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5000 Chińczyków w „pułapce śmierci"
Straszliwa masakra garnizonu w Hangczou

LONDYN, 9. i. (Teł. wl) Wojska I unosiły się przez ten czas pościgowce, o- 
japońskie rozpoczęły dziś wczesnym ran | strzeliwujące z karabinów maszynowych
kiem kontrofensywę na odbite przed 
paru dniami przez Chińczyków miasto 
Rangczou.

Wstępem- do ofensywy było gwałto
wne bombardowanie miasta przez eska
dry wodnopłatowców japońskich. Samo
loty bombowe w szyku trójkowym, 
jakby na ćwiczeniach, nadłeciały na 
miasto, nurkując przepisowo i zarzucając 
place i ulice gradem bomb.

Nieliczny garnizon chiński próbował 
uruchomić działa przeciwlotnicze i kara
biny maszynowe. Gdy spoza szczytów 
górskich wyłoniły się nowe eskadry, 
Chińczyków ogarnęła panika.

Jedna z eskadr japońskich zaatako
wała maszerującą do Hangczou kolum
nę chińską.

Kolumna znalazła się w straszliwej 
pułapce śmierci — wąskim wąwozie gór
skim o stromych ścianach.

Bombowce japońskie przez godzinę 
bombardowały wąwóz, a u jego wylotów

Katastrofa autobusowa 
pod Siedlcami

Siedlce, 9. i. . Na szosie warszaw
skiej, na 12 kilometrze od Siedlec jadą
cy z Warszawy do Brześcia autobus pa
sażerski Wschodniej Komunikacji Sa
mochodowej (Warszawa, Bonifraterska 
27), przy wymijaniu wozu powożonego 
przez wieśniaka, wskutek śliskiej na
wierzchni zjechał do przydrożnego ro
wu.

Autobus, w którym znajdowało się 
około 40 osób, przewrócił się. Kilkana-

AłEN Y, 9. 1, (PAT) W ramach u- 
roczystości zaślubin następcy tronu 
z księżniczką Hanowerską, odbiły się 
przyjęcia na dworze i przedstawienia 

ście osób zostało rannych. Rannych opa- galowe, w cza «i o których księżniczce 
trzono w szpitalu miejskim w Siedlcach. | przedstawieni zostali członkowie rzą-

śmiałków, którzy próbowali ratować 
ucieczką.

W straszliwej tej masakrze zginęło 
lub zostało rannych ponad 5.000 Chiń
czyków.

Wojska chińskie w Hangczou luźnymi 
oddziałami wymykają się z miasta w o- 
bawie przed atakami lotniczymi i zaszy
wają się w pobliskie góry. Miasto po na

locie eskadr japońskich przedstawia wi
dok strzaszliwego zniszczenia. Niemal 
wszystkie większe budynki leżą w gru
zach. Liczba ofiar wśród ludności cywil
nej jest ogromna.

W Hangczou nie ma obecnie właści
wie żadnych wojsk. Chińczycy zbiegli w 
góry, a Japończycy nie kwapią się z je
go zajęciem, obawiając się niespodziewa
nego ataku oddziałów chińskich ukrytych 
w górach.

Dookoła Teraelu
toczą się nadal krwawe walki

Ternel, 9. 1. Pomimo poddania się 
oddziału powstańczego, broniącego kla
sztoru Sancta Clara, toczą się nadal kr w a 
we walki, zwłaszcza na północny-wschód 
od miasta. "Okolice na północny-wschód 
■od Teruelu mają decydujące znaczenie 
dla opanowania dróg, prowadzących do 
miasta, z wyjątkiem szosy południowej. 
Szczególnie zażarte walki toczą się na 
cmentarzu i w jego okolicy. Pomiędzy 
grobami Cmentarza Wojska rządowe' po
ustawiały gęste zasieki z drutów kolcza
stych. Podczas gdy artyleria czerwona 
wciąż jeszcze ostrzeliwuje z otaczają

cych wzgórz dzielnicę San Bias, chorą
gwie powstańcze powiewają nad gma
chem seminarium, nad gmachem guber
natora i innymi budynkami w tej dziel
nicy.

KOŚBA MROZU
Saint Jean, de Luz, 9. 1. Straty obu 

stron walczących pod Tezuelem w cza
sie 23 dni walki oceniane są 60.000 za-

Wysiedlenie Austriaków
z Jugosławii

Wiedeń, 9. 1. Wielkie wrażenie w 
Austrii wywołała wiadomość o nagłym 
wysiedleniu z Jugosławii kilkunastu oby 
wateli austriackich, zamieszkujących ra 
granicy jugosłowiańskiej. Wysiedlono 
kilku arystokratów, kilku b. wojsko
wych austriackich, jednego właściciela 
ziemskiego oraz jednego dyr. fabryki.

W kołach jugosłowiańskich uważają 
to za represję wobec Austrii z powodu 
rzekomego złego traktowania obywateli 
jugosłowiańskich w Austrii.

Posiedzenie rady min. Japonii
TOKIO, 9. 1. PAT. Premier książę 

Konoye zwołał na dziś rano nadzwyczaj
ne posiedzenie rady ministrów, celem 
przeprowadzenia dalszej dyskusji nad 
polityką japońską w Chinach. Jak dono
si agencja Domei, rada powziąć ma po 
stanowienie „zarządzeń prowadzących do 
zlikwidowania anty japońsko nastrojonej 
administracji chińskiej“.

Holandia w gorączce
HAGA, 9. 1. (PAT). Holandia żyje w 

oczekiwaniu radosnej chwili urodzin po
tomka domu Grabskiego Dzień urodzin

Zaślubiny następcy Ironu greckiego
54 członków rodzin panujących w Alenach

Pracowity tydzień Sejmu
WARSZAWA, 9. 1. (Tel. wł.) Od 

dziś rozpoczyna się już intensywna 
praca.

Zainauguruje ją dzisiejsze posie
dzenie komisji spraw zagranicznych 
Sejmu, na którym minister spraw 
zagr. p. Beck wygłosi expose. Dysku
sja nad expose odbędzie się w dniu 
12 bm.

We wtorek 11 bm. zbierze się sej
mowa komisja prawnicza dla rozpa
trzenia poprawek Senatu do ustawy 
o ochronie lokatorów.

W czwartek 13 bm. sejmowa ko
misja budżetowa przystąpi do obrad 
budżetowych. W dniu tym rozpatrzę*, 
ne zostaną budżety emerytur i rent.

Kalendarzyk prac komisji w przy
szłym tygodniu jest następujący: w
piątek 14 bm. budżet Min. Opieki bpo 
lecznej, w sobotę 15 bm. budżet Mm. 
Poczt i Telegrafów.

W czwartek 13 bm. odbędzie się 
posiedzenie sejmowej komisji wojsko^ 
wej, które wyznaczono na godz. 15,4>

Na posiedzeniu tym przydzielony 
zostanie referat o pro ekcie ustawy o 
powszechnym obowiązku wojskowym 
oraz. jak przypuszczają, wyjaśni się 
ostatecznie sprawa dalszego przewo - 
nictwa w lei komisji w związku z li
stem, wystosowanym przez 16 człon
ków komisji do gen. Żeligowskiego.

Autorzy listu wyrazili generałowi, ja
ko prezesowi tej komisji v»tum nie
ufności.

13 bm. o godz. 5 po południu od
będzie się plenum Sejmu, którego po
rządek dzienny nie został jeszcze u-
st' ,v.

Senacie również zostały zwoła
li posiedzenia kilku komisyj.

du i korpusu dyplomatycznego oraz 
najwyżsi dygnitarze greccy. W uro
czystościach uczestniczą członkowie 
domów panujących angielskiego, duń
skiego, greckiego, rumuńskiego, jugo
słowiańskiego, domu Romanowów 
oraz książęta Prus Hesyi, Meklembur
gii. Bruńświku. Ogółem w Atenach 
przebywa 54 członków rodzin panują- bnych.

cych oraz ich świty. Uroczystości mia 
ty przebieg wspaniały. Po zakończe
niu ceremonii w katedrze prawosław
nej 101 strzałów armatnich obwieści
ło ten fakt stolicy. Ślub według ob
rządku ewangelickiego odbył się. wie
czorem w kaplicy dworskiej. Nowo
żeńcy otrzymali wiele podarków ślu-

Meliywale śnieżyce
i mrozy

Genewa, 9. 1. (Tel. wł.) Od kilku dni 
panują w Szwajcarii silne mrozy i to nie 
tylko w wysokich górach, lecz i w doli
nach, odznaczających się względnie ła
godnym klimatem.

mmb

Kłótnie r żądle w
Austrii i Niemiec

BERLIN, 9. L (Tel. wł.) Niemiec
kie kola polityczne okazują coraz 
większe zdenerwowanie rozmowami 
budapeszteńskimi państw, które pod
pisały umowy rzymskie. Prasa nie
miecka podjęła kampanię przeciwko 
Austrii, chcąc wywrzeć na nią nacisk 
w kierunku rozluźnienia jej stosunku 
do państw paktu rzymskiego.

„Frankfurter Ztg.“ wyrażająca o- 
pinię urzędu spraw zagranicznych, po 
daje nieprawdziwe wiadomości, jako
by Austria zna;dowała się pod kon
trolą Ligi Narodów i przedstawiała 
budżety władzom Ligi do zatwierdze
nia. Te fałszywe wiadomości wywo

łały wzburzenie w Austrii. Poseł aust
riacki w Rzeszy interweniował u 
rządu Rzeszy przeciwko naruszeniu 
paktu z dn. 11 lipca 1396 r.

Natomiast poseł Rzeszy w Wied
niu Papen interweniował u rządu wie 
dońskiego przeciwko wywiadowi, któ
rego udzielił kanclerz Schuschnigg 
przedstawicielowi „Daily Telegra- 
phu“, zarzucając, że Schuschnigg na
ruszył właśnie umowę z dn. 11 lipca 
1936 r. Szczególne wzburzenie w Ber
linie wywołał ustęp wywiadu, utrzy
mujący, że Austrię dzieli od narodo
wego socjalizmu — przepaść, oraz 
fakt wypowiedzenia się Schusehnigga 
za utrzymaniem status quo.

W ciągu ostatnich trzech dni przecię
tna temperatura w Bernie wynosiła — 
15 stopni. Znany ośrodek sportów zimo
wych Davos zamarł zupełnie, bowiem 
termometr wskazuje tam —25.

Śniegi w Komunii
Bukareszt, 9. 1. Fala mrozów, prze

chodząca przez Rumunię, spowodowała 
liczne wypadki śmierci z powodu zamar
znięcia. Klęskę powiększają bardzo ob
fite opady śnieżne.

W Besarabii i Dobrudży liczne wio
ski odcięte są całkowicie od świata. War 
stwa śniegu sięga w niektórych miejsco
wościach grubości, trzech metrów.

W północnych częściach kraju poja
wiły się stada zgłodniałych wilków.

Statki toną
Ateny, 9. 1. Cała Grecia pokryta jest 

szatą śnieżną. W Macedonii w górach 
panują znaczne chłody. Komunikacja 
w górach została przerwana, dwie osoby 
zamarzły. Na morzu, wskutek burzy 
śnieżnej, zatonęły 2 statki. W Atenach 

pada śnieg.

