NALEŻNOŚĆ POCZTOWA
UISZCZONA GOTÓWKĄ

SlrASKI

One 10 GROSZY.

nr

jeb poił

Dziennik niezależny, poświęcony obronie świala procy

Tfo. 30 I

1 Ctto*<zóux-J(atou>ue, potiiedziatek 31st<tczüa 193S *. |

Wychodzi ? razy w tygodniu.

Konto P

L O. nr. 100*99.

4

Pożar TL Dalekiego Wschodu

może sie rozszerzyć na cały świat
Naczelny wódz armii japońskiej grozi Anglii
LONDYN, 30. i. Sytuacja na Dale
kim Wschodzie ponownie się zaostrzyła,
a korespondenci angielscy w Tokio i in
nych ośrodkach Japonii i Chin nadsy
łają alarmujące wiadomości o anty an
gielskich wystąpieniach mniej lub wię
cej wybitnych japońskich mężów stanu
oraz o gwałtownej kampanii prasowej.
Prasa japońska przepełniona jest arty
kułami na temat konieczności walk z
Anglią, odepchnięcia Anglii od Pacyfi
ku, zmuszenia floty angielskiej od cof
nięcia się na zachód od Singapuru. W
parlamencie tokijskim min. Hi rota oświadczył dziś, że pragnienie porozumie
nia z mocarstwami nie może przeszko
dzić ekspansji gospodarczej Japonii na
kontynencie azjatyckim.
Równocześnie wódz naczelny armii
japońskich, walczących w Chinach, oświadczył w Szanghaju, że jeśli Anglia
nie ograniczy się wyłącznie tylko do obrony swych własnych interesów, lecz
będzie w dalszym ciąga utrzymywała
stosunki polityczne z rządem Knomintangu, konflikt angielsko-japoński sta
nie się nieunikniony.
Taki rozwój sytuacji na Dalekim
Wschodzie sprawił, że tutejsze kola ofi-

Skarb ukryty w bawełnianej
HAGA, 30. 1. Podczas transporto
wania starych mebli, które miały być
sprzedane na licytacji, wskutek
wstrząsu otworzyła się szuflada i na
ulicę wypadła pończocha bawełniana
któraby nie zwróciła niczyjej uwagi,
gdyby nie metaliczny dźwięk, jaki
wydała upadając na bruk. Jeden z
transportujących tragarzy podniósł
pończochę, przy czym okazało się, że
w pończosze znajdowały się złote flo
reny holenderskie wartości 50.000
guldenów.

Nowy arystokrata
w rodzinie JHussoliniego

cjalne z niezwykłą uwagą śledzą wszy
stkie przejawy dojrzewania w Stanach
Zjednoczonych poczucia solidarności z
Anglią dla ukrócenia agresji japońskiej.
Informacje z Waszyngtonu świadczą, że
prez. Roosevelt jest zwolennikiem jak
najdalej idącej współpracy między obu
państwami i systematycznie przygoto
wuje amerykańską opinię w tym kie

runku. Na razie jednak polityka Ame
ryki na Dalekim Wschodzie nie jest je
szcze skrystalizowana i zależeć będzie
od dalszego biegu wypadków.
Według informacji z dobrego źródła,
admiralicja amerykańska w porozumie
niu z angielską, czyni pośpieszne przy
gotowania na wszelkie ewentualności.
Według fachowej opinii amerykańskiej

w razie konieczności podjęcia jakiejś
wspólnej akcji przeciwko Japonii naj
skuteczniejszą byłaby długodystansowa
blokada Japonii w oparciu o angielskie
i amerykańskie bazy na Pacyfiku, czy
okrążenia Japonii pierścieniem, ntworzo
nym przez floty obu mocarstw, w odleg
łości m^iej więcej 3 tysiące km.
O
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Cluny proszą o pomoc
Francja i Anglia oczekują decyzji od Sianów Zjednoczonych
Paryż, 30. 1. Według informacji ge
newskich sprawozdawców prasy francu
skiej, możliwe byłoby w obecnym sta
nie rzeczy dwojakie załatwienie prośby
Chin, zależnie od stanowiska, jakie zaj
mie Ameryka: 1) uchwalenie gołosłow
nej rezolucji, potępiającej, ą nie popar
tej żadną sankcją, albo też 2) przyrze
czenie Chinom indywidualnej pomocy
poszczególnych mocarstw, również bez
uruchomienia aparatury arb 16.
Z obszernych donie
sień kablowych z Wa
szyngtonu, odzwierciallającyeh tamtejszy na
strój, wyprowadza się
wniosek, iż Stanom Zje
dnoczonym odpowiada
łoby raczej drugie roz
wiązanie, pozostające po
za systemem ligowym.
W każdym razie sa
Wellington Koo ma mglista możliwość in
delegat Chin
terwencji państw demo
w Genewie
kratycznych w konflik-

cie na Dalekim Wschodzie podziałała tu
elektryzująco. Natychmiast też pojawi
ły się dwa wzajemnie się zwalczające
poglądy: według pierwszego — brak
reakcji na żądanie Chin spowodowałoby
ostateczny upadek nie tylko autorytetu
Ligi Narodów, lecz i znaczenia Anglii i
Francji na Dalekim Wschodzie. Opinię
taka. ogłasza dziś cały szereg wybitnych
publicystów.
Inni natomiast przeciwstawiają się
energicznie takiemu stanowisku i ostrze
gają przed groźnym niebezpieczeństwem,
którym mogłaby się okazać dla pokoju
światowego ingerencja w zatargu chińsko-japońskim, nawet, gdyby ewentual
nie akcję poparły Stany Zjednoczone.
Szczególną troskę budzi przy tym gorli
wość Sowietów wobec tej koncepcji. Wy
raża się bowiem obawy, iż w wypadku
interwencji mocarstw demokratycznych
wspólnie z Sowietami, Japonia zażądała
by kontrinterwencji Niemiec i Włoch na
zasadzie paktu antykomunistycznego.

Zwolennicy tego poglądu radzi są z od
roczenia tej dyskusji.
Ogólne zadowolenie wzbudziła tu na
tomiast wiadomość o zatwierdzeniu nowo
go olbrzymiego programu zbrojeń mor
skich j powietrznych U, S. A. Korespon
denci amerykańscy wielkich pism fran
cuskich komentowali to w ten sposób, iż
prez- Roosevelt zdaje sobie sprawę, iż nic
nie zatrzyma imperializmu japońskiego,
prócz siły. Stany Zjednoczone interesu
ją się przy tym coraz bardziej Europą, z
drugiej bowiem strony czują się zagrożo
ne przerzutem faszyzmu do Ameryki Po
łudniowej.

Sejm we wtorek
Na wtorkowym posiedzeniu Sejmu w
pierwszym punkcie porządku dziennego
znajduje się wybór uzupełniający człon
ków komisji wojskowej. Będzie wtedy
również pierwsze czytanie projektów rzą
dowych ustaw samorządowych.

