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Wstriasaiaca katastrofa 
kolejowa w Poznaniu.

13 osób straciło tycie, kilka walczy ze śmiercią.
Poznań. 15 grudnia o godz. 7,25 po

ciąg osobowy nr. 1522, zdążający z Ro
goźna do Poznania z powodu silnego 
mrozu i zamarzniętych zwrotnic został 
zatrzymany pod sygnałem na stacji Po
znań. Zaraz po nim nadszedł pociąg oso 
bowy Nr. 4132, który z powodu mgły i 
uchodzącej z parowozu pary nie zauwa
żył stojącego po.d sygnałem pociągu. 
Maszynista, który zauważył pociąg w 
ostatniej chwili mimo nadludzkich wy
siłków zahamować pociągu nie zdołał. 
Wskutek zderzenia wykoleiły się 3 wa
gony, z których dwa stoczyły się pod 
skarpę kojejową..jeden zatrzymał się. na 
skarpie. Brankąrt wykoleił się tylko 
dwoma kołami. Podczas katastrofy 5 
osób: Józef Makowski, Feliks Tabaka, 
Julia Ruina, Wojciech Ćwicz I Anasta
zjo Bocian zginęli. Po katastrofie wsku
tek ran zmarli w szpita.u Władysław 
Ruina, Władysław Laskowski, Tabaka, 
Marja Lange i Jan Łydkowski. II osób 
zostało ciężko rannych, 51 odniosło ra
ny i kontuze. Na miejsce wypadku przy
była komisja dyrekcvjna. Natychmiast 
zawezwano pogotowie ratunkowe, któ
re udzieliło pierwszej pomocy. Dalszej 
pomocy udzielił lekarz kolejowy na 
dworcu osobowym w Poznaniu oraz w 

l przychodni kolejowej w gmachu D. O. 
K. P. Dochodzenia wykazały, że winę 
ponosi nastawniczy na stacji Jerzyce — 
Wawrzyniak Franciszek, którego wła
dze bezpieczeństwa bezpośrednio potem 
aresztowały, aż do dalszych wyników 
dochodzeń. Zaznaczyć należy, że w pół 
godziny po wypadku wszyscy ranni by
li ulokowani w szpitalach i opatrzeni 
przez lekarzy. O godz. 10,30 przywró
cono na linji norxialnv ruch.

Poznań. Wkrótce po przewiezieniu 
do szpitala zmarły trzy dalsze ofiary 
katastrofy kolejowej. Dalsze 4 osoby 
wałcza ze śmiercią i mała jest nadzieja 
utrzymania Ich przy życiu. Jak wyka
zało śledztwo w katastrofie kolejowej 
zawinił dróżnik, który nie dał sygnału.

Na miejscu katastrofy.
Poznań. Straszna katastrofa kolejo

wa w mieście Poznaniu wywołała przy
gnębiające wrażenie w calem mieście. 
Kilka pism wydało dodatki nadzwyczaj
ne. które publiczność rozchwytywała. 
Prasa popołudniowa przynosi szereg o-

pisów„ wstrząsających scen, które się 
rozgrywały zarówno na miejscu kata
strofy jak i później w szpitalach. Z pod 
rozbitych wagonów dochodziły jęki ran 
nvch, których strażacy z trudem wy
dobywali, Nieprzytomnych rannych u- 
kładano na noszach i odnoszono do do
mów prywatnych i do przychodni, gdzie 
lekarze prowadzili akcję ratunkową. 
Wstrząsającym był widok, jak z pod 
roztrzaskanych wagonów wydobywały 
się osoby lżej ranne i uciekały przed 
s.ebie, byle jaknajdalej od miejsca wy

padku. Miejsce katastrofy otoczone jest 
silnym kordonem policji. Wiadomość 
6 katastrofie, która rozeszła sie szybko 
po mieście ściągnęła na ulice Poznań
ską i przyległe tłumy osób. które mimo 
silnego mrozu oczekiwały wiadomości' 
i szukały znajomych i krewnych. Akcję 
latunkową prowadziła straż pożarna. 
Utrudniał ją w wysokim stopniu 15 stop
niowy mróz. Miedzy rannymi znajduje 
sie komendant P. W. w Szamotułach 
kot. Furmanowicz. którego umieszczono 
w szpitalu wojskowym.

18 wilków uwięzionych w wagonie 
restauracyjnym.

Wiedeń. Kiedy pociąg osobowy, ja
dący z Bukaresztu do Kiszyn.iowa, 
utknął w głębokich zaspach śniegu, na
padło nań stado zgłodniałych wilków. 
Pasażerowie, zaatakowanego przez 
zwierzęta pociągu wpadli na niezwykły 
pomysł. Z wagonu restauracyjnego wy
rzucano na zaśnieżony tor kilka kawał
ków surowego mięsa, a następnie otwar 
to drzwi do wagonu, ażeby zwabić zwie 
rzęta. Całe stado wilków, zwabione za
pachem jadła, po schodkach wtargnęło 
do wagonu restauracyjnego, a wówczas 
konduktor pociągu, który wszedł na 
dach zatrzasnął drzwi i w ten sposób 
uwięził zwierzęta. Gdy pociąg przybył 
do Kiszyniowa w wagonie znaleziono 
18 żywych wilków, które natychmiast 
potem zastrzelono.

Czy uda sie obronie usunat % nad 
głów oskarżonych widmo loporu!

Lipsk. Wśród silnego napięcia całej 
widowni zabrał głos obrońca Van der 
Luebbego dr. Seuffert. Na wstępie swe
go przemówienia oświadczył, że Holen
der Odmówił mu wszelkich wyjaśnień 
i informacyi. Sprawca przestępstwa zo
stał wyśledzony (?). Jest nim partia 
komunistyczna Niemiec i jej przywód
cy. Van er Luebbe wychował się w 
atmosferze ulicy holenderskiego miasta

robotniczego, przedstawia! uosobienie 
hardości i niesubordynacji. Wytyczne- 
mi jego życia sa demonstracja i protest 

te i racji zna go dobrze policja holen
derska. Walka przeciwko istniejącemu 
porządkowi publicznemu jest jego ideą 
Nie jest on komunistą w pojęciu progra
mu III międzynarodówki I nie należał ani 
do niemieckiej, ani do holenderskie? par
tii komunistycznej. Charakteryzując w

Cel podróży Benesza do Paryż?.
Paryż. Minister spraw zagrań. Czecho

słowacji Benesz przybył wczoraj o godz. 
M.40 do Paryża. O godz. 17 minister Be
nesz przyjęty był przez Paul Boncoura.

Paryż. Na zapytanie specjalnego wysłań 
nika „UIntrasigeant“ jaki jest cel wizyty 
czechosłowackiego ministra spraw zagra
nicznych w Paryżu, minister Benesz odpo
wiedział. że chodzi o wzajemna wymianę 
pogiądów i naradzenie sie w sprawie wiel
kich projektów. Po wizycie mojej — o- 
św.adczył Benesz — rząd francuski bedzie 
dostatecznie poinformowany o zapatrywa
niach metylko rządu czechosłowackiego, 
ale i rządów Małej Ententy. Zdaniem wy
słannika „UIntrasigeant“ Benesz gotów 
.iest zdeklarować imieniem zarówno Cze
chosłowacji, jak i państw Małej Ententy 
gotowość do wielkich poświęceń, byle tyl
ko utrzymać pokój.

Paryż. Trzy zasadnicze zagadnienia 
stanowią przedmiot rozmów ministra Bene
sza z przedstawicielami rządu francuskie
go: 1. projekt reformy Ligi Narodów, 2.

Na rynku dolarowym tendencja słabsza, do
lar w Warszawie 5.63. Bank Polski 5.59. W obli
czeniu mlędzynarodowem 5.66.

Polski statek zderzył sie ze szwedzkim.
Gdynia. Statek „Lublin“ przy wyj

ściu z portu Hull zderzył się ze szwedz
kim statkiem „Valborg“. Oba statki zo
stały uszkodzone. Dla naprawy uszko
dzeń. które według otrzymanych wia
domości nie są poważne statek „Lu
blin“ zawrócił do Hull. Sprawa winy 
nie została dotychczas wyjaśniona. — 
„Lublin“ jest ubezpieczony;

tym względzie zaszła pomyślna ewolucja 
sprawa rozbrojenia i bezpieczeństwa, 3. poglądów w Londynie- Gabinet brytyjski u- 
sorawa statutu terytorialnego Europy Cen-j jawnia bowiem dążenie powrotu do Gene
ralnej. Według zapewnień kół polityćz- wy w sprawach rozbrojeniowych. Oficjal
nych w pierwszej rozmowie z Paul Bon- 
courem i premierem Chautemps była oma
wiana jedynie pierwsza sprawa. Rząd w to-

dalszym ciągu mentalność oskarżanego 
obrońca podkreślił okoliczność, że Van 
der Luebbe przyjął spokojnie żadanie 
oskarżyciela dotyczące zasadzenia go na 
karę śmierci, zaś wybuchnął płaczem, 
gdy oskarżyciel domagał sie teł samej 
kary dla Torglera. Oskarżony sam przy 
znał sie do winy. Jestem przekonany* 
że oskarżony Torgler ze zbrodnia pod* 
palenia Reichstagu nie ma nic wspólne
go. Torgler reprezentuje łagodny typ 
prawdziwego parlamentarzysty i nie 
byłby zdolny do popełnienia tej zbrodni. 
Przy tych słowach Seufferta na twa
rzach Torglera i jego żony widać zado
wolenie. Obrońca przechodzi do anali
zy samej zbrodni. Czyn Van der Lueb- 
bego nic posiada znamion zamachu sta-' 
nu. Ponieważ rozprawa główna nie 
wykazała w żadnym stopniu, że istot
nie niemiecka partja komunistyczna pla-’ 
uowala na koniec lutego zbrojne po
wstanie. Z całości wypowiedzeń Ho- 
:endra mówca wnioskuje, że Van der 
Luebbe działał pod wpływem własnej 
dei i własnych pobudek i bezpośrednio 
ro zbrodni kazał sie aresztować, mó
wiąc znamienne słowa: „Protest, pro
test“. Van der Luebbe chciał zdobyć 
sławę i dlatego dokonał czynu podpale
nia. Ponieważ niema dowodów, że po
żar miał być sygnałem dla wojny do
mowej w rachubę wchodzić może tylko 
więzienie. Mówca wnosi o karę wię
zienia i na tern również kończy sie roz
prawa. Dziś pierwszy przemawiać bę
dzie obrońca Torglera Sack, uoczem do
puszczeni będą do głosu wszyscy oskar

żeni.
ny komunikat z rozmów Paul Boncoura z; Lipsk. Wczoraj dr. Teichert uzasad- 
Beneszem oczekiwany jest 16 bm. po wy- r.ial alibi Bułgarów. Wkońcu stwier-

ski, który wysuną! reformę Ligi Naro-dów, 
me zgłosił dotychczas żadnej określonej pro
pozycji "na drodze dyplomatycznej, niemniej 
jednak uchwala ' wielkiej rady faszystow
skiej i głosy prasy włoskiej musiały zwró
cić uwagę poszczególnych rządów na pro
jekt Mussoliniego. Sprawa ta była przed
miotem obrad Benesza z rumuńskim mini
strem Tituiescu podczas zjazdu w Koszy
cach. W rozmowie z francuskimi ministra
mi Benesz określił stanowisko Małej En- 
tenty. przyczem obie strony miały dojść do 
wniosku, że jedyna reforma, która można- 
by przewidywać, winna zmierzać do po
lepszenia współpracy międzynarodowej 
przy zastosowaniu metod uwzględniających 
wszystkie czynniki i pewnych gwarancjach 
że to polepszenie bedzie można uzyskać. 
Dalsza rozmowa Benesza z Paul Boncou- 
rem ma być poświęcona problemom zwią
zanym z konferencja rozbrojeniowa. Oma
wiana będzie przedewszystkiem sprawa re
windykacji. jakiej domaga sie Hitler. W ko
łach politycznych zwracała uwagę, że w

czerpaniu porządku obrad.

Ranny oic.ec w obronie swej* tony 
rozplatał siekierą głową synowi.

Lida. Wieś Pielasa. gm. raduńskiej 
była widownią krwawej tragedji rodzin
nej. Między 50-letnim Wiktorem Stra
szyńskim a jegp synem 21-letnim Sta
nisławem wywiazała się bójka. W pe
wnej chwili syn dobył rewolweru i dwu
krotnie strzelił do ojca. Jedna z kul ugo
dziła starego w głowę. W obronie męża

stanęła matka Stanisława, ten jednak 
rzucił się na nia. W międzyczasie ojciec 
mimo odniesionej ratw porwał za sie-

nził, że Bułgarzy nie maja nic wspólne
go ze zbrodnia podpalenia Reichstagu. 
Wobec tego zgodnie z wnioskiem nad- 
prokuratora wnosi o całkowite ich u- 
wolnienie

Znamienna wizyta.
Paryż. Agencja Havasa donosi z Rzy* 

kierę i uderzył syna w główę, kładac go ]mu' że kapitan Roehm. szef sztabu general-

ppsJ'—ilESElniósł o zabójstwie, 1 Włoch.



