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Uprowadzeń te
s tatku
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C e n ta , 17. 11. Tel. wl.
Powstańcy hiszpańscy zatrzymali si

lą  na morzu, w  strefie przybrzeżnej, 
okręt sowiecki „Sojuz wodnikow“ I 
uprowadzili go do portu w Cencie.

Jak twierdzi rząd sowiecki, statek 
wiózł rzekomo ładunek gazoilu do Nie
miec (t)

Madryt wkrótce padnie
Madryt, 17. 11. Tel. wł.
Oddziały milicji, broniące Madrytu, za

częły się wczoraj cofać w chwili, gdy 32 
samoloty, powstańcze zbombardowały 
dzielnicę uniwersytecką 1 park zachodni 
oraz fortyfikacje stolicy. Powstańcy wyko
rzystali sytuację i obsadzili akademię rol
niczą, park zachodni oraz dzielnicę uniwer
sytecką, skąd panują strategicznie nad 
większą częścią obszaru miasta.

Do centrum Madrytu wdarły się 3 ko
lumny gen. Varelli; zdobyły one w atakach 
na bagnety Bombilla i ulicę Paseo de Ro
sales. Bitwa wywołała panikę wśród 
mieszkańców miasta, którzy uciekają do 
północno-wschodniej części Madrytu. Pow- 
stancy posunęli się o 2 kim. naprzód w 
głąb Madrytu 1 obecnie starają się zdobyć 
więzienie i Quatro Caminos.
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Dzielnica dworca południowego stoi w 
płomieniach. Oddziały pułkownika Yague 
wtargnęły do Madrytu od strony północno 
zachodniej, pomiędzy mostem Francuski**, 
a Puerto-Hierro, przekroczywszy rzekę 
Manzanares. Kolumny powstańców po
przedzało 19 czołgów. 120 dział gen. Fran
co, rostawionych na odcinku 15-kilometro-

Zgon literata
Lwów, 17. 11. Tel. wl.
Zmarł tu w  49-tym roku życia literat 

Stefan Grabiński, autor „Demona ruchu", 
„Na wzgórzu róż“, „Szalonego pątnika" 
i innych dzieł. śp. Grabiński był laureatem, 
nagrody literackiej miasta Lwowa.

Tragiczna śmiert bogaczld
Nowy Jork, 17. 11. PAT.
W Filadelfii zginęła w katastrofie samo

chodowej milionerka Mary Hope. Trzy osoby, 
które znajdowały się w prowadzonym przez 
nią aucie, odniosły bardzo ciężkie rany. Stan 
ich jest beznadziejny. ,

%
wym, ostrzenwuje gwałtownie stolicę. 

Komitet obrony miasta , na którego cze-
K  stoi gen. Miaja obraduje bez przerwy. 
Eskadry lotnicze powstańcze 1 rządowe 
staczają nad Madrytem bezustannie walki, 
w toku których każda z walczących stron 
strąciła przeciwnikowi po kilka aparatów. 
Premier Largo Caballero oświadczył dzien
nikarzom, że należy się liczyć z faktem, iż 
sytuacja Madrytu jest z punktu widzenia 
wojskowego niekorzystna. Koła polityczne 
tłumaczą sobie to oświadczenie tak, że Ma
dryt wkrótce padnie.

EUGENIUSZ O’NEILL 
dramaturg amerykański, zdobył tegorocau 

aa nagrodę literacką Nobla.

'Czyfatiac o okrucieństwach w Hiszpanii 
lub o terrorze w  Sowietach i w Niemczech 
pytam y sie nieraz z  przykrym  zdziwie
niem: ku czemu idzie świat? Gdzie jest 
postęp kultury t cywilizacji, którym  sie 
tak chlubi wiek 20-ty?  C z y  walki polity
czne będą coraz brutalniejsze i krwawsze?

P rzez chmurę posępnych wieści prze
dziera sie czasem prom yk słońca. Oto 
np. w ‘Am eryce stoczono wielką, giganty
czna walke wyborczą, iv której uczestni
czyło blisko 50 milionów ludzi. W alka  
była zacięta, ale lala sie nie krew. lecz 
atrament, bombardowano> ulice nie poci
skami, lecz ulotkami, powietrze drgało nie 
od huku armat, ty lko  od megafonów. A 
po bitwie wódz pokonanej armii republi
kańskiej kandydat Sandom wysiał do Roo
sevelt a telegram z  gratulacjami.

Są kraje, w których politycy walczą 
Szpadami, a nie widłami. W iedzą om, że 
można zwalczać sie najzatiecei a jednak 
nie obrzucać sie błotem.

Poziom kultury polityczne} zależy 
głównie od tych, co rządzą i przeprowa
dzają wybory.

Roosevelt nie stw orzył obozu koncen
tracyjnego dla opozycji, nie prześladował 
Jej, nie konfiskował pism. zwalczających 
go, nie organizował bojówek do rozbija
nia wieców przeciwników, to też może 
bezpiecznie podróżować i przemawiać do 
olbrzymich tłumów, podczas gdy dykta
to rzy  w  Rosji i R zeszy  muszą otaczać sie 
Wrażą,

W  bardzo wiełu krajach walkt polity- 
Z zjf JjRzgrywaJą sie w  , równie rycerski 
sposób. Dość wymienić Anglią, Holandie, 
Szwajcarię, Całą Skandynawie. Z tych  
krajów bierzmy wzór! Ten.

Pilot Gedreyt odniósł remy
Warszawa, 17. 11. Telł wł.
W czasie lądowania na lotnisku Okęcie 

pod Warszawą uległ rozbiciu samolot, pilo
towany przez pilota Wiktora Gedroycia z 
Aeroklubu Wileńskiego.

Oedroyć tak obniżył lot, że zaczepił o  
latarnię, która znajdowała się na ulicy. Sa
molot uległ rozbiciu. Rannego pilota prze
wieziono do instytutu chirurgii urazowej.

Bezkrwawy pojedynek
W arszawa, 17. 11. Tel. wł.
[W, wyniku' zajścia w jednej z restau- 

racyj warszawskich odbył się tu pojedy
nek pomiędzy znanym gen. :W. D., a pa
nem D., adwokatem z Nowego Sącza. Po 
3-krotnej wymianie strzałów, która skoń
czyła się bezkrwawo, przeciwnicy rozeszli 
się, nie zawierając zgody.

Cfiupatfa
Wilno, 17. 11. Teł. wł.
W  związku z zajściami na Uniwersytecie 

wileńskim, młodzież akademicka w  liczbie oko
ło 1200 osób, okupuje od kilku dni Dom aka
demicki przy ul. Góra Boufałłowa. Władze 
akademickie naradzają się nad sytuacją. Doo
koła Domu akademickiego patroluje policja.

Wileński Bank Ziemski wystawił na licy
tację 266 majątków ziemskich, położonych w 
województwach wschodnich.

— Pod zarzutem podżegania do zajść na po
litechnice warszawskiej w uh. tygodniu, are
sztowano studenta tej wszechnicy, 25 letniego 
Czesława Makarewicza.

— Od kilku dni odbywają się w Minister
stwie Rolnictwa.narady w sprawie wprowadze
nia w życie ustawy o uboju rytualnym.

W Żarnowcu (woj. kieleckie) nieznani 
złodzieje okradli miejscowy teatr ze wszystkich 
dekoracji, kostiumów i innych przyborów sce
nicznych.

— W Dawldgródkn, podczas zakładania! 
fundamentów pod nową cerkiew, wykopano 
przypadkiem 15 trumien ze szkieletami, pocho
dzącymi z 9 wieku.

— W angielskiej Izbie Gmin będą wniesione 
Interpelacje w sprawie aresztowania przez Ja
pończyków w mieście Kćelung na wyspie For
mozie 3 marynarzy angielskich.

1— Prezydent St. Zjedn. Ameryki Północnej 
Roosevelt udaje się 17 hm. do Buenos Aires n* 
konferencję wszechamerykańską.

— Artyści malarze Tadeusz 1 Adam Słyke- 
wie, synowie śp. mistrza Jana Styki, urządzają! 
w Nowym Jorku w końcu hm. wspólną wysta
wę zbiorową swych obrazów.

z w ą  w Bejrucie Straszliwy wybuch w prochowni
52 ludzi zabitych, a 200 rannychBejrut, 17. 11. Tel. wł.

Z okazji święta Ramazanu muzułmanie 
wtargnęli do dzielnicy miasta, zamieszkanej 
przez chrześcijan, i splądrowali sklepy. Wzbu
rzeni chrześcijanie, mszcząc się za to, przedo
stali się do dzielnicy muzułmańskiej i zniszczyli 
kilkanaście sklepów, kilka wagonów tramwa
jowych i około 50 samochodów. W  starciach 
3 osoby zginęły a 30 ludzi odniosło rany,

Paryż, 17. 11. Tel. wł.
W  prochowni Saint Chämas pod Marsylią 

wydarzył się w prochowni wybuch, w  którym 
poniosło śmierć 52 ludzi, a 200 osób jest ran
nych. Do wybuchu doszło w pawilonie 104 
prochowni, znajdującym się w odległości 2 kim, 
od głównej bramy fabryki.

O godz. 16,30 eksplodowała w  aparacie

niebezpieczna mieszankd zwana „tolitem", — 
Powstał pożar, w którego wyniku doszło dtó 
nowego wybuchu.

Akcja ratunkowa, wszczęta natychmiast, 
jeszcze trwa. Zwłoki dyrektora prochowni t 
16 pracowników spoczywają do tej pory pod 
gruzami pawilonu, w, którym zdarzyła się ka
tastrofa.

Tajny traktat
nlemlecko-iapońskl przeciwko kosII sowieckiej

Proces o katastrofę
Warszawa, 17. l i .  Tel. wł.
.W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy 

glę wielki proces o głośną katastrofę budowla
ną na Starym Mieście przy ul. Freta 10, gdzie 
prized rokiem, wskutek przeciążenia stropu, 
tawaliła się 4-piętrowa oficyna, grzebiąc pod 
gruzami mieszkańców. XV katastrofie tej ponio
sło śmierć 6 osób, a 12 uległo ciężkim okalecze
niom. Na ławie oskarżonych zasiadł współwła
ściciel i zarządca domu, lekarz żydowski dr. 
Fischhaut i adm inistrator domu, również żyd 
Mendel P o j b u r , ---------------------"  " ----------<

Londyn, 17. 11. T el. wł.
Od dłuższego czasu krążyły pogłoski 

o zawarciu pomiędzy Japonią i Niemcami 
układu, skierowanego przeciwko Sowie
tom. Obecnie pogłoski te potwierdzają się. 
Rokowania w  tej sprawie rozpoczęły się 
zaraz po powrocie ambasadora niemiec
kiego von Dircksena z Berlina do Tokio. 
Wszystkie dzienniki japońskie, które przy
niosły wzmianki o układzie, zostały skon
fiskowane.

Wiadomość o japońsko-niemieckim 
traktacie, skierowanym przeciwko Sowie
tom, wywołała w  Moskwie wielkie Wła

żenie. W kołach oficjalnych oświadczają, 
że szczegółowe warunki układu nie są zna
ne, celem jego jest jednak niewątpliwie 
rozbiór Unii sowieckiej.

Traktat ma być w ciągu kilka najbliż
szych dni przedłożony japońskiej radzie 
tajnej. Szczegóły traktatu mają być ogło
szone dopiero na posiedzeniu parlamentu 
japońskiego, który będzie zwołany na 
dzień 24 grudnia. Traktat jest sojuszem 
militarnym, wyraźnie skierowanym prze
ciwko Rosji.

Podobno brat mikada, wydelegowany 
da Londynu na uroczystości koronacyjne

Edwarda VIII-go, złoży po drodze wlzyfg 
kanclerzowi Hitlerowi.

10.000 jeźdców mongolskich pod ko
mendą oficerów japońskich wyruszyło w  
kierunku Mongolii środkowej, znajdującej 
się w strefie wpływów rosyjskich. Wobec 
tego, że rząd chiński w Nan,kinie wypo
wiedział się za Rosją, oczekiwać należy, 
że wojska chińskie, znajdujące się w za
grożonej prowincji, wyruszą na ich spot
kanie, wobec czego jest nieunikniony kon
flikt zbrojny, który może wywołać poważ* 
ne komplikacje na  ̂Qąlekim .Wscho&ię,^
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rA  REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA
WA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH:

ŚRODA: g. 20 „M atu ra" . V
CZWARTEK: g. 20 „T essa",
SOBOTA: g. 15.30 „K rólow a przedm ieścia" (d la

Szkól); g. 20 „T essa".
NIEDZIELA: g. 15.30 „L ig ia"; g. 19 „L ig ia"  (przed

staw ienie sprzedane).
A  REPERTUAR TEATRU IM. STANISŁA

WA WYSPIAŃSKIEGO NA PROWINCJI:
KNURÓW: pią tek , 20 bm., g. 20 „M atu ra" . 
BIELSZOWICE: poniedziałek, 13 bm., g, 19 „Ligia"«

BEZPŁATNY WSTĘP DO KINA W RYBNIKU 
Dziś, dn. 18 bm. mają WOLNY WSTĘP DO 

KINA „BAŁTYK" wzgl. „APOLLO" w RYBNI
KU czytelnicy, których karty abonamentowe 
noszą następujące numery:

31372, 31293, 31294, 31290, 31292.

REPERTUAR KIN:
KATOWICE, Capitol: Pod dw iem a flagam i. Caalnei 

A llotria. Colsosseuro: Tajem nica Panny  B rlnx  i  Senorlta  
w  masce. R ialto: Toni z W iednia. Stylowy: B ohater

. oraz: Kochaj i  nie p’acz. Union: B iała parada.
KATOWICE-BOGUCICE. A tlantic: Zapom niany czło

w iek i nadprogram .
CHORZÓW I. Apollo: W  blasku słońca 1 Niesamo

w ity  dom. Rozy: K atarzynka 1 Pokój n r . 309. Colosseum: 
Ada, to nie w ypada 1 P asteu r z Paw łem  MunI. R lalto: 
M anewry miłosne 1 Złoto. — D elta: Sprzedany glos 1 Ja
snowidz.

MYSŁOWICE. Casino: Anthony A grerse. Odeon: Ja
dzia. Helios: Piekielny wąwóz 1 Miłosna niespodzianki.

W IELKIE HAJDUKI. Śląskie: Jej wysokość tańczy 
W alca i  Pow rót F rankensteina. R ialtó: Panna  L iii 1 Ser
ca ze stali.

RUDA S t .  P last: Całe m iasto o tern m ów i 1 nadpro
gram . Apollo: Złota dziewczyna 1 nadprogram .

SZOPIENICE. Colosseum: Kto ostatn i całuje 1 boga
ty  nadprogram . Hel: P ięć dziewczynek z K anady 1 Ser
ca  ze stali.

PIOTROWICE. M clropol: Jego w ielka miłość.
ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: Melodie z nad  D unaju 

I Ręce zawiniły. Colosseum: Jej ekscelencja babka 1 P a t 
■ 1 Pataćhon. W aw el: Tyś mój cały św iat i  Spraw a 4M.

SIEMIANOWICE SL. Apollo: W acuś.
6ZARLEJ. Apollo: D yktato r i  bogaty nadprogram .
MIKOŁÓW. A dria: Melodie w ielkiego m iasta i  Ręce 

ław in iły .

POPULARNE PRZZEDSTAWIENIE W  KINIE 
METROPOL W CHROPACZOWIE

Dziś, to jest w środę, o godz. 17-ej odbędzie 
się w kinie Melropoi w Chropnczowie popularne 
przedstawienie dla czytelników Siedmiu Groszy, 
Polonii i Kuriera Wieczornego dla miejscowości 
Lipin , Łagiewniki oraz Chropaczowa.

Wyświetlane będą dwa obrazy pt. „JADZIA" 
ł  Jadwigą Smosarską i MARZĄCE USTA.

Wstęp za okazaniem karty abonamentowej, 
lub niniejszego wycinka i dopłatą 20 gr. od oso- 
by.

