.

—  Ja także! —  zawołał Antoni 
Helmer.

—  Dobrze więc, proszę wyruszać.
*— Na koniu ? —  spytał Mariano.
—  Naturalnie! —• odrzekł Żorski.

—  Spuść się tylko na swego towarzy
sza. On w tych sprawach doświad- 
czeńszy od ciebie.

—  Gdzie się znajduje ich obóz? —  
spytał Helmer.

—  Trzy ćwierci angielskiej mili 
stąd, niedaleko od brzegu lasu. My
ślę, że i z preryj zobaczycie ich ogień.

—  T o bardzo nieostrożnie z ich 
strony, ale dla nas paradnie, możemy 
w  ten sposób znakomicie Usprawie
dliwić i.a^ze przyjście. Chodźmy do 
koni, sennor Mariano!

Odwiązali swoje wierzchowce i 
wsiadłszy, popędzili naprzód.

—  Jak się im mamy przedstawić?
—  spytał Mariano podczas jazdy,

—  Powiemy, że jesteśmy strzelca
mi.

—  Dobrze, ale jakiej narodowości?
—  Ja jestem Polakiem i takim zo

stanę.
—  A ja? Ach ja mogę się podać 

za francuskiego zastawiacza sideł.
—  Proszę sobie zapamiętać, że i 

wobec tych łotrów zatrzymam moje 
nazwisko, więę nazywam się Helmer.

— A ja? Ja nazywam sie Lautre- 
ville. Tak przecież mianowałem się 
przedtem, niechże więc i teraz tak 
zostanie. Ale skąd przybywamy i do
kąd dążymy?

—  Nad tern musimy rzeczywiście 
pomyśleć. Na szczęście byłem tu 
już raz z Niedźwiedziem Sercem na 
polowaniu, więc znam dobrze tę oko
licę. e Najlepiej będzie, jeżeli poda
my inny kierunek, różny od tego, w  
jakim oni dążą.

— A więc przychodzimy z Te- 
xasu?

— Dobrze. W  Laredo przeprawi
liśmy się przez Rio del Norte i za
mierzamy właśnie podążyć do... do, 
do... ach powiedzmy do Francuzów, 
aby z nimi walczyć przeciwko temu 
przeklętemu Juarezowi.

— Doskonale! —  zaśmiał się Ma
riano. —  A więc teraz naprzód, 
prędko!

Galopem zrobili łuk, tak, aby się 
zdawało, że nadjeżdżają wprost z 
przeciwnej strony, mianowicie z pół
nocy, poczem jechali truchtem tuż 
koło brzegu lasu.

W krótkim czasie ujrzeli rzeczy
wiście światło, przebijające się przez 
konary wielkich drzew i padające na 
trawy prerji. Nawet głosy rozma
wiających dolatywały ich uszu. Za
trzymali konie. Helmer podjechał 
jeszcze bliżej i krzyknął do środka:

— Hallo! Co tam za ogień w lesie? 
.. Natychmiast zamilkło wszystko y£

obozie, dopiero po kilku sekundacS 
odezwała się odpowiedź;

—  Kto tam jest?
— Dwuch strzelców!
—  Tylko dwuch?
—  Tak! Można przyjść do wał?, i
—  Zaczekajcie najprzód.
Kilku z siedzących przy ognisk# 

podniosło się i biorąc łuczywa < 
ogniska, przybliżyło się do nich, 
oświecając ich ze wszystkich stron* 
Jeden z nich ze szczególnie surową’ 
twarzą zapytał dumnie:

—  Może reszta schowała się 
gdzie za wami?

—  Co za reszta? Nas tu dwuch 
jak palce! —  odpowiedział Mariano* 
śmiejąc się.

—  Ja was pomimo tego nie pd* 
trzebuję.

—  Ale my was.
—  A to dlaczego?
—  Dlaczego pytacie? D o kroćsęi 

piorunów! —  zaklął Helmer. — Czyż 
to nic uciecha, jak się w tych dzikich 
lasach napotka na ludzkie oblicza?

—  Wasza uciecha daremna!
—  Nie bądźcież warjatem. Cały. 

dzień włóczymy się na naszych szka
pach, właśnie chcieliśmy sobie wyszu
kać jakieś miejsce na nocleg, gdy uj
rzeliśmy wasz ogień. Jeżeli się ze
chcemy trochę ogrzać, myślę, że nie 
odpędzicie nas przecie jak wilków.

Nieznajomy po raz wtóry oświe
cił obu wkońcu rzekł:

—  Chodźcie! Ale ostrzegam was, 
jeżeli handlujecie cuchnącą rybą*) 
i chcecie nas może podejść z jnańki, 
toście się pomylili. Natrafiliście na 
lepszych od siebie.

Zsiedli z koni, prowadząc je za 
uzdy i poszli za postępującymi na 
przodzie Meksykańczykąmi. Kiedy 
zbliżyli się do ogniskäv ■' pddmeśłi się 
i inni, chcąc się przypatrzyć dokład
nie tak niespodziewanym gościom.

Helmer i Mariano pozdrowili 
wszystkich bez cienia obawy, poczem  
pierwszy z nich spytał:

—  Gdzie wasze konie, sennores, 
byśmy nasze mogli tam także umie
ścić?

—  To załatwimy sami! —  odparł 
ten sam, co z nimi pierwej rozmawiał..

Dał znak dwom swoim, na który 
przystąpili zaraz do koni, chcąc je 
odprowadzić. Helmer jednak za
przeczył ręką, mówiąc:

—  Poczekajcie, sennores. Tylko 
nie tak pospiesznie. Myśmy strzel
cami, więc wiemy, co się każdemu 
należy. Koniom wypoczynek, ale i 
nam wygoda, a więc przedewszyst- 
kiem precz ze siodłami. Usłużą nam 
znakomicie jako poduszki. Teraz mo
żecie je odprowadzić do innych.

Obaj odpięli siodła i pokładli je 
na ziemi, tuż koło ogniska, poczem  
pokładli się wygodnie, opierając na 
nich swe głowy.

Ten, który dotychczas rozmawiał 
z nimi i ich wypytywał, był ten sam  
podkomendny, któremu Józefa Kor
tejo oddała list do przewiezienia. Jak| 
tylko konie zostały odprowadzone, 
zwrócił się do Helmera i rzekł:

—  Pozwolicie na kilka pytań, sen
nor?

—  Pytań? Dlaczego w y właśnie 
chcecie pytać?

—  Bo jestem dowódcą tych ludzi*
—  Aha, wy jesteście dowódcą? A 

to có innego, a więc pytajcie, ile 
chcecie.

—  Jesteście strzelcami?
—  Tak!
—  Skąd ?
—  Skąd? Polujemy, gdzie się uda, 

naturalnie szukamy miejsc, gdzie naj
więcej zwierzyny.

— Ja nie o to pytam. Chciałem 
wiedzieć, skąd jesteście rodem?

*) Jeżeli jesteście bandytami.

(Ciąg dalszy nastąpi)

J
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Rozbicie armji Rasa Mulugety
Biuletyn w łoskiego ministerstwa propagandy

Z Rzymu donoszą:
Ministerstwo propagandy «gfosifo następu

jący biuletyn wojenny:
„Marszalek Badogłio telegrafuje: Po wal-

;rh w prowincji Tembien, jakie miały miejsce 
vv czasie od 24 do 26 stycznia, ras Kassa aarai- 
i any został do zrezygnowania z swoich pla- 
I ów. Skfoiślo to najwyższe dowództwo armji 
V ; oskiej w Afryce wschodniej do podjęcia wy- 
;".du ofensywnego na odcinku End-enta, na 

jtudnie od Makal'le, gdzie ras Molugeta, daw
ny abisyński minister wojny, na masywie gór
skim Amba Arad am rozbudowa! potężną po
zycję obronną. Zamierza! on w  ten sposób za
bezpieczyć swoją armję, ocenianą na 80 tysię
cy ludzi, oraz zdobyć łączność z Mak alle i pro
wincją Tembien. Wielka bitwa, która doprawa- 
f’züa do zniszczenia armji rasa Mulugety, prze
prowadzona była w czasie od 10 do 15 lutego. 
W dniu 10 hen. pierwszy i trzeci korpus armji, 
składający się przeważnie z wojsk narodowych, 
osiągnął lewy brzeg rzeki Gabat, wykonując 
rłanowo wszystkie ruchy, bez zwrócenia na 
sobie uwagi nieprzyjaciela. W dniu 11 bm. 
frzed korpus armji pozostał na osiągniętych 
pozycjach, celem zabezpieczenia prawej flanki 
naszej linji frontu, oraz celem zmylenia nie
przyjaciela co do naszych zamiarów. Dragi kor- 
!>us armji dokonał tymczasem z lewej strony 
"•ypadu na wyżyny lewego brzegu rzeki Ga- 
bat, gdzie urządzi! pozycje obronne.