&

bitych, rannych i ofiar mrozu. Około i zostaje obwołany dniem święta narodo- 
pobowy stanu liczbowego obu stron zo-1 wego. Dzień po urodzeniu będzie też 
stało wycofane z linii, skutkiem odmro- świętem. Szkoły i urzędy nic będą czyn- 
żeń rąk i nóg. Wielu żołnierzy zamarz- ne- Miasta przygotowują wielkie zabawy 
ło na śmierć. ] ludowe i iluminacje gmachów.
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Likwidacja strajku okupacyjnego

w hucie cynkowej „Hohenlohe
Robotnicy już przystąpili do normalnych zajęć

W sobotę w późnych godzinach noc
nych odbyły się układy z generalną dy
rekcją zakładów „Hohenlohe“ w spra
wie likwidacji strajku okupacyjnego w 
Wełno wen. Dyrekcja sformułowała
»woje stanowisko następująco:

„W uwzględnieniu obecnej sytuacji, 
gen. Dyrekcja zakładów „Hohenlohe“ 
Egadza się na utrzymanie w ruchu oś
miu pieców do dnia 14 lutego br. — z tym 
że w tym dniu jeden Z pieców będzie 
wygaszony i ilość pieców w ruchu ogra
niczona zostanie do siedmiu. W razie 
gdyby w związku z wygaszeniem tego 
pieca załoga lub jej przedstawiciele, t. j. 
rada załogowa, czynili jakie bądź trud
ności — to gen. dyrekcja oświadcza, że 
takie stanowi; o załogi przekreśli wszel
kie dotychczas udzielone przyrzecze
nia“. —

Przyrzeczenia odnośne idą w tym kie 
runku, że po wygaszeniu 8-go pieca, re
dukcja robotników nie nastąpi — zaś ro
botnikom przy piecach gwarantuje się 
przepracowanie w miesiącu 24 dniówek. 
Aby robotnicy wskutek strajku nie byli 
poważnie poszkodowani, otrzymają:

żonaci — zaliczone 3 dni urlopu,
samotni — zaliczone 2 dni urlopu.
Sprawa zapośredniczenia w zamian 

za inwalidów ich synów, będzie przed
miotem osobnych układów. Tak samo 
rozpatrywane będą sporne sprawy zasze- 
regowań do niższych grup, udzielenia ( 
gratyfikacji jubilatom, węgla deputato- | 
wego itp. — Stanowczo odmówiono u- ' 
dzielenia gratyfikacji gwiazdkowej i za
płaty za dniówki strajkowe.

Po tej konferencji odbyli przedstawi
ciele związków zawodowych o godzinie 
23,30 zebranie załogowe i po zreferowa
niu sprawy, postanowiono strajk okupa
cyjny zlikwidować, i przystąpić do pra
cy. Pierwsza zmiana już w niedzielę

rozpoczęła prace przygotowawcze, konie-1 
czne dla wprowadzenia w ruch całej | 
huty.

Udział w konferencji powyższej ze j 
strony Zw. Metalowców Z. Z. P. brał drh. ■ 
poseł Kubik.

Terror w hucie „LIMY“ w Siemianowicach
Powstaniec zwalnia powstańców

W hucie „Laura“ w Siemianowicach 
oddano prace budowlane, ziemne, do
wóz węgla itd. nowo powstałej firmie 
Bobiec, która nic cierpi zorganizowanych 
robotników i Bady Zakładowej- Pan Bo
biec jest powstańcem śląskim i dlatego 
zatrudnieni pod jego firmą pracownicy 
cieszyli się, że pracując pod tak zasłużo
nym pracodawcą nie doznają krzywdy. 
Niestety, zawiedli się.

Pracownicy domagali się od firmy, by 
wykonywała warunki umowy zbiorowej 
w budownictwie osobiście i przez radę

robotnicza. Za to zostało zwolnionych z 
pracy 10 robotników, oraz przewodniczą
cy rady i jeden ławnik rady. Dnia 7 bm. 
zajmował się tą sprawą Inspektor Pra
cy 48 Obwodu w Katowicach, na którą 
nie raczył się stawić pan Bobiec za to 
został ukarany grzywną i została wyzna
czona nowa rozprawa.

Zaznaczyć należy, że wśród członków 
rady zakładowej yak i zwolnionych z 
pracy, (znajdują się również bohaterzy 
powstań śląskich. Jest więc źle, jeżeli po 
wstańiec krzywdzi powstańców.

Jugosławia wzmacnia flotę
WIEDEN, 9. 1. (Tel. wt.) Z Belgra

du donoszą, że rząd postanowił budo
wę dwu nowych torpedowców. Budo
wa dalszych 8 będzie dokonana w do
kach niemieckich. Uwzględnienie do
ków niemieckich nastąpiło dlatego, że 
Jugosławia posiada duże kapitały za
mrożone w Niemczech.

Hr. Wielopolska oskarżona
o szpiegostwo

WIEDEN, 9. 1. (Tel. wl. Jeden z

ma#

Po kr»łV.!'*1> : rńp ’ ierpieniach zmarł dnia 8 stycznia 1938 r. 
nasz długoletni prezes Koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Ko- 
chłowicach

ś. p. dr. Ryszard Wawrzynek.
W Zmarłym traci Koło jednego z najbardziej zasłużonych dzia

łaczy na niwie P. C. K.
ZA RZ ĄD KOLA

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 
W KOCKŁOWICACH

Kochłowice, 9 stycznia 1938 r.

Tragiczny krok służące!
Cyhankiewiczowie poczuli swąd gazu i j 
kuchenkę przemocą otworzyli.

Nieprzytomną służącą odstawipno ' 
stanie ciężkim do szpitala miejskiego,] 
gdzie pozostała na kuracji. Przyczyny i 
zamachu dotąd nie ustalono, ponieważ ] 
Cichoniówna jest nadął nieprzytomna.

Korzystając z nieobecności swoich 
chlebodawców, usiłowała pozbawić się 
wczoraj po południu życia, zatrudniona 
u p- Cyhankiewiczów w Katowicach 
(Stanisława G) służąca, 24-letnia Jadwiga 
Cichoó, pochodząca z Krakowa. Położyła 
się ona w kuchni, otwieraiąc uprzednio 
kurki kuchenki gazowej. Po powrocie p.

Przemycali żydów polskich
przez Niemcy do Francji

W sądzie karnym w Bytomiu odbył 
się ciekawy proces. Na Jawie oskarżonych 
zasiedli dwaj mieszkańcy Bytomia, oby
watele niemieccy, Artur Wcschka, jego 
brat Leon i żona tego ostatniego Paulina. 

" i Wszyscy oni obwinieni byli o to, że od 
tejszych dzienników donosi z Berlina, ii ^ dłuższego czasu trudnili się przemytem 
już w najbliższych dniach rozpocznie ] przez zieloną granicę z Polski do Nie- 
się tam rozprawa przeciwko Oktaw» hr mieć, a następnie do Francji żydów, po- 
Wielopolskiej, oskarżonej o działalność chodzących z Łodzi, Piotrkowa, Sosnow- 
szpiegowską na rzecz jednego z mo- ca, Będzina. Od przemyconej żywej 
carstw zachodnich. j sztuki pobierali Weschkowie wynagro-

W toku śledztwa podejmowane były dzenie po 300 zł. Zapłata następowała w 
rzekomo próby wymiany hr. Wielopól- Bytomiu w mieszkaniu Weschków. 
ekiej, władze niemieckie jednak na za-1 Policja niemiecka wpadła na trop tej 
snianę tę się nie zgodziły. zorganizowanej szajki w ten sposób, iż

we Wrocławiu na stacji aresztowano] 
przed paru tygodniami dwie żydówki zł 
Piotrkowa, karane już poprzednio za nie-j 
legalne przekroczenie granic: Jonę Lewi 
i Ruchlę Rosenberg. Jechały one do Pa-j 
ryża. Równocześnie przytrzymała poli
cja w mieszkaniu Weschków dwóch ży
dów z Piotrkowa: Abrama Kurzackiego 
i Szłomę Landowskiego-

Sąd skazał Artura i Leona Weschków 
po jednym roku więzienia, Paulinę We- 
schkową na 10 miesięcy, a Kurzawskiego 
i Landowskiego po 3 miesięcy. Jonę Lewi i 
Ruchlę Rosenberg po 6 miesięcy. Ska
zanych odstawiono po rozprawie do wię
zienia w Bytomiu.

Największa w Polsce afera zagranicznego kapitału
Przez 18 lat fałszowano księgi handlowe

oszukując państwo na 8 milionów zł
Dziś toczyć się będzie w wydziale II 

warszawskiego sądu okręgowego cywil
nego sensacyjna sprawa. Oto Prokura
toria Generalna wnioskiem z dnia 17 XII 
nr. 72033 domaga się ustanowienia sądo
wych likwidatorów dla naftowej firmy 
„Limanowa", która — jak jnż donosiliś
my — dopuściła się olbrzymich nadużyć 
na szkodę skarbu państwa. Zagraniczna 
ta firma ukryła nadto w swych księ
gach sumę 8 milionów złotych, którą o- 
trzymała w towarach, jako pożyczkę od 
rządu polskiego, celem uruchomienia 
swego przedsiębiorstwa,

Do podania Prokuratorii dołączono 
zaświadczenie sędziego śledczego dla 
spraw szczególnej wagi XIII rewiru z 
dnia 9 grudnia nr. 14124-S 103-37, z któ-

tego treści wynika, że wieloletni zarząd
cy firmy oraz jej naczelny buchalter 
przez 18 lat dopuszczali się systematycz
nego fałszowania ksiąg i bilansów firmy 
„Limanowa“. Usuwali oni starannie 
wszelkie ślady, mogące naprowadzić .wła 
dze na ślad 2 tysięcy wagonów produk
tów, otrzymanych od rządu polskiego.

Przeciwko winnym przestępstwa za
stosowano środki zapobiegawcze, a Pro
kuratoria Generalna nie widząc innego 
sposobu zabezpieczenia zagrożonej wie
rzytelności rządu, domaga się wprowa
dzenia likwidatorów sądowych. Wła
śnie w przedmiocie usunięcia przez sąd 
okręgowy dotychczasowych likwidato
rów sądowych toczy się rozprawa.

Krążą pogłoski, że „Limanowa“ bę

dzie się starać pod jakimkolwiek bądź 
pretekstem o odroczenie rozprawy, po
dobnie jak odroczono w dniu 1 grudnia 
ub. r. rozprawę w V wydziale sądu okrę
gowego, gdzie miało być rozpoznane cy
wilne powództwo Prokuratorii General
nej o należną skarbowi kwotę 8 milio
nów złotych.

