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Na 88 b. m. m laje atą de Kowna poK 
łk a  delegacja dla spraw poeztowo-telekomunl- 
kacyjnyoh.

Rofkowanta kolejowe rcupocm ą s ił w W ar- 
siaw le w  dnia 39 bm. Przewidziane jest ponad
to  na  29 b. m. rozpodzęcie w  Kownie rokow ań, 
związanych *e sprawam i wodno-komunl kacyj- 
nyml.

10 milionów złotych slral
wyrządzili Państwu oszuści żydowscy w lodzi

Łódź, 23. 4. m  wf.
Przemysł anonimowy i jego nieoficjalne 

przedsiębiorstwa od szeregu lat stanowią 
w  Łodzi wielką plagę dla przemysłu ofi
cjalnego, plącącego normalnie podatki 
i ponoszącego wszelkie ciężary. Mimo in
terwencji stron zainteresowanych, przemysł 
anonknowy w  Łodzi rozwijał się w  zastra
szający sposób. Ponieważ narażał on 
Skarb Państwa na olbrzymie straty, władze 
•karbowe wypowiedziały anonimowcom 
nieubłaganą walkę, którą prowadzi od 1-go 
ttpca 1937 roku Brygada Kontroli Skarbo
wej w  Łodzi.

Czym jest przemysł anonimowy, najle
piej zdają sobie sprawę sfery przemy sło
wa. Przede wszytkhn sprzyjał on rozwojo
w i nieuczciwej konkurencji, a w  następ
stwie wywoływał obniżki płac robotniczych 
i bankructwa uczciwych firm, uzależnio
nych od kredytu żydowskiego, a wreszcie 
—  załamanie się korzystniejszej koniunktu
ry gospodarczej.

Przemysłowiec, mając milionowe obro
ty, prowadził transakcje handlowe z fir
mami, nie wystawiając rachunków, uwi
doczniał natomiast sprzedaż jako gotówko
wą, naturalnie mniejszą, już bez uwidocz
niania nazwiska odbiorcy, gdy tymczasem 
sprzedaży gotówkowej nie było. W ten 
sposób zatajali swe faktyczne obroty do-
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„WIOSNA" 1938 ROKU W POLSCE. 
Zamieszczamy trzy zdjęcia, zrobione 22 kwiet
nia b. r. w różnych dzielnicach kraju: u góry 
widok gór „Diabelce” pod ś  w i e c i e m na Po
morzu; w środku ośnieżone drzewa, rosnące 
na jednej z ulic T o r u n i a ;  a na dole — ulicę 
w B i e l s k u ,  z kościołem św. Trójcy w głę
bi. Jak widzimy, i na północy i na południu 
Polski zima hub ła  jeszcze w norze wiosennej 

na dobre!

stawcy, działając w porozumieniu z odbior
cami, poważnymi firmami łódzkimi. Inni 
zaś dostawcy zatajali zarówno siebie jak i 
odbiorców.

Oczywiście przemysł anonimowy mógł 
konkurować wydatnie z oficjalnym. W to
ku dalszego żmudnego dochodzenia 1 ob
serwacji, władze skarbowe ustaliły, że na 
terenie Łodzi działają nieoficjalne biura 
sprzedaży, które wystawiały za pewną o- 
płatą fikcyjne rachunki anonimowcom - 
odbiorcom, którzy nabywali towar od więk
szych firm łódzkich, zachowując za ich

zgodą swą bezimienność. Anonimowi od
biorcy sprzedawali następnie towary przez 
fikcyjne Mura.

W wyniku dochodzenia najpoważniej
si anonimowcy, zarówno przem ysłowcy  
Jak 1 odbiorcy zostali schwytani i tym  
sposobem pierwszy etap walki z niele
galnym przemysłem został już zakończo
ny. Ujęto wczoraj 24 anonimowców Ży
dów, którymi okazali się: Borenstein, 
Friedman, Weinstein, Brystowskl, Man- 
delbaum, Goldłarb, Brodziak, Manela, 
Sternschutz, Fajbisz, Bachowskł, Grün,

Eckstein, Schwarzbart, Silberg, Goldstein, 
Weisgrund, Śmletański, Pfeif erman,
Weintraub, Josek Borenstein, Kruger, 
Kronen 1 Zweighaft. W szyscy ujęci po
niosą odpowiedzialność zarówno podat- 
kowo-skarbową, jak 1 karną.

Skarb Państwa wskutek machinacji 
anonimowców poniósł 10 milionów zło
tych strat. Również ukarani będą ci, któ
rzy pomagali anonimowcom. Część ano
nimowców prawdopodobnie będzie osa
dzona w  Berezie Kartuskiej.

Były starosta lubllnleckl Biolik
na ławie oskarżonych sądu katów d eso

Katowice, 23. 4.
(W) W piątek zasiadł na lawie oskar

żonych Sądu Apelacyjnego w  Katowi-

Brylant, w eksle,
a i

1

Rewelacje w procesie 
MICHALSKIEGO i IDZIKOWSKIEGO

na str. 7-mej wydania dzisiejszego

oach b. starosta lubllnleckl Józef Biolik.
Oskarżony w  pierwszej instancji zo

stał skazany przez w ydział zamiejscowy 
Sądu Okręgowego w  Tarnowskich Gó
rach w  czerwcu ub. r. na dwa lata w ię
zienia oraz na 1.000 zł. grzyw ny 1 utratę 
praw obywatelskich na przeciąg trzech 
la t  Poza tym sąd zasądził na rzecz po
szkodowanej spółdzielni powództwo cy 
wilne w  w ysokości 7.000 zł.

Jak wiadomo, p. Biolik był czołowym  
działaczem N. Ch. Z. P. na powiat lubll- 
nieoki i w  roku 1934 został nagle zwol
niony z zajmowanego stanowiska pod za
rzutem sprzeniewierzenia 13.000 zł. na

33 komunistów skazanych
na więzienie za robotę wywrotową w wojsku

W arszawa, 23. 4. PAT.
W trwającym od dłuższego czasu w  

W arszawie procesie 39 komunistów, któ
rzy tworzyli „W ydział wojskow y K. P. 
P.“, zapadł dziś o godz. 12-tej w  południe 
wyrok.

Główny oskarżony Aleksander Za

wadzki skazany został na 18 lat w ięzie
nia, 8 oskarżonych, w  tym 4 kobiety sąd 
skazał na kary od 10 do 12 lat więzienia.

Resztę oskarżonych sąd skazał na 
mniejsze kary więzienia, 4 oskarżonym  
sąd zawiesił karę, a 6-tiu uniewinnił.

Katastrofy górnicze
w Niemczech I w Stanach Zjednoczonych

Berlin. 23. 4. Tel. wł.
W kopalni węgla „Concordia“ w  Ober

hausen (Zagłębie Ruhry) wydarzyła się 
w sobotę przed południem gwałtowna 
eksplozja pyłu węglowego, wskutek cze
go kilkunastu górników zostało zasypa
nych. Dotychczas wydobyto spod zwa
łów 6 ludzi zabitych, 4 ciężko rannych i 
6 lżej rannych.

Jeden z ciężko rannych zmarł w  szpi
talu. W ten sposób liczba śmiertelnych 
ofiar wzrosła do 7. Z dalszych 3 ciężko

I rannych 2 walczy ze  śmiercią.
W  zasypanej sztolni znajduje się jesz

cze 8 górników. Akcja ratunkowa pro
wadzona jest w  szybkim tempie.

Nowy Jork, 23. 4. PAT.
W zachodniej części Virginii nastąpił 

wybuch gazów ziemnych w  kopalni w ę
gla „Keene Mountains". Trzech górników 
zostało zabitych, a wielu odniosło o^ężkle 
rany. Zachodzi obawa o los 70 górników, 

, którzy na krótko przed wybuchem zje
chali na dno szybu.

P O L A  M I N O W E
z a ł o ż y  R o s j a  n a  g r a n i c y  z a c h o d n i e j

Londyn, 23. 4. Tel. wł.
Według doniesień pism londyńskich z 

Moskwy, rząd sowiecki zamierza w naj
bliższym czasie wzdłuż całej granicy za
chodniej Rosji Sowieckiej od Estonii, nad 
granicą polską oraz rumuńską do Morza 
Czarnego założyć w pasie przygranicz
nym do 50 kilometrów w głąb Rosji ol
brzymie pola minowe.

Sowiecki komisarz wojny W oroszyłow  
opracował już w  ciągu ostatnich kilku 
miesięcy w  najdrobniejszych szczegółach 
plany przygranicznej linii obronnej. Na 
najbliższym posiedzeniu wielkiej rady 
wojennej marszałek W oroszyłow przed
łoży te plany 1 będzie domagał się przy
spieszenia odnośnych robót, które już roz
poczęto na odcinku granicy estońsko-so-

szkodę spółdzielni „Zagroda", w  której 
jako starosta i przewodniczący W ydzia
łu Powiatowego, był członkiem zarządu« 
Akt oskarżenia zarzucał mu oprócz tego# 
że wymuszał od członków zarządu w y
rażanie zgody na wypłacanie poszczegól
nych sum do dyspozycji zarządu.

Oskarżony Biolik na rozprawie w  Tar
nowskich Górach przyznał się, że pobrał 
z M. K. K. O. w  Świętochłowicach 5.000 
zł., 3.000 zł. 1 dwukrotnie po 1.200 zł., 
lecz tłumaczył się tym, że pieniądze te 
w ydał na cele społeczne. Zaprzeczał w te
dy stanowczo, jakoby pobrał kwotę 1.250 
zł. i jakoby działał w  chęci zysku. Nad
mienił, że z całej tej kwoty zatrzymał dla 
siebie jedynie 750 zł„ tytułem kosztów  
własnych.

Doniesienie karne przeciwko osk. B ie
likowi wnieśli do prokuratora dyrektor 
M. K. K. O., p. Ociepko i dyr. spółdziel
ni, Wilhelm Czech, którzy m iędzy inny
mi zeznali, że gdy urzędnicy M. K. K. 0« 
nie chcieli iść po linii jego zleceń, Biolik 
szykanował łch 1 groził zwolnieniem t  
posady.

Na wczorajszej rozprawie w  Sądzi# 
Apelacyjnym świadkowie potwierdzali 
zarzuty oskarżenia. Między innymi ze
znawali: p. Januszewski, oraz p. Tułacz« 
Temu ostatniemu oskarżony zarzucał 
nieprawnie pobranie z K. K. 0« książecz
ki oszczędnościowej na 1.250 zł« Świadek  
złożył przed sądem wyjaśnienie w  tej 
sprawie, twierdząc, że książeczkę złożył 
jako kaucję mieszkaniową w  Z. U. P. U«

Sąd zgodził się na dalsze zaofiarowa
nie dowodów prokuratora 1 obrony, w  
następstwie czego rozprawę odroczył.

wlecklej. Plan W oroszyłowa przewiduje 
podobno, że na wypadek wojny ca ły  pas 
przygraniczny na zachodzie Rosji przy 
pomocy prądu elektrycznego w ysadzony  
zostanie w  powietrze. Poza tym informu
ją, że poza tym pasem podminowanym bu* 
dowane będą w  dalszym ciągu wielkie 
podziemne urządzenia fortyfikacyjne.

Dunikowski wydobywa złoto
Bern, 23. 4. PAT.
W związku z  wiadomością o przesie

dleniu się Dunikowskiego z San Remo 
w e W łoszech do Szwajcarii, prasa ber
neńska donosi, że firma belgijska Metal- 
lux, która finansuje eksploatację w yna
lazku zwróciła się do związkowego de
partamentu politycznego z prośbą o po
zwolenie kontynuowania prac na terenie 
szwajcarskim.

Prace te już rozpoczęły się w  lokalu 
dawnej fabryki automobilów Martini w  
st. Blaise koło Neuchatelu.

Sprowadzono już 80 ton surowca, któ
ry zawierać ma złoto.
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iiaparaty -  Rowery -  Motor
za POZYCZKĘ INWESTYCYJNĄ po kursie

Ü 6 S O  w tumu

RADIO-MOTOR-KUKULSKI
Sp z o. o.

Katowice, 3 go Maja 20. Teł. 331-05
Dogodne w arunki zapłaty.

Niedziela

2 4
kwietnia

1938

Dziś: Fidelisa 
Ju tro : Marka ew.
Wschód słońca: g. 4 m. 44 
Zachód słońca: g. 19 m. 12 
Długość dnia: g. 14 m. 28

II

LINIA AUTOBUSOWA
Siemianowice —  Mysłowice

23 kwietnia br. Śląskie Linie Autobusów 
irucham iają linię Siemianowice — Mysłowic 
rzez Małą Dąbrówkę i Szopienice według n: 
'ępującego rozkładu jazdy:

Siemianowice, ul. Bytomska: odjazd o go<l 
28, 9.28 itd. co 2 godziny do godziny 19.28 

Mysłowice, dworzec: odjazd o godz. 8 /
1.05 itd. co 2 godziny do godz. 20.05.

Autobus tej linii kursuje jako przedłużeń 
ytychczasowej linii Będzin — Siemianowice 

W niedzielę i święta odjazd z Siemianowic 
• godz. 13.28, 15.28, 17.28 19.28 i 21.28. z Mv 
dowie o godz. 12.05, 14.05, 16.05, 18.05 i 20 05

W E B I E  " S
w  Składzie Mebli Nowossesnyeh

„ P *  B E  S B *  I Ł  i ß t  E B B  4 0 » "
K A TO WS CE,  U . P i ł s u d s k i e g o  13
podwórze parte: Telefon 312-51

Wielki wybór eleganckich mebli
Binfieäsae e e m tp  

na dogodnych warunkach Bezpłatna dostawa

ŚLĄSKIE ZAKUPY MLECZARSKIE Sił. 0. e.
TEL. 356.67 , 341 83 w  K A T O W I C A C H .  UL. DĄB7ÓWKI 10

C e n t r a l a  H a n d l o w a  Ś l ą s k i c h  S p ó ł d z i e l n i  M l e c z a r s k i c h
S K L E P Y  W Ł A S N E ,

•u Katowicach, ul. Zamkowa 1 i ul. Gliwicka 19. — W Chorzowie 
ul. Zjednoczenia 4, telefon 418.16, ul. Haiducka 27 — W Siemia 
nowicach. ul. Sobieskiego, telef. nr. 230.85, ul. Staszyca 9 
i ul. Bytomska 4 — W B o g u c i c a c h ,  ul, Mark efki 27, 

Sprzedają hurtowo I detalicznie mado, sery wszelkiego rodzaju, jaja, śmietanę o róMiej zawar 
tości tłuszczu, kefir, mleko słodkie, pasteryzowane, miód, oraz wszelkie inne produktv 
nabiałowe. Na zamówienia dostarcza się mleko i wszelkie inne piodukty mleczarskie d<> 
domu. Zhdalcie we wszystkich sMeiach wyrobi w Śl ą s k i m Z a k ł a d ó w M l e c z a r s k i c h

Lekarz Dr. m ed Artur A. H a u s m a n n
ordynuje w chorobach kobiet 
i dzieci i w e w n ę t r z n y c h

S * c a t « H i s « » w 6!H e » 8 . C S a c ł u «

Stały nasz abonent, 
p. Jerzy Baron z Ka
towic obchodził w 
tych dniach 60-tą ro
cznicę urodzin. Jubi
latowi składamy naj
serdeczniejsze życze
nia „Ad multos an

nos!”

Z e  Ś l ą s k a
R edakcja i A d m in istracja : K ato

w ice, ul. S ob iesk iego  i i .  T el. 349-81.
A  REPERTUAR TEATRU IM. STAN. WY 

SPIA.SSKIEGO W KATOWICACH:
Niedziela: g. 10,30 -  odczyt wiceprem. Kwiatkow

skiego;
g. 15,30 „Skiz" (sprzedane);
g. 20 „Skiz“ .

A  REPERTUAR TEATRU KATOWICKIEGO 
NA PROWINCJI:

GLIWICE: niedziela, 24 b. m., g. 15,30 „Tekla".
ZABRZE: niedziela, 24 b. m „ g. 20,30 „Tekla".
BIELSKO: poniedz., 25 b. m.. g. 19 „Trzecia mło

dość" (dla bezrobotnych).
REPERTUAR KIN ŚLĄSKICH:

KATOWICE. Capitol: Buziaczek. Casino: Dzisiaj I 
zawsze. Colosseuin: W arszawska Cytadela. Stylowy: Wię
zień królew ski. Uniom W ładczyni puszczy.

, KATOWICE BOGUCICE. Atlantic: Gdy kw itną bzy. 
Bajka: 1) Rycerz pustyni. 2) Grzesznik mimowoli. 
w  ZAŁĘŻE. Raj: 1) Ich stu  i ona jedna. 2) Rycerze 
pustyni.

KATOWICE DĄB. Dębina: 1) Muzyka dla ciebie. 2) 
Nancy Steele zginęła.

W. HAJDUKI. Śląskie: Zloty saksolon.
CHORZÓW. Apollo: 1) Jej największy nląd. 2) Niewi 

dzialne małżeństwo. Colosseum: 1) La Habanera. 2) Droga 
W nieznane. Delta: 1) Szesnastolatka. 2) Zaginiona wy
spa. Rozy: 1) Nieusprawiedliw iona godzina. 2) Rycerze 
Itepn. Rialto: 1) Cyrk na okręcie 2) Oskarżona.

JANÓW ŚL. Słońce: 1) O rdynat Michorowski. 2) P ra
te r.

ŚWIĘTOCHŁOWICE. Apollo: 1) B urgtheater. 2) Czło
w iek. k tó ry  żyt 2 razy. Colosseum: 1) Scyplon afrykań
ski. 2) Ostatni pociąg z oblężonego m iasta.

MIKOŁÓW. Adria: 1) Lekarz dziecięcy — dr. Ingel.
1) W ogniu pocisków.

SIEMIANOWICE. Kameralne: Kapitan Taylor. Apolls: 
Kusicielka.

RUDA ŚL. Bałtyk dawn. Apollo: Tarzan niezwycię
żony. Piast: 1) Zaczęło się w pociągu. 2) Nie słuchaj męż
czyzny,

SZOPIENICE. Colosseum: 1) Zaginione miasto. 2) Błę
k itna  załoga. Hel: 1) H rabina W ladinow. 2) Błękitna pa
rada. Bałtyk: 1) Droga do sławy. 2) Ada to nie wypada

ŁAGIEWNIKI. Raj: 1) Buziaczek -  Shirley Tempie.
2) Hotel Savoy.

CHROPACZÓW. Śląsk: 1) W inowajca. 2) W iedeń sza

leje.
MYSŁOWICE. Odeon: Towarzysze broni. Helios:

1) bzik i zachód. 2) O rient Ekspress. Adria: Kobiety nad 
przepaścią.

PIEKARY ŚL. Apollo: 1) Penny. 2) Flip i Flap — Je) 
obrońcy. Uciecha: 1) Skowronek. 2) H istoria Jednej nocy. 
' WODZISŁAW. Słońce: Tylko ty.

RYBNIK. Apollo: 1) K urier carski. 2) Król i cbó- 
rzystka. Helios: 1) Jej pierwszy bal. 2) Zamaskowany 

Jeździec.
BIELSZOWICE. Śląskie: 1) W ładca. 2) Miasto w pło

mieniach.
B1ERTULTOWY. Helios: 1) Spotkali się w Paryżu, 

ł )  Płynne złoto.
CZERWIONKA. Apollo: 1) Rok 2000. 2) Postrach opery.
NOWY BYTOM. P a tria : 1) Robert i B ertrand Jako 

dwaj złodzieje. 2) Joszlwara.
LIPINY. Colosseum: 1) Dorożka nr. 13. 2) Brzdąc-

Casino: 1) Królestwo zakochanych. 2) Zwycięska walka.
LUBLINIEC. Apollo: Narzeczona z przypadku.
RADZIONKÓW. Casino: 1) Czarne róże. 2) Ostatnia 

noc skazańca.
KOCHŁOWICE. Bajka: 1) Mały czarodziej. 2) Zaginie 

na wyspa.

SZANUJ SWÓJ GROSZ
K upując MEBLE w

KATOWICKIM m m  MEBl
KATOWICE, ul. Stawowa 19 

oszczędzisz wiele pieniędzy. Polecamy wi: 
wybór solidnych mebli jak: jadalnie, sypialn 
gabinety itd. Sypialnia dębowa zł. 255. Kucht 
8  7-miu części zł. 110. Przyjmujemy obliga- 
pożyczek państwowych. Do każdej sprzedan 
sypialni dodajem y bezpłatnie leżankę. Dosia* 

bezpłatna.

w kopalni „Eminencja
>W sobotę około południa zdarzyła się 

na kopalni „Eminencja“ w  Katowicach- 
Dębie, ciężka katastrofa górnicza, która 
pociągnęła za sobą dwie śmiertelne ofia
ry.

Na pokładzie „Blücher“ w  oddziale 
l-szym, skutkiem niespodziewanego tąp
nięcia nastąpiło załamanie się stropu z 
piaskowca na filarze w powierzchni IV, 
chodniku średnim 3-clm.

Spór o emeryturę
dla buchaltera gwarectwa pszczyńskiego

(ag) Przed władzami wymiaru spra
wiedliwości w  Katowicach toczy się nie
zwykle ciekaw y spór. Buchalter Pessler 
pracował od wielu lat w  Pszczyńskim  
Gwarectwie Górniczym. Jest to instytu
cja ubezpieczeniowa, obejmująca w szyst
kich pracowników kópalń w  przedsiębior
stwach księcia Pszczyńskiego.

Ostatnio Pessler został zwolniony, bo
wiem po śmierci starego księcia Pszczyń
skiego w yszło  na jaw, że kasa Pszczyń
skiego Gwarectwa Górniczego była pod
ręczną kasą księcia Pszczyńskiego, który 
w ypożycza! sobie z pieniędzy Gwarectwa

większe sutny. Zwolniony z pracy Pessler 
wypłacał księciu Pszczyńskiemu pienią
dze i nie brał żadnego zabezpieczenia, a 
nawet pokwitowania. Suma ta urosła 
obecnie do 900 tysięcy złotych.

Obecnie Pessler domaga się ustalenia 
przez sąd, że należy mu się emerytura z 
Pszczyńskiego Gwarectwa Górniczego. 
Sąd Okręgowy w  Katowicach jako I in
stancja przyznał Pesslerowi emeryturę, 
iednak od tego wyroku apelowało 
Pszczyńskie Gwarectwo W ęglowe i spra
wę rozpatrzy ponownie Sąd Apelacyjny.

Pod zwałami kamienia legli zagrzeba
ni pracujący tam górnicy. Zorganizowa
na natychmiast akcja ratownicza dopro
wadziła po dłuższym czasie do w ydoby
cia spod zwałów 42-letnlego Jana Slero- 
nła, rębacza przodowego z W elnowca  
(Damrota 21) i 28-letn, Wojciecha W ol- 
tynka, ładowacza z Katowic (Wodna 11).

Jak się okazało, zostali oni w  kata
strofie zabici na miejscu. Ciała Ich były  
zupełnie zmiażdżone.

Obaj nieszczęśliwi górnicy osierocili 
żony i po dwoje dzieci. Zwłoki zabitych 
umieszczono w  kostnicy szpitala Spółki 
Brackiej w  Katowicach.

B a

t
Dnia 22 kw ietnia br. zmarł nieoczekiwanie w 62 roku życia po krótkich cier

pieniach mój najukochańszy mąż, nasz dobry ojciec, teść i dziadek

Emanuel W ą s ik
Inspektor Ubezpieczeniowy 

o czym zawiadamia pogrążona w ciężkiej żałobie 
Katowice, dnia 22 kwietnia 1938 r.

RODZINA
Pogrzeb odbędzie się we wtorek dn ia  26 b. m. o godz. 8.30 z domu żałoby przy 

ul. Chorzowskiej 76 w Katowicach.

biety.

PIOTROWICE. Piasti 1) Pann> Piotruś. 2) Za nawia
sem tycia.

KNURÓW. Casino: 1) Dziewceą z Paryża. 2) Mściwy 
jeździec. W anda: 1) Białe róże. 2) Orzeł leci do Chin.

ORZEGÓW. św iatow id: 1) K raj miłości. 2) Sobo
w tór.

PAWŁÓW. Eden: 1) Pieśniarz W iednia. 2) Marzące 
usta.

RYDUŁTOWY. Polonia: 1) Po rt A rtur. 2) Ich sto, a 
ona jedna.

NOWA WIEŚ. Słońce: 1) Genialny lekarz czy prze 
stępce. 2) T ró jkąt narzeczcński. Sienkiewicz: 1) Zdobyw
ca serc. 2) Krzyk w  dżungli. P last: 1) Blaski i cienie ko 

. . .  2) Zbieg z Sauventin. ,
TARN. GÓRY. św iatow id: Chłopcy z Tyrolu.

RADIO
NIEDZIELA. 24 KWIETNIA IMS R.

Katowice. 9,15 „Surm y śląskie". 6,30 śląska kapela 
ludowa. 7.40 Chór męski „Echo" z Katowic. 8,30 Koncert 
życzeń. 8,50 „P rzed  sezonem pastw iskow ym " -  poga 
ilanka. 9,00 Regionalna transm isja z Tarnopola. 11,5 
Sygnał czasu. 12,08 Poranek symfoniczny. 13,00 ,Style > 
-póki" — pogadanka Augusta Grodzickiego. 13,10 „Ze 
‘.baraża do Toporow a" — fragm ent z „Ogniem i tnie 
zem". 13,30 Muzyka obiadowa. 14,45 Audycja dla wsi 
i.45 „O lepsze Jutro robotnicze" — pogadanka. 16,05 
•cital' fortepianowy. 17,00 „Podwieczorek przy mikro 
lie". 19,00 „Kurocek i gaicek" — słuchowisko. 19.2 
msmisja z II dorocznego biegu „Raszyn -  Warszu 
", 19,40 „W czoraj i dziś w pieśni polskiej". 20,05 
izlela przy  żeleżnioku" -  audycja pogodna. 20.» 
■domoścl sportowe. 21,00 W iadomości aportowe. 21,15 
sola Syrena. 22,05 „Opowieść o W agnerze" (I audy 

. -a) « udziałem orkiestry  P. R. 23,00—28,80 Płyty.

C h o r z ó w
(Ch) KASA CHORYCH ZAWIADAMIA, że 

»lyżur niedzielny dla członków tu t  Kasy Cho
rych w dniu 24. 4. 1938 r. pełnić będą: dr. Pa 
wlowski, Choizów I, ul. Wolności 3, dr. Żbro 
ja, Chorzów II, ul. 3-go Maja 2.

Dyżur trwać będzie od soboty, dnia 23. 4 
1938 r. godz. 12-ta w południe do poniedziałku 
dnia 25. 4. 1338 r. godz. 8 rano.

Wyjaśnienie
W związku z notatką z dnia 20 kwietnia b. i 

l>. t. „Łatwiej wystawić weksle — a trudniej ji- 
zapłacić" — mylnie podano obok nazwiska To 
inasza Marka miejsce pochodzenia Koehłowicc 
zamiast Rykowina.

P. Tomasz Marek, uprzednio zamieszkały * 
Kochłowicach, ul. Szulca 6, a obecnie zamieś/ 
kały w Gdyni, nie ma z podaną w notatce »pru 
wą nic wspólnego.

Sprawa burmistrza Czerwonki
26 bm. odbędzie się w Rybniku sprawa sąd 

va burm istrza Czerwionki W ilhelma Wyglei 
ily, oskarżonego o pobieranie przez kilkadzic 
siąt miesięcy uposażenia wyższego, niż mu się 
należało. Burmistrz Czerwionki będzie odpowia 
dać z a r t. 286 k. k. aa przywłaszczenie 861 zł.

Życzenia dla W. Korfantecro
W związku z uroczystościami w Rudzie 

Śl. ku czci W. Korfantego, składają Jubi
latowi życzenia Powstańcy z Narodowego 
Związku Powstańców w Mikołowie oraz 
mtkołowskie koto Stronnictwa Pracy. Ży
czenia przesyła również nrikotowskie koło 
Stronnictwa Narodowego.

Bony wartościowe dla naszych 
Czytelników

Sklepy farb I lakierów:
1) Alfona B artek, ul. Zamkowa 2. 2) Zofia W ycisk

Katowice III, ul. W ojciechowskiego 64.
W ytw órnia c iapek  I prsyborów  wojskowych:
Fryderyk  Tabak, ul. 3-go Maja 26.
Sklepy kolonialne i epelywese:
1) Jan  Llasy, ul. Kościuaikl 49. 2) K urt M athea, u l, 

Kościuszki 51, 3) B erthoid Kołodziej, ul. W ojewódzka I I ,  
4) W . Kllmanlec, ul. Żwirki 1 W igury  14, 8) M. W ró
blewski, ul. K rakow ska 24, 6) K. Łysik, ul. K rakow ska 
46, T) M. Stanik, ul. K rakow ska 18, 8) J. W arzechowa, 
ul. K rakow ska 25, 9) W itold Kozioł, ul. K rakow ska 18,
10) Alfred Bartodziej, ul. K rakow ska 78.

Sklepy cukrów , owoców I delikatesów:
1) B. Czechak, ul. Mikułowska 29, 2) Stanisław  (Rów

nia, ul. Piłsudskiego 11, 3) Banaszak, ul. Kożeluedti I ,  
4) M arta W ojcićchowska, ul. W ojciechowskiego 101.

Piekarnie:
1) Jan Brzóska (wl. W ik to r P tok), ul. K rakow ska 28,

Pociąg popularny
d e  Poznania

Liga Popierania Turystyki, Delegatura w 
Katowicach organizuje na dried 1, 2 i 3 m aja br. 
pociąg popularny z Katowic do Poznania na 
„Międzynarodowe Targi". Cena przejazdu lam 
i z powrotem 10,50 zł. od osoby.

Karty kontrolne sprzedają: Kolejowa kasa 
biletowa w Katowicach, hala 1 — okienko nr. 1 
oraz wszystkie Biura Podróży.

Uczestnicy, dojeżdżający ze stacyj odległych 
id stacji wyjazdowej Katowice ponad 20 km., 
korzystają z 50%-owej zniżki dojazdowej w 
obydwóch kierunkach.

Przydział kw ater załatw ia Biuro Kwaterun
kowe na dworcu w Poznaniu.

Zamówienie dźwigów portowych
Rada Portu i Dróg W odnych w  Gdań

sku powierzyła hucie „Zgoda“, wykona- 
lie 5 dźwigów chwytakowych o nośności 
7 ton dla masowego przeładunku węgla.
'amówienie zostało poprzedzone dłuż
szymi studiami przez zleceniodawców na 
terenie portów i fabryk polskich oraz za
granicznych dla porównania wartości u- 
rządzeń.
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OSTRZA

NA WIOSNĘ
znajdziecie ostatnie nowości w m ateria
łach damskich na płaszcze, kostiumy, suk
nie i komplety w najmodniejszych tkani
nach, kolorach i deseniach, po zadziwia
jąco niskich cenach i n a j l e p s z y c h  
jakości ach, w olbrzymim wyborze w firmie

«-S C « Ä .Ä Z y  8 ł  Pl.M. Piłsudskiego 4(Ry nek)

R ZE C Z N IK  PA TE N TO W Y  
Dr. In i. M. K aufm ann

Katowice, M ielęckiego 10. — Tel. 315-00 
Patenty na wynalazki, wzory, znaki towarowe 
I porady w zakresie ochrony przemysłowej.

