Gen. Rydz-Smigły konferuje
z ministrami francuskimi
CZY W SPRAWIE POŻYCZKI?
PARYŻ,
6.9. (Tel. wł.) Gen. śmigły--------~I
Rydz odibył w sobotę półtoragodzinną
naradę
__________________________
laradę _z _ministrem
skaribu Auriolem.
') przebiegu obrad oraz jej wyniku nie
przedostały się na zewnątrz żadne
zezególy. W kołach politycznych panu;e przekonanie, że w wyniku narady
Polska otrzyma poważniejszą pożyczkę
na rozbudowę linii kolejowych oraz do
zbrojenie armii.
WIZYTA MIN. DELBOSA
PARYŻ, 6.9. (Tel. wł.) W dniu dzi
siejszym złożył gen. Śmigłemu-Rydzowi wizytę minister spraw zagranicz
nych Delbos. Podczas wizyty min. Delbos odibył dłuższą rozmowę z Naczel
nym Wodzem armii polskiej.
Pozatem toczą się zakulisowe roko
wania zarówno co do sposobów tech
nicznych akcji zmierzającej do zapew
nienia pełnej wartości sojuszu francuskopolskiego, jak i co do pewnych za
gadnień finansowych z tym związa
nych. Rokowania te, jak się zdaje 6ą
na dobrej drodze.
PRZED POWROTEM DO KRAJU
PARYŻ, 6.9. (Tel. wł.) Dzisiejsza nie
dzieła slgnowila ostatni dzień pobytu
generalnego inspektora sił zbrojnych
Polski we Francji.
Rano o godz. 9 przybył gen. ŚmigłyRydz do kościoła misji polskiej. U pro
gu świątyni powitał go rektor misji ks.
dr. Paulus, a b. licznie zgromadzeni
przedstawiciele
emigracji
polskiej
wznosili entuzjastyczne okrzyki na
cześć Wodza armii polskiej.
W godzinach południowych prezy
dent republiki Ęebrun podejmował
gen. Śmigłego-Rydza śniadaniem w

letniej rezydencji w Ramlbouillci francuskiego i generalicji, członkowie
Około godz; 18 gen. śmigły-Rydz ambasady polskiej z amfo. ŁukaisiewiIeWej
przybył do gmachu Biblioteki Polskiej. c, zem na czele oraz delegacje organi
gdzie
powitał go delegat Polski
Polskiej Akn- zacyj polskich i tłumy publiczności.
o
__ie powitał
Wśród entuzjastycznych okrzyków
demii Umiejętności min. Pułaski.
uszył
W godzinach wieczorowych na dwór__
—jspecjalny 'pociąg uiwożący gen.
cu zjawili się przedstawiciele rządu t migłego-Rydza.

FLOTĘ WOJENNĄ
LONDYN, 6.9. (Tel. wł.) Ambasada
japońska w Londynie złożyła w mini
sterstwie spraw zagranicznych notę, w
kórej oświadcza, że Japonia zamierza
Greiser oświadczył, że na posiedze w najbliższym czasie przystąpić do po
nie Rady nie po jednie w myśl swego
p
przyrzeczenia.
Senat będzie reprezen większenia swej floty wojennej. Po
t<
towany
przez kierownika wydziału za większenie to zacznie się od budowy
ggranicznego senatu Boetchera.
kilku łodzi podwodnych.
Łodzie te będą miały tonaż o 30 proc,
większy, niż łodzie, którymi dysponują
w tej chwili Anglia i Ameryka.

do Genewy na sesje L.N.

Na wrześniowa sesję Rady Ligi Na-'
rodów otrzymał również zaproszenie
Senat w. m. Gdańska: jrzewidziana bo
wiem jest na porządku obrad Rady
sprawa incydentu z knikiem
•.Lei'pzig“.

Ludowcy obradują
nad wewnętrzną sytuacją polityczną
Z inicjatywy władz naczelnych Stron
nict.a Ludowego zwołane mają być wo
jewódzkie konferencje prezesów powia
towych organizacyj ludowców dla omó
wienia aktualnej sytuacji politycznej.
Pierwszy taki zjazd zwołany został z

terenu całego województwa Warszaw
skiego i odbył się on wczoraj przy udziale delegatów z kilkudziesięciu miej
scowości.
Na zjeździe tym omówiony ma być
stosunek do posła Walerona i innych
secesjonistów Stronnictwa Ludowego.