Zaniepokojona opinia publiczna, któ
ra bacznie śledzi wszystkie etapy tej mo
że największej w . dziejach odrodzonej 
Polski afery międzynarodowego kapita
łu na szkodę skarbu państwa, śledzi rów
nież z zainteresowaniem przebieg spra
wy i oczekuje posunięć, które usuną do
tychczasowe obawy, że kwota 8 milio
nów złotych i inne jeszcze sumy prze
padną. a

CAPON
„Bohater czerwonej n'eäzieli"

WEDŁUG PAMIĘTNIKA GENERAŁA 
GERASSIMOWA

12)
Dowiódł on tym, że na widowni życia 

państwowego pojawił się wróg zuchwały, 
pracujący nowymi metodami i nie co
fający się przed żadnymi trudnościami. 
Bałmaszew przebrał się w mundur adjn- 
tanta wielkiego księcia Sergiusza, zamel
dował się u ministra, wszedł do pokoju 
przyjęć i kilkoma strzałami położył mi
nistra trupem. W ślad za tym pierw
szym zamachem, nastąpiła seria dalszych 
przeprowadzonych z niemniejszą zuch
wałością.

Nie była to jedynie odwaga osobista, 
całkowite samozaparcie się zamachow
ców, które uzasadniło powodzenie akcji 
i które przerażało rządzących, była w 
tym wszystkim nowa metoda, która do
wodziła, że spiskowcy przygotowywali 
się do każdego zamachu z wielką staran
nością i że cała akcja była dokładnie 
przemyślana. We wszystkich wypad
kach dało się stwierdzić długotrwałe i 
celowe przygotowania, przewidujące 
wszelkie możliwe przypadki. Wszystko 
lo musiało także dużo kosztować. Nie 
ulega wątpliwości, że spiskowcy obser
wowali swoje ofiary w ciągu tygodni ca
łych, zaznajamiali się z ich zwyczajami, 
podziałem pracy, poddawali każdego do
stojnika obserwacji z metodyczną dokła
dnością tak, że ucieczka z tego zacieśnia
jącego się coraz bardziej około danej 
osoby pierścienia, była niemożliwa. Wiel 
kie wrażenie zwłaszcza wywołała precy
zja, z jaką aparat spiskowców działał, 
mordował, strzelał i rzucał bomby. Po
konywał też coraz większe trudności i 
sięgał do coraz wyższych sfer, z których 
wybierał sobie ofiary. Organom bezpie
czeństwa państwowego udzieliło się pa
raliżujące przerażenie. Coby było, gdy
by pewnego dnia spiskowcom przyszło 
na myśl sięgnąć całkiem wysoko, upła- 
nować zamach na cara?

Tak daleko jeszcze nie było. W Peters
burgu i Moskwie padli Plehwe i Sergi
usz, dwaj najpotężniejsi dostojnicy pań
stwowi poza carem, w różnych miastach 
prowincjonalnych ginęli z rąk zamacho
wców gubernatorzy i generałowie. Za
wsze jeszcze wysiłki organizacji bojo
wej skierowane były przeciwko otocze
niu najwyższej władzy, a nie przeciwko 
carowi samemu. Z początkiem roku 
J906 szykowano zamach głównie prze
ciwko ministrowi spraw wewnętrznych, 
Dumo wo wi.

Co zamachowcy zamierzali osiągnąć? 
Z jednej strony pragnęli zastraszyć rzą
dzących, zniechęcić ich, z drugiej zaś 
umacniać masy w duchu rewolucyjnym 
przez szer%enic przekonania, że przeciw
ko reżimowi działa niewidoczny i nie
uchwytny wróg, który jest zdolny za
chwiać istniejącym porządkiem rzeczy.

Całością działalności rewolucyjnej 
partii socjalnej kierował komitet cen
tralny, który stałe zmieniał swe miejsca 
obrad i pzrenosił się czy to do miast pro
wincjonalnych, czy też do Genewy lub 
Paryża. Akcję bojową uchwaloną przez 
komitet centralny, która stanowiła naj
ważniejszy punkt programu rewolucjo
nistów, wykonywała organizacja bojo
wa; członkami jej byli terroryści, czę
ściowo wyszkoleni doskonale młodzi lu
dzie, którzy umieli fabrykować dynamit 
i nauczyli się władać rewolwerem i bom- 
bą. Wykonywali swą akcję pod pseu
donimami (przybranymi nazwiskami), 
tak, że w kołach partyjnych nazwiska 
ich znane były tylko wyjątkowo. Z po
czątkiem działalności Gerassimowa, jako 
szefa ochrany petersburskiej, zasłynęli 
zwłaszcza dwaj terroryści: Paweł Iwa- 
nowicz, który w zamachach na Plehwe- 
go i Sergiusza odegrał kierowniczą rolę 
i Iwan Mikołajewicz, który jako czło
nek komitetu centralnego rozwijał za
krojoną na szeroką miarę działalność 
organizacyjną i w sposób decydujący od
działywał na ruchy organizacji bojowej. 
Za pseudonimem Pawła Iwanowicza 
ukrywał się terrorysta Borys Sawin- 
kow. O osobie drugiego przywódcy po
licja mimo wszelkich starań i zabiegów 
niczego bliższego nie zdołała się dowie
dzieć,

(Ciąg dalszy nastąpi)
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„Cudotwórca“ zamieniał platynę
w bochenek chleba

GDYNIA, 9. 1. Przed kilku miesiąca
mi w Gdynj aresztowany został niejaki 
Michał Blaschkowski, który wspólnie 
z niej. Szułimem Rybakiem uprawiał w 
Gdyni pokątny handel owocami. Blasch
kowski zaproponował Rybakowi dosko
nały interes z odsprzedażą platyny. 
Obaj wyjechali do Bydgoszczy, gdzie 
znaleźli właściciela platyny w osobie 
Szulmana- Przy »zachowaniu najwięk
szych ostrożności, platynę zważono, zapa 
kowano do walizki i obaj wyjechali z 
cennym ładunkiem do Gdyni. Szulmano-

Poörzuceiife 3 dzieci w kościele
BYDGOSZCZ, 9. 1. Genowefa Po

lek, matka trojga nieślubnych dzieci, 
nie mogła nigdzie otrzymać pracy. 
Kobieta wraz z dziećmi przymierała 
głodem. Polek postanowiła porzucić 
dzieci, aby otrzymać pracę. Zaprowa
dziła dzieci do jednego z kościołów 
bydgoskich i tam je pozostawiła bez 
opieki.

6-letni syn, Stanisław Półek, wie
dział jednak jak się nazywa i nazwi
sko swoje wyjawił przed policją. Sąd 
skazał Genowefę Polek na pół roku 
więzienia.

Dziecko żywcem ugotowane
SAMBOR, 9. 1. W piekarni Her

mana Weisberga słyżąca zagotowała 
w kuchni duży baniak ługu do szoro
wania podłóg i odstawiła wrzątek na 
podłogę, sama zaś na chwilę wyszła z 
kuchni. Wówczas 3-letni synek pieka
rza pozostawiony w kuchni bez opie
ki przechylił się nad parą. Oszołomie 
ny gorącą parą, wpadł do baniaka. 
Odwieziony w beznadziejnym stanie 
do szpitala zmarł w straszliwych mę
czarniach.

wi wręczyli za sztabę szlachetnego meta
lu wagi 1 kg. — 4.000 zł. gotówką i 
wekslami. W drodze Rybak postanowił 
obejrzeć drogocenną zawartość walizki i 
zamiast platyny znalazł... bochenek chle, 
ba.

Rybak zawiadomił o wypadku poli
cję, która podejrzewając Blaschkowskie- 
go o udział w oszustwie, aresztowała go.

Ogród warzywny w doniczce
Profesor uniwersytetu kalifornij

skiego i członek Akademii Umiejętno
ści St. Zjedn. doktór Gnecko zakomu
nikował światu naukowemu o wspa
niałym wyniku swych doświadczeń 
biologicznych. Profesorowi Gnecko u 
dało się wyprodukować w swym la
boratorium pomidory, kartofle i inne 
jarzyny, których składniki odżywcze 
przewyższają jeszcze swą wartością 
jarzyny naturalne.

Wynalazek polega na tym, że ko
rzeń jarzyny, na której się ekspery
mentuje, jest wprawdzie normalny, 
ale proces rozwoju pędu trwa mini
malną część normalnego czasu, wyni
ki zaś są o wiele obfitsze.

Metoda prof. Gnecko nie wymaga 
wielkich terenów, wystarczą dwie 
beczki z wodą, w których profesor roz 
puszcza pewne substancje chemiczne. 
Korzenie zostają pogrążone w owym 
płynie, po czym roślina rośnie i roz
wija się niemal w błyskawicznym 
tempie.

Dzięki temu sposobowi każda ro
dzina może produkować dla siebie ja
rzyny. Doświadczenia, poczynione w 
Kalifornii i Anglii potwierdziły w ca
łej pełni doniosłość rezultatów, uzys
kanych przez prof. Gnecko.

Sensacyjne sprawozdanie astronoma

wO włos”od końca świata
znajdowaliśmy

KAPSZTAT, 9. 1. Według sprawo
zdania południowo-afrykańskiego a- 
stronoma Wooda, ziemia w nocy z 29 
na 30 października uh. r. znajdowała 
się „o włos“ od planety Reinmuth 
1937.

Planeta była odległa od kuli ziem
skiej tylko o 5 i pół godzin swej dro
gi, i. zn. zbliżyła się na niebywałą jak 
na ciała niebieskie odległość tylko 
640 tys. km. Było to największe zna
ne dotychczas zbliżenie planety do 
kuli ziemskiej od czasu, kiedy w ogó
le czynione są obserwacje astronomi
czne.

Bojkot towarów japońskich
LONDYN, 9. 1. (Tel. wł.) Angiel

ska opinia publiczna jest oburzona 
wiadomościami o pobiciu członków 
policji angielskiej w Szanghaju przez 
japońską. Oburzenie dochodzi do te
go, że w sferach politycznych wywie
ra się nawet naciski na rząd, żeby od
wołał ambasadora Wielkiej Brytanii z 
Tokio, gdyby podobne wypadki się 
powtórzyły. W społeczeństwie angiel
skim coraz szerzej rozwija się agita
cja za bojkotem towarów japońskich.

Einstein organizuje 
uniwersytet w Indiach

Bombaj, 9. 1. (PAT) Prot'. Albert 
Einstein, który po przewrocie hitlerow
skim opuścił Niemcy i przez pewien czas 
wykładał w Ameryce przyjął obecnie za
proszenie maharadży Travancore i w sty 
czniu przyjeżdża na 6 miesięcy do Indii, 
aby zorganizować wydział matematycz
no-fizyczny nowozałożonego uniwersyte- 
te, w Travancore w płd. Indiach.

. •*.

się w r. 1937
W kołach astronomów całego świa 

ta już od 25 października panowało 
duże naprężenie, " ponieważ między 
tym dniem a 50 października, planeta 
zbliżała się szybko do kuli ziemskiej. 
Prawdopodobnie zjawiska zdarzały 
się już przedtem nie było jednak mo
żliwe przed zastosowaniem fotografii 
w astronomii dokładnie określić tego 
rodzaju ruchu planet. Dr. Wood pisze 
w swym sprawozdaniu: „Gdyby pla
neta wpadła na kulę ziemską, to sy
tuacja międzynarodowa uległaby isto
tnej zmianie“.

Planeta Reinmuth została tak na
zwana na cześć astronoma z Heidel
bergu, Reinmutha. Obserwację nad 
nią prowadzone były także przez ob
serwatorium astronomiczne uniwersy
tetu amerykańskiego Harvarda.