'W ós& i d t*H cciece
rowerki łańcuchowe, hulajnogi patent 
na łożysk. Irulk. itp. najtaniej kupisz
w firmie S  H» BE HE W O  & 
KATOWICE ul. Młyńska 4. (gmach Ma

gistratu) — Własne warsztaty — reperacje.

A i jedno filiżanko kawy słodowej Kneippa 

nie m oże zdziałać cudówf Pijać natomiast 

codziennie wyśmienitą i pożywną kaw ę sło

dow ą Kneippa, wzmacniamy nasz organizm. 

A tania jest ono także, to wyśmienito

Echa tragicznej eksmisji Kawa Sodowa Kneippa
w Katowicach-Załężu

(ag) W związku z tragiczną śmiercią 
kolejarza ś. p. Konrada Gionaki z Katowte- 
Załęża, który, jak już pisaliśmy, zastrzelił 
się podczas eksmitowania go z mieszka
mi a, rodzina zmarłego wysuwała wobec 
prokuratora Sądu Okręgowego w Katowi
cach .podejrzenie, że śp. Ciomaika nie po
pełnił samobójstwo, lecz został przez wach
mistrza policji miejskiej, który przeprowa
dzał eksmisję, zastrzelony.

Wobec tego prokurator Sądu Okręgo
wego w Katowicach dr. Rowiński zarzą- 
d*R sekcję zwłok śp. Cionaki, w  toku której 
Wydobyto kulę rewolwerową, tkwiącą w 
eraszee. Seikcja zwłok wykazała, że śp. 
Ótoeieka nie został zastrzelony, lecz wy- 
ełm tem  w prawą skroń pozbawił się ży-

Poskram iaczkaoflarą  
krwiożerczej tygrysicy

W  ub. piątek podczas popołudniowej próby 
w  Cyrku Stamiewsklch, tygrysica Sulai rzuciła 
się na potkram laczką p. Girom (chorzowiankę 
S pochodzenia), raniąc Ją lekko w piersi.

Na wieczornym przedstawieniu ranną zastę
pował mąż p. Giron, który  jest znanym pogrom
ca lwów.

wydałcła. Po tym ustalaniu prokurator 
zezwolenie na pochowanie zwłok.

Dochodzenia zostały umorzone. Proku
rator bada jeszcze tylko przyczyny, dla 
których biuro mieszkaniowe D. K. P. w 
Katowicach odmówiło śp. Cionace przy
działu na zajmowane przez niego mieszka
nie oraz stwierdzenia wszystkich zarzutów, 
jakie żona śp. Gionaka wysuwała pod, adre
sem urzędników.

Jaki będzie los
wielomilionowej fortuny po ks. Pszczyńskim?

Agencja „Pid“ dowiaduje się, że spad
kobiercy księcia Pszczyńskiego prowadzą 
pertraktacje o realizację testamentu księ
cia, obejmującego wielomilionową fortunę 
na Górnym Śląsku.

W  najbliższym czasie przewidziane

jest założenie dwu spółek akcyjnych" t  ka
pitałem zakładowym po 5.000.000 zł. Ma
jątek tych spółek stanowić będą objekty 
przemysłowe ks. Pszczyńskiego, jak wiel
kie browary w  Tychach i Mczne kopalnie 
węgla.

W dniu zjazdu „Sokola“ śląskiego

Nie będzie wody!
Dziś, w niedzielę, 24 bm. wstrzymany zosta

nie od godz. 8,30 do 16-ej dopływ wody w pół
nocnych częściach m iasta Katowic z powodu 
reperacji ru r wodociągowych.

Sokół n a  Ś ląsku  należy  do tych  n ie licz
n y ch  o rgan izacy j, k tó re  w życiu  społecz
nym naszej dz ieln icy  o d g ry w ają  ro lę  n ie 
zwykle doniosłą . Zasięg p racy  sokolej o b e j
m uje wychowanie narodow e 1 fizyczne. R e
zultaty te j pracy są Im ponujące. D ow odem  
tego liczne im prezy  i w ystępy  o rgan izow a
ne przez  okręg i i gn iazda  sokole rozsiane 
na całym  te ren ie  w ojew ództw a śląskiego.

Dziś w  niedzielę Sokolstw o śląskie 
urządza  w  K atow icach doroczny zjazd de
legatów . Z te j o kaz ji p o da jem y  k ilk a  in te re 
su jący ch  danych , o b razu jący ch  rozw ój ty 
c ia  sokolego n a  Ś ląsku.

108 gniazd 1 13841 członków »
D zieln ica Ś ląska „S o k o ła“ podzielona 

je s t n a  11 okręgów , liczących  łączn ie  108

całkowicie ogniotrwała dachówka 
azbestowo - cementowa.

Najdoskonalsze i najtrwalsze pokrycie 
dachowe.

ETERNITEM prawdziwym jest tylko ta 
dachówka na której wyciśnięty napis 

„ E T E R N I T ”
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MATERIAŁY BUDOWLANE li.GROSS TRZEBINIA
T e ie le n  Nr. 3S . T elefon  Nr. 35.

Wyścigi konne w Katowicach
W  niedzielę 24-go kwietnia o  godz, 15-tej 

rozpoczyna się wiosenny sezon wyścigów kon
nych z totalizatorem w  Katowicach na to n t  
w Brynowie.

Rozegranych zostanie sześć gonitw po jed
nej z płotami i przeszkodami, oraz cztery pła
skie z tych najciekawiej zapow iada się gonitwa 
płaska o nagrodę 1.200 zł. Imienia St. hr. 
Korzbok-Łąickiego na dyst. ok. 1.800 mtr., w 
której udział wezm ą dobre zrównane szansa
mi konie. Pozostałe gonitwy również są  do
brze obsadzone i będą ciekawe w  końcowych 
walkach.

Gonitwy rozpoczynać się będą punktualnie 
5 minut po podniesieniu taili.

Ślub Grety Garbo z Stokowskim
N ow y Jo rk , 23. 4. T e l. w ł.
Lady Dunti, która b a w i o b ecn ie  w  S ta 

nach Zjednoczonych, oświadczyła, że ślub 
Grety Garbo z  Leopoldem Stokowskim od 
będzie się w  przyszłym miesiącu w Anglii 
w jej rezydencji w Canterbury, dokąd lad) 
Durni zaprosiła parę narzeczonych.

OSTATNIE WIADOMOŚCI SPORTOWE 
Polska prowadzi z Niemcami 3:1

Warszawa. W drugim dniu meczu tenisowe 
go Polska — Niemcy o puchar ambasadora Rze 
szy ron Moltke rozegrano grę podwójną panów 
i grę mieszaną.

W grze podwójnej panów para niemleck» 
Goepfert — Beuthner pokonała parę polską Ba 
worowskł — Spychała w stosunku 618, 6:4, 8:7, 
0:6, 7:5. W grze mieszanej para polska Jędrze
jowska — Baworowskl wygrała *  parą niemiec
ką Enger — Dettner w dwóch setach 6 :8, 6:2.

Po drugim dniu Polska prowadzi 8:1.

w  K«Ktowiccaci&
gniazd. W  p racach , Im prezach , ćw iczeniach, 
zaw odach  i w ystępach  ty ch  108 gn iazd  b ra 
ło udzia ł w ro k u  sp raw ozdaw czym  13.481 
osób. Z naczna część z te j liczby to  m łodzież, 
na  k tó rą  Sokół zw raca  b aczną  uw agę, w p a 
ja ją c  w n ią  szczytne zasady  sw ej idei.

C złonków  dorosłych  liczy Sokół 8.470, 
z tego 2.000  odda je  się system atycznym  
ćw iczeniom  g im nastycznym , sokolic m a  So
k ó ł śląsk i 891, z tego 600 sta le  ćw iczących.

O ile liczebnie  Sokół śląsk i w p o ró w n a 
n iu  do in n y ch  dzieln ic P o lsk i p rzedstaw ia  
się im ponu jąco , to  pod  w zględem  d o robku  
m a teria lnego  je s t on jeszcze dość ubogi. 
W łasnych  budynków  p o siad a ją  gn iazda  so
ko le  n a  Ś ląsku  zaledw ie 7, podczas gdy  ńp. 
w M ałopolsce 90 p ro cen t gn iazd  m a w łasne, 
n ie jed n o k ro tn ie  b a rd zo  okazałe  budow le. 
S łaby d o robek  ś lą sk a  pod  tym  w zględem  
je s t pozostałością  z czasów  zaborczych , 
gdy ru ch  sokoli w nasze j dz ieln icy  w alczyć 
m usia ł z og rom nym i p rzeszkodam i, s tw a
rzan y m i przez w ładze n iem ieck ie .

P ow oli je d n a k  Sokolstw o śląsk ie  n a d ra 
b ia  b ra k i pow stałe  w czasów  n iew o li a  dziś 
obok  7 w łasnych  sokoln l, 11 gn iazd  posiada 
w łasne boiska. R eszta tu ła  się po  salach 
szko lnych  i bo iskach  k lubow ych , n ie  zaw sze 
z n a jd u ją c  w sw ej p ra c y  należy te  z rozum ie
nie.

Ztot Wszechpolski w Katowicach ,
N ajw ażn ie jszym  w ydarzen iem  w życiu* 

Sokoła śląskiego w ro k u  o sta tn im  był 
wszechpolski zlot sokoli w K atow icach, k tó 
ry  w szyscy m am y  jeszcze w pam ięci. Zlot 
ten  w całej pe łn i u w y p u k lił potęgę Sokol
s tw a Polskiego oraz  sp raw ność  o rg an izacy j
ną  sokołów  śląsk ich , k tó rzy  og ro m n ą  ilość 
im prez, zw iązaną ze Zlotem , p rzem y ilili i 
p rzep row adzili z n a jm n ie jszy m i detalam i, 
im ponując kilkudziesięciu tysiącom  gości 
przybyłych na Śląsk 1 całej Polski i pol
skich ośrodków em igracyjnych za granicą. 
Zlot by ł też w yrazem  sym patii, z ja k ą  spo
łeczeństw o odnosi się do ru c h u  sokolego 
E n tuz jastyczne  b raw a  i w iw aty , pe łne  szcze 
rości w czasie p rzem arszu  S okolstw a przez 
ulice K atow ic, by ły  tego n a jlep szy m  dow o 
dem .

J a k  w y n ik a  ze sp raw o zd an ia  rocznego, 
w zlocie k a to w ick im  b ra ło  u d z ia ł z te renu  
Śląska około  6.000  sokołów .

Działalność okręgów I gniazd
W  poszczególnych gn iazdach  1 okręgach 

sokolich  n a  Ś ląsku  p a n u je  życie niezw ykle 
ruch liw e. W  ciągu ro k u  zo rgan izow ano

9 osób rannych w zderzeniu
fisrm aB ififii z  o u t f o b u s e m

(c) Na drodze powiatowej między 
Pszczyną a Ćwiikllcami doszło w czwartek 
do poważnej katastrofy samochodowej.

Z bocznej polnej drogi wyjeżdżała fur 
manka pszczyńskiego gospodarza, powo 
żona przez młodego woźnicę. Nadjeżdża
jący autobus cieszyńskiego Towarzystwa 
spłoszył konia, który całym pędem wpadł

na autobus. Dyszel furmanki wbił się do 
okna autobusu rozbijając dużą szybę. Od
łamki szkła rozprysły się na jadących au 
tobusem, wśród których przeważali ucz 
niowie gimnazjalni.

Odłamkami szkła poranionych zestal, 
dwóch jadących, a siedmiu odniosło lżej
sze obrażenia.

Rannych przewieziono do szpitala Joa- 
litów w Pszczynie, gdzie lżej rannym na- 
o żono opatrunki i odwieziono ich na dal 
zą kurację do domu.

Koń został taik ciężko ranny, że musi a 
10 go dobić.

Woźnica wyszedł z wypadku bez 
szwanku.

k ilk a  zlotów  lokalnych , dz ies ią tk i w ieczor
ków , zabaw , festynów , w ycieczek o raz  z
górą  260 zaw odów .

W  63 gn iazdach , a  w ięc w po łow ie w szy
s tk ich  ośrodków  soko lich  n a  Ś ląsku, is t
n ie ją  b ib lio tek i, posiad a jące  około  4.000 
dzieł. W  14 gn iazdach  is tn ie ją  s ta łe  k o ła
am ato rsk ie , w 6 w łasne chó ry  a  w  6 o rk ie 
stry . Sokolstw o śląskie dy sp o n u je  w łasnym  
organem  prasow ym  .w ychodzącym  raz  n a  
m iesiąc a rozchodzącym  się w  ilości 4.000 
egzem plarzy .

Obroty kasowe dzielnicy
O dnośnie sp raw  finansow ych  w  sp raw o 

zd an iu  zn a jd u jem y  n as tęp u jące  cy fry : D o
chody dzieln icy  w ro k u  sp raw ozdaw czym  
w y raża ją  się c y frą  32.177 zł. R ozchody  
30.647 zł. Ł ączna  sum a ob ro tów  w e wszy« 
stk ich  gn iazdach  w ynosi 147.924 zł.

Rola Sokola w sporcie
Członkow ie gn iazd  soko lich  w spo rc ie  

śląskim , a  n aw e t w sporc ie  ogó lnopo lsk im  
z a jm u ją  stanow isko w ybitne. W ielu  so ko 
łów w chodzi w sk ład  rep re z e n ta c ji S ąska , 
w ielu n aw et w sk ład  rep rezen tac ji P o lsk i, 
w ielu dzierży  rek o rd y  k ra jo w e . D zia ła lność  
Sokoła n a  n iw ie g im nastyk i zasłu g u je  n a  
spec ja lne  p o dk reś len ie . D zieln ica Ś ląska do
p row adziła  do sk u tk u  m . iu . zaw ody gim 
nastyczne Ś ląska z W ęgram i, K rakow em , 
W arszaw ą i W ielkopo lską , o raz  sp ro w ad z i
ła  do K atow ic słynny  zespół g im nastyków  
duńsk ich . W  ciągu  ro k u  w  poszczególnych 
gn iazdach  p rzep row adzono  z gó rą  30.000 
lekey j g im nastyk i, którym i kierow ało 598 
in s tru k to ró w .

Program niedzielnego zjazdu
Godz. 9.00: M sza iw . w  kościele  k a te 

d ra ln y m  śś. P io tra  1 P aw ła , z kościo ła  w y
m arsz z m u zy k ą  w ojskow ą u licam i: M iko- 
łow ska, P lac  W olności, 3-go M aja, P ocz to 
wa, Św. Jan a , D w orcow a, M ariacka , F r a n 
cuska. —  S praw dzan ie  zaśw iadczeń  delega
tów.

Godz. 11.00: P len a rn e  posiedzen ie  w D o
m u O św iatow ym  T. C. L. 1) O tw arcie  R ady , 
pow ołanie P rezyd ium  R ady. 2) O gólne k ró t
kie sp raw ozdan ie  z dz ia ła lności Z a rząd u  i 
rozw oju  o rgan izacji sokolej n a  Ś ląsku . 3) 
Podział n a  kom isje  i w yb ó r p rzew o d n iczą 
cych tychże: a) K om isji-M atki, b) K om isji 
o rgan izacy jno-ośw iatow ej, c) K om isji te c h 
nicznej, d) K om isji fin an so w ej, e) K om isji 
Sokolic.

Godz. 13.00: O brady  w k o m isjach .

Godz. 16.00: II p le n a rn e  posiedzen ie : 1) 
Spraw ozdan ia  i w n io sk i k o m isy j: a) o rg an i
zacy jno-ośw iatow ej, b) fin an so w ej, c) te ch 
nicznej, d) Sokolic. 2) S p raw ozdan ie  K om i
sji rew izy jn e j i w n io sek  o udz ie len ie  ab so 
lu to rium . 3) D y sk u sja  i u ch w alen ie  p rzęd ło  
żonych w niosków . 4) W y b o ry : a) prezesa, 
w iceprezesa i u zu p e łn ia jące  do P rzew o d n ic
tw a D zieln icy  n a  3 la t, b) 3 członków  Ko
m isji rew izy jn e j na 1 rok , c) 6 członków  Są
du  hono row ego  na  1 rok , d) delegatów  do 
Z arządu  Z w iązku. 5) Z am knięcie  Rady.

B ezpośredn io  po zam kn ięciu  R ady  odbę
dzie się posiedzen ie  Z arzadu  Dzielnicy«
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STRESZCZENIE POCZĄTKU POWIEŚCI

Panna Maja Zawieyska, m pieszczim » K  
dynaczka bogatego arystokraty, w ucieczce 
przed nudą i adoratoram i, m. Inn. hrabią 
Ketsklm, przybywa na wieś, w gościnę do 
ewej przyjaciółki, Krzyś!, córki właściciela 
wielkich dóbr. Hr. Kętski znajduje pretekst, 
by przyjechać w ślad za Mają, ta  jednak wita 
go niechętnie, jest bowiem głęboko zaintry- 
gowana analezioną w pokoju Krzysi minia> 
tu rą  a podobizną nieznanego młodzieńca, któ
ry  przyśnił je j się 1 oświadczył, że jest „Czło
wiekiem“. W czasie przejażdżki konnej hr. 
Kętski ulega wypadkowi złam ania żeber i po
zostaje na kuracji we dworze ojca K rzysi 
Maja wraca do swego domu. Stwierdziwszy 
w burzliwej rozmowie z p. Zawieyskim, że 
może odnaleźć „Człowieka“ s m iniatury 
ty lko za pośrednictwem nieznanej je j rodzi
ny m atki, z którą pan Zawieyski zerwał przed 
laty  z zagadkowych przyczyn, udaje się 
wbrew woli ojca w podróż po kraju , aby ro
dzinę tę poznać.

Przede wszystkim zatrzymuje się w Ko
ronie pod Poznaniem, m ajątku p. p. Czarec- 
klch, którzy przed laty byli właścicielami 
przedsiębiorstwa handlowego w Warszawie, 
na starość zaś osiedli na stale na wsi. Za
równo gospodarze, jak i syn ich Konstanty, 
artyste-m uzyk o wyrobionej już sławie świa
towej, przyjm ują niechętnie i nieufnie Maję, 
któro opuszcza po kilku godzinach ich dom 
rozgoryczona I rozżalona na nich. Zdobyła 
jednak dalszą nitkę, mogącą zaprowadzić ją 
do kłębka tajemnicy rodzinnej: adres rząd
cy Jana  Czarecklego w Szopach koło Brze
ścia nad Bugiem. Panna Zawieyska udaje 
się tam  autem , które w drodze ulega zepsu
ciu. Z opresji wybawia Maję przejeżdżający 
tą samą drogą młody książę Bogoryski, któ
ry  zabiera uszkodzony wóz do W arszawy. 
Panienka dowiaduje się od księcia, że w Ge
newie poznał on przypadkiem jakąś panią 
Zowieyską, nie może jednak powiedzieć o 
niej nie bliższego. Maja domyśla się, lź cho
dzi tu  niewątpliwie o jej matkę.

Zostawiwszy auto w warsztacie repara- 
eyjnym w stolicy, Jedzie koleją do Szop, 
gdzie w skromnym domku rządcy wywołu
je swym zjawieniem się sensację 1 porusze
nie.

*— r o z w o li pani, —  zaczęła zno
w u  ciotka Zofia —  że zostaw ię  panią 
sam ą na chw ilę, ale m uszę zajrzeć do  
dzieci, a następnie zająć się przygo
tow an iem  dla pani pokoju. O dstą
p ię  pani sw ój...

—  O ch, n ie! —  przerw ała jej M a
ja. —  N ie  chcę, żeb y  pani przeze 
m nie m iała n iew ygod ę. Ja gdziek o l
w iek  się prześpię.

—  Co to, to  n ie! —  roześm iała  
się  panna Czarecka. —  N asza  gościn 
n o ść  n igdy na to  nie pozw oli. W  sa
loniku na kanapie byłoby pani nie
dobrze, pani jest przyzw yczajona do 
w ygód ... P rzecie  ojciec pani jest bar
d zo  b ogaty ... A  m nie to  w szystk o  jed
no. Zaraz do pani w rócę.

M aja została  Sama. Z am yśliła się. 
„O n i p ew n ie zaw sze jeżdżą trzecią  
klasą", *— zauw ażyła  raptem  w  du
chu.

R odzina! I znow u nic w sp ó ln e g o ! 
ja k b y  ludzie z innej g liny, jakby in
n y  zupełnie gatunek, chociaż milsi 
od  tam tych  z K orony.

R ozejrzała się dokładnie po po
koju. N a  ścianach zobaczyła szereg  
w ięk szych  i m niejszych fotografij, o- 
p raw nych  w  drew niane, albo m eta lo 
w e  ramki.

„T o  pew nie także m oja rodzina“, 
—  pom yślała  i w stała , aby przyjrzeć 
Jm się z bliska. W szystk ie  tw arze  
b y ły  jej zupełnie obce z w yjątkiem  
jednej —  K saw erego  C zareckiego. 
D u ża  fotografia , w ycięta  z jak iegoś

pism a i opraw iona w  ram kę, pow y
cinaną w  drobne i zaw iłe desenie  
laubzegow e. F otografia  była bardzo  
dobra i bardzo podobna. M aja u- 
przytom ńiła sobie w  jednej chw ili ca
łe przyjęcie jej w  K oronie i szorstki 
sposób traktow ania jej przez m łode
g o  m uzyka —  i zrobiło jej się n ie
przyjem nie. Prędko odw róciła oczy  
od jego  podobizny.

W  tym  m om encie w szed ł do p o
koju Czarecki.

—  T o  w szy stk o  członkow ie ro
dziny? —  zapytała M aja, w skazując  
na fotografie.

—- T ak, praw ie w szyscy . A  ten

pew ną nieufnością i nie od razu odpo
w iedzia ł:

—  N ieee... N ic  poza tym , że roze
szła się z pani ojcem ... <

—  A le dlaczego ?! —  w yrw ało się  
jej gw ałtow nie.

-— T eg o  nie w iem ... —  odparł spo
kojnie.

N a to w eszła  jego  siostra,
—  Już w szystk o  jest p rzy g o to 

wane. Starałam  się jak najw ygod 
niej w szystk o  pani urządzić, ale je
żeli będą jakie braki —  a będą, n ie
stety , na pew no —  proszę w ybaczyć. 
W idzi pani, jak to się m ó w i: w ed ług  
staw u —  grobla...

*

1
«
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— Czy pan wie, coś o

portrecik —  to  m oja żona...
—- B ardzo przystojna i tw arz taka 

interesująca... O pow iadała mi o niej 
panna Zofia.

—  T o  był anioł, proszę pani. Zbyt 
dobrzy ludzie zaw sze za w cześn ie  
um ierają, zbyt dobrzy, albo zbyt 
szczęśliw i...

—  W  takim  razie ja będę żyła bar
dzo długo, bo nie jestem  ani dobra, 
ani szczęśliw a...

—* Pani jest szczęśliw a ?! —
zapytał z najw yższym  zdum ieniem .

—  N ie. A n i trochę.
•—  A  czego  pani brakuje do szczę

ścia? Ma pani chyba w szystk o?!..
—-  N ajw ażn iejszej rzeczy  . mi bra

kuje: poczucia, że jestem  szczęśliw a.
—  N ie  ceni pani szczęścia, bo pe

w n o  nie w ie  pani, co  to  jest —  nie
szczęście...

*— A  czy  pan jest szczęśliw y?
—  B yłem  bardzo, kiedy m oja żo 

na żyła... A le  nie m ów ię, że jestem  
n ieszczęśliw y: obrażałbym  tym  Boga. 
M am  przecie dobre, kochane dzieci, 
dla których żyć  w arto  i pracow ać, 
mam pracę —  a iluż jest takich, k tó
rym  B ó g  nie dał takich darów?!... 
W ięc nie narzekam  i dziękuję z 
w dzięcznością  za to , co mam.

—  Jak to?  I to panu w ystarcza?!..
—  A  co m ieliby m ów ić w  takim  

razie ci, k tórzy  z g łodu umierają, 
albo —  co jeszcze straszn iejsze —  ci. 
k tórzy  patrzą na sw oje w łasne dzieci 
głodne... albo chore... albo złe...

M aja nic nie odpow iedziała, do
piero po chw ili za p y ta ła :

—  Czy pan w ie coś o m ojej m at
ce... o  jej życiu?..

Czarecki spojrzał na nią, jakby z

mojej m atce. . .  o jej życiu?. . .

—  D ziękuję b ard zo! B ędzie mi na- 
ipewno bardzo w ygodnie. M am  ty l
ko w yrzu ty  sum ienia, że panią po
zbaw iłam  jej pokoju...

—  O, niechże się pani o to  nie 
troszczy... Czy chciałaby już pani się 
p ołożyć ?

—  Bardzo chętnie, bo jestem  zm ę
czona.

—  M y też zaw sze chodzim y spać 
w cześn ie, b o  Janek o św icie w staje  
do pracy, a ja też  bardzo w cześnie...

—  W  takim  razie dobranoc.
• —  D obranoc pani.

M aja d ługo nie m ogła  usnąć. N ie  
bardzo jej było  w ygod n ie  na sienni
ku. Poza tym  zbyt dużo przeżyła  
w rażeń w  ciągu teg o  jed n ego  dnia: 
spotkanie B ogorysk iego , jego  opo
wiadania o m atce, okropna trzecia 
klasa i w reszcie —  now a rodzina 1 te 
w szystk ie  dziw ne rzeczy, o których  
m ówili... W szy stk o  to było takie no
we, takie n iespodziew ane, takie inne. 
niż to, co w idyw ała w  sw oim  o tocze
niu.

Jak silne były  te w szystk ie  Wra 
żenią, św iadczy fakt, że zapom niała  
o —  m in ia tu rze!

T eraz raptem  w  nocy przypom 
niała ją sobie. Zapaliła św iecę, w y 
jęła portrecik z torebki i w patrzyła  
się w  tajem niczą tw arz. T en  sam  nie
zm iennie dziw ny uśm iech w  kącikach  
ust, to sam o głębokie, n ieokreślone w  
sw ym  w yrazie spojrzenie szarych  
oczu.

„Z jakiej ty jesteś g liny  —  zapy
tała go szeptem  —  z takiej, jak ja, 
czy z takiej, jak on i...?“

N ie  odpow iedział. U śm iech ał się 
w ciąż niezm iennie. W ted y  Maja, U

słyszała w  duszy jeg o  g ło s  ze snu] 
„C złow iek ...“

Zgasiła św iatło . Zam knęła oczy. 
A le sen nie przychodził. M yśli coraz 
bardziej bezładne p lątały jej s ię  w  
g łow ic , czuła dziw ne w yczerpanie  
nerw ow e.

Szary św it zaglądał przez okno, 
g d y  M aja w reszcie  zm ęczona usnęła. 

*  *

Słońce patrzyło już na ziem ię pra
w ie  prostopadłym i prom ieniam i, k ie
dy o tw orzy ła  oczy. N ie  czuła s ię  
w ypoczętą . G łow a była jakaś ciężka, 
a k r z jż  bolał.

P rzeciągnęła  się, w ysuw ając się  * 
w y leża n eg o  w głęb ien ia  w  sienniku, 
w yprostow ała . P o tem  rozejrzała się  
w około, łóżka, szukając dzw onka i 
chciała, aby pokojów ka przyniosła  jej 
śniadanie.

A le n igdzie nie dojrzała n iczeg o  
podobnego do dzw onka. U śm iech n ę
ła  się  sam a do siebie. „Głupia je
stem  —  pom yślała  —  jakże tu  m a  
b yć dzw onek?!... P o  co?  N a  k ogo  i 
dla k ogo? ..“

N am yśliła  się, jakby to  zrobić, że
by służąca zjaw iła się u niej... W re
szcie  przyszła jej dobra m yśl. W sta ła , 
rozsunęła firankę i o tw orzyła  szeroko  
okno. Jasne, złote, w eso łe  prom ienie  
w io sen n eg o  słońca zalały  cały pokój. 
R iz e m  z nim i w padł lekki p ow iew  
w iatru, przepojony zapachem  kw ia
tów , jakby w estch n ien ie  ziem i...

Przed oknem  roztaczał się śliczn y  
ogród pełen  k w iecistych  rabatów  $ 
św ieżej czystej zieleni. C zysto  Wy- 
gracow ane ścieżki w iły  się m iędzy  
klom bikam i, rabatkam i, grządkam i I 
g in ęły  w  głębi, gdzie rosły  duże, sta
re drzewa.

—  Jak tu ładnie... —  pow iedziała  
Maja, uderzona prostotą  i urokiem  
teg o  obrazka. P otem  podniosła  
tw arz do słońca, zam knęła o czy  i 
chłonęła z n iego  rozkoszne ciepło.

R aptem  usłyszała  lekkie pukanie  
do drzwi. W sk oczy ła  szybko do łó ż 
ka i pow iedzia ła:

—  P roszę!

W esz ła  panna Zofia.

—  D zień  dobry pani. jaKzc się  
pani spało na now ym  m iejscu? C zy  
bardzo b y ło  n iew ygod n ie ? Pani pe
w no n ieprzyzw yczajona do siennika...

—  D oskonale  spałam , bardzo  
dziękuję za trosk liw ość. T y lk o  mi 
w styd, że tak późno się obudziłam , w  
tym  dom u, w  którym , w szy scy  pra
cują...

■— Pani jest na praw ach gościa  —  
zaśm iała się przyjem nie panna t o f ia .  
— Czy m oże chciałaby pani zjeść od  
razu śniadanie w  łóżku?

—  Jeżeli m ożna, to bardzo proszę, 
niech pani pow ie pokojów ce, żeby mi 
przyniosła.

Panna Czarecka uśm iechnęła  się  
lekko i w yszła .

„C zy oni w  ogó le  mają pokojów 
kę? —  zapytała się M aja sam a sie
bie. —  P ew no nie... w ięc znow u gaf- 
fa! Cóż ze m nie za gap a!..“

(Ciąg dalszy nastąpi)
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Pannie Halce z K.
Cóż mogę zrobić, jeżeli ktoś, mimo 

liioich perswazyj, lezie w  ogień? Czyż 
może, choćby nie chciał, nie oparzyć się 
przy tym i nie opalić sobie skrzydeł?

Napisałem już kiedyś, aby Pani posta
w iła Swemu ukochanemu kategoryczny 
warunek: najpierw ślub, a potem zbliże
nie. Nie zastosowała się Pani do tej rady, 
a teraz w  dodatku zamierza opuścić dom 
rodzinny i żyć w  grzesznym i nielegal
nym związku z tym młodzieńcem! Nie 
dziwię się wcale, że instynkt ostrzega Pa
nią przed niebezpieczeństwem, jakie Pa
ni grozi, tym więcej, że jak już raz stwier
dziłem, człowiek ów jest interesownym  
materialistą, pragnącym tylko w yzyskać  
Panią pod każdym względem, aby Ją po
tem bezlitośnie porzucić.