Rzym — Genewa — Berlin — oto 
trzy punkty skupiające wciąż jeszcze 
główną uwagę świata. Przyczem — i to 
jest dla obecnej sytuacji politycznej naj
bardziej charakterystyczne — Genewa 
stała się punktem biernym. — nieledwie 
martwym, o którego losach decyduje 
obecnie współpraca dyplomacji włoskiej 
& niemieckiej.
\ Po wystąpieniu Niemiec z Genewy, 
rozpoczął sie ze strony włoskiej zdecy
dowany. ostry atak przeciwko Lidze Na
rodów, Uchwała Wielkiej Rady Faszy
stowskiej. która w nocy z 5 na 6 grudnia 
postanowiła uzależnić dalsze pozosta
wanie Włoch w Lidze Narodów od prze
prowadzenia zasadniczej zmiany dotych
czasowego jej ustroju, oznacza zaostrze
nie kryzysu na terenie genewskim, któ- 
jry może pociągnąć za sobą nieobliczalne 
sza wikłan ia. Plan Mussoliniego zmierza 
do:

1) ograniczenia praw mniejszych 
mocarstw przy głosowaniu nad zagad
nieniami, które ich tylko częściowo do
ły czą.

2) uproszczenia procedury Ligi.
3) uwolnienia Ligi od ciążących na 

niej więzów Traktatu Wersalskiego i 
innych traktatów pokojowych oraz po
wojennych.

Stanowisko włoskie polegać ma na 
-wzmocnieniu Ligi przez utworzenie w 
ramach ogólnych Rady Ligi specjalnej 
r. ad rady siedmiu mocarstw, a mianowi
cie: Włoch. Francji. Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych. Rosji Sowieckiej i Japo
nii. celem kontroli polityki światowej.

W świetle tej sytuacji, zasługują na 
szczególną uwagę rozmowy, jakie w u- 
biegłym tygodniu toczyły się pomiędzy 
Mussolinim i Litwinowem. Osłonięte 
tajemnicą dyplomatyczną rozmowy te 
obracały się niewątpliwie dookoła za
gadnienia wciągnięcia Rosji Sow. do 
współpracy międzynar.. co obecnie, po 
przystąpieniu Sowietów do szeregu 
paktów międzynarodowych i uznania 
ich przez Stany Zjednoczone, jest i po-r 
zadane i. wobec rozwoju sytuacji na 
Dalekim Wschodzie, konieczne.

Znaczenie Rosji Sowieckiej, jako 
współczynnika czynnej polityk- świato
wej, wzrosło w ostatnim czas e tak bar
dzo. że dłuższe jej pozostawanh* poza 
areopagiem narodów, jist prawie nie do 
-pom j »lenia.

Poza tern dyplomaci! wioski tcia- 
faby ważny atut współpracy sowieckiej 
wygrać jak najwcześniej dla siebie, i po
zyskać dyplomacje sowiecka, jako soju
szniczkę dla realizacji swych planów w 
Europie.

Z drugiej strony, również Rosja So
wiecka jest zainteresowana w zacieśnie
niu współpracy na terenie europejskim. 
Zainteresowanie to będzie wzrastało w 
miarę wzrastającego niebezpieczeństwa 
zbrojnego konfliktu na Dalekim Wscho
dzie.

Rzećz charakterystyczna: przyjazd 
Litwinowa do Rzymu, poprzedziła w 
prasie włoskiej seria artykułów, oma
wiających niebezpieczeństwo gospodar
czej i politycznej ekspansji Japonii.

Powstaje pytanie, czy mimo istnie
jących stosunków przyjaznych pomię
dzy Moskwa i Włochami, dyplomacja so
wiecka będzie chciała zaakceptować cał
kowicie linie polityki Mussoliinego. So
wiety. wciągnięte w krąg polityki świa
towej. będą chciały niewątpliwie posta
wić pewne warunki współpracy, a poza 
tern nie należy zapominać, że mimo po
wrotu do dawnych form dyplomatycz
nych. Sowiety pozostały czynnikiem re
wolucyjnym. — i jeżeli dziś pod wpły
wem bezpośredniego zagrożenia na Da
lekim Wschodzie hasła rewolucyjne od
sunięte zostały na plan dalszy, to jednak 
dotychczas oficjalnie ich nie odwołano. 
Idea rewolucji światowej jvst jedyną 
ostoja III M.ędzynarodówki. tak ściśle 
zespolonej z Sowietami. To też jakie
kolwiek trwałe związanie się Rosji So
wieckiej z polityka mocarstw kapitali
stycznych jest nie do pomyślenia.

Wzmożona w ostatnim czasie aktyw
ność Włoch na terenie międzynarodo
wym jest wynikiem osłabionego stano
wiska Francji, która w obecnern stadium 
przesHeniowem nie rnoże czynniej inter
weniować na gruncie międzynarodo
wym.

Berlin. Wniosek nadprokuratora w 
procesie lipskim wywołaj silne wraże
nie. Dzienniki ogłosiły żądanie oskar
żenia na naczelnych miejscach.

..Vossische Ztg.‘ł w artykule kore
spondenta lipskiego zwraca uwagę, że 
główna cześć mowy oskarżyciela po
świecona była Torgłerowi. co wynikało 
z sytuacji, w jakiej znajduje sie proces. 
W ciągu całego przemówienia nadoro- 
ku rotora — pisze sprawozdawca dzien
nika — Van der Luebbe siedział nieru
chomo ze spuszczona głową, fakgdvby 
go to wszystko zupełnie nie obchodziło.

Zachowanie sie Torglera — pisze 
. Berliner Tageblatt“ — świadczy, że 
był on głęboko wstrząśnięty. Torgier 
miał łzy w oczach, zachowywał sie jed
nak spokojnie i był zupełnie opanowa-

ny. Żona Torglera. która była obecna 
na sali. zachowała sie również z wiel
kim spo-koiem.

Berlin. Z wczorajszych dzienników 
porannych jedynie ..Boersen Ztg.“ ogła
sza dłuższy komentarz do wniosku pro- 
Kurotora w procesie lipskim. Dziennik 
zaznacza w związku z żądaniem kary 
śmierci dla Luebbego, że poczucie pra
wne (?) narodu niemieckiego wymaga 
tei kary i dlatego wniosek padorokura- 
tora znajdzie wszędzie (?) pełne uzna
nie (?).

Natomiast trudnie! przedstawiała się 
dla oskarżenia sprawa Torglera. Jeżeli 
trybunał nie uzna lego czynnego udzia
łu w podpaleniu Reichstagu za dowie
dziony — pisze gazeta — to musiałoby 
być wdrożone nowe postępowanie kar-

Niemu? wzgardzili i wyrzucili za swych 
granic zbiega polskiego

Szarlej, 15 grudnia.
W czasie jesiennych ćwiczeń prze

prowadzonych przez Związek rezerwi
stów pow. świetochłowickiego. a które 
odbyły sie kilka dni temu. uciekł na stro
nę niemiecką w mundurze członka Zw 
rezerwistów i z bronią w reku mieszka
niec Szarleja Hubert Smyła 1 oddał sie 
w rece granicznych władz niemieckich. 
Niemcy naturalnie okazie tę propagan
dowo wykorzystali, przyczem Smyła 
sądził, że spotka go ze strony Niemców 
nagroda za ten „wyczyn“. Tymczasem 
stało sie odwrotnie. Smyłe trzymano 
początkowo przez dwa tygodnie w wle
zieniu w Bytomiu, a następnie w aresz
tach policyjnych. Dopiero na interwen
cie polskich władz, niemieckie władze 
Smyłe z aresztów zwolniły i odstawiły 
do granicy polskiej, przekazując ucieki
niera władzom polskim. • Jakże peźało^ 
wania godny jest los Smyly, przy calem

potępieniu jego zdradzieckiego czynu. 
Oto Smyłe dostarczono do granicy w 
w denkiem letniem ubraniu, bez płasz
cza i bez jakiegokolwiek nakrycia gło
wy, mimo silnych mrozów, bowiem 
płaszcz woiskowv i czaoke Zw. rezer
wistów niemieckie władze zatrzymały. 
Wczoraj Smyłe dostarczono do powia
towych władz policyjnych, a po spisa
niu protokółu, został on odstawiony do 
sadu w Król. Hucie, gdzie oczekiwać bę
dzie sadu i kary za swój zdradziecki wy
czyn. Smyła obejściem sie z nim przez 
władze niemieckie jest rozczarowany i 
przygnębiony, a o traktowaniu go w 
wiezieniu 1 aresztach w Bytomiu mówi 
z rozgoryczeniem. Tak wiec „nagroda“, 
jaką Niemcy zgotowali Smyli za jego 
zdradziecki wyczyn, bedzie dlań — jak 
i wielu innych — przestrogą przed zbyt 
rohopnęm porzucaniem .granic rodzin-, 
nego kraju. '' " • T: \

Baron Reitzenstein uciekł przed 
wiezieniem zagranice.

21 września br. w poczekalni II klasy 
stacji granicznej Zebrzydowice wywołał 
torszącą awanturę baron Helmuth von 
Peitzenstein. właściciel dóbr w Pielgrzy- 
mowicach (pcw. pszczyński).

Pan baron, widząc, iż kelner nie chce 
od niego przyjąć niemieckich pieniędzy, 
noczał go lżyć od polskich świń i t. p.. a 
następnie począł lżyć naród polski oraz 
demolować urządzenia bufetu na stacji. 
Buńczucznego barona uspokoili oburzeni 
podróżni oraz służba stacyjna. Policja 
spisała protokół z zajścia.

Onegdai pan baron odpowiadał za 
swe wybryki przed sadem okręgowym 
w Cieszynie. Za wywołani5 awantury 
i obrazę narodu polskiego skazano buń
czucznego Niemca na 4 miesiące wię
zienia. -

Pan baron wobec takiego obrotu 
sprawy spakował swe manatki i wyje
chał do Szwajcarii, do Bazylei, skąd za
pewne nie powróci. Milszy jest bowiem 
pobyt w Szwajcarii, niż ponura cela 
więzienna.

Krytyczne pnłoisne Snółki Bratki®].

r*e za zdradę stanu. Że Tor gier za zdra
dę stanu zostanie teraz lub w nowym (!) 
procesie skazany to nie ulega dla dzien
nika wątpliwości (!).

Co sie tyczy wniosków o uwolnienie 
Bułgarów to — zdaniem dziennika — 
o ile nie beda musieli odpokutować za 
przekroczenia przepisów dewizowych i 
paszportowych, powinni iaKnaiszybciej 
bvć wydaleni z Niemiec, jako uciążliwi 
cudzoziemcy.

Arfretyk test inwalha,
bo dolegliwości artretyczno-reumatycm. *a- 

ko wynik przesycenia organizmu kwasem mo
czowym. or~z powstałe na te-m tie stany zapal
ne. powodują bóle. zniekształcają stawy, utru
dniają ruchy, powodują stopniowo utratę zdolno
ści do pracy i prowadzą wreszcie do kalectwa.

Tylko zioła Magistra Wolskiego „Reumosa*. 
zawierające Schin-Schen, niezmiernie rzadką 
roślinę chińską, dającą w krótkim czasie skuteczne 
wyniki z cierpieniach artretycznych. reumaty
cznych i bólach ischiasu i stanowią najracjonal
niejsze leczenie.
ZIOŁA ze znak. ochr. „R E U M O S A**.

Do nabycia w aptekach, składach aptecznych, 
drogeriach lub w wytwórni:
Magister Wciski, Warszawa, Złota 14.
Objaśniające broszury wysyłamy bezpłatnie.

Ostatnia kronika.
Mylną wiadomość „Polonii“.

Katowice- W związku z notatka, zamie
szczoną w ..Polonii" p. t. .Zmiany w prze
myśle i Wyższym Urzędzie Górniczym1* — 
Śląski Urząd Wojewódzki wyjaśnia, że 
nieprawda jest jakoby na stanowisko dy
rektora Konwencji Węglowej reflektował i 

' ubiegał się dyr. depart. Górniczo-Hutnicze
go Ministerstwa Przemysłu i Handlu p. Pe
che.
Rodzina żubrów zmniejszyła sie znów 

o jednego członka.
W Jan ko wicach, w lasach księcia 

Pszczyńskiego, padł w tych dniach naj
okazalszy żubr (byk) z całego stada. 
Jest to już drugi wypadek w ostatnim 
miesiącu. Pt zed kilkunastu dniami padł 
3-letni żubr, od ran otrzymanych w wal
ce z żubrem, który zginął ostatnio.