Zajęcie towarów z przemytu
Wywiadowcy Straży Granicznej z 

komisariatu w Nowej Wsi przeprowadzi
li rewizję domową u zawodowej prże- 
mytniczki Teresy Studnikowej w Biel- 
szowicach. W wyniku rewizji znalezio
no w sprytnie obmyślanych schowkach 
80' dużych paczek tytoniu niemieckiego, 
50 kg drożdży prasowanych, około 56 kg; 
Maggi w płynie oraz wielką ilość róż
nych artykułów kosmetycznych.,. Cały 
ten towar przekazano władzom celnym 
a na Studnikową sporządzono doniesie-, 
nie karne.

Ponadto na zielonej granicy w Pa
włowie patrolujący strażnik przytrzy
mał Wiktora Króliczka z Nowej Wsi z 
transportem 29 paczek tytoniu, 18 kg 
drożdży, 10 kg artykułów kosmetycz
nych i 14 kg Maggi. . ...........

:.s

7tmdka prawdziwa narzeczona
Roman Jagoda przechadza! sięjłym swym życiem, nie mógł zrozu- 

wielkimi krokami po celi więziennej. I mieć w jaki sposób znalazł się przy 
— A więc jutro! Już jutro odzys- boku tej przewrotnej kobiety, dlacze- 
__ ' " aro Dorzucił Karolinę, kocha.raca arosa wolność.
Po trzech latach katuszy, po 

trzech latach spędzonych w tej mro
cznej celi, wyjdzie na ulicę i zrzuci 
z siebie ponury aresztancki strój!

Jeszcze przed trzema dniami wy
dawało mu się, że jest zupełnie stra
cony. Zdawał sobie dokładnie sprawę 
że nie może już liczyć na żadną po
sadę.

Przecież jego proces był bardzo 
głośny. Przewód sądowy wykazał nie 
zbicie, że defraudował pieniądze, fał
szował księgi, wprowadzając w błąd 
zarówno władze jak i swych szefów. 
Takiemu człowiekowi nikt już nie po
wierzy żadnej pracy.

Wydawało się, że nie może już li
czyć na żadną pomoc, że gdy wyjdzie 
z więzienia, będzie musiał żebrać, al
bo kraść.

I oto przed trzema dniami otrzy
mał radosną wiadomość!

Jeden z jego krewnych, przebywa
jący od kilkudziesięciu łat za ocea
nem, przeniósł się do wieczności i za
pisał mu w spadku pokaźną sumę.

Będzie więc już miał zapewniony

Ża pieniądze, które Takby spadły 
mu z nieba, założy jakieś przedsię
biorstwo.

Zapadł zmierzch...
Jagoda w dalszym ciągu przecha

dzał się po celi. ,
Po raz pierwszy od trzech lat po

gwizdywał wesoło i uśmiechał się

Za 72 godziny opuści ten straszli
wy gmach! . ...

Rozpocznie nowe, uczciwe życie!
Jak to dobrze, że Karolina, jego 

nieszczęśliwa narzeczona, nie przesta 
ła go kochać i potrafiła mu wszystko 
wybaczyć.

Anna, jego znajoma, była nędzm- 
cą! Gdy wyjdzie na wolność, zapłaci
za swą krzywdę! . ,

Teraz, gdy zastanawiał się nad ca-

go porzucił Karolinę, kochającą go 
nad życie, dlaczego nadużył zaufania 
swych zwierzchników i stoczył się na 
dno upadku.

To wszystko było taicie dziwne, 
wręcz niezrozumiałe.

Pracował w banku.
Był kasjerem i cieszył się nieogra

niczonym zaufaniem szefów.
Powierzano nieraz jego pieczy og

romne sumy i nigdy nie tknął ani gro
sza. Uważano go za najprzykładniej
szego męża i ojca.

Jagoda istotnie był wzorowym. Nie 
pił, nie miał żadnych nałogów — je

gdzieby tylko chciała.
W kilka dni później Anna zjawiła 

się po raz drugi. Ą
— Co pan robi dziś wieczorem? — 

spytała go, spoglądając nań swymi 
wąskimi, stalowymi oczami.

Jagoda zmieszał się i wybełkotał.
— Ja... ja., jestem dziś wolny.
— A więc przyjdź pan o godz. 9 

do kawiarni „Victoria“.
Skinęła lekko głową i poszła.
Jagoda stawił się o oznaczonej go

dzinie.
Zatelefonował do narzeczonej, oś

wiadczając jej. że ma ważne posie
dzenie. To było jego pierwsze kłam
stwo.

Miał wyrzuty sumienia.
Po paru dniach przyzwyczaił się 

już do tego, że musi kłamać. W pier
wszym okresie oszukiwał tylko narze

dnym słowem stanowił wzór statecz
nego i zrównoważonego człowieka.

Pewnego dnia w banku zjawiła się 
Anna.

Przyszła z jakimś czekiem.
Jagoda rozmawiał z nią zaledwie 

parę chwil.
Po raz pierwszy od wielu lat stra

cił pewność siebie.
Czuł, że ta kobieta potrafiłaby go 

zdobyć w jednej chwili, że gdyby tyl
ko skinęła ręką, rzuciłby narzeczoną, 
bank, przyjaciół i poszedłby za nią,

sze-czoną, a później również swych 
fów i kolegów.

Anna lubiła się bawić. Była to ko
bieta, która śmiało torowała sobie dro 
gę i nigdy nie miewała żadnych skru
pułów.

Jagoda z pewnością nawet jej się 
nie podobał.

Wyczuła jednak bardzo szybko, że 
ten człowiek może się stać w jej rę
kach powolnym narzędziem i dlatego 
chwyciła go w sWe macki.

Po paru tygodniach Jagoda był 
już w jej sidłach,

Nieszczęśliwa narzeczona dowie
działa się o wszystkim. Przede wszy
stkim poszła do Anny. Błagała ją nti 
kolanach, by zerwała z jej närzeOzo- v 
nym. „

Anna wyrzuciła ją ze swego mie
szkania.

Wówczas nieszczęśliwa kobieta 
rozmówiła się z narzeczonym. . y 

Jagodzie było jej bardzo żal. Zda- , 
wał sobie sprawę, że traci miłą istotę. 
Razem byli na wozie i pod wozem.

Nie mógł jednak już się cofnąę.
Sześć miesięcy trwała znajomość r. 

Anną. :l
Anna domagała się coraz więk

szych sum.
Gdy jej mówił, że nikt mu nie chce 

pożyczyć, kazała mu brać z kasy. - 
Pewnego dnia nieoczekiwanie prze 

prowadzono w banku rewizję. 7 ; 
Wyszło na jaw, że Jagoda zdcfraa

dował większą sumę. : . v 1
Dyrekcja skomunikowała się nie

zwłocznie z policją. j
Po paru godzinach Jagoda znajdo

wał się już w areszcie. , f ^
Anna nawet me przyszła na pro

ces. Jagoda oczywiście nic o niej nie 
mówił przed sądem. Nie bronił się na
wet. Było mu wszystko jedrid, jaką 
otrzyma karę. ’

Przykro mu było tylko przed Ka-< 
roliną. Nieszczęsna siedziała w kącie 
sali i- cicho płakała.

Trzy lata minęły już od tego czasu 
Jagoda wiedział doskonale, że An

na ma nowego przyjaciela. Przez te 
trzy lata ani razu nie przyszła doń 
do więzienia, nie napisała ani jednego 
listu. _ ■ .

A Karolina nie zapomniała o nim 
ani na chwilę. Przysyłała mu' paczki, 
pisała czułe listy i co tydzień go od
wiedzała. tl rt,

To był prawdziwy przyjaciel! lo 
była kobieta, która kochała całym ser 
cem i dlatego potrafiła wszystko "wy
baczyć.

tiiW trzy dni później Jagoda .wy
szedł z więzienia. r

Gdy zainkasował pieniądze, które 
zostały zdeponowane na jego imię u 
jednego z adwokatów, ożenił się z K®* 
roliną.
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Polska II zwycięża Łotwę 2:1
Międzypaństwowy mecz hokejowy 

drugiej reprezentacji Polski z reprezen
tacją Łotwy rozegrany w sobotę na lodo
wisku. Stadion Wojska Polskiego w 
Warszawie wywołał wyjątkowo wielkie 
zainteresowanie. Łotysze nie przedsta
wiają w hokeju specjalnej klasy, to też 
liczono się na ogół z pewnym zwycię
stwem Polski, czego nie taili zresztą na
wet sami goście. Po zwykłych w me
czach międzypaństwowych ceremoniach 
— których nawiasem mówiąc w okresie 
zimowym widzowie nie bardzo »noszą — 
rozpoczęła się gra, która z miejsca wy
kazała wyższość techniczną naszych gra
czy. Pierwszą bramkę zdobył w pierw
szej tercji Michalik. Jeszcze w tej sa
mej tercji, udało się Łotwie wyrównać 
Druga tercja nie przyniosła rozstrzyg
nięcia, mimo groźnych zagrań obu stron.

Dopiero w ostatniej tercji Przedpeł
ski uzyskuje zwycięską bramkę powita
ną owacyjnie przez publiczność.

<1:1,0:0,1:0)
U gości wyróżnił się przede wszyst

kim napastnik Petersohns. Poza tym do
bra była obrona. U Polaków był dosko
nały bramkarz Maciejko. Obaj obroń
cy byli dobrzy. W ataku pierwszym naj
lepszy był Ursoń. Król słaby. W drugim 
ataku uderzała słaba kondycja fizyczna 
zawodników.

Na meczu obecni byli wybitni przed
stawiciele władz cywilnych, wojsko
wych, sportowych i t. d.

Drużyny wystąpiły w składach na
stępujących:

Łotwa: Lapains, Vedejs, Puegle,
pierwszy atak: Klavs, Petrovskis, Peter
sohns; drugi atak: Blukis, Putninsek, Zil- 
paus.

Polska: Maciejko, Michalik, Kasprzy 
cki, pierwszy atak: Król, Tadecki (zmie
nił go Thirling), Ursoń; drugi atak: An
drzejewski, Thirling, (zmienił go póź
niej Dolecki), Przedpełski.

Przed wyjazdem hokeistów polskich na tournee
za granicę

Wyjazd polskiej reprezentacji hoke
jowej na tournee do Szwajcarii nastąpi 
w dniu 13 hm. Drużyna nasza grać bę
dzie w Szwajcarii pięć meczów, a miano- 
wice 6 bm. w Zurichu, 18 bm. w Wengen, 
19 bm. w Bemie, 21 bm. w Davos, a 23 w 
Bazylei. Istnieje możliwość, że w drodze 
powrotnej drużyna polska grać będzie w 
Berlinie. Jednocześnie drugi garnitur 
Polski walczyć będzie 25 stycznia w Ry
dze.

Ostateczny skład drużyny polskiej u- 
# talony zostanie w poniedziałek-

Ze względu na wyjazd reprezentacji

Śląska na tournee po Austrii, kilku gra
czy śląskich dołączy się do ekspedycji 
później. Drużyna śląska grać będzie 12 
bm. w Wiedniu, 13 bm. w Cełowęu, 14 
bm. w Leoben, 15 bm. w Grazu, 16 bm. 
w Cortina d'Ampezzo, a 18—19 bm. w 
Budapeszcie.