Niech się Pani zastanowi przez chwile 
nad tym, jaka przyszłość Panią czeka.» 
Przez kilka, lub kilkanaście m iesięcy bę

dzie Pani żyła w  wspomnianym (godnym 
ze wszechmiar potępienia) związku, w  na
der wątpliwym „szczęściu“, niepokojąc 
się i trwożąc coraz bardziej o Swoją 
przyszłość. O losu tego lęku, który się bę
dzie w  Pani odzywał, Pró stłumią zapew
nienia o rzekomej „miłości“, jakie będzie 
Pani składał wybraniec Jej serca. Z góry 
Pani mówię, iż zapewnienia te są i będą 
kłamliwe, bo gdy mężczyzna kocha ko
bietę prawdziwie, to zdobywa ją uczciwie 
i legalnie, krocząc do celu drogą, prowa
dzącą j e d y n i e  przez urząd stanu cy
wilnego i przez Kościół.

Innej drogi nie ma i być nie może!
P o kilku czy kilkunastu miesiącach 

znajdzie się Pani sama, opuszczona, oto
czona lekceważeniem, a może i wzgardą

Do  m o c z e n i e  b i e l i z n y  „ H e n  k o “

niami wyrzucić Panią poza nawias ogni
ska rodzinnego, skieruje Pani doniesienie 
do prokuratury o popełnieniu przezeń 
wiadomego czynu, występując w  ewen
tualnej przyszłej rozprawie sądowej w  
charakterze świadka i podając na drugie
go świadka — matkę.

Dzisiaj nienawidzi on Pani, gdyż się 
Pani boi i dlatego chce Panią rozłączyć z 
domem 1 matką. Po takim Pani oświad
czeniu będzie Pani nienawidził jeszcze 
bardziej, ale i bał się do tego stopnia, Że 
nie poważy się już prowadzić akcji, ma
jącej na celu usunięcie Pani z domu.

Niechże się więc Pani w ostateczności 
chwyci tego środka, wszelkimi siłami sta

ra się o zdobycie choćby najskromniej
szego kawałka chleba i o usamodzielnie
nie się, oraiz zerwie znajomość z młodym  
człowiekiem, z którym ją Pani dotych
czas utrzymuje, a jeśli będzie nalegał, aby 
ją Pani utrzym ywała nadal, niech się 
Pani zgodzi, lecz tylko pod warunkiem, 
że Panią b e z z w ł o c z n i e  poślubi.

Innego wyjścia nie widzę. Musi Pani 
znaleźć w  Sobie siły  do przeprowadzenia 
tej decydującej rozgrywki o własne 
szczęście i spokój w  przyszłości, oraz do 
wstąpienia na drogę odrodzenia ducho
wego i moralnego! Jeśli Pani tego nie 
zrobi, czeka Ją nieuchronnie zguba...

m ORIENT
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Kaplica rodziny fcs. Its. Racbiwiflów w  Anto
ninie, pow. O strów, wznosi się w śród

hłdzką. I co Pani w tedy pocznie? Czy 
pragnęłaby Pani powiększyć grono nie
szczęśliw ych istot, snujących się późnymi 
wieczorami po ulicach 1 zaczepiających 
m ężczyzn itHa «dobycia kawałka c z e r s t
wego i gorzkiego chleba?

Niechże się Pani opamięta i niech się 
strzeże, prosząc gorąco Boga, aby uchro
nił Panią od tej straszliwej ewentualności!

Nie podzielam zdania Pani, iż obecne 
okoliczności z m u s z a j ą  Panią do <r 
puszczenia domu. Łotrowi bez czci i su
mienia, który już przed laty powinien się 
był znaleźć za kratami więzienia, a który 
obecnie chce pozbawić Panią ogniska ro
dzinnego, może się Pani przeciwstawić w  
łatw y sposób: oświadczając mu twardo, 
że jeśli będzie usiłował swym i wystąpie-

Pannle Klarci z K.
P isze Pani: „Mam lat 211, w ięc już nie 

jestem młoda... Nazywają mnie w  domu 
starą panną“,,. Niesłusznie tak Panią na
zywają, gdyż mając dwadzieścia jeden lat, 
znajduje Się Pani w  w i o ś n i e  życia i 
jest młodziutka, Droga Przyjaciółko I

Ma Pani Jeszcze co najmniej kilka lat 
czasu na wybranie Sobie odpowiedniego 
kandydata na męża. Mężczyzna, o któ
rym Pani wspomniała, nie wydaje mi się 
odpowiedni: „leci" najwyraźniej na po
sag, a poza tym nie obdarza Pani wcale 
dowodami sympatii i pamięci.

Niech Patii nie wpada w  nieuzasadnio
ną rezygnację, tylko, machnąwszy rącz

ką na niego, czeka cierpliwie na chwilę 
zjawienia się na widnokręgu życia Pani 
młodzieńca, który nie oglądając się na 
fakt, że Pani nie jest bogata, a doceniając 
należycie walory umysłu i serduszka Pa
ni, poprosi Ją o rękę.

Poznaw szy go, nie będzie Pani dozna
wała wrażenia, że go „bardzo lubi“, albo 
„może kocha“, bowiem Instynkt kobiecy 
szepnie Pani nieomylnie i z całą pewno
ścią, że go Pani kocha całą duszą. Dopie
ro wiedząc o tym i przekonawszy się, że 
jest to człowiek uczciwy i godny zaufa
nia, niech Pani stanie z nim na ślubnym 
kobiercu!

Jd o p o ty  pa
P. R y s i  8 6 . —  D roga P an n o  R ysiu, w  

m łodzieńczym  w ieku, w  jak im  się P an i zn a j
duje, w szystkie tego rodza ju  przeżycia  w y
d ają  się strasznym i dram atam i. P rzekona się 
Patii jednak , że m yśląc o  tym  w szystk im  za 
trzy  lata, k iedy  będzie P an i m ia ła  dw adzie
ścia w iosen, będzie się P an i zapa tryw ała  na

;o parku angielskiego. W  podziemiach 
miejsce pod naw ą główną zajm ują trumny 

ze zwłokami przodków rodziny książęcej. T ru
mien tych jest kilkadziesiąt. Są tam  m, km. 
trum ny ze zwłokami Elizy Radziwiłłówny, w  
której nieszczęśliwie kochał się król pruski 
W ilhelm ł, zmarłej 27 w rześnia 1833 r„  jej oj
ca, księcia Antoniego i m atki z  książęcej ro
dziny panującej Hohenzollernów. W  kaplicy 
znajdują się również zwłoki rodziców obecnego 
ordynata na  Antoninie ks. Michała, śp. księcia 
Ferdynanda i śp. księżnej Pelagii z Sapiehów, 
lak  wiadomo, kaplica jest od szeregu lat zam 
knięta. Nie odpraw ia się w  niej nabożeństw , (c)

Wątrobą Jest f iltrem dla krwi
Zanieczyszczone krew  wskutek złego funk

cjonowania wątroby może powodować szereg 
rozmaitych dolegliwości, bóle artretyczne, łam a
nie w kościach, bóle głowy, wzdęcia, odbijania, 
bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak ape
tytu, iwędzernie skóry, skłonność do obstrukcji, 
plamy 1 wyrzuty na skórze, Skłonność do tycia, 
mdłości, język obłożony. Choroby złej przem ia
ny m aterii niszczą organizm i przyspieszają sta
rość. Racjonalną, zgodną z naturą kuracją jest

normowanie czynności wątroby i nerek. Dwu 
dziestoletnie doświadczenie wykazało, że w cli o 
robach na tle Złej przemiany m aterii, chronicz 
nego Zaparcia, kamieniach żółciowych, żółtacz 
ce, artretyźm le ma zastosowanie „Choleklnaza“
H. Niemojewskiego. Broszury bezpłatne wysyła 
laboratorium  fizj.-chem. Cholekinaza 
U. Niemojewskiego, W arszawa, Nowy Świat 5 
oraz apteki i składy apteczne.

to, co dzisiaj przeżyw a, zupełn ie  inaczej I 
trak tow ała  dbecną Swą rozpacz z w yrozu
m iałym  uśm iechem .

Przecież ukochany  P an i jes t zaledw ie o 
rok od Niej starszy  i nie jes t w  stan ie  za
pew nić Jej dostatecznego u trzym an ia , nie 
m ógłby więc w ziąć z P an ią  ślubu  w cześniej, 
niż za la t k ilka. G dyby by ł k andydatem  n a  
stuprocentow ego m ężczyznę, to będąc P an i 
w iernym  i sta łym  w uczuciu dla N iej, cze
kałby  cierpliw ie dnia , w  k tó rym  m oglibyście 
się pobrać. Tym czasem  sam a P an i stw ier
dza, że już odm ow a ze stro n y  P an i ud an ia  
się z n im  na  p rzechadzkę sp raw iła , iż zw ró
cił on afek ty  k u  inne j panience, odsunąw 
szy P an ią  na  p lan  drugi, albo  też udając , 
że to  uczynił!

Czegóż to dow odzi? T ylko  tego, że jest 
to jeszcze n iedow arzony  i n iesta ły  jak  m o
ty l m łodzik, k tó ry  — jak  się to  mówi po-

H u m v %
ROZMÓWKA

Teściowa: Wczoraj cór
ka moja przybyła do mnie 
• •  ewymi manatkami. Cóż 
eię tu takiego stało?

Zięć: Powiedziałem jej, 
*e ma się wynieść do 
diabła.
ZNA SIĘ NA MUZYCE

— Czy pan się zna na 
muzyce?

— O tak . . .
— A co gra teraz ten 

człowiek na estradzie?
—' Gra na skrzyp

cach . . .
I TO PRAWDA

— Podobno kobiety 
żyją dłużej niż męż
czyźni , . .

— Głównie wdowy. . .
POTWIERDZIŁ

— Oskarżony miał po
wiedzieć, że piekarz Buł- 
czykiewicz jest ostat
nim draniem, kutym na 
wszystkie cztery nogi; . .  
Czy to prawda?

*— Prawda panie sę
dzio, tylko nie słyszałem, 
czy oskarżony to powie
dział.

PODSŁUCHANE
W  Moskwie w związ- 

Iru z ostatnim procesem- 
monstre krąży następu
jąca anegdota, podawana 
* ust do ust:

— Kto zabił Abla?
__ Oczywiście Kain.
.— Nieprawda, bo Bu- 

«hatin I Sam de dio tego
gwjmak

-  32 -

—  Panie, —  rzekła do Rulicza —  co to wszystko  
ma znaczyć?

—  Pragnąłem  panią poznać,
— Tak, ale w słowach pana wyczułam  inne in

tencje.
—  Pragnę się panią opiekować.
—  Co?
—  Opiekować, łaskaw a pani.
—  Pan zaczyna być niegrzeczny! —  rzekła wy

niośle. —  Opiekunem moim jest pan Kr a wiclti i zo
stanie nim.

— Pan Krawicki na to stanowisko się nie na
daje, — rzekł Rulicz, nie zwracając uwagi na Wynio
sły ton Anity.

—  Nie pozostaje mi nic innego, — rzekła Anita, 
wstając — jak  poradzić panu, aby się pan wystarał 
o opiekuna dla siebie. Pouczyłby pana, jak się trzeba 
zachowywać. Żegnam pana.

W yszła.
W  drzwiach dogonił ją Rulicz.
—  A jednak zostanę pani opiekunem! —  rzekł 

z powagą.
Zamknęła mu drzwi przed nosem.
Rulicz był zły na siebie. Postępek Anity przed

staw ił mu jaskrawo fakt złej taktyki, jaką obrał. Nie 
spodziewał się nigdy czegoś podobnego. Postanowił 
jednak nie dać za wygraną. Zaim ponowało m u to 
śliczne dziewczę.

Po chwili wszedł Krawicki.
— Sam?
— Jak pan widzi, — rzekł Rulicz wesoło, chcąc 

zatuszować niem iłe uczucie, jakie go ogarnęło.
— A panna Anita9

— 29 -

■— Gdzie? Z kim?! —  krzyknął Krawicki, n ie  
panując nad sobą.

— W  kinie. Było większe towarzystwo. Panna  
Armanda, jakiś mi nieznany pan i...

—  I kto?
—  I pan, panie dyrektorze.
—  Krawicki odetchnął z widoczną ulgą.
—  W idzi pan, — rzekł Krawicki już spokojny  

I opanowany —  jestem o Lizę, zazdrosny... Pan, no 
to jeszcze, ale z obcymi m ężczyznami, tego bym nie 
zniósł.

—  Panie dyrektorze, ale...
—  No, dajmy spokój. Nie zamierza pan chyba 

dla takich samych celów poznać Anity?
Rulicz wstał.
—  Pan jest zm ęczony pracą, panie dyrektorzel 

—  rzekł surowo. — Poznać pannę Anitę jest m oim  
obowiązkiem.

Krywicki zmieszał się; nie przypuszczał, że spra
wa weźm ie taki obrót, to też chcąc zatuszować nie- 

tiły  zgrzyt, zm ienił temat.
—  My tu gawędzim y, a tam na nas czekają
*— Czy panna Anita w ie o naszej w izycie?
<— Nie, nie uprzedzałem  jej. 

i «— Bardzo m i przykro, ale...
—  Mnie też, rozum ie pan chyba, źe panna AnlfK 

Jest teraz w  żałobie i w izyty  o charakterze nie kon
dolencyjnym , ogranicza do m inim um .

—  Szczerze będę panu w dzięczny, jeśli pan bę
dzie m nie traktował jako w łaśnie to m inim um .

— Chodźmy zatem! —  rzekł Krawicki, zły na 
siebie.

Udali się długim korytarzem , dzielącym  aparta-
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A paraty  sk rzyn ko w e 
d la  uczniów  od  zł.

A paraty  znanych firm  
ja k :  Zei$$-lkon, Kodak 
V o ig tländer etc. od  zł.

A paraty  prec. ja k :  
R etina , Leica, Contax

F O T O
K I N O
APARATY
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50.-
R etina od zł. 175.
D w a g a l  -  Nowy model  „L e ica“  III b.  już do nabycia.

• Optyk Dypl.
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To nic Amelia Earhardi
n ad aw ała  sygnały, przejęte w Będzinie!

p u la rn ie  —  „m a żółto  w  dziobku i zielono 
w  głow ie“ . N iechże się w ięc P an i o trząś nie 
z  tej n ieuzasadn ionej rozpaczy! P am iętać  
trzeba , te  zn a jd u je  się P an i dopiero  w w io
śnie życia i źe bardzo  jeszcze długi jego 
szm at leży p rzed  P an ią . A na  tej drodze 
przyszłości znajdz ie  P an i n iew ątp liw ie  m ęż
czyznę, k tó ry  będzie tlę  P an i podobał o 
w iele  w ięcej od tego m łodzieńca. W tedy  do
p ie ro  serduszko  pod  szepnie P an i n ieom yl
n ie : „T en, a lbo  żaden t" A jeśli to  będzie 
człow iek uczciw y, m ogący zapew nić P an i 
egzystencję, to  odda m u  P an i Sw ą rączkę i 
s tan ie  * n im , szczęśliwa, n a  ślubnym  k o b ie r
cu.

Jeśli to, co piszę, n ie  p rzem aw ia  P an i do 
p rzekonan ia , to  n iech  P an i pozostaw i całą 
sp raw ę czasow i. P rzek o n a  się P an i, czy w 
tym  okresie  p ró b y  m łodzik  n ie  będzie sobie 
zaw raca ł głow y innym i dziew czętam i, czy 
P an ią  ko ch a  tak  gorąco, jak  się P an i dziś 
Wydaje, no  i czy P an i nie ro zczaru je  się do 
niego. T ylko  na leży  patrzeć  n a  św iat i na  
b liźn ich  k ry tyczn ie  i osądzać ich postępo
w anie trzeźw o, k ie ru jąc  się p rzede w szyst
k im  rozum em , a dop ie ro  po tem  sercem .

Sądzę, że czas po tw ierdzi słuszność m o 
ich słów l

J ła u U e d z ie ć ,  

c z y  n ie  p a m e d z i e ó ?
Pannie Aneczce L. z  P.
Postanowienie Pani jest słuszne i ucz

ciwe. Niech Pani szczerze i otwarcie po
mówi z ukochanym w  wiadomej sprawie, 
nie zatajając i nie przemilczając niczego. 
B yłby on nierozsądny, gdyby Panią potę
pił. Mam nieptomną nadzieję, źe tego nie 
uczyni, że Panią poślubi i źe będziecie w

Od p. H. K., wybitnego radio- 
operatora-fachowca, otrzym u
jem y poniższe uwagi:

Śląsk i Zagłębie mają nową sensację. 
Ludność obu tych dzielnic została zelek
tryzow ana w iadom ością o przejęciu sy
gnałów, w zyw ających pom ocy, a pocho
dzących rzekom o z pokładu samolotu 
zaginionej lotniczki am erykańskiej 
Amelii Earhardt.

Zaraz na wstępie muszę zaznaczyć, 
że w iadom ość ta nie ma najm niejszych  
cech prawdopodobieństwa. N iew ątpli
w ie chodzi o m istyfikację, lub też o 
kiepski „żart“ niepoczytalnego krótko
falow ca, który w przystępie „dobrego 
hum oru“ chciał po prostu zrobić „ka
w ał“.

O czywiście tego rodzaju „kaw ały“ 
są wprost zbrodnicze i karalne, oraz za
sługują na najbezwzględniejsze potępie
nie jako czyn, niegodny człow ieka ucy
wilizow anego. Nadużywanie znaku, 
przeznaczonego w yłącznie dla zwróce
nia światu uwagi, iż gdzieś jakieś istoty  
ludzkie znajdują się w obliczu śm ierci i 
z trwogą w sercu oczekują ratunku, ja
ki w łaśnie ma im przynieść zbawcze 
„SOS“ —  jest czymś tak potwornym , że 
wzbudza odrazę.

Na szczęście wypadki tego rodzaju 
są jednak bardzo rzadkie, m im o, iż w  
obecnych czasach różne jednostki mają 
łatw y dostęp do krótkofalow ych apara
tów nadawczych.

W racając do kwestii, czy jest praw
dopodobne, aby przejęte rzekom o przez 
p. Stanisława Poradow skiego sygnały  
„SOS“ pochodziły z pokładu sam olotu  
Amelii Earhardt, należy przede w szyst
kim  rozważyć, czy m ożna przyjąć, aby 
lotniczka znajdowała się jeszcze przy 
życiu i aby w ogóle m ogła posiadać od
pow iednie środki techniczne, um ożli

w iające jej uruchom ienie radiotelegra
ficznej stacji nadawczej.

Jeżeli wierzyć doniesieniom  z pier-

pożyciu szczęśliw i Oczywiście to zgodne 
w spółżycie Państwa w  przyszłości bę
dzie zależało w  bardzo znacznym stopniu 
od mądrego, taktownego, dyplomatyczne
go i zręcznego postępowania Pani.

Jestem zdania, że dobrze będzie, jeśli 
i po wyjściu za mąż nie opuści Pani in
stytucji, w  której dotychczas pracuje. 
Stworzy to Wam obojgu znośniejsze w a
runki egzystencji i pozwoli Pani na za
chowanie pewnej niezależności material
nej, która się zawsze człowiekowi może 
przydać. Em-skl.

AMELIA EARHARDT

wszych dni lipca r. ub., wedle których  
lotniczka m iała nadać w iadom ość, lż 
jej aparat wpadł do morza i tonie, m oż
na przyjąć, że nie zdołała się ona w y
ratować, gdyż katastrofa wydarzyła się 
na pełnym  morzu. W  tym  wypadku nie 
byłoby m ożliw e, aby oprócz siebie sa
mej lotniczka zdołała ocalić również 
samolot.. Gdyby zaś została wyratowana  
przez przypadkowo przejeżdżającą łódź 
tubylczą i dostała się na w yspę, leżącą 
z daleka od uczęszczanej trasy okręto
wej, to byłoby nie do pom yślenia, aby 
łódź taka była w stanie uratować sam o
lot, lub też tylko urządzenie radiowe.

Ale odrzućm y tę tezę i przyjm ijm y 
najkorzystniejszy zbieg okoliczności, że 
katastrofa wydarzyła się na odludnej, 
lub zam ieszkanej przez dzikie szczepy 
wyspie, przy czym  sam olot został uszko
dzony, ale ocalała instalacja radiowa. 
W  tym wypadku byłoby niem ożliwe, 
aby w  okresie poszukiw ań zaginionej, 
gdy zm obilizowano w szystkie radiood
biorniki całego świata, nie usłyszano od 
lotniczki żadnych znaków, gdyby je na- 
lawała.

Można również przyjąć, że w  pier
wszych dniach po katastrofie lotniczka 
miała do dyspozycji w radioaparacie ca
ły zapas energii elektrycznej. Sygnały 
byłyby w ięc w ysyłane z energią znacz

nie większą, niż dziś, a zatem byłyby  
łatw iej uchwytne.

Gdyby w ięc lotniczka żyła, to obec
nie nie m iałaby już m ożliw ości urucho
m ienia aparatu nadawczego, poniew aż  
nie posiadałaby odpow iedniej energii 
elektrycznej. Jak bow iem  wiadom o, 
przez czas dłuższy nie ładow ane aku
m ulatory, tracą swoją energię wskutek  
odwrotnego procesu chem icznego nawet 
w ów czas, gdy są nieczynne. A trzeba pa
m iętać, że od czasu katastrofy upłynęło  
już 10 m iesięcy.

Poza tym  nasuw a się jeszcze inna  
kw estia i to najważniejsza. Tak kapitan  
Langhin, jak Poradow ski utrzym ują, źe 
słyszeli sygnały „SOS“, oraz znaki roz
poznaw cze sam olotu lotniczki Amelii 
Earhardt. Już sam ten fakt, że nie sły
szeli żadnych innych znaków, dowodzi, 

■ił sygnały nie pochodziły od lotniczki, 
gdyż każdy statek, czy sam olot, który  
znajduje się w  niebezpieczeństw ie, nie  
tylko w ysyła sygnały „SOS“, lecz także 
podaje dokładnie m iejsce swego poło
żenia.

Bez podania tych najw ażniejszych  
danych, które um ożliw iają w ogóle w y
słanie ekspedycji ratunkowej, sygnały t< 
nie m ają żadnej wartości praktycznej* 
O tym  w ie każdy radiooperator i zape
wne wiedziała także o tym Amelia Ear
hardt, gdyż przecież jako samodzielna! 
lotniczka m usiała się zapoznać z tym i 
ogólnym i przepisam i.

Takiej naiw ności nie m ożna jej 
przypisać, aby przez parę m inut nada
w ała tylko „SOS“ i znak rozpoznaw czy  
„KHAQA“, a zaniedbała najistotniejszej 
rzeczy —  podania m iejsca położenia w  
stopniach geograficznych!

M ożemy w ięc spać spokojnie: cho
dzi tu bezw ątpienia o m istyfikację!

*  *  *
Zamieszczając bez w łasnych kom en

tarzy cenne opinie p. H. K. w tak żyw o  
interesującej Czytelników sprawie, pro
sim y i innych p. p. radiotelegrafistów  O 
wypow iedzenie się w tej kw estii, nad
mieniając, iż łam y naszego pism a są d la  
nich otwarte

ABONUJCIE 
.SIEDEM GROSZY"
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m enty Kotrabów. Przed drzwiam i salonu zatrzym a
li się. Ktoś grał na pianinie. Jerzy wstrzym ał Kra- 
w ickiego.

—  Zaczekajmy, aż skończy... —  szepnął. —  Już 
drugi raz idziem y razem i wita nąs muzyka, ale o ile 
tam ta była kocią m uzyką, o tyle ta jest cudowna.

Długo stali za drzwiami. W  końcu, gdy gra nie 
ustawała, dyrektor zapukał.

—• Proszę, —  usłyszeli m iły głosik.
[Weszli.
Oczy m łodych spotkały się.
Rulicz, olśniony pięknością dziewczyny, stał na 

progu niezdecydow any. Oblicze jej oczarowało go 
1 w ryło się w serce niezatartym  wrażeniem .

—  Pozw oli pani przedstawić sobie pana Jerzego 
Rulicza, —  w yrw ały go z marzeń słowa Krawickie- 
go-

Podszedł bliżej.
Anita podała dłoń. Zdziwiona niespodziew aną  

w izytą, zwróciła pytający wzrok na Krawickiego.
—  Czy ten pan jest detektywem ? — zapytała po 

chw ili.
Rulicz uśm iechnął się nieznacznie.
—  Ależ nie! —  rzekł dyrektor. —  Tak nie może 

w yglądać detektyw. Pan Rulicz jest naszym  kores
pondentem .

—  Bardzo pana przepraszam, —  rzekła Anita, 
rum ieniąc się lekko.

—  To drobnostka, proszę pani! Zawód detekty
w a jest rów nież poważny, jak zawód koresponden
ta, którym  m am  zaszczyt być.

—  [Więc pan jest korespondentem ... —  pow tó
rzyła Anita, nie wiedząc, jak w yjść z zakłopotanie.
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-— Tak i pracuje w naszej firm ie, —  potwierdzi! 
Krawicki. — Pan Rulicz pragnął panią poznać, twier
dził, źe jest to jego obowiązkiem , a ponieważ gorli
w ość pracowników jest szefom  zawsze m iła, przeto 
prośbie jego m usiałem  zadośćuczynić, —  m ów ił dalej 
złośliwie.

—  Bardzo mi m iło. Proszę, niech panowie 
spoczną, —  zapraszała panna widząc, że nie siada
j ą -

—  Zajęli m iejsca.
Nastało krótkie, k łopotliw e m ilczenie.
Pierw szy przerwał ciszę Rulicz.
—  Przykro mi, że niepokoję panią w izytam i 

6 charakterze...
Krawicki zerwał się. Zły błysk zajaśniał mu 

w oczach.
—  Zaczynam żałować...
Czuć było w powietrzu burzę. Rulioz, nie chcąc 

przy Anicie być powodem  czegoś, co byłoby nie na 
m iejscu, rzekł pow ażnie, kładąc nacisk na każdym  
słowie:

—  Panie dyrektorze, pan i ja mam y wrażenie, 
że m oja znajom ość z panną Kotrabianką będzie m ia
ła podstawy do istnienia. Panna Anita jest niepeł
noletnia, nie ma opiekuna...

Krawicki zaklął pod nosem , przeprosił ich i w y
szedł.

Anita na słowa Rulicza zarum ieniła się. Gniew  
zaczął w niej wzbierać. Znalazła się w tak dziwnej 
sytuacji, a przytem nic nie rozumiała: słowa Rulicza 
i ucieczka Krawickiego w yprow adziły, ja z równowa
gi.

Humor
CHCE BYĆ PRZYGO»

.  t o w a n y
Coś ty taM pracowity

Jasiu?
— Ach, ja charu-ję tak 

ze złości. Pobiłem sie z 
Winouikiem i sędzię »ka
zał mnie na 10 złotych 
grzywny i zapowiedział, 
że następnym razem bę
dzie 50 złotych. . .

— Rozumiem, chcesz 
zapomnieć o tym . . ,

— O nie. Pracuję na 
tych pięćdziesiąt.,,

PRAKTYCZNY
— Czy pani nie tań

czy?
— Nikt mnie jeszcze 

nie prosił.
— To doskonałe się 

składa. Czy nie mogła
by pani uważać trochę na 
moje miejsce, dopóki bę
dę tańczył?
SPOSÓW  NA WIERZY- 

CIELI
Pan Cypkin przychodzi 

do swego dłużnika Pip- 
mana wczesnym rarakiem 
i zastaje g-o jeszcze w ło
żu małżeńskim.

— Czy mogę wejść — 
pyta pan Cypkin przez 
dyskretnie uchylone drzwi.

— Proszę — odpowia
da Piipman.

— Wariat! — krzyczy 
pani Piipman — przecież 
ja jeszcze leżę w łóżku, 
niech on się na mnie nie 
patrzy.

— Sza! Niech ci sif 
właśnie przypatrzy, Ut 
prędzej sobie pójdzie,



Sy ruw iM z prącym i mutf/k pią£meere? 
G. w-kc doiruz, z e  I

/ S Ä  X  J  i
Wyrabiane na olejach roś- 
linnych —  żadnych sztucz
nych barwników-żadnych  
t ł u s z c z ó w  zwierzęcych-

Tak Jest, powinna Pani posłuchać dobrej rady Pię- 
cloraczków Kanadyjskich, dla uzyskania pięknej 
cery 1 Ta dobra rada pochodzi od d-ra Dafo6, 
opiekuna Pięcloraczków. Oto ona: — Czy pragniesz 
mieć piękną, czystą cerę I twarz pro- . 
mieniejącą młodością? Używaj zna- [ , <<■ „ x  
nego mydła oliwkowego—Palmolive!
Jego obfita piana jest doskonała dla U >*, 
skóry, oczyszcza ją i udellkatnla. \  ’ '

Dlatego, dbając o swą urodę, po- /  ' y
winna Pani dziś jeszcze zaopatrzyć ■4 /¾ . '
się w 3 kawałki mydła Palmolive, l l t o p p f e

MMM
Shampoo P a lm o liv e  pielęgnuje 

włosy ja k  mydło Palmolive eerę.

smsmms
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Reprodukcja webronłoa». 
Weeelkle prawa aastrsałene.

Brylant, nlewylmpywane weksle I łapówki
Rewelacje w procesie Michalskiego i Idzikow sk iego

W arszawa, 23. 4. Tel. wł.
Na wstępie wczorajszej rozprawy Sąd Okrę

gowy ogłosił postanowienie w przedmiocie 
wniosków zgłoszonych przez obronę.

Sąd dopuścił kilku świadków, lecz odmówił 
■badania większej ich liczby.

Odmówiono również załączenia do sprawy 
dokumentów, mających rzekomo żle świadczyć 
o osobie posła Snopczyńskiego, którego zezna- 
ń ia  są dla b. posła Idzikowskiego zdecydowa
nie niepomyślne.

O 11-ej rano przystąpiono do odczytywani» 
ak tu  oskarżenia, zawierającego rozwinięcie 
tych licznych szczegółów, które dotarły już do 
wiadomości opinii publicznej.

Po sławnej już historii z broszką brylanto
wą b. posła Idzikowskiego akt oskarżenia po
święca znaczną swą część osobie b. dyrektora 
Michalskiego.

Sylw etka dygnitarza
Portret moralny Michalskiego w świetle aktu 

oskarżenia zarysowuje się nader plastycznie.
Michalski szybko robi karierę. Jest bez

sprzecznie zdolnym i ruchliwym urzędnikiem, 
który wie Czego chce. A chce dużo.

Będąc na niskim szczeblu kariery urzędni
czej pragnie nawet uchodzić za naukowca i 
znawcę skarbowości. Pisze więc pracę , * tej 
dziedziny i dopiero po latach okazuje się. że 
„dzieło“ Michalskiego to po prostu plagiat, wy
ciąg z prac prof. Taylora, no i referatów urzęd
ników skarbowych.

Referaty te były mu dostępne.
Ten „w padunek“ w karierze naukowej nie 

przekreśla jednak dalszych możliwości.
Sprawa plagiatu jakoś cichnie i Michalski 

•pnie się coraz wyżej i wreszcie w roku 1930 zo
staje zastępcą dyrektora departam entu podat
kowego w Ministerstwie Skarbu.