Z Dessie donoszą: 1
Samolot wlośki bombardujący miasto, 

spadit w pobliżu Dessie i spl&ną*. Zalega zto- 
żum z 5-ciu osób, uległa zwęgleniu.

Radość we Włoszech
Z Rzymu donoszą:
Mussolini wydal zarządzenie, alby z okazji 

zwycięstwa pod Amba Aradam w dniu 18 bm.

w całym kraju wywieszono flagi na wszyst
kich domach państwowych i prywatnych.

Macy w U biel
Z Rzymu donoszą:
Dzienniki donoszą z frontu północnego, źe

po zajęciu Amba Aradam, w  jednej 1$ pieczar 
znaleziono ukrytych dwóch Europejczyków, 
którzy oświadczyli, że są Polakami. Jeden $ 
nich jest lekarzem, drugi zaś dziennikarzem.
Obaj zostali zatrzymani mają być odesłani do 
Włoch. Bliższych szczegółów narazić brak.

Tragiczny w ypadek  ak rob alk i
w cyrku warszawskim

2 Warszawy donoszą:
W ystępująca w cyrku akrobafka Julja 

Jezierska, wykonywując efektowne ćwi
czenia na trapezie, zawieszonym pod ko
pułą cyrku, spadla na piasek areny.

Kilka kobiet spośród widzów zaczęło 
spazmatycznie płakać. Z areny podniesio

no zakrw aw ioną akrobatkę ? wezwano po
gotowie.

Lekarz, stwierdziwszy wybicie zębów, 
potłuczenie nóg i ogólne obrażenia, prze
wiózł ją do szpitala na Czystem.

Po przerwie, spowodow anej w ypad
kiem, wznowiono przedstawienie, aczkol
wiek wiele osób opuściło cyrk.

r E S c s

» 5 ® «
mm poseł czechosłowacki

Z Warszawy donoszą:
W poniedziałek o godz. 12,45 przybył do 

Warszawy nowo-mianowany poseł Czechosło
wacki w Warszawie dr. Jaraj Slavik.

Międzynarodowa produkcja Ś m i e r ć  30 l u d l l  W  p ł o m i e n i a c h
ŻeliZa 8 Stali & o im  gmaefku tommszĘfstma fiiwm&wn&o -s

v. us2£ N8 wego1 -TöMttt--' ÖöWfeäfe#!̂ ! 5 * „v w w *  krótkim czasie zniszczył cale zäfadowankr. W  
Z Santiago de Chile.donoszą, że w wMkim katastrofie zginęło około 30 ludzi, zaś kilka-, 

budynku wiosko-chiiijskiego towarzystwa f i -  dziesiąt osób odniosło ciężkie rany. Przyczyna 
mowego w Valparaiso wybuchł pożar, który w pożaru nie jest jeszcze znana.

B i n i ®  ś m i e r ć  S O ®  o s ó b
Śtwaszmm  S m z a  śmieśmm m ad  ü u r c f n

: Ogłoszono ostatnio liczby produkcji żelaza 
. 'stali', które wykazują w roku ubiegłym po
ważny" wzrost dla wszystkich najważniejszych 
producentów tych artykułów na świecie w  sto
sunku do 1934 r.

Wytwórczość St. Zjednoczonych wzrosła z 
16 397.000 ton żelaza surowego do 21.344.000 
ton oraz z 26.009.000 ton stali surowej, do
33.960.000 ton; wytwórczość Niemiec z
i 0.562.000 tom żelaza surowego do 12.539.000 
ton oraz z 13.736.000 tom stali surowej do
10 096.000 ton; Wielkiej Brytanji z 6.065.000 
ton żelaza surowego do 6.524.000 ton i z
8.992.000 tom stali surowej do 9.999.000 ton;
Polski z 382.000 tom surówki do 395.000 i stali
surowej z 845.000 tom do 943.000 ton.

Z Konstantynopola donoszą:
Po przyprowadzeniu do porządku zniszczo

nych przez burzę śnieżną połączeń telegraficz
nych, nadchodzą obecnie z różnych stron Tur
cji wiadomości donoszące o szkodach, jakie 
wszędzie wyrządziła śnieżyca. Wedle dotych
czasowych doniesień, przeszło 100 osób ponio

sło śmierć, a wielu jest zaginionych. Pozałem 
ofiarą burzy śnieżnej i mrózu padło około 6 ty
sięcy sztuk bydła.

Na morzu wyrządziła burza śnieżna wielkie 
szkody, oraz pochłonęła liczne ofiary w  lu
dziach. Zatonęło Mika żaglowców oraz lodzi 
rybackich.

Poseł, Pragier 
został ułaskawiony
Z  Warszawy donoszą:
Min. Sprawiedliwości zwróciło się dti 

P. Prezydenta R. P. z wnioskiem o ula« 
stawienie b. więźnia brzeskiego dr. Ada- 
ma Pragiera.

B. poseł Pragier po skazaniu na 3 lata' 
więzienia wyjechał do Paryża i tam o- 
tworzył kancelarię adwokacką. W paź
dzierniku ub. roku powrócił z Francji I 
zgłosił się do więzienia, celem odbycia 
kary.

P. Prezydent przychylił się do wnio
sku ministerstwa sprawiedliwości i pod
pisał akt, zwalniający p. Pragiera z wię
zienia mokotowskiego w Warszawie oraz: 
przywracający mu prawa obywatelskie^

Szukali Trockiego 
w... Warszawie

Z Warszawy donoszą:
Korespondenci pism francuskich został! 

zawiadomieni telefonicznie z Paryża, że 
ukazała się wzmianka w dzienniku 
„Temps“, donosząca, iż Lew Trocki, któ
ry wyjechał z Norwesrii do Egiotu. cięż
ko zachorował i został umieszczony w  
jednym ze spitali warszawskich.

Dziennikarze rozpoczęli poszukiwania 
po wszystkich szpitalach i lecznicach’ 
warszawskich, a nie mogąc znaleźć cho
rego bolszewika, zaalarmowali nawet po
licję.

Dopiero nad ranem do Polskiej Agen
cji Telegraficznej nadeszła depesza z 
Oslo, brzmiąca:

„Wobec pogłosek, jakie ukazały się za
granicą, jakoby Trocki wyjechał z Nor
wegii, Norweska Agencja Telegraficzna: 
stwierdza, iż przebywa on nadal w Nor
wegii.“

Zajftie w Stawanie
Z Białogrodu donoszą:
Na posiedzeniu Skupćzyny doszło do po

ważnego zajścia, gdy w  imieniu 4-ch grap opo
zycyjnych deputowany Boicz odczytał deklara
cję, domagającą się natychmiastowego ustą
pienia rządu, żądanie to zostało spowodowane 
przemówieniem w . Osieku ministra dóbr pań- 

i  stwowjaät; jsnikowłczą,: Mory vobrSü parlament, 
porównując go z cyrMem. Po odczytaniu przez 

cBoicza deklaracji,: opozycja zorganizowała ob
strukcję przy pomocy różnych instrumentów, 
jak grzechotek i klaksonów tak, że przewodni
czący zmuszony był przerwać posiedzenie, ,

Sabotaż na krążownika
Z Londynu donoszą:
Na pokładzie krążownika „Cumber

land“ wydarzyło się kilka aktów sabota
żu. Do czasu zakończenia dochodzenia, 
admiralicja odmawia wszelkich wyja
śnień. Krążownik obecnie znajduje się 
w Chatham, gdzie podlega reperacji.

TU WłfCIĄCJ

Humor
XV SĄDZIE NAUCZĄ.

Policjant (złapawszy 
chłopaka na kradzieży): 
— Czekaj, w sądzie cię 
nauczą kraść!

— Chłopak: •— O, to 
dobrze, bo już szósty raz 
mnie łapią.

W SASKIM 
OGRODZIE.

. — Kim 
ną widok 
wszyscy z 

„  To 
krzeseł.

jest ta dama. 
której 
krzeseł? 
wynajemczy.nl

UGRYZŁA SIĘ 
W JĘZYK.