Polski Zw. Hokeja Lodowego organi
zuje we wtorek na stadionie WP, o 
godz- 12 mecz treningowy dwóch tea
mów. Możliwe, że na trening ten sprowa
dzeni zostaną trzej gracze lwowscy (Stu- 
pnieki, Sokołowski i Jasiński) oraz wil
nianin Staniszewski.

kością, opanowaniem krążka i grą kom
binacyjną. Bardzo dobrze wypadła u 
zwycięzców, znana trójka Burda, Ursoń, 
Kasprzycki.

Goście, zdradzali niewątpliwie wiel
kie zdolności, jednak znać u nich jeszcze 
pewne braki, przede wszystkim szwan
kuje jazda i panowanie nad krążkiem.

Ogólnie biorąc zasłużyli na bramkę ho
norową.

Dąb z miejsca inicjatywę wziął w 
swoje ręce i raz po raz zagrażał bramce 
gości. Przez pierwsze dwie tercje, go
ście mało dochodzą do głosu a wypady 
Ich likwiduje obrona względnie bram
karz gospodarzy. W trzeciej tercji gra 
się cośkolwiek wyrównuje. Na Ursoniu 
i Kasprzyckim znać było pewne przemę
czenie meczem wczorajszym w Warsza
wie, gdzie grali w reprezentacji.

Bramki zdobyli: Ursoń trzy, Burda 
dwie, Kasprzycki i Kucer po jednej.

Drugi dzień międzynar. akademickich mistrz. Polski

Cracoiria - F. T. C. Budapeszt 3:0 (0:0,2:0,1:0)
W sobotę rozegrała Cracovia rewan

żowe spotkanie ze zwycięzcą turnieju 
krynickiego F. T C. — zwyciężając gości 
w przekonywującym stosunku. Węgrzy 
okazali znaczne zmęczenie turniejem kry
nickim, to też za wyjątkiem Kanadyj
czyka Stepleforda nie wyróżnił się nikt 
specjalną grą, nawet doskonały bram
karz Csak nie wykazał swej normalnej 
klasy. Bramki dla Cracovij uzyskali: Ko
walski, Muszyński i Piechota obydwaj 
ostatni wzmocnili Cracovię ponieważ 
Maciejko i Michalik występowali w tym 
dniu w teamie państwowym, przeciw 
Łotwie w Warszawie.

Cracovia - P. T. C. !:1 (0:1,1:0,0:0)
Do drugiego spotkania, jakie roze

grano w niedzielę w Krakowie pomię
dzy powyższymi zespołami, gospoda
rze wystąpili z Wołkowskim. Tym ra
zem, po nieszczególnej grze Węgrów 
w dniu poprzednim liczono się z jesz
cze większym zwycięstwem, tym cza

sem Węgrzy zagrali o wiele lepiej, nie 
mniej jednak Cracovia zasłużyła na 
zwycięstwo. Doskonale zagrał u Wę
grów Steaipleford. który pokazał b. 
wysoką klasę,'

W Cracovii dość słabo wypadł 
Wotkowski, oraz Marchewczyk. Dru
gi atak, złożony .z graczy K. T. H. 
przewyższał słynną trójkę Cracovii 
grą zespołową.

W pierwszej tercji Cracovia prze
waża, jednak niespodziewany wypad 
Węgrów przynosi im prowadzenie, z 
ładnej akcji Steapleford — Gostany, 
ze strzału tego ostatniego. Mimo dal
szej przewagi Cracovii, wynik pozo
staje niezmieniony,

W następnej tercji miejscowi na
dal przeważają i z solowej akcji Woł- 
kowskiego pada dawno zasłużone w.y 
równanie.

W trzeciej tercji tempo się wzma
ga. Obie drużyny mają liczne okazje 
do zdobycia bramek, jednak bramka
rze obu drużyn bronią wspaniale.

Mistrzostwa hokejowe Śłjska 
Zwycięstwa Pogoni i Dębu
POGOŃ - T. E. V. CIESZYN 5:1 

(2:1, 5:0, 0:0).
W niedzielę w dalszym ciągu mi

strzostw hokejowych Śląska rozegrano w 
Katowicach dwa mecze.

W pierwszym, Pogoń odniosła zasłużo 
ue zwycięstwo nad drużyną niemiecką T. 
E. V. z Cieszyna. Drużyna miejsco
wych była zespołem bezwzględnie lep
szym i górowała nad przeciwnikiem lep
szą jazdą, prowadzeniem krążka i grą ze 
społową. Katowczanie przedstawiali dru
żynę więcej wyrównaną i lepiej zgraną, 
w której na pierwszym planie na wy
różnienie zasługuje mgr. Ludwiczak oraz 
Wilimowski i Górecki.

Goście poza wielką ambicją i ofiar
nością jedynie w trzeciej tercji nawią
zać mogli walkę, dość wyrównaną. 
Szwankowała u nich gra zespołowa.

Pierwsze dwie tercje należą bezape
lacyjnie do Pogoni, zwłaszcza zaś druga, 
w której Pogoń ustawicznie przesiady
wała pod bramką przeciwnika. O 'utnie

czym obie strony miały kjlka szans do n- 
zyskania bramki.

Bramki dla Pogoni, zdobyli: Wilimow 
skj — 2, Sitko, Łudwiczak i Górecki po 
jednej.

Na miejsce nie przybyłego sędziego 
związkowego, sędziowali pp. Memer i 
Arlt.

K. S. DĄB - POLONIA JANÓW 7:0 
(5:0, 5:0, 1:0)

Drugi mecz jaki rozegrano w Kato
wicach. z cyklu mistrzostw hokejowych 
Śląska kl. A, pomiędzy katowickim Dę
bem a K. S. Polonia z Janowa, zakończo
ny został spodziewanym zwycięstwem 
Dębu.

Dąb wystąpił w swym normalnym 
składzie, z Burdą. Ursoniem i Kasprzyc
kim na czele. Miejscowi zagrali bardzo 
dobrze, mając przez cały mecz wyraźną 
przewagę. Szczególnie zaś akcje Burdy i 
Ursonia, nosiły w sobie prawie że zaw
sze zarodek b miki. Gospodarze prze-

W drugim dniu międzynarodo
wych akademickich narciarskich mi
strzostw Polski rozegrano bieg plaski 
na 16 kim., otwarty i do kombinacji. 
Pogoda nie dopisała. Na trasie o róż
nicy wzniesień 180 m panowała mgła 
i padał drobny śnieg. Temperatura 
wynosiła —10 st. śnieg był bardzo 
nośny. Start i meta przy nowym Do
mu Zdrojowym. Zawodnicy zataczali 
ogromną pętlę dookoła domu. W dru
gim dniu zaznaczyła się również zna
czna tprzewaga zawodników zagrani
cznych. Dominowali zwłaszcza Łoty
sze, Austriacy i Finnowie, wyróżnia
jąc się długim, bardzo płynnym kro
kiem. Szczególnie piękny styl wyka
zał Finn Matti Hori, który zajął pier
wsze miejsce w biegu do kombinacji.

Polacy, zarówno w biegu otwar
tym jak i do kombinacji, znaleźli się 
dopiero na szóstym miejscu, przy 
czym pierwsze miejsca wśród Pola
ków zajęli wilnianie oraz akademicy 
krakowscy i lwowscy. Dowodzi to, za 
równo wysokich kwalifikacyj zawod
ników zagranicznych, jak i sumiennej 
zaprawy akademików wileńskich, kra 
kowskich i lwowskich.

Ogółem startowało około 40 zawód 
ników, przy czym w biegu otwartym 
ukończyło bieg 17 zawodników, a w 
biegu do kombinacji — 9. Bieg otwar
ty wygrali zdecydowanie Łotysze (za
wodnicy U. S. Ryga), którzy górowali 
o klasę nad pozostałymi. W hi egu do 
kombinacji najlepsze noty myą Finn 
Matti Hori i Austriak Roessner. Po
między nimi rozegra się w niedzielę 
na konkursie skoków walka o tytuł 
mistrza Polski akademików.

Techniczne wyniki zawodów przed 
stawiają się następująco:

Slalom w Koniakowie
W czwartek przy dużej śnieżycy i cięż 

kich warunkach, oddział S. K. N. w Ko
niakowie zorganizował na Ochodzitej sla 
łom, w którym startowało 28 zawodni
ków.

Pierwsze miejsce zdobył Legierski J. 
—S. K. N. Koniaków w czasie 1,54,1 min 
dwa przejazdy).

Drugim miejscem podzielili się Ziem
ba Stanisław — S. K. N. Katowice i Si
kora K. — A. Z. S. Cieszyn, czas 1,57 
min., 4) Urbaczka — S. K- N. Istebna 5) 
Matuszny J. — S. K. N. Koniaków.

W kategorii młodzieży zwyciężył Ja
roszek z Koniakowa przed Macurą i 
Fiwką z Cieszyna.

Najlepsze czasy w pojedynczym 
przejeździć uzyskali: Legierski II, 55
sek., Legierski I, 56,2 sek. oraz Ziemba 
57 sek-

Sędziowali pp. Lipowczan z Wisły, 
Lichtenstein i Gajda z Koniakowa.

Bieg otwarty:
1. Kaneps (Łotwa) w czasie 1:04:18,
2. Pebake (Ł) 1:05:41.
3. Leipniks (Ł) 1:09:49.
4. Hesse (Austria) 1:11:55.
5. Riektins (Ł) 1:12:25.
6. Starkiewicz (AZS Wilno) 1:13:29.
7. Kobylański (KTN Lwów) 1:14:39.
8. Keller (AZS Kraków) 1:14:49.
9. Maurin (Ł) 1:16:03.
10. Schmidt (PTT Lwów) 1:16:34.

Z zawodników zagranicznych 12-te 
miejsce zajął Austriak Fogy, a 13-te 
Łotysz Beriulssons.

Bieg do kombinacji:
1. Matti Hori (Finl.) 1:07:26 nota 240
2. Roesner (Austria) 1:08:18 nota 234.
3. Gallob (Austria) 1:11:37 nota 213.
4. Auskaps (Łotwa) 1:13:02 nota 204.
5. Pupitis (Łotwa) 1:14:19 nota 196,5.
6. Burda (AZS Wilno) 1:15:46 - 187,5
7. Bandura (AZS Krak.) 1:17:09 — 180
8. Pietrow (AZS Wilno) 1:17:50 nota

175,5.
9. Urbański (AZS Lwów) 1:38:45 — 64

Tüiadamosd spaäawe 
% caieęa świata

— Czołowy pływak węgierski dr.
Csik wyjeżdża w rich dniach do Berli* 
na, gdzie spędzi kilka miesięcy. Celem 
tego wyjazdu tym razem nie są zawody 
sportowe, ale praktyka lekarska w kli
nikach berlińskich. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że świetny pływak węgier
ski wykorzysta swój pobyt w stolicy 
Rzeszy, aby zmierzyć się z najlepszymi 
pływakami Berlina.

— W drugim dniu finałowego meczu 
tenisowego o puchar króla Gustawa po
między Szwecją i Norwegią para szwedz 
ka Schroeder — Wallen pokonała parę 
norweską Haanes — Andersen 6:2, 4:6, 
6:2, 6:0. Po drugim dniu prowadzi 
Szwecja 2:1.

Na meczu obecny był król Szwecji 
Gustaw 5-ty.