Ponosi go żądza władzy i błyszczenia.
Michalski sięga do spraw, które nie należą 

do jego kompetencji, rozstrzyga, decyduje. Jed
nocześnie zawiera mnóstwo interesów handlo
wych w związku z prowadzoną z ukrycia fir
m ą „Fram pol“. Potrzebuje dużo pieniędzy, bo 
chce 1 lubi się bawić.

Huczne hulanki
Michalski staje się stałym bywalcem dan

cingów i restauracyj. Bawi się hucznie I kosz
townie.

Potrzebuję coraz więcej pieniędzy. Zaczyna 
■»ciągać pożyczki, gdzie się tylko da. Otrzymu
je  je łatwo, bo przecież to takie ponętne pozy-

skać dla siebie względy takiego dygnitarza.
W ystawia weksle, których nie piąci, a pro

testy stają się specyficzną walutą obiegową.
Ludzie kupują je w kawiarniach I następnie 

legitymują się nimi wobec Michalskiego, który 
umie sprawić, źe posiadacze weksli uzyskują

korzystne dla siebie wymiary podatkowe.
Otoczony bandą kombinatorów, Michalski— 

twórca tego systemu protekcji i nadużyć runął 
wreszcie po wieloletnim dochodzeniu i śledz
twie, pozbawiony wszystkiego, zdaje dzisiaj 
rachunek przed sądem.

mm A  Dra BREYERA
K T Ó R E  S T O S U J E  SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH CHOROBACH:

cena
2.50

cery, cho-
Nr. 1 — w kaszlu, astmie, rozedmie płuc
Nr. 2 — w reumatyzmie, artretyźmie, złej prze mianie m aterii, nieczystości 

robach skórnych
Nr. 3 — w chorobach żołądkowe . kiszkowych, wątrobowych, żółtaczce
Nr. 4 — w chorobach nerwowych, bólu głowy, bezsenności, ogólnym wyczerpaniu
Nr 6 — w niedokrwistości i ogólnym osłabieniu
Nr. 7 — w chorobach nerkowych i pęcherzowych
Nr. 9 — przeczyszczające w chronicznym zatw ardzeniu i hemoroidach"

Do nabycia w oryginalnym opakowaniu w aptekach, składach aptecznych i drogeriach 
lub w wytwórni „POLHERBA", KRAKÓW Podgórze, skr. Nr. 43-a.
Zainteresowani otrzym ują na żądanie ..darmo z wytwórni broszurę,

8. -
2.50
8.60
1.20
8. -
1.60

Zginęło kilka wagonów soli
Nadużycia w hurtowni T-wa opieki nad dzieckiem

Warszawa, 23. 4. teł. wł.
Poważnych nadużyć, sięgających 90 tys. 

zł. dopuszczono się w hurtowni soli pro
wadzonej przez Polski Komitet nad Dziec
kiem przy ul. Brzeskiej 8 na Pradze. Na 
ślad nadużyć, które polegały na defraudo- 
waniu całych wagonów soli natrafił przy
padkiem kontroler państwowego monopolu 
solnego.

Przeglądając księgi hurtowni kontroler 
zauważył, źe jedna z pozycji została wy
wabiona chlorkiem i zastąpiona inną. Kon
troler porozumiał się wówczas z dyrekcją- 
magazynów Monopolu Solnego i ustalił, że 
magazyny dostarczyły hurtowni znacznie 
większą ilość soli niż figurowała w księ
gach. Kilka wagonów zginęło w niewyja
śniony sposób, a wartość ich wynosiła 87

tys. zł. Defraudanci sprzedali Ją inkasu
jąc pieniądze do własnych kieszeni. Nad
użycia popełniono w ciągu ostatnich 3 
miesięcy. Zawiadomiono natychmiast pro
kuratora. Kierownik hurtowni Stefan Świę
cicki, kasjer Józef Kryszak i magazynier 
Młnzberg zostali zawieszemi w czynno
ściach.

Końcową część ak ta  oskarżenia sąd na wnio
sek prokuratora odczytał przy drzwiach zam
kniętych.

W  związku z tym również 1 część „-ozprawy 
dotycząca tego fragmentu, toczyć Się będzie ■ 
wykluczeniem jaw ności

Dzisiejsza rozprawa rozpoczęła się Z 
zeznaniami Idzikowskiego. Oskarżony 
nie przyznaje się do postawionych za
rzutów przywłaszczenia szpilki brylan
towej, przeznaczonej dla Michalskiego, 0- 
raz wyłudzenia 20.000 zł. od rzemieślni
ków.

Idzikowski opowiada o całym  sw ym  
tyciu, zaznaczając jednocześnie, że, jego 
zdaniem, każdy człowiek powinien pra
cow ać na dwa konta. Konto zarobkowe 
1 konto dorobku społecznego. I on tak 
postępował. Zeznania Idzikowskiego po
trwają prawdopodobnie cały dzień.

Katastrofa na dworcu lwowskim
Lwów, 23. 4. teł. wł.
Na dworcu kolejowym we Lwowie przea 

nadejściem pociągu osobowego do Stani
sławowa nastąpiła katastrofa. Manewru
jąca na dworcu lokomotywa najechała na 
brankard i wóz pocztowy, w  którym pra
cował personel pocztowy przy sortowaniu 
przesyłek. Zderzenie było bardzo silne. 
Rany odnieśli kontroler Tartal, sŁ asystent 
i Jan Bania oraz funkcjonariusze Lepek 1 
Gąseleński. Lekarz kolejowy udzielił ran
nym pierwszej pomocy. Na miejsce wy
padku zjechała policja śledcza.

B a n i w  w ię z ie n ia
bercelortskim stłumiono okrutnie

Bankowi Holzera odebrano
uprawnienia dewizowe

Kraków, 23. 4. Tel. wł.
„Monitor Polski“ z dnia 22 kwietnia 

Zawiera następujące obwieszczenie w  
przedmiocie cofnięcia uprawnień dewizo
w ych Bankowi Holzera:

„Na podstawie art. 5 ust. 3 dekre
tu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
26 kwietnia 1936 r. w  sprawie obrotu 
pieniężnego z zagranicą oraz obrotu 
zagranicznymi i krajowymi środkami 
płatniczymi (Dz. U. R. P. nr. 32, poz.
249) ogłaszam, że Domowi Bankowe
mu A. Holzer w  Krakowie cofnięte zo
stały uprawnienia banku dewizowe
go“.

Za Ministra Skarbu:
{-—) Kajetan Morawską 
Podsekrtarz Stanu“.

Zaznaczyć należy, że Dom Bankowy 
Holzera jest największym bankiem ży
dowskim w Krakowie. O nadużyciach 
dewizowych w tej instytucji krążyły w  
sferach kupieckich od dłuższego czasu 
pogłoski.

Odebranie praw dewizowych banko
w i Holzera wiąże się z milionowa aferą kilku dni zaginął bez śladu, zbiegł pota- 
dewizową, jaką wykryto ostatnio w  tym jem nie do Belgii

banku.
W  aferę tę zamieszanych Jest trzech 

urzędników banku: Maksymilian Sueser, 
Szymon Mendwin i Joachim Spiegl. — 
W szyscy trzej są aresztowani i przeby
wają w  więzieniu krakowskim.

Przed kilku dniami aresztowano Moj
żesza Lebiego i Kurpassa. Są oni rów
nież zamieszani w  aferę dewizową banku 
Holzera.

Obecne cofnięcie uprawnień dewizo
wych Domowi Bankowemu Holzera na
stąpiło po 6-cio tygodniowym śledztwie, 
przeprowadzanym przez komisję mini
sterialną w Krakowie.

Wobec tego, że nadużyć dewizowych 
dopuściło się jeszcze kilku innych ban
ków żydowskich, oczekiwać należy, że i 
tym bankom będą cofnięte uprawnienia 
dewizowe.

Raskolnlkow zbieg! do Belgi'
Bruksela, 23. 4. Teł. wł.
„Vingüem e S ied e“ donosi, że post' 

sowiecki w Sofii, Raskolnikow, który od

Londyn, 23. 4. Tel. wł.
Specjalny korespondent „Daily Herald1' 

donosi z Barcelony, że w uh. czwartek 
zbuntowało się w  więzieniu centralnym w  
Barcelonie 7 tysięcy narodowców hisz
pańskich oraz jeńców wojennych. Władze 
więzienne zaalarmowały natychmiast mi
licję czerwoną oraz brygadę międzynaro
dową, której oddziały obstawiły budynki 
więzienne i przy pomocy karabinów ma
szynowych oraz granatów ręcznych u- 
śm ierzyły bunt w  więzieniu. Wiadomość 
o krwawym stłumieniu buntu wywołała  
w Barcelonie wstrząsające wrażenie.

W związku z powyższym  Informują 
dodatkowo, że więźniowie, umieszczeni w  
nowocześnie urządzonym więzieniu bar- 
celońskim, w  nieustalony dotychczas spo
sób weszli w  posiadanie karabinów ręcz
nych oraz granatów. Po rozbrojeniu straż
ników i oswobodzeniu reszty więźniów,

jeńcy wojenni uformowali kilka kompanii 
i ruszyli do bram więziennych, usiłując 
wydostać się na miasto. W ostatniej jed
nak chwili władze więzienne wskutek 
zdrady jednego z więźniów zostały o pla
nach buntowników powiadomione, nie 
zdołały jednak odrazu stawić Im oporu. 
Jak wreszcie informują ofiarami krwawej 
masakry padło kilkuset zabitych i ran
nych. Obecnie zaprowadzono w  więzieniu 
spokój. W szyscy uczestnicy buntu staną 
przed sądem wojennym, przywódców zaś 
rozstrzelano na miejscu po uśmierzeniu 
buntu.

Salamanka, 23. 4. Tel. wł.
Według ostatnich wiadomości z  frontu 

południowo-wschodniego, wojska po
wstańcze znajdują się obecnie zaledwie w  
odległości 80 km. od Walencji i posuwają 
się dalej naprzód.

P. MietiitsM ambasadorem
w Bukareszcie?

Warszawa, 23. 4. Tel. wł.
W związku z nominacją ambasadora 

olskiego w Rumunii, zapadła już, jak nas 
doinformowano, decyzja, aby stanowisko 
to powierzyć nie zawodowemu dyploma-

trzony jest pułk. B. Miedzińakl,
Obecny poseł Rzplitej w Bukareszcie 

Arciszewski powrócić ma do Centrali, gdzie 
objąłby stanowisko po wiceministrze Szem- 
beku, który upatrzony jest jakoby na am-

rie, lecz osobie, która brała czynny udział basadora polskiego przy Watykanie, gdzie 
w życiu politycznym. stanowisko to jest nieobsadzone od śmier-

Wedłuig obiegających w kołach poli- ci Wł. Skrzyńskiego, 
tycznych pogłosek na stanowisko to upa-
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Nagrody, wartości 10 tysięcy złotych
dla wszystkich Czytelników „Siedmiu G r o s z y “

W  dniu dzisiejszym główne nagrody 
w  postaci zegarków przypadają następu
jącym powiatom:

.WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE:
Chorzów miasto — nr. 42 285,
Rybnik — nr. 35 485,
Tarnowskie Góry — nr. 90 262.

WOJEWÓDZTWO KRAKOWSKIE:
W adowice — nr. 581,
Chrzanów — nr. 15 585,
M yślenice — nr. 172 415.

WOJEWÓDZTWO KIELECKIE:
Sosnowiec-M iasto — nr. 168.74.3. 
M iechów — nr. 34.241.
R adom -M iasto — nr. 95.078.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 
G dynia — nr. 109.833.
Tczew — nr. 55.448.
Lubaw a — nr. 124.534.

WOJEWÓDZTWO POZNAŃSKIE:
Kępno — nr. 108.454.
Środa — nr. 66.755.
W rześnia — nr. 46.277.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE:
Sieradz — nr. 82.831.
Łask — nr. 188.672.
B rzeziny — nr. 183.424.
Co niedziele ogłaszam y nazw iska 

tych Czytelników, k tó rzy  nagrody ode
brali. Do Św iąt W ielkanocnych w ydali
śm y 160 nagród.

W  ostatnim  tygodniu nagrody  o trzy 
ma!::

161) Olbracht Adamiec, Hajduki-W iel- 
kie, ul. D am rota 1. 162) Je rzy  W iatrak. 
Katowi ce-Brynów , ul. Łączna 7. 163) 
'Adam H ołyst, „Vacuum Oil C om pany“, 
pocz. Dziedzice. 164) Alfred Nesterok, 
Chorzów  I, ul. Hajducka 11. 165) Leon 
Florecki, Katowice, ul. M ikołowska 26 
166) Jadw iga M ichalakówna, Katowice 
ul. 3 Maja 17. 167) Jerzy  Biela, Bogucice

Zawodzie, ul. Niedurnego 6. 168) Tom asz 
Podbił, Katowice II, ul. P iaskow a 5. 169) 
Tom asz Cofała, D ąbrów ka-W ielka, ul. 
W arszaw ska 8. 170) Józef W yrw alec, 
Słupna. 171) Zygfryd Zelonek, M ysłow i
ce, ul. Kościuszki 4. 172) Roman Peczko, 
Imielin. 173) Józef Kiszel, Katowice-Dąb, 
"I. Agnieszki 19. 174) Józef Broncel. Brzo-

zowice-Kamień, ul. Piłsudskiego 52. 175) 
Franciszek Soporowski, Brzozowice-Ka- 
mień, ul. Polna 33. 176) Roman Leśnik, 
3oguc:ce, ul. Żogały 5. 177) Karol U rba- 
■tek, Katowice II, ul. C ynkow a 1. 178) 
Franciszek M atusek, Brzeziny, ul. Ko
pernika 3. 179) W iktor Sorek, Nikiszo- 
wiec, ul. Kościuszki 7. 180) Zofia Orliu-

Kompletne ume
blowanie kuchen
ne, które w cha
rakterze nagrody 
w naszym kon
kursie otrzymał je
den z Czytelni

ków

Zanim przystąpimy do opisu rewelacyj
nego wynalazku mechanika Hipolita Stroiń
skiego, zamieszkałego w  Chojnicach, pro
simy o poważne traktowanie tej wiadomo
ści. Bo jest ona naprawdę fantastyczna. 
Proszę pomyśleć: czyż możliwa jest po
dróż samochodem na dystansie 800 km (z 
Warszawy do Gdyni i z powrotem) ża kil
ka złotych?

Dzięki wynalazkowi p. Stroińskiego, ta

Rewelacyjny wynalazek mechanika z Chojnic
ryzacji oraz dła całego tycia gospodar
czego przedstawiła problem zużytkowania 
gazu drzewnego w ujęciu polskiego wy
nalazcy.

Gazoganerator Stroińskiego przewyż
sza znacznie podobne urządzenia francu
skie, niemieckie, włoskie i czechosłowac
kie. Przede wszystkim pracuje on na zwy
kłym drzewie, chociaż najlepszą wydajność 
osięga się przy zastosowaniu drzewa bu
kowego. Generatory zagraniczne działają 
tylko przy użyciu twardych gatunków 
drzewa. Dla generatora polskiego dobre

Artretycy musza czuwać
aby nie dopuścić do italych bolesnych cierpień, 
ltlóre w niektórych wypadkach mogą doprowa
dzić nawet do kalectwa. Zioła m agistra Wolskie
go ze znak. ochr. „Reumosa“, zawierające nie
zmiernie rzadką roślinę chińską Sehin-Schen ła

godzą bóle, regulują przemianę m aterii, (#atego 
te ł stosuje się je w cierpieniach artretyeenych 
reumatycznych i bólach Ischiasu.

Do nabycia w aptekach i drogeriach.

Hipolit Strołńsid

bajecznie tania jazda samochodowa jest 
możliwa dla każdego ,z nas i to bez użycia 
benzyny, przy zastosowaniu dotychczaso
wego motoru!

Co więcej — gdy zabraknie nam pali
wa, _ urywamy gałąź z drzewa 1 jedziemy 
dalej. Sprawa w istocie jest prostsza, ani
żeli by się to zdawało.

Gazo generator drzewny Stroińskiego, 
to prawdziwe jajko Kolumba. Prosty w 
swej konstrukcji, ale jakże skuteczny w 
działaniu!

Gazogeneratory na gaz drzewny za 
granicą są już w powszechnym użyciu 
Także i w Polsce, w Warszawie, są już 
znane. S*Me już osób u nas słyszało coś 
niecoś o tym, że gaz drzewiny może zastą
pić doskonale benzynę, benzol, naftę, oli
wę, oleje i wszelkie przetwory ropne, uży
wane do pędzenia silników. Mato jednak 
łodzi wła, P&mymb tam yW  dU moto-

jest drzewo bylejakie, a więc pierwsza lep
sza gałąź, pocięta na klocki.

Jak bezkonkurencyjny jest gazogenera- 
tor Stroińskiego i jakie przynosi on ci
sz czę dno ści, jeśli chodzi o koszty zapędo- 
we, w porównaniu z przetworami ropny
mi, miech wykażą następujące sprawdzone 
cyfry:

1 kg benzyny zastąpią 2 kg drze
wa,

1 kwh równa się 2 groszom przy u- 
życiu gazu drzewnego,

1 kilometr jazdy pojazdem mecha
nicznym kosztuje 0,2 grosza. 
Urządzenia zapędowe gazem drzewnym 

amortyzują się w przeciągu kilku miesię
cy.

Pan Hipolit Stroiński udzielił naszemu 
współpracownikowi wywiadu. Zapytany 
przez nas, jak wpadł na myśl zbudowania 
gazogeneratoca, odpowiedział:

— Pracuję od szeregu lat w branży 
samochodowej. Zawsze myślałem poważ
nie nad wynalezieniem środka, który by 
zmniejszył koszty materiałów pędnych 
Jazda samochodem, zwłaszcza w Polsce, 
nie odpowiada żad ej kalkulacji kupiec
kiej.- W Polsce stać baidzo wielu obywateli

ruchu.
Starałem się o wynalezienie środka za

stępującego benzynę.
Wzór gazogeneratora wziąłem ze zwy

kłych gazowni, a w szczególności z ga-

— Alton. nr. 19742 Brynów. Na to nie m a ra 
dy. Trzeba zapłacić ten podatek, gdyi przedaw
niony jeszcze nie jest. Podatków  nie można ta 
placie aresztem.

na kupno samochodu, tocz mit stać ich na 
utrzymanie go.

W czasie wojny przekonałem alę na
ocznie, jak samochody z braku benzyny 
były pozostawiane na drogach, a stano
wiąc przeszkodę w  komunikacji — usu
wane do przydrożnych rowów. W ten 
sposób marnował się ogromny kapitał. 
Gdyby wówczas znano gazoganerator, nie 
zachodziłyby takie wypadki. Wystarczy 
bowiem nazbierać w rowie gałęzi, nałożyć 
do generatora, podpalić je i już w prze
ciągu pięciu minut motor jest w pełnym

ska, W ełnowiec, ul. W andy 2. 181) Ed
ward Kołodziejczyk, Nikiszowiec, ul. 
Żwirki i W igury 8. 182) Antoni Skowro
nek, Nikiszowiec, uł. Kolejowa 9. 183)
Adolf Drobik, Bytków, ul. Michałkowi e- 
ka 6). 184) Franciszek Okupniak, Gru
dziądz, ul. Rybacka 1. 185) Józef Klima, 
Katowice, ul. Powstańców 53. 186) Karol 
Meinuseh, Szopienice, ul. Kościuszki 6.
187) Józef Kostyra, Lędziny, ul. Blioha 7.
188) Jan Matjasik, Katowice-Ligota, ul. 
Ligocka 63. 189) Klemens Komorowski, 
Tczew, ul. Gdańska. 190) Jan Zature, 
Hajduki-Wielkie, ul. Kalnia 7. 191) Gerard 
Tkocz, Hajdukl-Wielkie, ul. Poniatow
skiego 6. 192) Wilhelm Płaczek, Hajdukl- 
W ielkie, ul. Poniatowskiego 3. 193) R y 
szard Szyroki, Katowice III, ul. Markief- 
ki 66. 194) Józef Ludwiczak, Orzegów, ul. 
Bytomska 37. 195) Antoni Augustyniak, 
Szopienice, ul. Kowalska 7. 196) Jan R yś, 
Szopienice, ul. Kowalska 1. 197) Emanuel 
Cieślik, Wielkie-Hajduki, ul. 16 Lipca 56< 
198) Antoni W olowczyk, Bytków, ul. P ie- 
rackiego. 199) Maria Ferfecka, Bytków, 
ul. Wiejska. 200) Józef Kaleja, Bytków, 
ul. Miohalkowicka. 201) Edmund Głąbik, 
Katowice II, ul. Krakowska 72. 202) W il
helm Wakerman, Świętochłowice, ul. Ra
tuszowa 19. 203) Bojdoła, Mokre. 204) J.- 
Kamiński, Bydgoszcz, ul. Gdańska 18¾ 
205) Józef Bulla, W ełnowiec. 206) Fran
ciszek Grzenia, Mała-Dąbrówka, ul. Ko
ściuszki 7. 207) Maria Janta, Katowice- 
Ligota, ul. Kochłowioka 5. 208) Józef D y
bek, Załęska-Hałda, ul. Kredytowa 4. 
209) Maria Linkowa, Świętochłowice, ul. 
Bytomska 32. 210) W olny, Św iętochłow i
ce, ul. Długa 56. 211) Paw eł Mojza, Haj- 
duki-Wielkie, ul. Ligonia 11. 212) Edmund 
Osman, Godula, ul. Hofrichtera 7. 213) 
Rudolf Klin, Chorzów II, ul. Bytom ska. 
214) Kopka, Chorzów II. 215) Szatanek, 
Chorzów I, ul. Mielęckiego.

fląski In s ty tu t R zem ieślnicze 
P rzem ysłow y w Katowicach urucho 
mi dnia 25 k w ie tn ia  1938 r,

Kurs urządzania 
Wystaw Sklepowych

Zgłoszenia przyjmuje i infor 
macji udziela sekretariat Instytutu  
Katowice, Krasińskiego 3, w  g o 
dzinach urzędowych od 8 -mej do 
15-tej, w  soboty od 8-mej do 13.30,

zownł drzewnych, które jeszcze gdzie nie
gdzie u nas istnieją i dostarczają bardzo 
taniego gazu palnego i pędnego. W wyni
ku badań i niebezpiecznych prób, zreali
zowałem dzieło, talk, że dzisiaj mogę bez
konkurencyjnie pędzić każdy silnik Spali
nowy: samochodowy, przy silnikach kole* 
jowych, rzecznych, rolnych (traktory), I 
rhorsklch (kutry).

Po ukończeniu prób generatora na sa
mochodzie, przedstawiłem swój wynala
zek w jednym z ministerstw, gdzie udzie
lono mi orzeczeń państwowych i dyplomu. 
Obecnie pracuję w Poznaniu przy budo
wie generatorów do silników samochodo
wych i stacyjnych, które będą umchomlO" 
ne ma Targach Poznańskich, w maju rok« 
bieżącego. (ban)

Gazogenerator Stroińskiego przy samochodzto
z boku, przy

ciężarowym. Gazogenerator jest umieszczany 
budce szofera
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W litewskiej Kłajpedzie
Tam, gdzie rozbrzmiewa hasło niemieckie: „Nigdy dosyć!“

(Od naszego specjalnego wysłannika)
Kłajpeda, w  kwietniu. 

Drugim z rzędu miastem Litwy jest 
Kłajpeda. O ile jednak Kowno posiada 0-

wszystkim potężne magazyny w  porcie. 
Nie zrobiono tyle, ile Polska w Gdyni. 
Ale też Litwa jest państwem znacznie

P ort w  Kłajpedzie

koto półtora tysiąca okrętów i to więk
szych. Obrót towarowy jest również 
przeszło dwa razy większy, niż przed 
r. 1914.

Ale co z tego? To samo przecież jest
w  Gdańsku. Gdańsk również Polsce za
wdzięcza ogromny wzrost obrotów han
dlowych. A czy jest wdzięczny Polsce?  
Czy hitlerowcy gdańscy nie dążą do 
zlekceważenia układów pokojowych i 
złączenia się z Trzecią Rzeszą? Tak sa
mo i w  Kłajpedzie, aczkolwiek miasto 
już dużo skorzystało, a roztaczają się 
przed nim jeszcze wspanialsze perspek
tyw y, tendencje antylitewskle są bardzo 
silne.

Mimo trudności, jakie wywołuje zu
chwała opozycja hitlerowców kłajpedz- 
kich, naród litewski wytrwale kontynuu
je swą pracę nad Bałtykiem. Jak my 
przed piętnastu laty, tak i Litwini cieszą 
się dziś każdym nowym okrętem z ban
derą litewską. Mają ich obecnie 11, ale 
są to statki małe. Największy ma około 
tysiąca ton pojemności. Łączny tonaż nie 
przekracza 9 tys. ton. Podobnie jak u nas, 
80 procent handlu zagranicznego idzie 
drogą morską, ale pod obcą banderą. Li

twini zdają sobie sprawę z tego, iż jest 
to dla nich bardzo niekorzystne i opra
cowali plan zwiększenia floty handlowej 
do 40 tys. ton. Będzie to wym agać kilku 
lat czasu, ale da się wykonać, gdyż stan 
gospodarczy Litw y jest pomyślny.

Rozwój Kłajpedy może przyspieszyć 
nawiązanie normalnych stosunków han
dlowych z Polską. My oczyw iście zaw sze  
na pierwszym miejscu stawiać będziemy 
Gdynię i do niej będziem y kierować na
sze towary, lecz niektóre ładunki maso
we (np. drzewo) z niektórych powiatów  
mają tak niedogodne połączenia z Gdy
nią, a tak dobrze są połączone Niemnem  
z Kłajpedą, iż niewątpliwie Kłajpeda 
przyciągnie do siebie niektóre tow ary  
polskie. W  interesie naszym leży zatem  
niewątpliwie posiadanie Kłajpedy przez 
Litwę.

Byłoby wielkim błędem życzyć sobie 
opanowania tego kraiku przez Rzeszę. 
Zabór Kłajpedy nie zaspokoiłby apety
tów Niemiec. Przyszłaby później kolej na 
Gdańsk, a potem zacząłby się nowy  
„Drang nach Osten“, now y pochód ger
mański w  głąb ziem słowiańskich. Warto 
podkreślić drobny, ale charakterystyczny 
szczegół, iż najdalej nad Bałtykiem w y 
sunięta wioska pruska, leżąca o kilka ki
lometrów od Kłajpedy, nosiła nazwę 
„Nimmersatt“. Nigdy dosyć! Takie jest 
istotnie hasło imperializmu germańskie
go.

STANISŁAW SOPICKL

gromną większość ludności litewskiej, o 
tyle w  Kłajpedzie sytuacja przedstawia 
się zupełnie inaczej. Na pierwszy rzut 0- 
ka Kłajpeda robi wrażenie miasta dwuję
zycznego. Napisy są w  języku litewskim  
i niemieckim. W  rozmowach przechod
niów przeważa jednak bezwzględnie ję
zyk niemiecki.

W rękach litewskich jest Kłajpeda od 
15-tu lat. Zbyt mały to okres czasu, by 
zatrzeć ślady blisko siedmiowiekowe- 
go panowania pruskiego. Kłajpeda bo
wiem już w  roku 1252 dostała się w  ręce 
Krzyżaków i do roku 1920 bez przerwy 
pozostawała w  rękach niemieckich. Po
tem nastąpił na mocy Traktatu W ersal
skiego krótki, trzyletni okres rządów ko
misji koalicyjnej, aż w styczniu '923 r. 
oddziały litewskie wtargnęły na teryto
rium Kłajpedy i opanowały cały kraik.

Kłajpeda, to szmat ziemi, mający o- 
gółern półtrzeeia tysiąca kilometrów 
kwadratowych i sto pięćdziesiąt tysięcy  
mieszkańców. Poza Kłajpedą większych 
miast nie ma. Okoliczne wioski," to w  
większości osady rolnicze lub rybackie 
Ludność obszaru kłajpedzkiego jest z po
chodzenia litewska. Ongi, w  wiekach 
średnich litewski obszar językow y sięgał 
jeszcze dalej, ku zachodowi i zbliżał się 
aż do Królewca. Ale kilkuwiekowe pano
wanie pruskie, konsekwentna polityka 
germanizacyjna i w reszcie niewątpliwa 
w yższość kultury niemieckiej nad litew
ską sprawiły, źe w  Prusach Wschodnich 
"dochowały się tylko szczątki narodu li
tewskiego nad dolnym Niemnem.

Ale i ci Litwini, którzy mówią jeszcze 
w domu językiem litewskim, w pewnej . 
Części czują się Niemcami. Tym tłuma
czyć sobie należy dziwny fakt, źe wpraw
dzie spis ludności, przeprowadzony przez 
w ładze litewskie, wykazał, iż Litwini i 
„Kłajpedzianie“ stanowili większość lud
ności, a Niemcy byli mniejszością, ale 
przy wyborach do sejmiku kłajpedzkiego 
kandydaci niemieccy uzyskiwali zwykle 
ponad 80 proc. głosów.

Dziś także w  kłajpedzkim „sejmelisie“ 
zhitleryzowani Niemcy mają bezwzględ
ną większość i ufni w  poparcie Berlina, 
poczynają sobie coraz zuchwałej. Mają 
nadzieję, źe skoro Hitlerowi udało się za
garnąć Austrię, to bez większego trudu 
zdoła odebrać Litwie i kraj kłajpedzki. 
To też patrioci litew scy z troską mówią 
c  Kłajpedzie...

B yć może, źe kiedyś politycy litewscy  
dojdą do wniosku, iż lepiejby byli zrobi
li, gdyby cały ten wysiłek, jaki skiero
wali przeciw Polsce celem „w yzw ole
nia W ilna“, zwrócili nad Bałtyk, gdyż w  
tym ostatnim wypadku dziś staliby pew
nie silniejszą stopą nad morzem, w  Kłaj
pedzie i w okolicznych wioskach. Przy
znać jednak trzeba, że obecnie Litwini 
coraz więcej uwagi poświęcają sprawie 
Kłajpedy i już mogą się poszczycić pew
nymi rezultatami pracy.

Chodząc po mieście, widzi się dużo 
nowych, imponujących gmachów. Zbudo
wano między innymi litewskie gimna
zjum im. Witolda Wielkiego, największe
go bohatera narodowego Litwy, dalej 
wielki szpital, szereg gmachów centräi- 
nych, spółdzielni litewskich, a przede

słabszym i uboższym, a zresztą Kłajpe
da, to nie Gdynia, lecz raczej Gdańsk.

Jak Gdańsk zamyka ujście W isły, tak 
Kłajpeda króluje przy ujściu Niemna. 
Myśmy uszanowali niezależność Gdań
ska; Litwa zabrała Kłajpedę, uważając 
że w  ten sposób lepiej wykorzysta swe 
prawa i lepiej zabezpieczy się przed za
kusami imperializmu germańskiego, przed 
dążeniami do rewizji granic. Gdy więc 
w Gdyni musieliśmy budować całe mia
sto i zupełnie now y port, to Litwa miała 
w Kłajpedzie zadanie znacznie łatwiej
sze. Miasto już istniało, należało je tylko 
powiększyć i rozbudować.