W listopadzie i grudniu żubry są za
wsze niespokojne i często dochodzi mię
dzy nimi do starć, które, jak w tym wy
padku. skończyły się śmiercią obu na
pastników*. Obecnie więc stadu żubrów 
w lasach Jankowick;cli liczy 9 sztuk, 
w tern 5 krów i 4 bvki.

Żubry do lasów księcia Pszczyńskie
go sprowadzone zostały 68 lat temu z 
puszczy Białowieskiej. Stado liczyło 
74 żubry, a już w 1922 zostały tylko 3, 
które wzrosły do roku 1933 do liczby 11. 
W tym roku padły dwa żubry.

Muzeum Śląskie zakupiło skórę zj 
500 zł. i wysłało ją do Bielska do wy
pchania.

Tarn. Góry. 16 grudnia.
W poniedziałek. 18 bm.. odbędzie się 

w Tarn. Górach posiedzenie zarządu 
Spółki Brackiej, celem omówienia bu
dżetu na rok 1934. Wydatki opiewają 
na 36ł/2 mil jon a zł, podczas gdy do
chody spodziewane są o 6 miljonów 200 
tys. złotych mniejsze.

Na posiedzeniu obradować beda ze
brani nad zrównoważeniem dochodów 
i rozchodami. Równowagę budżetu o- 
irzymać będzie można jedynie przez za
prowadzenie daleko idących dalszych 
oszczędności. Proponuje się więc pod
wyższenie składek do kasy pensyjnej o

120 % oraz jednoczesne zmniejszenie 
świadczeń pensjonistów o 5 %. Jeśli 
projektowana zniżka świadczeń będzie 
uchwalona, pensjoniści Spółki Brackiej 
będą mieli obniżone swe świadczenia 
ogółem o 30 %.

Stwierdzić należy, iż Spółka Bracka 
znajduje się rzeczywiście w krytycznem 
położeniu wskutek ubvtku członków. 
Liczba członków zmalała o połowę bli- 
>ko. Zaprowadzono daleko idące oszczę
dności. Zamknięto szpitale w Tarn. Gó
rach Rudzie i Orzeszu oraz zmniejszono 
do połowy szpitale w Mysłowicach i Sie
mianowicach.

Za lżenie narodowości polskiej.
Żory. Sąd karny w Żorach skazał 

Pawła Klimka, pochodzącego ze wsi 
Folwarki w po w. rybnickim, na 6 mie
sięcy więzienia za lżenie narodowości 
polskiej. Klimek jest mężem zaufania 
Volksbundu we Folwarkach. Jest to 
czysto polska gmina obecnie przez ro
botę niemiecką podminowana.. (r)

ooo

Warszawa. W 2-gim <łn"u ciągnienia Iłl-of 
klasy 28-ej polskiej loterii państwowej pa^ły 
główne wygrane na następujące numery:

Zf. 300.000 na nr. 26014
Nie jest jednakże wykluczone, że 

projektowana w najbliższych dniach po
dróż Benesza do Paryża i zamierzone 
podróże dyplomatyczne Paul Boncoura 
do Warszawy. Moskwy i Pragi, stoją w 
związku z ożywieniem się aktywności 
francuskiej która, będąc skrępowana 
rozwojem sytuacji wewnętrznej w dzia
łaniu bezpośredniej, będzie dążyła nie
wątpliwie do wytworzenia w Europie 
środowisk oporu, przeciwko rewizjoni
stycznym planom Włoch, dążących do 
wskrzeszenia przedwojennych metod 
dyplomatycznych, opartych na hegemo
nii wielkich mocarstw.

Wizycie Benesza w Paryżu orzypi-

Ijuia w kołach politycznych szczególne 
znaczenie. Po jakie! linii pójdą rozmo
wy Benesza w Paryżu, wskazuje oś w i ad 
czen e jego w Bratislawie. że Liga Na
rodów jest ostoja mniejszych państw, 
które chcą być traktowane na równi z 
wielkiemi. Polityka, zmierzająca do u- 
trwalęnia hegemonji wielkich mocarstw 
musi spotkać się z oporem wszystkich 
państw zainteresowanych w utrzymaniu 
obecnego stanu. Polityka nienaruszal
ności granic i obrona zasady równych 
praw dla wszystkich narodów w zespole 
mocarstw europejskich, jest Pionem wy
tycznym. od którego odchylić się nie 
wolno, pod groźbą katastrofy.

Zł. 15.000 na nr. 13S07S 
Zł. 10.060 n-ry: 165328 110555 66097 
Zł. 5.000 na n-ry: 145182 140418 80299 34111 

22241
Zł. 2.000 na n-ry: 137401 116206 64926 5967» 

58311 35486 21014
Zł. 1.00 na n-ry: 146965 126369 88052 73576 
Zł. 500 na n-ry: 25064 18746 9875 23154 36551 

49011 63660 102436 67573 74967 108808 58122 
134210 123854 67894 124585 145881 : 'WQ 160977.

*
Zł. 20.000 na nr. 85289 
Zł. 15.000 na nr. 137244 
Zł. 10.000 na nr. 15665
ZŁ 1.000 na n-ry: 6602 6959 73218 46611 35458 

36988 90521 112013 151064 150812 151457



Oszuicl nabierali naiwnych ludzi
Obiecując im wielkie skarby« wyłudzali od nich mniejsze lub wieksze kwoty* 

— Oszustw dokonywali spryciarze bezkarnie przez całe pięć lat.
Niedawno pisaliśmy o przytrzyma- kowei w Król. Hucie wyłudził Schmidt 

piu znanego oszusta — hypnotyzera Je- 50 złotych, oświadczając je;, że drogą 
rzego Schmidta z Królewskiej Huty. W wywoływania duchów w\śledzi spraw

ców ostatnio u niej popełnionej kradzie
ży.

toku dochodzeń stwierdzono, że 
Schmidt wspólnie z niejakim Karolem 
Laegnerem i Wilhelmem Szymoszkiem 
także z Król. Huty uprawiaj oszustwa. 
Przeciwko oszustom sporządzono do
niesienie do prokuratora za nieprawne 
wykonywanie sztuki lekarskiej. Oszu
ści wmawiali wszystkim awym nai
wnym ofiarom, że przy pomocy wywo
ływanych przez nich duchów, zdołała 
wyszukać m. In. na górze Klimczok 
względnie pod Częstochową. Grodźcem 
i Krakowem ukryte bogate skarby śre
dniowieczne.

Najbardziej naiwną ofiara o-szustów 
okazała sie Karolina Florianowa z Sie
mianowic, która przez blisko 2 lata tj. 
od 1931 r. płaciła oszustom miesięcznie 
po 100 złotych (ogółem 1.70C zł.), a o- 
statnio nawet dała m 50 dolarów w 
tym celu. by na intencję znalezienia 
tych skarbów na Klimczoku zamówili u 
po. Franciszkanów w Panewniku spe
cjalne modły. Fl-orjanowa do ostatniej 
chwili wierzyła w to że wreszcie sta
nie się właścicielką mil jonowych skar
bów. zachowanych gdzieś w jakiejś u- 
krytej jaskini na Klimczoku. Z trudno
ścią po-licia wybiła jej te głupie marze
nia z głowy.

W innym znowu wypadku wezwał 
Schmidt niejaka Marie Nowicka i meta 
lei Jana z Królewskiej Huty listownie do 
złożenia 20 złotych u niego w domu. 
Gdv na to wezwanie zjawił się u niego 
Jan Nowicki, oświadczył mu Schmidt 
że sasiedzi polecili mu ..zaczarować je
go żonę“. O ile otrzyma od niego 20 
złotych, chętnie odstąpi od zamiaru za
czarowania Nowickiej, o ile zaś nie. na
tenczas zrujnuje jego rodzime doszczęt
nie.

W podobny sposób szantażowali o~ 
szuści niejakiego Leopolda Pietrzyka 
z Król. Huty. Od niejakiej Wal. Pszon-

Oszustw tych dokonywali sprycia
rze bezkarnie przez ostatnie 5 lat z rzę
du. wobec czego należy przypuszczać, 
że liczba naiwnych ofiar tych „magi
ków“ jest bardzo wielka.

ZnaizBBie Bduni i We rośnie loraz bardziej.
Gdynia. Kto zdaje sobie sprawę, 

czem jest dla Gdyni, a tem samem i dla 
całej Polski uzyskanie bezpośredniego 
połączenia z portami. Dalekiego Wscho
du. ten zrozumie jak wielka uroczystość 
przeżywało nasze miasto przed kilku 
dniami, kiedy to została otwarta lin ja 
Gdynia — Daleki Wschód. Uroczystość 
otwarcia odbyła sie na pokładzie S'S. 
, flelenus“ któremu przypadło w udzia
le zainicjowanie regularnych rejsów 
pomiędzy Gdynia a portami — Penang. 
Port Swettenham, Singapore. Hong- 
Kong, Kobe. Yokohama i int S/S. ..He
lenas“ o pojemności 7.555 Urt. przybył 
do Gdym z ładunkiem wełny z Austra
lii, zabrał zaś znaczny ładunek węgla i 
wiele innych towarów, przeznaczo
nych do przewozu do portów chińskich 
i japońskich. Od otwarcia linii Gdynia 

Daleki Wschód co 3 tygodnie istnie
je dla eksporterów polskich możność 
wysyłania swych towarów bezpośre
dnio z Gdyni na Daleki Wschód. Zain
teresowanie sie Gdynia tak Pv ważnego 
towarzystwa żeglugi morskiej, jakiem

jest „Alfred Holt i Co“ w Liverpools 
ma nietylko znaczenie w pozyskaniu 
dla Polski ważnych rynków zbytu, lecz 
również niepomiernie wzmocniło zna
czenie Gdyni lako jednego z czołowych 
portów na Bałtyku. Opi-nje konferencji 
żeglugowych, które dotychczas uwa
żały, że centrami zbierania ładunków 
? Bałtyku mogą bvć tylko porty w Ko
penhadze. Hamburgu, Rotterdamie. Ant
werpii i w Londynie, uległy zmianie. 
Uwaga konferencji skierowana została 
na port w Gdyni. Zasługa pozyskania 
tej nowej a tak ważnej dla naszego han
dlu morskiego i całego życia gospodar
czego linii okrętowej przypada w udzia
le Polskiej Ajencji Morskiej. Podczas 
uroczystości przemówienia okoliczno
ściowe wygłosili: sir Lawrence Holt 
oraz dyrektor departamentu morskiego 
Możdźeński. Mówcy, podkreślili znacze
nie Gdyni jako portu rozdzięlęzo-prze- 
tadpakowego na Bałtyku 
role dla życia gospodarczego Polski 
stałej komunikacji handlowej z Dalekim 
Wschodem.

ResmalloSci.
Człowiek, który wciąż rośnie.

Człowiekiem, który wciąż rośnie, 
ma być pewien Egipcjanin w wieku 23 
lat. Obecnie wzrost jego wynosi 2 mtr, 
40 cm. W ciągu ostatnich 13 miesięcy 
olbrzym urósł o 50 cm. Trzej lekarze 
kontrolują młodzieńca i naprótno usihi* 
ia zatrzymać ten iego wzrost nienor
malny. Natomiast Egipcjanin, który nie 
posiada majątku, marzy tylko o tem, by 
osiągnąć lak najprędzej 3 mtr.. bo wte
dy stanie się najwyższym w święcie 
człowiekiem.

— Wtedy, oświadcza, zaraz mnie 
zaangażują i dobrze na tem wyjdę.

Człowiek, który wcale nie śpi.
Anglik William Blackburn, mieszka

niec miasta Hudesfield. nie śpi już od 8 
lat. Zwracał się on do wszystkich leka
rzy okolicznych, lecz napróżno. Pomi
mo to Blackburn codzień kładzie się do 
łóżka, ale nie może zasnąć, spędza więc 
noce na paleniu i czytaniu. Blackburn 
stracił sen wskutek pewnej operacji, 
której się kiedyś poddał. Gdy go zapy
tują, czy odczuwa zmęczenie, odpowia
da:

— Wcale nie. Z ran a czuję się tak sa
mo dobrze, jakbym spał w ciągu 12-tu 
godzin, już od tak dawna nie zamyka
łem oczu, że wcale nie myślę już o tem.

Gdynia.

Przegląd religijny.
1900-na rocznica ustanowienia kapłań

stwa katolickiego.
W katedrze w Lodi odbyła się pod

niosła uroczystość celem uczczenia 1900 
rocznicy ustanowienia kapłaństwa w 
Kościele katolickim, wzywając wiernych 
do pogłębienia zrozumienia zadań ka
płańskich.