Znakomity kpiarz ży
dowski Motke Chabad 
7wierzą sję swemu zna
jomemu ze swego wiel
kiego zmartwienia:

-— Moja żona niebez
piecznie zachorowała. Bo- 
Ję się o jej życie.

— Co jej się stało?
— Ugryzła się w język.
— Nie widzę w tein 

n'C groźnego.
, — Bo ty nie znasz mo
jej żony — odpowiada 
Motke. — Jej język jest 
Pełen trucizny.

NIE BYŁO.
— Mnie tak łatwo nie 

»szukasz! Trzeba było
ożenić się z głupszą!
7 - Szukałem, ale nie 

uyło.„

—  140 —-

— Dobrze, dobrze... Mogłoby się "też przecież 
zdarzyć, że s k a rb y  przeniesiono w inne m iejsce? 
Ale to w szystko mniejsza... Gdzie mieszka ten go
dny pan, właściciel tych bogactw .

— O kilka w iorst stąd, w  Moison sur Lam- 
delle.

— W iem ! Znam! Niema sposobu, aby dostać 
się tam... C hybaby trzeba wziąć ze sobą którego 
z dzieciaków. Okiennice zew nętrzne są z grubych 
desek dębowych, a w  niektórych pokojach są na
w et podwójne. Zamki przy drzw iach są niezw y
kle mocne. Ale za to we drzw iach wejściowych, 
ponad futryną jest okienko nieokratow ane, przez 
które malec m ógłby wleźć do środka i otw orzyć 
nam drzwi. Kilka lat temu zrobiłby to Fadart, ale 
teraz rozrósł się zanadto. Józek jest za słaby, przy- 
tem może dostać ataku kaszlu w  krytycznej chwil? 
i w szystko zepsuć. Fanfan nadaje się w  sam  raz... 
G dyby go tak można zmusić do tego, albo. coby 
było daleko lepiej, gdyby chciał z dobrej woli pójść 
Z nami... C o?

— Czem użby nie? — przerw ał Fadart. — To 
zgrabny chłopak.

— F adart ma rację. Fanfan jest uparty  i nie 
chce ustąpić, ale niech raz spróbuje, zobaczycie, 
będzie jeszcze z niego „robotnik“ pirsza klasa. Te
raz  właśnie nadarza się okazja do debiutu... Już ja 
to biorę na siebie.

— Jak nie dasz rady. pozostaw  to mnie! Już 
ja go zmuszę! — rzekł Ślimak.

P rzez  cały  dzień następny Mulet by ł bardzo 
u p rzem y  dla m alców : om owW al im różne wesołe 
historie i częstow ał ich słodkiem Winem, jak  że

—  137 —

r y .  W ym acał m u mięśnie rąk  i nóg, chrząknął wi
docznie zadowolony, poczem wdał się z chłopcem 
W pouczającą pogawędkę.

Zaczął ogólnikowo, od tego i owego, a chciał 
dowiedzieć się właściwie, czy Ślimak zabierał już 
ze sobą Fanfana na w ypraw y  złodziejskie. Chło
piec powoli zrozumiał, o co idzie olbrzymowi i W 
pewnej chwili odpowiedział mu w prost:

— P an  myśli o tern, czy pomagałem ojcu Ślima
kow i w  w ypraw ach złodziejskich?

— W łaśnie... właśnie... Czy umiesz prześliz
giw ać się przez w ybite okna w kom órce?

— Nie! Nigdy na takich w ypraw ach nie b y 
łem i nie pójdę.

— Nie by łeś?  No, no... , To źle... Wid-zę, źe; 
ślim ak  mocno zaniedbał twoje wykształcenie...^ 
Trzeba to będzie odrobić...

— Ja  nie pójdę na w ypraw y złodziejskie!
— N ić? A dlaczegóż to?
k— Bo ja nie chcę być złodziejem!
— Nie chcesz? A żyć chcesz? A zjeść dobrze 

! tłusto  lubisz... Pow iedz mi, czv ukraść kurę z kur
nika to co innego, jak gotówkę z m ieszkania?

— Ja  nie kradłem  nigdy kur z kurnika. To Jó
zek, ale też tego więcej nie chce robić.

— Nie kradłeś naw et ku r?  Chłopcze, co z cie
bie będzie?

— Nie wiem, ale wiem, że nie chcę być złodzie
jem. B rzydzę się kradzieżą!

W tedy Mulot s tara ł się w ytłum aczyć chło-pcu, 
że kradzież to jest konieczność życiowa, a to.^co 
nazyw a on zbrodnią, jest rzeczą zwykłą i prostą.,, 
Że złodziejstwo =—■ to sport zaszczytny i b  d.
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KoitftV «tot się mote milionerem...
grając na Polskiej Państwowej Lolerp Klasowej
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19 a 2.000, 41 a 1.000 oraz wiele inhych wygranych. "

Pamiętaj KORZUSZARZ w ubiegł, lo t wypłacił gracz: około
zi. ■

Cytry powyższe świadczą o popularności; kolektury' KORZUSZARZA , * B |  
Zamówienia załatwiam? odwrotną poczta. — — —=* -*■ Konto P .K . .0 . 303.868,

Ciągnienie rozpoczyna się iut 20-go lutego bi r.

Haifa w
Ciekawe odkrycie niedaleko Pragi

W  Preszticach niedaleko Pragi, w go
spodarstw ie pewnego rolnika zaobserw o
wano ciekawe zjawisko. Powierzchnia 
wody w • studni pokryta była gruba w ar
stw ą cieczy, której miejscowi ludzie nie 
mogli rozpoznać. W krótce jednak prze
konano się, że ciecz ma własności nafty 
i poczęto używać jej do świecenia. Odkry
cie ukrywano przed władzami, obaw iając 
się nieprzyjemnych następstw . Jednak o zja
wisku dowiedziały się m iarodajne czynniki 
i niebawem na miejsce przybył przedsię
biorca górniczy, inż. Prochazka z Pilzna, 
który z powołaną komisją zbadał zaw ar
tość studni oraz całą okolicę Presztic.

Początkowo zdawało się, że niema na
dziei, by .formacja geologiczna zawierała 
ropę naftową. Później jednak do miejsco
wości poczęli zjeżdzać się geolodzy nie- 
tyiko z Czechosłowacji, ale i z zagranicy. 
Przybył także niemiecki geolog inż. Wolf 
z Norymberg!, który stwierdził, że w głę
bokości 270-5(10 metrów znajdują się nad
zwyczaj wydatne źródła nafty. _

Stw ierdziftakże, że chódzi Ó część wiel
kiego morza naftowego, ciągnącego się w 
znacznej głębokości od Hiszpanji a do po
wierzchni zbliżającego się w Niemczech 
środkowych, w  Czechach zachodnich, w  
Polsce i Rosji. Geolodzy tw ierdzą także, 
że hiszpańskie pole naftowe ciągnie się 
także aż pod Pragę, gdzie najwyżej wystę
puje pod Zbrasławiem.

Spraw a om awiana jest na łamach prasy 
czeskiej. „Poledni List" zaznacza, że w 
Preszticach tak jak i pod Zbrasławiem w 
najbliższych latach ma się przystąpić do 
eksploatacji.

„Zrozumiałą jest rzeczą — pisze wspom

niane pismo — że o odkryciach w Cze
chach dowiedziała się Ameryka. ; Z Kąnzas 
przyjeżdża do Czech znany geolog Leo 
Hanza, który po dokonanych badaniach: nta 
złożyć sprawozdanie, władzom amerykań
skim. W  gruncie rzeczy chodzi o zaintere
sowanie amerykańskich trustów naftowych, 
które w Czechosłowacji widzą poważnego 
konkurenta w niedalekiej przyszłości. Obli
czają bowiem, że czeska ropa naftowa, jest 
bardzo wydajna. ' 0 < ile • wiadomość pisma 
czeskiego będzie potwierdzona, Czechosło
wacja stanie się poważnym producentem 
nafty w Europie.

„Biali” murzyni czy „kolorowi*1 
biali T

Statystyk! lekarskie w Stanach Zjednoczo
nych wykazały, iż żyje tam obecnie 70. osób 
białej rasy, których skóra nabyła czarnej 
barwy, skutkiem niewłaściwego stosowania 
pewnych lekarstw. . -  =■

' Między łnnemi stwierdzono piętnaście “<ä- 
kich przypadków u dzieci: u dziesięciu dziew
czynek i pięciu chłopców. 1 Zmiana barwy skó
ry nastąpiła u nich — stopniowo — lecz w 
bardzo szybkiem tempie, w przeciągu Miku 
ostatnich miesięcy.