Sanacyjne związki -zawodowe Ż, Z. Z. 
były w ostatnich czasach terenem licznych 
skandali, które znalazły częściowo swój 
epilog przed sądem. Zdaje się jednak, że 
takiego skandalu, na jakiego ślady natra
fiono w Związku Zawodowym Metalow
ców Z. Z. Z. w Katowicach, jeszcze nawet 
w sanacyjnych związkach zawodowych nie 
było. Chodziłoby ni mniej ni więcej, jak 
o cyniczne I świadome okradanie robotni
ków i organizacji, która powstała i utrzy
muje się częściowo z pieniędzy publicz
nych, jak to niedawno przyznał jeden z 
przywódców związku w toku rozprawy 
sądowej w Warszawie. Ponieważ, jak się 
okazuje, nie ma innej drogi wyjaśnienia 
sprawy, która jest niewątpliwie Sprawą 
publiczną, jak tylko podanie ustalonych 
faktów i uzasadnionych podejrzeń do wia
domości publicznej, zdecydowaliśmy się 
przedstawić tło tej historii.

Znaczki zwiazk©w@
Jak wiadomo, w związkach zawodo

wych oplata składek członkowskich odby
wa się w formie wykupywania znaczków 
o ustalonej wartości, które nakleja się na
stępnie w książeczce członkowskiej jako 
dowód zapłacenia składki. Znaczki te 
drukuje się pod ścisłą kontrolą centrali 
Z. Z. Z. w Warszawie i następnie przesyła 
Się je w/ odpowiednich ilościach do po
szczególnych związków na prowincji. Roz
liczenie z centralą następuje na podstawie 
ilości wydanych znaczków.

Jest to system powszechnie przyjęty, 
upraszcza bowiem opłatę składek człon
kowskich i równocześnie stanowi koniecz
ną kontrolę wpływów pieniężnych ze skła
dek. Rzecz prosta, prawo do drukowania 
znaczków ma tylko centrala organizacji w 
Warszawie., Nie mają go i nie mogą mieć 
poszczególne związki, w przeciwnym bo
wiem wypadku kontrola byłaby niemożli
wa i otwierałoby się szerokie pole do nad
użyć.

Od końca roku 1933 dostawcą druków, 
dla Związku Zawodowego Metalowców Z. 
Z. Z. w Katowicach był Jan Kołodziej, 
właściciel firmy „Sileslapapier“. W począt
kach lipna roku 1934 do Kołodzieja ZWró- 
cił się prezes Związku, Rogacki, i zapytał 
go ściśle poufnie, czy może dla Związku

Metalowców wykonać znaczki miesięcz
nych opłat członkowskich według wzoru 
znaczków, wydanych przez centralę Z. Z. 
Z. w Warszawie. Równocześnie Rogacki 
pokazał Kołodziejowi arkusz znaczków 
trzeciej klasy, nadesłany z Warszawy. P. 
Kołodziej oświadczył, iż może podjąć się 
druku takich znaczków ściśle według wzo
ru warszawskiego, a wówczas p. Rogacki 
zażądał od niego słowa honoru, że nikt ze 
związku oprócz jego siostry, która prowa
dzi główną kasę, nie dowie się o druku 
tych znaczków. Rogacki zażądał związania 
tajemnicą również i pracowników zakła
du Kołodzieja.

, Kołodziej zgodził się na te warunki 1 
po uzgodnieniu ceny otrzymał od siostry 
p. Rogackiego 50 zł zaliczki i jeden arkusz 
znaczków trzeciej klasy, nadesłany przez 
centralę Z. Z. Z. w Warszawie.

Za 18.750 zł.
Ponieważ firma ,;Silesiapapier" nie po

siadała własnej drukarni, a druku owych 
znaczków można było dokonać tylko w 
drodze fotolitograficznej, przeto Kołodziej 
powierzył wykonanie kliszy oraz druk 
znaczków Zakładom Graficznym „Fotoli* 
to“. Zakłady te mieszczą się w Katowi
cach przy ul. Marszałka Piłsudskiego 60, 
a właścicielką ich jest p. Z. Wrotnowska.

W ciągu lipca tegoż roku Kołodziej 
przedłożył Rogackiemu próbny arkusz o- 
raz dostarczony mu przed tym arkusz 
znaczków warszawskich. Po porównaniu 
obydwu arkuszów Rogacki uznał próbny 
arkusz za dobry i polecił wykonanie druku 
znaczków. Arkusz warszawski prezes Ro
gacki zatrzymał.

Na zapytanie p. Kołodzieja, ile arku
szów znaczków ma, dostarczyć, p. Rogacki 
po porozumieniu się z siostrą polecił wy
konać 100 arkuszy po 100 znaczków, a 
więc razem 10.000 sztuk znaczków. Przy 
tej sposobności p. Rogacki poraź wtóry 
położył nacisk na konieczność zachowania 
zupełnej tajemnicy i zażądał dostarczenia 
sobie nawet próbnych lub też odrzuconych

Ä -  a s a n s
arkuszy, a więc 12.500 znaczków trzeciej 
klasy. Wszystkie te arkusze wręczył p.

Aresztowanie groźne! szajki
w  üsstoH iIcSelcm

NOWA WIES. P iast: Szalony W iedeń. Slenklewles: 
Róża i Poznali się w  Monte .Carlo. Słońce: H otel Sa- 
yojr i Kuslclelka.

WODZISŁAW. Słońce: M arar.
RYBNIK. Apollo: A llotria i  Gorzka h e rb a ta . Helios: 

Mały buntow nik 1 W cleniu sam otnej sosny. Bałtyk: 
Roso Marie, kolorow y dodatek i  tygodnik Pata.

BIELSZOWICE. Śląskie: Bolek i  Lolek 1 B roadray  
Bill.

PAWŁÓW. Eden: Kobieta szuka miłości 1 Światło w
Ciemności.

PSZÓW. Apollo: Rozwód z przeszkodam i.
TARN. GÓRY, Nowości: Mały kró l.
LUBLINIEC. Apollo: Czardasz, Tokaj, Miłość. 
RYDUŁTOWY, Apollo: W ale cesarsk i 1 Tajem nice 

Deraku. Polonia: Monika 1 Sekrety m arynark i w ojennej.
BIERTUŁTOWY. Helios: K apryśna M arietta 1 Skra- 

Oclono dziecko.
KNURÓW. Casino: Straszny dw ór 1 Kochany łobuz. 

Śląskie: H alka i Szept miłości.
CHROPACZÓW. M etropol: Jadzia i M arzące usta. 
RADZIONKÓW. Casino: Jedna z tysiąca i  Igrzyska 

(olimpijskie.
ORZEGÓW. Casino: Księżniczka O 'H ara  I Im itacja 

Życia.
CZERWIONKA. Apollo: Dziewczę ż obłoków.

Policja w Radlinie, w pow. rybnickim, 
aresztowała członków groźnej szajki złodziej
skiej, którzy na terenie pow. rybnickiego do
konywali szeregu kradzieży z włamaniami.

Członkom tej szajki udowodniono kilkadzie. 
sląt kradzieży z włamaniami. W skład szajki 
wchodzili: Ryszard Gembalczyk i Ernest Ochoj

ski z Niedobczyc oraz Leon Goraus i Emil Kuś 
z Boryni, w pow. pszczyńskim.

Część zrabowanych przedmiotów złodzie
jom zdołano odebrać. M. in. odebrano jedne
mu z nich skradziony rower, na którym zamie
rzał zbiec do Niemiec. Salą szajkę odstawiono 
do więzienia Sądu Grodzkiego w Rybniku, (k)

Ż E L A Z N E  G O D Y
zakończyły się śmiercią małżonków

W  dniu 14 bm. obchodzili małżonko- nego dnia, zaś jego wierna żona, która 
wie Józef i Józefa Walkowie w Szywał- była przez 65 lat jego towarzyszką, zmar- 
dzie pod Gliwicami, na Śląsku Opolskim ła w ufa. poniedziałek rano. 
żelazne gody. Zgon sędziwej pary wywołał wielkie

Liczne życzenia wzruszyły małżonków wrażenie, 
tak dalece, że Józef W alke zmarł następ-

Kołodziej prezesowi Związku Rogackiemu 
w biurze Związku Metalowców. Wartość 
znaczka trzeciej klasy wynosi 1,50 zł. O- 
gółem p. Kołodziej dostarczył zatem p. 
Rogackiemu znaczków ogólnej wartości 
18.750 zł.

Rachunek „za druki“
Przed oddaniem wykonanych arkuszy 

kierownik drukarni „Fotolito“ zwrócił się 
do Kołodzieja z zapytaniem, czy posiada 
od Związku Metalowców pisemne upo
ważnienie do druku znaczków, zaznacza
jąc, iż w takich sprawach trzeba być. bar
dzo ostrożnym, P, Kołodziej zażądał wów
czas Od prezesa Związku Rogackiego pi
semnego zlecenia, ten jednakże odmówił, 
tłumacząc, że nadesłane z W arszawy ar
kusze uległy przypadkowo w biurze zni
szczeniu, a mianowicie chłopiec biurowy 
zalał je atramentem i jemu zależy na tym, 
aby centrala warszawska się o tym nie 
dowiedziała. Po tym^oświadczeniu p. Ko
łodziej wydał znaczki prezesowi Związku, 
który ponadto zażądał jeszcze Zmiany 
przedłożonego mu rachunku, domagając 
się, aby należność opiewała nie „za wy
drukowane znaczki“ tylko „za druki“. Ro
gacki zażądał również od Kołodzieja przy 
wypłacie należności kopii rachunku,

Nasze dowody
Zaznaczamy, że w naszym posiadaniu 

znajduje się zarówno podpisane wobec 
świadków zeznanie p. Kołodzieja, jak i o- 
ryginał kliszy, wykonanej w zakładach 
„Fotolito“, która służyła do druku znacz
ków oraz list tej firmy z podpisem jej wła
ścicielki, potwierdzający fakt, że  w r. 1934 
zakłady „Fotolito“ wykonały na zlecenie 
p, Kołodzieja znaczki miesięczne dla Zwią
zku Metalowców Z. Z. Z.

Nie ulega też żadnej wątpliwości, że 
znaczki .te zostały puszczone w obieg, po
siadamy bowiem książeczki członkowskie 
Związku Metalowców, na których obok 
znaczków warszawskich widnieją znaczki, 
wykonane w Katowicach. Różnica jest wy
raź n a  i ła tw a  do uchw ycenia. N a znacz
kach, wykonanych w Katowicach, wyraź
nie odznaczają się błędy i skazy, widocz
ne na kliszy. Papier jest inny, podobnie 
jak 1 farba. Inne jest również perforowa
nie, którego dokonała firma „Introligator- 
nia Nakładowa“ w Katowicach przy ul. 
Mielęckiego.

Czekamy na wyjaśnienie
Fakt drukowania znaczków w Katowi

cach jest zatem niewątpliwy, nie ulega ró
wnież najmniejszej wątpliwości, że znacz
ki te zostały zużytkowane. Przypominamy, 
że prawo drukowania znaczków posiada 
tylko centrala w Warszawie i żaden z od
działów związku nie może tego czynić na 
własną rękę. Wynika to zresztą jasno z 
całego systemu ściągania opłat członkow
skich drogą wykupywania znaczków o u- 
stalonej wartości. Poza tym tajemnica, ja
ką otoczono druk tych znaczków, te wszy
stkie środki ostrożności, które zachowy
wano, aby nikt się o tym nie dowiedział, 
są chyba dostatecznie wymowne.

Sprawa wymaga gruntownego wyjaś
nienia. Gdyby okazało się, ze podejrzenia, 
jakie jasno wynikają z tego zestawienia 
faktów, są uzasadnione, należałoby wy
ciągnąć z tego jak najdalej idące konse
kwencje.

Rzuciłoby to jaskrawy snop światła na 
stosunki, panujące w Sanacyjnych związ
kach zawodowych.

Echa napada rabunkowego
= H S = v s r  » «  u o litU m to  I lis to n o sz a  w  G iszow cu

HELIOS" W MYSŁOWICACH»
Staraniem naszej redakcji wyświetlone zo

staną w dniu 18 bm. w kinie „Helios" w Mysło
wicach dla naszych czytelników dwa filmy p. t: 

1) PIEKIELNY WĄWÓZ 
5) MIŁOSNE NIESPODZIANKI 

Wstęp za okazaniem karty abonamentowej 
względnie niniejszego wycinka i dopłatą 25 gro
szy na wszystkie miejsca i seanse.

RADIO.
ŚRODA, 18 LISTOPADA 1936 R.

Katowice. 6,00 Pieśń poranna. 6,03 Płyty. 6.33 Gimna
styka. 6,50 Płyty. 7,30 Płyty. 11,30 Audycja dla dzieci 
m łodszych. 11,57 Sygnał czasu. 12,03 Płyty. 12,40 „U rzą
dzenie kuchn i w iejsk iej" — pogadanka. 13,00 Płyty. 13,15

W związku z napadem rabunkowym na 
listonosza i policjanta w Giszowcu dowia
dujemy się następujących szczegółów.

Płyty. 13,58—14,00 W iadomości giełdowe. 15,00 W iado
m ości gospodarcze. 15,40 Płyty. 16,10 „Dzieci w  k in ie "  — 
transm isja  z filmu. 16,30 K oncert p  ipularny. 17,00 „Szki
ce t  ły d a  K. O. P 'u " .  17.15 K oncert solistów. 17,50 „Po
dróżnik Rplski w  K am erunie". 18,10 W iadomości sporto
we. 18,20 „Co z tak im  dzieckiem  zrobić?" 18,35 Płyty. 
18,50 „Zimowa ochrona roślin  w  polu" — pogadanka.
19.00 „P an  W icio" — nowela. 19,20 W iązanka pieśni lu
dowych śląskich.. 19,50 „Zagłębie Dąbrowskie ma głos...".
21.00 Koncert Szopenowski. 21,30 Koncert kameralny. 
32,00—33,00 Muzyka taneczna.

Uderzony tępem narzędziem post. po- 

bandytów rzuciło się na listonosza Ma-

■ S f e E S S S Ä  V ,
notach, wiele listów poleconych i zwy- 
Mych 1 rewolwer służbowy. Poza tym 
bandyci skradli listonoszowi rower.

Po zrabowaniu gotówki bandyci po
częli uciekać w kierunku szosy Mysłowic- 
klej Listonosz wydobył z pochwy nieprzy
tomnego policjanta rewolwer i wystrzelił 
do uciekających bandytów, strzał jednak 
chybił,

Po zaalarmowaniu! policji, rannego po
licjanta przewieziono do szpitala O. O. Bo
nifratrów w Katowicach-Bogucicach. Stan 
jego jest ciężiki, jednak życiu jego nie za-, 
graża żadne niebezpieczeństwo.

W czasie pościgu znaleziono o kilkaset 
metrów od miejsca napadu przy szosie 
mysłowickiej rower listonosza. Dotych
czas bandytów nie udało się ująć. Na miej
scu wypadku bawił insp. Starzyk i nad
komisarz Brodniewicz, którzy prowadzą 
dalsze dochodzenia, zmierzające do uję
cia bandytów, śmiały napad rabunkowy 
wywołał wśród mieszkańców wielkie po
suszenie. Jag)
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Inspektor Klopa skazany
Za zniesławienie

Przed Sądem Grodzkim w Katowicach 
odbyła się we wtorek 17 b. m. rozprawa, 
obfitująca w wiele ciekawych momentów. 
Na lawie oskarżenia zasiadł mianowicie 
inspektor szkolny, p. Mieczysław Klapa z 
Katowic, znany naszym Czytelnikom z in
nych wyczynów. Akt oskarżenia zarzucał 
mu zniesławienie Sióstr Salezjanek.

We wrześniu 1934 r. inspektor Kłapa 
spisywał z jedną z Sióstr Salezjanek kon
trakt służbowy na stanowisko wychowaw
czyni przedszkola w Mysłowicach, kiero
wanego przez Siostry Salezjanki. W cza
sie spisywania kontraktu insp. Kłapa po
uczał siostrę, że dzieci należy wychowy
wać w duchu państwowym, na co otrzy
mał grzeczną odpowiedź od siostry, że 
Siostry Salezjanki jako katoliczki i Polki 
wiedzą, że dzieci należy wychowywać w 
duchu religijnym i państwowym. Na to p. 
Klapa w uniesieniu powiedział dosłownie: 
-W yście Polki tylko w buzi, wy bunto- 
wniczki. Ja was wyleję i nikt wam nie po
może, ani Biskup, ani Kuria, ani Magi
strat“. . . .