— Australijski związek tenisowy po 
burzliwej dyskusji postanowił zgłosić się 
jednak do tegorocznych rozgrywek o pu 
char Davisa. Australia będzie walczyła 
tak jak w ubiegłym roku w strefie ame
rykańskiej.

*
POZNAŃ ZAKONTRAKTOWAŁ TRZY 
MECZE Z PIŁKARZAMI NIEMIECKIMI

Piłkarska reprezentacja okręgu poz
nańskiego rozegra w bieżącym roku trzy 
spotkania z piłkarzami Niemiec, a mia
nowicie poznańczycy walczyć będą z re
prezentacją środkowych Niemiec, repre
zentacją Wrocławia i reprezentacja Dre
zna lub Lipska.

JCaidy spactawiec
czyta i a bonuje

Śląski Kurier Poranny
Kres kariery Sonii Henie?
Jak podaliśmy w swoim czasie, 

była wielokrotna mistrzyni świata w 
łyżwiarstwie Sonia Henie pośliznęła 
się podczas nakręcania filmu w Holly 
wood, odnosząc lekką kontuję głowy.

Na razie nie przywiązywano do 
tego wypadku większej wagi. Obec
nie — jak donoszą pisma amerykań
skie — okazało się, że kontuzja wywolu (uu 1/r CllllMl 1 Z. Wl W 11 1 IV a, XV allll(l ' *-•*-U *- UV.« ' nu.l. WUJ/' p «• »w,, *» J

tercja była na ogól wyrównaną przy, wyższali gość przede wszystkim szyb-1 wołała różne komplikacje i Sonia He-1

nie została przewieziona do sanato
rium, gdzie przebywa już od trzech 
miesięcy pod dozorem lekarza. Dzien
niki amerykańskie sądzą, że Sonia He 
nie będzie zmuszona po tym wypadku 
definitywnie zrezygnować z czynnego 
życia sportowego. Zarazem wypadek 
ten przekreśla karierę filmową głoś
nej łyżwiarki.
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HEW
Kto ma imieniny?

Wil-

Fala nieszczęść ggóraiczych
na Górnym Śląsku

Władze Górnicze winny wyjaśnić przyczyny katastrofalnych wypadków

1529.

1868.

1920.

Jana Dobrego b. w-, 
belma.

4 U Słowiański: Dobrosława.
* ^ Wschód słońca o godz. 7.45

Zachód słońca o g. 15.45 
Wschód księżyca o g. 10.51 
Zachód księżyca o g. 0.50

HISTORIA PODAJE:
Sejr w Piotrkowie za Zygmunta I 
w sprawie wzmocnienia władzy
króla. .
Zmarł we Lwowie Karol Szajno
cha, sławny historyk polski.
Traktat Wersalski wchodzi w ży-

CI& PRZYSŁOWIA:
Nie wart radości, kto smutku nie do-

fenał.
ROZMAITOŚCI:

Ludność Jerozolimy mówi 72-ma ję
zykami. Najwięcej jest tam rozpowszech 
niony język hebrajski, arabski i angiel
ski.

RADY PRAKTYCZNE:
Kafle myje się wodą z kredą, nie z 

mydłem, bo tracą one połysk.
AFORYZMY«

Nie wypoci tego w łaźni,
Gdy się kto na duszy zbłaźni- 

WESOŁE DROBIAZGI:
— I zdębiałem ze strachu, widząc 

zbliżających się do mnie drwali — rzekł 
dąb do otaczających go drzew.

ni , ii m —OO Q 00———

tfi Si. Tüi^spla kiaaa ta Jtatamcack
V , u. . ll stycznia 1938 r. o godz. 

20-tej Rewia 100 procent humoru z Bodo na 
Czele.

Środa, dnia 12 stycznia 1938 r. o godz.
19- tej Dzika pszczoła.

Czwartek, dnia 13 stycznia 1938 r. o godz.
20- tej Na Łyczakowie. Premiera.

Piątek, dnia 14 stycznia 1918 r. o godz. 
20.45 Gościnny występ Gistedy Olbarskiej, 
Ziembińskiego w komedii muzycznej Zmie
niam pleć.

Sobota, dnia 15 stycznia 1938 r. godz. 20, 
Na Łyczakowie.

OUp&duwt MiąsA. Barnu £udataeqa 
ta Chatzatuie

Wtorek, 11 bm. o godz. 20-tej: „Jasna
Góra“. Gościnny występ Teatru im. St. Wy
spiańskiego z Katowic.

W ostatnich miesiącach wzrosła fala 
wypadków górniczych w zastraszających 
rozmiarach na Górnym Śląsku. Jedną 
katastrofę za drugą z śmiertelnymi wy
nikami notuje prasa codzienna- Jest cóś 
nie w porządku w gospodarce górniczej 
na Śląsku. Już nieraz zwracano czynni
kom miarodajnym uwagę na rabunkowa 
gospodarkę górniczą, która przynosi nie 
obliczalne szkody mienia i gospodarce na 
rodowej.

Niestety nic się nie zmieniło na lepsze. 
Rozumiemy wypadki górnicze spowodo
wane przez siłę wyższą. Lecz ostatnie wy 
padkj górnicze mają swoją wymowę, a 
wina leży w braku należytej odbudowie 
i warunkach bezpieczeństwa na kopal
niach. Mężowie bezpieczeństwa zostali 
zdegradowani do „niemych obserwato
rów“!

W obawie przeniesień do gorszych 
warunków pracy nie przestrzegają b. ezę 
sto swoich obowiązków jak to dawniej 
miało m.i jsce.

Rewizje przez wadze górnicze dają 
wiele do życzenia. Zarządy kopalni, są 
nieraz z góry uprzedzone o mającej się 
odbyć rewizji. Usuwa się wtenczas na po
zór ewentualne braki w zaniedbanych pod

względem bezpieczeństwa polach górni
czych. Po rewizjach jest znów wszystko 
po staremu.

Zarządy kopalni przechodzą b. często 
do porządku dziennego nad raportami 
sztygarów i nadgórników, którzy zwri- 
cają uwagę na stan grożących niebezpie
czeństw.

Nie przebrzmiały jaszcze echa ostat
nich katastrof górniczych, z śmiertelny
mi wypadkami a znów notujemy dalszy 
wypadek.

W sobotę, dnia 8 bm. około godz. 20-iej 
krótko przed zakończeniem dniówki na 
kopalni KYMER na filarze poziomu 410 
m. zasypano przy pracy 5 górwków: Er
nesta Krauzego lat 25, Józefa Rducha lat 
48 i Szczyra.

Po mozolnej i niebezpiecznej akcji 
ratunkowej zdołano w niedzielę rano oko
ło 5.50 wydobyć ciężko pokaleczonego 
Szczycę.

Tragiczną śmiercią zginęli natomiast 
rębacz Rduch Józef lat 48, osierocając 
liczną rodzinę ; wozak Krauze Ernest 

Ostatnie wypadki nie mogą minąć bez 
echa-

Z całą bezwzględnością winne wkro
czyć w stosunki bezpieczeństwa władze

Śmiertelna walka nożami
na tle konkureneyfnym

Wstrząsające wrażenie wywołało w 
Sosnowcu zabójstwo, dokonane na ul. 
Słowackiego na tle kon k urencyj n em
pomiędzy dwoma rzeźnikami.

Przebieg wypadków był następujący: 
Przed kilku dniami w jatce rzeźnika Her 
szlika Greslera w Kazimierzu skonfisko
wała policja 100 kg. mięsa z potajemnego 
uboju. Gresler podejrzewał o zdradzenie 
go wobec policji konkurenta 21-letniego 
Mordkę Freimana-

W sobotę rano Gresler w towarzystwie 
braci: Majera i Motela zaczaił się koło

sklepu Reimana i gdy ten wyszedł za
czepił go obraźliwymi słowami. Wywią
zała się kłótnia, a następnie bójka, w cza
sie której Gresler ugodził nożem w pierś 
Freimana, który po 10 min. zmarł.

Na pomoc F reimanowi wybiegł ze 
sklepu brat jego Rubin, który został ugo
dzony nożem przez Majera Greslera w 
rękę.

Sprawcy zbrodni usiłowali następnie 
zbiec i wsiedli już do pociągu na dworcu 
w Kazimierzu. Ucieczka jednak nie uda
ła im się j zostali zatrzymani przez poli
cję.

Komornik sądowy w opalach

NIESŁYCHANE ZAJŚCIE NA PRZEJ
ŚCIU GRANICZNYM.

Na dworcu granicznym w Bytomiu 
dopuścił się zuchwałej prowokacji nie
jaki Franciszek End er, zamieszkały w 
Chorzowie przy ul. Kaszubskiej 5. Wy
mieniony przechodząc granicę z Niemiec 
do Polski w chwili, gdy mijał urzędni
ków polskich popatrzy! na nich z szyder
czym uśmiechem i podnosząc rękę na 
«posób hitlerowski wykrzyknął głośno 
JHeil Hitler". Gdy oburzeni urzędnicy 
«wrócili prowokatorowi uwagę na jego 
niewłaściwe zachowanie się, ten skwito
wał upomnienie nowym szyderczym 
(miechem. Na prowokatora sporządzo
no doniesienie.

Ciekawą sprawę rozpatrywał wydział 
zamiejscowy Sądu Okręgowego w Rybni 
ku. Na lawie oskarżonych zasiedli mał
żonkowie Antoni i Katarzyna Caniboło- 
wie z Krzyżkowic w powiecie rybnic
kim, oskarżeni o napaść na komornika 
sądowego, w czasie wykonywania jego 
czynności służbowych.

Komornik sądowy Wróblewski z Ry
bnika zjawił się pewnego dnia w miesz
kaniu oskarżonych celem zajęcia sprzę
tów domowych Caniboł na widok zbli
żającego się komornik wszedł na dach i 
począł rozrywać rękami komin, obrzuca
jąc cegłami nadchodzącego komornika. 
Komornik Wróblewski był zmuszony za
wrócić i udać się po pomoc na miejscowy

posterunek policyjny. Po chwili Wró
blewski wrócił do mieszkania Canibołów 
w towarzystwie posterunkowego. Wów
czas gospodarz porwał z pieca garnek 
wypełniony wrzącą wodą i chlusnął całą 
jego zawartość w twarz komornika, któ
ry doznał noważnych poparzeń. Żona Ca- 
niboła rzuciła się natomiast z pantoflem 
w ręce w stronę posterunkowego, uderza
jąc go w głowę. Awanturniczych małżon
ków udało się wreszcie uspokoić.

Canibołowic na rozprawie usiłowali 
się bronić, zresztą bardzo nieudolnie. Sąd 
skazał Antoniego Canibola na 8 miesięcy 
bezwzglęrlneo więzienia, zaś jego żonę na 
6 miesięcy.

Wstrząsy podziemne wpcw. Swiętochłowickim
Na terenie gminy Rudy i okolicy w 

powiecie święt och łowickim dały się ostat 
nio znowu odczuć dość silne wstrząsy 
podziemne. W szczególności odczuto je 
w ubiegły piątek. Trwały one po parę

sekund.
Na szosie Ruda — Bobrek obsunęła 

się w niektórych miejscach ziemia.
Wstrząsy te mają prawdopodobnie cha 

rakter tektoniczny.