NiepokojeWojskostudenckie
w
Rumunii
otoczyło domy akademickie

RZYM, 29. i. (PAT). Dziś odbył się
BUKARESZT, 30. 1. Wobec prze Chrześcijan (zwolnionego po 34 godzi 1 demickie i ewakuowało wszystkich
ślub Róży Mussolini siostrzenicy szefa ciągania się generalnego strajku stu nach) rząd zastosował energiczne studentów, którzy mieli następnie być
rządu włoskiego, córki zmarłego Arnolda dentów wywołanego aresztowaniem środki.
odesłani na miejsce zamieszkania. O
Mussoliniego z hr- Teodorani redaktorem prezesa
Rano wojsko obstawało domy aka1 godz. 8-ej rano studenci zwołali wiec,
Zjednoczenia
Studentów
na którym zapadła uchwała, głoszą
„Popolo dTtalia".
Świadkami ślubu ze strony panny mło
ca, iż skoro rząd odpowiedział mło
dzieży, żądającej satysfakcji za wy
dej byli Mussolini i hr. Ciano, zaś ze stro
rządzoną jej obrazę przez posłanie
ny hr. Teodorani — sekretarz partii fa
przeciw niej wojska, młodzież akade
szystowskiej Starace oraz szef sztabu mi
micka rezygnuje z dalszego domaga
licji faszystowskiej Russo.
nia się satysfakcji i postanawia po
wrócić na wykłady. Rząd ze swej
Piękny przykład
strony zapowiedział, że otworzy do
ofiarności ludzkiej
my akademickie, gdy tylko spokój
Montreal, 30. i. (PAT) Miejscowość
ostateczny się ustali.
Geraldton w prowincji Ontario była wi
Zakończony w ten sposób 3-dniodownią wypadku, w którym kilka osób
wy
konflikt będzie miał jednak na
ryzykowało życie, aby wyratować psa.
stępstwa
polityczne, utrudni bowiem
Duży, 120-funtowy pies rasy św. Ber
skupienie
młodzieży przy stronnict
narda, zsunął się po stromym zboczu
wie chłopsko-narodowym o co zabie
skały i zatrzymał się na wąskim gzymsie
gały koła zbliżone do rządu, wzmoc
Had przepaścią ok. 300 stóp głęboką. Oni natomiast pozycję Żelaznej Gwar
koliczni mieszkańcy, słysząc wycie psa
dii wśród młodzieży. Przedział mię
zeszli się nad brzeg przepaści i próbo
dzy
Żelazną Gwardią a stronnictwem
wali psu wydobyć. Ostatecznie spuszczo
rządowym
zaznaczy się w wyborach
no linę z węzłami, po której kilku mie
tym
wyraźniej.
Reprodukujemy
zdjęcie,
przedstawiając
e
gmach
uniwersytetu
w
stolicy
Rumu
szkańców utworzyło żywy łańcuch i unii w Bukareszcie
ratowali psu.
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Ce inni piszą?
Owa rozwiązania problemu
„upry wełnienia“
Wspólnoty Interesów
„Gazeta Polska“ we wstępmym artykule zajmuje się skom
plikowanym problemem „uprywatnie
nie“ „Wspólnoty Interesów“. Na razie
krążą tylko pogłoski o tym „uprywatnieniu“, nie znamy jeszcze szczegó
łów projektowanej doniosłej reformy.
Niemniej można już dziś stwierdzić,
że istnieją dwa rozwiązania tego za
gadnienia: prostsze i złe oraz bardziej
skomplikowane, lecz o wiele lepsze:
„Rozwiązanie prostsze — to
przejęcie „Wspólnoty“ przez pewne
wielesze grupy finansowe, np przez
banki, działające na terenie Polski,
lub przez ugrupowania przemy
słowców. Rozwiązanie takie stale
jest praktykowane, gdy chodzi o
zmianę własności wielkich przed
siębiorstw. Dokonywuje się ono
sprawnie i szybko — bez zbytnich
wysiłków technicznych i kompli
kacji. Powtarzamy — jest to roz
wiązanie prostsze i mające za sobą
tradycję.
Ale jest to rozwiązanie nie do
przyjęcia. — Dlatego, ze wszystkie
owe grupy finansowe i konsorcja
wszystkie owe banki i przemysły
— które przejęłyby „Wspólnotę“ —
choć i mają szyld „polskie", naby
łyby „Wspólnotę“ za kapitały za
graniczne. A w ręce obce „Wspól
noty“ nie wolno oddać“.
Drugie rozwiązanie jest bardziej
skomplikowane — wróży trudności
choćby techniczne, ale tylko ono jest
do przyjęcia, jeżeli „Wspólnota“ ma
być uprvwatniona:
,,Rozwiązanie to polegałoby na
wykupie akcji „Wspólnoty“ przez
szerokie warstwy ludności. Akcje
te musiałyby być imienne i zamie
rać gwarancję, że nie dostaną się w
ręce niepowołane — w ręce niepol
skiej dyspozycji gospodarczej. Ża
den nabywca nie miałby prawa za
kupu większej od ściśle określonej
ilości udziałów. Akcje „Wspólnoty“
nabyliby wówczas i średni oraz
drobni rdzennie polscy przemy
słowcy i świat pracy i m. in. praco
wnicy oraz robotnicy tejże „Wspól
noty“, którzyby swój udział kapi
tałowy zwrócili w formie pracy“.

Słuchowisko w dniu imienin
P. Prezydenta H P.
WARSZAWA, 29. 1. (PAT) t luteo w dniu imienin Pana Prezydenta
I. P. prof. Ignacego Mościckiego Pol
skie Radio nadaje o godz. 12,30 w po
łudnie słuchowisko Stanisława Ńadzina „Chorzów rusza“. Słuchowisko
przedstawia moment z 1922 roku, kie
dy to po opuszczeniu polskiego Śląska
przez Niemców i wycofaniu przez
nich z fabryki chorzowskiej wszyst
kich specjalistów, fabryka ruszyła je
dynie dzięki woli, energii i wybitnym
zdolnościom P. Prezydenta.

Deportacja opozycjonistów
w Grecji
LONDYN, 29. 1. (PAT) Reuter do
nosi z Aten, iż tamtejsze koła oficjal
ne zapewniają, iż ostatnie aresztowa
nia i deportacje przywódców opozy
cji niczym nie zmieniają ustroju Gre
cji. Stan rzeczy pozostaje bez zmiany
od chwili ogłoszenia dyktatury w
sierpniu 1936 r., obecnie zaś nie jest
przewidywane ani zaostrzenie dykta
tury ani dokonanie jakichkolwiek
zmian w konstytucji.

Złodzieje nie próżnują
Do mieszkania Franciszka Brzeziny
w Nowej Wsi (Czarnoleśna 7) w czasie
nieobecności domowników włamali się
złodzieje i dokonali kradzieży biżuterii,
bielizny i innych drobiazgów oraz 440 zł
gotówki.
Nadto złodzieje przyszykowali do za
brania aparat radiowy, lecz widocznie
zostali spłoszeni i nie mogli tego za
brać.

Morderca ośmiu osób
ujęty pod Warszawą
Warszawa, 30. 1. Krwawego tbr nlniarza ze wsi Marianka pod Gostyninem
Feliksa Karasińskiego, który wymordo
wał całą rodzinę gospodarza Kazimierza
Czerwińskiego, składającą się z 8-miit
osób, ujęto wczoraj we wsi Łanięta pod
Warszawą.

Morderca utrzymuje, iż został do
zbrodni namówiony, nie chce jednak
zdradzić nazwiska podżegacza
Zbrodniarz przez trzy miesiące ukry
wał się przed władzami. Dopiero wczo
raj wpadł przypadkowo w ręce policji
pod Warszawą.

świetność historii polskiej na freskach w Bazylice Loretańskiej
Reprodukujemy jeden ze wspaniałych fresków znanego malarza włoskiego Ar
tura Gatti, zdobiący kaplicę polską w Bazylice Loretańskiej w Loreto. Fresk
ten przedstawia fragment historyczny ze zwycięstwa króla Jana III Sobieskiego
~ pod Wiedniem w 1683 roku.

Nieznany autor z Polski

przewidział dokładnie wojnę światową
PARYŻ, 30. i. (PAT) Na posiedze
niu akademii nauk moralnych i poli
tycznych wygłosił interesu ący refe
rat dyplomata francuski minister pel
nomocny Pingaud, podając w nim
nieznane szczegóły, dotyczące ostat
nich dni przed wybuchem wojny eu
ropejskiej i odnoszące sie częściowo do
osobistości polskich. P. Pingaud przy
pomina na wstępie, iż z początkiem
r. 1912 niektóre wydarzenia, a zwła
szcza sprawa Agadiru były już pew
nego rodzaju ostrzeżeniem przed nad
chodzącą katastrofą.
Jednakże najbardziej dobitne ostrzeżenie zapowiadające nadchodzą
cą już grożącą bezpośrednio wojnę,
wróżono w szeregu przewidywań i za
powiedzi, które sprawdziły się w 100
procentach. Nadeszły one do Paryża
z Warszawy.
Referent powołując się na mate
riały zawarte w archiwum francus
kim M. S. Z. przytoczył, że w drugiej
połowie lipca 1914 r., gdy w Paryżu
sądzono, iż w sytuacji międzynarodo
wej zarysowało się pewnego rodzaju
odprężenie i gdy przypuszczano, że
dramat w Serajewie da się zakończyć
pokojowo i gdy w związku z tym pre
zydent Poincare wybrał się w podróż
do Petersburga na Quai d'Orsay
(min. spr. zagr.) otrzymano z Warsza
wy pewien list, który wywołał praw
dziwą sensację. List ten datowany był
20 lipca i adresowany do prezydenta
Poincare,
Gdy na Quai d'Orsay przetłuma
czono *go na język francuski okazało
się, że zawiera niezwykle interesują
ce informacje.
Autor listu opisywał szczegółowo
gorączkowe przygotowania wojenne
na granicy niemiecko-rosyjskiej po
stronie niemieckiej, które — zdaniem
autora listu — były dowodem, że rząd

niemiecki zamierza uciec się do uży
cia siły zbrojnej.
Następnie w dalszym ciągu listu
autor zapowiedział jako rzecz nieunik
nioną wkroczenie wojsk niemieckich
na teren Belgii, interwencję Anglii.
Wszystkie te przewidywania, jak
przytacza min. Pingaud, sprawdziły
się w ciągu najbliższych dwóch tygo
dni. Rząd francuski w czasie swego
pobytu w Bordeaux miał, jak stwier
dził prelegent, zamiar zamieścić ten
list na wstępie do żółtej księgi, zawie
rającej dokumenty dotyczące wybu
chu wojny światowej. Niestety, nie
możność komunikowania się z auto
rem listu, który nie podał swego ad
resu, sprawiła, że zaniechano wów
czas tego zamiaru.

Nierówny podział światowych
dóbr
TOKIO, 29. 1. (PAT) Agencja Do
mei donosi: Japońskie koła gospodar
cze i finansowe ustosunkowały się pe
symistycznie do raportu van Zeelanda, podkreślając, że wśród przyczyn
światowej depresji gospodarczej nie
wymienia on najważniejszej, a mia
nowicie nierównego podziału świato
wych dóbr i antagonizmu między po
siadającymi i męposiadającymi.