Z początku siostry nie miały zamiaru 
występować na drogę sądową, lecz gdy 
ze strony p. Klapy, jako inspektora szkol
nego, nie miały spokoju, wreszcie zwró
ciły się ze skargą do p. wojewody, prosząc 
o interwencję i odpowiednie pouczenie in
spektora szkolnego. W tenczas stała się 
rzecz nieoczekiwana, bowiem zażalenie 
sióstr przekazano do prokuratora Sądu 0 -  
kręgowego w Katowicach, który z kolei 
sporządził akt oskarżenia przeciwko sio
strom o zniesławienie urzędnika w służbie. 
W ówczas ad w. Lewandowicz, obrońca 
sióstr Salezjanek, wniósł do sądu skargę 
przeciwko p. Kłapie.

Osk. Klapa powołał na rozprawę jako 
świadków wszystkich urzędników inspek
toratu szkolnego, którzy, jak to było do 
przewidzenia, pod przysięgą zeznali, że 
o zajściu nic sobie nie przypominają. Na
tomiast siostry Salezjanki potwierdziły 
wszystkie zarzuty i oświadczyły, że zosta
ły przez p. Klapę zniesławione.

W czasie rozprawy doszło do znamien
nego' incydentu pomiędzy popierającym 
skargę sióstr adw. Lewandowiczem a o- 
brońcą osk. Kłapy, który twierdził, że „sio
stry zeznają nieprawdę“. Epilog tego in
cydentu rozegra się najprawdopodobniej 
pa terenie sądu dyscyplinarnego przy ra
dzie adwokackiej.

Po rzeczowym przemówieniu adw. Le- 
wandowjcza sąd skazał p. Kłapę na 10 dni 
aresztu i 100 zł. grzywny, dając wiarę ze
znaniom sióstr. Charakterystycznym mo
mentem rozprawy było, że obrońca p. Kła- 
py usiłował fakt zniesławienia zbagateli- 
zowac, dowodząc, że chodzi tu wyłącznie 
o „walkę dwóch światopoglądów^?)"

Nadmienić należy, że przeciwko zasą
dzonemu Kłapie zawisło jeszcze kilka 
spraw o zniesławienie. Skarżą g0 miano
wicie nauczyciele za ujemne wyrażanie się 
o nich w raportach do władz szkolnych.

Ciekawy proces
o szantaż

Sąd Grodzki w Katowicach rozpatrywał 
we wtorek sprawę rzekomego szantażu w pil-

ZeslraSy deimliirofem
W  dniu 16 bm. rano zauważyli prze

chodnie na podwórzu domu nr. 20 w P a 
śnikach. w -pow. świętochłowickim. leżą 
cego mężczyznę, którym okazał się 33-le- 
tni Feliks M. będący bez stałego miejsca 
zamieszkania i utrzymujący się z żebra
niny. M. zatruł się denaturatem i w sta
nie groźnym został odwieziony do miej
scowego szpitala. (x)

karstwie śląskim. Na ławie oskarżonych zasie
dli b. sekretarz płatny Śl. O. Z. P. N., Wilhelm 
Wyleżoł, oraz p. Edwin Wiener, którym akt o- 
skarżenia zarzucał szantażowanie klubu B. B. 
T. Ś. w Bielsku. Sprawa wynikła w czasie 
rozgrywek o mistrzostwo Ligi Śląskiej, kiedy w 
B. B. T. S. grał w zawodach mistrzowskich

gracz Tomala, poprzednio zdyskwalifikowany 
w innym klubie na przeciąg 2 lat. Według aktu 
oskarżenia Wyleżoł miał żądać od członków 
zarządu klubu B. B. T. S. 400 zł., przyrzekając, 
że zatuszuje sprawę.

Po przemówieniach stron sąd postanowił 
ogłosić wyrok w czwartek o godz. 11. (ag)

KAFLE SZAMOTOWE wysoko ogniotrwałe, piękne kolory o lśniącej 
glazurze

o r a z

KAFLE PORCELANOWE wyrabia na Śląsku tylko
Kaflarnia Zakładów Ceramicznych , , R A D 0 5 % 0 % i ł f * '  

Skład fabryczny w Katowicach, ul. Marsz. Piłsudskiego 64, telefony: 5

BUDOWA KOMPLETNYCH PIECÓW
Na składzie wszelkie żelastwo do pieców i kuchen.

w Kochłowicach. 
510-21 i 358-86. 

z własnych 
materiałów.

Pod groźba wypalenia oczu
usiłowała wymusić 10 tys. zł.

Sąd Grodzki w Katowicach rozpatrywał 
we wtorek szereg ciekawych spraw. M. 
in. zasiadła na ławie oskarżonych Rozalia 
Kuczkówna z Wełnowca, która w jednej 
z restauracyj w Katowicach skradła pew
nemu kupcowi z pow. katowickiego 400 
zł, z których 80 zł zapłaciła za trunki. 
Sąd skazał ją na 6 miesięcy więzienia bez 
zawieszenia wykonania kary.

Służąca Jadwiga Majnuszówna z Ka

towic została zwolniona z posady. Napi
sała ona kilka listów do b. chlebodawcy, 
grożąc mu wypaleniem oczu kwasem siar- 
czanym, jeżeli nie zapłaci jej 10.000 zł. Po
gróżek tych nie brał chlebodawca z po
czątku na serio, gdy jednak odebrał wię
cej podobnych listów, zgłosił o tym po- 
Icji. Sąd Grodzki w Katowicach skazał ją 
na 4 tygodnie aresztu z zawieszeniem wy
konania kary na 2 lata. (ag)

odbędzie $i<ę dzisiag
W procesie przeciwko członkom „Tar

nów! tzer Wanderbundu“ zeznawał w po
niedziałek w godzinach wieczornych w 
dalszym ciągu wywiadowca policji, Fran
ciszek Korfanty z powiatowej komendy 
policji w, Tarnowskich Górach, świadek 
stwierdził, że wszyscy oskarżeni byli 
członkami „Tarnowitzer Wanderbundu“, 
przebywali w obozie w Szklanej Hucie pod 
Tarnowskimi Górami i składali przysięgę 
na wierność HMlerowi. Co do osk. Simoni
desa świadek podaje, że był on członkiem 
„Tarnowitzer Wanderbundu“, przebywał 
w obozie w Szklanej Hucie i składał przy
sięgę na wierność Hitlerowi, a w czasie 
likwidacji partii zbiegł do Niemiec. Simo
nides dostał się do obozu pracy w NSDAP, 
na Śląsku Opolskim i mieszkał w przytuł
ku dla młodzieży hitlerowskiej. Również 
osk. Gerard. Oszek zbiegł do Niemiec. Co 
do osk. Nowaka świadek stwierdził, że 
oskarżony zbiegł do Niemiec i w Gliwi
cach został przesłuchany przez policję nie
miecką.

Nowak zeznał tam, że jest zbiegiem 
politycznym, gdyż on oraz inni członkowie

„Tarnowitzer Wanderbundu“ składali 
przysięgę na wierność Hitlerowi.

Na podstawie zajętych u osk. Gtinzló- 
wny listów stwierdzono, że „Tarnowitzer 
Wanderbundt* utrzymywał łączność z za
granicą. Jako następni zeznawali jeszcze; 
przodownik policji śledczej, Wolny i aspi
rant Tyc z Katowic.

Na wniosek prokuratora sąd wezwał 
dalszych świadków z policji i odroczył 
rozprawę d-o środy godz. 9-tej rana. (ta)

Pociąg najechał na wieśniaka
Sosnowiec, 17. 11. Tel. wł.
Pod stacją Ząbkowice pociąg osobowy na

jechał na wieśniaka ze wsi Sikorki, Mateusza 
Pietrzaka.

Kola pociągu przecięły nieszczęśliwego na 
pół.

Trupa pozostawiono na miejscu wypadku 
do czasu przybycia komisji sądowo-lekarskiej.

Jak się okazuje, Pietrzak był głuchy i nie 
słyszał zbliżania się pociągu.

Uczmy sie 
pisa£poprawnię

X X X I I .  LEKCJA.
Pytanie: Jakimi literami pisze sie na

zw y państw jedno- i wiecej wyrazowych?
Odpowiedź: W  i e l k i  m i  literami, np.: 

Polska, Rzeczpospolita Polska, Stany Zje
dnoczone Ameryki Północnej. Także imio
na pospolite w znaczeniu nazwy własne] 
państwa np.: Korona, Sowiety itd.

Natomiast m a ł ą  literą pisze sie okre
ślenia państw, nie stanowiące ich nazw np.i 
państwo polskie, stany zjednoczone szwaj
carskie. Także i sam wyraz „państwo“ 
pisze sie normalnie małą literą (jeżeli nlę 
wchodzi o gre czynnik uczuciowy) np, 
„Nasze państwo jest rzeczą pospolitą.“ .

Strajk w hucie
Na terenie huty „Florian“ w Święto

chłowicach wybuchł strajk, do którego 
przystąpiło 10 robotników. Strajkujących 
zatrudniała firma Jesionek, która wykony
wała w hucie większe roboty nadziemne 
i obniżyła zarobki robotników z 6,20 na 
5,28 zł, choć niedawno temu zawarła u- 
mowę zarobkową. Firma zwolniła również 
wszystkich członków rady robotniczej. W, 
sprawie zatargu odbędzie się w dniu dzi
siejszym konferencja u komisarza demo- 
bilizacyjnego. (x)

Policja węgierska
w Katowicach

Onegdaj około północy przejeżdżała przez 
Katowice w drodze powrotnej do Budapesztu 
reprezentacja policji węgierskiej, bawiąca przez 
kilka dni w Polsce. Gości węgierskich oczeki
wali na dworcu w Katowicach przedstawiciele 
policji śląskiej w osobach zast. komendanta 
inp. Jeziorskiego z małżonką, naczelnika Urzę
du śledczego insp. Chomrańskiego z małżonką, 
insp. Starzyka i nadkom. Kloskego, oraz kom
pania honorowa policji z nadkom. Piechaczkiem 
na czele. W chwili nadejścia pociągu, wio
zącego delegację węgierską, orkiestra odegrała 
hymn węgierski. Po krótkim postoju na dwor
cu, goście przy dźwiękach hymnu narodowe
go polskiego odjechali w dalszą podróż.

Chłopiec pod kołami 
samochodu

Na ul. Mariackiej w Piekarach Śl. na
jechał samochód osobowy, kierowany 
przez Melanie Bergerową z Tarnowskich 
Gór, na 11-letniego Herberta W ilka  z Pie
kar.

_ Chłopak usiłował przebiec przez jez
dnię tuz przed nadjeżdżającym samocho
dem, uczynił to jednak tak nieszczęśliwie, 
iż dostał się pod kola wozu. Wilk ma zła
maną nogę i ciężko okaleczył sobie gło
wę. Rannego odstawiono do szpitala po
wiatowego. (x)

Fałszywe monety 10-złotowe
Do mennicy państwowej przesłano w 

ostatnich dniach fałszywe 10-zlotówki u- 
jawnione na terenie Wołyna. Monety te 
podrobione są tak misternie, że zachodzi 
przypuszczenie, iż podrabianiem ich zaj
mowali się specjaliści grawerzy.

B. Kierownik działu uchodźczego Piechula
pod zarzutem bezprawnego pobrania odszkodowania

. szeregu lat krążyły po Śląsku wer
sje o poważnych nadużyciach, jakich mia
no się dopuścić przy podziale funduszów, 
przeznaczonych na odszkodowanie dla 
uchodźców ze śląska Opolskiego.

Sprawą tą zajęły się wreszcie władze 
prokuratorskie przy Sądzie Okręgowym w 
Katowicach. Kilku członków Związku 
Uchodźców śląskich, zwróciło się do pro
kuratora, twierdząc, że b. asesor śląskie

go Urzędu Wojewódzkiego, Alfons Piechu
la otrzymał bezprawnie poważne odszko
dowanie.

Piechula zeznał bowiem swego czasu w 
Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, że musiął 
uchodzić ze śląska Opolskiego, i że stracił 
tam pracę oraz poważny majątek. Na pod
stawie tych zeznań Piechulę przyjęto do 
Urzędu Wojewódzkiego i zamianowano go 
kierownikiem działu dla spraw uchodź-

Zakończenie śledztwa
w związku % aferą w prokuraturze katowickiej

Sędzia śledczy przy Sądzie Okręgo
wym  w Katowicach ukończył we wtorek 
dochodzenia w  głośnej aferze zaginięcia 
aktu sądowego z biura III. rejonu miej
scowej prokuratury.

Jak już swego czasu donosiliśmy, z biu
ra tego miały zaginąć akta karne znanego 
na Śląsku aferzysty, Stanisława. Nitschki,

zam. w  Mysłowicach. Nitschka miał 
szereg spraw karnych o oszustwo, znie
sławienie itp. za co go ukarano. Gdy go 
wezwano do odbycia kary, namawiał urzę
dników sądowych do wykradzenia akt.

W czasie dochodzeń aresztowano jak 
wiadomo, sekretarza prokuratury, Re
spondka, oraz bezpłatnego, praktykanta

sądowego, Langera, których osadzono 
we więzieniu. Ponieważ sędzia śledczy 
przesłuchał już wszystkich świadków w
tej sprawie, a m. i Stanisława Nitschkę, 
akta dochodzeń przesłano do prokurato
ra, który sporządzi akt oskarżenia prze
ciwko niesumiennym urzędnikom, (x)

czych. Jako kierownik tego działu miał 
on bardzo wielki wpływ na sprawę podzia
łu funduszów dla uchodźców. Od decyzji 
Piechuli zależało, czy dany uchodźca otrzy
ma wzgl. nie otrzyma odszkodowania. 
Piechula sam pobrał dla siebie odszkodo
wanie w wysokości 14.500 zł.

Po pewnym czasie stwierdzono jednak 
że Piechuli nie należało się żadne odszko
dowanie i, że otrzymał on je jedynie dzię
ki stosunkom, jakie posiadał na stanowis
ku kierownika biura dla spraw uchodź
czych w śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Ponieważ sprawą tą przez dłuższy czas 
nie zainteresowały się bezpośrednio wła
dze, Piechuli, kilku członków Związku 
Uchodźców śląskich wyjechało na Śląsk 
Opolski, gdzie stwierdzili, że Piechula nie 
posiadał tam żadnego majątku, oraz że był 
on zwykłym robotnikiem. Delegacja 
uchodźców otrzymała odpowiedne za
świadczenia władz niemieckich wraz z do
wodami, i zwróciła się z doniesieniem do 
miejscowych władz prokuratorskich. Spra
wę przekazano z kolei sędziemu śledczemu, 
który przesłuchał już kilku członków za
rządu Związku Uchodźców śląskich. j[x)
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STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI.
Piękna I młoda hrabianka Irena Hohen- 

»tein z Niemiec wyszła wbrew wolt rodzi
ców za mą* ta Artura Nordheima, który ją 
wkrótce porzucił i wyjechał do Ameryki. 
.Wypędzona z domu przez ojca, Irena wraz 
z małym dzieckiem wyjechała do Ameryki, 
gdzie odnalazła Artura, który przybrał na
zwisko Gould 1 ożenił się powtórnie. Prze
grawszy majątek w karty, Artur zamordo
wał w celach rąbnnkowych swego teścia 
Smitha i, ścigany przez policję, ukrywa się. 
Chcąc zmusić Irenę, aby z nim wyjechała, 
forwał jej córeczkę, której nieszczęśliwa 
palka szuka po wszystkich miastach, wraz 
e  swym znajomym z Niemiec Szolicrem. 
Chcąc jakoś żyć, Irena wykorzystuje swe 
zdolności śpiewacze I występuje w Filadel
fii, gdzie zawiera liczne znajomości. M. In. 
poznała ona Coloncla Wilsona, którym 
jest... Artur. Książę włoski Girardi chciał 
Irenie pomóc I zdemaskować Coloncla. Gdy 
dowiedzieli się, że w bandzie cygana Rozy 
w Gardenficid jest mała dziewczynka, po
dobna do córeczki Ireny, udali się tam 1 opra
cowali plan zdemaskowania Coioneia, który 
również tam przybył. W chwili, kiedy Irena 
chciała zedrzeć maskę z twarzy Artura, ten 
przyprowadził jej córeczkę, Ltddy, to też 
Irena zrezygnowała ze swych planów. Ksią
żę czyni jej z lego powodu wymówki.