Port również* chociaż skromny, mógł 
od razu służyć Litwie, Trzeba było tylko 
pogłębić baseny portowe i wybudować 
nowe magazyny i tory kolejowe. To Li
twa zrobiła. W artość inwestycyj litew
skich w  porcie kłajpedzkim przekracza" 
30 milionów złotych. Port ożyw ił się 
bardzo. W latach przedwojennych do 
Kłajpedy przybijało około 700 okrętów i 
to małych. Teraz przybywa corocznie 0 -

— 11 'W,W.worn

Latarnia morska w  porcie kłajpedzkim.

Kiepskie latarnie
otrzymali badacze, udając się pod biegun
Nie posiadam y bezpośrednich  danych  dla 

oceny p ro d u k c ji sowieckiego przem ysłu  
zbrojeniow ego, choć przem ów ienia kom isa
rza p rzem ysłu  w ojennego K aganow icza 1 so
w ieckiego p rem iera  M ołotow a n a  kon feren 
cji p rzem ysłu  w ojennego w  Moskwie (26-go 
lutego —  1 m arca  rb.) nasuw ają  n iezbyt po 
chlebne refleksje  o jego stan ie  jakościo 
wym. M ołotow i Kaganowicz podkreślali, 
że odsetek zabrakow anej p rodukcji jes t o 
g rom ny. M am y jednak  pew ne pośrednie 
dane, um ożliw iające ocenę m ożliw ości so
w ieckiego przem ysłu  w ojennego. P rzem yśl 
ten  jest przecież bezpośrednio zależny od 
p rzem ysłu  m elalow o-m aszynow ego, k tó ry  
dostarcza m u m aszyn, narzędzi itp. Otóż

m oskiew ska „P raw d a“ określa  stan  przem y 
słu m aszynow o-m etalow ego, jak  następu je .

„T rzeba wreszoie skończyć z zabrakow a 
ną p ro d u k c ją  i stanow czo popraw ić  jakoś ' 
w yrobów  I T o hańba , jeżeli w  I-szej fabry 
ce łożysk kulkow ych p ro d u k c ja  zdyskw ali 
fikow ana w r. ub. stanow iła  14 proc., a w  u 
ralskiej fab ryce w agonów  przeszło 22  proc. 
Lecz i ta  p rodukcja , k tó ra  w ychodzi poza 
w rota fab ryk  (t. zn. niezdyskw alifikow ana) 
pozostawia dużo do życzenia ze w zględu na 
jakość. To rzecz znana przecież, że kotły 
już po  k ilku  dn iach  ich  funkcjonow an ia  w 
elek trow niach  trzeba przekazyw ać do  re 
m ontu“ . Jak  zwykle, „P raw d a“ „w zyw a“ 
do w alki z tym i, którzy  p ro d u k u ją  w yroby

mmmm

fdó* śv.. K ata i/y , . -.W z klasztorem S. S. Bernardynek we w si sw . Katarzyna w dóragh 
4więtokrzyskkh.

niezdatne do uży tku . H asło to  znane jest od  
p ierw szej chw ili pow stan ia  przem ysłu  so
wieckiego. „P raw d a“ z goryczą stw ierdza , 
że: „K ap ita lis ta  d rży  o m ark ę  sw oich  w y
robów  oraz o sw oją  firm ę i d latego s ta ra n 
nie w ykańcza każdą  m aszynę. A czy d la  
naszych pracow ników  n ie  drogi jes t h o n o r 
ch fab ry k ? “

O dpowiedź n a  to re toryczne pykanie Jest 
b |d n a , bo jes t już zaw arta  w  w yw odach  
P raw dy". Inaczej zbyteczne byłoby p rzy 

pom inanie w państw ie  d y k ta tu ry  p ro le ta r ia 
tu, że kap ita lis ta  d rży  o m ark ę  sw oich w y
robów.

Ä fab ry k i kom unistyczne? „Is tn ie je  w 
Leningradzie fab ry k a  —  pisze „ P raw d a“, 
k tó ra  w y rab ia  la tarn ie . O la ta rn iach  te j fa 
b ryk i znakom ity  sow iecki lo tn ik  podbiegu
now y, K renkiel, pow iedział: „T e la ta rn ie  eą 
tak  m arnego  gatunku , źe postanow iliśm y 
jedną z n ich  przyw ieźć z b ieguna, by za
w stydzić dy rek to ra  fab ryk i, w y tw arzającej 
tak ą  ohydną p ro d u k c ję .“

P rzem ysł sow iecki zaopatrzy ł tedy lo t
ników , w ysyłanych w  niebezpieczną ekspe- 
dycję podbiegunow ą, w  la tarn ie , k tó re  n ie  
działały. A przecież la ta rek  elek trycznych , 
k tó rych  po trzebow ał K renkiel 1 jego tow a
rzysze, było niew iele i m ożna by ło  chyba 
bez wielkiego w ysiłku tuzin  czy dw a tuziny  
zrobić w odpow iednim  ga tu n k u  i n ie  n a ra 
żać z tego pow odu życia ludzi pod  b iegu
nem!

Rygory dla nowożeńców
Gubernator stanu nowojorskiego pódpisa 

ustawę, uchwaloną przez obie izby, legislature 
stanowej, na mocy której kandydaci do stanu 
małżeńskiego, począwszy od dnia 1 lipca br. 
muszą na 20 dni przed otrzymaniem urzędo
wego pozwolenia na małżeństwo poddać się 
próbie W assermana. Podobne ustawodawstwo, 
mające na celu walkę z kiłą, istnieje już W 
ośmiu stanach,
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Klejnoty barokowe
sędziwego Krakowa

św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, 
oparty na wzorach słynnego kościoła 
„Gesu“ w  Rzymie, a zbudowany przez 
Jezuitów, oraz kościół św. Anny, wznie
siony przez rywalizujący z Jezuitami na 
polu naukowym i wychowawczym  uni-

W ieki 17 i 18 były bardzo niepomyśl
nym okresem dziejowym dla Krakowa. 
Kraków od czasów Zygmunta III stale 
podupadał pod względem politycznym, 
gospodarczym i kulturalnym, co było na
stępstwem przeniesienia rezydencji kró-

sytet celem wykonania stiukowej 9  deko
racji rzeźbiarskiej we wspomnianym ko
ściele św. Anny.

Przed 30 laty znakomity historyk sztu
ki prof. Uniw. Jag. Pagaczewski dowiódł, 
że dziełem Fontany jest nie tylko cała 
wspaniała dekoracja rzeźbiarska w  ko
ściele św. Anny, ale również dekoracja 
kościołów Klarysek w Krakowie (kościół 
św. Andrzeja przy ul. Szpitalnej) i w  Sta
rym Sączu, mauzoleum św. Jacka w  ko
ściele Dominikanów, posąg św. Michała, 
pochodzący z dawnego kościoła św. Mi
chała w  Krakowie, a umieszczony obec
nie w  kościele św. Marka przy ul. Sław
kowskiej, przyozdobienie kaplicy w ło
skiej w kościele Franciszkanów, dekora
cja sal w  Krzysztofórach i w  domu na 
przeciwko Krzysztoforów, przy ul. Szcze
pańskiej pod numerem l-szym , domu pod 
numerem 3-cim przy pl. Mariackim oraz 
pałacu pod Baranami.

Prof. Pagaczewski wznowił ostatnio 
badania nad twórczością Fontany. W yka
zały one, że podobnie, jak architektura 
krakowskiego baroku, tak i twórczość 
rzeźbiarska Fontany wywodzą się bez
pośrednio z ogniska rzymskiego.

ł) Stiuk jest mieszaniną gipsu, wapna ł p ia
sku z dodatkiem kleju. Urobiona z tych m ate
riałów masa jest początkowo m iękka 1 daje 
się swobodnie kształtować, później jednak 
twardnieje. Używana jest do pokryw ania murów 
i wykonywania ozdób.

Rzeźby dekoracyjne kościoła św. An
ny, ołtarze i posągi należą bezwątpienl* 
do późnobarokowej szkoły rzymskiej* 
której patronowała genialna indywidual
ność Lorenza Bernini'ego z Neapolu, ar
chitekta i rzeźbiarza. Wnikliwe docieka
nia oraz stylistyczne podobieństwa do* 
wodzą pokrewieństwa dzieł Fontany t  
dziełami rzymskimi zarówno samego 
Bernini'ego jak i jego uczniów.

Nie ulega wątpliwości, że Fontana, 
który pracował w  Krakowie, kształcił się 
w  środowisku rzymskim, jakkolwiek nie 
był już zapewne uczniem sędziwego Ber
nini'ego, a styl jego przejął prawdopodob
nie od Ferraty, przypuszczalnego jego 
nauczyciela.

Fontana był artystą wielkiego talen
tu i rozległej skali twórczej. Umiał on 
tworzyć łatwo i szybko, z niezwykłym  
opanowaniem form, pełnych polotu. Pozy  
i twarze jego postaci wskazują, iż pogrą
żone są one jakby w  zachwycie i unie
sieniu. Rozwiane malowniczo szaty, u- 
chwycenie i utrwalenie momentów ruchu, 
uroczysta podniosłość niebiańskich w i
dzeń — oto główne cechy prac Fontany.

Fontana nie szuka jednak własnych 
dróg, nie stosuje głębi przeżycia ducho
wego, ale równocześnie nie odtwarza nie
wolniczo i dosłownie wzorów rzymskich, 
lecz przetwarza je ze .swobodą i lekko
ścią.

W Rzymie Fontana zająłby niewątpli
wie jedno z wybitnych miejsc w  szkole 
Bernini'ego, zaś dla Polski jest on gwiaz
dą pierwszej wielkości. Równowartościo
wych rzeźb figuralnych lub zdobniczych 
tej epoki nie ma na całym obszarze Pol
ski, to też dzieła Fontany stanowić będą 
zawsze słuszny tytuł dumy Krakowa.

T. At.

ZNAK Z ZAŚWIATÓW
ZDARZENIE PRAWDZIWE

W ojtek codziennie zjeżdżał do szy
bu. Codziennie czyhała na niego śmierć. 
Ale wyjeżdżał zdrowy, jedynie um oru
sany węglem . Z początku bał się ko
palni, lecz później przyzwyczaił się do 
niej, zżył się z nią i stał się jakby jej 
częścią składową.

W ieczoram i przychodził do niego 
przyjaciel Hattys, jasnow łosy chłopak  
piętnastoletni, a W ojtek opowiadał mu 
o sw ej pracy pod ziem ią, o skarbniku, 
o w si rodzinnej, zm artwieniach, tro
skach i lęku przed m ożliw ą katastrofą.

—  Ciekawym, co też na tamtym  
św iecie jest? —  rzekł kiedyś w toku ta
kiej rozm owy Hanys. —  Tylu ludzi już

P bsiał przynajm niej pokazać się
śmierci.

W ojtek zgodził się. Dziwna to była  
umowa, ale gdy ktoś dzisiaj wspom ni o 
niej H anysowi, m łodzieniec uśm iecha  
się tylko boleśnie, odpowiadając, że
drugiej podobnej z nikim  by już nie
zawarł.

Od chwili zawarcia tej niezwykłej 
um owy upłynęło kilka m iesięcy. Dzień  
wstał taki sam, jak i w szystkie inne. O 
godzinie czternastej W ojtek poszedł do  
pracy, a -Hanys do szkoły dokształcają
cej, w której w ykłady odbyw ały się
również po południu.

Dla Hanysa był to dzień, podobny

iw . Michał Archanioł w kościele św. Marka w Krakowie. Dzieło znakomitego artysty włoskie
go Fontany.

łów, a w ięc i stolicy, do W arszawy, oraz 
długiego szeregu rozmaitych klęsk. Woj
ny. oblężenia, grabieże i zarazy w yw oła
ły  ostateczny upadek miasta i jego w y
ludnienie.

Mimo to w  ciągu obu tych wieków za
znaczył się w  Krakowie wielki rozwój 
sztuki, który stanowi żyw e przeciwień
stwo do powszechnych objawów upadku 
kwitnącego niegdyś i bogatego miasta.

Dziedziną sztuki, która rozwijała się 
wów czas w  Krakowie, była przede w szy
stkim architektura kościelna; rozkwit jej 
zawdzięczać trzeba wielkiej żarliwości ir  
czuć religijnych. Przez oba te wieki mimo 
wojen, klęsk i ubóstwa powstał w  Kra
kowie długi szereg budowli kościelnych o 
wysokiej wartości artystycznej, których 
rodowód stylow y wiąże się bezpośrednio 
z ojczyzną baroku, Rzymem.

, Barok, to styl w  sztuce, odznaczający 
się napuszystością ozdób i teatralnością 
form. Jest on dalszym następstwem rene
sansu. Początek epoce Baro-ka dał, w e
dług powszechnej opinii, genialny artysta 
włoski, jeden z największych geniuszów, 
jakiego znają dzieje, prawdziwy tytan 
sztuki Michał Anioł Buonarotti, równie 
genialny malarz, jak rzeźbiarz i architekt.

Barokowe dzieła architektoniczne od
znaczają się przestronnością i śmiałością 
zarysów, zaś w  swym wnętrzu posiadają 
wielką ilość, a nawet nadmiar ozdób. Styl 
barokowy nazywają również jezuickim, 
gdyż w  okresie, w  którym on panował, 
rozwinął bardzo żywą działalność budo
wlaną zakon Jezuitów.

Okres baroku dał Krakowowi dwie

wspaniałe świątynie, mianowicie kościół 
wersytet krakowski. Kościół uniwersy
tecki powstał pod koniec 17-go wieku i 
jest oparty o w zory rzymskiego kościoła 
San Andrea della Valle.

Budowę kościoła św . Piotra prowa
dził Jezuita Jan Maria Bernardone z Co
mo. Kościół ten jest budową centralną o 
planie w formie krzyża. Pośrodku wień-' 
czy go olbrzymia, w,spaniała kopuła. P ię
kna facjata kościoła jest wykonana z ka
mienia ciosowego. Przed kościołem stoi 
12 posągów Apostołów, stanowiących 
dzieło Hieronima Canavesi'ego, tego sa
mego, który wykonał rzeźby na słynnym  
moście Karola IV-go w  Pradze czeskiej. 
Rzeźby te, obecnie bardzo podniszczone, 
domagają się jak najszybszej restauracji, 
o ile nie mają ulec zagładzie.

Kościół św . Anny stawiali Tilnam i 
Solari. Z okresu baroku pozostało w  ko
ściołach krakowskich mnóstwo dekoracyj, 
rzeźb, malowideł, ołtarzy i sprzętów. W 
skarbcach kościelnych pobożni zgroma
dzili w iele cennych dzieł przemysłu arty
stycznego.

Do najważniejszych jednak osiągnięć 
artystycznych tej epoki w  Krakowie za 
liczyć należy dzieła wybitnego i wiele 
utalentowanego rzeźbiarza włoskiego Bal 
tazara Fontany. urodzonego w r. 1658, } 
okolicy jeziora Como we W łoszech, ktr 
ry wielką część życia spędził na Mors 
wach. Okres pobytu na Morawach przei 
wał on dziewięcioletnią, bujną działalno 
ścią w  Krakowie, w  latach 1695—1704, 
powołany do tego miast* prze* utiwer-

— Wojtek stoi w progu

larło, a żaden z nich nie wrócił z 
iwrotem do życia i nie powiedział, 
kich wrażeń doznał. W iesz co, W oj- 

•k? Umówmy się, że gdy jeden z nas 
umrze, to przyjdzie i opowie w szyst
ko drugiemu. W  razie zaś, gdyby nie 
m ógł albo nie chciał m ówić, będzie mu-

i nie

do poprzednich, lecz dla W ojtka —  o 
statui... Dnia tego nie w rócił z prac; 
do domu. O dwieziono go do trupiarni 
Na pochylni zerwały się wózki, nała 
dowane węglem . W ojtek zdążył tyli«  
krzyknąć strasznie. Czarne i czerwoni 
plam y zam igotały m u przed oczym a
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potw orny ból przeszył mu całe ciało, a 
potem  głowę jego ogarnął mrok.

Koledzy położyli W ojtka na wózek  
i w yw ieźli go na wierzch. Ponieważ ro
dzina chłopca m ieszkała na w si, za
w iadom ili o w ypadku znajom ych —  
rodziców  Hanysa.

Jako spuściznę po górniku przy
nieśli do nich jego czapkę, skrw aw io
ny szalik i lam pę —  karbidkę.

Płakały znajom e babiny i pociąga
ły  nosam i.

—  Taki porządny chłopak, —  bia
dała jedna —  taki spokojny, nikogo ni
gdy nie skrzywdził, nikogo nie okła
mał...

—  Tak, tak, —  lam entow ała dru
ga. —  Dobrem u to nie długo na św ię
cie. Ale czy on to pierwszy, czy ostat
ni?

—  Do nieba pew nie poszedł! Naj
gorsze już ma za sobą. Nic go już nie 
boli i nic nie sm uci, —  pocieszała je 
trzecia.

Pokiw ały głow am i i rozeszły się do 
dom ów.

Dano znad i rodzinie W ojtka. Szlo
chała rozpaczliw ie matka, rwała sobie 
w łosy  z głow y, lecz cóż to pom ogło?  
W ojtek leżał spokojnie, z połam anym i 
nogam i, ze zgniecioną klatką piersio
wą i z rozbitą głową. Nic go już nie łą
czyło z tym  światem . Nic, oprócz umo- 
.Wy z Hanysem ..,

Hanya, jak zwykle, w rócił ze szko
ły  i zjadł podwieczorek, chociaż niko
go w  domu nie było, co się dość często  
sdarzało. Potem  pobiegł baw ić się z ró
w ieśnikam i. W  domu nie krępowano  
jego swobody, nieraz więc w  ciepłe 
.wieczory letnie zabawy te przeciągały  
się nawet do dziesiątej w  nocy.

Wi dniach, w  których W ojtek m ie
w ał dniówkę od godziny drugiej po 
południu, nierzadko spotykali się w  
korytarzu kam ienicy. Toczyły się w ów 
czas m iędzy nim i stereotypowe roz
m owy:

—  Jak tam, W ojtek? Jak ci szło? 
Dało ci dzisiaj po plecach?

—  E tam , dało! A tobie jak w szko
le? P o k ład an k a  by ła?

—  Nie tak im  ja  g łupi, ja k  myślisz! 
Z araz pok ładanka!...

Nie zdziw ił się w ięc zbytnio Ilanys, 
gdy i tego w ieczora spotkał na koryta
rzu W ojtka. Nie zdziw ił się tym bar
dziej, że nie w iedział nic o tragicznym  
wypadku. Zabawa m u się udała, wra
cał więc zadowolony, nucąc półgłosem  
jakąś piosenkę.

Korytarz był długi i ciem ny, nie 
m iał bow iem  ośw ietlenia elektryczne
go, a zakopcona lam pa naftow a pod 
sufitem dawała m ało światła.

„Coś m usiało  się s tać!“, —  pom yślał 
H a nys, z m ieszk an ia  bow iem  dobie
gały  ciche szepty  i łkan ia .

Przy sam ych drzwiach zauważył 
w ysoką postać W ojtka. Górnik stał 
spokojnie. Trzym ał ręce na brzuchu, a 
w  prawicy czapkę, spod której zwisała  
lampa.

—  Jak  tam  W o jtu ś?  Co słychać? 
Czem u nie w chodzisz do m ieszkania , 
ty lko  stoisz u progu? —  zapy ta ł' H a- 
nys.

Poniew aż W o jtek  m ilczał, ch łopak  
dodał:

—  O głuchłeś, czy co?
W yciągnął rękę w stronę  p rzy ja 

ciela. Chciał zrobić w jego k ie ru n k u  
k ilk a  k roków , ale jak aś  siła p rzykuła  
go do podłogi k o ry ta rza . W ojtek  p a 
trzy ł na niego dziw nie. N ieruchom e 
źren ice m iał u tkw ione w przestrzen i. 
W idać  było, że patrzy , nie w idząc n i
czego...

H anys poczuł, że po plecach łażą 
m u m rów ki, a w łosy zaczynają  m u  się 
jeżyć na głowie.

Na k o ry ta rzu  zapanow ała  m artw a  
cisza, gdyż naw et szepty i płacz w m ie
szkan iu  ucichły . N adrab ia jąc  m iną, 
H anys przeszedł obok W ojtka . Na pro 
gu, odw róciw szy się, sp o jrza ł raz jesz
cze na niego i w szedł do m ieszkania 
Był blady, ja k  płótno.

— W o jtek  stoi na  progu  i nie odzy
w a się do m nie. Chce m nie pew nie na 
s tra szy ć ... — m ru k n ą ł do dom ow ników .

— Do jakiego ty W o jtk a  zagadałeś?
— Jak  to, do jakiego? Czyście po

w ariow ali, czy co? Nie znacie W ojtka?  
T en w ysoki, co m ieszka  naprzeciw ko!

—  O pam iętaj się, H anys! Przecież

A M A C H  N A  T A T R Y
MUSI BYĆ UNICESTWIONY!

Sprawa utworzenia Parku Narodowego 
w Tatrach wchodzi w stadium ostatnie, 
gdyż przygotowano już projekt rozporzą
dzenia Rady Ministrów, ustanawiającego 
ten Park. Tekst projektu uzgodniono osta
tecznie z Ministerstwem Rolnictwa i nie
bawem miał się on znaleźć ma posiedzeniu 
Rady Ministrów. Niestety z niezrozumia
łych względów Ministerstwo Komunikacji

odwlokło wydanie opinii o projekcie, przez 
co opóźnia się nadanie projektowi mocy 
obowiązującej. A tymczasem zwolennicy 
uprzemysłowienia Tatr, którym mało ko
lejki na Kasprowy i „ceprostrady" z Mor
skiego Oka na Kasprowy (dalszy jej odci
nek ma być budowany w tym roku) usi
łują rozpętać na Podhalu burzę przeciwko 
projektowi.

„Po nas choć potop'
Pierwszy paragraf projektu rozporzą

dzenia w sprawie Parku Tatrzańskiego 
mówi:

„Celem zachowania dla całego narodu 
Tatr, jako cząstki ziemi polskiej, gdzie 
przyroda nagromadziła wielkie skarby 
i osobliwości, oraz pragnąc, aby przyszłe 
pokolenia wynosiły z obszaru tego, zacho
wanego w stanie nienaruszonym, korzyści 
moralne i fizyczne — tworzy się Tatrzań
ski Park Narodowy".

Nie podoba się to założenie przeciwni
kom Parku, którzy rozumują według zasa
dy „po nas choć potop". Nie obchodzi ich 
to, 00 stanie się z Tatram i za lat kilka

dziesiąt, byle tylko oni mogli z nich ko
rzystać według w łasnej, wygody i jeździć 
samochodem choćby na Giewont. Mało im 
jeszcze dokonanego w Tatrach zniszczenia. 
Zamierzają oni wedrzeć się szlakiem as
faltu w serce T atr ,i zbudować drogę na 
Kalatówki, na których miałby stanąć hotel 
turystyczny.

Słusznie podnosi się z różnych stron, 
że gdy w Tatrach wydaje się pieniądze na 
deficytowe i nikomu niepotrzebne rzeczy, 
droga z Krakowa do Zakopanego nadarem
nie czeka na wykończenie podobnie jak 
i Zakopane na należyte uporządkowanie.

Droga na Halę Gąsienicową

Pierwsze starania o
0  utworzeniu Parku Narodowego w 

Tatrach marzyły całe pokolenia ludzi bez
interesownych a żywiących dla T atr głę
bokie ukochanie. Myślało o tym Towarzy
stwo Tatrzańskie już w r. 1887 a zatem 
zaledwie w lat 15 po założeniu pierwszego 
na świeoie Parku Narodowego Yellowsto
ne w Ameryce Półn. Był to czas, kiedy 
hasła ochrony przyrody poza Stanami Zjed
noczonymi jeszcze nie istniały. Myśl rato
wania lasów tatrzańskich przed bez
względną eksploatacją gospodarczą przez 
zakupienie dóbr zakopiańskich na wła
sność krajową jest jeszcze starsza: rzuci’ 
ją w r. 1884 zjazd leśników w Przemyślu

Gdy Towarzystwo Tatrzańskie projek
towało przed kilkudziesięciu laty założenie 
Parku Narodowego, chodziło mu wówczas 
m. inn. o to, by dobra •zakopiańskie nic 
przeszły w ręce obce z okazji wystawie
nia ich w r. 1888 na licytację. Towarzy
stwo Tatrzańskie obawiało się, że Tatry 
mogą zostać zamknięte dla turystów pol
skich. Nad to chciało ono zapobiec zni
szczeniu lasów i całej przyrody T atr przed 
nadmiernym zniszczeniem przez czynnik’ 
obce społeczeństwu polskiemu. Tow arzy
stwo Tatrzańskie, szukając środków na 
wykupienie Tatr, odwołało się do kraju i 
ogłosiło w Pamiętniku To w. Tatrz. w. to
mie XII gorące wezwanie do społeczeń
stwa, podpisane przez „Księdza Wielkopo
lanina“, którego nazwisko dziś już jest 
nieznane, by utworzono z Tatr Park Na
rodowy imienia Adama Mickiewicza.

Tatry nabył w r. 1889 hr. Zamoyski, 
wielki obywatel i gorący miłośnik przyro
dy, rozumiejący społeczne i wychowawcze 
znaczenie Tatr. W ten sposób szczęśliwie 
udało się zapobiec utracie T atr dla naro-

W ojtka  dzisia j zabiło! P rzynieśli nam  
tu jego czapkę i lam pę...

—  Nie róbcie ze m nie w aria ta! W y
gadujecie g łupstw a, a  ch łopak  stoi w 
s'cni!

H anys w ziął lam pę ze sto łu  i śm ia
li- w yszedł do sieni.

K ory tarz  był pusty. T ylko  w iatr 
kołysał lam pa naftow ą, zaw ieszoną pod 
sufitem ..i JÓZEF PERĆ

utworzenie parku
du polskiego. Zniknęła też doraźnie po
trzeba tworzenia Parku Narodowego. Myśl 
jednak o Parku Narodowym w Tatrach 
musiała ożyć z chwilą nowego zagrożenia 
Tatr inwazją uprzemysłowienia. Skrysta
lizowała się ona ostatecznie w Sekcji 0 -  
chrony Tatr, która powstała w r. 1912 w 
tonie Towarzystwa Tatrzańskiego. Po od
rodzeniu państwa polskiego Park Narodo
wy w Tatrach miał stać się pomnikiem 
niepodległości.

W dobie sporu między Polską a Czecho
słowacją o Tatry, znanego jako spór o Ja 
worzynę, idea Parku Narodowego stała się 
pomostem do porozumienia między zwal
czającymi się stronami. Komisarze polski 
i czechosłowacki doszli zgodnie do wnio
sku, że należy zalecić obu rządom jak naj
szybsze zawarcie konwencji, o parku przy
rodniczym, któryby utworzył na pograni
czu polsko-czechosłowackim rejony za
strzeżone dla „kultury fauny, flory oraz 
charakteru krajobrazu miejscowego". Idea 
Parku Narodowego w Tatrach nabrała w 
len sposób charakteru międzynarodowego.

Praca nad zorganizowaniem Parku Na
rodowego w Tatrach poczęła się skupiać 
coraz bardziej w rękach Tymczasowej Ko
misji Ochrony Ęnzyrody, którą utworzono 
w r. 1919. W czasie trwania prac przygo
towawczych rząd polski zakupił w r. 1932 
dobra Uznańskich: Murzasichle, Szaflary 
i Poronin a w r. 1933 od Fundacji „Zakła
dy Kórnickie" część dóbr Bukowina, Brze
gi, Kościelisko i Zakopane w celu włącze
nia ich do przyszłego Parku Narodowego 
Nad to Fundusz Kultury Narodowej qdzie- 
lał zapomóg Polskiemu To w. Tatrzańskie
mu, by umożliwić mu zakupywanie udzia
łów we własności hal.

W roku 1934 Sejm uchwalił upragnio
ną przez miłośników T atr ustawę o ochro
nie przyrody. Przeciwko ustawie głosowali 
tylko czterej posłowie komunizujący. Rzecz 
to niesłychanie znamienna, gdyż stawia w 
szczególnym świetle dzisiejszych przeciw
ników idei chronienia T atr przez utworze
nie w nich Parku Narodowego.

Inwazja niszczycieli
I właśnie kiedy zdawało się, że idea 

1 tworzenia Parku Tatrzańskiego jest już 
ak bliską urzeczywistnienia rozpoczęła się 

złośliwa robota wrogów Parku Tatrzań
skiego. Zaczęto stwarzać fakty dokonane:

a więc naprzód kolejka na Kasprowy, po 
kolejce „ceprostrada“ z Morskiego Oka 
na Kasprowy.

Obecnie mają nastąpić dalsze fakty do
konane, równające się zadawaniu nowych 
gwałtów Tatrom. Nie pomogły protesty 
w prasie — nie pomogły protesty towa
rzystw naukowych, społecznych facho
wych. „Udostępnianie“ T a tr postępowało 
i postępuje dalej, środkiem zahamowania 
niszczycielskiej roboty mogło się stać jak 
najrychlejsze wydanie rozporządzenia Ra
dy Ministrów o Tatrzańskim Parku Naro
dowym na podstawie ustawy z 1934 r. o 
ochronie przyrody. Minister W. R. 1 O. P. 
powołał w porozumieniu z ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych oiraz ministrem 
Komunikacji komisję organizacyjną Parku 
Narodowego Tatrzańskiego złożoną z 17 
osób. Komisja po rocznej blisko pracy 
uchwaliła „projekt rozporządzenia Rady 
Ministrów o utworzeniu Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, który 14-go maja 
1937 r. wręczono ministrowi W. R. i O. P. 
Prace Komisji były całkowicie jawne, gdyż 
protokóły obrad były podawane do wiado
mości publicznej. Uzgadnianie projektu 
między Min. W. R. i O. P. a Minister
stwem Rolnictwa i Reform Rolnych trwało 
od czerwca ub. roku do stycznia r. 1938 
zatem blisko siedem miesięcy. W okresie 
tego uzgadniania zbudowano odcinek 
wspomnianej parokrotnie „ceprostrady". 
mimo Mężnych protestów społeczeństwa, 
które dotknięte do żywego karygodnym 
niszczeniem Tatr domagało się natychmia
stowej realizacji Parku Narodowego w Ta
trach. Rychłego ogłoszenia rozporządze
nia o Tatrzańskim Parku Narodowym do
magała się jednak przede wszystkim Pań
stwowa Rada Ochrony Przyrody a delegat 
ministra W. R. i O. P. do -spraw ochrony 
przyrody rektor Uniwersytetu Jagielloń
skiego prof. Szafer na znak protestu prze
ciwko szkodliwemu przewlekaniu sprawy 
ustąpił ze swego stanowiska.