Szofer zabrał samochód
na pokrycie należności

Sprawa rzekomej kradzieży samocho
du marki „Steyer“ A 76352 przez szofera 
Henryka Łatę z W ełnowca na szkodę dr. 
Płockiera z Katowic (Sobieskiego 7) zo
stała wyjaśniona w nieoczekiwany spo
sób. Do policji w Wełnowcn zgłosił się 
mianowicie szofer Łata oświadczając, że 
wóz ten stanowi jego własność i 1. paź
dziernika ub. roki sprzedał go firmie 
„Sigma“ zawierając transakcję z urzę
dnikiem firmy Józefem Ptockierem. Ce
na wozu wynosiła 1.000 zł., z której 500 
otrzyma? natychmiast, zaś na porkycie 
teszty miał otrzymać w terminie do dni 
iO-ciu bądź stary wóz firmy „Sigma ró

wnież marki „Steyer“ bądź też gotówkę. 
Ponieważ „Sigma“ wzbraniała się wydać 
swój stary wóz Łacie, ten dopominał się 
o resztę ceny kupna. W tym samym też 
czasie Łata został zatrudniony przez dr. 
Płockiera, którego dziadek jest właści
cielem firmy „Sigma“, z płacą dzienną 
7 zł. Szofer Łata nie tylko nie otrzyma! 
reszty ceny kupna wozu. ale dr. Płocki er 
nie wypłacał mu także zarobku. Jedy
nie w formie zaliczek otrzymał Łata za 
okres 3 miesięcy 375 zł, podczas kiedy 
za pracę należało mu się około 600 zł, 
oprócz tego nie mógł doprosić o zgło
szenie w Kasie Chorych i Zakładzie

Ubezpieczeń. Po 3-miesięcznym darem
nym czekaniu na zapłacenie reszty ceny 
kupna wozu, którym robiono niezwykle 
dalekie tury, szofer Łata nie mając in
nej egzekutywy, zatrzymał samochód na 
pokrycie należności, uprzedzając o tym 
dr. Płockiera. Dr. Płockier mimo, iż 
wiedział o tym z jakich powodów szofer 
Łata wóz zatrzymał, zgłosił policji o kra
dzieży samochodu, co nie odpowiadało 
faktycznemu stanowi rzeczy. Pociągnie 
to za sobą niemile konsekwencje. Nie
zależnie od tego Związek którego Łata 
jest członkiem postanowił zwrócić się do 
władz sadowych o wypłacenie zarobku.

górnicze i czynnik; miarodajne. Jak się 
dowiadujemy posłowie Z. Z. P. wniosą 
pod adresem Rządu interpelację, gdyż 
dotychczasowy stan bezpieczeństwa na 
kopalniach ze względu na rabunkową 
|ospodarkę^łap^vietojb>^yCzenia^FTF,

TRAGICZNA ŚMIERĆ STARUSZKI
Wczoraj po południu zasłabła nagle 

w tramwaju zdążającym z Chorzowa do 
Katowic 60-Ictnia Franciszka Hartmann 
z Katowic II (Ludwika 58). Tramwaj 
zatrzymano i wezwaną karetką pogoto
wia odwieziono ją do szpitala miejskie
go. W drodze jednak Hartmannowa 
zmarła. Jak ustalił lekarz miejski przy
czyną zgonu byl udar serca.

ZDERZENIE POJAZDÓW
W sobotę wieczorem na ul. Wolności 

w Nowych Hajdukach niedaleko mostu 
wskutek szybkiej i nieostrożnej jazdy, 
najechał samochód f-y Vesper z Katowic 
na furmankę jednokonną rzeźnika Jana 
Dembińskiego z Chorzowa.

Skutkiem zderzenia zniszczyło się 
podwozie i karoseria samochodu. Rów
nież uszkodzona została furmanka Dem
bińskiego i raniony został koń. Ludzie 
na szczęście wyszli z wypadku be* 
szwanku.

USIŁOWANE SAMOBÓJSTWO
W mieszkaniu własnym w Szopieni

cach usiłowała pozbawić się życia prze* 
wypicie sporej dozy esencji octowej 27- 
ietnia Janina Hyrka (Graniczna 1). \V5 
stanie groźnym przewieziono ją do miej* 
scowego szpitala gminnego.

Jak ustalono powodem rozpaczliwego 
kroku byl fakt, że jej przyjaciel Paweł 
Miller z Szopienic pogodził się ostatnio 
z żoną, z którą nie żył, i zamierzał po 
dwuletnim pożyciu z Hyrkówną rozstać 
się z nią i ją wypędzić.

KRADZIEŻ SAMOCHODU
Wczorajszej nocy nieustaleni dotąd 

sprawcy włamali się przy pomocy » 
trychów względnie podrobionych kluczy 
do garażu przy ul. Mickiewicza 38 w Ka
towicach (Pawła 13) i wyjechali nim w 
nieznanym kierunku. Zawiadomiona 
policja rozesłała w tej sprawie radiogra
my. Samochód zaopatrzony byl w znak 
rejestracyjny A 77756 i przedstawiał 
wartość 1.500 zł.
NIESNASKI RODZINNE POWODEM 

SAMOBÓJSTWA
W sobotę wieczorem 27-letnia Maria 

Hertel z Chorzowa (Ligota Górnicza), 
w zamiarze pozbawienia się życia za
żyła większą ilość esencji octowej. Wi 
stanie poważnym odstawiono ją do szpi
tala miejskiego w Chorzowie.

Ustalono, że przyczyną tragicznego 
kroku były niesnaski rodzinne.

NIEZWYKŁE ZAJŚCIE 
W KATOWICACH

Zamieszkały w Katowicach II 38-letni 
Berek Faktor (Krakowska 72) przecho
dząc przez podwórze domu przy ul. Ma
riackiej 13, na zwróconą mu uwagę prze* 
właściciela domu Mariana Błeszyńskie
go, że przejście jest wzbronione, wszczął 
z nim kłótnię a następnie bójkę, z któ
rego to powodu utworzyło się zbiegowi
sko. Ponieważ w trakcie bójki padł 
okrzyk — „ratujcie! biją żyda! po
grom!“, ze strony licznie tam zebranych 
osób poczęto wymyślać na żydów i wzno
sić okrzyki aif /semickie. Hałas awan
tury zwabił ii S miejsce policję, która 
awanturującego się Faktora przytrzy
mała.

UJĘCIE POSZUKIWANEGO 
PRZESTĘPCY

Poszukiwany przez Sąd Grodzki w 
Katowicach dla odbycia kary aresztu 
Antoni Krotek, ostatnio bez st. m. zam. 
został przytrzymany w czasie obławy w 
Brynowie i osadzono go narazić w miej
scowym areszcie policyjnym. Krotek, 
wybił szybę w celi aresztu i szkłem po
przecinał sobie żyły na rękach, zamie
rzając popełnić samobójstwo. Zamach 
ten w porę zauważono i Krotka po na
łożeniu mu prowizorycznych opatrun
ków przewieziono karetką pogotowia u» 
kurację do szp łda miejskiego.
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Ł Ugi ią zatiumlauud!”
1 Tragiczne dzieje matki w letargu pogrzebanej

Mężczyźni szukali tymczasem oczami 
Sprawczyni paniki, i zobaczyli starą, 
wstrętną babę, w łachmanach, opartą na 
kiju.

Była to stara Małgorzata, której nagle 
zjawienie się tak przeraziło dzieci, bo ma 
ły Erwin poznał ją natychmiast, a strach 
jego udzielił się reszcie.

Stara, utykając, weszła powoli na łą 
kę i złośliwy jej przenikliwy wzrok spo
czął na Erwinku, którego żona węglarza 
pieszczotami okrywała i starała się us
pokoić.

Wszyscy naturalnie wiedzieli od razu, 
kto była ta mniemana czarownica.

— He! He! chichotała matka Małgorza 
ta z zadowoleniem. To chłopczyk tu? 
Długo szukałam cię, mały!

Erwin krzyknął przeraźliwie, kiedy 
stara zbliżała się i wpiła w niego złe, bly 
«zczące oczy.

Wtedy węglarz stanął przed nią i po
wiedział ostro:

— Nie przysuwajcie się. Widzicie, że 
dzieciak was się boi!

— A dlaczego boi się ladaco? — gdera 
rała matka Małgorzata. Bo wie, że zawi
nił! Dobry człowieku, długo szukałam te 
go chłopca i cieszę się nareszcie, że go 
odnalazłam — mówiła, uśmiechając się o 
ile mogła najuprzejmiej. Ten mały uciekł 
ode mnie.

— Wiemy! — odparł krótko węglarz.
Małgorzata zdziwiła się, Potem przy

jaźnie skinęła głową.
— Opowiadał wam? No. to nie po

trzebuję już nic dodawać. Pozwolicie te
raz, że zabiorę z sobą dzieciaka? — zapy
tała z niepokojem.

— Nie, na to nie pozwolimy! — zawo
łała stanowczo żona węglarza. Co chcecie 
od dziecka? Co macie do niego za prawo?

— Większe niż wy! — krzyknęła stara 
zjadliwie. Należy do mnie!

— Nieprawda! — zawołała kobie
ta oburzona. — Znaleźliście małego w 
lesie, kiedy uciekł od akrobaiów. 
Wzięliście go przemocą i zamknęliście 
u siebie. Bóg wie, co wy myśleliście 
z nim zrobić. Zdajecie się być bardzo 
zlą babą!

— Co? Złą babą? — syknęła stara 
wściekle. — Nazywacie mnie złą, a 
nie znacie mnie wcale! No. ale musi
cie mi oddać dzieciaka, bo...

— Musimy? — zaśmiała się kobie
ta pogardliwie. — Jak to?

— No, bo dziecko nie wasze i nie 
macie żadnego prawa do niego.

— Nie chcę do czarownicy! — szło 
chał Erwin, drżąc cały. — Boję się jej.

— Cicho, cicho, mały, nie wrócisz 
do niej! — pocieszała go kobieta, przy 
tułając do siebie.

Odwróciła się potem do starej i po 
wiedziała stanowczo:

— Idźcie, babo! Nigdy nie dosta
niecie od nas chłopca, bo według 
wszelkiego prawdopodobieństwa, nie 
macie wcale dobrych zamiarów wzglę 
dem niego!

— A skąd ten wniosek? Bo jestem 
stara kobieta? He? Ależ na Boga Oj
ca, nie myślę małemu żadnej krzyw
dy zrobić! Nie, ja znam jego rodzi
ców i do nich chcę go zaprowadzić!

— Co, wiecie gdzie i kto są jego 
rodzice? — zawołał węglarz.

— Tak! I nie wątpię, że nie bę
dziecie mieli nic przeciwko temu 
abym...

— Powiedzcie nam, kto są rodzice 
— jakie ich nazwisko? — przerwał 
jej szybko węglarz. — Zawiadomimy 
ich zaraz, albo odprowadzimy chłopca

— Oho! A wynagrodzenie schowa
cie sobie do kieszeni? — zachichotała 
drwiąco Małgorzata. — Nie, nic z tego

Dajcie mi dzieciaka, odnrowadzę go 
rodzicom, a z wami zarobkiem się po
dzielę!