*— M y io rd z ie ! •— zaw ołał R oza.
A le sta ło  się.
R ygiel nie w y trzy m ał n ap o m  d a 

ta  i drzw i się o tw orzyły .
R ogers, zdaw ało  się, n ap o tk a ł na 

now ą przeszkodę, k tó re j z pow odu pa- 
nu jących  ciem ności nie m ógł odróż
nić, ale jednocześn ie usłyszał jtęk an ie , 
k tó re  nie u staw ało  an i na  chwilę.

—  T u ta j  k toś lcży l —  zaw ołał. —  
Ś w iatła

P o lic jan t, s to jący  obok, w yciągnął 
z  kieszeni la ta rk ę  k ieszonkow ą i za 
palił ją.

—• P an ie  pu łkow niku, pod w ozem  
Jest kałuża k rw i! —  zam eldoy/ał d ru 
gi policjant.

N ie zw racając uw agi na  tą  w iado 
m ość, R ogers w ziął la ta rk ę  z rąk  p o 
lic jan ta . In n i rów nież zapalili sw oje 
la ta rk i.

R ogers, p rzesuw ając  się przez ro z
trza sk an e  drzw i w szedł do środka w o 
zu i św iecił sobie la ta rk ą . N araz  zau
w aży ł na podłodze księcia.

T u ta j  leży  m arszałek ! —  zaw o
ła ł i zaśw iecił leżącem u w  tw arz.

_ T e  słow a w yw oła ły  ła tw o  zrozu
m iały  popłoch, R oza w szedł za tłoczą
cym i się do w ozu policjan tam i, ośw iet
lającym i w n ę trze  sw ym i la tarkam i.

O d czasu do czasu B ern a rd  w yda
w ał ciche jęki. B ył n ieprzy tom ny, a z 
ra n y  sączyła się krew .

T w arz  jego  była trup io-b lada.
R o g ers pochylił się.
—  M a rsz a łk u ! —  zaw ołał.
B ern a rd  o tw orzy ł oczy i p a trz a ł 

łta R ogersa .
—  M arszałku, co się s ta ło?  —  za

w ołał p rzerażony  tym  w idokiem  R o
gers.

A le B ern ard  nie poznaw ał R oger-
8ćte

—  Zaw ołać le k a rz a ! —  zaw ołał 
R ogers.

N araz  zauw ażył tylne drzwi.
N agłym  ruchem  o tw orzy ł je
•— Gdzie zbrodn iarz?
W  ubikacji, do k tó re j R ogers 

wszedł, paliła się lam pa, ale na łóżku, 
sto jącym  obok ściany  nie było  n iko
go i jak rów nież w  całym  wozie.

P rzeszukał łóżko i kanapę.
- D o diabła, gdzie zb rodn ia rz?  —• 

zaw ołał. W szak  nie m ógł w yjść, bo 
drzw i były za ryg low ane!

T u  była signora, był tu  ró w 
nież Colonel — dodał. — A teraz...

—  R zecz zupełnie natu ra lna , m y
iordzie  —  pow iedział R oza, gdy  się 
zbhżył d e  R o g ę rs i .  w  Q b a j p anow ie

pokłócili się i Colonel przebił tego  p a
na szablą.

W  podłodze je s t k lapa, k tó rą  m o
żna podnieść i w yjść tym  sposobem  
z w ozu!

—  N ie m ogli w szak  um knąć  —  
tw ierdz ił R o g ers —■ nie m ogli uciec, 
gdyż plac był o toczony  policją.

Jed en  z po licjan tów  p rzy p ro w a
dził tym czasem  ch iru rga , k tó ry  ro z 
piął kam izelkę, o raz  koszulę m arsza ł
ka  i zaczął badać  ranę, nak łada jąc  
tym czasow y opatru n ek .

L ek a rz  ośw iadczył, że ran a  jest 
n iebezpieczna i d la teg o  jest konieczne 
um ieszczenie m a rsż a łk a .w  szp ita lu  w 
Filadelfii.

O  zeznaniach  zran ionego  chw ilo
w o nie m ożna było m yśleć.

T e raz  R ogers zab ra ł się energ icz
nie do poszukiw ania C olonela i signo- 
ry . O boje byli w  wozie, nie m ogli 
w ięc um knąć.

N ie było już w ątpliw ości, że Colo
nel, k tó ry  zran ił m arszałką, był po
szukiw anym  N ordheim em . P u łk o w 
nik  zdenerw ow any  opuścił w óz, aby 
zrew idow ać w  dalszym  ciągu pozosta
łe w ozy i cały plac, p rzy  czym  pom o
gli m u policjanci. N ie znalazł poszu
kiw anych  osób w  żadnym  z w ozów  i 
ud a ł się do w arty , k tó ra  okrążyła plac.

T u ta j dow iedział się od jednego z 
po licjan tów , że w praw dzie tęd y  p rze
szła kob ieta , k tó rą  on przepuścił, gdyż 
m iał rozkaz za trzy m an ia  ty lk o  ofice
ra , C olonela zaś n ik t nie w idział.

A le poniew aż C olonela rów nież nie 
było  na  p lacu, w ięc było  b ard zo  p ra 
w d o p o d o b n i, że um knął ; gdzieś w  
ciem ności.

R o g ers  ro zk aza ł w ynieść m arszał
k a  z w ozu, aby  go  przew ieźć do N o
w ego Jo rku , podczas g dy  sam  w raz 
ze sw oim i ludźm i udał się na poszu
k iw anie zb rodn iarzy , k tó rzy  pod ług  
jeg o  zdania, nie m ogli być  jeszcze da
leko. T ym czasem  n as ta ła  noc, k tó ra  
jeszcze w ięcej u tru d n ia ła  pogoń. N ie 
m ógł n a tra fić  na ślad, dokąd  się u d a
ła  s ignora  i Colonel, gdyż w szystk ie  
d rog i, k tó ry m i jechał pu łkow nik , były  
odludne i n ik t nie m ógł m u pow ie
dzieć, dokąd  uciekli prześladow ani. 
P o  k ilkugodzinnych  poszuk iw aniach  
R o g ers  p rzy b y ł z po lic jan tam i nad  ra 
nem  do jak ie jś  m ałej w ioski, w  k tó re j 
odnalazł p ie rw szy  ich ślad. Żona ja 
kiegoś w łaściciela ta r ta k u  pow iedzia
ła  m u, że p rzed  g odziną  by ła tu  obca 
kob ieta  w  nieb iesk im  szalu i poprosiła
0 przekąskę, za  k tó rą  zapłaciła.

—  W ydało  mi się to  podejrzane,
dodała kob ieta  —  gdyż o ta k  w czes
nej godzinie k o b ie ty  p ieszo  nie p rzy 
chodzą.

—  Czy w idziała pani, dokąd  się u- 
da ła?  —  zapy ta ł ją R o g ers , nie scho
dząc z konia.

W łaścicielka ta r ta k u  w skazała  m u 
ciem ny bór.

—  P a trza łam  za nią, poniew aż za
in teresow ała  m nie —  odpow iedziała. 
—  C hodziła dużym i k rokam i. C hciała 
ode m nie wozu, k tó ry m  m ogłaby  po
jechać, ale poniew aż m ój m ąż w czo
ra j w yjechał swoim  w ozem , m usiałam  
jej odm ów ić, pom im o, że ofiarow ała 
m i znaczną sum ę.

—  Tak daw no tem u ?
—  M oże godzinę, m yiordzie!
'— W  tak im  razie  dogonim y ją — 

zaw ołał R ogers do sw ego tow arzysza
1 pojechali w  k ierunku , w skazanym  
przez kobietę, aby  w  borze odszukać 
signorę. R o g ers pow iedział sobie, że 
tam , gdzie jest ona, będzie rów nież i 
Colonel, k tó reg o  w łaścicielka ta rtak u  
nie zauw ażyła. Ale zw rócono uw agę 
na to, że signora  kazała sobie śn iada
nie zapakow ać.

R ogers i po lic jan t liczyli, że dogo- 
signor» i odnajdą ją. Erędko doje

chali do b o ru ; byli p rzy g o to w an i na 
w szystko . W  rękach  trzym ąli rew ol
w ery . G dyby dom niem any  C olonel nie 
p rzy s tan ą ł na ich w ołanie, lub gdyby  
się nie poddał, w ów czas byli zdecydo
w ani zastrze lić  go. Za w szelką cenę 
chcieli go  schw ytać.

ROZDZIAŁ 53- 
STRASZNA WILLA.

Ire n a  i F ry c  S zoller podążali na 
południe. Jechali całym i tygodn iam i, 
za trzy m u jąc  się ty lko  w  nocy, aby  
w ypocząć i popaść tro ch ę  koni. Ronie- 
w aż Ire n a  m iała dziecko p rzy  sobie, 
była zadow olona i p rag n ęła  ty lko u- 
cjec przed  N ordheim em .

M ała dziew czynlka p rędko  p rzy 
szła do zdrow ia dzięki opiece m atki. 
O pow iadała, że ją b ito , że m usiała 
w ystępow ać razem  z cyganam i. G dy 
nie udaw ały  jej się sztuki, nie daw a
no jej ani jeść, ani pić, a s trach  p rzed  
signorą, k tó ra  czasam i byw ała u cy
ganów , zm uszał ją do w ykonyw ania  
najn iebezp ieczn ie jszych  sz tuk  na ko
niu.

T y lk o  jeden R oza dobrze się z nią 
obchodził, lecz zm uszał ją, any  p rzy  
w yjeździć do now ego  m iasta  s taw ała  
na  koniu , u b ran a  jak  aniołek, aby  
p rzez  to  zw abić publiczność na p rzed 
staw ienie . M ała L yd ia  opow iadała tak  
w zruszająco , że Ire n a  zalew ała się łza- 
jmi.

—  T e ra z  pozostan iesz  p rzy  m nie, 
—  rzekła. —  Ja  cię w ięcej i n ie pu 
szczę; >/,- ■ i

—  B oję się w ięcej teg o  m ężczy
zny, niż s ig n o ry ! —  przyznało  się 
dziecko. —  T en  człow iek, k tó ry  m nie 
zabrał, jes t s traszn y , bo ję  się go!

Ire n a  d rg n ę ła  p rzy  ty ch  słow ach, 
serce jej d rżało  z bólu  —  ten  czło
w iek, o k tó ry m  ta  m ała dziew czynka 
m ów iła —  był jej o jcem !

—  Z apom nij o nim , k o c h a n ie ! —  
szepta ła . —  N ie m yśl o n im !

—  A le w e śnie w ciąż go w idzę!
—  T eraz , gd y  jesteś u m nie, poje- 

dziem y b ardzo  daleko, aby  nie m ógł 
n as ' dogonić.

•— T ak , m ateczko, b ardzo  daleko. 
C yg an ią tk a  P ep i i Z iuga m ieli n iety l- 
ko sw oją m atk ę , Ineżę, lecz rów nież 
m ieli ojca Rozę, k tó ry  ich bron ił i był 
bardzo  d o b ry  dla n ich  —  rzek ła L yd ia  
i spo jrza ła  sw oim i dużym i oczym a na 
Iren ę . —  W szak  m ieli p rzy  sobie sw e
go ojca R o zę! T y  jesteś m oją m atecz
ką, ale gdzie jes t m ój ojczulek ? C zy 
nie m am  ojca, k tó ry b y  nas kochał i 
opiekow ał się nam i?

—  N ie aniołku, m asz ty lko  m nie, 
sw oją m atkę, o jca nie m asz! —  rzekła 
Ire n a  z ciężkim  w estchnieniem .

—  T o  m oże um arł?
*—  D la nas um arł.
—  W  tak im  razie  jesteśm y  biedne 

i opuszczone, m ateczko , b iedniejsze 
od cygańskich  dzieci, gdyż one m ają  
sw ego ojca, R ozę. M ają  rów nież  b ab 
kę, s ta rą  g łuchą P e tro n e llę , a czy ja 
nie m am  babki i dz iadka?

Gdy n iew inne dziecko postaw iło  to  
pytan ie, o b raz  p rzeszłości s tan ą ł przed  
oczym a Ire n y  i zad rża ła  na  sam ą 
m yśl.

D ziadek  w ypędził ją z dzieckiem  
w  nocy podczas zaw ieruchy  śnieżnej, 
g d y  go  b łaga ła  o  p rzebaczen ie, a  by 
ła  w ów czas zm ęczona i nie m iała da
chu nad  głow ą.

D ziecko zapom niało  o  _ tam tych  
strasznych  zajśc iach  w  czasie cho ro 
by, k tó rą  w ów czas przechodziło  i I re 
na dziękow ała za to  P an u  Bogu.

—  G dzie jest m oja dobra babka, 
czy rów nież  jest g łucha? —  zapyta ło  
dziecko. —  Gdzie jes t m ój dziadek, 
d lą ę z y re  a is  jedziem y  do n ie g o j

—  N ie, kochanie , on  m ieszka b a r
dzo daleko stąd , m y go  chyba n igdy  
nic zobaczym y!

—  N ie płacz, m ateczko...
P ow óz p odróżny  jechał te raz  d ro 

gą pom iędzy  cukrow ym i polam i. 
Gdzie n iegdzie w ychy la ła  się czarn a  
głow a. C zarni m ężczyźni i k o b ie ty  
pracow ali tu ta j pod żarem  słońca.

O koło  w ieczora pow óz zbliżył się 
do pew nej p lan tac ji. P om iędzy  duży
m i d rzew am i s ta ł pałac, k tó ry , jak  się 
zdaw ało , należał do p lan ta to ra .

P on iew aż konie by ły  zm ęczone i 
jeździły  po całych dniach  bez odpo
czynku, F ry c  Szoller, opalony  pom i
m o dużego słom kow ego kapelusza* 
p rzy w ita ł p rzybycie do ludzkiej sie# 
dziby z w ielką radością.

Z atrzy m ał konie, zszedł z kozła i 
o tw o rzy ł drzw iczki od pow ozu.

—  Je s t tu  hac jenda, albo  coś po
dobnego, h rab ino , sp róbu jem y  tu  
w ypocząć «— rzekł. —  B iedne konie 
są tak  zm ęczone, że ledw o się m ogą 
w lec, a z resz tą  m usim y się za trzy m ać  
na noc.

—  M usim y się p rzekonać , pan ie 
Szoller, czy pozw olą nam  w  tym  do
m u przenocow ać, —• odpow iedzia ła  
Iren a .

N aw et m ała L yd ia , k tó ra  by ła zm ę
czona i g łodna, k laskała  z radości w  
rączę ta . Ire n a  ucałow ała ją i w yszła 
z nią z pow ozu. U jrze li duży  b ia ły  
dom , o toczony  szeroką, o tw a r tą  w e
randą. i ■ 11 n ■ '*

P odczas g dy  Szoller chciał odpro
w adzić konie do stajn i, Iren a  w eszła 
z dzieckiem  do cichego dom u.

D rzw i i okna były  zam knięte , a 
w około  nie było w idać ludzkiej is to ty . 
Za tym  dom em  w idoczny był d ru g i 
budynek. B yła to  duża sta jn ia , lub  
dom  dla robo tn ików , albo  też  sp ich
lerz.

F ry c  S zoller o b ejrza ł te  zabudo
w ania. D ośw iadczenie, k tó reg o  n ab ra ł 
podczas sw oich pod ró ży  i w ędrów ek  
i baczne obejrzen ie  budynków  nie 
m ogły  m u dać w skazów ek, jaki to  by ł 
dw ór. Pom im o, że dom  by ł pom alo 
w an y  na b iało  i o b ro śn ię ty  w inokrzc- 
w em , w y w arł na  nim  dziw ne w raże 
nie. D om  by ł jakby  w y m arły  i nie w y 
glądał, jak  ludzka siedziba. T a  cm en
ta rn a  cisza by ła s traszn a , a te ra z  pod
czas zachodu słońca, g d y  następow ał 
m rok , w rażen ie  było  okropne,

I re n a  stan ę ła  p rz y  s ta ry ch  
drzw iach .

.— S zo llerze! •—  rzekła. ~  O d cza
su naszeg o  w yjazdu  z G ardenfie ldu , 
znow u m am  jakieś dziw ne p rzeczu 
cie, że coś m i g ro z i!