Szalona burza nad Anglią
LONDYN, 29. i. (PAT) Szalona bu
rza poczyniła w całej Anglii wielkie spu
stoszenia. Szereg budynków leży w gro
zach, kilka pociągów się wykoleiło, że
gluga jest wstrzymana. Między innymi
runął kanadyjski pawilon .budowany na
wystawę imperialną w Glasgow. Pom
nik wojny południowo afrykańskiej w
Dover został rozs trzaskany piorunem.
Szybkość wiatru dochodziła do 128
km-godz.
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jo apon
„Bohater czerwone1 niedzieli'
WEDŁUG PAMIĘTNIKA GENERAŁA
GERASSIMOWA
28)
Jakkolwiek starałem się rzetelnie,
aby zawartą z Azewem jako kierowni
kiem organizacji terrorystycznej umowę
dotrzymać, została ona w jednym wy
padku, bez mej winy naruszona. Przy
padkowo dowiedział się jeden z niższych
urzędników ochrany, gdzie znajduje się
Karpowicz, słynny terrorysta, który uciekł z Syberii. Oczywiście chciał po
kazać swoim przełożonym, jak dzielnym
policjantem on jest. Poszedł więc i za
aresztował Karpowicza. Naturalnie był
przekonany, że ogromnie się zasłużył.
Dla mnie aresztowanie adjutanta
Azewa było wypadkiem, nie tylko nie
przewidzianym, ale j wysoce przykrym.
W kilka godzin później przybył do mnie
Azew i wówczas byłem świadkiem dru
giego jego napadu furii. Przypomniałem
sobie jego szał w wypadku z Raczkowsky‘m i moją wówczas radość. Tym ra
zem ja stałem się jego ofiarą.
— Jak pan mógł to uczynić — ryczał.
Położenie moje stało się całkiem niezno
śne. I bez tego aresztowania podejrzenie
przeciwko mnie jest znaczne. Jeżeli czło
wiek, z którym codziennie się spotykam,
zostanie aresztowany, podczas gdy ja
cieszę się wolnością, to oczywiście każ
demu nasuwa się myśl, że to ja wydałem
Karpowicza w ręce policji. W tych wa
runkach nie mogę dłużej pracować. I
tak mam dosyć tego całego zdenerwowa
nia. Wystąpię z ochrany i pójdę za gra
nicę!
Aby go udobruchać, obiecałem mu, że
Karpowicz jak najprędzej zostanie zwol
niony. Lecz łatwiej to było powiedzieć
niż wykonać. Oficjalnie zwolnić go z aresztu nie dało się naturalnie wykonać,
Karpowicz nie mógł wiedzieć, że odzy
skanie wolności zawdzięcza policji. Nie
było innego wyjścia: musiał on uciec,
lecz nie mógł przy tym nabrać nawet
najmniejszego podejrzenia, że pomaga
liśmy mu w tym.
Po rozważenia całej sprawy nasunął
mi się pewien plan. Kasprowiczowi po
wie się, że został on aresztowany w po
dejrzeniu, że posiada fałszywy pasz
port. Dla sprawdzenia jego tożsamości
miał on być transportowany do swej
miejscowości rodzinnej, aby tamtejsze
władze stwierdziły jego personalia. Je
dnemu z najinteligentniejszych moich
ludzi powierzyłem, aby Karpowicza
przeprowadził z więzienia ochrany do
więzienia transportowego i w drodze do
więzienia dał mu możność ucieczki.
— Niech pan to zrobi, jak pan chce —
powiedziałem urzędnikowi — to mnie
nic nie obchodzi. Grunt, że Karpowicz
ucieknie.
Obaj opuścili ochranę. Po kilku go
dzinach człowiek mój wrócił i ścierając
sobie pot z czoła, powiedział:
— To była ciężka sprawa! — Nie jest
rzeczą łatwą dawać komuś możliwość
ucieczki skoro dany osobnik nic chce
uciekać.
Agent wziął przed budynkiem ochra
ny dorożkę — naturalnie był to nasz
wóz a woźnica jednym z naszych agen
tów — i pojechał wolnym truchcikiem
w kierunku więzienia transportowego.
Człowiek mój opowiadał dalej:
— W drodze mówiłem do Karpowi
cza: niech pan chwilę zaczeka, muszę so
bie kupić papierosów.
Poszedłem powoli do składu i gawę
dziłem tam z ćwierć godziny z sprzedawaczką po czym wróciłem do wozu. By
łem przekonany, że Karpowicza już wię
cej nie zastanę. Ku memu zdumieniu
Karpowicz wciąż jeszcze czekał. Tru
dna rada, powiedziałem sobie, musimy
jechać dalej.
Trochę później dostałem pragnienia
i powiedziałem do Karpowicza, że chcę
w gospodzie wypić szklankę piwa. Zno
wu oddaliłem się o ćwierć godziny i zno
wu zastałem Karpowicza, czekającego na
mnie. Byłem bliski rozpaczy.
Nie pozostawało mi nic innego, jak
zaproponować mu aby poszedł ze mną
jeść do gospody. Przyjął moje zapro
szenie, usiedliśmy się do stołu, zamówi
liśmy potrawy i jedliśmy.
(C. d. n.)
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Ofensywa wojsk rządowych

Demonstracja bezrobotnych
przed biurem Funduszu Pracy

Bodgoszcz, 29. i. Wczoraj przed lo
kalem biura Funduszu Pracy w Bydgo
madurą. Przez długi czas taką samą szczy zgromadziło się kilkuset bezrobot
rolę odgrywał dla powstańców Te- nych w oczekiwaniu na wynik konfe
ruel, z którego powstańcy mogli od rencji między delegacją bezrobotnych a
zarządem miejskim.
ciąć Walencję od Barcelony.

zagraża poważnie powstańcom

PARYŻ, 29. 1. (PAT) Havas dono
si z Barcelony, że wojska rządowe po
kilkudniowym przygotowaniu rozpo
częty natarcie w prowincji Estramadura w kierunku Villa Franca da
Los Barros, która to miejscowość jest
najsilniejszym stanowiskiem powstań
ców, chroniącym węzła kolejowego
Merida, w którym zbiegają się linie,
łączące Hiszpanię Centralną z półno
cą i południem. Natarcie popierane
jest przez lotnictwo rządowe, które
bombardowało wczoraj miejscowości
Oropesa i Talavera. Front prowincji
Estremadura ma ponad 300 km dłu
gości Wojska rządowe obsadziły miej
scowości Medellin, Castuera i San
Benito na pustynnym płaskowzgórzu
i zagrażają obecnie odcięciem komu
nikacji pomiędzy Andaluzją a Estra-

Międzynarodowa szajka fałszerzy paszportów
Polscy żydzi we Francji na czele bandy

Paryż, 50. 1. Policja francuska wy
kryła wielką międzynarodową bandę
fałszerzy paszportów, przemycającą do
Francji emigrantów z różnych krajów.
Hersztami i członkami bandy byli
przeważnie Żydzi z Polski, o poza tym
należeli do niej Węgrzy, Austriacy, Hi
szpanie, a nawet Chińczycy.
Na ślad bandy naprowadziły ostatnie
afery kryminalne, a zwłaszcza areszto
wanie strasznego mordercy Weidemanna
który jak się okazało, przybył do Pa
ryża za fałszywym paszportem.
Policja, po dłuższej obserwacji usta
WARSZAWA, 29. 1. (PAT) Zasiłek liła, że po licznych biurach podróży Oraz
na wypadek braku pracy uzależnio agencjach turystycznych, jakie powsta
ny jest od posiadania przez ubezpie ły w czasie wystawy, uwijają się podej
czonych pracowników umysłowych rzane indywidua.
Dzięki pomocy policji polskiej are
pewnego minimalnego okresu ubezpie
czenia t. zw. okresu wyczekiwania, a sztowano w Warszawie głównych przemianowicie 12 miesięcy składkowych wódców: Samuela Londyńskiego. Mory
przebytych w ubezpieczeniu w ciągu ca Statzina, Szwarca - Strachowskiego i
24 miesięcy licząc wstecz od dnia u- Nityńskiego.
Jednocześnie w Paryżu, w jednym z
traty ostatniego zajęcia, przy czym
ubeznieczony nie może korzystać po luksusowych hoteli aresztowano piątego
nownie ze świadczeń na podstawie przewódcę Abrahama Grynszpana z
tych samych miesięcy składkowych. Włodawy.
Poza tym aresztowani zostali pomoc Czas obowiązkowej służby wojsko
wej, ćwiczeń wojskowych, wreszcie I nicy i wspólnicy bandy, przeważnie Zyczas choroby oraz sezonu martwego Idzi z Polski: Ita Ciechanowiecka, Rubin
stanowi przerwę, o którą przedłuża Szydwach, Bella Silberberg, Wolf Gedsię wspomniany okres 24 miesięcy.
* man, Gitla Rolanad, Zelman Kozak, Be

Warunek uzyskania zasiłku

300
zabitych
1200
rannych
Największa katastrofa od czasu wojny światowej

Po zakomunikowaniu wyników kon
ferencji część bezrobotnych rozeszła się,
pozostała zaś niezadowolona z tego, że
postulaty ich nie mogły być natychmiast
uwzględnione, usiłowała zorganizować
manifestację na mieście.
W czasie rozpraszania demonstran
tów przez organa P. P. została poturbo
wana jedna osoba, którą odwieziono do
szpitala.

W drodze do odbiorców

niamin Apfelbaum, Bejla Budda Gor
Wywiadowcy Straży Granicznej 8
licka, Lejzor Benezowski, Lejba Kap
Komisariatu w Nowej Wsi przytrzymali
łan i inni.
na terenie tej miejscowości zdążającego,
Paszporty fabrykowano w Paryżu, do jednego ze swoich odbiorców mie
zaopatrywano je w różnych konsulatach szkańca Nowej Wsi Franciszka Lipiń
skiego z przemyconym z Niemiec trans
w wizy, a następnie wysyłano in. in. do portem tytoniu i Maggi. Towar skonfi
Polski, gdzie sprzedawano je za wyso skowano a na Lipińskiego sporządzono
kie sumy.
protokół karny.