Krucjata ofiary Mszy św.
Przychylając się do propozycji ka

płana londyńskiego, ks. Johna Water- 
keyn'a. Ojciec św. zalecił organizacji 
Apostolstwa modlitwy, którego centrala 
mieści się w Paryżu, podjęcie w całym 
świecie kruc.aty ofiary Msz- św. Wy
tyczne tej kruciaty są: 1. jak najczęst
sze słuchanie Mszy św. w dnie, w któ
rych słuchanie jej nie jest obowiązują
ce; 2. zamawianie odprawiania Mszy 
św.: 3. słuchanie i odprawianie tych na
bożeństw w intencji Ojca św., t. j. za 
spokój dusz .wolność Kościoła i zgodę 
miedzy narodami.

Sześć miljonów pogan pozyskanych 
dla Kościoła katolickiego.

Przemawiając na zebraniu Akademie 
kiego Związku Misyjnego, kardynał In- 
nitzer zaznaczył m. in.: Napływ dusz do 
Kościoła wzrósł do tego stopnia, że w
czasie pontyffikatu obecnego Ojca św. , ............. . ~ .............. .. — ........... .— ............... ................... ,
pozyskanych zostało dla nauki Chrystu- sze! —- Jest to święto nowel nadziei i jpozwólmy, aby w tym dn.*u płynęły! oudjcncje pewien obywatel, prosty cziot 
sowę więcej niż sześć milionów pogan wielkiej miłości, która przynosi nam Przyczyńmy się do tego. aby „Dzie- #wiek z prowincji. Kazano mu posiedzieć

1 ' ........................ * ‘ w poczekalni.
Petent czeka godzinę, dwie. wreszcie 

jeść mu się zachciało. Wyjął wiec z 
kieszeni bułkę zawinięta w papier. Bułkę 
zjadł, nie wiedział, co zrobić z papierem. 
Po długim namyśle położył go wreszcie 
na krześle za sobą.

W tym momencie wszedł do pocze
kalni adjutant. Obywatel wstał z krze
sła. Adjutant, zauważywszy papier,

U góry: Widok aa miasto od strony portu. U dołu: Potężne krany, których głównem przezna
czeniem lest ładowanie węgla na okręty.

Kto Im łsw e$is$stf.,o
Boże Narodzenie! Jakaż radością ’Niejedna wtedy łza popłynie z ócz ubo- 

napełnia wspomnienie o niem serca na-j«ieh matek. — Otrzyjmy im łzy! Niej

Żydzi w Serbii.
Emigranci żydowscy z Niemiec za

kupili w Kroacji - w okolicy Zagrzebia 
oraz wielką wielkie dobra ziemskie, które zamierza

ją parcelować między żydów. W te| 
sprawie prowadza pertraktacje, stara
jąc sie o pozwolenie na kupno dalszej 
serji dóbr ziemskich. Sama Serbją wol
na jest od tej kolonizacji. '

Najdłuższa szosa.
W Ameryce Południowej ukończono 

budowę najdłuższej w święcie szosy. 
Szosę tę. długości 3.700 kim., nazwano 
imieniem Szymona Bodivara. Łączy ona 
port atlantycki Guayra (w Venezueli) 
z portem Guayquil (w Ekwadorze) : 
przebiega przez Caracas. Bogotę (stoli
ca Kolumbii) oraz Quito (stolica Ekwa
doru). Droga ta będzie posiadała nietyl- 
ko wielkie znaczenie turystyczne, lecz 
i gospodarcze. Inicjatorem budowy tej 
szosy był prezydent Venezuela Górnej 

-------ooo------- y

Humor.
Nowi sąsfedzi.

Mąż i żona rozmawiają o sąsiadach, 
którzy się świeżo wprowadzili. Ona:

— Wiesz, to są biedacy. Oni n czego 
nie mają. Ani odkuizacza, ani balii, ani 
kotła do bielizny, ani wyżymaczki.

— Skąd wiesz? 1
— Bo wszystkich tych rzeczy chclsr* 

łam u nich pożyczyć.
Humor angielski.

Królowa Wiktorja znana była zaró
wno z zasad moralnych, jak ze swej o* 
szezędności. Jeden z jej wnuków, mło
dy Battenberg, napisał do niej ze szkoły 
w Eton list z prośba o jednego funta. 
Otrzymał tylko morały w odpowiedzi* 
Wkrótce potem przyszedł drugi list od 
mego: ..Dziękuje Ci. Babciu, list Twój 
sprzedałem za trzy funty jako autograf“.

Anegdota i Berlina.
Wśród niemieckich emigrantów za

mieszkałych w Paryżu, krąży następu
jąca anegdota o zniedołężuiałym jakoby 
prezydencie Hindenburgu:

Do prezydenta Rzeszy zgłosił się na

V/ różnych krajach. Jak potężnym jest L Boska Dziecina“ — Adwent —. czas Jatko“ przyszło i do najciemniejszych, 
ten pęd ku światłości, może świadczyć alugi-ego oczekiwania, zamienia $ię na najbiedniejszych izdebek. Podzielmy j 
fakt. że w okresie tvm otworzono 41)0 dzień wesela i powszechnej radości. —
seminariów duchownych, do których 
zgłosiło się 16 000 kandydatów.

10 000 nawróconych w ciągu roku.
Podług ostatnich statystyk ojcowie 

Ducha świętego którzy poświęcają się 
pracy misyjne i w prefekturze apostol
skiej w Cubango (kolonje portugalskie 
w Afryce) uzyskali w ciągu ostatniego 
roku zgórą 10 000 nawróceń. Cubango 
zaliczane jest do misyj. które cieszą się 
największemi ilościami nawróconych. 
W roku ubiegłym do Chrztu św. przystą 
piło 25 566 tubylców.

Wieczerza wigilijna! Jakąż . a ilość spra
wia naszym maluczkim cho.oka poda
runki. żłóbek... a my z n mi cieszymy 
sie w tei chwili i zapominamy o kłopo
tach i przykrościach.

Zbliżają sie święta Bożego Narodze
nia! — Nie wszyscy jednak oczekują je 
z zadowoleniem i radością. Liczne są 
rodziny, które i w tym dniu będą gło
dne: — w wielu izdebkach na poddaszu 
i w suterynie i w tym dniu będzie zi
mno. — a blade, mizerne dzieci nędzy 
rapróżno beda oczekiwały cnoinki i po
darunku skromnego od ..Dzieciątka“.

sie tem. co mamy dla siebie, z ubogimi! 
— Niech każdy obdaruje choć jedną 
biedna rodzinę, albo u,ech przyjmie choć 
jedno dziecko w wigilie do stołu swego. 
Adresy prawdziwie ubogich z wdzięcz
nością podaje katowicki okręg ..Cari
tas“. ul. Krasińskiego 5. tel. 32-36. P. 
K. O. 300115. Wtedy łamać sie będziesz
prawdziwie „opłatkiem". — a radość porwał go. zmiął i schował do kieszeni, 
świąteczna będzie prawdziwa radością, I — Dlaczego pan to chował? — spy- 
— miłość zaś Twoja Prawdziwą miło- tał naiwny prowincjonał. 
ścią ..Boska Dziecina“ zaś. w której i- | — Widzi pan — odparł adjutant —
mieniu to uczyniłeś, stokrotnie Ci to jakby tu wszedł prezydent H»ndenburg 
wynagrodzi. 1 zobaczył ten papier, toby go zaraz pod-

nisaU



TEATR I SZTUKA.
TEATR POLSKI W KATOWICACH.

csMusisz ste ze rana ożenić“.
W sobotę, dnia 16. bm. o godz. 20 wieczorem 

po raz ostatni w sezonie — po cenach najniż
szych świetna komedja VerneuHla pt. „Musisz się 
ze mną ożenić“. Arcywesoia ta komedja pełna 
młodocianych porywów, wywołująca nieustanne 
wybuchy śmiechu i niefrasobliwej wesołości — 
Jest każdorazowo gorąco przez publiczność 
przyjmowana. Grają najwybitniejsze siły na- 
^zego Teatru z p. Barwińską na czele.

„Rycerz bęz skazy” (Józef Piłsudski).
Fascynująca sztuka w 5 aktach, osnuta na Fe 

wälk o woiu ość pod wodzą Komendanta 1,eg jo
nów Józefa Piłsudskiego pt. „Rycerz bez ska
zy“, ukaże się już w niedzielę, dnia 17. bm. o 
godzinie 11 przed południem w Teatrze Polskim 
w Katowicach w wykonaniu zespołu Teatru 
„Żagiew“, który na gościnne występy przyjeż
dża z Warszawy. „Rycerz bez skazy“ jest 
sztuką, ilustrującą przebieg pierwszych wa k 
legionów w b. zaborze rosyjskim, gdzie pierwsi 
nasi bohaterowie krew przelewali w walce o 
zdobycz jasnego jutra dla Rzeczypospolitej. — 
Teatr „Żagiew“ znany jest na Śląsku ze swych 
występów z przeć udu em widowiskiem „W pu
styni i w puszczy'* według H. Sienkiewicza- Po
zostałe bilety do nabycia w niedzielę, dnia 17. 
bm. w kasie Teatru. Passe-partout nie ważne.

„Pieniądze to Jednak nie wszystko“«.
W niedzielę, dnia 17 bm. o rodź 16-ei po po! 

,*ełna powodzenia i z entuziazmem przyjmowa
na sztuka Bus-Fekete „Pień adze to iednak nie 
wszystko“, która jest sukcesem techmki teatru, 
wyszła z pod pieczołowitej reżyserii p. Biesia- 
deckiego i w pierwszorzędnej obsadzie — grana 
jest znakomicie.

„Fräulein Doktor" po raz ostatni w sezonie.
W niedzielę, dnia 17 bm. o godzin1 e 20 wiecz. 

po raz ostatni w sezonie po cenach popularnych, 
ęiesząca sic każdorazowo duźem powodzeniem 
»ztnka J. Topy „Fräulein Doktor“, która fascy
nuje swoją sensacyjno-szpiegowską treścią or u z 
doskonałą grą naszych artystów. 31’ety po ce
nach popularnych sprzedaje kasa Teatru.

Składki i ofiary.
Dalsze ofiary na gimnazjum polskie w Bytomiu.

Na konto 301.822 w P. K. O. przekazali dal
sze ofiary na rzecz gimnazjum polskiego w By
tomiu:

Gmina Makoszowy zł 20,40, Kierownictwo 
szkoły powszechnej Łyski zł 10,40, Powiatowy 
Urząd Szkolny Lubliniec zł 12,70, Piotr Wojtek, 
kier. szkoły w Krzyżowicach zł 4,70, Kierow
nictwo ' szkoły powszechnej w Palowicach zł
4,50, państwowe gimnazjum w Rybniku zł 93,20, 
szkoła powszechna Popielów zł 10,70, Śląska 
Izba Rolnicza w Katowicach zł 22,50, kierow
nictwo szkoły powszechnej III w Roździeniu- 
Szop.enicach zł 3,35, Gmina Ogrodzona zł 10. 
katolicka szkoła powszechna w Międzyrzeczu 
zł 8. kierownictwo katolickiej szkoły powszech
nej w Piejgrzymowicach zł 9.50. Magistrat Kró
lewska Huta zł 27, kierownictwo 8-o klasowej 
szkoły powszechnej I im. św. Jadwigi w Szar- 
ieju zł 19.71, dyrekcja państwowego gimnazjum 
w Szarieiu zł 69,90. firma Concordia Import- 
Eksport S. A. w Katowicach zł 15, katolicka 
szkoła powszechna w Kostuchnie zł 8,50, kie
rownictwo szkoły im. A. Mickiewicza w Siemia
nowicach zł 13. katolicka szkoła powszechna III

Rydułtowy zł 5,97. okręg urzędowy Rybnik zł 
380,69.

Na konto Komitetu Niesienia Pomocy Kultu
ralnej dla Śląska Opolskiego w PKO. nr. 301.822 
wpłacono następujące ofiary na rzecz Gimna
zjum Polskiego w Bytomiu: Kierownictwo Szko
ły Powszechnej w Zgodzie zł. 34,17, Kierownic
two Szkoły Powsz. w Knurowie zł. 9,20, Kier. 
Szkoły Powsz. w Kamieniu zł. 8,60, Koło Miej
scowe ZOKZ. Cieszyn zł. 280,66, Kierownictwo 
Szkoły w Dębieńsku Wieikiem zł. 8, Kierownic
two Szkoły IV w Roździeni-u-Szopienicach zł. 
19,45, Kierown. Szkoły w Przegędzy zł. 6.23, 
Kierownictwo Szkoły II w Nikiszowcu zł. 6.70, 
Kierownictwo Szkoły Zakładowej Katowice-Bo- 
gucice zł. 6,18, Kurier Zachodni w Sosnowcu zł. 
122,26, Szkoła Powsz. im. Poniatowskiego Ka
towice zł. 30.52, Szkoła Powsz. w Ochabach zł 
1C, Szkoła Powszechna w Dębowcu zł. 5. Odbiór 
powyższych kwot Komitet kwituje, dziękując 
równocześnie wszystkim Ofiarodawcom.