F ry c  p rzy s tan ą ł i k iw ał głową'. '
.T en  dom  rzeczyw iście jakoś 

dziw nie w ygląda, —  zauw ażył —  ale
nie m ożem y pojechać dalej w  żaderf 
sposob M usim y tua j p o zo stać  p rz ez  
noc. Jeden  koń już okulał, a d ru g i je s t 
ta  i zm ęczony, że m oże paść!

' . ^ e w  hacjendzie, zda je  się, 
m kt m e m ieszka!

*7 W  tak im  razie  będzie za ję ta  I 
am ięszkiw ana p rzez  n as! —  odpo

w iedział F ry c  Szoller pow ażnie. —  
ziw ny ten  dom , należy  p raw dopodo

bnie do p lan ta to ra , k tó ry  m oże w yje
chał konno.

B oję się czeg o ś!
T a k  jest, ale nic nam  nie po 

może, h rab in o ! —  rzekł F ry c  Szoller.
M usim y tu  znaleźć nocleg  i je s t 

nam  obo jętne, czy w illa je s t zam ie
szkana czy nic. '

^  _  b o m , zdaje  się, jest: 'zam kn ię te j

flC ijg M m  n a& W l
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Niemieckie przygotowania wojenne
na morzu Północnym i Bałtyftu

P a r y ż .  17. H , Tel. wl.
„Echo de Paris" donosi z Londynu, że 

admiralicja brytyjska z wielką uwagą śle
dzi niemieckie przygotowania wojenne na 
Morzu Północnym i Bałtyku. Jak stwier
dzono. od szeregu miesięcy umacniają 
Niemcy' strefę kanału Kilońskiego. W Kux- 
haven i Brunsbuettel ustawiono baterie po
tężnych dział, zaś od strony Bałtyku od
restaurowano i przygotowano do stanu 
wojennego iortece Laboe i Friedrichsort, 
położone niedaleko portu Kilońskiego. Obe
cnie Niemcy posiadają znów pełną kontro
lę nad drogą morską, łączącą Bałtyk z 
Morzem Północnym. Cafe wybrzeże nie
mieckie łącznie z W yspą Helgoland ! W y
spami Fryzyjskimi, zostało wyposażone w 
iortyiikacje potężniejsze, niż przed wojną. 
Cała produkcja materiału wojennego skon
centrowana jest właśnie na tym obszarze- 
Ustawienie armii niemieckiej jest tego ro
dzaju, że może ona tv ciągu 48 godzin ob
sadzić całą Danie. Dania, która przedsta
wia klucz do Bałtyku, ma dla Niemiec 
wielkie znaczenie nie tylko pod względem 
strategicznym, lecz także aprowizacyjne, 
jako kraj. który w razie wojny miałby 
Niemcy zaopatrywać w żywność, „bun- 
day Chronicie" jest zdania, że niemiecki 
sztab generalny napewno nie zawahałby 
się obsadzić Danię pod pretekstem, „aby 
bezbronność Danii nie została wykorzy
stana przez inne państwa zaczepne , P is
mo stwierdza, że w ostatnich czasach 
wzmogła sie w Danii działalność agentów  
niemieckich, których s ze l . Haupt, usiłuje 
nawiązać łączność z duńskimi sferami o-

Premier i wicepremier na Zamku
Warszawa, 17. U , Tel. wł.
Dziś o godz. 12-tej w południe p. Pre

zydent R. P- przyjął na Zamku na wspól
nej audiencji premiera Sławoj-Składkow- 
skiego i wicepremiera Kwiatkowskiego.

Zmiany komutów R. P.

iicjalnymi. Inny agent, Schaser operował prowadzona jest ożywiona agitacja hitle- 
mniej zręcznie i został aresztowany pod rowska, na której czele stoi profesor P łek  
zarzutem szpiegostwa. Także w Szlezwiku ferkom.

Niesłychane antypolskie w ykp ien ie
enierowssitgo organa dla mtodtzley

U a h , . , .
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Berlin, 17. 11. Tel. wl.
Niemieckie pismo młodzieżowe „Die 

Jugendschaft“, będące wydawnictwem na
czelnego kierownictwa młodzieżowego 
(Reichsjugendführung) partii narodowo- 
socjalistycznej, pozwoliło sobie niedawno 
na niesłychane antypolskie wystąpienie. W 
artykule, zatytułowanym „Das Deutsch
tum im Ausland“ w czyści o Niemcach ja
ko mniejszościach w obcych państwach, 
czytamy:

„Na podstawie Dyktatu Wersalskiego

oderwała Polska prowincje: Poznań, Po
morze i Wschodni Górny Śląsk. Są to go
spodarczo i przemysłowo najbardziej do
chodowe okręgi Polski. „Korytarz“ jest 
najbardziej wariackim tworem dyktatu po
kojowego i rozdziela Rzeszę na dwie czę
ści. Chciano przez to stworzyć izolację i 
osiągnąć późniejszy rabunek Prus Wscho
dnich. Pewnego dnia jednak historia na
prawi to, co ludzie, napadnięci obłędem, 
popełnili, albowiem wiecznie nie może po
zostać obcy klin na ziemi niemieckiej“.

Oslry zatarg nlcmlecho-sewłccM
meie doprowcdzH d© wojny

Warszawa, 17. 11. Tel. wł.
Na placówkach konsularnych Rzeczy

pospolitej w Niemczech zaszły ostatnio

Berlin, 17. 11. Tel. wł.
Cała prasa niemiecka w tonie najwyż

szego oburzenia omawia fakt aresztowania 
w Rosji sowieckiej 23 obywateli niemiec
kich.

„Berliner Boersen Zeitung“ oświadcza, 
że zarządzenia sowieckie stanowią powód 
poważnego konfliktu między Sowietami a 
Rzeszą. Aresztowani Niemcy zajmowali się 
tylko pracą zawodową, a zarzucane im 
czyny, jak szpiegostwo i akcja wywroto
wa, stanowią wyraźną prowokację.

Pismo zapowiada, że rząd niemiecki 
nie cofnie się przed najdalej idącymi po
sunięciami w obronie swych pokrzywdzo
nych obywateli. W kołach politycznych 
kursuje wiadomość, że rząd myśli nawet 
o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z  
Rosją sowiecką.

państwowych, a jeden o przygotowywanie 
aktów terrorystycznych.

Von Tippelskirch oświadczył w odpo
wiedzi, że aresztowani obywatele niemiec
cy są dobrze znani ambasadzie i stawiane 
im zarzuty są wprost niewiarygodne, wo
bec czego rząd sowiecRi bierze na siebie 
dużą odpowiedzialność za ich aresztowa
nie. Poza tym radca von Tippelskirch za
znaczył, że niepoinformowanie ambasady

Ziemniaki dla bezrobotnych
Warszawa, 17. 11.,. Tel. wł.
W bież. tygodniu Obywatelski Komi

tet Pomocy Bezrobotnym otrzymał pierw
szy transport ziemniaków, ofiarowanych 
przez rolnictwo na rzecz pomocy bezro- 
botnym. Rozdzielono już na terenach o- 
kręgów przemysłowych 100 wagonow 
ziemniaków.

Osietzki chory
Pary*, 17. 11. PAT.
Havas donosi z Berlina ze źródeł prywa- 

tnych, że Karol v. Ossietzky. znajduje się w jed
nym z sanatoriów w Meklenburgii. Jest on cho
ry na gruźlicę. Stan jego budzi obawy.

o 9 aresztowanych stoi w sprzeczności * 
traktatem berlińskim.

Ambasador Rzeszy von Schulenberg, 
który przebywał na Kaukazie, wyjechał 
pośpiesznie do Moskwy i spodziewany jest 
w Moskwie dnia 17 bm.

Według informacyj ze źródeł urzędo
wych, Krestiriskij w odpowiedzi na protest 
von Tippelskircha oświadczył, iż w spra
wie aresztowanych obywateli niemieckich 
toczy się śledztwo 1 że złożonego mu pro
testu nie przyjmuje do wiadomości.

Prasa sowiecka w dalszym ciągu za
chowuje całkowite milczenie w tej spra
wie.

Poważne zmiany personalne
w Ministerstwie Skarbu

Warszawa, 16. 11. (PAT)
W centrali Ministerstwa Skarbu oraz w 

Izbach Skarbowych zostały dokonane ważne no
minacje i przesunięcia na stanowiskach kierow
niczych.

Dotychczasowy dyrektor gabinetu ministraProtesty Niemiec w Moskwie

konsul generality w Strassburgu Jerzy Le
chowski. Konsul z Lyonu Sosnowski prze
niesiony został na stanowisko konsula w 
Strassburgu. Sekretarz ambasady R. P. w 
Paryżu, Władysław Mierzyński, został 
mianowany konsulem R. P. w Lyonie.

Na miejsce przeniesionego do centrali 
M. 5. Z. zastępcy komisarza generalnego 
w Gdańsku, radcy Zientkiewicza, miano
wany1 został radca Barański. Kierownictwo 
biura generalnego komisariatu w Gdańsku 
powierzono dotychczasowemu konsulowi 
R. P. w Olsztynie, Zaleskiemu.

kanclerz Hitler polecił, aby protest został 
powtórzony i to w formie jak najbardziej 
stanowczej.

Rzeczywiście też, jak donosiliśmy, dnia 
15 bm. charge d'affaires Rzeszy, radca v. 
Tippelskirch złożył zastępcy komisarza 
spraw zagranicznych Krestińskiemu for
malny protest przeciw aresztowaniu 23 o- 
bywateli niemieckich.

Krestinskij zakomunikował nazwiska 
14 oskarżonych, oświadczając, że część 
aresztowanych oskarżona jest o szpiego
stwo, część o tworzenie organizacyj anty-

Nominacja ta pozostaje w związku z tym, że 
funkcje gabinetu ministra mają być włączone 
do tego departamentu. Dotychczasowy dyrektor 
departamentu pierwszego p. Węgrzynowski, 
mianowany został dyrektorem departamentu ak
cyz i monopolów.

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim naczelni
kiem wydziału skarbowego mianowany został 
sędzia Najwyższego Trybunału Administracyj
nego p. Jan Urban. Dotychczasowy naczelnik 
tego wydziału, Antoni Kankofcr, po wysłużeniu 
pełnej emerytury przeszedł w stan spoczynku 
w IV grupie uposażenia.

Poza tym dyrektor warszawskiej izby 
okręgowej dr. Edward Tomkiewicz prze

szedł do Krakowa, dyrektor krakowski dr, 
Michał Rządkiewicz do Łodzi, dyrektor 
łódzki Zygmunt Kucharski do Lwowa, a 
dyrektor lwowski Józef Greger objął sta
nowisko dr. Tomkiewicza w Warszawie. 

Drugie koło wymienne obejmuje trzy 
" ‘ w W arsza

wie p. Edward Ratyński przeniesiony zo
stał do Białegostoku, białostocki dr. Adam 
Piasecki do Nowogródka (gdzie stanowi
sko dyrektora wakowało), opróżnioną zaś 
dyrekturę w Warszawie objął naczelnik 
wydziału w min. skarbu p. Adam Guzików* 
ski.

Wreszcie dyrektorem izby brzeskiej, na 
miejsce p. Wacława Denisewicza, został 
dr. Tomasz Kwasik, przeniesiony z Lubli
na, dokąd delegowano na kierownika p. 
Stanisława Namysłowskiego, naczelnika 
wydziału w izbie grodzkiej w Warszawie.

Humoi
RZECZY PIĘKNE

■— Słyszałeś, że Kas- 
przalcówna namalowała 
swój autoportret.

— Co ty mówisz?
i— Pierwszorzędnie tra 

fiony. Wstydzi się go po
wiesić,

LEKARZ.
Wincenty Lebioda, no

toryczny alkoholik, udaje 
się do lekarza.

— Marnie, panie esku
lap, kłuje mnie w boku 
jak cholera i co wieczór 
mam zamroczenia.

Lekarz bada skrupulat- 
Bie Pacjenta.
. Radzę panu tylko 
jedną rzecz — mówi w 
końcu — zamiast wypić 
kieliszek wódki, niech 
pan zje jabłko.

Lebioda patrzy ze zdzi
wieniem na lekarza:

— Coś pan z byka 
spadł? 25 iabłek dzien
nie?

ZACHĘTA.
w- Wyobraź sobie, że 

byłem wczoraj na wysta
wie. Twój obraz jest jedy
nym, na który można pa
trzeć.

*— Co ty mówisz?
— Słowo ci daję. Przed 

Innymi jest niemożliwy 
tłok.

TU WYCIĄĆ!
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ćzarnycli m urów ? Poszedłem  tam  nazaju trz. Gdy 
m nie spostrzegł, odpraw ił służbę i przyjął m nie z ca
łym  spokojem . Bożel Ile słów wyszło z ust jego... 
Niewiele zrozum iałem  z tego, co mówił do m nie. 
Twierdził, że M arta jest jego i, że pozostanie zawsze 
jego. Ze ją  zam ierza zabrać do Londynu, w ykształ
cić i zapewnić je j należne stanowisko... Postaw iłem  
m u tylko jedno pytanie;

—  Czy ona m a żyć z panem  w grzechu??
Spojrzał na m nie, jak  gdyby m u się zdawało, że

mówię od rzeczy.
—  Już od miesięcy zdecydow ała się pańska córka 

n a  ten związek i m usi się pan z tym  pogodzić.
Powziąłem  wówczas postanow ienie, k tó re od tej 

chw ili było m yślą przew odnią m ych poczynań. Po
stanow iłem  go zgnębić, zniszczyć, w ysiadyw ać n a
przeciw  jego ponurych m urów  z biblią na  kolanach, 
dopóki te m ury  nie zaczną się w alić i dopóki chw asty 
nie zarosną drogi, k tóre do nich prow adzą... Dlatego 
w łaśnie tu ta j powróciłem  1

—  I nic nie może zm ienić tw ych postanow ień, 
w uju? — zapytał Dawid.

—  Słuchaj Dawidzie! odparł stary. •— Czy ty 
przypadkiem  nie zmieniłeś się?... A może chcesz ml 
powiedzieć, że nie dotrzym asz danej m i obietnicy?

Dawid wziął w uja za rękę.
—  Nie! — odrzekł. — Słowa nie zmienię! Część 

przyrzeczenia spełniłem  już nawet. Sprzedałem  m ar
kizowi na weksel czterdzieści tysięcy mych akcy j naf
towych, k tó re  są m niej warte, aniżeli papier, na w ek
sel zużyty... Oszukałem go po prostu. W eksel płatny 
jest za trzy miesiące. Ustąpię ci go i możesz ogłosić

go bankrutem !
Starzec powstał i wyprostował się. Oczy jewró-
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Dawid przeszedł przez m ostek I szybkim k ro 
kiem  podbiegł do starego swego wuja, k tóry  siedział 
przed dw orkiem .

— Czy to ty, m ój chłopcze? —  zawołał stary, w y
ciągając obie dwie ręce do Thaina. —  Dobrze, żeś 
przyszedł. Jestem  sam, więc się nagadam y do woli. 
Dawno już nie widziałeś tych kątów... Czy poznałeś 
tw oje rodzinne strony? Siadaj obok mnie. Czuję się 
już bardzo starym  i b rak  mi sił nieraz...

Dawid przyniósł sobie krzesło z dobrze m u zna
nej kuchni i siadł obok wuja.

Jakże się zm ienił i zestarzał biedny wujaszek od 
pow rotu  do ojczyzny! Zgarbiony, z tą  w ielką białą 
brodą, w ydaw ał się jakim ś patria rchą, groźnym  i ta 
jem niczym .