Podstępna kampania
I dopiero 7-go stycznia b. r. na konfe

rencji w Min. W. R. ii O. P. tekst rozporzą
dzenia o Parku Tatrzańskim  uzgodniony 
został z Min. Rolnictwa i Reform Rolnych, 
poczem miano przedłożyć projekt Radzie 
Ministrów w ciągu dwóch tygodni. Tym
czasem Ministerstwo Komunikacji mimo 
że jego przedstawiciel uczestniczył w fl
ip racowywaniu tekstu projektu rozporzą
dzenia Rady Ministrów, zażądało przedłu
żenia terminu do czterech tygodni celem 
opracowania projektu, który zna przecież 
doskonale. Równocześnie zaś w prasie, 
przeciwnej idei rzetelnej ochrony Tatr, a o- 
powiadającej się za uprzemysłowieniem 
tego klejnotu naszej przyrody, rozpoczęta 
się podstępna kampania przeciwko Parko
wi Narodowemu. W Zakopanem zorgani
zowano wiec górali, oczywiście bez udzia
łu zwolenników Parku Tatrzańskiego, któ
ry zaprotestował przeciwko tworzeniu par
ku i wybrał delegację do premiera.

Górale, występujący dziś przeciwko 
barkow i, nie wiedzą, że ich słuszne praw a 
będą zagwarantowane. Komisja organiza
cyjna Parku Tatrzańskiego uznała za ko
nieczne nie tylko utrzymanie pasterstwa 
tatrzańskiego i gospodarki na halach i to 
zarówno ze względów gospodarczych jak 
i w interesie zachowania swojszczyzny 
Tatr, ale nad to wyraziła postulat podnie
sienia poziomu pasterstw a i gospodarki na 
halach w kierunku jej wydajności. Komi
sja opowiedziała się przeciwko wykupy
waniu udziałów w halach przez element 
napływowy i za niezbędnym respektowa
niem istniejących na terenie Parku praw 
serwitutowych. Komisja pragnęła zacho
wania gospodarki T atr tylko w stosunku 
do miejscowej ludności góralskiej, zatrud
nionej od wieków pasterstwem lub gospo
darką leśną. Natomiast wypowiedziała się 
przeciwko elementowi napływowemu, któ
ry szczególnie w okresie powojennym na
bywał od górali ich parcele lub prawa w  
celu prowadzenia przemysłu hotelowego 
lub turystycznego i stanowi dla sprawy 
zachowania T atr pierwiastek obcy a  na
wet niszczycielski. Prawo wywłaszczenia 
takich elementów musi być zachowane.

Należy wyrazić nadzieję, że wszelkie 
knowania przeciwników zachowania Tatr 
w ich postaci nienaruszonej nie odniosą 
żadnego skutku i że raczej skłonią te czyn
niki w rządzie, które ustosunkowały się 
przychylnie do przedstawionego projektu 
rozporządzenia o Parku Tatrzańskim, do 
wywarcia nacisku na kunktatorów, by nie 
odwlekali rozstrzygnięcia. Czas już na 
ostateczną decyzję, żądamy Parku Ta
trzańskiego według projektu, zgłoszonego 
rządowi 14-go m aja ub. r., który chce za
chować Tatry dla narodu a nie dla „prze
mysłowców".

T . At,
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Lokale handlowe
SPRZEDAM skład spożywczy, delikatesy, wina 
wódki, skład’ 12 metrów długi, mieszkanie, do
bry punkt, w arunki dogodne. Oferty „Siedem 
Groszy" pod „Sprawy rodzinne“ 2754d. 679'.'
SKLEP obsłerny (narożnik) z dwoma pokojami 
w Katowicach obok Parku Kościuszki do wy 
najęcia. Czynsz zł. 95 miesięcznie, bez odstęp
nego. Oferty „7 Groszy“ pod 2815 d. 5783

MŁODE małżeństwo poszukuje restauracji do 
wynajęcia. Oferty do „7 Groszy“ pod „Restau
rac ja“. 5795

KIOSK spożywczy w Bełku do sprzedania. Ofer
ty  „7 Groszy“ pod 2831 d. 5792

POSZUKUJĘ składu kolonialnego do wynajęcia, 
najchętniej w wiosce. Oferty do „7 Groszy“. 

_______________________________________ 5762

DO sprzedania zakład fryzjerski damsko-męski 
lub jego urządzenie. K. Potschmiela, W ielkie 
Hajduki, ul. 16 lipca 21. 5760
LOKAL handlowy z magazynami, nadający się 

różnych przedsiębiorstw przy głównej ulicy 
w W ielkich H ajdukach od 1 lipca do wyna
jęcia. Kazimierz Antaszek, W ielkie H ajduki, ul. 
Marsz. Piłsudskiego 137 m. 1. 5823
SKŁAD spożywczy w dobrym położeniu zaraz 
do sprzedania. Oferty „7 Groszy“ pod 2850d 
__________________________________________5825
ZAKŁAD fryzjerski w Katowicach dobrze za
prowadzony do sprzedania. Oferty do „7 Gro
szy“ pod 2847d. 5827

DOBRA piekarnia — cena 1.800 — czynsz 100 
sł. — do wynajęcia. Piotrowice, Piłsudskiego 2. 

_______    5802
SPRZEDAM sklep kapeluszy damskich, dobrze 
zaprowadzony w centrum Katowic. Oferty „7 
Groszy" pod 2864d. 5813
PIEKARNIĘ okazyjnie sprzedam. Bobrowniki
Si., ul. Tarnogórska 1. 5835
DOBRZE zaprowadzoną filię piekarską w Cho
rzowie II z powodów odemnie niezależnych za
raz sprzedam. Zapytania: Chorzów II, 3-go 
Maja 59._________________________________ 5857
DO sprzedania skład nabiału. Oferty „7 Gro
szy" pod 2915d. 5897
DOBRZE prosperujący skład czekolady, owo
ców I jarzyn w centrum  przy Katowicach z 
poowdu wyjazdu zaraz do sprzedania, 2.800 zł. 
Oferty do „7 Groszy" pod 2918d. 5898
DOBRZE zaprowadzony skład kolonialny z 4- 
pokojowym mieszkaniem, czynsz 70 zł, z po
wodu w łasnej realności zaraz sprzedam. Go
tów ka 3.600 zł. Oferty „7 Groszy“ pod „Dobra 
egzystencja“.______________________________6870
DOBRZE zaprowadzony skład kolonialny w 
'dobrym położeniu od zaraz do sprzedania. O 
ferty  „7 Groszy" Chorzów pod „K. D. 828".

- 5871

WARSZTAT kowalski z urządzeniem 1 miesz
kaniem  w Dąbrówce W ielkiej do wynajęcia 
lub do sprzedania. W iadomość: Mała Dąbrów
ka, Grażyńskiego 10 m. 2. 5902

DOBRZE zaprowadzony od la t 40 skład tow a
rów  krótkich w Siemianowicach w bardzo do
brym  położeniu korzystnie do sprzedania. Ce
na  10.000 zł. Oferty „7 Groszy“ pod 291 ld.

5904

STARO zaprowadzony skład spożywczy w środ
ku  wsi, 20 m inut od dworca, obok Mikołowa 
do sprzedania, niski czynsz. Do objęcia od 1. 
V. lub 15. V. 38 r. Oferty do „7 Groszy“ pod 
2898d.____________________________________ 5906

SPRZEDAM dobrze zaprowadzone biuro ogło
szeń w Katowicach. Potrzeba 750.—• zł. Oferty 
do „7 Groszy" pod 2902d. 5890

Matrymonialne Doszukują

Szuka pokoju
POSZUKUJĘ próżnego pokoju w Katowicach 
lub okolicy. Oferty „7 Groszy“ pod 2863d.

______________________ 5814
POSZUKUJĘ pokoju ewent. dwa w Katowicach-
Chorzowie. Oferty „7 Groszy" Chorzów pod
„W arunki 818“. 6864

POZNAM w celu ożenku sam otną panią od 45 
lat z umeblowaniem. Zgłoszenia pod „Facl.o 
wiec" 2802d. „Siedem Groszy". 5771
SZUKAM dla szwagra ładnej, solidnej panny 
do lat 24, k.tóra zamiłowanie w kupiectwie i 
posiada gotówki od 10.000 zł. wzwyż dla po
większenia interesu. Szwagier posiada skład 
bławatny i kamienicę. Oferty „Siedem Groszy" 
pod 2756d. 5775
KAWALER lat 29, rzemieślnik poszukuje pan
ny lub wdowy do lat 30 z gotówką do powięk
szenia interesu. Cel m atrym onialny. Oferty 
nieanonimowe z fotografią, którą zwrócę do 
„Siedem Groszy" pod 2762d. 5777

URZĘDNIK grupy VIII, lat 26, ewangelik, n ie
poszlakowany, pozna pannę do lat 22, z dobrej 
rodziny, przystojną, m ajętną, wykształconą. 
Cel m atrym onialny ‘ — fotografia. Anonimy w 
kosz. Dyskrecja. Zgłoszenia „7 Groszy", Biel
sko pod „Poważnie“. 5764

CHCESZ wyjść ZA MĄŻ — OŻENIĆ SIĘ, A 
NIE MASZ ODPOWIEDNICH ZNAJOMOŚCI, 
PRZYJDŹ LUB NAPISZ, W IELKI WYBÓR BO
GATYCH PAN — PANÓW NA STANOWI
SKACH POLECA BIURO G. BRYCH, KATOWI
CE, Młyńska 22, I p., teł. 332-70. D yskrecja za
pewniona. 5839

PANNA w średnim wieku, m aterialnie nieza
leżna, gospodarna, wyjdzie za mąż za kawalera 
— wdowca z odpowiednią egzystencją. Oferty 
z fotografią do Biura G. Brych, Katowice, Młyń- 
ska 22.___________________________________ 5838
PANNA starsza, katoliczka, pozna pana od lat 
50—55 na dobrym stanowisku. Cel m atrym o
nialny. Oferty „7 Groszy" Katowice pod „Ucz
ciwa 820“. 5866
KAWALER, la t 30, ze zajęciem, szuka panny 
lub wdowy wysokiego wzrostu, najchętniej 
W ielkopolanki, celem ożenku. Oferty „7 Gro
szy" Chorzów pod „W ielkopolanka 825“. 5868
WDOWIEC, lat 31, katolik, z 1 dzieckiem, wy
soki, ze stałą pracą, własnym mieszkaniem, 
szuka panny celem rychłego ożenku. Oferty z 
fotografią „7 Groszy" Chorzów pod „Ślązak 
826". 5869
KAWALER, lat 31, poszukuje Pani, k tóra może 
zagwarantować posadę, w celu m atrym onial
nym. Zgłoszenia „7 Groszy" Katowice pod „O- 
żenek". 6854
WDOWA, la t 46, bezdzietna, właścicielka domu 
poszukuje męża do lat 66 z gotówką. Oferty 
„7 Groszy" Chorzów pod „M. P. 809“. 5858
FACHOWIEC, ślązak, la t 87, na stanowisku w 
przemyśle, * większą gotówką i w łasnym m ie
szkaniem, szuka panny lub wdowy z gotówką 
lub jakim  Interesem. Cel matrym onialny. Ofer- 
ty „7 Groszy" pod „N. W. 812“.__________ 5861
WDOWIEC, la t 84, z dziećmi, na  stałej posadzie 
pragnie poznać pannę lub wdowę bez dzieci 
od la t 25 do 32. Oferty z fotografią „7 Groszy" 
Chorzów pod „Ożenek 834“. 5875
WDOWIEC, la t 55, właściciel kamienicy, szuka 
panny lub bezdzietnej wdowy ponad 40 la t z 
gotówką .Cel m atrym onialny. Oferty „7 Gro
szy" pod 2905d. 5893
KAWALER, la t 86, przystojny pragnie poznać 
pannę lub wdowę z oszczędnościami. Cel m a
trymonialny. Oferty „7 Groszy“ Chorzów pod 
„G. S. 831"._____________________________ 6872
WDOWA, la t 60, m ajętna, zapozna wdowca 
bezdzietnego z gotówką do 6.000.— zł. Cel m a
trymonialny. Oferty „7 Groszy" pod 2917d.

5901

MAM lat 84, przystojny, m aterialnie niezależ 
ny, branża rzemieślniczo-kupiecka, poznam 
panią, wysoką, dobrze wychowaną.. W yczer
pujące listy do „Siedem Groszy" pod 2892d. A 
nonimy kosz. 5914

SAMODZIELNA panna z posagiem 9.000 zł. 
poślubi inteligentnego pana. Sosnowiec, FIo-
r la ś s ta        lymiwnni umiani

Z g u b i o n e
ZGUBIONO lornetkę-okulary. Znalazcę wyna
grodzę. Jankiewicz, Katowice, Żwirki i W igu
ry 2. 5916

2 POKOJE z kuchnią w Katowicach lub okoli
cy poszukuje się. Zgłoszenia pod 2844d do „7 
Groszy“. 5829
POKÓJ z kuchnią w Katowicach lub okolicy 
poszukiwany. Płacę czynsz rok z góry lub 
koszta eksmisyjne. Oferty „7 Groszy" pod 
2839d.  5831
POSZUKUJĘ 2—3-pokojowego mieszkania od 
zaraz lub później w Katowicach, daję odstęp
ne. Oferty „7 Groszy" pod 2874d. 5807

SZUKAM pokoju z kuchnią wprost od gospo
darza w centrum  lub przedmieściu. Oferty „7
Groszy“ pod 2835d. 5833
STARSZE bezdzietne małżeństwo szuka miesz
kania, pokój z kuchnią. Czynsz płacę za parę 
lat z góry. Oferty do „7 Groszy" pod „224“. 
 _________  5838

Obrót ntenleżny
MAM 5 tysięcy, którym i bym wstąpił do spół
ki. Propozycje kierować do „Siedem Groszy“ 
pod „Spółka“. 5797
WSPÓLNIKA do otwarcia fabryki lemoniady 
poszukuje. Kapitał 1.000 zł. Zgłoszenia do „7
Groszy“, Mysłowice pod „1000". 5757

CICHEGO wspólnika poszukuję, 250.— zł mie
sięcznie gw arantuję, najm niej 3.500.— potrzeb
ne, gw arancja pewna. Oferty „7 Groszy" pod 
2858d. 5819

POSZUKUJĘ wspólnika z gotówką 3.000 zł, 
zysk 100%. Oferty „7 Groszy" pod 2857d. 
__________________________________________5820
MAM tysiącpięćset, oczekuję solidnych propozy- 
cyj, jako wspólnik dobrego interesu z współ
pracą przystąpię. Poważne oferty „7 Groszy" 
Mysłowice 400. 6852
15—-20.000 na I hipotekę oddam (częściowo) na 
Chorzów, H ajduki, Świętochłowice. Oferty „7 
Groszy" Chorzów pod „D. C. 832“. 6873

POSZUKUJĘ wspólnika lub wspólniczki do do
brze prosperującego przedsiębiorstwa z kap i
tałem zł 500.—. Oferty „Siedem Groszy" pod 
2889d.____________________________________ 6921

WSPÓLNIK (inteligent), gotówka 4.000.— do 
rentownego składu w centrum Katowic potrzeb
ny. Oferty „Polonia" — „xyz". 6935

K u p n a

STARE samochody, motocykle, maszyny róż
nych rodzajów, żelazo zużyte, opony samocho- 
we skupuje W ładysław Cebo, Sosnowiec, ul. 
Naftowa 18, tel. 615-43. 6928
KUPIĘ motocykl 850—600 gm. 400 ił. gotówką, 
reszta spłata 50 zł. miesięcznie. Oferty poste re
stante Orzesze „Motocykl". 5768

Mieszkania wolne
POKÓJ z kuchnią do wynajęcia. Żory, ul. Brzo
zowa nr. 6. Piwowarski. 6770
DO wynajęcia od zaraz komfortowy pokój z te
lefonem i łazienką. Katowice, W ojewódzka 17, 
m. 7._____________________________________ 6798
2 POKOJE i kuchnia z wygodami do wynajęcia.
Szopienice, Sienkiewicza 10. 6799

POKÓJ z kuchnią, czynsä 15 zł. oddaję. Kato
wice, Andrzeja 11-19. 5800

2 % POKOJOWE mieszkanie z kom fortem  od 
1 m aja do wynajęcia. Brynów, Kościuszki 186. 
__________________________________________ 5759
4-POKOJOWE mieszkanie 1 pełnym kom for
tem w willi od zaraz do wynajęcia. Katowice, 
Topolowa 23. 6841

3 POKOJE z kuchnią w  starym  domu do wy
najęcia. Mała D ąbrówka (Surowiec), Szpital
na 2. 5908

POKÓJ w willi, 10 m inut od rynku 1 garażem
lub bez do wynajęcia. Zgłoszenia „Siedem 
Groszy" pod „E. T." 2897d.______________ 5918

MIESZKANIE czteropokojowe, kom fort w wil
li (10 m inut od rynku) z garażem lub bez do 
wynajęcia. Zgłoszenia „Siedem Groszy" pod 
„H. Ch." 2896d. 6917

R ó ż n e

Nauka I wychowanie
KROJU wyuczam. Tarnowskie Góry, Kościelna 
15. Zapisy codziennie. 6791

PRZYJMUJE się jeszcze na naukę stenografii, 
pisania na  maszynie o ra ł języka polskiego i nie
mieckiego. Katowice, Zabrska 16, m. 11. 6766

BUCHALTER YMNE Współczesne W ykłady“, 
Warszawa, Nowogrodzka 48, gw arantują wlelo- 
dziedzinową samodzielność — natychmiastowy 
warsztat pracy! Zamiejscowym korespondencyj
nie. 5767

P. P. KRAWCY! Najmodniejszego kro ju  mę
skiego o pięknych liniach ściśle według żurnala 
z gw arancją bez poprawek wyuczam. Łukow
ski, Katowice, M ariacka 7 m. 7. Zamiejscowi 
informacje listownie, 6860

LEKCYJ stenografii i pisania na maszynie u- 
dziela Morawska, Chorzów II, 3-go Maja 94.

5879

UCZ się stenografii, koncentrycznego maszyno
pisom i korespondencji w obu językach, a 
znajdziesz posadę. Katowice, Plebiscytowa 4, 
m. 4. 5911

FOKSTERJERKA gładkowłosego (szczenię) ku 
pię. Zawiadomić — Jędryszczyk — biuro Niem
ce — Kazimierz k. Strzemieszyc. 5786
POSZUKUJE się eiektr. magli wraz z mieszka
niem na terenie G. Śląska. Kellerman, Siemia
nowice, ul. Pszczelnićza 4/5. 6784
PIANINO kupię, podać cenę. Katowice, K ra
kowska 126, P iekarnia. 5717

UWAGA KUPCY! Poczki z firm y Smakosz, 
Chorzów II, Bytomska 84, pod nr. 67654 „Kar* 
mel" Piwko są fałszowane i ostrzega się Szan. 
Kupców i klientelę przed nabywaniem !ch< 
Sprawę skierowałem na drogę sądową. B. Ja* 
kubik, W ein owiec, (dawniej H ajduki), u lica 
Agnieszki 22. 6789

KOSTIUMY teatralne, smokingi, fraki, cylindry, 
czysta i tanio wypożyczam. Katowice, Stawowa 
16, m. 8.___________________________ ,______5751
LEKARZ DENTYSTA Baumgayten przyjm uje 
Katowice, Młyńska 6. Usuwanie bezbolesne. No
woczesne Laboratorium  Zębów. Rentgen, dia
termia, kwarcówka. — Ceny przystępne. Tele- 
fon 341-64._______________________________ 5090
BRZYTWY, nożyce, maszynki do mięsa szlifuję 
pod gwarancją. B. JASIECKI, Katowice, P le
biscytowa 6. 5667
DR. MED. HERWICH, Katowice, przeprowadził 
się z ul. 3-go Maja 40 na ul. Kościuszki 29.

W  KTÓREJ miejscowości mógłbym otworzyć 
zakład fotograficzny? Oferty „7 Groszy" pod 
2851d.____________________________________ 5824
STAJNIA w śródmieściu Katowic do wynajęcia. 
Zgłoszenia pod 1110 do „7 Groszy". 5844
ZA długi mej żony W iktorii z domu Potem pka 
nie odpowiadam. Ciok Sylwester, Orzegów. 
_________________________________________ 5845
OŚWIADCZENIE. W ykluczam córkę Emilię za
mężną W ala. Jako dziecko wydziedziczam ją  
z wszelkich praw  majątkow ych oraz ostrze
gam przed udzielaniem jej jakiegokolwiek k re
dytu, za który nie biorę odpowiedzialności i nie 
ręczę. Fr. F ijak, Kamienica. 5846
STARSZY kaw aler poszukuje panny z gotówką 
250 zł na założenie wspólnego interesu. Poślu
bienie nie wykluczone. Oferty „7 Groszy" Cho
rzów pod „S. P. 817“. 5863

PIERWSZORZĘDNA Pracow nia Sukien, Okryć 
Damskich i Dziecięcych wykonuje wszelkie ro 
boty wchodzące w zakres krawiecwa, ceny 
konkurencyjne. Katowice, ul. Francuska 17 
m. 9._______ 5894

LISTY, oferty, tłumaczenia, maszynoprzepisy- 
wanie, tanio, szybko, dyskretnie: „Tempo", Ka
towice, Słowackiego 17. 5934

m i l i o n e r  u d u s i ł  s i ę  Człewicłt zc stołowymi płucami
WE WŁASNYM SKARBCU" Tragedia syna milionera

Tragiczna śmierć spotkała znanego w  
Atenach milionera greckiego, A postolosa

Dwadzieścia lat temu Apostolos Ku- 
sikuilas był zupełnie ubogim młodzieńcem. 
W yemigrował do Ameryki szukać chleba. 
Pracując jako goniec w  pewnej cukierni 
greckiej, w  krótkim czasie dorobił się kil
kunastu dolarów oszczędności.

Z tymi kilkunastoma dolarami zaczął 
spekulacje giełdowe i handlowe, które po 
dziesięciu latach zrobiły go człowiekiem  
bogatym, a po latach 15-tu milionerem. 
Mając dosyć bogactwa, zlikwidował swe 
interesy w  Ameryce i powrócił do ojczy
zny, gdzie prowadził życie spokojne, w  
wielkich dostatkach.

Przed dwoma tygodniami Apostolo? 
Kuskitlas znikł bez śladu. Policja przypu
szczała, że został porwany przez gang
sterów, którzy trzymają go w  ukryciu ; 
zamierzają wym usić na jego rodzinie okun 
Tajem nica została wyświetlona przypad

^^D om ow nicy  milionera zauważyli, łe

jego ulubiony pies zatrzymuje się ciągle 
przed opancerzonym wejściem do małego 
skarbca, który milioner posiadał przy 
swoim gabinecie i gdzie przechowywał 
swe kosztowności i gotówkę.

P ies drapał łapą drzwi skarbca i wył 
przy tym rozpaczliwie. W ezwano ślusa
rzy. Otworzenie drzwi skarbca, nie było 
rzeczą łatwą. Musiano sprowadzić spe
cjalne, poruszane elektrycznością świdry 
Kiedy skarbiec został otwarty, oczom 0- 
becnym przedstawił się straszliwy widok 
Nieszczęśliwy milioner leżał martwy na 
podłodze! . . .

Prawdopodobnie zmarły w szedł do 
skarbca i przez nieuwagę zatrzasną' 
drzwi za sobą. W obec znacznej grubość 
opancerzonych drzwi, nikt nie słyszał je 
go krzyku i nieszczęśliwy udusił się ? 
iraku powietrza.

Z Miami Beach na Florydzie donoszą, 
że syn milionera Suita, Fryderyk, obcho
dził ostatnio 26-tą rocznicę urodzin. Mło
dzieniec ten posiada takie słabe płuca, że 
trzeba mu je rozszerzać sztucznie.

Przed dwoma laty, odbywając dla 
rozrywki podróż dokoła świata, młody 
Suit, zachorował w  Pekinie na szkarla
tynę. Wkrótce potem oddychanie ząfzę- 
lo mu sprawiać coraz większe trudno
ści. Płuca odm awiały nieszczęśliwemu 
młodzieńcowi posłuszeństwa, to też gro
ziła mu śmierć od uduszenia. Dla ocale
nia go trzeba było sprawić mu jak naj
rychlej maszynę, zwaną „żelaznymi płu
cami“, która uwalnia chorego od ko- 
'ieczności oddychania.

Jest to skrzynia, z której choremu 
vystaje tylko głowa. W ewnątrz niej 
najdują się tłoki, poruszane elektrycz- 

lością. Co 4 sekundy usuwają one ze 
krzyni powietrze, aby klatka pie-siowa 

:horego mogła się rozszerzyć. W  taki 
sposób motory elektryczne „oddychają“ 
za młodego Suita już od dwu lat. C h o r*

nie może opuścić sw ego stalowego w ię
zienia na dłużej, gdyż udusiłby się.

Kuracja młodzieńca kosztowała do
tychczas jego ojca 250.000 dolarów. Sam  
transport chorego z Chin do Ameryki ko
sztował ogromnie drogo. „Płuca żelazne“ 
trzeba było umieścić na specjalnym au
cie ciężarowym, aby motory elektrycz
ne pozostaw ały w  ciągłym  ruchu. Chore
mu tow arzyszyło dwudziestu pięciu lu
dzi — lekarzy, pielęgniarek, inżynierów, 
elektrotechników i mechaników, w iozą
cych zapasowe „płuca żelazne“, W szy
scy  oni odbyli wraz z chorym podróż 
przez Ocean Spokojny.

Dalsza kuracja młodego Suita będzie 
. kosztowała jeszcze siedem milionów do
larów. Nadzieja na wyzdrowienie cho
rego wzrasta, gdyż stan jego wyraźnie 
się polepsza. Obecnie młodzieniec może 
opuszczać swoją skrzynię stalową już na 
dwadzieścia minut dziennie. W edle opi
nii lekarzy, kuracia potrwa jeszcze od 4 
do 5 lat. (m&
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Polska prowadzi 2:0
W  piątek rozpoczął się w W arszawie na kor

tach Legli międzypaństwowy mecz tenisowy 
Polska — Niemcy o puchar, ufundowany przez 
am basadora Rzeszy w W arszawie von Moltke. 
Pierwszego dnia rozegrano dwa spotkania, za 
kończone dwoma zwycięstwami Polaków.

Tioczyński pokonaj Gocpferta 9:7, 6:4, 6:1, 
a  Hebda odniósł zwycięstwo nad Dełttnerem 
6:2, 6:3, 6:2.

Tłoczyński wygrał po ciężkiej walce w pier- 
wszych dwóch setach. Niemiec grał doskonale 
w pierwszym secie, umiał jeszcze naw iązał 
walkę w drugim, ale nie wytrzymał tempa do 
końca. W ostatnim  secie Goepfert załamał Się 
I Tłoczy ński panował już zupełnie na korcie.

Przebieg walki ilustruje doskonale stosunek 
gemów. W pierwszym secie Tioczyński prowa
dzi 2:1, następnie prowadzenie obejm uje Nie
miec, popraw iając na 4:2, 5:3 1 6:5. 1'łoezynski 
wyrównał, ale Niemcowi znowu udało się uzy 
sk a ł prowadzenie 7:6. Ostatnie dwa gemy uzy
skał Polak, rozstrzygając seta na swoją ko
rzyść. W  drugim secie Goepfert zdobył tylko 
pierwszego gema, poczem prowadzenie obejmu
je Tioczyński i nie oddaje go już do końca seta, 
m ając kolejno 2:1, 3:2, 4:3 i 6:4. W trzecim se
cie pierwszego gema zdobył Polak, Niemiec z 
najwyższym wysiłkiem wyrównał, oddając na
stępne gemy prawie bez walki.

W  drugim spotkaniu Hebda górował zdecy
dowanie nad przeciwnikiem. Był od niego 
bardziej regularny, mijał go łatwo przy siatce 
1 praw ie przez cały czas nie wypuszczał inicja
tywy ze swoich rąk, Niemiec był zresztą już po 
pierwszej wymianie piłek bardzo speszony I nie 
staw iał większego oporu. Stosunek gemów 
przedstawiał się następująco: w pierwszym se
cie Hebda prowadził 3:0, 5:1, 5:2, 6:2, w dru
gim 3:0, 3:1, 5:2, 6:3, w trzecim 3;0, 3;1, 4:1, 5:1, 
6:2, 6:2.

Na ogól obaj Niemcy wykazali rażący brak 
kondycji i nie wytrzymali do końca tem pa. Z 
gości bardziej efektownie walczył Goepfert.

W  sobotę w drugim dniu zawodów odbędzie 
się gra podwójna panów i gra mieszana, W 
grze podwójnej panów walczyć będą para Ba- 
worowski — Spychała contra Goepfert Beuth- 
ner, a  w grze mieszanej para Jędrzejow ska — 
Baworowski contra Enger — Delimer.

Po zawodach odbędzie się uroczyste wrę
czenie Jędrzejowskiej nagrody wędrownej ZZ. 
dla najlepszego sportowca polskiego.

Weire - Ingsslawia W
W piątek rozpoczął się w Zagrzebiu mecz 

tenisowy Węgry — Jugosławia o puchar Euro 
py Środkowej.

W pierwszym spotkaniu Kukuljevic (Jugo

300 konkurentów Piątki w biegu 
przez Berlin

W nadchodzącą niedzielę odbędzie się w 
Berlinie doroczny międzynarodowy uliczny bieg 
na przełaj na dystansie 25 kim.

W biegu tym, jak wiadomo, startować bę 
dzie zeszłoroczny zwycięzca w tej imprezie, Po
lak Fiałka. Lista zgłoszeń obejmuje przeszło 
300 zawodników. M. inn. startować będzie elita 
biegaczy niemieckich oraz szereg zawodników 
zagranicznych.

Pani® nie *ta biegał 
na przelai

X powodu braku zgłoszeń, wileński OZLA 
Odwołał, wyznaczony na niedzielę nadchodzącą, 
bieg na przełaj pań o mistrzostwo Polski.

— Zakończone zostały mistrzostwa Węgier 
w tenisie stołowym. Tytuły zdobyli: w grze po- 
jedyńczej panów — Barna przed Sehmiedlem, 
w  grze pojedynczej pań — Rumunka Adelstein 
przed W ęgierką Ferenczy, w grze podwójnej 
panów : Barna — Boros, w grze mieszanej: Ve- 
regy — Barna.

— Najlepszy tenisista świata, Amerykanin 
Budge," uda się w maju do Europy i startować 
m a w mistrzostwach Wimbledonu, a następnie 
w mistrzostwach Francji.

— Jak  wiadomo, prem ier nowego rządu 
francuskiego, p. Daladier, skreślił znakomitą 
większość podsekretariatów stanu. Przy tej o- 
kazji ofiarą padł również dotychczasowy pod- 
sekretariat stanu dla WF. i sportu. Zagadnienia 
te  podporządkowane zostały bezpośrednio m i
nistrowi oświaty.

P rasa sportowa Francji prowadzi kampanię 
na  rzecz przywrócenia podsekretariatu stanu 
W F i sportu.

stawia) pokonał Dalosa (Węgry) 2:6. 6 1, 9:7 
Dalszych setów nie rozegrano, gdyż Węgier u 
legł wypadkowi pęknięcia żyły w nodze i zo 
stał odwieziony do szpitala Zgodnie z przepi

sami zwycięstwo przyznano Jugosłowianinowi 
W drugim spotkaniu Węgier Gabory poke 

nał Pa ladę 3:6, 7:5. 6:4. 1:6, 6:4.
Po pierwszym dniu stan meczu brzmi 1:1

mm

M m  i i
Dalsza z kolei niedziela rozgrywek w mi

strzostwach piłkarskich Śląska przewiduje u 
dział w rozgrywkach około 70 zespołów, z tego 
siłą rzeczy najcickawiej zapowiadają się mecze 
w Lidze Śląskiej, cieszącej się obok rozgrywek 
o mistrzostwo L'gi Państwowej najliczniejszą 
frekwencją ze strony publiczności.