\ REPERTUAR:
Niedziela, dnia 17. bm: „Rycerz bez skazy 

(J. Piłsudski) o godzinie 11 dla szkół.
Niedziela, dnia 17. bm.: „Pieniądze to je

dnak nie wszystko“ o godzinie 16.
Niedziela, dnia 17. bm.: „Fräulein doktor” o 

godzinie 20.
Wtorek. dn;a 19 bm. „Pieniądze to nie wszy

stko“ o godz. 20-ei.
Teatr Polski na prowincji.

Poniedziałek, dnia 18. bm.: „Wie ki człowiek 
do małych interesów“ Król. Huta o godzinie 19 
dla bezrobotnych.

Piątek, dnia 21 bm.: „“Moja kochana mamu
sia" Nowa Wieś o godzinie 11 rano dla bezro
botnych. " ^

Repertuar kinoteatrów w Katowicach
v Kino Casino: „Biały upiór“.

Kino Capitol: 1. „Rocambole“, 2. „Student 
febrak“.

Kino Kolosseum: „Rozkoszna przygoda“.
Kino Pałace: „Tainv detektyw“.

' Kino Rialto: „Ghandu“.
Kino Union: „Demon miłości“.

Retiertuar kinoteatrów w Król Hucie
Kino Apollo: 1. „Zła dziewczyna“, 2. „Żółte 

piekło“.
Kino Colosseum: 1. „Kain i Artem“, 2 „Pod 

tTwoja obronę“, Maria Bogda, Adam Brodź.sz 
t W. Walter.

Kino Roxy: 1. „W cieniu krzyża“, 2. „Rajski 
ptak“.

Sprawy towarzystw.
Kalendarzyk zebrań Z. O. K. Z.

Niedziela, dnia 17. grudnia.
Bytków. O godzinie 17 miesięczne zebranie 

członków koła miejsco-wego Z. O. K. Z. w l > 
kału p. B rys la.

Źwaków. Zebranie plenarne koła miejscowe
go Z. O. K. Z. o godzinie 15 w szkołę.

Posiedzenie zarządu miejscowego 
koła L. O. P. P.

Nowa Wieś. 18 bm. b g. 6 pop. w Urz. gmin
nym (biuro 14-te), odbędzie się posiedzenie Za
rządu miejscowego koła LOPP. Na porządku 
dziennym uchwalenie projektu budżetu na rok 
1934 i programu pracy na rok 1934.

Z oddziału młodzieży powstańczej.
Szarlej. Dnia 8 grudnia br. odbyto się ze

branie oddziału Młodzieży Powstańczej w Szar
lej u, w obecności prof. gimn. o. Michalika i prof 
k$. Kosarczyka. obecnvch na zebraniu 48 czł. 
Pod koniec zebrania przybył na zebranie św. 
Kkołaj. który m edzy członków rozdzielił 
skromne podarki. Po przemówieniu wygtoszo- 
nem przez ks. prof. Kosarczyka zebranie zakoń
czono.

Założenie oddziału Zw. Rezerwistów.
Radlin. Z polecenia zarządu powiatowego 

Związku rezerwistów, zwołał p. Brunon Ruin tok, 
kierown k szkoły z Radlina Górnego na świę (i 
w dniu 8 grudnia 1933 r; po nabożeństwie do 
lokalu p. Kowalskiego, zebranie rezerwistów. W 
krótkiem przemówieniu wyjaśnił p. Ruśniok cel 
zebrania, oddając równocześnie głos p. prezeso
wi powiatowemu, który zaznajomił zebranych z 
celami i zadaniami związku rezerwistów. Mu
st pnie zabrał głos kom. pow. pw. i wf. p. kot. 
Kutrzeba, który w swem obszernem refecac e 
przedstawił zadanie Polaka-rezerwisty oraz 
uzasadnił konieczność pw. i wf. Wreszcie p. km. 
Krzyszkowski odczytał najważniejsze wyjątki 
ze statutu związku rezerwistów. Następnie wy
brano zarząd składający się z 12 rezerwistów 
oraz komendanta. Na przewodniczącego wy
brano jednogłośnie p. kierownika szkoły Bruno
na Ruśnioka zaś na komendanta wybrano p. Win

prezes, który w serdecznych sławach podzię
kował zarządowi powiatowemu za przybycie i 
referaty i zapewnił go, że zarząd koła miejsco
wego dołoży wszelkich starań, aby doprowadzić 
koło do jak największego rozkwitu. Prezes za
kończył zebranie hasłem ..Cześć Ojczyźnie“. — 
Ogółem zapisało się do koła przeszło I0O człon
ków.

Walne zebranie tow głmn. Sokół.
Mikołów. Dnia 8 grudnia br. odbyło się do

roczne waJne zebranie Sokoła mikołowskiego. 
Po przywitaniu obecnych, których było około 
100 druhów prezes Klyta zarządził wybór prze
wodniczącego, którym zebranie wybrało przez 
aklamację dh. Wikarka. Następnie członkowie 
ustępującego zarząd-u złożyli sprawozdania ro
czne. Po krótkiej dyskusji na wniosek kom. re
wizyjnej ustępującemu zarządowi udzielono ab
solutorium. W szczególności przewodniczący 
podzięko-wał ust ipującęmu zarządowi za wybt- 
do-wanie szopy na sprzęt sportowy na SNdixtie 
P. W. i W. F. i za s ar an la około ozv kania 
świetlicy, bez które! tow. — nie wątpi iw na -
zvwotn.eisze ze wszystkich sportowych w Mi
kołowie — obywać się musiało. Przystąpiono 
do wyboru nowego zarządu: prezesem wybra
no dha Wika: ka, wiceprezesem dha Rzepkę, se
kretarzem dha Bodynka, naczelnikem przez 
aklamację dha Pawia Rozsypola. a skarbnikiem 
dha Torkę. Ponadto dokonano wyboru kierow
ników sekcji lekkoatletycznej, pingpongowej 1 

‘hóke!o'Wb]; wybrano także komisję oświatową, 
krcn.karza i sąd honorowy. W wolnych glosach 
najwięcej skarg wywołała sprawa opłat związa
nych z używaniem ha!i sportowej w tut. gimn. 
państw. Śą one tak wysokie, że stanowią naj
większą pozycję w budżecie towarzystwa.

Święty Mikołaj w Sokole mikołowskim.
Mikołów. 6 grudnia br. tow. g mn. „Sokół“ 

w M.kołowie urządziło dla członków i gości 
w;eczorek św. Mkołaia. Udział bardzo liczny 
przeszło 200 osób. Program był urozmaicony 
Po krótkich przemów en ach św. M kołaj obda
rzył młodzież sokola torebkami z łakociami. Po 
odejścm św. M kołaia obecni długo jeszcze ba
wili sie przy skromne! herbatce, przysłuchując

cerr.ego lasarczyka Zarząd ukonstytuuje się w | się deklamacjom i penisom muzycznym. Przy 
najbliższych dniach, abv móc zacząć swoją tej okazji wydał Sokół własna gazetkę, która 
dział a,In ość. Pod k on: ec zabrał głos no wo o brany i została przyjęta nader przychylnie.

fojasne, te nie. Równie |osnem jest. 
te dobrq reklamę mogą robić tylko 
fachowcy. Reklamo wykonywana 
.domowym" sposobem to pieniądze 
wyrzucone za okno. O doborze 
pism, dziale ogłoszeniowym, ry. 
sunku i tekście ogłoszeń prasowych

mySu ZA WAS U. A. R.
Do Biuro Oglosie*
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J. Sm octy«
zegarmstrz-iubłler

Katowice« tera« ul. MłyAska 4
(gmach Mag stratuj

Jedyny polski-chrześcijańskl sklep ze
garów, zegarków i biżuterji.

— — Obrcukl Siato e. — —
Ceny znacznie zniżone.

oorzeoaze 1

Rozpoczęliśmy

sprzedaż mebli na gwiazdkę
po znacznie zniżonych cenach

Sypialnie polerowane kompletne już od 
7UU zi. — Jadalnie polerowane komplet
ne już od 75u zl — kuchnie oraz meble 
Pojeiyńcze w wielkim wyborze poieca

S aski Dom Mebli
KATOWICE, ul. 3-go Maja nr. 19.

Meble dostarczamy bezpłatnie na cały CL Śląsk.

tt
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on M lisi lot»pt™
Byt stale ludzkich marzeń szczytem, 
Dziś — jakżeż łatwo ziścić możesz 
To, co przez wieki było mitem!

KamidiLC- z komfor
tem, S ubikacyj, ski up 
fryzjerski. 460 metrów 
parceli — cena ll.öuO 
zł. Katowice.
Dom murowany, S ubi
kacyj, parceli 1 morga, 
cena 7.000 zł., gotówki 
trzeba 3,500 zło-tych.
Dom murowany. 4 ubi
kacje, parceli - pola 5 
morgów, ogród owoco
wy — cena 7.000 zł.
Niezwykła ukazja w 
Wielkich Hajdukach ■ 
d-omuk, 3 ubikacje, sień 
wie%a szopa, za ce tę 
4.000 zł., przytem ka
pujący kupić może oar 
celę od 500—1000 m3
Wiele kamienic, wił, 
domów z pożyczkami 
oa 4% bardzo tanu, 
jak również parcele, 
sklepy, restauracje, u;e 
kamie, sprzeda biuro 
„Trauzakcja“ w Kato
wicach, Kościuszki 2.

Mały wydatek a wiel
ka korzyść stanowi 
drobne ogłoszenie w 

na«?eł garetMe!

Przez drobne ogłosze
nie wszystko zoai- 

dzleuZł

SPORT.
Otwarcie ślizgawki w Nowel Wst
Staraniem N. K. T. i nowozałożonego N. K Ł. 

urządzono na kortach tenisowych w Nowej Wsi, 
obok boiska klubu sportowego „Wawel“ (tor 
łyżwiarski) ślizgawkę, otwarcie której nastąpi 
w niedziele, dnia 17 grudnia br.

Ślizgawka urządzona bedzie wg. nowoczes
nych wymagań technicznych; wieczorem będzie 
oświetlona. Jako miła rozrywką dla spor to w- 
towców i sympatyków sportu zimowego, bedzie 
zainstalowany na torze aparat radiowy. Wstęp 
na ślizgawkę minimalny.

S. M. p. Imielin.
Sekcja szachistów poszukuje przeciwnika ce

lem rozegrania zawodów towarzyskich w czasie 
świat Bożego Narodzenia. Wszelka korespon
dencie należy kierować do naczelnika szachów 
dha Słupki Wilhelma w Imielinie, ul. Główna 15

---- —ooo—-—

Dz ał handlowy.
Giełda pieniężna w Warszawie

w dniu 15 grudnia 1933 r.
Dolar amerykański 5.64. Funt szterlingów 

28,93. 100 franków francuskich 34.77. 100 koron 
czeskich 26,38. 100 lirów włoskich 46,48. ICO 
franków szwajcarskich 171.87. 100 guldenów ho
lenderskich 356 85. 100 belgów belgijskich 123.44. 
100 guldenów gdańskich 172.77. 100 koron nor
weskich 145,57. 100 koron szwedzkich 14925.

Giełda zbożowo - towarowa w Poznaniu
w dniu 14 grudnia 1933 r„

Notowano za 100 kg. Żyto 14.50—14 75. Psze
nica 17,50—18 00. Jeczm eń browarowy 14.75—
15.50. Jęczmień 13,25—14,00. Owies 13,00—13.25. 
Mąka Żytna 20 75—21.00. Maka pszenna 29,50— 
31.50 Otręby źvtn'e 10,00—10 50. Otręby pszen
ne grube 9.75—1025. Otręby pszenne grube 
10,75—11.25. Rzepak zimowy 43—44. Gorczyca 
33—25. Wyka latowa 14—15. Peluszka 14—15. 
Groch W.ktoria 21—24. Groch Folgera 21—23. 
Seradela 13 50—15.50. Koniczyna czerwona 170— 
210, biała 80—110. żółta 90—110. Makuch Ima
ny 19.50—20,50 Makuch rzepakowy 16.50—17.00. 
Makuch słonecznikowy 19—20. Śrut Soja 23,00—
23.50. Mak niebieski 50—55. Ogólne usposobie
nie spokojne.