—  Nie p rzypatru j mi się tak, Dawidzie! Nie bę
dę ta ił przed tobą m oich myśli." O statnie dni w ydają 
mi się snem, przykazaniem , k tó re przytoczone jest 
w Piśm ie świętym, ale którego n ik t dotychczas nie 
wypełnił. K rew na m oja, M aria W ells nie przem ów iła 
do m nie jednego słowa. Zaledwie uścisnęła m i rękę 
na przyw itanie. Ten pałac przed nami... p rzeklęty  
niech będzie na  wieki! Nie b rak  w nim  jednego k a 
m ienia, ale okna są puste, nikogo w nich  nie widzę, 
W idzisz te chw asty na traw niku, te osty i dzikie ziel
sko w parku?  T rzym ają dwóch ogrodników , a d la 
dziesięciu byłoby co do roboty... A ta  aleja, pełna b u 
rzanów, m chu i pleśni. Dziewiętnaście tysięcy fu n 
tów w ydał na  proces ze mną... P anu  Bogu dziękuję, 
mój Dawidzie, że mogłeś twymi pieniędzm i pom agać 
mi podtrzym yw ać ten proces, inaczej zgniótłby m nie 
m arkiz, bo wszakże w dzisiejszych czasach jedynie 
pieniądz coś znaczy

ły. zam yśleniu w yjął Dawid z kieszeni kapcjucK
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Hiszpania bez haka dział
Przed wybuchem . wojny światowej 

wspominano dość często o wróżbie, doty
czącej Alkazaru. O pochodzeniu jej trudno 
było powiedzieć coś konkretnego. Dość 
wspomnieć, że w różba ta istniała i w  opo
wiadaniach jedno pokolenie przekazywało 
ją drugiemu. A że początkami? swoimi się
ga czasów Hiszpanii królewskiej, nic więc 
dziwnego, że fabuła jej jest treści m o n ar 
chistycznej. W różba ta głosi, że Alkazar 
swoją chwałą i świetnością tak długo bę
dzie słynął, jak długo symbolem Hiszpanii 
będzie korona królewska. W  takiej chwili 
jednak, w  której królowa, płacząc, opuści 
Hiszpanię, będąc zmuszona szukać schro
niska za granicą, szczęście Alkazaru i jego 
rozkwit zniknie.

Gdy uciekinierzy z obcych krajów będą 
szukali sprzymierzeńców w  Hiszpanii, a 
bezbożnicy Pańskie świątynie zamienią w  
rumowisko, w  kupy gruzów, wówczas na
dejdą dla mieszkańców Alkazaru najtrud
niejsze i najcięższe dni próby. I będą mu
sieli być oni typii, k tórzy zniszczą gwia
zdę, mieszczącą się na wrogich sztanda
rach, a przez którą spadać będą na Hisz
panię wszelkie nieszczęścia.

Dziś ta wróżba-legenda odżyła. W  cza
sie walk i po walkach o Alkazar często się 
ją powtarza.

Miasto pleśni —  Sewilla
Miasto pieśni — nie we W łoszech, jax- 

by  się spodziewać należało, lecz na innym 
półwyspie położone, wprawdzie w  nieda
lekim sąsiedztwie, w śród zupełnie innych 
warunków, tworząc szeroko znane melo
die swoiste. Kolebką pieśni, obiegających 
całą Hiszpanię, jest Andaluzja, a jej punk
tem centralnym — Sewilla.

W  murach tego miasta rodzą się melo
die i teksty w  sposób charakterystyczny 
i oryginalny. W ystarczy, aby w  piękny 
wieczór zaczął ktoś nucić czy gwizdać 
nową melodię, a już podchwytuje ją drugi, 
trzeci i tak dalej. Do melodii rodzi się 
7. miejsca tekst, a na drugi dzień już sze
reg orkiestr gra tak pow stałą w  nocy pio
senkę.

Potem  staje się ona już zupełnie natu
ralną własnością pięknych ustek — Sewil- 
lanek. Jej melodie rozlegają się z poza ża- r 
luzyj, w  czasie spacerów, na wycieczkach, 
przyjęciach. Śpiewają wkrótce wszyscy. 
Pieśń zdobywa Andaluzję, a następnie ca
łą Hiszpanię.

W  ten sposób echo, przynoszące dźwięk 
rzuconej melodii przez przypadkowego 
kompozytora, staje się w szybki sposób 
skarbem całej Hiszpanii.

Wróżba Alkazaru
natrętnych, rozleniwionych wagabundów 
południa, będących plagą turystów  i w y- 
cieczkowiców. . .  Ma swój w łasny typ, 
odznaczający się dużą oryginalnością, któ
rej zresztą nie brak całej Hiszpanii.

Do bardzo oryginalnych typów należą 
żebracy, a raczej biedni chłopi pewnej wsi 
kastylskiej, położonej na dużym szlaku tu
rystycznym, z którego należy zboczyć na 
kilkanaście minut, aby dostać się w oko
lice tak malownicze, że żaden z turystów 
nie może sobie odmówić tej przyjemności, 
aby tam nie dojechać. U wjazdu do wsi 
tej stoi kilka dużych slupów, na których 
są umieszczone półeczki. Na półkach tych 
wystawiają chłopi wieczorem czaszki 
ludzkie. W ewnątrz każdej czaszki znajdu
je się lampka, oliwna, która przez oczodo
ły, poprzez szczęki oraz kość nosową rzu
ca blaski. Przez wąską drogę między słu

pami muszą przejeżdżać wszystkie samo
chody. Dojechawszy do tego niesamowi
tego miejsca, niejeden chętnieby zawrócił, 
aby oszczędzić sobie widoku i uniknąć 
wrażenia, jakie wywołują te bądź co bądź 
bardzo dziwne znaki orientacyjne. Lecz 
uczynić tego nie może. Droga jest tak 
wąska, że żaden wóz nie może zawrócić. 
Zmuszony więc jest dojechać aż do końca 
drogi.

Tam oczekuje zdumionych turystów  
starzec o długich, siwych włosach, który 
wygłasza krótką orację, tłumacząc, że ca
ła wieś jest bardzo biedna, wobec czego 
prosi o jałmużnę.

Nikt się długo nie namyśla. Ofiary pły
ną szybko, a są przyjmowane znowu do 
niezwykłej skarbonki, bo również zrobio
nej z czaszki ludzkiej.

dS llhka i z daleka
NAJSZYBSZY POCIĄG 

8-wagonowy pociąg o liniach opływowych 
„Silver Jubilee“, pobił dotychczasowe rekordy 
szybkości, pędząc 113 mil na godzinę, gdy był 
w drodze z Newcastle do Londynu w Anglii. 
Przeciętna szybkość jego wynosiła 110.8 mil 
na godzinę, lecz pasażerowie tego nie odczuli 
i wielce się zdziwili, kiedy oznajmiono im po 
tym, że jechali pociągiem, który pobił wszyst
kie rekordy.

ARCHIWUM FILMOWE WE FRANCJI 
W Paryżu zawiązało się towarzystwo, ma

jące na celu założenie i konserwację zbiorów 
filmów francuskich, począwszy od najwcze
śniejszych obrazów przedwojennych, jak obra
zy fantastyczne Georges Melies, obrazy sensa
cyjne Zecci-Rolliniego, czy też pierwsze kres
kówki E. Cohla aż do filmów dzisiejszych. 
Opiekę nad powstającym, dzięki poparciu wszy
stkich organizacyj zawodowych ekranu fran
cuskiego, zbiorem, objęli wybitni reżyserowie: 
Abel Gance, Jacques Feyder, Rene Clair, Mar
cel L‘Hcrbier, Jean Epstein i Germaine Dulac.

WŚRÓD RUIN KOŚCIÓŁ KA HISZPAŃSKIEGO

W

N A  RATY

e x p r e s s
Prospekty i cenniki gratis

KROMCZYtiSKI

Wkurzonego grana!

M. B. Częstochowskiej na wszystkich sztanda
rach Akcji Katolickiej. Czytamy tam m. iri.: 

„Słyszymy w czasach obecnych o wojnie i 
zamiarach wojennych, słyszymy także o bez
bożnictwie i komunizmie. Mamy atoli po prze
ciwnej stronie armię obrony, znaną pod nazwą 
Akcji Katolickiej i posiadającą miliony człon
ków. Każda jednak armia posiada swój sztan
dar, swój znak. Dlatego zwrócono się do pra
sy, by niezliczonym zastępom Akcji Katolic
kiej zaproponować oficjalne uznanie wizerun
ku Królowej Naszej z Jasnej Góry („Our Lady 
of Bright Hill“) za sztandar, znak i godło Ak
cji Katolickiej. Istnieją ku temu poważne ra
cje. Matka Boża z Jasnej Góry sama ten wi
zerunek obrała i za sztandar swój przyjęła, 
gdy w zwycięskiej walce użyty był w r. 1920 
na placu boju przeęiw hordom komunistów. 
Sławne to pierwsze zwycięstwo nad bolszewi
kami znane jest w Polsce pod mianem „Cudu 
nad Wisłą“, przyszło bowiem niespodziewanie, 
gdy armia bolszewicka stała u samych wrót 
stolicy — Warszawy i nic, prócz cudu, nie

Wizerunek M B. Częstochowskie)
na sztandarach Akcji Katolickiej w Ameryce

Jak żebrzą w Hiszpanii?
Hiszpania ma też swoich żebraków.

W kilku czasopismach katolickich Dalekie
go Zachodu Stanów Zjedn. Ameryki Północnej 
ukazały się niedawno wizerunki Matki Boskiej

Lecz nie tylko takich, jakich spotyka się Częstochowskiej z jednakowym mniej więcej 
wszędzie, na całym świecie i do których podpisem: „M. B. Częstochowska — Patronka 
już się wszyscy przyzwyczaili. I nie tych Akcji Katolickiej“.

Niektóre pisma, jak np. „The Register , 
wychodzący w Denver (Colorado) i „Our Sun
day Visitor“ z San Francisko podały przy tym 
dłuższe objaśnienia i historię obrazu. W „Our 
Sunday Visitor“ znajdujemy nadto artykuł, u- 
zasadniający projekt umieszczenia wizerunku

skę do proszenia o pokój.
Również w r. 1583 przed słynną Odsieczą 

Wiedeńską, król Jan Sobieski na czele 67 ię- 
cy wojska modlił się najpierw w kaplicy .% B. 
Częstochowskiej o zwycięstwo w bitwie^ 300- 
lysięczną armią turecką. Jak widzimy,,, histo
ria i doświadczenie poucza, że warto v 
pod sztandarami Naszej Pani z Jasne 
Zresztą są oprócz lego i inne powod. " j't 
liczne, aby je wyszczególniać“.

Nadmienić wypada, że projekt uznania wi
zerunku M. B. Częstochowskiej za szt id a r 
Akcji Katolickiej, jak informują zaintere- iwa- 
ni, spotkał się z bardzo życzliwym przyj ciem 
ze strony episkopatu amerykańskiego. p
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z tytoniem  I podał starem u, k tó ry  zaczął nab ijać swtf- 
ją fajkę. *

—  To ładnie z twej strony, że pam iętałeś o ty 
toniu. Zapom niałem  przynieść sobie z miasteczka. 
Zmieniłeś się trochę, Dawidzie...

—  Czuję się jakoś inaczej, wuju... Ä w tobie nic 
się nie zmieniło od czasu pow rotu  do k ra ju?

— Co m asz na myśli, Dawidzie?
—  Nie um iem  tego dobrze wypowiedzieć. P rze

szedłem przez pola i łąk i i zobaczyłem pałac... Czu
łem  się jakby przeniesiony do la t dziecięcych... Gzy 
wiesz, co m am  na myśli, wuju?...

—~ Nie.
—  Przypom niałem  sobie m inione czasy i pom y

ślałem, czy nie przypisyw aliśm y do niektórych rze
czy zbyt wielkiego znaczenia? T u taj nic się nie zmie
niło, w ujaszku. W szystko w ygląda jak  daw niej, we
soło i pogodnie...

Umilkł na chwilę, potem  m ówił dalej:
■— Gdy szedłem przez park , w styd mi było zam y

słów; jakie planujem y w stosunku do nich... Czy nie 
zgadzasz się ze m ną, w uju? Czy nie lepiej porzucić 
myśli, k tóre nas przytłaczają i rozpocząć inne życie, 
w zgodzie ze wszystkim i, w dobroci, w pojednaniu 
z ludźm i i z sobą samym?...

Stary Vont odłożył fajkę. Podniósł się i u jął sio
strzeńca mocno za ram iona, popychając go ku  w ej
ściu do domu.

— Słuchaj • m nie dobrze, Dawidzie! Do zm roku 
jeszcze dwie godziny, ale dzień powoli zapada, Czy 
słyszysz, jak szpaki naw ołują się? W iatr ucichł i wie
czór się zbliża... T utaj w łaśnie był jej pokoik. Zapu
k a ł do okna. A przez te drzwi zwykła była przecho
dzić... Nic się nie zmieniło... W idzisz to wielkie drze- 
3B>ł tam  dalej?... Schowałem się za nie, by  m nie nie.

TU WYCIĄĆ!
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'dojrzał, on, do którego w piersi m ej k ip iała  n iena
wiść, w którego gotów byłem  wycelować z dubeltów 
ki, jaką m iałem  przy sobie. Nikt nie dom yślał się m ej 
obecności. W szyscy byli pew ni, że poszedłem  do m ia
sta i, że nie w rócę przed północą. W tem  usłyszałem  
szmer. Odwróciłem  się ostrożnie w obaw ie, by  go nie 
spłoszyć. Z pokoju  swego wyszła M arta... Podszedł 
ku  niej. O plotła go ram ionam i i przyciągnęła k u  so
bie. Przeszli tuż obok drzewa, za k tó rym  czaiłem  się. 
R aptem  drgnęła, widocznie przeczuła m o j ą  obecność, 
lub dostrzegła. Zanim  zdołałem  złożyć b roń  do strza
łu, w yrw ał mi ją  i rzucił w  krzaki. Zam ierzyłem  się 
n a  niego pięścią, lecz ją  odtrącił, podły uwodziciel. 
Był silniejszy ode m nie i zwinniejszy.«* Jeszcze dzi
siaj m i wstyd... Byłem podniecony i straciłem  rów no
wagę ducha, a on zachow ał zim ną krew...

— Nie ośm ieszaj się, Vont! rzek ł chłodno. 
— Ja  i tw oja córka jesteśm y jednej myśli. Jeżeli masz 
mi coś do pow iedzenia, przyjdź ju tro  z ran a  do pa
łacu. D ubeltów ka leży w zaroślach, odnajdziesz ją  
łatwo!

Odwrócił się ode m nie i pocałow ał M artę w rę- 
kę, jak  zwykle w itał dam y w swym pałacu, gdy przyj
m ował gości.

W iedział, że mogłem podnieść dubeltówkę i po
łożyć go trupem  na m iejscu, ale stałem  jak skam ie
niały, zam iast za nim  pobiec... Słyszałem tylko cichy 
płacz Marty...

W ieczór zapadł, a ja przemykałem się w ciemno
ściach, jak zbity pies...

— Dlaczego powracasz myślami do tych złych 
chwil, wuju? — spytał Dawid. Poco zatruwać so
bie życie?

—• Jakto po co? odparł starzec złowrogo. —  
Czy wolno m i stłum ić wspom nienia na  w idok tyeti

vC

H w tto »
SZKOCKIE ŻYCZENIA".
— Dzień dobry , panie 

O 'C onnor, wita O'Brien 
swego sąsiada, rzeźnika.

— Dzień dobry, kocha
ny panie O'Brien!

Dziś są moje uródzi- 
ny> drogi sąsiedzie. Powi-i 
nięn mi pan zrobić prex 
2ent z jednej kiełbasy.

— A to dzisiaj pan 
święci swoje urodziny, pa
nie O'Brien! Więc życzę 
panu, żeby pan żył tak 
długo, aż pan dostanie 
ode mnie taką kiełbasę.

ODMŁODZONY KOHN.
Pięćdziesięcioletni Izy

dor Kohn przeczytał ogło
szenie chirurga wiedeń
skiego, specjalisty od za 
biegów -odmładzających. 
Jedzie więc do Wiednia, 
zapisuje się do kliniki i 
stawia chirurgowi nastę
pujący warunek:

— Koszt operacji nie 
gra dla mnie żadnej roli. 
Chodzi tylko o to, abym 
się stał znów osiemnasto
letnim młodzieńcem.

— Bardzo proszę — od
powiada chirurg. — Tego 
mogę się podjąć.

Po dłuższej kuracji, od
młodzonemu Kohnowi 
wręczają rachunek. Ten 
jednak odmawia zapłace
nia.

— Ani myślę — krzy
czy. — Jestem niepełno
letni! Proszę się z wrócić 
do moich rodziców.
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I
Zarząd Ligri bada

sprawę meczu IKS - Dato
w Poznaniu

W poniedziałek Zarząd Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dokonał w Warszawie losowania, 
gdzie odbędzie się finałowe spotkanie piłkar
skie o „Puchar Polski“, do którego zakwalifi
kowały się reprezentacje okręgów: krakowskie
go 1 poznańskiego, dzięki odniesionym ostatnio 
zwycięstwom z Ligą i Pomorzem.