W Lidze Śląskiej na plan pierwszy wybija 
się spotkanie w Katowicach pomiędzy Policyj
nym KS. a Dębem. Oba zespoły jakkolwiek nie 
wykazują rewelacyjnej formy, to jednak dają 
się być równe. Mecz odbędzie się na boisku Po
licyjnego przy ul. Bankowej o godz, 16-tej i ze 
względu na najlepszą obsadę będzie najcieka 
wszym wydarzeniem w Katowicach, bo jak się 
dowiadujemy, Policyjny szykuje się na Dębią- 
ków specjalnie starannie.

Term inarz rozgrywek przewiduje w poszczę 
gólnych klasach następujące spotkania:

Liga Śląska: Policyjny KS — KS Dąb, W a
wel Nowa Wieś — Śląsk Świętochłowice, Con
cordia Knurów — Slovian Katowice, Naprzód 
Lipiny — Czarni Chropaczów. Będzie to sensa 
cyjne spotkanie na boisku w Llpinach. KS 06 
Katowice — KS Chorzów.

Klasa A grupa I: KS 09 Mysłowice — Na
przód Katowice, TS 20 Nikiszowiec — IFC Ka
towice, Pogoń Katowice — Stadion Mikołów, 
Kol. PW. Katowice — Ligociańka, KS 06 Mysło
wice — ITS Szopienice.

Grupa II: KS 22 Mała Dąbrówka —- KS 07
Siemianowice, Iskra Siemianowice —• KS Byt* 
ków, Jedność Michałkowice — Ruch Radzion
ków, Strzelec Szarlej — Orzeł Wełnowiec.

Grupa III: AKS rezerwa — Naprzód Ruda 
(godz. 4-ta), Poniatowski Godula, Pogoń N. By 
tom — KS 27 Orzegów, Śląsk T am . Góry — 
Kresy Chorzów •— Ruch rezerwa.

B, liga grupa I: Naprzód rezerwa Lipiny — 
Dąb rezerwa (godz. 14-ta), KS Orzesze •— W a
wel rezerwa Nowa Wieś, Strzelec Zgoda — 
Śląsk Kończyce.

Grupa II: TS Murcki — Unia Kosztowy, TS 
Rozwój Katowice — KSM Kostuchna, Powsta
niec Giszowiec — Diana Katowice, ZS Szopieni
ce — KS Piotrowice, Naprzód Szopienice — 
Powstaniec Brzezinka.

Grupa III: IKS Tarn. Góry — Chorzów re
zerwa, KS 25 Wełnowiec — Odra Miasteczko, 
Fortuna Brzozowice — Brynica, Świerklaniec — 
Strzelec Nakło.

Klasa B grupa I: Strzelec Tychy — Llgoń
Janów, Strzelec Stary Bieruń — Stadion Ty
chy, Rlok Krasowy — Strzelec Larysz.

Grupa II: Piast Pawłów — Strzelec Łaziska 
Górne.

Grupa III: Dąb druga rezerwa — Zetka (go
dzina 14-ta w Dębie), H ajduczanka — ZKS Ka
towice, AKS rezerwa druga — TGS Pole Za
chodnie.

Początek wszystkich spotkań o godz. 16-tej.
Do wszystkich gospodarzy boisk zwracamy 

się z prośbą, by zechcieli możliwie zaraz po za

wodach podać drogą telefoniczną wynik zawo
dów na nr. łei. 349-82, 349-83. Redakcje sporto
we pism: „K uriera Wieczornego“, „Pokml“ i 
„Siedem Groszy“.

— „Strzelec“ Podlesie — T.I.C. Chorzów I 
11:2 (5:0). Zawody piłki nożnej rozegrane w 
Podlesiu zakończyły się wysokim zwycięstwem 
drużyny TlC-a.

— RKS Radzionków — Strzelec Kalety 2:5 
(2:2). Spotkanie piłkarskie.

Kruk z Polonii zagra w Ruchu
Znany piłkarz śląski, Kruk z Katowic, wy

chowanek KKS Pogoń, który w ostatnich 
dwóch latach w czasie odbywania służby woj
skowej w stolicy grał w zespole warszawskiej 
Polonii, walnie się przyczyniając do wejścia 
jej drużyny do Ligi Państwowej, otrzymał z 
Polonii zwolnienie i już w przyszłą niedzielę 
wystąpi w barw ach Ruchu z Wielkich Hajduk 
na meczu z W artą.

^ r o g r e u r u

Program imprez niedzielnych jest mstępu
jący:

W  W arszawie: Na kortach Legii o godz. 14 
zakończenie meczu tenisowego Polska — Niem
cy. W programie pozostałe single Hebda — 
Goepfert, Jędrr"jow ska — Enger i Tioczyński 
— Dettmer. Na stadionie W ojska Polskiego o g. 
16.30 mecz ligowy Polonia — Ruch. W  Domu 
Akademickim zakończenie szermierczych mi 
strzostw Polaki, O g, 9 elim inacje szabli. O g. 
11 półfinały a o 17-ej finały. W sali konferen
cyjnej Ministerstwa Komunikacji o g. 9 walne 
zebranie Związku Polskich Związków Sporto
wych, Na stadionie W ojska Polskiego o g, 11 
propagandowe zawody lekkoatletyczne w ra  
mach biegu sztafetowego Raszyn — Warszawa. 
W CIWF o godz. 9.30 walny zjazd lekarzy spor
towych,

W Łodzi finały mistrzostw bokserskich Pol- 
skt i mecr ligowy ŁKS — Wisła.

W  Krakowie meez ligowy Cracoria-—W arte 
i uliczny bieg na przełaj „Ilustrowanego Ex
pressu“

W  Chorzowie o godz. 16.80 mecz ligowy 
AKS — W arszawianka.

W  W ilnie mecz ligowy śmigły — Pogoń i 
bieg „Wyzwolenia W ilna".

W Poznaniu bieg „Kuriera Poznańskiego“ ,
W Bydgoszczy kolarski bieg na przełaj o 

mistrzostwo Polski,
W Nicei startu ją polscy jeźdźcy na między

narodowych zawodach konnych.
W Berlinie bieg przez Berlin z udziałem 

Fiałki.
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Śląsk - Warszawa o puchar młodych

Mecz pięściarski Polska —  Włochy 
6 sierpnia w Rimini

Polski Zw. Bokserski otrzym ał od związku 
włoskiego wiadomość, że mecz Polska — XVI« 
Chy rozegrany zostanie ostatecznie w dniu 6 
sierpnia w Rimini.

Zarząd P. Z. B. projektuje wysłanie druż,' 
■y polskiej na kilka dni przed meczem do 
W łoch na krótki obóz treningowy celem »czy 
■wyczajenia zawodników do klimatu.

W dniu 1 maja odbędzie się w Warszawie 
finał pokazu młodych, który rozegrany zosta 
nie pomiędzy najsilniejszymi okręgami — Ślą
skiem i W arszawą.

Będzie to pokaz młodych talentów pływa 
ckich ze Ślązakiem Jędrysikiein na czele.

Zawody odbędą się na pływalni YiWCA w go 
dżinach popołudniowych.

Zatwierdzenie nowych rekordów 
Europy i świata

Zarząd Międzynarodowej Federacji Pływa 
ckiej zatwierdzi! nowe rekordy świata i Euro 
py, a mianowicie:

100" m klasycznym — Cartonnet >Francja' 
1:09,8 min

400 m klasycznym Heina (Niemcy) 5:43 3
200 m dowolnym pań -  Van Veen (Holan 

dia) 2:24,6 min.
400 m dowolnym pań — Hveger (Dania) 

5:08.2 min.
400 m. grzbietowym pań — Feggelen (Ho 

landia) 5:41.4 min.
4x100 m. dowolnym pań—Dania 4:29.7, min 

  o-------
„  Przewódca niemieckiego sportu pływa 

"kiego, p. Hax. udzielił dziennikarzom wywla 
!u na temat przygotowań niemieckich do pb 
vackich mistrzostw Europy, które odbędą si 
i sierpniu r. b w Londynie

P. Hax stwierdził, że okres zimowy pozwi 
lit zawodnikom niemieckim na znaczne poprą 
—lenie wyników. W przygotowaniu zawodni

ków niemieckich do mistrzostw Europy znacz 
ną rolę odegra przymusowy odpoczynek, któ
remu pływacy niemieccy muszą się poddać w 
okresie od 1 do 31 maja. Reprezentacja Nie
miec na mistrzostwa Europy zestawiona zosta 
nie po mistrzostwach Niemiec, które odbędą 
•ię 9 i 10 lipca.

Zdaniem p. Haxa, najgroźniejszym przeciw 
okiem pływaków niemieckich będą Węgry.

Polka nowa gwiazda 
pływacka USA

Nieznana dotąd pływaczka polska s i Sta 
nach Zjednoczonych, Halina Tomska z U proli, 
uzyskała w łych dniach fantastyczny wynik na 
100 jardów stylem dowolnym. Wynik ten brzmi 
1:03 min.

— Ze względu na krótkość sezonu pływa 
ckiego w Polsce, trwającego właściwie od 
czerwca do września, zarząd PZP przystąpił d<" 
odpowiednich przygotowań już obecnie, i to 
-arówno w dziedzinie organizacyjnej, jak i pro 
agandowej.

W sezonie nadchodzącym PZP dołoi\ 
vszelkich wysiłków, aby dotrzeć z hasłami na u 
.i pływania i ratownictwa do wszystkich zakąt 
ków Polski. Referat organizacyjno - propagan 
Iowy jest w stadium opracowywania danych 

dotyczących stanu naszego pływactwa oraz 
większych państw  Europy,

Pytel zawieszony
W piątek nadeszła na Śląsk niespodziewana 

wiadomość, że czołowy gracz AKS, Franciszek 
Pytel zdyskwalifikowany został przez PZPN na 
cztery miesiące za podpisanie karty zawodni
czej do KS Wawel w Nowej Wsi.

Tymczasem w Nowej Wsi znajduje się graca 
tego samego nazwiska 1 Imienia, urodzony na
wet tego samego roku, tylko Innego miesiąca 1 
dnia.

Śląski OZPN przed wysłaniem karty de 
Warszawy, zbadał sprawę gruntownie, stwier
dził, że Pytel Franciszek z AKS-u nie ma nie 
wspólnego z Pytlem Franciszkiem  a Wawelu, 
ale w W arszawie panowie z WG I D. wykazali 
z miejsca wielki „spryt“, stwierdzili, że Pytel 
z AKS-u popełnił przewinienie i zawiesili go na  
4 miesiące. Pośpiech, z jakim  zdyskwalifikowa
no Pytla, nie badając sprawy, nie zapytująa 
władz śląskich, uważany jest na Śląsku za ce
lowe szkodzenie AKS owi, który w niedzielę ma 
spotkanie z W arszawianką. W arto też przy
pomnieć, że w WG. i D. PZPN u  zasiada kilku 
członków W arszawianki.

Bezpośrednio po ogłoszeniu dyskwalifikacji 
wyjechał do W arszawy prezes AKS-u mgr. Ko
rol, który ma sprawę na miejscu wyjaśnić. Czy 
jednak W arszawa odwiesi Pytla tak szybko 
jak go zawiesiła?

W każdym razie Jest to jeszcze jeden dowód 
„sprawnego działania“ stolicy w sporcie pol- 
skim.

•
— W szystkie mecze ligowe wyznaczone na  

dzień 29 m aja zostały na prośbę zarządu PZPN 
przełożone przez wydział gier i dyscypliny Ligi 
aa dzień 26 maja. W  ten sposób umożliwiono 
urządzenie w dniach od 27 m ają do 2 czerwca 
obozu treningowego dla reprezentacji Polski 
udającej się do Strasburga na mecz 5 czerwca 
z Brazylią o mistrzostwo świata.

— W ydział Gier i Dyscypliny Ligi PZPN U- 
karał za niesportowe zachowanie się na  zawo
dach ligowych graczy Łykę (Wisła), Lewandow
skiego (ŁKS) i Millera (ŁKS) naganam i, za* 
Niechciała, Majewskiego (Pogoń) ukarano S- 
tygodniową dyskwalifikacją.

— Pierwsza runda rozgrywek o puchar Pol
ski odbędzie się prawdopodobnie w dniu 21 
maja, tj. w dniu meczu Polska — Irlandia.

Skład Polski na mecz 
gimnastyczny 
z Włochami

Jak  Już podawaliśmy, w środę odbędzie «dę 
w Katowicach międzypaństwowe spotkanie gim
nastyczne pomiędzy Polską a Włochami. W 
dniu dzisiejszym naczelnik Związku Sokolstwa 
Polskiego p. Fazanowlcz z Poznania ustalił na
stępujący skład reprezentacji Polski: 

Pietrzykowski —Warszawa, Słozarek, Grusz
ka — Śląsk, Batyna — Bydgoszcz, Predella, 
Breguła I Śladek — Śląsk, Lewicki — Kraków.

K pi Szentplifiskl najlepszym 
szpadzistą

Zarząd Polskiego Związku Szermierczego 
przyznał nagrodę przechodnią, ufundow aną 
przez Polski Związek Szermierczy dla najlep
szego «spadzisty, kpt. Kazimierzowi Szempliń- 
skiemu z warszawskiej Polonii.

W ręczenie nagrody nastąpi w poniedziałek 
o godz. 17.30 w lokalu towarzystwa wiedzy 
wojskowej (Al. Szucha 29).

Pogoń Lwów najlepszym klubem 
sportowym Pc!skl

W czwartek odbyło się ostatnie przed nie
dzielnym walnym zgromadzeniem posiedzenie 
zarządu związku poi. związków sportowych, s l  
którym po dyskusji 1 rozpatrzeniu posiadanego 
materiału zdecydowano przyznać nagrodę ZZ 
dla najlepszego klubu sportowego w Polsce na 
p. 1938 lwowskiemu klubowi sportowemu „Po
goń“.

Drugie miejsce w klasyfikacji przyznano po
znańskiej Warcie, trzecie — Cracorll, a  « w a r 
te warszawskiej Polonii. Wręczenie nagrody od
będzie się podczas walnego zgromadzenia ZZ.

KOMUNIKAT SEKCJI LEKKOATLETYCZNEJ 
POGONI

Kierownictwo sekcji lekkoatletycznej KKS 
Pogoń komunikuje, że zapowiedziane na nie
dzielę zawody lekkoatletyczne o mistrzostwo 
klubu, przełożone zostały na 36 bm. 1 1 mają, 
tj. przyszłą sobotę i niedzielą

Zapaśnicy Imielina wygrywają 
w Krakowie

Mecz zapaśniczy rozegrany w Krakowi» 
między drużynami „Sokół" Imielin a miejscową 
„Legią“ zakończył się ponownym sukcesem 
"śląskich Sokołów, którzy ostatnio kroczą od 
zwycięstwa do zwycięstwa.

Ostatni sukces jest tym bardziej wartościo
wy, ponieważ został odniesiony po ciężkiej wal
ce. Jako całość drużyna „Sokoła" w zupełno
ści zadowolniła. Na zawodnikach znać dobry 
trening 1 kondycję fizyczną.

Zawody dały rezultat 13:12. W poszczegól
nych walkach zabłysnął znowu dobrą formą 
najlepszy zapaśnik „Sokoła" Pielorz. Wyróż
nili się obok niego Malcharek i Kosercryk. Z 
drużyny „Legli ‘ specjalnie nikogo nie można 
wyróżnić, całość jej prezentowała się dobrze.

Sędzia zawodów p. Tylko z Krakowa bj* 
wzorowym a rb i tre r
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Pasze na przednówku Wiosenny przegląd pasieki
Zeszłoroczny nieurodzaj, powodujący brak 

słomy, której jest przeważnie %  część dawnej 
ilości, oraz brak siana i koniczyny, zmusza nas 
do zastanowienia się, jakimi paszami będziemy 
rozporządzali. Normalnie najracjonalniejsze jest 
oparcie żywienia inwentarza o pasze własnego 
gospodarstw a: posiadanie dostatecznej ilości 0- 
kopowycK dobrej zakładki — bogatej w  białko 
(koniczyna, siano) i dobrych kiszonek — jest 
podstaw ą żywienia. Dążyć się powinno do tego, 
aby przez uprawę pasz i ziarna roślin kłoso
wych —  ograniczać możliwie spasanie kupnych 
pasz treściwych. W  tym roku sprawa przedsta
wia się nieco odmiennie, gdyż zawiodły i siana 
i strączkow e, a i innych ziarn jest mniej.

Dlatego też żywenie szczególniej krów mle
cznych, o lepszej wydajności, bez dokupna pasz 
treściwych, będzie niemożliwe.

Opiszemy najważniejsze pasze, które w nor
malnym roku posiada gospodarstwo. Pasze te 
dzielimy na objętościowe suche, bogate i ubogie 
w  białko, objętościowe soczyste i treściwe.

Z pasz objętościowych suchych dużą rolę 
w  żywieniu gra słoma; jest to pasza uboga w 
białko, gdyż słoma jara, lepsza od ozimej, za
w iera w  1 kg  1 — 11 gr. białka, podczas gdy 
ozima 5 — 6 gr. Służy ona raczej do wypełnie
nia przewodu pokarm owego. Dajemy jej dla 
bydła 5 — 8 kg, w  tym roku z konieczności 
zmniejszymy dawki do 3 —  4 kg. Lepszą jest 
słoma roślin motylkowych, (koniczyna, groch, 
wyka, bobik), gdyż zaw iera 32 —  35 kg  białka, 
a więc zbliżona jest do siana; jest ona jednak 
trudno straw na. Najlepsza jest słoma seradeli, 
zawierające w 1 kg  — 46 gr. białka.

Plew y zbóż jarych tak sam o jak słoma są 
bogatsze (14 gr. białka) ocf ozimych (7—9 gr.), 
plewy koniczyny (75 gr. b ia łka): i seradeli (81 
gr.) są używane prawie, jako pasza treściwa, 
tak są wysoko wartościowe.

Wszelkie rodzaje słana, a więc koniczyna 
(55 gr w 1 kg), seradela (92 gr białka w 1 kg), 
siano łąkowe (30—50 gr) są  paszą i bardzo 
zdrową. Skarmianie po 3—4  kg  tych pasz na 
krowę dziennie zapobiega jałowieniu i jest b. 
pomocne przy zwalczaniu gruźlicy. Największe 
znaczenie m a koniczyna, k tó ra  choć nieraz dro
go kosztuje, jednak opłaca się jako bardizo zdro
w a i mlekcpędna pasza.

Z pasz soczystych najważniejsze są okopo
we. Główną rolę w  żywieniu grają buraki, b ru
kiew, marchew, rzepa, zawierające 4 —  5 gr 
białka w 1 kg, dwukrotnie bogatsze w białko 
są  ziemniaki (9 g r). Buraków skarmiamy dla

KARTOFLE
sadzeniaki rakoodporne do n ab y c ia .

Skład Komisowej Sprzedaży 
Majętności C hw alibogow o I. 

KATOWICE, Hala Targowa Sklep 12.
Telefon 350-39.

pas pasz soczystych, dążyć do robienia dobrych 
kiszonek, a przede wszystkim do poprawy ja
kości łąk i do zasiewania koniczyn.

Częste zaglądanie do gniazda nie Jest po
żądane, a nawet szkodliwe: drażnimy przez to 
pszczoły, naruszamy norm alny bieg życia pnia,

Polska hodowla drobiu
nm 17-fym mieiscu

dobrych, mlecznych krów  do 40 kg, brukwi, ze 
względu na przykry zapach, udzielający się mle
ku tylko do 15 kg, ziemniaków dto 18 kg. Naj
lepiej jest daw ać różne pasze soczyste op. część 
buraków, część brukwi, łub też pół na pól bu
raki z ziemniakami ltd.

Marchew jest pierwszorzędną paszą w wy- 
karmie młodzieży.

Pasze treściwe własnego gospodarstw a są 
to  różne ziarna. Używamy zwykle ziarn pośled
nich, spasając strączkowe, ■ dajemy ziarna po- 
przetrącane, połówki itd. Skarmiać możemy 
wszelkie ziarna, a więc żyto (91 gr białka), o- 
wies (77), jęczmień (65), z motylkowych: 
groch (172 gr), bobik (193), wykę (200), pe- 
luszkę (170), i najbogatsze z nich ziarno łubi
nu (210 gr) niebieski, (270 gr) żółty. Dodatek 
strączkowych w ilości do 20 proc. ogólnej dawki 
paszy treściwej jest bardzo dobry, gdyż pod
nosi proc. białka w paszy, a przy tym ziarna 
strączkowych zaw ierają dużo wapna.

Pasze pochodzenia zwierzęcego, a więc "mle
ko, maślanka i serwatka, są dobrą paszą. Głów
ną rolę gra mleko, jako pełne lub też chude, 
(32 gr białka), w wychowie młodzieży (do 12 
itr.) i żywieniu trzody chlewnej; następnie ma
ślanka (29 gr białka), stosow ana dla cieląt star
szych np. dwumiesięcznych w ilości 6 — 7 Itr. 
dziennie.

Dla krowy o wadze 400 kg i wyżej możemy 
dać: 1) 20 kg buraków (lub 8 kg ziemniaków), 
5 kg  koniczyny, 3 kg siana, seradeli, pól kg 
plew, albo też 2) 20 kg  buraków, 5 kg koniczy
ny, 2 kg słomy, 10 kg kiszonki z lucerny. Jeśli 
jednak gospodarstw o nie posiada koniczyny, 
seradeli i plew seradelowych, to trzeba krowie 
dać: 20 kg M roków, 7 kg  słomy, 2 kg otrąb i 
1 kg  makuchu słonecznikowego.

Widzimy więc, jak należy dążyć do posiada
nia pasz w łasnego gospodarstwa, należy jed
nak pam iętać o tym, że na słomie, chudym sia
nie i małych dawkach okopowych — krów nie 
wyżywimy, ale natom iast, trzeba mieć duży za-

Zdawałoby się, że Polska, jako kraj w 70 
proc. rolniczy, zajmuje w statystyce hodowla
nej jeśli już nie przodujące, to w każdym razie 
poczesne miejsce wśród państw. Widząc pra
wie że codziennie transporty kolejowe drobiu, 
idące za granicę (do Berlina, Hamburga rtd.) 
zdaje nam się, że w Polsce mamy drobiu do za
trzęsienia. Tymczasem suche liczby statystyki 
hodowlanej mówią wręcz coś przeciwnego. 
W śród 20 państw poniżej wymienionych stoimy 
na 17 miejscu i poza Polską znalazły się Niem
cy, Turcja, Jugosławia i Estonia.

Ile więc przypada kur na 100 mieszkańców
w krajach, objętych statystyką hodowlaną?

Według ostatnich obliczeń, na 100 miesz
kańców przypada w Danii, k tóra stoi pod tym 
względem na pierwszym miejscu, 797

kur. W  Irlandii — 547 kur, w Kanadzie — 536, 
w Maroko fr. — 420, w Holandii —  352, w 
Stanach Zjednoczonych A. P . —  343, na W ę
grzech — 322, w Argentynie — 319, na Fili
pinach 318, w Szwecji — 286, w Czechosłowa
cji — 214, na Litwie — 210, na Łotwie — 190, 
w Anglii — 187, w Bułgarii —  170, we Francji
— 166, w  Polsce — 165, w  Niemczech — 134, 
w Turcji — 132, w Jugosławii —  128, w  Estonii
—  100.

Z rumieńcem stwierdzić musimy, że talkie 
małe państw a jak: Dania, Irlandia, Holandia, a 
nawet Czechosłowacja, Litwa i Łotwa, walnie 
nas wyprzedzają. Niemniej nie może się rów
nać polska hodowla drobiu pod względem dobo
rowego materiału rasowego z krajami przodu
jącymi. — Również pod tym względem musi 
nastąpić radykalna zmiana na lepsze.

W chlewie czy kurniku
Jak niechlujnie i brudno jest utrzymany 

drób, gdy musi przebywać wspólnie z trzodą w 
jednym chlewie. Zaduch, wilgoć i brak światła 
nigdy nie wpływają dodatnio na zdrowie. Nie 
dając swym nioskom zdrowego, suchego i ja 
snego pomieszczenia, nie możemy wymagać od 
nich dobrej nieśności.

Takie wspólne mieszkanie nie podoba się 
również i świniom: kury grzebią w ich korycie, 
zanieczyszczają im karmę.

O ile jaśniej i czyściej jest w małym k u r

niku, specjalnie do tego celu przeznaczonym. 
Duże okna dają dostateczną ilość światłą. Kury 
są zdrowe, ruchliwe i spokojnie żerują przy 
swoich korytkach. Powietrza i światła jest 
dość. Mały kwadratowy otwór z boku, specjal
nie przeznaczony na przejście dla kur, daje im 
możność swobodnego wychodzenia na wybieg. 
Mając odpowiedni kurnik dla swego stadka 
oraz stosując prawidłowe żywienie, możemy li
czyć na większą produkcję ja j i na podniesie
nie opłacalności chowu kur.

Białe Minorki

Jakie są zasadnicze cechy rasowe białych 
minorek? Na to pytanie odppwiada pewien dłu
goletni hodowca w lipskiej „G e f 1 ü g e 1-B 6 r-
se".

„Na pierwszym miejscu stawiam budowę. F o r
ma korpusu powinna być wysmuklę podłużna 
z przodu szersza, zwężająca się ku zadowi, nie 
zbytnio delikatna, lecz również nie zamaszyście 
rozrosła i tęga. Jedna i druga działa na widzów 
nieestetycznie i są przy premiowaniu na wy 
stawach pomijane. Kury noszące te cechy, są 
za zwyczaj lichymi nioskami. Pierś wystająca, 
zaokrąglona ku przodowi, nie opadnięta. Pod 
brzusze kształtne, u kur bardziej występujące 
niż u kogutów. Ogon długawy, nieco podnie

siony. Karczek i szyja nie za grube, głowa nu 
za szeroka, raczej podłużna, grzebień u koguta 
stojący, głęboko zębiaty, u ku r Zwisający, kar 
minowo czerwony; dzwonki uszne (muszelki i 
śnieżno białe, wielkości 5-cio do 10-cio zlotów 
ki (im większe, tym piękniejsze); dziób b iały ; 
oko ogniście czerwono błyszczące. Uda kształt 
tie do kolanek, gęsto upierzone. Sztuki ;  zbyt 
grubymi nogami są lichymi nioskami. Nogi od 
kolanek i palce koloru cielistego, a pazury białe.

Minorki białe i czarne są wśród kur najlep
szymi nioskami. Ja ja  niosą duże i dzień w 
dzień (wyjąwszy okres pierzenia), lecz nie są 
dobrymi kwokami i pielęgniarkami kurcząt.

Wartość nawozu drobiu
Nawóz drobiu zawiera w najwyższym stop 

niu wszystkie najważniejsze pożywki roślinne, 
a zwłaszcza jest bogaty w azot, którego posiada 
proporcjonalnie ilościowo trzykrotnie więcej 
niż nawóz bydlęcy.

Uwidacznia to poniższa tabelka procentowo: 
Nawóz: Azot Potas Fosfor Wapno
Gołębi 1.75 1.00 1.80 1.80
Kur
indyków 1.65 0.85 1.55 2.40
Perlic
Kaczek 1.00 0.60 1.40 1.70
Gęsi 0.55 0.95 0.55 0.85
Bydlęcy 0.50 0.60 0.20 0.45

Z powyższego wynika, że odchody gołębie 
kurze są najwartościowszym nawozem. Rów 
nież kacze nie są do pogardzenia, a w każdym 
razie przewyższają nawóz bydlęcy. Z tych przy 
czyn zaleca się w gospodarstwach. mających 
spore stado kur, kaczek oraz kilkanaście par 
-olębi zbierać te odchody do specjalnych 
skrzyń, ustawionych w ocienionych miejscach, 
najlepiej w szopach i przesypywać je mułem 
torfowym. Muł torfowy wchłania wilgoć i po
wstrzymuje ulatnianie się azotu Nawóz drobiu

w ten sposób magazynowany przez szereg mie 
sięcy nadaje się przede wszystkim pod uprą 
wy warzyw ogrodowych. Natomiast zaleca sit 
odchody gęsie mieszać z nawozem bydlęcym 
gdyż zawierają one wiele kwasów, działających 
hamująco nawet zabójczo na wrzost rośl fei 0 

rodowych.

Jedna kura dostarcza dziennie 80—120 gi 
gnana, z czego połowa pozostaje w kurniku 
druga połowa bywa gubiona podczas wybiegu 

za dnia). Przy stadzie 50 kur uzyskuje się « 
roku 1000 kg. pierwszorzędnego nawozu ogro 
dowego, bogatego w azot, fosfor i potas,” co 
urzedstawia równowartość 16 kg czystego azo 
tu, 15 kg. czystego fosforu, 9 kg czystego pota 
su, a więc wartość w gospodarstwie nie do 
pogardzenia. Jest to uchwytne obliczenie war 
tości nawozu kurzego, które jeszcze spotęgują 
domieszki nawozu gołębiego, kaczego, indj 
czego.

Pewnie, że kur nie można wpuszczać międz\ 
grzędy ogrodu warzywnego, natomiast z wici 
ką korzyścią mogą przebywać w sadach (ogro 
dach owocowych) oraz na pastwiskach.

oziębiamy gniazdo i umożliwiamy rabunek 
miodu obcym pszczołom. Nie mniej jednak, 
główny przegląd jest konieczny 1 musi być zro
biony. Najlepiej dokonać tego wtedy, gdy po
goda wiosenna się już zupełnie ustaliła 1 
pszczoły zaczynają znosić nektar.

Celem głównego przeglądu jest: 1) skaso
wać sytę, 2) usunąć talerzyki i baloniki z po
wał ula, 3) odebrać pniom zapasy zeszłoroczne
go miodu, 4) zwężyć lub poszerzyć gniazdo, 8) 
usunąć wszystkie nieodpowiednie plastry, 6) 
stwierdzić ostatecznie obecność i dobroć m at
k i

Przestać podkarm iać pszczoły sytą można 
wtedy, gdy codzienny zbiór nektaru  wystarcza 
zupełnie na wyżywienie pnia. Wtedy należy 
również usunąć z ula balonik i talerzyk.

Nektar z kwiatów jest pożywniejszy od sy
ty z cukru I dlatego czerw, żywiony papką z 
pełnowartościowego miodu, wyrasta na zdrową 
i silną pszczołę. Niektóre pnie m ają nadm ier
ny zapas zeszłorocznego miodu. Im zabiera
my teraz wszystkie ram ki starego m iodu i w 
to miejsce zawieszamy ram kę z węzą. W  tern 
sposób pobudzamy pszczoły do pilniejszej p ra-
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cy w polu. Ramki z węży, które wstawiam y 
W gniazdo, muszą być dokładnie przejrzane* 
Nie może w nich być węży starej, gdyż, jak  do
świadczenie wykazało, zaczyna ona w gniaź
dzie pod wpływem ciepła wydzielać cuchnącą 
woń, przypom inającą odór moczu. Z tego 
powstają choroby czerwia i  lęgą się wszy. 
Niedopuszczalne jest nadto wstawianie próż
nych ram ek z wężą na wylęganie się trutni, 
ich właśnie powinno być w ulu jak  najm niej.