Podjęto energiczne badania. Okazało się, 
że wszystkie te dzieci chorowały na koklusz 
i leczono je przy pomocy środków, zawierają
cych znaczny procent jakiegoś związku srebra. 
Podobno właśnie ów związek srebra, w nad
miernej ilości wprowadzony do organizmu, 
łączy się w specyficzny sposób z pigmentem 
skóry, powodując czarne jeł zabarwienie.

Niestety, dotychczas, mimo wszelkich wy
siłków, nie udało się znaleźć odczynnika, któ
ryby ową — iście tragiczną — komplikację 
usunął...

I V TU w y c ią ć : *

Odpowiedzi cedakcß
UWAGA! Redakcja nie odpowiada Bstow- 

fde na pytania i daje wyłącznie idpow’edzi 
w rubryce „Odpowiedzi redakcji“, przeto nad
syłanie znaczków na odpowiedź pisemną jest 
niepotrzebne i daremne.

Na zapytania bez podania numeru karty 
abonamentowej i agentury; nie odpowiadamy 
ani w gazecie, a tern mniej listownie. — Abo
nenci pocztowi powinni załączyć kwit pOćzto- 

s wy.
Porady ustnej udzelamy każdodzienrae tyl

ko od godziny 9—12 przed południem.
•  •  •

—- A. P. K. 333. Działalność Związku 
Uchodźców została zlikwidowana i jiuż się ni
czego po nim nie można spoidEitować. Szkoda 
każdego grosza składki. — Ja sam . n a . loterji 
jeszcze róe gratem i grać nie będę, (a mam 
jniż ,60-kę na kankiu), to mi też obojętne, kto 
wygra; a kto nic nie wygra.

— Abon. nr. 21705, Chorzów HI. Z zniżek 
przy zwiedzaniu kopalni, soli w Wieliczce ko
rzystają .tylko gromadne wycieczki, poprzed
nio : dyrekcji fopalmianej zgłoszone.

— Abon. nr. 14326. J. & Gospodarz jest 
obowiązany do oświetlania sieni tylko w go
dzinach policyjnych — do 10-taj wieczorem i 
od 5-tej rano.

—‘ Abon. nr. 5722, Niktezowiec. Odczekać 
na -wyrok z apelacji. Zdaje mi się, że objetet 
przez pana opisany, jest przedłużony j żadna 
kasa już na dalsze hipoteki pożyczki nie udzie
li.

— Abon. nr. 23353, Chorzów. Poczta jest 
.instytucją czysto państwową i . dlatego też pro
testy pracowników pocztowych przeciwko pań
stwowemu podatifowi specjalnemu pozostaną 
nieUwzględnitone. Jest bowiem różnica pomię-

'• dźy- Fabryką Związków Azotowych, Monopo- 
, iaimi a Pocztą, chociaż pierwsze, drugie i trze
cie 'Są przedisiębiorstwami fiskatnemi pod za- 
rz ądem " państwow y m.

— Abon. nr. 15865, Łagiewniki SI. Powinien 
pan zaskarżyć dostawcę, że towaru mimo po
branej zaliczki (120 zł.) nie dostarczył i pośre-

• dnóka w tejże dostawie, że 120 zł., wpłacone 
przez żonę parnia na poczet tejże dostawy, kazał 
dostawcy zaliczyć na swoje konto. Dostawcę 
pan. Zaskarży za niedotrzymanie umowy han
dlowej i o zwrot .pobranej kwoty oraz za straty, 
jakie pan wskutek tego poniósł, a pośrednika za 
nieuczciwe machinacje kupiipckie. Najlepiej od
dać Skargę adwokatowi rzetelnemu (p. Tempka, 
Chorzów). Radzę oddać również; sprawę za
czepionego zwaloryzowania hipoteki adwokato
wi, bo tu będzie chodziło przedewszystikiem o 
stwierdzenie, że ptemądze tejże hipoteki nie zo
stały zużyte ma dalszą budowę i zwiększenie 
wartości danej nieruchomości.

— F. A. F. nr. 22367. Które domy korzy
stają z 15-letniej ulgi podatkowej i jak uzyskać

: te ulgi, omówiliśmy w osobnym artykuliku- w 
gazecie,. Należy tpinće-' czytaS-ittetyłko 

effOwSjeścFM geinsaicje, ale- równćeż suche przepisy 
-prawne.—  Trzeba wnieść wniosek do urzędu 
.skarbowego i dołączyć: plain budowy, zatwier
dzenie odbioru budowy przez 'komisję, budowla
ną i .poświadczenie urzędu gminnego, od kiedy 
zaczął pan dom użytkować.

—» Ab°n. nr. 33009. Czułów. Kama podlega 
amnesidi, trzeba, wmieść podanie • do urzędu 
skarbowego.

—' Abon, nr- 53028. Jak pani wyjdzie za- 
mąż za- wdowća-emeryta, to po jego śmierci 
.ilio - otrzyma pani renty wdowiej, ani dotąd 
.zajmowanego mieszkania 

• .— W. S. Wielkie Hajduki. Najbliższe ciąg
n ięto  \Pożyozki Inwestycyjnej odbędzie się z 
początkiem marca- Wygrane podamy w gaze
cie. ...

— Abon, nr. 39872. Ruda ŚL Drawnie spna« 
wa przepadła. Chyba, żeby się pan dobrał did
ojcowskiej, żydowskiej skóry.

— Abba. nr. 46089. Lag.ewnlkl Jaskra ies| 
chorobą ócz, rzadko wyleczalną. Tylko lekarz« 
specjalista. t. zw. okulista (w Katowicach, dev, 
Konrad Pojda, Mielęckiego 4). może coś sta
nowczego poradzić- i.

— Abon. nr. 28593. Orzegów. Radizę gospo
darzowi zapłacić, bo miu sie słusznie należy,

— Abon. nr. 37508. Łaziska Górne. Weksle! 
mają dzisiaj ważność i wartość pirohlematyciz« 
mą, natomiast uzyskane wyroki za niewyku
pione weksle, są ważne do 30 lat- Sforo egze
kucja u dłużnika była bezpłodna, to niema się 
ozem łudzić- Czekać aż dłużnik będzie coś 
miał. . .

Abon. nr. 56136 ag. 314. Księgarnia Kato
licka, Katowice, ul. św. Jana — 2300 mk. ndeum 
z paźdź. 192,2 — to dzisiaj grosize.

— Abon. nr. 5808. Mała Dąbrówka. Ben 
uprzedniej zgody właściciela domiu nie wolna 
lokatorowi brać subioikatoira. Według relacji 
pana, ma skarga eksmisyjna wszelkie dane 
powodzenia. Pozbędzie się pań awanturników; 
lokatora i jego sublokatorów.

— Abon- nr. 41788. K°chłowice. Sprawą 
sublokatorów (zięciów, teściów i t  o.) nie zo
stała dotąd w najwyższej instancji rozstrzyg
nięta. Ale są w tych sprawach wyroki sądo
we, przyznające i przysądzające wiłaścicieloint 
domów za takich sublokatorów nadwyżki do 
30 procent czynszu. — Każdy taki wypadek 
musi być indywidualnie (z osobna) badany.

— Abon. nr. 8074. Jedni (gospodarze) i 
drudzy (lokatorzy) źle tę sprawę pojmujecie, 
Sublokator żonaty i mający rodzinę, zajmujący

. od lokatora jeden, albo dwa pokoje, musi być 
inaczej traktowany, jiak sublokator (zięć) bez
dzietny, zasiadający z  teściami do wspólnego! 
stołu. Za pierwszego ma gospodarz prawo żą
dać do 30 proc. nadwyżki czynszowej, za dru
giego nic, albo najwyżej 5—10 proc. Każdy) 
tak-i wypadek trzeba brać i osadzać z osobna„

— Abon. nr. 10527. Krasowy. Polski list! 
powinie niby wysitarczyć, ale pokusa -nie śpL 
Pozostawiam wybór woli pana.