Los padł na Poznań 1 łam leź rozegrany 
zostanie w niedzielę ciekawy mecz, będący o- 
statnlą sensacją piłkarską tegorocznego sezo
nu.

Potiadamy 100 000 piłkarzy
Onegdaj kartoteka PZPN przekroczyła licz

bę 100.000 zgłoszonych zawodników. Numer 
stutysięczny otrzymał piłkarz, Kazimierz Ma- 
iusa, zgłoszony do Czarnych (Radom).

Gdyby. jednocześnie z rozwojem w szerz, 
podnosił się poziom naszego piłkarstwa w 
z wyż — bylibyśmy jednym z mocarstw piłkar
skich świata. Niestety, rezerwy naszej „ekstra
klasy“ piłkarskiej są bardzo skromne, tak że 
nie możemy, jak to wykazała praktyka wysta
wić dwóch pełnowartościowych „jedenastek“.

— W niedzielę, 29 bm. odbędzie się w Ber
linie mecz piłki nożnej między reprezentacja- 
mi Krakowa i Berlina.

Skład Berlina został już ustalony i przed
stawia się następująco: Burzicky, Emerich,
Tiefel, Appel, Radek, Simon, Ballendat, F ran
ke, Bernt, Dabt i Halin.

— Kalendarzyk niemieckich międzynarodo
wych spotkań piłkarskich na r. 1937 nie prze
widuje meczu z Polską. Prawdopodobnie mecz 
Polska — Niemcy rozegrany zostanie dopiero 
w 1938 r.

Z Warszawy donoszą, źe w związku z sze
regiem dalszych pogłosek o nowych aferach ła
pówkowych na meczach ligowych, zebrał się 
zarząd Ligi w celu wyjaśnienia tych spraw.

W  związku z zarzutami pod adresem graczy 
Ł. K. S., którzy mieli przyjąć pewne sumy za 
przyczynienie się do porażki swego klubu z 
Dębesn, zarząd Ligi, wobec dość niejasnych 
oświadczeń zarządu L. K. S, postanowił zażą
dać od kierownictwa ekspedycji tej drużyny 
na mecz z Dębem, dokładnych wyjaśnień.

Jednocześnie zwrócono się do Wisły i Ru
chu z żądaniem przysłania pisemnego przesłu
chania graczy, którym zarzucono, że Dąb wda
wał się z nimi w konszachty.

Na razie trudno jest przewidzieć, czy nowe 
pogłoski są prawdziwe. Jeśli chodzi o mecz 
Śląsk - -  Garbarnia, to obecny stan rzeczy, zda
je się wykluczać jakiekolwiek nieprawidłowo
ści, natomiast sprawa meczu Dąb —• Ł. K. S. 
wymaga dokładnego przeprowadzenia śledz
twa.

Ruch nadesłał do Ligi wyjaśnienia na zapy
tania w sprawie swej wyprawy do Francji. 
Ruch twierdzi, źe dodatkowe wynagrodzenie 4 
tys. zł. dotyczyło paszportów itd. Liga zażądała 
obecnie szczegółowego wyjaśnienia tych wydat
ków.

SPORTOWA ROZPRAWA SĄDOWA
W  poniedziałek odbyła  się w  sądzie  g ro d z ,  

kim w  Wilnie ro zp raw a  s ą d o w a  z oskarżenia  
związku  M akabi w  Polsce, k tóry  d om aga ł  się 
od  W KS. śm ig ły  odszkodow an ia  w  sumie 1000 
zł., za rozegranie  2 -c h  spo tkań  piłkarskich 
w  r. 1935. W K S Śmigły odmówił wypłacen ia  
o dszk o d o w an ia  ze wzg lędu  na  to, że M akabi 
przysłała  d rużynę  re ze rw o w ą  a nie reprezen
tacy jną,  jak  głosiła um ow a.  N a rozprawie  
W K S  Śmigły p rzedstawił  sądow i wiele doku

mentów  i listów  stw ierdzających, że M akabi Rozprawa i wyroić wywołały w  Wilnie du. 
nie dotrzym ała umowy jeżeli chodzi o skład że zainteresowanie, nie ulega wątpliwości, źe 
drużyny. w yrok ten ma duże znaczenie, gdyż obecnie

Sąd w ydał w yrok, mocą którego pow ódź , drużyny będą musiały przysyłać zgodnie z u- 
two cywilne związku M akabi zostało oddalone, ihową pierwsze drużyny a nie rezerwy, jak  to 
Poza tym na rzecz śm igłego zasądzono kosz- było dotychczas stale praktykowane me tylko 
ta  postępow ania. zresztą w  Wilnie ale i w  innych miastach.

Kajakowcy nie mogą się pogodzić
„Zaznaczyć bowiem należy, źe dr. Lustro

wi udało się skumulować w swym ręku duży 
odsetek głosów klubów młodszych, mało inte
resujących się sprawami PZK i nie obznajo- 
mionych z tokiem prac okręgu, wskutek czego 
lista, forsowana przez niego mogła być prze
głosowaną, do czego jednak delegaci klubów, 
mających na celu ogólne dobro PZK dopuścić 
nie chcieli.

Na interpelację jednego z delegatów, dla
czego tak uparcie trwa przy swojej liście, dr. 
Luster oświadczył, że pewna' osobistość S 
Warszawy, której nazwiska wyjawić nie chciał, 
porticzyła mu wytrwać na tym stanowisku.

Enuncjacja ta, zrozumiana przez delega
tów, jo początek dyktatury w sporcie (co jest 
nie do pomyślenia) spotkała się z ogólnym O- 
burzeniem i oświadczeniem delegatów 11 klu
bów z 506 członkami, że w razie przejścia Ib 
sty dra Lustra natychmiast obrady opuszczą 1 
wystąpią a PZK.

Pomimo usilnych starań przewodniczącego 
zjazdu do porozumienia nie doszło, wobec 
czego postanowiono zjazd odroczyć do 29 bm. 
i zwrócić się z relacją do zarządu głównege 
PZK w Warszawie“.

. .. l i. . ..... y

Przed kilku tygodniami pisaliśmy o nie
zdrowych stosunkach, panujących w sporcie 
kajakowym Okręgu Małopolsko-Sląskiego. Pod 
koniec sezonu zawieszono niesłusznie wszyst
kie czołowe kluby Śląska, które dążyły do u- 
zdrowienia,. panujących stosunków i przeciw
stawiały się nieracjonalnej i niefachowej robo
cie kapitana związkowego, p. Lustra z Krako
wa. Zawieszenie klubów śląskich zostało za
twierdzone przez Polski Związek Towarzystw 
Kajakowych w Warszawie, na co towarzystwa 
śląskie zgodnie zaprotestowały, wnosząc od
powiedni sprzeciw do PZK., PUWF i PW.

W niedzielę odbył się w Krakowie zjazd 
delegatów okręgu małopolsko-śląskiego, który 
obesłało 27 klubów. Sprawę zawieszenia ure
gulowano, anulując go. Dyskusja nad uzgod
nieniem list wyborczych do nowego zarządu 
trwała 12 godzin, nie przynosząc pozytywnego 
rezultatu. Powodem tak długiej dyskusji i nie
zgody między poszczególnymi delegatami było 
uparte stanowisko kapitana związkowego, p. 
Lustra, którego należałoby wreszcie usunąć ze 
związku. Osoba tego pana od dłuższego czasu 
jest już powodem najrozmaitszych rozdźwię- 
ków i hamuje normalny rozwój sportu kaja
karzy.

Jedno z pism krakowskich, omawiając o- 
brady niedzielne podaje:

Mioty sportowe we Francji wslępulą do zwlązkn Komunistycznego
Polska prasa emigracyjna we Francji, s 
,rudawcem“ na czele podaje alarmujące 

jy^jcl, o systematycznym upadku polskich 
W <Ż -racyjnych klubów sportowych, o braku o- 

*. ńl ze strony placówek dyplomatycznych, co 
wyzyskiwane jest przez komunistów.

Ostatnio komuniści przeprowadzają dużą 
j iapagandę, aby kluby polskie występowały z 
I Lskicgo Związku Piłki Nożnej.

Dotychczas wystąpiły z PZ PN  u : „W isła“ z
Ilnumlnłł. Tlnn<l5f»r>M ■ T n « « _

do komunistycznej organizacji sportowej • „Fe
deration Sportive Ouvriere“.

Jest to skandal, jakich małot Winić tu na
leży przede wszystkim nasze placówki dyplo
matyczne 1 światowy Zw. Polaków Zagranicą.

Ze strony naszych placówek dyplomatycz
nych we Francji opieka jest prawie żadna. 
Przy ambasadzie polskiej w Paryżu istnieje 
referat wychowania fizycznego i sportu. Refe
rat ten nic konkretnego dla sportu nie czyni.

Siillaumlne, „Dunajec“ z Loos en Gohelle 1 Zajmuje on się tylko ód czasu do czasu wyda- 
„polonia“ a Mazlngarbe. Kluby te zapisały się sraniem do klubów sportowych mało znaczą-
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23 nowe rekordy światowe
ustanowiono w lekkiej atletyce w roku 1936

Rok 1936 był specjalnie bogaty w rekordy 
światowe w lekkiej atletyce. Przyczyniła się 
do tego w niemałym stopniu olimpiada, guzie 
w największej konkurencji, jaką kiedykol
wiek zdołano zgrupować na świecie, sypały 
się najlepsze wyczyny, obalając teorię O grani
cach ludzkich możliwości.

Już na początku sezonu, w okresie jprzed- 
ollmjskim uzyskano kilka rekordów świato
wych, co było jakby przedsmakiem fenomenal
nych rezultatów berlińskich. Serię tegorocz
nych rekordów światowych zapoczątkował, 
mistrz olimpijski z roku 1932, Argentyńczyk 
Zabala, który 19 kwietnia na bieżni w Mona
chium pokrył dystans 20.000 mir., w czasie 
1 godz. 04 min. 02 sek., a więc lepiej od »la- 
łe go rekordu Nurmlego.

W czerwcu, Mattl Järvlnen rzucił oszcze
pem 77.23 mtr., poprawiając własny rekord.

W kilka miesięcy po tym nadchodziły z 
Ameryki wieści o wynikach, którym niejedno- 

0Jo‘e *rudno było dać wiarę.
1- Hpca na stadionie w Princentown, Ame

rykanin Lash pobił rekord Nurmlego na 2 mi-
,e’ ,'V7 ‘,:!Łicm 8B2-4 min.

13 Hpca murzyni: Johnson i Albritton prze
szli w skoku w zwyż fantastyczną wysokość, 
2.07 mtr. Na tych samych zawodach, Varoff 
skoczył o tyczce 4.42 mtr.

19 Hpca, murzyn Wiliams, który rok wcze
śniej był zawodnikiem zupełnie nieznanym, 
poprawił w Chlgaco jeden z najbardziej wy
śrubowanych rekordów, na dystansie 400 mtr., 
fenomenalnym czasem, 46.1 sek., a Towns 
przebiegi 110 mtr. z płotkami w 14.1 sek.

Na igrzyskach w Berlinie kolejność ustana
wianych rekordów była następująca:

1500 mtr. 3.47.8 min. Lowelock — Nowa 
Zelandia.

(frójskok w  1600 mtr. Tajłmą =» Japonia.

4X100 mtr. ~  39.8 sek. USA.
Dzlestęclobój — 7900 pkt. — Morris USA.
Poza tym na Igrzyskach, Owens uzyskał na 

100 mtr. rekordowy czas 10.2 sek., który z 
powodu silnego wiatru nie mógł być uznany.

■ Po olimpiadzie wielu zawodników nadal po
zostało w doskonałej formie. W licznych star
tach, w miastach europejskich ustanawiali oni 
nowe rekordy. I tak:

15 sierpnia, biegacze USA w Londynie uzy
skali: na 4X1 mil. 17.17.2 min.

27 sierpnia, Towns — USA poprawił wła
sny rekord na 110 mtr. a płotkami na bieżni
W OSlo, czasem 13.7 sek.

W deleń później na tej samej bieżni, Cun
ningham — USA wygrał 800 mtr., w czasie no
wego rekordu 1.49.7 min.

4 września, Węgier Szabo zaatakował z po
wodzeniem w Budapeszcie rekord Ladoumc- 
gue‘n na 2000 mtr. t uzyskał czas 5.20.4 min.

16 września, Fin Hiickert w Sztokholmie 
przebiegł 3000 mtr. w 8.14.8 min.

Ten sam zawodnik ustanowił następnie no
wy rekord, 24 września również w Sztokhol
mie na 2 mile W 8.57.4 min.

24 września w Wltpurl, Fin Isohollo za jed
nym zamachem uzyskał w jednym biegu re
kordy na: 7 mil — 34.46.8 min., 8 mil — 
40.02.2 min., 9 mil — 45.13 min., 15 km. — 
45.15.4 min.

, Ogółem ustanowiono w minionym sezonie 
23 rekordy światowe męskie. Na listę rekor
dzistów światowych wpisane zostały nazwiska: 
6 Amerykanów, 3 Finów, Argentyńczyka, Wę
gra, Japończyka 1 Nowozelandczyka (ule li
cząc nazwisk a drużyn sztafetowych).

Warto zaznaczyć, źe w roku 1032, t. J. w 
roku poprzedniej olimpiady, która odbyła się 
w Los Angeles ustanowiono 13 rekordów świa
towych.

cych okólników. Placówki zagraniczne winny 
nie tylko dostarczyć odpowiedniego poparcia 
materialnego, lecz i moralnego. Zupełnie ina
czej wyglądałby prestiż związku emigracyjne
go piłki nożnej, gdyby Francuzi wiedzieli, że 
stoi za nimi ambasada, czy konsulat. Mimo, iż 
polskie kluby sportowe Istnieją od wielu lat, 
nie mają one własnego boiska, wlanego sta
dionu.

Emigranci polscy nie mają gdzie trenować. 
Zachodzą nieraz wypadki, źe gdy przyjdzie 
chwila meczu, nie wiedzą, czy mecz się odbę
dzie, gdyż w ostatniej chwili może stadion za
jąć klub francuski.

Kluby więc polskie, należąc do PZPN nie 
mają żadnego dochodu I żadnego poparcia.

1 nic dziwnego, że ulegają hasłom bolszewic
kim i wstępują do organizacyj komunistycz
nych. Komuniści wykorzystują niezadowolenie 
sportowców, jakie się wytworzyło wskutek ma
łego zainteresowania przez odpowiednie nasze 
władze zarówno w kraju, jak za granicą.

W nadchodzącą niedzielę na Kasprowym 
Wierchu z okazji rocznicy uruchomienia ko
lejki linowej odbędą się pierwsze w tym sezo
nie zawody narciarskie, na program których 
złożą się: bieg zjazdowy I skoki na skoczni, 
wybudowanej w terenie. W zawodach weźmie 
udział elita narciarstwa zakopiańskiego, która 
od kilku tygodni, korzystając a dobrych wa
runków śniegowych w Tatrach pilnie trenuje.

Ze Śląska na zawody te wyjedzie najlepszy 
w tej chwili skoczek Ś. K. N., Kozdroń z Ka
łowie.

lOWil
mistrzostw Polski w Wiśle

Jak wiadomo, tegoroczne mistrzostwa nar
ciarskie Polski w konkurencjach klasycznych 
odbędą się y t Wiśle. W związku z tym skocz-

Sport szkolny na Slaskn
W Chorzowie odbyła się konferencja, po

święcona zagadnieniom wychowania fizyczne
go, sportu i przysposobienia wojskowego w 
szkołach Wojew. Śląskiego, zorganizowana 
przez Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu 
Wojew. Śląskiego. W konferencji, której prze
wodniczył kurator dr. Kopczyński, udział 
wzięli: insp. wyszkolenia p. w., mjr. Czuma, 
wszyscy obwodowi komendanci p. w., lekarze 
szkolni i poradni szkolnych sportowo-lekar- 
skich, wizytatorzy szkół średnich, dyrektorzy 
szkół, profesorowie wychowania fizycznego i 
kierownicy pedagogiczni hufców szkolnych.

Tematem obrad były sprawy programowo- 
organizacyjne, oraz metodyczno-wychowawcze.