Znikną dymy
nad miastem kominów
ŁÓDŹ, 30. 1. Władze administra
cyjne w Łodzi przystąpiły do energi
cznej akcji w kierunku oddymiania
miasta.
Nad Łodzią, która posiada tysiące
fabryk, stale unoszą się gęste chmu
ry dymu r. kominów fbrycznych. To
znaczne zanieczyszczenie powietrza

wpływa ujemnie zarówno na zdrowie
mieszkańców, jak i na wygląd miasta
Łódzkie władze administracyjne
postanowiły zwrócić się do władz
centralnych o wydanie dekretu, zmu
szającego właścicieli fabryk do zain
stalowania na kominach fabrycznych
specjalnych pochłaniaczy dymu.

Bandyta* symulant
rozebrał się przed sądem do naga

MIECHÓW, 30. 1. Sąd Okręgowy
w Kielcach na sesji wyjazdowej w
Miechowie skazał Józefa Kolanko na
8 lat więzienia, oraz Zygmunta Szy
mika i Kazimierza Kowalskiego —
po 4 lata więzienia, z, pozbawieniem
praw każdego na lat 10.
Wymienieni na czele z Kolanka
wtargnęli do mieszkania Ignacego

Śliwonia w Podmiejskiej Woli Górnej,
zrabowali pieniądze, i garderobę,
ag Przez pąły^pzas przebywania w
więzieniu. Kolanko symulował cho
robę umysłową, a w dniu rozprawy
podarł na sobie ubranie, rozbierając
się do naga. Symulacja jednak zosta
ła mu udowodnioną. .
pełnie zniszczone.

w pełnym toku.
Ilość rannych oceniają in na 1200,
zabitych liczą na 300.
Pożar, który wybuchł po drugiej
uniemożliwiając komunikację lotniczą
eksplozji, nie został opanowany. Cały
Gdynia, 30. 1. W nocy z piątku na śnie wiatr pozrywał przewody sieći tele
teren otacza kordon wojska w obawie, sobotę na wybrzeżu polskim szalał fonicznej.
że nastąpią dalsze eksplozje.
sztorm o sile wiatru dochodzącej do 20
Wypadku z Iudźiioi dotychczas nie
metrów na sekundę, jak dotychczas żad zanotowano.
nych szkód nie Zanotowano.
Gdańsk, 30. 1. Ubiegłej nocy pano
wała na wybrzeżu wichura i burza Konferencja u Głównego
śnieżna, która uniemożliwiła nocną ko
Inspektora Pracy
cficicd wykoleić pociąg
munikację lotniczą. Praca w porcie od
Ubiegłej soboty przyjęty został na
Dochodzenie ustaliło sensacyjny fakt bywała się normalnie.
Nieśwież, 30. 1. Mieszkaniec wsi Stu
dłuższą konferencję w sprawach zawo
Spływająca
Wisłą
kra
dochodzi
już
dzienki, Mikołaj Kudrowcow, zawiado że rozkręcenia dokonał sam Kudrowcow, do morza, żadne jednak zatory nie two- i dowych przez Głównego Insp. Pracy
mił posterunek policji, że przyłapał swe który oskarżając sąsiada chciał się na
p. Klotta kierownik Związku Pracowni
rzą się.
go sąsiada, Kościuka, na rozkręcaniu nim zemścić za jakąś drobną winę.
ków Umysłowych Z. Z. P. p. Wieczorek.
Krosno,
50.
1,
W
sobotę
nad
pow.
Sąd okręgowy nowogrodzki na sesji
szyn.
Przedstawiciel
Z. Z. P. przedstawił Głów
krośnieńskim przeszła gwałtowna wi
Policja ostrzegła natychmiast naj wyjazdowej w Nieświeżu skazał mści chura.
nemu Insp. Pracy postulaty pracowni*
Wzmagający
się
od
północy
wiatr
bliższą stację kolejową, która w ostat wego wieśniaka na półtora roku wię doszedł do największego nasilenia około ków umysłowych.
niej chwili zatrzymała pociąg Warszawa zienia.
godz. 9-tej, wyrządzając na terenie ca i M. in. omawiano sprawę ostatniego
—Stołpce, zapobiegając katastrofie. —
zatargu pracowników umysłowych w
łego powiatu duże Szkody.
Stwierdzono, że szyny istotnie były roz
Rójka
O sile wiatru świadczy fakt znisz przemyśle przetwórczym na Śląsku. Jak
kręcone na znacznej przestrzeni.
czenia dużej ilości drzewostanu w lasach wiadomo spór o podwyżkę płac znaj
w areszcie policyjnemu
Ostatniej nocy na jednej z ulic Cho i sadach, oraz zerwania dachów, z tego duje się w rozpatrzeniu przez Komisję
rzowa przytrzymano będącego w stanie w samym Krośnie około 15-tu. W Kro- Pojednawczo-Arbitrażową w Chorzowie.
UWAGA!
Obecnie jnż wszyscy kupują szczęśliwe pijanym Stanisława Osieczkę z Chorzo
wa, który wyprawiał awantury i zakłó
losy
cał spokój nocny. Osieczkę osadzono w
DO I-SZEJ KLASY 41-SZEJ LOTERII areszcie wspólnie z niejakim Gogolinem.
Zbliża się czas odnowienia ab onamentn „ŚLĄSKIEGO KURIERA PO
w kolekturze
Z niewyjaśnionych na razie powodów
RANNEGO“!
doszło pomiędzy przytrzymanymi do
bójki, którą zlikwidowała policja. OsieObrońca sprawy robotniczej, szermierz idei narodowej i chrześcijań
czka pobił Gogolina do tego stopnia, że
skiej — apeluje do Twego sumienia — abyś w zrozumieniu własnego
CHORZÓW, WOLNOŚCI 24, Tel. 41-150 musiano go odstawić do szpitala.
interesu, zasilił szeregi stałych Czytelników
gdzie ostatnio padły większe wygrane.
ELEKTROWNIA OKRĘGOWA
Główna wygrana 1.000.000,— zł.
150.000,— zł, 125,000,— zł, 100,000,— i Ł d. W ZAGŁ. DĄBROWSKIM NA F.O.N.
W dalszym nieustającym wyścigu
i|5 losu zł 10,—
różnych
instytncyj i przedsiębiorstw na
Wobec zmiany planu gry — zwiększone
cele
dozbrojenia
naszej Armii, wzięła
szanse wygrania fortuny.
ostatnio udział Elektrownia Okręgowa
A zatem — wszyscy Ii tylko do kolektury w Zagłębiu Dąbrowskim, wpłacając na
Wczoraj o god z. 11-tej w auli Śląskich reprezentował Ministerstwo Przemysłu i
konto czekowe P. K. O. Nr. 6 Funduszu
Obrony Narodowej kwotę 10.253,16 zł. Technicznych Zakładów Naukowych od Handlu. Poza tym obecni byli przedstawi
Jednocześnie Firma „Sieci Elektry była się uroczystość rozdania dyplomów i ciele władz, dyrektorzy różnych warszta
Chorzów, Wolności 24, po losy I klasy.
czne" Sp. Akc. w Sosnowcu wpłaciła na odznaczeń weteranom pracy różnych za tów pracy, przewodniczący Rad Zakłado
CIĄGNIENIE 17. LUTEGO 1938.
wych i inni.
F.O.N. P.K.O. Nr. 6 zł 1.603.04 z prze kładów przemysłowych.
Odznaczonych zostało około 200 jubi
Wręczenia dyplomów i odznaczeń do
Zamówienia załatwia się odwrotną pocztą znaczeniem na zakup sprzętu wojenne
konał
wicewojewoda
dr.
Saloni,
który
latów.
go dla Armin

Londyn, 30. 1. Według doniesień an
gielskich, wybuch w fabryce amunicji
pod Rzymem jest największą katastrofą
tego typu od czasu wojny światowej.
Fabryka zatrudniała 12 000 robotni
ków i pracowała na trzy zmiany. W
chwili wybuchu praca w fabryce była

Wicher szalał w Polsce

Z nienawiści do sąsiada

Jesteśmy u progu lutego...

Rudolfa Słupa

Śląskiego JCtw&ia Jhmtmego!