— Abon. nr. 12709. Pawłów, Niech pan da
lej strąca z czynszu po 20 ż i, dopóki pożycz
ka nie zostanie wyrównana. Skargi niech s:ię 
pan nie obawia. Ale „Schuldschein“ niech pani 
da os tępiować-

— Abon. nr. 41018. Brzeziny Śl. Przysługu
je panu dekretowa obniżka. — Matka nie jest 
siiibloikatorką, za którą powirai-einby pan pła
cić nadwyżkę. — Trzecie " pytanie ' dotyczy 
drobnych małostek. Za każdy nieszczęśliwy 
wypadek, spowodowany nieoświettontom, od
powiada gospodarz.

— Abon. nr. 22158. J. Sz. Ż«ry. 500 tala
rów (1500 mk. niern), zapisanie sądownie W 
roku 1915, jako grosz sierocy, mają wartość 
1850 zł., do czego dochodzą odsetki 6 proc. cd

p;:?: Świętochłowice. " Jest pirąpdą. Lecz 
, zanim się . ohitapak parna wyuiczy, to jiuż fornir: 
sja egzaminacyjna będzie,

KUPUJCIE P1E B E E
) tylko w firmie

SLĄSKI DOM MEBLI
KATOWICE, 3 -go  Mala 19

Filja Chorzów I, Sobieskiego 2 
róg Wolności:

Najniższe ceny. — N ajw iększy wybór. 
Dogodne warunki. — Dostawa bezpłatnie
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To też po rozmowie Tej malcy, zasław szy 
wreszcie sami, pytali się siebie wzajem nie:

— Go jest dobre,.a co złe?
Zdarzało się, że żadna odpowiedź 'stanowcza 

nie przychodziła żadnemu z nich na myśl.
Tym czasem  buda z calem tow arzystw em  To

czyła się po wszystkich drogach. Francji. Spółka 
prowadziła żyw ot wesoły, praw ie radosny. Każdy 
z członków był, jak dotąd, zadowolony.

■ Oszczędności nie robili, ale za to żyli, każdy 
wedle swego gustu, pijąc, bijąc się, godząc, hulając, 
albo siedząc cicho na przem iany, kiedy czuł się 
chory po pijatyce, albo kiedy w danej miejscowo
ści policja była zanadto ciekawa. ' '
. ' Czasami trzej mężczyźni oddalali się na kilka 
dni. Ślimak brał w tedy ze sobą swój w arsztat 
szlifierski, Miułot i F adart w ytrychy, noże i . inne 
przyrządy.

Pow rót "ich święcony był wspaniałemi uczta
mi, zabawą, po których następowały bijatyki 
i wrzaski Zefiryny.

— To dodaje pieprzyku naszej szczęśliwości, 
k tó ra  staje się za bardzo monotonna! — mawiał 
Wtedy filozoficznie Mulot. —" Trzeba bawić się, ale 
nie zawadzi też czasem popłakać. W ieczna zaba
w a  się nhdzi.

Fanfan i Józek rośli, rozwijali się.
W idok scen w strętnych, wśród których w zra

stali, to życie próżmiaczę, życie włóczęgów, w y 
trw ałość i nieustępliwość w  metodzie w ychow aw 
czej Ślimaka i podszepty zręczne Muleta — w szy
stko to byłoby wkońcu okazało swoje i doprowa
dziło m alców do zepsucia, gdyby nie tajemnicza
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jakaś moc, gdyby nie tkw iąca w  sercu chłopca pa
mięć zasad, wszczepionych mu przez matkę, i gdy
by nie uczucie przyjaźni, w iążące chłopaków, 
w  którem czerpali siły moralne i moc oporu prze
ciwko złemu. 11 - ■ - ' -

Pew nego dnia, podczas nieudatnego pobytu 
Tuluzie, gdzie .Ślimakowi j jego towarzyszom  

mebardzo sję powodziło, spółka spostrzegła, iż nie 
posiada już żądnych zap asó w . gotówki i pozostaje 
jej w  majątku tylko buda i koń, Troppman, starze- 
jący się coraz bardziej, oraz pies, gnębiony reum a
tyzmem..

. Trzeba było zabrać się do „pracy“ i szukać zy
skownej jak ie jś; „roboty“.
. Zaczęto robić małe w ycieczk i. .i okazało się 

w krótce, że rezultaty były  wcale nienajgorsze.
Potrzeba jest m atką pom ysłów. Skoro nie na

darzała .się  żadna poważna okazja, mieli zato pod 
ręką drobniejsze rze c z y : kradzieże po w ystaw ach 
sklepowych," małe oszustwa, dyskretne rewizje 
kieszeni przechodniów itp.

W reszcie pewnej nocy Ślimak w rócił późno 
do budy,f zbudził' tow arzyszów  i rzekł do nich:

' ~  Spójrzcie-no tutaj!... W iecie co to jest?
— To-ci dopiero sztuka odgadnąć! — rzekł Mu

lot, ; wzruszając pogardliwie ramionami. — Toż to 
przecie odciski zamków...

• —; Tak i ni,e byiejakie... Zamki te  zamykają 
szufladki, w  których pełno jest złota, srebra i bile- ■ 
tów bankowych... ■ Byłbym  chyba ostatnim idjotą, 
gdybym się omylił, albo trzebąby szczególnego pe
cha, aby od czasu, kiedym odciski te zrobił, w łaści
ciel tych szufladek zdechł i został pogrzebany.

Humot
NIEPOROZUMIENIE.
— Gdy straciłem maj? 

żonę, straciłem także 
wiernego przyjaciela.

— Wierze panu.
— Tak jest, uciekł mia

nowicie razem z żoną. ,

ŻELAZNA LOGIKA.
— Ależ, Jasiu, jak ty 

wyglądasz! Czyś ty wi
dział kiedyś, żebym ja 
miał takie brudne ręce 
jak ty?

— Kiedyś ty był taki 
mały jak ja, tatusiu, to 
przecież ja ciebie wtedy 
wcale jeszcze nie znałem:

WYJĄTEK
Z  OPISU PODRÓŻY.
„...Bogaty Chińczyk, 

skazany na śmierć, może 
wynająć sobie zastępcę, 
który za pewneim wyna
grodzeniem idzie pod 
miecz katowski. W ten 
sposób we!u biedaków 
zarabia w Chinach na 
życie“.

RYZYKOWNA
HISTORIA.

— Patrz: to jest moja 
fotografja z lat dziecin
nych.

— Co? Już wtedy byłeś 
łysy?

— Nie! tylko trzymasz 
fotografie do góry noga- 
tnL*
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POLSKA — AUSTRJA W PŁYWANIU.
Terminy tegorocznych meczów pływackich 

Polska — Austrja zostały już uzgodnione. 
Pierwszy mecz odbędzie się w Wiedniu 4—5-go 
kwietnia w Dianabadzie (pływalnia kryta), a 
drugi mecz 29—30 sierpnia na pływalni przy ul. 
Łazienkowskiej w Warszawie.

MECZ HOKEJOWY 
WARSZAWA -  BUKARESZT.

w  dniach 22—23 btn. hokejowa reprezen
tacja Warszawy rozegra dwa mecze w Buka
reszcie z reprezentacją Bukaresztu. Skład dru
żyny Warszewskiej przedstawia się następują
co: Sznajder, Materstó, Meterpich, Werner,
Michalski, Przedpełski,,' Szabtowstoj ’ Rybicki, 
Dolecki. - Jako .kierownicy będą pp. Chrzanow
ski i Krygier., i Wyjazd nastąp 20 bm. o godz, 
15,15.

ZA DWA TYGODNIE POSIEDZENIE
KOMISJI NADAWCZEJ W. H. N. S.

Państwowy Urząd W. F. wyznaczył w pią
tek termin posiedzenia komisji nadawczej Wiel
kiej Honorowej Nagrody Sportowej za najlep
szy wyczyn potektego sportowca w r. 1935 na 
28 bm. godz. 10 w P. U. W. F. Największe 
szanse . posiada wieślamz Verey. , Nadto zgło
szono kandydatury Kucharskiego, Wałasiewi- 
czówny, jędrzejowskiej i Nehrangowej. W po- 
siedzeniiu wezmą udział przedstawiciele Państw. 
Urz. W. F , Rady Naukowej W. F., Centr. Inst. 
W. F., St"djów W. F. w Poznaniu i Krakowie, 
Mim. Oświaty, Mim. Spr. Za.gr., Zw. Pol. Zw. 
Sport., Pol. Kom. Olimpijskiego » Zw, Dzienni-- 
karzV Spu1.