— Łgarstwo! — wtrącił się furman 
do rozmowy. — Nie gada cie ze starą, 
oszukuje was! Za jakąbądź cenę chce 
mieć małego, a Bóg jeden wie, co za
myśla z nim robić. Strzeżcie się, nie 
wierzcie babie!

— He! dlaczego nie? — zgrzytnęła 
stara, mierząc Klausa wściekłym spój 
rżeniem. — Czego wy chcecie, człowie 
ku? Znacie mnie, czy co? Skąd wiecie 
czy prawdę mówię, czy nie?

— Z oczu ci to patrzy, stare stra
szydło, że twoje gadanie nie wiele- ŁaC
warte! — odparł Klaus z złością; — 
Chcesz przeszachrować dziecko, kto 
wie jeszcze, komu...

— I mnie się zda e! — potwier
dził węglarz. — Choćby nawet znała 
rodziców, jak utrzymuje, nie odda im 
syna.

Twarz matki Małgorzaty wykrzy
wiła się wściekłością.

Widziała, że sprawa jej przegrana 
i nie potrzebując udawać, wybuchnę- 
ła wściekłością i .jadem:

— Nie chcecie wydać mi bachora? 
— wrzasnęła, potrząsa ąc groźnie ki
jem. — Ale ja was zmuszę! Czekajcie 
tylko! Bodaj was diabli, bodaj was 
zaraza wy tłukła! Odmawiać mi słusz
nych praw moich! O tak, zatrzymaj
cie go sobie, zatrzymacie. Przeklinać 
będziecie chwilę, w której przygarnę
liście go do domu! Wrócę, ale nie 
sama!

— Precz, babo! — krzyknął Klaus, 
zbliżając się do niej. — Sprowadź tu 
jeszcze tuzin takich jędz, jak ty, a 
my wam drogę do domu pokażemy!

Klnąc, złorzecząc odeszła stara 
utykając i wkrótce zniknęła w lesie.

— No, mały możesz uważać się za 
szczęśliwca, żeś umknął od niej i do
stał się pod naszą opieką! — zauwa
żył Klaus. — To czysta czarownica, 
jak ją w książkach rysują!

Mały Erwin uspokoił się wkrótce i 
odzyskał humor wraz z innymi dzieć
mi, szczególniej dlatego, że czuł blisko 
matkę ich, opiekunkę.

Koło południa wóz był naładowany 
i trzeba było ruszać w drogę.

Erwin nie domyślał się jeszcze, że 
nowa zmiana za phwilę w życiu jego 
nastąpi, i że będzie musiał na zawsze 
rozstać się z ukochanymi towarzysza
mi zabawy.

Ukończono resztę przygotowań i 
nadszedł czas pożegnania.

Milcząc, ze łzami w oczach uścis
kała kobieta drogiego sercu chłopca 
po raz ostatni.

Erwin nie rozumiał jej łez i smut
ku, ale że płakała, więc i on płakał.

Dobrzy ludzie nie mieli serca po
wiedzieć mu, że to rozstanie na zaw
sze, myślał więc, że jedzie tylko na 
spacer i wróci zaraz do miłej chatki w 
ślicznym lesie i do kochanego przybra 
nego rodzeństwa.

Podobało mu się tu bardzo i prag
nąłby zostać na całe życie.

Wóz ruszył z miejsca.
Jeszcze raz spojrzał Erwin z wy

sokiego siedzenia swego, na wierzchu 
wozu. załzawionymi oczami na zosta
jące dzieci.

Towarzysze zabawy krzyczeli: 
„Hurra“ machali rękami, cieszyli się, 
bo myśleli też, że niedługo go zoba
czą.

Wkrótce łąka i chatka zniknęły 
oczu biednego zna idy, idącego znów 
w świat, znów na pastwę losu...

ROZDZIAŁ CVI 
Straszna wiadomość

— Mąż pani nie wrócił jeszcze z po 
droży? — spytał książę Dimitrescu, 
wchodząc do salonu Kamilli i do ust 
podnosząc rękę wytrawnej kokietki.

— Nie, mój książę. Telegrafował, 
że interesy zatrzymają go o dzień dłu 
żej. Nie spodziewam się go wcześniej 
niż jutro w południe lub wieczorem.

Książę uśmiechnął się, jakby się 
czuł ogromnie zadowolony z przedłu
żonej nieobecności hrabiego; Kamilla 
też nie zdawała się smucić.

Z czarującą minką poprosiła pod
starzałego światowca, aby usiadł, a 
sama zajęła miejsce na biegunowym 
fotelu. Ruch kołyszący nadała mu, od
pychając się od ziemi koniu,szczkiem 
atłasowego trzewiczka i spytała z u- 
śmiechem:

— A siostrzeniec: pański, książę? 
Czy jest jeszcze w Monaco?

— Wyjechał wczoraj, pani hrabino
— Tak? A czy niemiłymi dla księ

cia były sprawy, które go tu przy wio 
dły? Proszę mi przebaczyć ciekawość, 
ale nieliczne wzmianki o rodzinie księ 
cia wzbudziły we mnie silne zaintere
sowanie.

— Jest to tylko pochlebne dla mnie 
hrabino! — uśmiechnął się książę u- 
przejmie. — Niekoniecznie nieprzy
jemną była mi propozycja siostrzeńca 
tym razem. Przeciwnie. Żr>na moja 
żąda mianowicie formalnego V zwodu.

— Rzeczywiście? — zawołała Ka
milla tonem zdradzającym radosne 
zdziwienie. A książę? — spytała z wy 
tężoną uwagą — zgodzi się na roz
wód?

— Naturalnie! — odparł książę Di
mitrescu stanowczo. — I pocóżbym 
się opierał? Pocóż przedłużać kome
dię małżeństwa, które oddawna nim 
nie jest? Ba! wygram tylko na roz
wodzie.

— Ale żona księcia z pewnością 
rościć będzie pretensje do majątku?

— Ma się rozumieć. Ona jednak 
posiada sama tak wiele, że niebardzo 
wielką wagę przykłada do części me
go majątku, jej przynależnej. O ile 
ją znam, zadowolni się, że rozwód do
stanie. A że to żona żąda go ode mnie 
ja stawiam warunki.

— Naturalnie! — krzyknęła Ka
milla żywo.

— Przyznam jej roczną rentę pięć
dziesięciu tysięcy franków i przeko
nany jestem, że przystanie bez namy
słu. Że zaś roczny mój dochód docho
dzi do dziesięć razy powtórzonej tej 
sumy, zatem niewielka to będzie z 
mej strony ofiara i szkoda. Myślę, że 
nie będę cierpiał nędzy pomimo to...

BMW REPERTUAR KIN 0000
CHORZÓW:

APOLLO: 1) Narzeczona z przypadku, 
2) Dede.

ROXY: Kraj miłości, 2) Piekielny wą
wóz.

COLOSSEUM:: 1) Towarzysze broni.
2) Zamek tajemnic.

Kino Della: 1) Kaprys milionera, 2) Jedna 
na milion.

KINO RIALTO: t) Truxa, 2) Bolek i Lolek.
PIEKARY ŚLĄSKIE:

Kino Apollo: l) Znachor, 2) Bogaty nadpr.

WIELKIE HAJDUKI
KINO ŚLĄSKIE: t) Amerykańska awpntu- 

ra. 2) W. Z. 6 nie wylądował.
ŁAGIEWNIKI

Kino Raj: 1) Zi-mia Błogosławiona, 2) Nie
dokończona Symfonia.

ŚWIĘTOCHŁOWICE:
Kino Apollo: 1) Amerykańska a w ar tura,

2) Cale Metropole — E. Bodo, L. Jowna, 
Colosseum: Gdy kwitną bzy — Jeanette

Macdonald, Eddie Nelson.

©feeilary
po cenach 
reklamowych
tylko

»Okislesriaim«
opeyh specjalista

Chorzów I, ul. Jagiellońska 1
Dostawca wszystkich kas

Kamilli zakręciło się w głowie, gdy 
usłyszała wysokość sumy.

— Mogłabym ci zazdrościć bogao 
twa, książę! — wyrwało się jej w po
dziwie. — Bezwątpienia posiadasz 
pan dużą własność ziemską w kraju?

— Tak jest. Dosyć dużą na to, aby 
pięćdziesiąt razy zmieściło się w niej 
całe obskurne księstwo Monaco.

— Ol A jedynym spadkobiercą 
księcia, w razie gdyby się pan nie o* 
żenił powtórnie, byłby siostrzeniec, 
książę Dimitrescu?
- Tak!
Kamilla bypnoty żującym wzro< 

kiem wpiła się w oczy księcia i rze
kła ze szczególnym uśmiechem:

— Ale nie pozostanie pan samotny 
ekscelencjo!

Książę też się uśmiechnął, wzru
szył ramionami i objął jej ponętną po 
stać miłością iskrzącymi się oczyma.

— Kto wie — odparł, a głos jego 
drgał lekko tłumioną namiętnością; 
spojrzenie księcia wyraźniej niż sło
wa mówiły, a on ciągnął dalej. — Mo
że jestem skazany na samotność i wy
rzeczenie się, a swoboda nie przynie
sie mi upragnionej wygranej.

— Dlaczegożby nie? — dodawała 
mu otuchy Kamilla, podnosząc się z
pół leżącej pozycji i pochylając ku 
księciu. Dlaczegożby nie, mój książę?

— Bo nie śmiem mieć nadziei, że 
wymarzone szczęście przypadnie mi 
kiedy w udziale — odparł, ociągając 
się, trochę zmieszany.

Kamilla pojmowała go aż za do» 
brze. Szybkim ruchem podała mu rę
kę i rzekła znaczącym, pewnym to
nem:

— Miej zawsze nadzieję, książę! 
Gdyby pragnieniom twym przeszko
dy na drodze stanęły, znalazłbyś śród 
ki, aby je usunąć.

— Ö. gdyby to tylko ode mnie za
leżało, ale i z drugiej strony byłby 
też... rozwód potrzebny.

— I książę sądzi, że takowy ni# 
byłby możebny?

— Obawiam się tego.
— Zależałoby to głównie od ciebie 

mój książę. Ale druga strona nie zna 
dokładnie pańskich zamiarów.

Słowa te padły zarzewiem w du
szę Rumuna.

Zsunął się do nóg Kamilli, ujął je) 
ręce i całował gorąco.

— O hrabino! Kamillo! Najpięk
niejsza, czy to możliwe? Czy mogę na 
prawdę mieć nadzieję? O, może nig- 
dybym się nie odważył wyznać, jaka 
szalona miłość serce me przepełnia, 
Ale pani wywołałaś te słowa, więc niw 
gniewaj się za nie! A jeśli mnie wy
słuchasz, jeżeli miłość moja żnajdziw 
oddźwięk w twym sercu, mieć będzi-t 
my przed sobą naprawdę najsłonecz- 
niejsze szczęście, pomimo wszelkich 
przeszkód, stojących na drodze!

Kamilla zadrgała zaskoczona nie
spodziewanie, cofnęła się szybko i za
wołała pól boleśnie, pól z wyrzutem;

— O Boże! Książę mówi o mnie? 
Ja drzwi do szczęścia przed księciem 
roztwieram?

(Ciąg dalszy nastąpi.)
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