Odpow edzi redakcji.
K. S. Brzezie. Przepracowane mniej niż 156 

dniówki n e uprawniają do pobierania ustawo
wego wsparcia ani też nie będą doliczone do na
stępnego okresu czasu pracy. Znaczy to. że te 
dni pracy nie maja żadnego znaczenia, czyli że 
przepadają zupełnie. Wobec tego bez wszyst- 
k ego można się ubiegać o inne zasiłki. 2. Ilość 
znaczków w tym wypadku nie jest decydującą, 
gdyż ubiegający sie o rente inwalidzką musi 
mieć przed Ukończeń em 60 roku życia lub przed 
utrata niezdolności do zarobkowania na 66-U% 
przynajmniej 200 znaczków przymusowego u- 
bezpeczen'a. Co dwa lata musi być stara karta 
kwitowa wymieniona na nowa, inaczej może na
stąpić utrata prawa do renty.

Składajcie datki na no moc dla bezro
botnych. — Konto P K. O. 307.705.

Wytiawnłc wo: Katolika Polskiego. Górnoślą
zaka. Gońca Śląskiego, Katolika Śląskiego i 
Gwiazdki śląskiej. — Za redakcję odpowiada: 
Franciszek Godula. Król. Huta. — Nakładem: 
Zjednoczone Wydawnictwo Gazet. Spółka z ogr. 
odp.. Katowice, ul. św. Stanisława 4, te' 14—14. 
Drukiem: Drukarnia Śląska. S-ka z ogr. odo.

Katowice, ul. Batorego 2. — Tel.i 8-78.

Puder Abarła
upiększa, odśw eźa i udełikatnia cerę. 
nadając jej świeży, młodzieńczy w\gląd,

PUDER ABARID
Do nabycia w piet wszoizędnych 

i drogeijuch.

iiiłiiiEiiir
KATOWICE, ulica 3-go Maja nr. 7

(gmach kina Colosseum)
PSZCZYNA, ulica Strzelecka nr. 33

(obok mostu naprzeciw parku)
Na składzie kuchnie od 150 zł, sypial
nie, szaty, leżanki, krzesła, stoły itd. 
Własne tabrykaty —tanio. Tylko dobre 

meble — ceny kryzysowe.



Kronika bieżącą
Sobota Św. Adelajdy, cesa

rzowej.
Św. Euzebiusza, bi
skupa męczennika. 
Słów.: Zdzisława.

Jutro niedziela, 17 grudnia: Św. Ła
zarza, biskupa.

W poniedziałek 18 grudnia: Św. Au-
ksenejusza biskupa, wyznawcy.

*
Wschód Zachód

Słońca o godz. 7,36; o godz. 15,42. 
Księży ca o godz. 7,24; o godz. 14,39.

Jutro: Nów księżyca o godz. 3, m. 32.

Z historii śląskie*.
16 grudnia. 1572. Cesarz Maksymi

lian zamierzał w interesach wysłać do 
Polski ks. Wacława i prosił radców we 
Wrocławiu, aby ze złożonych u nich 
przez Sauerrnana na Zindel 4 300 talar., 
wypłacili Wacławowi conajmniej jeden 
tysiąc talarów. — 1637. Bracia. Gabrjel 
i Jerzy Fryderyk hrab. Henckel Donners 
marek pisali do magistratu bytomskiego: 
„Z wielkiem zdziwieniem dowiadujemy 
się, że Wasze mieszczaństwo dopuszcza 
się wielkich wybryków, co gorsza, że z 
pośród Was, sami prowadzicie wszete- 
czeństwa. Do tego nie śmiecie dopuścić, 
ale podobny występek bez względu na 
osobę ostro karać, żebyście kiedy nie 
musieli odpowiadać za co. — 1675. Hra
bi. Leon Ferdynand He.i :kel Donners- 
marck zatwierdził statut krawcom by
tomskim z dopiskiem swoim, że fusze
rów kraj jego nie ścierpł; krawcy z Mia
steczka powinni się połączyć z brater
stwem bytomskiem. — 1565. Proboszcz 
z Miedźnei. ks. Jerzy Thielmann, z .stal 
przeniesiony do Pszczyny. — 1912. W 
Dąbrówce Małej odbyło się uroczyste 
wprowadzenie pierwszego ks. probosz
cza. ks. Wawrzyńca Puch era (obecnie 
w Piekarach).

17 grudnia. 1576. Papież Grzegorz 
XIII prekonfzował biskupa tytularnego 
z Nikopolis, Adama Weisskopfa na bi
skupa sufragana we Wrocławiu. — 1805 
Ks. prob. Karol Aulock w Oppersdorfie .v 
pow. nyskim został kanonikiem rezydu
jącym przy katedrze wrocławskiej.

W roku: 1462. W końcu listopada u- 
kazał się magister Marcin Lindner jako 
następca zmarłego Kaspra Weigla. I m 
był biskupim kanclerzem i kanonikiem 
we Wrocławiu. 1464 został sekretarzem 
biskupa, zwanego Josta. — 1466. Biskup 
wrocławski Jodok Rosenberg udzielił 
40 dni odpustu dla braci strzelców w 
Bytomiu, ponieważ ćwiczenia w strze-

POLSKIE 0SRÄM0WKÜ
jiirodutwwoM

DZIĘKI STOSOWANIU 
NAJLEPSZYCH SUROWCOWI 

NAJNOWSZYCH METOD FABRYKACJI 
guKiKintlycti
NIEPRZE5CIGNIONY GATUNEK

Wspaniała uroczystość zakończenia 
tygodnia książki polskie:.

Michałkowlce. W piątek, dnia 8-go 
grudnia br. urządziło miejscowe T. C. L. 
i „Nasza Czytelnia“ przy kop. „Maks* 
uroczystą akademję z okazji zakończe
nia tygodnia książki polskiej. Akademię 
zaszczycili swą obecnością ks. prałat 
Brandys, p. gen. dyrektor Ciszewski, r. 
dyr. Krajewski, księża wikarzy i wie’e 
innych zacnych gości oraz około 1500 o- 
bywateli. Akademję zagaił prezes T. C. 
L. ks. wikary Roter i wskazał w zaga
jeniu na ważność dobrej książki. Nasie
nnie wygłosił referat p. inspektor Piec. 
Prelegent wskazał w referacie na ko
rzyści. jakie daje nam dobra książka a 
mianowicie pobudza ducha narodowego, 
daje dalsze kształcenie itp. Po referacie 
nastąpiły urozmaicenia, jak deklamacje, 
recytacje itd. Po ukończeniu tejże aka
demii udano się do nowego lokalu T. C. 
L., którego poświęcenia dokonał ks. pra
łat Brandys i przemówił do zebranych,

podkreślając ważność ducha dobrej 
książki. W imieniu okręgu przemówił 
do zebranych p. prof. Rudnicki, który 
podziękował wszystkim tym. którzy śię 
przyczynili do utworzenia i rozszerze
nia tej tak ważnej placówki, jaką jest T. 
C. L. Na powyższe podziękowanie od
powiedział p. gen. dyrektor Ciszewski, 
zaznaczając, że nadal będzie się starał 
służyć swemi radami oraz dołoży wszel
kich sił, by w drugim okresie dziesięcio
lecia cała gmina korzystała z bibljoteKi 
i przyrzekł nadal swą pomoc material
ną. Na tern zakończono wspaniałą uro
czystość, i tą drogą zasyłamy wszyst
kim tym. Którzy sie przvczvnili do tej 
tak wspaniałej uroczystości najserdecz
niejsze podziękowanie i wyrażamy ży
czenie. by ta ważna placówka rozwija
ła sie ku zadowoleniu społeczeństwa. 
„Szczęść Boże“ tej placówce! M. N. (k

laniu dla obrony miasta robią ich wpra- 
wniejszymi.

#
Św. Adelajda.
(16 grudnia).

Św. Adelajda, córka króla burgundz- 
kiego Rudolfa II. wyszła za mąż za ko
tara. króla włoskiego. Niestety krótko 
potem Berengenjusz. margrabia Ivrei. 
pozbaw# życia jej męża a od wdowy 
zażadał aby reke oddała synowi jego 
Adalbertowi. Gdy się temu sorzeciwia
ła. uwięził Adelaide. Cesarz Oton 1 po
spieszył jej na pomoc, wyzwolił i pojął 
za żonę. W roku 962 została wraz z mę
żem ukoronowana orzez papieża Jana 
XII. koroną cesarską. Pobożna cesa
rzowa wpływała na męża i rządy a 
wpływu tego używała na korzyść Ko
ścioła. Założyła wiele klasztorów i ko
ściołów. Dwie córki mordercy pierw
szego męża wzięła do siebie i wycho
wała je troskliwie. Gdy po śmierci Oto- 
na I svn jej Oton II na tron wstąpił, ska
zał za sprawa żony swej w‘«isna matkę 
na wygnanie, wnet jednak przeprosił ją 
i do kraju powołał. Przeżyła syna; u- 
marła 16 grudnia 999 r.

* Podania na przywóz towarów za
kazanych. Izba Handlowa w Katowi
cach podaje niniejszem do wiadomości, 
że podania na przywóz towarów zaka
zanych do orzywozu wedł. Dz. Usta<y 
nr. 79 z dnia 11 października 1933 r. na
leży składać (nadsyłać) do Izby najpóź
niej do dnia 24 grudnia rb. Jednocześnie 
przypomina się. że zapotrzebowania nie 
poparte zgłoszonemi w 'erminie poda
niami nie będą rozpatrywane.

* Górnośląska Komisja Odznaczeń 1 
„Kapituła Gwiazdy Śląskiej" kończy z 
dniem 20 grudnia 1933 r. swoje czynno
ści związane z nadawaniem byłym u- 
czestnikom powstań śląskich odznaczeń 
„Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczno
ści i Zasługi“ i „Gwiazdy Śląskiej“ za 
udział w powstaniach śląskich. Wnioski 
o odznaczenia, które po wymie
nionym terminie wpłyną, nie będą roz
patrywane i zostaną zniszczone.

* Zakłady fryzjerskie w święta. Za
kłady fryzjerskie otwarte będp na pod
stawie rozporządzenia Śląskiego Urzę
du Wojewódzkiego w calem wojewódz
twie jak następuje: w dniu 24 grudnia 
od godz. 8 do 16. w dniu 26 grudnia od 
godz. 8—11, w dniu 31 grudnia od godz. 
8 do 18.

Z Katowskiego
Posiedzenie rady miejskiej.

Katowice. Dnia 21 bm. odbędzie się 
posiedzenie rady miejskiej m. Katowic. 
Porządek dzienny obejmuje m. in. u- 
chwalenie kwoty 17 750 zł. na zakup wę 
gla dla biednych i ofiar wo enno-powstań 
czych. Pozatem rada miejska zajmie się 
nową umową ze Śląskiem! zakładami 

! elektrycznemu w Katowicach w sprawie 
dostawy prądu świetlnego dla miasta. 
Umowa zmierzać będzie do obniżenia 
ceny prądu dla miasta.

„Ludzie za kratami".
Katowice. Staraniem „Patronatu“ 

(Towarzystwo opieki nad więźniami) i

— Już za tydzień małe wakacje szkol
ne. Jak już donieśliśmy, w piątek 22 b. 
m. po nauce szkolnej i rozdaniu półrocz
nych not postępów w nauce, rozpoczną 
się w szkołach na Śląsku ferje świątecz
ne. które trwać będą do 14 stycznia 1934 
włącznie. W roku bieżącym korzystać
będzie młodzież szkolna z długiego sto- Komitetu Więziennego odbędzie się w 
sunkowo wypoczynku, który będzie mo-1 salach Kola Towarzyskiego w Katowi- 
gła poświęcić wycieczkom, uprawianiu'each (3 Maja 11) w poniedziałek, dnia 18
sportów i lekturze. W poniedziałek, 15 
stycznia 1934 roku rozpoczną się w 
szkołach normalne lekcje. |

Woiewódziwo ś ąsk e.
* Wywóz węgla polskiego. W listo

padzie wywóz węgla polskiego przez 
Gdańsk zwiększył się o 56 000 ton w po
równaniu z październikiem r. b. i osiąg
nął 336 028 ton. Zostało to spowodowa
ne w głównej mierze zwiększeniem wy
wozu węgla do krajów skandynawskich. 
Miejscowi odbiorcy spieszą się z naby
ciem taniego węgla polskiego, ponieważ 
oo wprowadzeniu specjalnego traktatu 
handlowego z Angl ą kontyngent przy
wozowy zostanie zamknięty.

b. m. wieczór dyskusyjny „Ludzie za 
kratami“. Początek o godz. 8 wieczo
rem. Wstęp 99 groszy. Należy się spo
dziewać licznego udziału wszystkich 
warstw społeczeństwa ze względu na 
bardzo aktualny i ciekawy temat dysku
syjny.
Dr. Kowalówka przewieziony do wię

zienia w Katowicach.
Katowice. Jak się dowiadujemy, are

sztowany przed kilku tygodniami pod 
zarzutem popełnienia nadużyć służbo
wych urzędnik wydziału skarbowego 
dr. Kowalówka po wydaniu orzeczenia 
lekarskiego przez szpital dla umysłowo- 
choiych w Rybniku został przewiezio
ny do Katowic i osadzony w więzieniu.