. ' ’ *
W Pradze rozegrane zostaną w dniach od 

5—12 marca pmg-pongowe mistrzostwa świata. 
Przypuszczalny skład polskiej drożyny wyglą
dać będzie następująco: Erich, Rrakelstein,
Cutek, Jezierski.

— Doroczne walne zgromadzenie P. Z. H. 
na trawie odbędzie się w  dwu 8 marca w Po
znaniu. W zgromadzeniu wezmą udział wszyst
kie kluby, zrzeszone w P. Z. H. T. w Eczbie . 
siedmiu.

— W Poznani« odbył się turniej „szóstko-
Wy“, do którego stanęły zespoły Samu, Pęn- 
tatlon-u, Sokoła II, Admi.ry, Pogoń i Cybina. W

m e c z m  z  f ö e l g a m i
Po meczu w Brukseli kierownik drużyny 

polskiej, pułk. Zołędziowskj stwierdził, źe wy
graliśmy zupełnie zasłużenie. Cala nasza dru
żyna grała dobrze, ambitnie i ofiarnie. Tak
tycznie górowaliśmy niewątpliwie nad Belgją, 
technicznie byliśmy również lepsi. Drużyna 
belgijska była jednak niewątpliwie szybsza i sil
niejsza fizycznie. Atak gospodarzy grał jednak 
chaotycznie.

KAPITAN KAŁUŻA O MECZU.
Kapitan Kałuża oświadczył, że drużyna pol

ska grała bardzo dobrze na wszystkich Hnjach.

Atak doskonale kombinował } stwarzał wiele 
groźnych sytuacyj pod bramką przeciwnika. 
Pomoc doskonale wspomagała atak. Obrana 
nie miała słabych punktów. Po przerwie Bel- 
gijczycy mieli przez krótki czas przewagę, ale 
Polacy szybko przejmują inicjatywę i nie od
dają jej do końca.

Drużyna belgijska — stwierdza p. Kałuża — 
ustępowała pod każdym względem naszej.

Angielski sędzia nie zaimponował, nie był 
zresztą zupełnie bezstronny.

Ł* K* S. szykuje
Nowe talenty w

sią do boju
ligowym zespole

Pragnąc zaspokoić ciekawość naszych czy- 
teHniików; zasypujących nas zapytaniami co 
do ewentualnych zmian i zamierzeń jedynego 
reprezentanta Łodizi w Lidce, postanowiliśmy 
zwrócić się do pro-f. Rębałskięgo o wywiad, 
któryby wyjaśnił wszystkie. niepewności i 
kłopoty licznych sympatyków Ł. K. S»

Korzystając z uprzejmości naszego iirter 
tokutóra, indagujemy go o najbardziej palącą 
kwestię; skład drużyny na nadchodzący se
zon. -

— Miustzę parni na wstępie zaznaczyć, źe 
tegoroczną drożyna ligowa oparta będzie 
pirzcdęwszystfcięm na szkielecie zespołu ze
szłorocznego. Po.zatem poczynione jeszcze w 
roku ab- sp-ostrzeżenda, daty mi możność prze
konania się o nieprzeciętnym talencie kilku 
nowych zawodników, którzy bezwzględnie 
zasilą w tym roku ligowy zespól. Zmiany te 
dotyczą całej drożyny. Rczpocznytńy w chro
nologicznym porządku: W bramce grać będą 
na zmianę — Piasecki: z .Andrzejewskim. Ten

goda. musiałem zabierać ’trzeciego obrońcę. 
W razie jednak pogodnych dni, Karasi&lr bę
dzie grał. W rachubę wchodzi jeszcze dosko
nały Kowalski. Pomoc wystąpi w składzie: 
Pegza I, Wełnie i Tadeusiewicz. Pewne za
strzeżenia' natri do Wetnica. Oracz ten odbie
ra b- dobrze pitki, jednak nie celnie, je podda
je. Jest przy tom mało szybki P e m  II czy 
Osiecki, mogą z powodzeniem go zastdpić.

mecz z mejscową drożyną T. K. S. Strzelec. zupełme do siebie i Fugel ...
Wyniiik spotkania był remisowy 1:1 (0:0, 1:0, m- Dziwi pana zapewne brak w tej toji 

.0 :1). Widzów około tysiąca. Karatiaka? Muszę . zdradzić, pewną słaba
— W bali sportowej we Lwowie odbyły się stronę naszego byłego reprezentanta, o której 

międizyktubowe zawody M#o#k$yęang. ,U«ią-cnif^wszyscy:. w iedząwspaniały,?:»,'.suchym  
gnięto naogół bardzo mierne wyniki. Naj lep- te renie, je s t b. slaby na m okry m. : Doszło do 
szy wyndk .dnna' uzyskał Niemiec (Pogoń) w tego, że na wyjazd, o ile była niepewna po- 
skoku wzwyż 1,80,5. ’ ' • * • ■ - ■ • •

— Mistrzostwa lekkoatletyczne Bydgoszczy.
Wyniki: bieg 30 m. panów: 1) Ba!cerowiak (Po- 
lon-ja) 4,3, 2) Czajkowski (WKS Lot), 3) Janik 
(WKS Lot). 30 m pań: 1) Książkięwiczówna 
(niestowarzyszona) 4,7, 2) źółkiewiczówna
(Sokół żeński), 3) Zakrzewską (Polonja). 30 m 
przez plotki panóW:" 1) Kuiedki (Pomorzanin) 5,
2) Tóbolewski (Sokół 1), 3) Poltyn (Pomorza
nin). 30 m przez płotki pań: 1) Romanowska 
(Polonja) 6, 2) Zakrzewska, 3) Malinowska.
800-rn panów: 1) Fitze (Polonja) 2,23,8, 2) Ku
lej (niestow.) 2,27,2, 3) Zieliński (WKS Lot)
2,30,5. Skok wzwyż pań: 1) Romanowska (Po- 
lomja) 1,29, 2) Kamińska (Sokół żeński), 3)
Ks:ąż'kówna. Skok o tyczce: 1) Skowroński (So
kół I) 3,10, 2) Piskowski, 3) Kordelski Pchnię
cie kulą panów: l)  Drzyciński (Sokół 1) 12,35,
2) MajtkowSki (Sokół I), 3) Kleinesser (Polo
nja). Pchnięcie kulą pań: 1) Lamencka (Sokół
1) 8,70, 2) Romanowska (Polonja), 3) Gordo
nów na (Polonja). Skok wzwyż panów: 1)
Drzyciński (Sokół I) 1,71, 2) Skowroński (K.
P. W.) Poznań 1,66, 3) Kulecki (Pomorzanin).
Skok w dal pań: 1) Książkięwiczówna 4,43,
2) źółkiewiczówna, 3) Romanowska, Skok w 
dal panów: 1) Tarczak (KPW) Poznań 5,92,
2) Wolski (Sokół V), 3) Bałcerowiak (Polo
k a ).

S g » « » r <  n a
■ — K. S. M. Kostuchna — K, S. Stadjon
Mikołów 8:1 (4:1). Zawody te rozegrano w 
niedzielę w Kostuchme, z cyklu spotkań o na
grodę „Siedmiu G roszy. Faworyt spotkania 
Stadjon, poniósł nieoczekiwanie wysoką po
rażkę.

— O. M. P. Brzęczkowlce pokonało w za
rodach terasa stołowego zespół O. M. P. Brze
zinka w stosunku 8:1.
, — Obrońca Cieślik, gracz Unjś sosnowiec- 
fiej, a poprzednio Ruchu, ma grać w Pogoni 
■hvowsk'ej.

UWAGA SZCZYPIÓRNISCI P. Z. P.
SIEMIANOWICE!

Odnośnie Pegzy II proszę zaznaczyć, że w 
trosce o dobro naszego zawodnika, postano
wiliśmy wysłać go na operację do Budape
sztu,

Pozostaje najbardziej paląca kwest ja — 
bolączka wszystkich czołowych drużyn — 
atak.

Po wielu eksperymentach zdecydowałem 
się na sformowanie takiej piątki: Król, So- 
wiak. Lewandowski, Wolski i Dutkiewicz. 
Brak w tej toiji Millera. Chwilowo wyelimi
nowałem go, jako gracza o niestałej formie. 
Do piątki tej przewiduję jeszcze graczy, któ
rzy wypróbowani zostaną w dniach najbliż
szych: Steglińskiego i Pęsklago. Szczególnie 
tego ostatniego widzielibyśmy chętnie w re
prezentacyjnej drożynie ze względy na jego 
bo jów ość i szybkość. Czeisler (trener Ł. K. 
S.) przyrzekł zająć się nim oddzielnie.