Odznaczenie weteranów pracy

Rudolfa Słupa
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Pomyślny start hokeistów śląskich za granicą

Brandenburgia - Śląsk ZŁ2
(0:0, 1:2, 1:0)
W sobotę wieczorem hokeiści ślą
scy rozegrali pierwszy swój mecz w
Berlinie z reprezentacją Brandenbur
gii, zakończony wynikiem remisowym
2:2.
Na meczu obecnych było przeszło
8000 widzów, którzy byli świadkami
doskonałej gry Polaków. Ślązacy za
grali wspaniale i pozostawili po sobie
bardzo dobre wrażenie. Zwłaszcza
pierwszy atak: Górecki — Burda —
TJrsoń grał nadspodziewanie dobrze i
jego też zasługą, że uzyskaliśmy wy
nik remisowy. Poza tym na wyróżnię
nie zasługują przede wszystkim kar
łowski w bramce, oraz obrona Kas
przycki — Ludwiczak. Słabiej nato
miast reprezentował się drugi atak
w składzie: Lcbok — Balia — Knyciński, niemniej jednak podkreślić
należy wielką ambicję i ofiarność, z
jaką walczyli.
Drużyna Brandenburgii wystąpiła
z Kanadyjczykiem Mac Quadern i zna
uym
graczem
reprezentacyjnym
Trautmanem, którzy też stanowili naj
lepszą część drużyny.
Pierwsza tercja jest na ogół wy

równana. Obie drużyny mają kilka I ją też dwie bramki dla Śląska, pierwmomentów podbramkowych, jednak j sza po pięknej kombinacji Ursoń —
tercja mija bezbramkowo.
j Górecki — Burda, ze strzału ostatW następnej tercji Polacy grają o j niego, druga znowu przez Burdę z
wiele lepiej i ustawicznie ciągną na przeboju Niedługo po tym Burda po
bramkę niemiecką. W tej części ,pada-1 zderzeniu się z jednym z graczy nie-

A. Z. S. Wilno rewelacją mistrzostw Polski
w siatkówce
W sobotę w drugim dniu mistrzostw
Polski w siatkówce męskiej, rozegranych
w Ładzi odbyły się dalsze mecze w po
szczególnych grupach. Rewelacją mi
strzostw jest zespól wileńskiego AZS, któ
ry zdołał po pięknej grze uporać się z Cra
covią i przedostać się do finału.
Wyniki spotkań przedpołudniowych
są następujące: AZS (Warszawa) — Po
goń (Brześć) 2:0 (15:10, 15:6).
AZS Lwów — Sokół Białystok 2:1
(11:15, 15:13, 15:4). Początkowo Sokół
miał przewagę j wygrał pierwszego seta
Dopiero w ostatnim secie zwycięzcy po
kazali, że są wyraźnie lepszą drużyną.
AZS Wilno — Unia Lublin 2:0 (15:7

Schmeling bije Ben Foorda na punkty
Wczoraj odbył się w Hamburgu wjznań — Berlin nie dojdzie do skutku. Woobecności 20.000 -widzów mecz bokserski bec odwołania tego meczu Poznań zgodził
pomiędzy Scbmelingem a południowo się na rozegranie spotkania międzyokręAfrykańczykiem Ben Foordem.
gowego z reprezentacją Warszawy.
Poznań wystąpi do tego meczu w skla
Mecz zakończył się wysokim zwycię
stwem punktowym Niemca, który przez dzie: Czerwiński (Sokół), Koziołek (War
tO rund miał zdecydowaną przewagę i ta), Walkowiak (HCP), Ratajak (Warta),
jedynie przez dwie rundy wałka była wy Dankowski (Sokół), Szułczyński (HCP),
równaną. Schmelingowi chodziło jedynie Szymura (Warta), Klimccki (HCP)o zwycięstwo punktowe, gdyż były mo
menty, w których Ben Foorda wyraźnie
oszczędzał. Ben Foord poza niesłychaną ru
chliwością nic innego nic pokazał i ustę
pował Niemcowi zdecydowanieOA AAA
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INTENSYWNE PRZYGOTOWANIA DO
MECZU BOKSERSKIEGO
Z NIEMCAMI.
Polski Zw. Bokserski przygotowuje się
bardzo starannie do zbliżającego się me
czu bokserskiego Polska — Niemcy dnia
13 lutego w Poznaniu. Specjalną troską
zarządu PZB. jest rozmieszczenie publicz
mości. Ceny biletów będą wyjątkowo wy
eokie i wynosić będą od 2 do 10 zł. włącz
nie. Spodziewany jest liczny przyjazd
przedstawicieli prasy zarówno krajowej,
jak i zagranicznej, przede wszystkim z
Niemiec- Bilety dla przedstawicieli prasy
wydawać będzie jedynie Zw. Dziennika
rzy Sportowych RP. oddział w Poznaniu
w porozumieniu z PZB.
Walki będą transmitowane zarówno
przez rozgłośnię Polskiego Radia w Po
znania, jak i przez stacje niemieckie,
przy czym Niemcy transmitują cały prze
bieg spotkania.
MECZ BOKSERSKI POZNAN-BERLIN
NIE DOJDZIE DO SKUTKU.
Projektowane na dzień 2 lutego mię
dzynarodowe spotkanie bokserskie Po-
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15:11). Wilnianie odnoszą zasłużone zwy
cięstwo i gra ich w ogóle się podobała.
Polonia —> Pomorzanin Toruń 2:0
(15:10, 15:8). Twarda drużyna Polonii od
niosła drugie z kolei zwycięstwo i zakwa
lifikowała się do finału, przy czym bro
nić będzie tytułu mistrza Polski.
AZS Lroóro — KPW Poznań 2:1 (9:15
15:11, 15:10). Mimo ambitnej gry poznańczyków, w szeregach których znajdował
się znany bokser Szymura, zwycięstwo
odniósł AZS, zajmując dzięki niemu
pierwsze miejsce w swej grupieAZS Wilno — Cracooia Krakom 2:0
(15:10, 16:14). Wilnianie są zespołem bar
dzo wyrównanym, jednakowo dobrym
przy siatce, jak i w obronie. Drugiego se
ta Cracovta prowadziła 8:4, lecz mimo to
uległa doskonale grającemu przeciwniko
wi.
Kolejność drużyn w poszczególnych
grupach jest zatem następująca: Pierwgza grupa Polonia (Warsz.), Pomorzanin
(Toruń), KPW (Katowice). II: AKS
(Lwów), Sokół (Białystok), KPW (Po
znań). III: AZS (Warszawa), Pogoń
(Brześć n. B.) i HKS (Łódóź). IV: AZS
(Wilno), Cracovia (Kraków), Unia (Lu
blin),

CK

mieokich zmuszony jest opuścić lodo
wisko, tak że Niemcy więcej docho
dzą do głosu i z zamieszania zdoby
wają przez Mac Quade bramkę.
W ostatniej tercji Burda wraac na
lód, jest jednak wyraźnie słabszym.
Na 5 minuty ,przed końcem Trautmann zdobywa wyrównanie. Ślązacy
inicjują jeszcze kilka wypadów na
bramkę niemiecką, jednak wynik zo
staje niezmieniony.

Samochody polskie

przybyły do Monte Carlo
W tegorocznym zimowym zjeździe
automobilowym do Monte Carlo, jak
wiadomo, startowało 6 osad polskich,
z których jedna (Penczyna — Kop
pel) odpadła w Bułgarii na skutek
wypadku. Pozostałe osady przybyły
szczęśliwie do Monte Carlo bez więk
szych przygód.
>
Jako pierwsza przyjechała osada
Bellne-Kulesza o godz. 12,00. O godz.
12,46 przybyła osada Zagórna — Ma
zurek, która jak wiadomo, startowa
ła z Bukaresztu.
Z grupy ateńskiej osada MarekBorowik- Jakubowski minęła punkt
kontrolny o 13,49, a osada Laurysiewicz-Nowak o 14,59.
Osada Kołaczkowski - Bronaszko,
która wystartowała ze Stavangeru,
przybyła o 14,40.
W sobotę zakończył się międzynaro
dowy raid automobilowy do Monte Car
lo, Uczestników raidu spotkała we Fran
cji na ostatnich odcinkach nieprzyjem
na niespodzianka w postaci fatalnej po
gody. Zwłaszcza na ostatnim odcinku
r. Grenoble do Monte Carlo wynoszącym
255 km śnieg i gołoledź zmusiły wielo
wybitnych kierowców do wycofania się
z raidu. Najwięcej punktów karnych
otrzymali uczestnicy właśnie za ostatni
fatalny odcinek z Grenoble do Monte
Carlo.
Ogółem raid ukończyły 93 osady, re
szta odpadła w drodze.
Z polskich osad, jak wyżej podaliś
my, odpadła tylko jedna osada Penczy
na - Koppel w Sofii na skutek wypadku.
Inne osady ukończyły raid w czasie prze
pisowym. Należy to uważać za duży
sukces polskich automobiligtów.
Dokładne wyniki raidu nie zostały
dotychczas opublikowane.

Tragiczna śmierć narcia
rza w Garmisch
Na międzynarodowych zawodach nar
ciarskich w Garmisch-Partenkirchen w
czasie biegu zjazdowego słynny narciars
włoski Giacinio Sertorelli pośliznął się |
runął w przepaść. — Narciarz połamał 1
żeber i nadwyrężył kręgosłup, przy czym
jedno ze złamanych żeber przebito płuca.
Narciarza przewieziono do szpitala, gdzie
zmarł po dwudniowych męczarniach.
Tragiczny ten wypadek wywołał w
Garmisch wstrząsające wrażenie-

Wiadomości sportowe
2 całego świata

Sobik i Stanoszkówna najlepsi szermierze polscy

Buflge mistrzem tenisowym Australii
Na mistrzostwach tenisowych Austra
lii, odbywających się w Adelaidzie, Hen
kel, jak wiadomo, został wyeliminowany
od razu w pierwszej rundzie, Gramm na
tomiast doszedł do półfinału po zwycię
stwie w ćwierćfinale nad Mc, Grathem
6:2, 3:6. 4:6, 7:5, 6:0W półfinałach Gramm przegrał zdecy
iłowanie z młodziutkim tenististą austra
lijskim Brom wiehern w trzech setach 3:6,
5:7, 1:6, a Budge pokonał Quista bez więk
szego trudu 6:4, 6:2, 8:6.
W półfinałach pań Stevenson wyeli
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minowała mistrzynię Australii Wynne
6:3, 6:3, a Amerykanka Bundy odniosła
zwycięstwo nad Australijką Hepman 6:2,
6:3.
W grze podwójnej panów w ćwierć
finale nera niemiecka von Gramm — Hen
kel po t '~Fkiej walce wygrała z młodziut
ką parą australijską Clemeger — Harper
4:6, 6:5, 1:6, 8:6, 14:12(1) Mecz ten był
przerwany ze względu na późną porę
przy stanie 10:10 w ostatnim secie. Na
stępnego dnia Niemcy bardziej rutynowa
ni potrafili zdobyć 4 gemy, rozstrzygając
w ten sposób mecz na swoją korzyść.