Ustalono formy współpracy szkoły i woj
ska w zakresie p. w., omawiano sprawy p. w. 
specjalnie dla szkół zawodowych itp. ■ W za
kresie wychowania fizycznego omówiono sze
roko zagadnienie gimnastyki (przyrządowej), 
oraz sportu w szkole. Postanowiono w dal
szym ciągu utrzymać międzyszkolne kluby 
sportowe, które obecnie znajdują się w dru
gim roku swej próbnej działalności oraz po
stanowiono zwrócić szczególną uwagę na ra
cjonalną pracę w szkolnych kołach sporto
wych.

Ustalono terminy szeregu obozów i kursów 
sportowych dla młodzieży i nauczycielstwa, 
terminy imprez, pokazów itp. Wiele ciekawe
go materiału przedstawili szkolni lekarze 
sportowi.

NOWE KARY NA PIŁKARZY ŚLĄSKICH
Wydział Gier i Dyscypliny śl. OZPN. uka

rał na ostatnim posiedzeniu następujących pił
karzy: Madeję z KS. 20 Słupna 4 miesię
czną dyskwalifikacją; Potępę (KS 22 Mala 
Dąbrówka) 3 mies. dyskwalifikacją; Haina 
(KS 25 Wełnowiec) 3 mies. dyskwalifikacją; 
Dębskiego (KS Śląsk Świętochłowice) na 6 
mieś. Winklera (KS 22 Mała Dąbrówka) na 6 
mies., Schmidta (KS 09 Mysłowice) na 3 mies. 
Pieszyńskiego (KS Strzelec Maicoszowy) na 2 
miesięczną.; Wrotnego (na jeden miesiąc) 
Gontszego (TS 20 Bogucice) na 1 miesiąc; 
Kiecha i Hornika (KS Strzelec Marysz Morgi) 
na 6 miesięcy za wzajemne pobicie się Kraw
czyka (KS Śląsk Siemianowice) na 6 mies.; 
Paździora (KS 06 Mysłowice) na 3 miesiące.

ula narciarska w Głębcach zostanie odpowied
nio przebudowana, próg przesunięty do tyłu, 
co zwiększy możliwość uzyskiwania skoków 
do 60 mir. Projektowane jest również wybu
dowanie po obu stronach skoczni trybun die 
publiczności. 8

— We wszystkich kolach górskich śląskie
go Klubu Narciarskiego rozpoczęto suchą za
prawę. Kierownikiem ćwiczeń w Wiśle i Ma
lince jest p. Halama, w Koniakowie — p. Gaj
da, w Istebnej — p. Sikora, w. Ustroniu — p. 
Krzok.

*-t Na bieg sztafetowy 4X19 Km. to puchar 
FScliera, który jest równocześnie biegiem o 
mistrzostwo PZN., Śląski Klub Narciarski wy
śle prawdopodobnie dwie drużyny. Zawody 
odbędą się 31 grudnia br. w Zakopanem.

—« Pierwszy trening katowickiej grupy nar
ciarskiej ŚKN. odbędzie się w niedzielę na boi
sku Miejskiego Komitetu w. f. i p. w. o godzi
nie 9-tej. Na trening ten przybyć należy. * kil
kami, ‘



Kiedy „hajer“ w przodku siedzi 
i nabija dziury prochem, 
Froncek, korzystając z czasu, 
ciało swe pokrzepia trochę.

je kawę, gryzie „sznyty“ 
ile widzi, jak pod bokiem 
/zur porywa mu śniadanie, 

ddy je dostrzegł bystrym okiem.

Taszczy obrzydliwe zwierzę 
dwie kromeczki chleba w pysku 
i ucieka, aż się kurzy — 
byłe nie być Froncka blisko.«

mając jeszcze sporo kawy.« 
*a to szczur urządzi sobie 
■wielką ucztę z takiej strawy...

M IESIĘC ZN Y  ABONAMENT „7 G R O S Z Y " !  DOSTAW Ą DO  
D O M U  PRZEZ A G EN TÓ W  LUB PRZEZ POCZTĘ. W KRAJU 
2«Ł .2 .31  rP R IY  ZAM ÓW IENIU W URZĘDZIE PO CZT. ZŁ.141 m r m m m m

NAJMNIEJSZE PISMO JAKIEGO UŻYWAMY PRZY OGŁOSZENIACH JEST PETIT-CENNIK NALEŻY ROZUMIEĆ Z A  1 WIERSZ MM.LUB JEGO MIEJSCE
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„Sokoli" w pochodzie w 40 tą rocznicę założę nla „Sokoła" na Śląsku. — Na zdjęciach w gó
rze: starszyzna sokola; w dole: poczty sztandarowe

Ag. fot. „Siedmiu Groszy«' Czesław Datka,

Wielki człowiek
Mówi się stale, łe  u nas w Polsce jest wielu 

ludzi sławnych 1 wielkich, natomiast mało jest 
zdolnych. Jednak 1 cl wielcy mogliby dokonać 
wielkich rzeczy, o których cały świat by mówił. 
Np. coby mógł wielkiego zrobić dla nas p. Beck? 
iWlelel Przede wszystkim gdyby się więcej poli
tyką nie zajmował. Poza tym inni, wyjeżdżając 
na urlopy wypoczynkowe, wieleby się przysłu
żyli społeczeństwu, które żądałoby, aby urlopy 
le były bezterminowe! I wtedy tylko ludzie zdol
ni byliby wielkimi.

W  dniu wczorajszym stanął przed Sądem 
wielki, nie tyle człowiek, Ile sztukmistrz 1 ku
glarz, no a w dzisiejszych czasach wystarczy 
czynić sztuczki, omamiające ludzi, aby być 
sławnym 1 wielkim. Oto wielki sztukmistrz Se- 
raffino Talaricco, prawdziwe nazwisko Alojzy 
Fagalskl, oskarżony został o kradzież zegarka.

— Prześwietny paragrafie — tłumaczył się 
Fagalskl — jczdem tylko artyzdą produkującym

M e m t i c i c  
„fiedem  S ressn ‘e

ODPOW IEDZI REDAKCJI
— P. Teodor M. (abon. 4746) Bogucice.

Niesłusznie  się pan oburza.  R ysunek  jest  t. 
zw. „ w o d n y m  znak iem ” fab rycznym  i przed
s taw ia  M erkurego,  s ta ro ży tn eg o  pogańsk iego  
bożka  handlu. Do fabryki papieru  nie można 
o to żywić pretensj i .  M a ona p raw o  w ybrać  
sobie dowolny znak fabryczny,  zare jes t row ać  
go  urzędowo i umieszczać na  w szystk ich  sw o 
ich w yrobach ,  ich o pakow an iach  i reklamach.

— Abonent 86627. Należało odebrać nagro
dę, jaką przyznano, a nie zamieniać. Prawdo
podobnie lampki, które Panu przyznano, stoją 
do lej pory do dyspozycji Pana. — Ceny za wo
dę nie podwyższano. Jest to wybryk gospodarza,
0 którym należy zawiadomić posterunek policji. 
Właściciel domu nie ma prawa pobierania od 
lokatorów specjalnych opłat za wywóz śmieci
1 nie może ciągnąć zysków z wydzierżawiania 
liczników do światła.

— Palędzki, Grudziądz. Projekt z torebkami 
b. dobry. W najbliższych dniach prześlemy 500 
torebek i przeprowadzimy odpowiednią kam
panię.

— Józef Piotrowski, Szczakowa, Batorego 
450. List przesłaliśmy do oddziału naszego w 
Bielsku, Zamkowa 3.
" " — Robert Marek, Panłówkl. Za materiał 
dziękujemy. Prosimy o nadsyłanie wiadomości. 
Koszty portoryjne zwrócimy.

ZAPOWIEDŹ. Podaje się do ogólnej w iadom * 
ści, że 1) mistrz rzeźnicki Augustyn Franciszek 
Kalarus stanu wolnego, zamieszkały w Czecho
wicach Nr. 415, powiat Bielsko, syn mistrza 
rzeźnickiego Franciszka Kalarusa i jego żony 
Agnieszki z domu Gluza oboje zamieszkałych w 
Czechowicach, 2) niezamężna Katarzyna Monika 
Lipok bez zawodu, zamieszkała w Katowicach' 
III, ulica Narutowicza 5, córka zmarłego s*mel- 
cerza Hieronima Lipoka ostatnio zamieszkałego 
w Katowicach III i jego żony Marri z domu 
Ksionsczyk, zamieszkałej w Katowicach III, 
chcą zawrzeć związek małżeński. Obwieszczenie 
Zapowiedzi nastąpić winno w Katowicach i „7 
Groszy“. Ewentualne przeszkody co do zawar
cia tego małżeństwa należy natychmiast podać 
do wiadomości niżej podpisanemu urzędnikowi 
stanu cywilnego. Katowice, dnia 16 listopada 
1936 r. Urzędnik stanu cywilnego. 8756

BIURO detektywów poszukuje uczciwego pra
ktykanta z kaucją. Zgłoszenia Siedem Groszy 
pod 8740. 8755

SZAFKA szklana jest tanio do sprzedania, wiel
kości 1.10 mtr.X0.67 m.trX70 mtr. Cwielong 
Edmund, Siemianowice, ul. Słowackiego nr. 3.

8754

€ * ł o s x e n i a

się czarną i białą, tudzież innego koloru ma
gią. Sumienie moje czyste jak łza nowonarodzo
nego dziecka 1 nigdy ręce moje nie zostały spla
mione kradzieżą. Znalazłem się tutaj II tylko 
wskutek fatalnej pomyłki.

Oto jak cala sprawa przedstawiała się w wy
jaśnieniu jednego ze świadków — Józefa Po
mykały.

— Przyjechał, proszę sondu, ten czarodziej, 
to niby Serafflno Talaricco 1, dawaj urzondzać 
galowe przedstawienie. Do rozstawiony budy 
zaczęli złazić sic ludziska, płacone za bilety go
tówkom. Gdy już pod płachtom belo pełno, dzio
baty kapelmajstcr poczon ze swojem gitarzy
stom grać marsza i na scene wszedł chłopak z 
dzwonkiem. Podyndał trochi 1... lampy przy-7 
krencono, aby belo ciemni, bo, jak powladajom, 
„jak ciemno — to I przyjemno“ tembardztej, że 
publika bela różna, mieszana, Cisza bela jak 
ta lala, ino w końcu jakiś jegomość nie mógł 
czkawki wstrzymać po ostatnim większym. Wte
dy wytoczył się na scenę sam mistrz. Pogadał 
trochi po włosku i — walaj — krzyknoł na po- 
megiera, który poszedł prosić ptiblikie o zega
rek 1 pierścionki, które miały być pogniecione. 
Zebrał chłopak 2 zegarki i 4 pierścionki. Mistrz 
włożył to do moździerza 1 jak zaczął tłuc, tak 
zrobiła się miazga. Całych zegarków jednak nie 
mógł publice oddać, bo pomegier jego zapom
niał moździerze zamienić. Mistrz się zdenerwo
wał i walnął pomegiera w ucho, aż ten wleciał 
na orkiestrę. Jeden zegarek oddał i pierścionki, 
a za jeden zegarek oberwał mistrz lanie i zamel
dowano w komisariacie.

Fagalskl skazany został na 7 dni aresztu 
1 zapłacenie za zegarek poszkodowanemu S. W.

Wel.

2 PIERWSZORZĘDNI pomocnicy krawieccy na 
duże sztuki, którzy pracowali w dużych firmach 
mogą się zgłosić. Chorzów I, Wolności 43 I p.

8768

KRAWCOWA pierwszorzędna poleca się—dom 
poza dom. Szymkowiak Chorzów I, Wolności 72 
m. 1. 8767

PIEC wielki mocny, bardzo oszczędny, piecze 2 
chleby i gotuje razem, grzeje mocno, długo, la
tem chłodnie szybko. Jeden do gotowania z ko
mórką tanio na spłaty. Hajduki Sobieskiego 20 
Oskar. '8766

SZUKAM cichego wspólnika do dobrego intere
su z wkładem 2000 złotych. Oferty Siedem Gro
szy pod 5126d. 8765

POTRZEBUJĘ zaraz młodego biuralistę, który 
równocześnie spełnia funkcje kasjera za kaucją 
500 złotych. Oferty Siedem Groszy pod 5127d

8764

POLITURNIKA lub politurniczki poszukuje sto
larnia Katowice, Konopnickiej 5. 8763

POSZUKUJE się kucharki restauracyjnej z do
brym gotowaniem, na prowincję. Zgłoszenia 
Siedem, * Groszy pod nr. 5130d. 8762

SALON fryzjerski dla Pań i Panów bardzo do
bre położenie od zaraz do sprzedania. Zgłosze
nia Siedem Groszy pod „3000“ (5131d). 8761

FOTOGRAF(EA) Z kartą rzemieślniczą poszuki
wani natychmiast. S. Imielski Tarn. Góry, Pił
sudskiego 7. 8760

ZA długi mojej żony Marii z domu Balia nie od
powiadam. świtała Oskar — Świętochłowice.

■ ■ ■ 8759

ŁYŻWY, brzytwy, nożyce, maszynki do mięsa 
szlifuję pod gwarancją. B. JASIECKI Katowice, 
Plebiscytowa 6. 8758

POSZUKUJĘ zaraz pomocnika krawieckiego. — 
Piotrowice, Piłsudskiego'42. 8757

PIANINO, maszynę do pisania kupię. Oferty g 
ceną Moran, Katowice, Krakowska 126. 8747,

WDOWA lat 45, bezdzietna krawcowa, chce 
poznać wdowca z małą gotówką. Oferty Siedem 
Groszy pod „Nowy domek“. 8753

POMOCNIK kupiecki z branży towarów kolo
nialnych, krótkich i farb poszukuje posady od 
zaraz. Zgłoszenia do Siedem Groszy pod „Po
mocnik“. 8752

POKÓJ i kuchnia do wynajęcia. Szopienice, 
3 go Maja 56 m. 3. 8751'

KUPIĘ domek w okolicy Orzesza, Mikołowa lub 
Piotrowic. Zgłoszenia z podaniem ceny do Sie
dem Groszy pod „Domek“. 8750

UCZCIWA panna z kaucją do biura zaraz po
trzebna. Oferty: Polonia Rybnik „500“. 8748

KUPIĘ dom ze składem w dobrym położeniu w 
mieście, do 20.000 zł., wpłacam 10.000 zł. Zgło
szenia do Siedem Groszy pod „S. G.“. 8749

KUPIMY za gotówkę 100 centnarów jabłek, 200 
kilo orzechów. Oferty: Komitet uroczystości św. 
Mikołaja Redakcja Siedem Groszy. 8584

FIRANKI, STORY, DEKORACJE OKIEN. — 
MENCZEL, KATOWICE, P U  M. PIŁSUDSKIE
GO Nr. 2. 7531

MASZYNY do pisania, biurowe i walizkowe 
okazyjnie i na raty sprzedaje Remont, Katowi
ce, Dworcowa 18. , 8246

MASZYNY do szycia „SINGERA“, „PFAFFA“, 
nowoczesne okrętki, dziurkarki,, mereżkarki, 
plisówki, rymarskie, kuśnierskie, FRYKOTAR- 
SKIE okazyjnie poleca: Katowice, Gliwicka 24a. 
_______________________________ 8366

KORZYSTNA OKAZJA dla POSIADACZY O- 
BLIGACJI PANSTWOWCYH. Zaliczamy pełne 
100 zł. za 3% Pożyczkę Inwestycyjną I i II 
emisji, oraz 60 zł. za 6% Pożyczkę Narodową 
przy zakupie aparatu radiowego na dogodnych 
warunkach. Najnow-sze modele 1937. Najlepsze 
fabrykaty „URANIA" Katowice, PI. .Wolności 7 
(wejście od ulicy Gliwickiej). 8443

TANIO wypożyczam kostiumy teatralne, smo
kingi, fraki, cylindry. Katowice, Stawowa 16, 
mieszkanie 8. 8624

FUTRO damskie, pianino, fisharmonium, kana
pę, tanio sprzedam. Katowice, Rynek 8/1. 8681

Przygody Bezrobotnego Fronćka

Drukiem i nakładem Zakładów Graficznych i Wydawniczy^ „Eetioni»** & A. Ä Katowicach. — Rtdaktoę odpowiedzialny; Stanisław H o g i l ;