— Tyle co do składu. O naszych szansach 
w tegorocznych bojach ligowych, nie chce nic 
mówić, ze względów zrozumiałych. Wiadomo 
panu, że piłka jest okrągła Ile to ,,fuksów“ 
w dotychczasowych spotkaniach .' zadziwiło 
świat sportowy.

. Dotychczas zakontraktowane . zostały ze
społy Niemieć i Relgji. o ozem żeście zresztą

. drużyną,n# \ węglerskiethi: Hungarją. którą
pragniemy sprowadzić ną jubileusz naszego 
trenera Czeitslera i. Ferenevarosi. O ile do 
pierwszej drożyny nie mamy żadnych za
strzeżeń, to w stosunku do drugiej zastrzegli
śmy, się. ż.e reflektujemy jedynie na przyjazd 
jej z najlepszym, graczem kontygentu -Saros- 
sim. Spotkania te odbyłyby się w przerwach 
spotkań Iteowyoh.

— Poizdtem pragniemy sprowadzić jako 
zespół* wybitnie kasowy wiedeński Haikoah

Wiadomości dla aatomobilislów
MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY 

SAMOCHODOWE
W okresie ostatnich paru miesięcy Polski 

Touring Klub zawarł szereg nowych umów 
tryptykowych z Touring Klubami różnych 
krajów. Umowy te. obejmują obecnie już 30 
państw'wraz z ich wszystkieini ■ kotenjami za- 
morskiemi. Z międizynarodowemi dptomenta- 
mi wydawarnami przez Polski Touring Klub 
można więc podróżować samochodem lub mo
tocyklem dosłownie po. cai.vm świecie i we 
wscystkioh "I ouiriing Klubach na wszystkich 
kontynentach członkowie Polskiego Touring 
Klubu są traktowani jako goście 1 korzystają 
ze wszystkich zniżek i • udogodnień ’ narówn» z 
cztomkaimi miejscowymi.

W najbliższym czasie do załatwieniu od
powiednich formalności Polski Touring Klub 
przystąpi również do wydawania tryptyków 
rowerowych, o które oddawna upominają się 

grodę „Siedimm Groszy“. Faworyt spotkania turyści-kolarze krajowi i zagraniczni. W ten
»tadjion. ooniósl nieoczekiwanie wvsdka no- sposób p ^ j  Touring Klub ześrodkowuje,

niezależnie od swej działał nosa’ ogólnej, wszy
stkie czynniki, zmierzające do usorawnlenła 
polskiej torystyki międzynarodowej, odbywa
jącej .się przy pomocy mechanicznych środ
ków lokomocji. ,

Na podstawie wydawanych orzeg Polski 
Touring Klub tryptyków, w ciągu . Jednego 
roku wjeżdża do Polski z samych tylko Nie
miec przeszło 4.600 samochodów.

MAPY STANU DRÓG POLSK. TOURING 
KLUBU DLA SZKÓL

Zarząd Główny Polskiego Touring Klubu.

celem rozdania ioh młodzieży szkolnej i nau
czycielstwu . dla wykorzystania podczas wy
cieczek krajoznawczych, kolarskich i harcer 
skich.'

Dotychczas na skutek otrzymanych zapo
trzebowań z poszczególnych okręgów szkol
nych rozesłano po kilkaset egzemplarzy mapy 
kuratorium okręgów szkolnych w Równem, 
Brześciu n. Bug:em, Warszawie i Wilnie.

Ponadto 1-500 map ofiarowano Naczelnic
twu Związku Harcerstwa Polskiego.
PROJEKT ZJAZDU PLAKIETOWEGO NAD 

JEZIORA MAZURSKIE
Polski Touring Klub. dążąc do ożywienia 

działalności Sekcji Samochodowej, postanowił 
jeszcze na jesieni 1935 r zorganizować wspól
nie z Niemieckim Klubem Automobilowym 
(DDAC) zjazd, plakietowy na terenie Prus 
Wschodnich nad Jeziora Maaurskie.

' Wobec truidności technicznych, jakie sta
nęły na przeszkodzie realizacji zamierzonego 
Zjazdu, Niemiecki Klub Automobilowy wy
stąpił z propozycja przesunięcia^ terminu na 
rok bieżący, co zostało przez Polski Touring 
Klub zaakceptowane.

Sprawa ta zostanie w odpowiednim, termi
nie jeszcze szczegółowo przez nas omówfona 
na łamach Biuletynu-.

Treningi szczypiomistów drożyny P. Z. P. 
Siemianowice odbywają się w czwartki na sah 
szkoły, przy al. Szkolnej (Huta Laury), pod 
kierunkiem fachowego instruktora od godz. 20 
tio 22.

tremiing!) na nowym stadijorae, w p ątki od 
godz. 17.

— Z. H. P. Świętochłowice I Z. H. P. Lipiny
rozegrały spotkań,;e pmg-pongowe. Wygrały
Świętochłowice 7:2.

— Zawody narciarskie Sokola, przeprowa- 
5ZOne w Katowicach, dały wyniki: bieg 12 km 
Sżyniiczek (Sokół 1) 102,10. 2. Kotas (Sokół

1,04,55. 3. Lubina (Sokół Katowice I)ĵUbjOD,
, ~  W Glszowcu odbył się ciekawy mecz

wane w latach ubiegłych przez P T, Klub.

darze w stosunku .2:1 (0 :1. 1:0, 0 :0) i po do
grywce 1:0. Bramki zdobył dla ü. M. ° . Ba
dura.

— Team A. — Team B. Łagiewniki śl. 7:2 
(5:2).W niedzielę odbyły się w Łagiewnikach 
Śl. zawody dwuch teamów, zestawionych z

M niowy między miejscowym^ ü 7  M. P. a Po- graczy miejscowych Idubów Strzelec i  .Wyzwo- 
■™8 2 ^oaw a. Żwycigstwo odmieśH góego- lenie ŁagiewniM SI,

Porażka śląskich hokeistów 
we Lwowie

Rozegrany we Lwowie mecz hokejowy mię
dzy Śląskim Klubem Hokejowym a Czarnymi, 
wygrała drużyna lwowska 3:2 (1:1, 0:0, 2:1). 
O We bramki dla ślązaków zdobył Hyciński, dla 
Czarnych bracia Jałowi i Jakliński,

C dpon>ied*i
i p o t t ó i i e j

Nr. karty 22652. Od decyzji pddokręgu 
przysługuje panom jeszcze prawo odwołania się 
do śl. O. Z. P. N. Wynik takich odwołań jest 
trudny do przewidzenia i zależy w dużej nre- 
itze do opmji podtikręgu, sędziego i. świadków.

. i -  Nr. 465. Mistrzostwa Śląska zostały już 
gezegrowadizone. Odbyły .¾  w Ligł»achs' • ■

Sport w Zagłębiu Dąbrowskiem
WERYFIKACJA ZAWODÓW KL. C.

Ostatni komunikat władz pilkarr I :h w Za
głębiu przynosi weryfikację zawoaów M. C, 
oraz karę 3 miesięcznej dyslcwalifikaoji W. Fal- 
ftósa z  T. U. R. Ząbkowice, za pogróżki wzglę
dem sędziego.

C. K. S. — K. S. M. ?<3 
W ub. niedzielę w Niwce odbył się mecz 

hokejowy pomiędzy C. K. S. Czeladź, a K. S, 
M., -który przyniósł nieznaczne zwycięstwo go
spodarzom w stosunku 3:2.

SLAVIA — UNJA 9:7 
W ub. niedzielę wałczyli w Sosnowcu <z 

Unją bokserzy Slavji Ruda, którzy zwyciężyli 
9:7. Mecz ten nie należał do zbyt crokawveh, 
poza walką Chudzika z Jasiulkiem, gdzie say 
były wyrównane.