220) (Ciąg dalszy.)
70.

Kto jest podpalaczem?
Żandarmi począwszy od chwili po

żaru :yukak pilnie winowajców Milcze
li przy tern skrupulatnie, ażeby tajem
nicy zawczasu nic zdradzić. Nadsta
wiali baczrre ucha na to. co ludzie so
bie o pożarze opowiadali, bo mniemali, 
że przy tropieniu zbrodniarza nie nale
ży zaniedbać nczego.

Lecz z pogłosek nie wiele mogli się 
dowiedzieć, bo nikt nie domyślał się. 
ktoby mógł ogień podłożyć. Czy je
dnak żandarmi n:e dochowali tal’emn:cy. 
czy też kto$ ich podsłuchał, dość na 
tern. że naraz rozeszła sie wieść, iż po
dejrzenie o podpalenie pada na wyda
lonych niedawno z fabryki Macka ro
botników. Podobno już niektórych z 
nich przesłuchiwano, lecz wszyscy je
szcze pozostawali na wolnej stopie.

Jednego tylko nie zawezwano na 
poVcie. Teodora Cholewika. ponieważ 
znikł był nagle ze wsi. Brat jego Jan o- 
świadczył na pytanie żandarma, że brat 
jego pojechał pod Koźle do chorej matki 
żyjącej z zamężnej siostry; spodziewa 
się jednak, że lada dzień wróci.

Jakoż wrócił właśnie dziś nad wie
czór z dusza pełna smutku, bo matka

ciężko zachorowała. Wprawdzie gdy 
wyjeżdżał, niebezpieczeństwo minęło, 
lecz lekarz nie dowierzał tej poprawie. 
Z bólem serca Teodor opuszczał matkę, 
spiesząc do pracy, do którei na ozna
czony dzień stawić sie był zobowiąza
ny. Gdvbv nie przybył, nie dostałby n- 
biecanei pracy.

— Byłbym pozostał. — mówił do 
brata. — lecz matka sama mnie nakła
niała do odjazdu i pocieszała, że czuje 
sie znacznie lepiej. Odjechałem przeto 
zaklinając szwagra, ażeby natychmiast 
telegrafował, gdyby się miało pogor
szyć.

— Może też Pan Bóg rmiłuje się nad 
matka i pozwoli jej jeszcze żyć, — rzekł 
na to brat Jan.

W każdym razie dobrze, żeś wrócił, 
bo zachodzi tu sprawa jeszcze jedna, 
bardzo przykra. Oto nie wiem skąd 
wzięła się pogłoska, że 'eden z nas wy
dalonych fabrykę Maćkowi podpalił. 
Wszyscyśmy iuź mieli termin na policji.

— Myśmy mieli podpalić Macka! — 
zdziwił się Teodor. Skąd się wzięło to 
podejrzenie?

e— Nie wiem. — odparł Jan. lecz lu
dzie tak sobie mówią a Dolicia śledzi. 
Gdy sie dowiedzą, żeś wrócił, zaraz cię 
za wezwą na przesłuchy.

— Oby nas Bóg zachował od nie
szczęścia. — odezwała sie zona Jana.

— Niewinnych Bóg zawsze obroni. 
— rzekł na to Teodor..

Potem jeszcze, sobie opowiadali o 
matce i o siostrze, aż wreszcie znużony 
1 eodor udał się na spoczynek. Wkrótce 
notem położył się także Jan a tylko Ja
rowa siedziała, szyjąc sukienkę dla 
dziecka, śniącego w kołysce.

Szyła późno w noc. Cała wieś już 
spała i cisza panowała uroczysta. Ja
rowa szyjąc, rozważała nad losem 
swoim i męża. Przed paru dniami je
szcze mieli obaj bracia dobry zarobek, 
a dziś obaj bez miejsca. Teodor ma 
wprawdzie zapewn.ona robotę, lecz 
cięższą i gorzej płatną. Jan zaś darem
nie się dotąd za praca oglądał.

Wprawdzie w nędzę ostatnią nie po
padną. bo mają swoją chatkę i trzy mor
gi roli. wyżywią się przeto od biedy. 
Jan też z pewnością jeszcze coś zarobi. 
Lecz chatka ich nie jest wolną od dłu
gu i miłoby im było. gdyby ten dług jak 
najprędzej spłacić mogli.

Myśląc o tern wzdychała Janowa, 
lecz ani na chwilę nie pomyślała, że by
łoby lepiej, gdyby maź jej i brat męża 
byli przy wyborach inaczej głosowali. 
Janowa była niewiastą rozumną, z do
brem pojęciem o sprawach publicznych 
i obowiązkach obywatelskich. Musieli 
tak postąpić, mówiła sobie, albowiem 
sumienie tak nakazywało.

Skończywszy szycie, zmówiła pa
cierz i zgasiwszy światło, położyła się. 
Nie mogła jednak usnąć: myśli smutne 
zapełniały jej głowę i niepokoiły serc*.

Co sie stanie z niemi, jeśli Jan nie zdo
ła roboty znaleść?

Gdy tak przez chwile leżała, posły
szała naraz szmer w sieni. Ktoś zbliżał 
się do drzwi i otwierał je po cichu* — 
Ktoby to mógł być? — zapytała się za
niepokojona i wyskoczywszy z łóżka, 
podeszła szybko do okna.

W tym czasie drzwi zostały otwo
rzone i ktoś wyszedł w ciemną noc. Gdy 
przechodził blisko okna zdawało się Ja
nowej, że to Teodor i to ja wprawdzie 
zadziwiło, ale zarazem i uspokoiło, gdyż 
zrazu przypuszczała, że to mógł być 
złodziej. Położywszy się, zaczęła my* 
ś.eć nad tern. dokąd Teodor poszedł. 
Mówił przecie, że jest znużony podróżą 
: potrzebuje odpoczynku, a teraz wstał 
i poszedł. Znaiac go jako człowieka 
trzeźwego, nie mogła przypuścić, aże
by może szedł do oberży. Zresztą kto 
ustaje w nocy, aby iść do wesołych to
warzyszy!

— Zapewnie wnet wróci. — pomy
ślała i przeżegnawszy sie i poleciwszy 
Bogu siebie i cały dom. starała się u- 
snąć. I rzeczywiście sen ją niedługo 
zmorzył.

(Clae dalszy nastąpi.*



/Wystawa illatelfstyczno-namfzmatyczna 
Katowice. Pod protektoratem woje w. 

dr. Michała Grażyńskiego odbędzie się 
z początkiem roku 1934 z okazji 15-lei- 
niej rocznicy wybuchu pierwszego pow
stania śląskiego wszechpolska wystawa 
filatelistyczne - numizmatyczna i pamią
tek z powstań górnośląskich. W związ
ku z powyźszem utworzył się komitet, 
który apeluje do osób, posiadających li
st#, fotografie, odezwy, odznaki, ulotki, 
afisze, wydane przez polskie władze ple 
Ibisćytowe na G. Śląsku, oraz zwraca się 
do dowództw powstańczych, aby ze
chciały zaofiarować posiadany przez 
siebie materiał. Komitet ten przekona
ny jest, że społeczeństwo śląskie dopo
może jego zamierzeniom i ułatwi speł
nienie zadania, jakie na nim ciąży.

150 robotników powołano do pracy.
Katowice. Dyrekcja huty „Baildon“ 

w Katowicach zwolniła dnia i grudnia 
240 robotników, zaś 110 robotników tur- 
tiusowo urlopowała. Dyrekc/a tej huty 
150 robotników powołała ponownie do 
pracy, gdyż huta otrzymała większe za
mówienie na dostawę żelaza.

x Śmierć przemytnika.
Kończyce. Na terenie gminy pogra

nicznej Kończyce w środę kołb godziny 
5 po południu zastrzelony został przez 
strażnika granicznego niejaki Brzózka, 
który wracał ze strony niemieckiej z 
przemycon. towarem. Wezwany przez 
strażnika do zatrzymania się rzucił się 
do ucieczki, wobec czego strażnik zro
bił użytek z broni palnej. Raniony śmier 
teinie przemytnik padł trupem. Wypa
dek ten wywołał wśród okolicznej ludno 
ści wielkie poruszenie. (k

k Kradzież pieniędzy.
Katowice. Skradziono w gmachu u- 

rzędu pocztowego w Katowicach pomo
cnikowi Handlowemu Janowi Domagal
skiemu. zamieszkałemu w Słomnikach, 
pow. Miechów, z zewnętrznej kieszeni 
1200 zł. Silnie podejrzany o dokonanie 
tej kradzieży jest pewien mężczyzna w 
wieku około 25 lat, wzr. 170 cm., ubrany 
w żółty płaszcz i dżokejkę bronzową w 
czarne paski.
\ Strzały za kieszonkowcem.

Katowice. Dnia 13. bm. wieczorem 
o godzinie 22 dwaj funkcjon. poi. z kom. 
II. w Katowicach w czasie pościgu strze 
liii 4-krotnie z rewolweru do uciekają
cego złodzie.a kieszonkowego, który na
stępnie zatrzymał się i został ujęty. O- 
kazało się, że złodziejem jest zawodowy 
kieszonkowiec i oszust Edward Jawor
ski, bez stałego miejsca zamieszkania.

Zbiegł z więzienia.
1/ Katowice. W czwartek o 16.30 zbiegł 
z więzienia katowickiego więzień kanw 
Gacka Alojzy, odsiadujący karę 2 lat i d 
miesięcy więzienia, za usiłowane zabój
stwo strażnika granicznego. Gacka je>t 
obywatelem niemieckim, zatem usiło
wał będzie przedostać się do Niemiec. 
Za uciekinierem zarządzono pościg. — 
Chodzi tu o jednego z czterech miesz
kańców Markowie (powiat raciborski), 
którzy W marcu br. przy przenoszeniu 
bibuły komunistycznej z Niemiec do 
Polski natknęli się z strażą graniczną. & 
którą następnie stoczyli formalną bitwę 
aż w końcu musieli się poddać. Nieda
wno dopiero sąd rozpatrywał ich spra
wę.

Kradzież pieniędzy.
Katowice. Włamano się do miesz

kania Pawła Rudzkiego (Rynek 9) i skra 
dziono 1000 zł. 1 książeczkę oszczędno
ściową Miejskiej Kasy Oszczędności na 
150 zł.

Spaliły się wszystkie meble.
Katowice. W mieszkaniu Szulimy 

Rosmana (ul. Jordana 13) z powodu wy
padnięcia rozpalonego węgla z pieca na 
podłogę wybuchł pożar w mieszkaniu i 
zniszczył wewnętrzne urządzenie. — 
Szkody nie ustalono. Zaalarmowana 
miejscowa straż pożarna ogień ugasiła.

Pozostawił wóz z koniem 1 zbiegł. 
Siemianowice. Dwaj funkcjon. policji 

na szosie z Siemianowic do Katowic za
trzymali furmankę, załadowaną wę
glem z dzikich odkrywek. Woźnica na 
komis, nie uczynił zadość wezwaniu. -« 
lecz rzucił się na funkcjon. poi. z zamia
rem pobciia ich. Wówczas jeden z

Krawiec oszukany przez raf nowanego oszusta,
Ruda. Dnia 2. bm. w południe przy

szedł do mieszkania krawca Edmunda 
Brabańskiego w Rudzie (uł. Janasa 26) 
nieznany mężczyzna i zamówił płaszcz 
na miarę, a należność przyrzekł uregu
lować tego samego dnia po południu. W 
toku rozmowy zaofiarował on krawco
wi 7 i pół kg. cukru za 10 zł., który rze
komo pozostawił w samochodzie prz> 
ogródkach działkowych. Brabański, me 
przeczuwając żadnego podstępu oraz 
chcąc po niskiej cenie nabyć cukier. — 
wręczył służącęj Dorocie Moszkównuj 
10 zł. f polecił jej zabrać torbę skórza
ną, a następnie wraz z nieznanym udać 
się na wskazane miejsce po odbiór cu
kru. Przy ogródkach działkowych, o-

śobnik ów odebrał od służącej torbę i 10 
zł. i kazał jej zaczekać do czasu jego po
wrotu, poczem oddalił się, zaznaczając, 
że samochód stoi w miejscowości Karo,- 
EmanueL Gdy służąca po 1 i pół godz. 
nie wróciła do domu. krawiec Brabański 
wyszedł naprzeciw i zastał ją przy o- 
gródkach bez torby i pieniędzy. Wów
czas dopiero Brabański przyszedł do 
przekonania, że padł ofiarą wyrafinowa
nego oszusta, któremu nie zależało wo- 
góle na płaszczu, iecz wyłudził jedynie 
pieniądze. Ponieważ zachodzi podejrze
nie. że sprawca będzie i w innvch miej
scowościach uprawiał ten proceder — 
przeto w razie napotkania, należy go 
przytrzymać i oddać w ręce policji, (ś)

funkcjon. poi. uderzył napastnika dwu
krotnie palką gumową, skutkiem czego 
tenże pozostawił na miejscu furmankę 
wraz z końmi i zbiegł. Tak konia jak ? 
furmankę sprowadzono na podwórze 
komisariatu, (k)

zało. złodzieje ci byli sprawcami podo
bnego onegdaj włamania do sklepu I y- 
rakowskiego w Krói. Hucie, gdzie za
brali towary na kwotę 4 000 zł. Nazwi
ska włamywaczy i paserów ze wzglę
du na interes śledztwa trzymane sa w 
ścisłej tajemnicy urzędowej.