Mistrzostwo tenisowe Australii zdobył
Amerykanin Budge, bijąc w finale niespo
dziewanie łatwo przemęczonego Bromwi cha 6:4, 6:2, 6:1.

TŁOCZYNSKI I SPYCHAŁA JADĄ
15 LUTEGO NA RIWIERĘ.
Wyjazd Tłoczyńskiego i Spychały na
Riwierę wyznaczony został na dzień 15
lutego. Jeśli chodzi o Hebdę, to ze wzglę
du na brak funduszów, wyjazd jego jest
wątpliwy, istnieje jednak możliwość, że
mógłby on wyjechać na kilka tygodni w
marcu-

— Niemiecki Związek bokserski nade
słał do PZB. skład drużyny niemieckiej,
która 3 lutego wystąpi przeciwko Polsce
w Poznaniu. — Skład jest następujący;
Waga kogucia: Graaf, piórkowa: Keełket,
lekka: Heese, średnia: Campe, waga cięż
ka: Runge- Nie podano w reprezentacji
wagi musze i i półciężkiej, co nastąpi pó
źniej.
— Mimo trwającej wojny domowej HI
szpański Związek Piłkarski z siedzibą w
Madrycie przeprowadził na terenach za
jętych przez wojska rządowe rozgrywki
piłkarskie o mistrzostwo Hiszpanii. Mi
strzostwa wywołały olbrzymie zaintereso
wanie i na niektórych meczach liczba pn
błiczności dochodziła do kilkudziesięciu
tysięcy. Nawet częste bombardowanie
miast katalońskich przez lonictwo po
wstańcze nie ostraszyło widzów od liczne
go uczęszczania na mecze piłkarskie. Wy
bitni piłkarze hiszpańscy, przebywający
na froncie, otrzymali z reguły zwolnienia
na ważniejsze mecze. W tych dniach roz
grywki zostały zakończone. Mistrzostw»
zdobyła Barcelona.
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Ua IH Załoga stalowni huty „Batory
MA
w Wielkich Hajdukach

Kto ma imieniny?

Piotra z Nolasco„ Marcjanny
Slow ańslci: Spito gniewa.
Wschód słońca o godz.
Zachód słońca o godz.
Wschód księżyca o godz.
Zachód księżyca o godz.

prosi p. Prokuratora o ukaranie winnych

7.20.
W dniu wczorajszym w obecności
16.20.
700 robotników odbyło się załogowe
7.20. zebranie huty „Batory Stalownia".
16.40.

krycia. I on w międzyczasie wpłacił
około 400 zł, aby go nie pociągnięto
do odpowiedzialności.
Robotnicy jednakowoż tym nie są
Wielką i burzliwą dyskusję wywoła
zadowoleni,
gdyż pieniądze nie wy
ła
ostatnia
defraudacja
pieniędzy
ro
KRONIKA HISTORYCZNA:
datkowano na właściwe cele, jedynie
1610. Moskwa ofiaruje tron Władysławo botniczych, przeznaczonych na cele
rewizja przyłapała winnych i ujaw
społeczno-n arodo w e.
wi IV.
niła malwersację. Toteż załoga jedno
Mianowicie przy przejęciu agend
1667. Zmarł marsz. Jerzy Lubomirski.
głośnie uchwaliła, by członków Rady
1816. Otwarcie I Sejmu Rzplitej , Krakow przez nowo wybraną Radę Zakłado
Adamskiego,
Benka i insp. Sommera,
wą
stwierdzono,
że
w
kasie
Funduskiej.
który jako urzędnik szczególnie miał
1920. Gen. Haller zajmuje Chojnice i Ko
czuwać nad należytą gospodarką od
ścierzynę.
PRZYSŁOWIA LUDOWE:
dać do p. prokuratora, by zbadał ca
Szata wydaje człeka obyczaje.
łą gospodarkę, bo niektóre osobniki
CIEKAWE WIADOMOŚCI:
69-Ietni staruszek Ignacy Just, nych obrażeń wewnętrznych, jak chcą całą sprawę zbagatelizować, aby
W ciągu jednej godziny umiera na kuli mieszkaniec Suchej Góry, powiat tar- pęknięcia nerki i wątroby.
uchronić kosztem robotników win
t$emskiej 4630 ludzi
nanych od zasłużonej kary.
Nieszczęśliwego
przewieziono
nogórski,
wdrapał
się
na
drzewo,
RADY PRAKTYCZNE:
tychmiast
do
szpitala
Sp.
Brackiej
w
chcąc
założyć
antenę
radiową.
Staru
Plamy Z czarnego atramentu na jedwabiu
czyści się cytryną, przepierając każdorazo szek pośliznął się jednak i spadł z Piekarach Śl., gdzie mimo wysiłków
drzewa na ziemię, doznając poważ- lekarzy zmarł tego samego dnia.
wo w zimnej wodzie.
AFORYZMY:
W lokalu Stow. Przyjaciół Ogródków
Na głupie pytanie najlepiej odpowiedzieć
Działkowych w Wielkich Hajdukach do
milczeniem.
szło wczoraj do bójki pomiędzy Alfon
WESOŁE DROBIAZGI:
W ubiegłą niedzielę odbyła się w licznościowe przemówienie kpt. Kawal sem Piegzą z Chorzowa a jakimś nie
— To jest dobrzd ułożony młodzieniec —
teatrze im. St. Wyspiańskiego w Kato ca oraz radcy Bobka.
znanym osobnikiem. W czasie bójki oso
rzek! sanitariusz, układając na łóżku kontuWśród obecnych na akademii zauwa bnik ten kopnął Piegzę tak nieszczęśli
wicach
akademia żałobna dla uczczenia
«jonowanego sportowca.
I-szej rocznicy śmierci śp. Alfonsa Zgrze żono dowódcę dywizji Śląskiej pik. Sa wie, że doznał złamania lewej nogi. —------ OO0OO-----bnioka, b. wicewojewody białostockiego dowskiego, starostę Seidlera, wiceprezy Sprawca po wypadku zbiegł.
i organizatora I i II powstania śląskiego denta Skudlorza, insp. Jeziorskiego, bur
Piegzę przewieziono karetką pogoto
yUp&Uua* Heatcu
Akademię poprzedziło nabożeństwo ża mistrza Dubiela, wdowę po śp. Zmarłym wia do szpitala Spółki Brackiej.
im.Sl. iOyspiańs&i eęa ot JCatowicacA łobne
w kościele garnizonowym.
i jego brata oraz wielu innych dowód
Wtorek, dnia t lutego „Bal Maskowy“
ców POW i towarzyszy broni.
Na
program
akademii
złożyły
się
wy
o godz. 20-tej.
u
stępy
koncertowe
orkiestry
policyjnej
i
Na zakończenie orkiestra odegrała WYPŁATA ZASIŁKU W NATURZE
Środa, dnia 2 lutego „Pastorałka
o
godz. 11, o godz. 15.30 „Na Łyczakowie“ chóru pracowników miejskich oraz oko marsz Chopina.
Miejski Obywatelski Komitet Zimo
dla Zakł. Hohenlohe, o godz. 19,30 „Na Ły
wej Pomocy Bezrobotnym w Chorzowie
czakowie“ dla K. P. W.
podaje miejscowym bezrobotnym do wia
Czwartek, dnia 3 lutego „Tekla — pre
domości, że z dniem 1. II. 1958 r. rozpo
miera o godz. 20-tej.
czyna wypłatę zasiłku z akcji pomocy
„TEKLA“ PRAPREMIERA
zimowej w naturze. Wypłata odbędzie
na Śląska Opolskim
W czwartek, dnia 3 lutego br. o godz.
się dla:
20-tej wieczorem wchodzi na afisz Teatru
Macicjkowic w Maciejkowicach Dos»
Na kopalni „Królowa Luiza“ w Zabrzu I la wydobyć. Niestety katastrofa pociągnę
prapemiera sztuki erzego Kossowskiego pt. ! na Śląsku Opolskim wydarzyła się ka- ła za sobą ofiarę w osobie 20-letniego Leo Noclegowy, Brzezińska 9;
.,Tekla". Autor — znakomitej znawca duszy tastrofa wskutek wstrząsu podziemnego I na Burka. Doznał on pęknięcia czaszki, wtorek, dnia 1. II. br. od godz, 9—12-tej
chłopskiej maluje w niej w doskonal; m ■ i
litera A — Z oraz pracownicy umy
alizmem życie wsi polskiej,
wezys+kiemi na głębokości 400m. Wstrząs był tak silny [Poza tym ciężkie obrażenia odniósł 30-łet
słowi i wszystkie kobiety.
jej troskami i ulu : Lsmi, stw. irzi typy że ze stropu obsunęły się olbrzymie zwały ni górnik.
Chorzów
III w Chorzowie III, były
Również
wydarzyła
się
katastrofa
na
węgla
i
zasypały
kolumnę
górników.
żywcem z chaty cntipskW przeniesione
przepaja akcję ribfi'eovauii atmosferą
Zorganizowana akcja ratunkowa nie kopalni „Delbrück“, gdzie zostało zasy Urząd Gminny:
czwartek, dnia 5. II. br. od godz. 9—12
wsi Nic przestaje jednak na wymalowaniu napotkała na szczęście na poważną prze panych dwóch górnikówlitera A—Z oraz pracownicy umy
środowiska. Porusza równocześnie jeden z szkody i nieszczęśliwych górników zdołanajaktualniejszych tematów naszej rzeczy
słowi i wszystkie kobiety.
wistości narodowej: problem emigracji.
Chorzów I i II w Chorzowie I — Tar
Próby odbywają się pod kierunkiem re
gowisko Końskie:
żyserskim Dr. L Kielanowskiego. Czołowe
czwartek, dnia 3. II. br. od godz. 8-—12
role sztuki odtwarzają pp. Siemaszkowa,
Prace akcji pomocy zimowej w Warunki bytu tej biednej warstwy
litera A — Z pracownicy umysłowi
Stanisławska, Łopuszańska, Jastrzębski, Wi- kierunku osiągnięcia celu zamakają ludności, jako zależne od naszego spo
i wszystkie kobiety,
niaszkiewicz, Środka, Kurowski, Kostrzew- cego najniezbędniejsze potrzeby ży łeczeństwa nie ulegną chyba pogor piątek, dnia 4. II. br. od godz. 8—12-tej
ski i inni. Oprawa dekoracyjna art. mal.
litera A—H,
ciowe
naszych
najbiedniejszych szeniu. Wydział Wykonawczy Miej
J. Jarnutowskiego.
skiego Obywatelskiego Komitetu Zi sobota, dnia 5. Ił. br. od godz. 8—12-tej
wrą w całej pełni.
Dotychczasowy wynik akcji po mowej Pomocy Bezrobotnym zwra
litera I—L,
JUp&tUua Jiiefek. ßotm £udouseęa
mocy zimowej daje się zauważyć w cając się z apelem, żywi przekonanie poniedziałek, dn. 7. II. br. od godz. 8—13
<o Cfioxzowie
litera M—R,
ogólnym zadowoleniu bezrobotnych, że dodatkowe deklaracje przekazane
Wtorek, 1 lutego o godz. 20-tej „Na Łycza którzy dzięki ofiarności tut. społeczeu obywatelom zwrócone zostaną z po wtorek, dnia 8. II. br. od godz. 8—12-tej
kowie". Przedstawienie dla załóg Polskich
litera S—Z,
siwa unikają czyhającego na nich daną ofiarą w przewidzianym termi
Kopalń Skarbowych.
środa,
dnia 9. II. br. od godz. 8—12-tej
nie,
a
zadeklarowane
kwoty
regular
głodu
i
chłodu
w
czasie
zimy.
Ofiar
Środa, 2 lutego o godz. 20-tej „Bal Maskowy“
opóźnieni.
nie
wpływać
będą
na
konto
nr.
ność
społeczeństwa
świadczy
o
wiel
opera Verdi'ego.
Po odbiór zasiłku winien każdy bez
Niedziela, 6 lutego o godz. 20-tej „IX Sym kim poczuciu spełniającym godny o- 500.580 — konto ulżenia doli naszych
robotny stawić się osobiście.
wobec najbiedniejszych. najbiedniejszych współobywateli.
fonia Beethovena“ z udziałem solistów: E. bowiązek
szu Społecznego brak ogółem 4 tys.
złotych. Dalsze badanie wykazało, że
5 tys. złotych bez uchwały wypoży
czano firmie Martin. Za te pieniądze
żyrował insp. biur p. Sommer, który
wskutek tego został w urzędowaniu
zawieszony. Pieniądze te po ujawnie
niu skandalu zostały dnia 26. I. zwró
cone. Na dalsze pozvcje nie miał b.
przewodu. Rady Zakl Adamski po-