Komórki węży muszą być prawidłowe od
ciągnięte — nie za krótkie i niezbyt długie, 
bez rysów i miejsc wgniecionych lub krzy
wych. Jest to konieczne, ponieważ pszczoły 
e  tym czasie nie zajm ują się jeszcze napraw ą 
plastrów  i produkują nowej węzy. Skutek jest 
ten, że m atka pom ija zniekształcone kom órki 
i ja j do nich nie składa. Nie jest dobrze za
kładać ram ki w środku gniazda. W szystkie 
komórki w tym miejscu gniazda założone są 
czerwiem, a rozsuwając ram ki z nim, powięk
szamy gniazdo czerwia. Powoduje to rozpra
szanie się ciepła, co łatwo doprowadza do za
ziębienia i zm arnowania czerwia w dwu bocz
nych ram kach gniazda. Dochodzi do tego 
zwłaszcza wtedy, gdy pień został zimą osłabio
ny, a  m atka jego jest doborowa i już czerwi. 
Niezmiernie ważna jest sprawa dostosowania 
rozm iaru gniazda do siły pnia. Sprawdzianem 
przy tym nie jest ilość założonego czerwia, 
leez ilość ram ek obsiadłych przez pszczoły. 
Boczne ściany gniazda w inny być tąk  dalece 
przesunięte, żeby graniczyły z dwiema ostatni
mi po bokach ram kam i, obsiadłymy przez 
pszczoły. Zbyteczne w ulu ram ki z węzą n a 
leży wyjąć. Gniazdo za obszerne przynosi 
szkodę pniowi oraz pszczelarzowi. Im więcej 
czerwia pszczoła odżywia i ogrzewa, tym  w ięk
sze je j zużycie miodu. Gdy jednak pszczół jest 
mało, część oźerwia m arnieje, mimo zabiegów 
pszczół. W  ten sposób ubywa miodu, a ro 
botnice, zamiast znosić nektar, starzeją się w 
ulu przy pracy wynoszenia przeziębionego czer
wia i do zbyt obszernego gniazda w puszczają 
motylice i złodziejki. Gniazdo natom iast za 
małe uniemożliwia pszczołom rozmieszczanie 
zapasów miodu i pyłu, a nadto jest często po
wodem wyrzucania przez robotnice czerwia, 
aby w kom órkach opróżnionych złożyć miód. 
Dobroć m atki poznajemy łatwo po ilości zało
żonego czerwia. Matkę, k tóra mało czerwi, 
najlepiej zastąpić młodą, zapłodnioną matką. 
Gdy w ulu w tym czasie brak  czerwia, pień 
jest bezmatkim lub ma matkę wadliwą. Czas 
wtedy największy zło usunąć.

Wychów gąsiąt
Wychów gąsiąt jest nadzwyczaj pojedyńczy, 

wymaga przy małych kosztach skromnych sta
rań i zabiegów. W pierwszych dniach po wy
lęgnięciu należy gąsięta strzec przed przem ok
nięciem, są bowiem bardzo wrażliwe na me- 
krość. Natomiast wyżywienie jest tanie. Su
cha śruta jęczmienna, rozkruszone okruchy 
czerstwego chleba zmieszane z drobno sk ra ja
nymi młodymi pokrzywami wystarczy najzu
pełniej do czasu wypędzania na tratwę. Po
cząwszy od 8 tygodnia nie potrzeba wcale gą
siąt za dnia dokarmiać. Na noc wystarczy 
dawka powyżej opisanej karm y z małą do
mieszką ugotowanych czy pasowanych karto 
fli. W 10 tygodniu poczynają gąsięta chwytać 
drobny owies i mała porcyjka z rana i na noc 
wpływa nadzwyczaj dodatnio na wzrost i roz
wój młodych gęsi. Podściółka z nocy po
winna być codziennie zmieniana. Naturalnie 
nie należy zapominać o wodzie.

Przy wychowie kaczek
stosować można tę samą karm ę jak u gąsiąt, 
z tą jedynie różnicą, że karmy tej potrzeba 
więcej, bo kaczki gardzą trawą. Karmy na
leży piiygotow ać, by wystarczyło najwyżej na 
pół dnia (od rana do południa — od południa 
do wieczora), aby była zawsze świeża. Skwa- 
śniała karm a jest szkodliwa i zabójcza tak dla 
gąsiąt, kacząt i kurcząt.



ly zajrzała do piwnicy, Właśnie Froncck nieświadomie Zmartwiał z razu, lecz po chwili, A gosposia, niby furia,
zaniosła się od krzykui drugą flachę rozpoczynał, nawet ałę nie namyślają«, Chyło biegnie w jego tropy,

a et tu dam żlopaś wino, gdy wybuchła awantura, obudzony bom „lunatyk“ wrseaaeząci „Ze teł to na świeci«
pierzy ńskł lon styku!“ akry ja Wędka I kryaah aH jad po s «bodach zakała, jak zajęci wcayzłkis są jednakie chłopy!“

Wziąwszy butlę w jedną ręk% 
lh<M zamknięte wełąi ma oczy, 
pa pljasku, bardzo zgrabnie, 
drugą ręką luk zatoczył...

Wyrżnął w butlę raz i drugi, 
huk etę w etany rod  eg! wielki; 
korek strzelił I wyleciał 
popod sufit gdzieś z butelki*

Noe chętnie pijał wino,
•boś od niego ciężko głowa. 
Wino świetną ma tradycję, 
więc Ją Froneek też zachowa.

Gospodyni, słysząc huki, 
zatrwożona, drżąca, biada,
■ »wlecą w ręka 1 w szlafroku
do pśwntey etę zakrada...

Spl naez Froneek. Śpiąc, jak wleci*, 
»awet-. chicha l  masłem nśc jo
Chrapie tedy, a ca oknom 
srebrny miesiąc doń się śmieje—

Str. 15.
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Mężne Jednak miała serce, 
bo otwarła drzwi powOM 
I zerknęła, lecz w tej chwili 
zamieniła się w słup zoil—

Srebrna struga go oblewa 
I do głębi go przenika™
Już nasz Froneek a M a wstaje, 
przemieniony w lunatyka—

Nic nie słyszy, nic nie widzi, 
bo zamknięte wszak ma oczy, 
tylko wydągnąwmy ręce, 
niby mara naprzód kroczy—

Szmery słyszy gospodyni; 
zbladła, Stacha, co stą dziefeg 
wciąż clę myta, żc grasują
I bandyci |  złodzlejef

Ali cóż to? Wszak po dachach 
zwykle chodzą lunatycy, 
a tymczasem nasz bohater 
wchodzi oto™ do piwnicy!

Wf lunatycznym śnie pogrążon, 
kroczy Froneek wprost przed siebie 
I rękami już, jak widaó, 
pośród flaczek wina grzebie™

Bo nasz Froneek, Jak widzicie, 
w księżycowych lśnień powodzi, 
najspokojniej po poręczy 
balansując, na dól schodzi—
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K a t a l o g i  w y s y ł a m y  b e z p ł a t n i e

ŚLUSARZ - szofer z praktyką, kaw aler poszu
kuje posady. Oferty „Polonia“ Rybnik p o d  
„Szofer".________   5802
INTELIGENTNA, wykwalifikowana, 88 lat za j
mie się gospodarstwem domowym samotnego 
Inteligentnego Pana, lub młodego małżeństwa. 
Oferty „Siedem Groszy“ pod „Samodzielna“ 
_____________________  5804
EKSPEDIENTKA szuka posady najchętniej do 
kkładu cukierków, owocarni w Katowicach lub 
Chorzowie. Oferty „7 Groszy“ pod 2819 d. 5781

GOSPODYNI młodsza z kilkuletnią praktyką 
poszukuje zajęcia na Śląsku, najchętniej u sa
m otnej osoby. Oferty do „Siedem Groszy" 5o- 
snowięo pod „Gospodyni". 5776
FRYZJERKA, siła pierwszorzędna, obeznana 
całkowicie w zawodzie fryzjerskim  szuka posa
dy od 1. V. 38 r. Oferty „7 Groszy“ pod 2829 d. 
______________________    6787
CZELADNIK krawiecki poszukuje posady. Ła
skawe zgłoszenia: „7 Groszy“, Bielsko pod „Za
raz“. 6765
PANNA lat 37, uczciwa, gospodarna, poszukuje 
pracy samodzielnej. Pod „ŚlązacZka". 5798

KRAWIEC miarowy przyjm uje spodnie do do
mu z Katowic i okolicy. Oferty pod „M iara“.

5754

BYŁY podoficer, obrońca ojczyzny, uczciwy, 
chętny do pracy, poszukuje posady dozorcy do
mowego. Zgłoszenia „7 Groszy“ pod 2842d.

6830
FRYZJER męsko-damski bez żelazkowej ondu
lacji obejmie posadę. Oferty „7 Groszy“ pod 
2867d._______________  5811
BRATA, lat 15, oddam do nauki u fotografa. 
Łaskawe zgłoszenia proszę kierować: Chrobok 
Feliks, Brzozowice-Kamień, Peowiaków 13.

5842

POSZUKUJĘ od zaraz 2 uczni do drogerii. 
Drogeria „Pod Aniołem“, Katowice, Racibor
ska 14. 5816

MAŁŻEŃSTWO bezdzietne przyjmie na stałe 
zdrową i czystą Slązaczkę w wiejskim stroju 
od 30—45 lat. Pensja 15 zł miesięcznie. Oferty 
„7 Groszy" Katowice pod 2860d. 5817
KASJERKA z kaucją jest potrzebna. Oferty „7 
Groszy“ pod 2856d. 5821
SZOFER dobry do nowego wozu z kaucją jest 
potrzebny. Oferty „7 Groszy“ pod 2855d. 5822
POSZUKUJĘ ucznia rzeźnickiego od zaraz. 
W ojciech Szitko, m istrz rzeźnicki, Mokre. 5808
SŁUŻĄCA potrzebna. Mleczarnia, Szopienice, 
Piastowska. 5809
MŁODY czeladnik piekarski może się zgłosić. 
Ryszard Pośpiech, Brzozowice-Kamień, P iekar
ska 104. 5867
POSZUKUJĘ dziewczyny starszej, k tóra zajmie 
się domem i dzieckiem. Oferty do „7 Groszy“ 
pod „M. S.“  5855
PANIE, ponad lat 24, bez względu na stan i do
tychczasowe zajęcie, do stałej pracy handlowo 
propagandowej przyjmujemy. Dochód pań już 
pracujących 75.— zł tygodniowo i więcej. 
Zgłoszenia przyjm uje biuro w poniedziałek 10 
—12 i 3—5. Katowice, Stawowa 10 I p. 5850
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DOŚWIADCZONEGO m ajstra, umiejącego obli
czać akordy robotnicze, poszukuje fabryka m a
szyn i odlewnia żelaza. Oferty „7 Groszy“ Cho
rzów pod „Akord 819“. 5865
UCZEŃ fryzjerski potrzebny, Jaszkowski, Cho
rzów I, Chrobrego 3. 5856

SŁUŻĄCA do dzieci z dobrymi świadectwami 
lub poleceniem od zaraz potrzebna. Oferty „7 
Groszy“ Chorzów pod „D. D. 835“. 5876

UCZEŃ 1 uczennica mogą się zgłosić. Mistrz 
fryzjerski, Chorzów II, 3-go Maja 73. 5880

CZELADNIK krawiecki na duże sztuki od za
raz potrzebny. H ajduki Wielkie, Marsz. P ił
sudskiego 116 m. 11. 5883

UCZEŃ rzeźnicki, ponad 16 lat, potrzebny. 
Szneider Jerzy, W. H ajduki, Kościelna 27.

5884

SPRZEDAWACZKA rzeźnicka potrzebna. Kato
wice III, Wojciechowskiego 124 m. 2. 6881

UCZEŃ I UCZENNICA mogą się zgłosić. St. 
Karasiński, zakład fryzjerski, Katowice, Ko
ściuszki 58. 5895

POSZUKUJĘ fotografa pomocnika lub retu- 
szerki. natychm iast na stałe. „Foto-Express“, 
Nowy Bytom. 5899

PRACY inkasenta, magazyniera, woźnego, por
tiera  lub innej za kaucją poszukuję. Za wy
robienie dobrze wynagrodzę. Oferty „7 Groszy“ 
Mysłowice. 2 .00. 5853

KRAWIEC spodniarz poszukuje pracy w 
domu. J. Drożdżak, Kończyce, Górnicza 4a.

5920

PANNA przystojna poszukuje posady w ple 
karni lub cukierni. Oferty „Siedem Groszy" 
pod 2S79d. 5919

POMOCNIK fryzjerski z trwałą i wodną po
szukuje posady Oferty „Siedem Groszy“ So
snowiec pod „Młody". 5927

Wolne posady
UCZEŃ piekarski może się zaraz zgłosić. Pie
karn ia  i cukiernia W ielkie H ajduki, ul. Jana 
Sobieskiego 9. 5794

EKSPEDIENTKA młodsza do składu rzeźnie- 
ko-wędliniarskiego potrzebna. Oferty „Siedem 
Groszy“ pod 2798d. 5772

SZOFER z kaucją 1.000 zł. na stałą posadę po
trzebny. Oferty „7 Groszy“ pod „T. G. 100“ 
2816 d. 5782

POMOCNIK blaoharsko-dekarskd potrzebny na
tychm iast. Oferty „7 Groszy" pod 2821 d. 5780

KAFLARZY jako akwizytorów do sprzedaży 
kafli poszukuję. Zgłoszenia: Skład kafli, Kato
wice, Sokolska 7.  5778
CZELADNIKÓW krawieckich poszukują: Spa
dek — Gierałtowice, Piłsudskiego, Szostak — 
Knurów, Sienkiewicza, po w. Rybnik. 5763
KORESPONDENTA polsko-niemieckiego do lat 
25, ze znajom ością buchalterii I wszelkich prac 
biurowych, po wojsku, poszukuje się od zaraź. 
Oferty z odpisami świadectw, referencjam i i ży
ciorysem do „7 Groszy“ pod „Poważne przed
siębiorstwo“. 5803

DO działu firankowego mogą się zgłosić sprze
dawczynie. Oferty do „7 Groszy“ pod „I. K.“
POSZUKUJĘ m istrza rzeżnicko-wędliniarskiego 
tylko pierwszorzędnego fachowca, potrzebny do 
prow adzenia dużego w arsztatu-fabryki na G. 
Śl. Zgłoszenia do „7 Groszy“ pod „Fabryka 
w ędlin“. 5636
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DOMEK murowany z dużym ogrodem owoco
wym do sprzedania — 5.000 zł. Szopienice, 3-go 
Maja 36, m. 3. 5752
SPRZEDAM nowy dom. Kochłowice, Mikułow
ska 93. 5756

SPRZEDAM 7 mórg pola koło Piotrowic, na
dającego się na budowisko. Kostuchna, P iasko
wa 20, m. 1. 5758

MAŁY domek 2—3 ubikacje w okolicy Ligota, 
Piiotrowice kupię. Zgłoszenia pod 2845d do „7 
Groszy“. 5829

DOMEK jednorodzinny, dobrej budowy, 6 u- 
bikacji, dachówka, światło, studnia, chlewy na 
parceli 1500 m1, 20 m inut od stacji Mikołów, 
sprzedam za 12.000.— gotówką lub zamienię 
na większy ewentl. za małą dopłatą. Oferty „7 
Groszy“ pod 2836d. 5832

PARCELA, 5 minut od dworca, Katowice-Bry- 
nów, sprzedam. P. Koza, Katowice-Ligota, ul. 
Śzadska. 6836
NOWY dom w ICochłowicach z ogrodem i p la
cem tanio sprzedam. Zgłoszenia do „7 Groszy“ 
pod 2827 d. 5785
GÓRNOŚLĄSKIE Biuro „T ransakcja“ poleca do 
kupna: KAMIENICA trzypiętrowa, restauracja, 
32 ubikacje, dochód 600 złotych, hipoteki 10.000 
złotych. Cena 70.000. DOM nowy, 4 ubikacje, 
elektryka, ogród, 650 metrów parceli. Cena
9.000. RESTAURACJA, pierwszorzędnie urzą
dzona, położona centrum  miasta, bardzo dobrze 
prosperująca. Cena 15.000 zł. SKŁAD kolonial
ny z urządzeniem, mieszkaniem, towarem. Ce
na 1.000. SKŁAD kolonialno-spożywczy, z to
warem, urządzeniem, pokojem Cena 2.000. KA
MIENICA piętrowa, 5 ubikacyj, piękny ogród, 
jest od zaraz tanio do wynajęcia. 2 PARCELE 
nadające się na ogrodnictwo 1% morgi po 2 
złote, plac 1 morgowy po 1 złoty Panewniki. 
Katowice, W andy 1. Telefon 33-668. 6840
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POSZUKUJĘ panny lub wdowy do wyszynku 
lub owocarni od zaraz. Oferty „7 Groszy“ pod 
2916d. 5900

POTRZEBNA sprzedawaczka do mięsa i wędlin. 
Siemianowice, Bytomska 50. 5905

FRYZJERSKI uczeń potrzebny. Oferty do „7 
Groszy“ pod 2903d. • 5891

AGENCI poszukiwani do sprzedaży łatwego a r
tykułu, bardzo korzystnego dla konsumenta, 
głoszenia: Katowice, 3 Maja 38 m. 33 od 9—11.

5892

GOSPODYNI ticzlwa, znająca dobrze gotowa 
nie, roboty domowe potrzebna od 1 maja. O 
terty „Siedem Groszy“ pod 2893d. 5915

PRAKTYKANT (ka) na stałą posadę może 
się zgłosić. 300 — 500 zł. kaucja wymagana. 
Oferty „Siedem Groszy" pod 2887d. 5911

POMOCNIK krawiecki może się zgłosić. Wet- 
nowiec, Peowiaków 35. Lisowski. 5909

AGENTÓW do przyjmowania zamówień na ze 
garki, biżuterię, platery bezpośrednio klienteli 
poszukuje Kazimierz Stecki, W arszawa, Mar 
szałkowska 116. Załączyć życiorys. 5937

POTRZEBNI do stałej pracy: elektromonterzy, 
technicy, ślusarz maszynowy, spawacz.. Ofertv 
(życiorys, odpisy świadectw pismem maszyno 
wym, „Polonia", „kwalifikacje". 5931

Domy - Parcele
SPRZEDAM parcelę 2500 m* po 5.— zł Kato 
wice-Bogucice. Zgłoszenia: Katowice II, Buro 
wiecka 3. 584!
DOM w Świętochłowicach, masywny, dobrze u 
trzymany, obecny dochód 3.800.— zł, sprzedam 
za 33.000.— zł gotówki. Oferty „7 Groszy" po,i 
„Korzystnie“ 2876d. 580!
PARCELE BUDOWLANE do nabycia w MIKO 
ŁOWIĘ po 8, 6, 2 i 1 zł. za m8. Pośrednicy :ea 
wynagrodzeniem. Oferty „7 Groszy“ pod 2801 d

5801

PARCELA 1000 m* w Piotrowicach koło dwór 
ca z kanalizacją korzystnie sprzedam. P iotro
wice, Kościuszki 6 . 6779
SPRZEDAM 89 arów gruntu pod budowę, 6 m i
nut od dworca, pół godz. od miasta powiato
wego. W ymarzone dla emerytów. Oferty „7 
Groszy" Chorzów pod „J. J. .810“. 5859

KTO odstąpi domek wojewódzki w kolonii 
Grażyńskiego w Świętochłowicach, dobrze za
płacę. Oferty „7 Groszy" Chorzów pod „A. Z. 
837“ . 5878

KUPIĘ w okolicy Świętochłowic, Kochłowic 
mały dom lub parcelę budowlaną. Oferty „7 
Groszy“ Chorzów pod „Dom 840“. 5882

PARCELA 700 m* w Chorzowie do sprzedania. 
Oferty „7 Groszy“ pod „2.000 zł.“ 5874

SPRZEDAM realność 2% mórg, mieszkanie 
wolne, Katowice-Zadole. Zgłoszenia „7 Groszy“ 
pod „30.000“ 2906d. 5908

KUPIĘ MAŁY DOMEK murowany, 6—8-poko 
jo wy wraz z ogródkiem w okolicy Katowic 
głoszenia do „7 Groszy“ pod „L. H. 32“ 2901 d.

5889

KUPIĘ domek, blisko Katowic. W płata 5.000 
zł. Oferty „Siedem Groszy" pod 2888d. 5912

PLACE pod budowę do sprzedania w Sosnow
cu. Wiadomość w sklepie, ul. Słowackiego 46

593#

PARCELA budowlana 1400 m1 tanio sprzedam. 
Panewniki, Kochłowicka 7, skład. 5924

PARCELE budowlane blisko dworca w Ligocie 
sprzedam. Wiadomość: Kiosk „Ruch“ dworzec 

• Katowice-Ligota, 5922

S p r z e d a ż e
SPRZEDAM katethizm  rzymski 1601 roku Ja 
nina Rolnik, Zagórze MierosZewskich. 5768
KUŹNIK drewniany o wymiarze 12 x 6 x 2 mh 
kompletnie wyposażony tanio do sprzedani:. 
Oferty: R. Szirmer, Siemianowice, ul. Peowie 
ków 9. _____________________________  576!)
SPRZEDAM motorower, 220 zł. Oferty „Sic 
dem Groszy“ pod 2797d. 5773

SPRZEDAM ogniatarkę (knetmaschiene). Szy- 
mała, Makoszowy. 5774

AUTO, 5 osob. Limuzyna „Dodge" sprzedam 
Katowice, ul. Lisieckiego 20. 57^7

MOTOCYKL „New Im perial“ 350 ccm, górne za 
wory tanio sprzedam. Zgłoszenia Lazar Gustaw, 
.ieszyn, ul. Gen. H allera 114. 5 7 9 (,

VÓZ 1-konny, szczelnie kryty, na łożyskach 
ulkowych z oponami, 50% oszczędności zaprzę 
u. Köhl, Jaśko wice nr. 8, koło Orzesza. 5791

RENDZLE, TAŚMA, pasy, sznury, borty nai 
aniej: SKŁAD FABRYCZNY „PASAMON“, KA
TOWICE, SZOPENA fi. 4709

FIRANKI, DYWANY, CHODNIKI, MENCZEL, 
KATOWICE, PL. M. PIŁSUDSKIEGO 2. 5066

NADZWYCZAJNA OKAZJA! NA RATY I ZA 
GOTÓWKĘ! Zegarki, zegary ścienne, biżuterię, 
nakrycia stołowe i lampy radiowe. P rzyjm uje
my obligacje państwowe po pełnej wartości 
100 za 100. „U rania“, Katowice, plac Wolności 
7 (Wejście od ul. Gliwickiej). Tel. 304-66. 4840

ROWERY najprzedniejszych fabryk m ark i k ra 
jowej — zagranicznej. Maszyny do szycia. Ma
szyny do pisania, biurowe, walizkowe, nowe, 
używane, gotówką — na raty, pożyczki pań
stwowe, najtaniej firm ie „Śląski Dom Maszyn", 
Katowice, Kościuszki 3. 4707

WAPNO budowlane w bryłach pierwszego ga
tunku, tłuste o dużej wydajności. W apienniki 
„Brynica", Czeladź, ul. Milowicka, teL 627-50. 
__________________________________________ 3323

WÓZ mleczarski okazyjnie sprzedam. Oferty 
„7 Groszy" pod 2834d. 5884
2 REGAŁY bardzo tanio do sprzedania. Zgło
szenia: tel. 350-88. 5816

JADALNIA kompletna, nowa z kaukaskiego o- 
rzechu sprzedam bardzo tanio do środy. Kato
wice, W odna 18 m. 2. 6818
OKAZYJNIE sprzedam tanio, natychm iast 1 re 
gał i 2 lady składowe wraz z ewentl. zapasem 
towarów krótkich. Zgłoszenia „7 Groszy“ pod 
2848d.____________________________________ 5826
2 OKNA wystawowe kompletne, 2 lady, 2 re
gały tanio do sprzedania. W iadomość: Kiosk 
Gaża, Pszczyna. 5810
FOTEL-ŁÓŹKO (Kanadyjka) nowy okazyjnie do 
sprzedania. Zgłoszenia „7 Groszy" pod 2865d. 
__________________________________________5812
WÓZ platforfna, wóz roboczy, waga decymal- 
na do sprzedania. W iadomość: W róbel, Kato
wice II, Braci Stawowych 9. 5848
SPRZEDAM nowy domek niedaleko Rybnika. 
Oferty „Polonia“ Rybnik pod „Nowy“. 6847,

BACZNOŚĆ! MEBLE! OKAZJA! Przekonajcie 
się: kuchnie od 160 zł, sypialki od 260, poko
je męskie, jadalki, szafy, łóżka, stoły, krzesła* 
biurka, fotele, radia, gramofony, pianina, ka
napy, leżanki, kluby skórzane, bieliźniarki, u- 
rządzenia sklepowe i t. d. kupisz najlepiej I 
najtaniej za gotówkę i na raty  tylko w firm ie
I. Bugla, Katowice, 8 Maja 31, wejście tylko 
do podwórza, nie do składu. Telefon 353-30. 
 5848
MASZYNA do dzielenia ciasta tanio do sprzeda
nia. Oferty „7 Groszy“ Chorzów pod „Piekarz
101“ . 5862
OKAZJA! Dobrze utrzym any motocykl z przy- 
czepką D-rad 600 ccm. do sprzedania lub za
mianę na samochód osobowy. M. Richter, skład, 
Nowa Wieś, Alf. Zgrzebnioka 44. 5885
KON 6-letni, zdrowy oraz wóz rzeźnicki sand- 
schneider prawie nowy do sprzedania. Chwi
stek, Lipiny, Bytomska 37. 5886

MOTOCYKL Ariel 350 ccm sprzedam. Brzeziny 
Śl., Kościuszki 3. 5887
3 PIECMASZYNY przenośne, najtańsze w uży
waniu pieką najlepiej i gotują razem. H ajduki, 
Sobieskiego 20 m. 9. 5888

ROWER męski i damski, wózek dziecięcy i m a
szyna do szycia mało używ ana tanio sprzedam. 
Chorzów I, Wolności 60 m. 2. 5877
SPRZEDAM okazyjnie nowoczesną sypialkę. 
Katowice, Kościuszki 19 m. 9. 5896

MASZYNĘ do pisania okazyjnie sprzeda Bugaj, 
Katowice, Piłsudskiego 30. 5907

SINGERMASZYNA 50 zł. sprzeda Katowice, Ja 
giellońska 7, m 6. 51)39

SPRZEDAM szafę-lodownię 2 m. wysoka, 1.80 
m. szeroka, dużą sieczkarnię jak nowa, powóz 
na gumach (Ganzlandauer), w entylator elektr. 
Katowice II, ul. Kunegundy 17, mieszk. 2. 
_________________________  5913

ŻARÓWKI, Żyrandole, Grzejniki elektryczne. 
Ceny fabryczne Elektrotechniczne Przedsię-i 
biorstwo Handlowe „Elpeha“, Katowice, Ko
chanowskiego 10 (podwórze, telefon 347-10 
_______  5933

ACCORDEONY nowe, używane, różne harm o
nie sprzedaję, zamieniam, reperuję. Sosnowiec,
1 Maja Rutkowski. 5929

SAMACH ÓD t* osobowy, stan świetny do sprze
dania. Zgłoszenia „Siedem Groszy“ Sosnowiec 
|)od „Tatra typ 3 0 '. 5925

MOTOCYKL 35# ccm w dobrym stanie baruzo 
łanio do sprzedania. Bielszowice, ul. P ił
sudskiego 37. 5923

MOTOCYKL „Motosacosch" 350 ccm. 1200. —. 
Katowice, Jagiellońska 14, m. 6. 5936

SZTANDARY - CHORĄGWIE wykonuje ręcz
nie artystycznie najtaniej jedyna pracownia, 
założono 1927 r. J. MANYS, ŚLĄSKA SZTU
KA KOŚCIELNA, Katowice, ul. F rancuska 9. 
Żądajcie ofert. 5938
P. P. ELEKTROTECHNICY - Elektrom onterzy 
Materiały elektroinstalacyjne po cenach fa
brycznych: Elektrotechniczne Przedsiębiorstwo 
Handlowe „Elpeha", Katowice, Kochanowskie 
go 16, (podwórze) telefon 347-10. 5932

67Te”r ż a w y
WYDZIERŻAWIĘ zaraz dom, 5 ubikacji i rolę, 
40 złotych. Mickiewiczowa, Wysoki Brzeg koło 
Brzezinki, Katowice. 5755

CENĘ OGŁOSZEŃ oblicza się polami, o wymiarze 35 mro na jedną szpaltę, przy 4 szpal
tow ym  układzie, szerokość szpalty fi; mm 1 pole na stronie pierw szej 40.— a . 1 pole na 
pozostałych stronach ‘20.— zl. — Wielkość ogłoszenia może być tylko pól pola, jedno pole, 
półtora pola ild. Najmniejszy w ym iar liczymy pól pola. wyjątkowo przy 'głoszeniach 
m ierzących n o p a l 7 pola, uwzględniamy różnicę do %  pola Ogłoszenia kolorowe 50 proc. 
drożej) Zastrzeżeń miejsca w „Siedmiu Groszach" nie uwzględniamy Drobne ogłoszenia 
la słowo 0.20 zł., dla poszukujących pracy za słowo 0.10 zł. Pierwsze słowo oraz słowa 
tłustym  drukiem  u n-im podwójnie_________________  ________

Miesięczny abonament .7 G r o s z y "  z do
stawą do domu przez agentów lob przez 
oocztę w kraju zł 2.31. -  Przy zamówie

niu w urzędzie pocztowym zł 2 41

Redakcja: Katowice Sobieskiego 11
Telefon 34-381. P. K. O ar. 301.746.

UWAGI OGÓI NE: Administracja me przyjm uje odpowiedzialności za term in ogłoszenia, 
oraz za zgubę lub zniszczenie matryc. Omyłki 1 drobne usterki techniczne które nie 
zmieniają treści ogłoszenia, nie upoważniają do żądania zwrotu należności, ani nie zobo
wiązują do bezpłatnej powtórki ogłoszenia. Reklamacji nadesłanych po opływie 18 dni od 
daty otrzym ania rachunku nie uwzględniamy Najmniejszym pismem jakiego używamy 
jest petit. Dział ogłoszeń czynny od godz. 8 -  18. Ogłoszenia » oznaczeniem term inu, 
przestane z opóźnieniem, zamieszczamy w najbliższym numerze, o Ile w zleceniu nie 
zaznaczono wyraźnie „w Innym term ini- nic umieszczać".

D ru k iem  i nakładem  Zakładów G raficznych i W yd aw n iczych  „Polonia" S. A . w  K atow icach  —  R edaktor od p ow ied zia ln y: A u gu styn  Pustelnika