Wyrok na szajkę bandycka.
Król. Huta. W czwartek ogłoszony 

został w sadzie okr. w Król. Hucie wy
rok na wielka szajkę bandycką, która 
w czasie od 30 listopada ub roku do 
marca 1933 do-kcnała na terenie Król. 
Huty 1 now. świetochlow:«ck:ego k:iku* 
nastu zuchwałych włamań. Przywódca 
szajki Wilhelm Jaroszek skazany został 
na 5 lat więzienia, zaś jego wspólnicy 
Ignacy Ziora na 4 lata wiezienia. Józef 
Sikora na 3 lata. Jerzy Abrych na 13 
miesięcy, zaś 6 pozostałych włamywa
czy skazano na karę od 7 do 12 miesię
cy więzienia.

Z ŚwVochłow*ek?ego
Wrócił dezerter do kraju. 

Brzeziny. Policja ujęła niejakiego 
Ryszarda Winklera, który w dniu to. 
sierpnia ubiegłego roku zdezertował z 

n-Kii w osia- 11 p. P* w Wadowicach. Winkler przy- 
wypożyczyć był wówczas do swej rodziny w Brzezi- 
Otwarcie bi- nach, skąd po przebraniu się uciekł przez 

zieloną granićę do Niemiec. Obecnie w 
obawie przed aresztowaniem i przewie
zieniem do obozu koncentracyjnego w 
Kłodzku, postarał się o fałszywe doku
menty, opiewające na nazwisko nieja
kiego Heinricha Heroka i wrócił do 
Polski, Winklera przekazano żandar
merii wojskowej, która odstawiła go do 
sądu workowego w Krakowie, (ś)

Z Kró*. Huty
Przemysłowiec angielski na Śląsku.

Król. Huta. W ostatnich dniach ba
wił na kopalni „Prezydent Mościcki“ 
generalny dyrektor największego kon
cernu węglowego w Anglii p. Rid w to
warzystwie kilku wybitnych fachow
ców, przedstawicieli przedsiębiorstw an 
giełskich. Goście angielscy oprowadze
ni przez dyrektora technicznego kopalni 
„Prezydent Mościcki“ p. Perainki, zwie 
dzili dokładnie urządzenie kopalni,

T. C. L. do swych czytelników
Królewska Huta. Czytelników, wy

pożyczających książki z bibliotek T. C.
L. w Królewskiej Hucie, uprasza się. 
aby zaopatrzyli sie w lekturę na okres 
świąteczny do soboty 23 bm.. gdyż w 
dniach od soboty (godz. 12) 23 bm. do 
czwartku 28 bm. włącznie, będą biblio
teki T. C. L. zamknięte. Poźądanem by
łoby. celem uniknięcia natłoku w osta
tnim dniu. już wcześniej
sobie książki na święta, ----------- -
bljotek dla czytelników po świętach na
stąpi w piątek. 29 bm. o godz. 10.
Loteria fantowa na rzecz bezrobotnych

Król. Huta. Miejski komitet lokalne
go Funduszu Pracy w Królewskiej Hu
cie urządza w grudniu br. loterie fanto
wą. celem zasilenia zmniejszających 
się funduszów. Stosunek losów do ilości 
fantów zestawiono w ten sposób, że 
każdy 5-ty los wygrywa. Ce.ta losu wy
nosi 50 gr. — Ciągnienie odbędzie się 
nieodwołalnie dnia 21 grudnia br. —
Fanty, które sa do wygrania, beda wy
stawione od dnia 14 grudnia w biurze 
komitetu przy ul. Sobieskiego 3. Z uwa
gi na to. że czysty zysk z loterii fanto
wej przeznaczony jest dla bezrobot
nych miasta komitet uprasza obywatel
stwo o jak najwydatniejsze poparcie dla 
jego imprezy loteryjnej.

Oto skutki zalewania pały oparą.
Król. Huta. W nocy na 1.. bm. rze- 

źnik Wojciech Paliga (ul. Ligota Górni
cza 2) w stanie podchmielonym wybił 
szybę w oknie wystawowem restaura
tora Jana Hofmana (ul. 3 Maja 10), czem 
wyrządził szkodę na około 500 zł. Pali
ga do późnej nocy przebywał w lokalu 
Hofmana. Gdy zażądano od niego ure
gulowania rachunku, okazało się, że jest 
bez pieniędzy. Wtedy restaurator za
brał mu w zastaw część garderoby. Pa
liga z zemsty za to, po opuszczeniu 
lokalu, wybił szybę, którą musi zapła
cić.
Ujęcie niebezpiecznych włamywaczy*

Król. Huta. W nocy na 13 bm. nie-, . , , , : .
znam sprawcy przy pomocy podrobić 
pych kluczy włamali sie do składu ar
tykułów męskich Leona Hadnana w 
Król Hucie przy ul. Wolności 12. Wła
mywacze cały sklep doszczętnie splą
drowali. unosząc z sobą tówar warto
ści 20.000 zł. — Policja natychmiast 
wszczęła energiczne dochodzenia, w 
wyniku których po kilkunastu godzi
nach ujęto sprawców. Aresztowano 
mianowicie trzech włamywaczy, oraz 
trzech paserów. Jednocześnie wykryto 
melinę tych złodziei, w które! znalezio

Z PszczYńskiecio
Fałszerz książek oszczędnościowych.

Mikołów. W czasie rewizji domowej, 
przeprowadzonej u znanego przestępcy 
Jana Wesołowskiego, odnaleziono po
między in nem i i dwie książki oszczed- 
t,ościowe P. K. O. z wiekszemi wklad- 
kami. Ponieważ sprawa ta wydawała 
sie policji bardzo podejrzana książki 
zakwestionowano i wszczęto dochodze
nia. które wykazały, iż VV. w podstęp
ny sposób dopisał do minimalnie, wpła
conej sumy, kwotę 7000 zł. Do tej chwi- 
1. jednak W. nie zdołał uzyskać wypła
ty .takie! kwoty. W. osadzono w wię
zieniu sądowem w Mikołowie. (p)

Zamkniecie kuźni niemczyzny.
Mikołów. Dyrekcja nowowvbudo- 

wanei szkoły mniejszości mem. zezwo
liła miejscowemu „Turnveremowi“ na 
odbywanie w tejże szkole ćwiczeń w 
specjalnie przyrządzonej sali gimna
stycznej. Ponieważ dyrekcja nie była 
do tego uprawniona oraz. iż teren Szkol
ny wykorzystywany był w bardzo li
cznych wypadkach dla celów politycz
nych. inspektorat szkolny w Pszczynie, 
zabroni! dyrekcji tei szkoły odbywania 

przez wspomniany
Turnverein. W

Trzy kradzieże w jedna noc.
Łaziska Średnie. W nocy dnia 13 bm. 

nieznani dotychczas psotnicy włamali 
się do zabudowań J. Hanusa. J Kempki 

E. Czechównej u których skradli ra-
*em 17 kur i gęsi. (p)
Jeszcze jedna ofiara sprytnego oszusta.

Zawada. W związku z aresztowa
niem znanego oszusta Augustyna Kupki, 
który pod pozorem fabrykowania bank-m I'M v ijrvu »ivueiwi« w muivi cutviw.rv, nuij ^............~ -----------

no obfity magazyn towatów. pochodzą- notów wyłudził od szeregu osóo ,>-wn 
ęych z kradzieży. Pozatem. jak się oka-Une sumy. dowiadujemy się. iż zgłosił

[Się do policji niejaki L. Płoneczka z Za
wady. który podał, tź został również po- 

Iszkodowa-nv przez K. w ten sam sposób 
na 290 zE P. podał, iż K. przybył do je
go mieszkania w.iiucu i zaproponował 
mu fabrykację banknotów, na co P. wrę
czył mu 290 zł prawdziwych bankno
tów. W czasie tej manipulacji K. ulotnił 
się, pozostawiając jedynie 9 butelek 
chemikalij. (p)

Kradzież pieniędzy.
Imielin. Dnia 7. bm. na drodze z Ja- 

zdu do Jaworzna Józef Szołtysek z Ja- 
zdu zaczepił powracającego do domu 
Józefa Pime z Jaworzna i steroryzowa- 
wszy go rewolwerem, zabrał mu portfel 
z pieniądzmi. Policja przytrzymała 
Szołtyska, przy którym znaleziono 
skradziony portfel wraz z pieniądzmi > 
raz rewolwer, którym posługiwał się 
przy napadzie. Szołjystk zatrudniony 
jest w charakterze gajowego w lasach 
Thiele-Winklera. (p)

Zamknięcie „Volksbundhelmu“.
Paniówki. Polięja na skutek zarzą

dzenia władz zamknęła w PaniówkaJi 
lokal „Volksbundu“. Jest publiczną ta
jemnicą, że „Volksbunheimy“ są lokala
mi, służącemi do zebrań hitleryzowanej 
młodzieży, która gupio myśląc, uważa, 
że poprawi sobie przez to byt. (p)

Z Rybnickiego
Ukarany za lekkomyślne obchodzenie 

się z bronią.
Rybnik. Przed tut. izbą karną odby

ła się rozprawa przeciwko Erykowi 
Klimkowi z Pszową, który postrzelił 1- 
letnią dziewczynkę. Oskarżony oświad
czył, źe jadąc rowerem do Rydułtów, 
znalazł leżący na drodze browning ma
łego kalibru. Ponieważ spieszył do do
mu. włożył broń do kieszeni i dopiero, 
będąc na miejscu, począł przy niej ma
nipulować. W momencie, gdy weszła do 
pokoju 2-ietnia dziewczynka gospoda
rza, padł strzał, który zranił dziecko w 
twarz, lecz tak szczęśliwie, że nieba
wem dziewczynka wyzdrowiała. Za 
lekkomyślne obchodzenie się z bronią, 
został skazany na 4 tygodnie więzienia 
z zawieszeniem kary na 2 lata.

Awantura w celi więziennej.
Rybnik. W tutejszem więzieniu są- 

dowem doszło onegdaj w celi 6 do a- 
wantury na tle wymierzenia odsiadują
cym karę czterem więźniom kary po
rządkowej za nieprzestrzeganie przepi
sów. Awanturujący się więźniowie — 
niejaki Doniczka z Knurowa, Okliński z 
Warszawy, Zmida z Krakowa i Prze
liorz z Biertułtów zabarykadowali 
drzwi i poczęli demolować urządzenie 
celi. Przybyli na miejsce funkcjonariu
sze policyjni uśmierzyli więźniów przy 
użyciu nabojów łzawiących.

Wystrzelił oko braciszkowi.
Debleńsko Stare. Dnia 8 bm. o gods. 

12-tej 14-letni Bernard Miketa znalazł 
w stodole swych rodziców flower kal. 9 
mm.. ktu v przyniósł do domu. W cza
sie manipulowania flower wypalił, w na
stępstwie czego leżącemu w łóżku 4- 
letniemu Erwinowi Mikecie wybite zo
stało prawe oko. Przeprowadzone do
chodzenia wykazały, że flower byl wła
snością 18-letniego Alojzego Mikiety, 
brata Bernarda, który, nie mając zezwo
lenia na Dosiadanie broni, ukrył nabity 
flower pod słomą w stodole rodziców, (r

Kradzież sklepowa.
Oslmy. W nocy na 13 bm. włamali 

się nieznani sprawcy do składu kolo
nialnego Eryki Brolowej i skradli więk
szą ilość wyrobów tytoniowych, środki 
spożywcze. 12 kg. cukierków. 20 tabli
czek czekolady, około 8 kg. margarynv. 
15 kg. smalcu, damski zegarek branzo- 
Ictkowy, obuwie damskie, czarna skó
rzaną torebkę damską i inne drobiazgi, 
łącznej wartości 300 złotych. Sprawcy 
w trzech wórkach wynieśli towar i 
zbiegli w niewiadomym kierunku, (r)

Z Tarnooórskieso
Kara na prowokatora.

Tam. Góry. Starostwo tarnogórskie 
w postępowaniu karno - administracyj- 
nem ukarało Ryszarda Szewczyka ze 

i Starych Tarnowie 14-dniowym bez
względnym aresztem za prowokacje.