Śmierć przy zakładania anteny radiowe)

Złamał przeciwnikowi nogę

Akademia kn czci ś. p. Zpzebnloka

Katastrofy kopalniane

Pomoc zimowa w Chorzowie

Jefimcewy, St. Słomskiej, Adama Dobosze i
SŁ Kruzera, orkiestry T-wa Muzycznego
oraz chórów „Ogniwo“ j Chóru Urzędników
Magistratu m. Katowic.
OPERA w CHORZOWIE.

Tragiczna śmierć emerytowanego urzędnika
Wstrząsający wypadek w Katowicach

W środę, 2 lutego br. o godz. 20 wysta
wiona będzie w Miejskim Domu Ludowym
Wstrząsający wypadek wydarzył
opera VierdVego .Bal Maskowy“ w dosko
nałej obsadzie pp. Franciszki Platówny, się wczoraj przed południem o godz.
Nij Badescu, Wiktorii Pastówny, Dinu Ba 10,15 na oczach licznych widzów na
deseń. Sarbana Tasiana, Adama Mazanka, ulicy Kościuszki w Wełnowcu.
Na przystanku wysiadł z autobu
Jana Popiela i Bolesława Polańskiego.
Operą dyryguje dyr. Bolesław Wallck- su ŚI. L. A. zdążającego z Siemiano
Wrlewski.
wic do Katowic w grupie innych pa
Ceny miejsc od t.10 zł do 4.40 zł. Kasa
b'letowa czynna od godz. 10-tej do 12-iej i
od 18-tej do 20-tej. Telefon kasy zamawiań
4'4-K

ZABAWA KARNAWAŁOWA
RODZINY REZERWISTÓW
Rada Okręgowa Rodziny Rezerwi
stów przy współudziale Zarządu Okrę
gowego Związku Rezerwistów w Kato
wicach urządzają w dniu 19 lutego br.
w reprezentacyjnych salach Urzędu Wo
jewódzkiego tradycyjną zabawę karna
wałową.

pod koła samochodu T 75010, kiero
wanego
przez
właściciela
Bro
nisława Dorożalskiego z Katowic
(Górnicza 10). Kierowca wprawdzie
gwałtownie zahamował, jednak już
Było za późno, bowiem Sieroński zo
stał przejechany i doznał złamania
podstawy czaszki i szeregu żeber. W
stanie groźnym przewieziono go na
tychmiast do miejscowego szpitala
hutniczego, gdzie mimo wysiłków le
a Jastrzębiem-Zdrojem wichura po karzy zmarł w niespełna 4 godziny
wyrywała wicie desek z nakrycia mo po wypadku. Na obecnych wypadek
stu, które następnie rzucone zastały ten wywarł wstrząsające wrażenie.
siłą wiatru na tor kolejowy.
Pociąg osobowy przejeżdżający
Jak stwierdzono, kierowca taksów
przez most najechał na deski, wsku ki nie ponosi winy wypadku, bowiem
tek czego parowóz jedną przednią nie mógł widzieć Sierońskiego. Ś. p.
osią zeskoczył ze szyn. Na szczęście
—x---- Sieroński był wdowcem i emerytowa
wypadek ten nie pociągnął za sobą | nym urzędnikiem magistratu siemia
nowickiego
ofiar w ludziach.

sażerów 60-letni Paweł Sieroński z
Siemianowic (Sobieskiego 50) i zmie
rzając odrazu na drugą stronę, ob
szedł od tyłu autobus i wyszedł na
jezdnię nie zauważywszy, że w tym
momencie nadjeżdża z przeciwnej
strony samochód. Sieroński wpadł

Silna wichura w Rybnickim
Ostatnio szalała nad powiatem
rybnickim wielka wichura, która wy
rządziła wiele szkód materialnych.
Wiatr pozrywał w kilku miejscowo
ściach przewody elektryczne, poprze
wracał słupy telegraficzne i uszko
dził dachy wielu domów. Wichura
wyrządziła ponadto znaczne szkody
w lasach i ogrodach.
Na moście pomiędzy Moszczenicą
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DSJTYS JA ZAMORDOWAŁ!
^^*llTRAClCZNE DZ'EJE MATKI W LETARGU POGRZEBANEJ
POWIEŚĆ Z ŻYCIA