Po walkach -pokazowych - odbyt się mecz, 
przyozem w wadze muszej walczyli Janas (S) 
— Orłów (U). Orłów jest wytrzymały, jednak 
ma wadę zasadniczą, że walcząc zamyka óeży. 
To go właśnie gubi. Janas zwyciężył na pkt., 
jednak skutkiem nadwagi, oddał punkty Odo- 
wowi; kogucia: Sus (S) — Fras (U); już w I 
rondzie Fras nie mający pojęcia o boksie,-.pod
dał się; piórkowa: Engiel (S) — Migas (U), 
Migas wałczy prymitywnie i ucieka (po ringu 
przed przeciwnikiem. En gid zwycięża wysoko 
na punkty; lekka: Adamiec (S) — Branże (U). 
Ten ostatni będąc faworytem spotkania, z trud
nością zremisował. Adamiec bił nie gorzej od 
przeciwnika, i kilkakrotnie trafił Brauzego , w 

x nos. .Wynik remisowy. Lekka: Cebula (S) — 
Milik (U). Cebula w I rundzie zwycięża przez 
k. o.; pólśrednia: Paterok (S) .— Perch (U). 
Ten ostatni jest b. twardy i dużo lepszy w 
zwarciu. Ma również świetne uniki, ślązak 
jednak trzyma go na dystans, a od czasu do 
czasu mordercza lewa ląduje na nosie Perka. 
Nieznacznie na - pkt. zwyęiężył Paterok; śred
nia; Jąsłulek (Ś) — Chodzik (U). Była to naj
ciekawsza walka. Jasiulek był faworytem, jed
nak .przegrał niespodziewanie i to zasłużenie. 
Traci on punkty za nieczyste uderzenia, to też 
jest napominany. W I i II r. Jasiulek -prowadzi 
i posyła nawet Chudzika na deski, gdzie omal- 
że nie został wyliczony. Dopingowany jednak 
zrywa się i w III r. atakuje oszałamiając prze
ciwnika szybkością ciosów. Ostatnia ronda • za
decydowała o zwycięstwie; półciężka: Cebula.I 
(S) — Obst (U). Już w pierwszej sekundzie 
Obst idzie na deski i niezdolny jest do watki. 
Sędzia uznał jednak, że cios był za .nislęi i przy
znał -zwycęstwo Obstowi.- Ostateczny' wynik 
9:7 dla Slavji. Sędziował p. Kulik. ' •

£ £ß£U ßa  i  z d a ć e M a
WOJNY KOSZTOWAŁY AMERYKĘ 45" 

BILJOŃÓW DOLARÓW. \
Po uchwaleniu ostatnio rozszerzenia wy

płat rent weteranom wojny światowej, suma 
Kosztów za dotychczas prowadzone woinv 
przez Stany Zjednoczone sięga olbrzymiej 
kwoty, bo aż 45 biljonów dolarów. Tyle wy
noszą bowiem wszystkie wydatki i świadcze
nia federalne. Departament skarbu obliczył, że 
do poprzednich kosztów będzie obecnie musia
ło się dodać 3 bil jony dolarów, co łącznie 
uczyni 45 biljonów.

STO OFIAR AUTOMOB1LIZMU DZIENNIE.
Ubiegły rok 1935 w U. S. A. był niemniej 

obfitem, żniwem wypadków automobilowych, 
niż lata poprzednie.

Według statystyk amerykańskich zginęło 
36.000 ludzi, me licząc rannych i kalek. Sto 
ludzi dziennie padało ofiarą nieostrożnej jazdy. 
Z liczby 864.000 wypadków — 580000 wy
nikło z winy samego kierowcy, w wielu wy
padkach prowadzącego auto w stanie nie
trzeźwym.

Wśród zabitych 36.000 znajduje się 16.000 
przechodniów, z czego 3.500 osób zabitych ńa 
zbiegu ulic lub dróg. Przeważną część tych 
zabójstw popełnili pijani szoferzy. Nie spełna 
1 proc. wypadków (7.400) wydarzyło sję 
wskutek jazdy po niewłaściwej strode drogi 
lub ulicy.

Ta krwawa statystyka notowana codded 
drobnem pismem na ostatnich stronach dzien
ników o ile nieraz przewyższa swoją traglcz- 
nośtię masakry wojenne na frontach, np. 
obecnie nawet w Abisynjl,

GOLIŁ 76 GODZIN BEZ PRZERWY.
W Bombaju odbyły się osobliwe zawody 

fryzjerskie. Chodziło o to, kto z fryzjerów bę
dzie w stanie wytrwać najdłużej przy goleniu. 
Konkurs przewidywał — oczywiście — na
grodę dla zwycięzcy. „Materjał“ ludzki, t  j. 
klienci goleni byli gratis. Jednorazowo zasia- 
dało na fotelach fryzjerskich dwunastu kl jen- 
tow, którym mistrzowie brzytwy wygalal. ob
licza. Trzy dni trwały te osobliwe zapasy. 
Fryzjerzy odpadali jeden po drugim, zwalczę- 
ni, zmęczeniem. Zwycięzcą został wreszcie 
„ g o l a r z  n a d  g o l a r z e “, który potrafił 
machać brzytwą przez 76 godzin bez odpo
czynku i przerwy. Pomimo obaw ze strony 
jury i samych klientów, konkurs odbył się bez 
wypadków, niczyjej twarzy nie porysowało 
ostrze brzytwy. Trzeba przyznać, iż nagroda, 
jaką otrzymał zwycięzca, należała mu ä f  

sprawiedliwie- .



Ten mały raczek , 
to  prawdziwy nieboraczek, 
Prosto iść nie omie* 
każdy to rozumie, 
źe I duży ra k  
chodzi zaw sze wspak. 
Raz krok naprzód, 
a  dwa wtył. 
Ach! ten biedny raczek  
mały nieboraczek! 
Próżny jego trud! ^  ,

W ielkie zaw ody narciarski?  
' d l a a z i e c i

Z ć ł p u y i t  p a n a  k i i r e t i n f k #  j e f c s f y

Wagra-dq - na r t y ) k i j  ki

NOTOWANIA GIEŁDY W WARSZAWIE
z dinia 17 lutego 1936 r„

Papiery państwowe:
4 proc. pot. dolarowa 53.25 — 53.50, 7 proc, 

paź. stabilizacyjna 62.38 — 62.33 — 63.00 
dmotee, 4 i pól proc- L. Z. Ziemskie Kredyto
we V seria 46.00 — 46.13 — 46.25 drobne, 

Waluty:
Dolar pcryw. 5.32 i pól. <

Pożyczki polskie w Nowym Jorku:
Poż. stabilizacyjna 106.00, poż. śląska 72.7$

POZNAŃSKĄ GIEŁDA ZBOŻOWA
i  dnia 17 lutego 1936 r.

Ceny parytet Poznań.
Gorczyca 33—35, Mak «tóebkstkł 60—S3. Reszta JWUSs 

wart bez  enriany Usposobienie Spokojne.
Ogólmy olbrót: 3.107,$ ton, iyita 893 ttia. cszeaicy 366 

łoo, j oczni rata 135 tom. ons# 73 toiny,

B n n n B m a n B g a B H a H M B n B

Przygody Bezrobotnego Froncka w opracowaniu dzieci
Rysował oraz napisał wferszyk: Janusz Felek, lat 11, Katowice-Załęźe.

„Froncek dostał paczkę z poczty, 
kndzia mu ją tu przydała...
— Bó mój Froncek „możno“ głodny 
(tak to sobie wciąż myślała).

Otwarł Froncek — Och mój Bożel 
Co tu „krepH“, placków z „kezą“ 
Ciapek, on j — towarzystwo — 
omal z skóry nie wylezą...

Zwołać klikę kazał czarną — 
do gościny ich zapraszał.
I tąk przy obfitym stole — 
każdy — jak mógł się ugaszczał.

Trwała bibka ta od rana — 
tydzień prawie że bezmała. 
Wdzięczna za to brać pijana 
R a s e m  — zrobić Froncka chciała,

M IESIĘCZNY  ABONAMENT „7 G R O S Z Y  " Z DOSTAWA DO 
D O M U  PRZEZ AGENTÓW  LUB PRZEZ PO CZTĘ W KRAJ U 
Z ł  .2 .3 1  rPRZY ZAMÓWIENIU W URZEDZ1E POCZT. ZŁ.2:41

C E N N I K  O G Ł O S Z E Ń  W „7 G R O S Z A C H  
1 POLE O W Y M I A R Z E  3 S m m * 6 7 m m .  Z Ł . 20.  
O G Ł O S Z E N I A  DROBNE 2 0  G R  ZA S Ł O W O .

«ikiem j nakładem Zaldadów Graficznych 1 Wydawniczych „Polonia” S A .  w Katowicach. — Redaktor odpowiedzialny: Stanisław N o g a j ,