Ode. 27?
— No, Jarkę jeżeliby odkryli obec
ność naszą, to naturalnie długich ko
rowodów robić nie będziemy! — oznaj
mil Fuchs z ponurą stanowczością.
Jarkę zadowolony skinął głową.
Wyjął z kieszeni i obejrzał rewolwer;
trzymał broń w ręce, aby być przygo
towanym na wszelki wypadek.
Dorn i Bimbo szli dalej spokojnie,
pomiędzy zgliszcza, nie przypuszcza
jąc, na jakie niebezpieczeństwo byli
wystawieni.
Zbrodniarze płonącym wzrokiem
ścigali ich ruchy, i coraz głębiej posu
wali się w ruiny śpichrza.
Tymczasem stopniowo coraz bar
dziej się zmierzchało. Niebo znów za
wlokło się chmurami i deszcz począł
padać.
Dom i Bimbo zawrócili i udali się
do wsi, do której przybyli tegoż popo
łudnia i zakwaterowali się w oberży.
Fuchs i Jarkę odetchnęli lżej, gdy
tamci odeszli. Wrócili do stajni i na
radzali się, jakby przeszkodzić spotka
niu się Dorna z dzierżawcą.
Gdyby Fuchs był wiedział o wszy
stkich odkryciach, uczynionych przez
Dorna, byłby usłuchał rady towarzy
sza i detektyw przybyły tu przypu
szczalnie, u celu działalności, byłby
znalazł straszliwy koniec, podobnie
jak nieszczęśliwy Habicht!
Koń Jarkego wyzdrowiał do dnia
następnego. Wspólnicy opuścili kry
jówkę i powrócili do lasu.
Podczas nocy obmyślili plan, we
dług którego mieli postępować i który
obiecywał upragnione powodzenie.
W lesie rozłączyli się. Podczas gdy
Jarkę położył się na czatach ,przy dro
dze, aby oczekiwać przybycia Dorna
i Bimbo, Fuchs pojechał dalej w kie
runku tej wsi, gdzie zamieszkał dzier
żawca.
Hrabia Herbert powrócił z wycie
czki do Monaco. Tegoż ranka, kiedy
Dora zamierzył odwiedzić dzierżawcę
siedzieli z Kamillą przy śniadaniu.
Powrócili po południu dnia poprzed
niego i został przyjęty przez Kamillę
* obłudną radością i trwogą utajoną.
Ta ostatnia opuściła ją jednak
wkrótce, gdyż hrabia nie dowiedział
się ani o jej sprawkach w czasie jego

nieobecności, ani o zdradzie, jaką
względem serca jego zamierzyła
Pomimo jednak, że wszystko zda
wało się stać dobrze dla niej, Kamilla
zupełnie nie znajdowała się w weso
łym nastroju.
Przedwczorajszego wieczoru nie
szczęście prześladowało ją przy grze
i przegrała nietylko całą sumę, którą
bankierowi męża przysłać sobie kaza
ła, lecz w dodatku jeszcze kilka tysię
cy franków, pożyczonych przez księ
cia Dimitrescu.

remnie z gorączkową niecierpliwością
na dobre ich wyjaśnienie i nie mogła
wytłumaczyć sobie milczenia wierne
go wspólnika.
Zdawało jej się odpowiednim zate
legrafować do Fuchsa i zażądać wy
jaśnień.
Powstała już, aby odejść, popro
siwszy męża i zamiar w czyn zamie
nić, gdy służący wszedł i przed hra
bią telegram położył.
Kamilla stanęła i z natężoną uwa
gą przypatrywała się mężowi, który
szybko rozerwał pieczątkę i krzyknął
zdumiony:
— Od mego pełnomocnika ze stoli
cy! Co ma mi do doniesienia! Prze
cież ledwie zdążył dojechać do miej-

Zajroala mu przez ramię i oczy jej zajaśniały radością.

Nie powinna była ani pisnąć o tym
przed mężem, obawiała się jednak, że
prędzej czy później posłuch dojdzie
do uszu mężowskich i namyślała się
właśnie, jakbv temu przeszkodzić.
Przede wszystkim aby bankier nie po
wiadomi! męża o przysłaniu pienię
dzy.
Hrabia Herbert był też rozstrojeny, gdyż adwokat jego zrobił mu ma
łą nadzieję względem procesu.
Nie zamilczał tego przed Kamillą,
ona jednak odpowiedziała mu tonem
głęboko przekonanym i uśmiechając
się tajemniczo, że nie wszystko jeszcze
stracone i ze ma nadzieję na szczęśli
wy wynik procesu.
Mogła być tak pewną i radosną po
otrzymaniu wiadomości od Fuchsa, ty
czących się Zygmunta. Oczekiwała da
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sca.
Kamillę ogarnęło przeczucie.
Zbliżyła się szybko do męża, aby
z nim razem przeczytać telegram.
Zajrzała mu przez ramię i oczy jej
zajaśniały radością.
Telegram brzmiał jak następuje:
.Ledwie przybyłem do stolicy spot
kala mnie wiadomość o nagłej śmierci
Esch
barona Zygmunta von Eschenburg.
Szczegółowe sprawozdanie i gazety z
opisem wypadku wysyłam. Pełnomoc
nik barona est w drodze do pana“.
Hrabia Herbert wpatrywał się w
depeszę, trzymaną w drżącej ręce, jak
by niedowierzał swoim oczom.
— Boże wszechmogący! To niemo
żliwe! — zawołał wzruszonym głosem
rzucając telegram na stół. Umarł?
Jakżeż to mogło zdarzyć się tak ra
ptownie?
Kamilla uspokoiła się prędzej niż
jej mąż, bo dla niej telegram ów nie
był zupełną niespodzianką, zdziwiona
była tylko, że gazety już głoszą o tym
wypadku.
Kto dostarczył wiadomości dzien
nikom? Móże Fuchs? Policja? Czy
znaleziono trupa?
Zresztą było to rzeczą drugorzędne
go znaczenia.
Cieszyła się iście demoniczną rado
ścią, że już się to stało i doszło do ogólnej wiadomości
— Rzeczywiście, że to zdumiewa
jące! — powiedziała.
— Nie może mi się to w głowie po
mieścić! — zawołał hrabia Herbert.

Okulary
po cenach
reklamowych
tylko

»Okialaritim«
optyk specjalista

Chorzów I, ul. Jagiellońska 1
Dostawca wszystkich kas

wielkimi krokami przechadzając się
po pokoju. Nie żyje?! Jakaż choroba
mogła go powalić tak prędko, tak na
gle?
Kamilla uśmiechnęła się nieznacz
nie. Znała dobrze „chorobę“, ofiarą
której padł Zygmunt, ale strzegła się
aby najmniejszą miną się nie zdra
dzić. Udawała głębokie zdumienie, za
uważyła nawet wątpiącym głosem:
— A w dodatku wszystko niepraw
dą się okaże!
— Tak sądzisz? Chciałbym i ja nie
wierzyć! — odparł hrabia. Jednakże
z telegramu dowiaduję się, że pisma
już zamieściły tę wiadomość. Prawdo
podobnie baron nie musiał umrzeć na
turalną śmiercią, może z wypadku.-,
a może... — potrząsnął głową wzbu
rzony, nie będząc w stanie nic po ąć.
Raz jeszcze wziął telegram ze stołu i
przeczytał.
— Nie, rzekł poważnie i położył na
stole telegram takim ruchem, jakim
tylko kładzie się zawiadomienie o
śmierci. Niepodobieństwem jest wąt
pić. Z pewnością mój adwokat poin
formowany był dobrze, a wreszcie, ad
wokat barona jest w drodze do Mona
co. Nie przyjeżdżałby, gdyby zawia
domienie o śmierci fatszvwym było.
To nadzwyczaj dziwne, jak twoje na
dzieje szybko się spełniły! — dodał ze
smutnym uśmiechem.
Kamilla zmieszała się trochę. Czyż
by powziął jakowe podejrzenie prze
ciwko niej? Ale skądżeby? Z pewno
ścią powiedział tylko te słowa, wspo
mniawszy na poprzednie, nieostrożnie
wyjawione zdanie.
— Tak, masz pan słuszność! — od
parła chłodno. Los niespodziewanie
szybko wypełnił nasze życzenia.
— Nasze życzenia? — odrzekł hra
bia przeciągle. — Przecież oboje, a
przynajmniej ja, nie pragnąłem śmier
ci barona!
— Ja też tak myślałam — wykrę
ciła się Kamilla — chciałam tylko po
wiedzieć, że prędko się spełniło życzę
nie nasze, aby proces się skończył. Nie
prawd aż, drogi Herbercie, że proces
już tym samym się przerywa?
— Spodziewam się! Wielce praw
dopodobne... naturalnie! — skinął hra
bia.
— I wszystko zostanie tak jak by
ło?
(Ciąg dalszy nastąpi).

REPERTUAR KIN
CHORZÓW:
COLOSSEUM: 1) Ostatnia noc skazańca, 2)
Dorożkarz nr. 13.
APOLLO: 1) Muzyka dla Ciebie, 2) Koniec
pani Chegny.
WIELKIE HAJDUKI
COLOSSEUM: i) Królowa przedmieścia, 2) ŚLĄSKIE: i) Czar cyganerii, 2) Diabły
Pepe le Moko.
wybrzeży.
DELTA: i) Gwiazda Riwiery 2) Promienie
ŁAGIEWNIKI
zagłady.
ROXY: 1) Czar cyganerii, 2) Walka z sobo KINO RAJ; 1) Pasażerka na gapę, 2) Statek
niewolników.
wtórem.
PIEKARY ŚL:
RIALTO: i) Kto ostatni całuje, 2) Wy
KINO APOLLO: 1) Gdy kwitną bzy, 2)
prawa na Mongo.
Strzał w nocy o dwunastej, 3) Tygodnik
ŚWIĘTOCHŁOWICE:
Pata.
APOLLO: 1) Prater, 2) Pepe le Moke.
Cennik ogłoszeń: Włeree fednołamowy o 33 mm szerokości przy 8 szpalt, «kładzie
i 1 mu wysokości 24 %r., 1 wiersz — w — I za tekstem przy 4-szpaltowym układzie
86 Cr. Na 1-szej i 2-gicj stronie w 1 mm t,— *1. Ogłoszenia drobne do 16 słów
1,96 kI., każde dalsze słowo 16 gr., dla poszukujących zajęcia ł gr. Za różnicę między zestawem a wysokością ogL powstałą wskutek zmatrycowania nie odpowiadamy. |
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