O BALONIE „L.O.P.P.”
brak jakichkolwiek wiadomości

MOSKWA, 6.9 (tel. wł.). Energicznej nie dały dotychczas rezultatu.
poszukiwania załogi balonu polskiego>
W tutejszych kołach lotniczych pa„L0PP“ kpt. Janusza i por. Brenkai nuje z tego powodu obawa o los pol
skich lotników. Jeżeli wylądowali oni.
na bezludnych terenach porośniętych
nieskoopiennym lasem — wówczas od
nalezienie ich może okazać się rzeczą
b. trudną.
Ponieważ lotnicy nasi celem przedłu
czas szczególnie w mowach wygłoszo żenia lotu, prawdopodobnie powyrzunych na moskiewskim kongresie ko-■ cali z kosza, razem z innym sprzętem
minternu. W międzyczasie to ostrzeże ciepłe kombinezony, prawdopodobnie
■ | odczuwają
obecnie dotkliwie
dokuczliwe
ni norymberskie znalazło krwawe po-,
______ ______
___
twierdzenie w wielu punktach świata", zimno panujące w ciągu nocy.

ofenzywę przeciwko komunizmowi

Król Edward
JLTZIS ro SOFII 1 WIEDNIA
LONDYN. 6.9. (Tel ul.) ' Król Edwarci Vill udaje aię w drogę powrotną
do kraju lądc-ui. V, drodze król angiel
ski ud-KuP królu Borysa w Sofii, z
riM;y^, . .. .dzie ważne narady poli
tyczne. Następnie zatrzyma się przez
<i«Eiy. .YViedniu»

Japonja powiększa

Więcej już nie pojedzie

Hitler zapowie w Norymberdze
W związku z nadchodzącym hitle
rowskim „Dniem partyjnym" w No
rymberdze czynione są ostatnie przy
gotowania.
Zarówno fakt, że na „Dniu partyj
nym" reprezentowane będą niezwykle
licznie wszystkie miarodajne czynniki
III Rzeszy partyjne, polityczne i gospo
darcze, jak i ogłoszony niedawno ob
szerny program przewidzianych konferencyj świadczy, że poruszone tam bę
dą wszystkie dziedziny życia wewnę
trznego.
Przeważa jednak opinia, żc w tym
zakresie nie dojdzie do tak zasadni
czych uchwał, jak zeszłoroczne ustawy
norymberskie i, że punkt ciężkości le
żeć będzie raczej w dziedzinie polityki
zagranicznej.
Ton obradom nadawać będzie nie
wątpliwie obecnie zdecydowany kurs
antykomunistyczny. Oczekiwać należy,
że zgodnie z tym kursem dojdzie do ja
kiejś doniosłej manifestacji. Potwier
dzenie tych coraz bardzij powszech
nych przypuszczeń znajdujemy w na
rodowo - socjalistycznej „Koresponden
cji prasowej", która pisząc o „perspek
tywach norymberskich" oświadcza:
W roku ze-z.ym wskazano w Norym
berdze na grożące niebezpieczeństwo
bolszewickie, które ujawniło się wów-

Nie będzie strajku
GÓRNIKÓW W ANGLII
LONDYN, 6.9. (Tel. wł.) Usiłowania
angielskiego ministra kopalń, aby do
prowadzić do porozumienia pomiędzy
właścicielami kopalń a górnikami dały
pozytywne wyniki.
Strajk, który miał się rozpocząć w
dniu jutrzejszym, został odwołany.

Atlantyk zdobyty
PRZEZ KOBIETĘ
PARYŻ. 6.9 (Tel. wł.) Do Paryża na
deszła wiadomość z Nowego Jorku, że
samolot pani Markham, odbywającej
samotny lot nad Atlantykiem, wylądo
wał o ogdz. 12 w miejscowości S. Jean
w Nowym Brunświfcu.
Przelot nad Atlantykiem odbywał sie
w niezmiernie ciężkich warunkach ar
mosłferycznych, które uniemożliwiły
pani Markham dotąrcie do N. Jorkuj
Przelot nad1 Atlantykiem trwał 18 go
dzin.

Rozbicie się samolotu
LOTNICY WYSZLI C AŁO

Wczoraj w pobliżu lotniśka cywilneigo na Okęciu w Warszawie spadł z nip
znacznej wysokości samolot wojskowy
pilotowany przez kaprala Zarębę. Z pod
rozbitego doszczętnie aparatu okoliczt
ni mieszkańcy wydobyli por. obserwa
tora Laskowskiego oraz kaprala Zaręg
bę, którzy na szczęście nie doznali ża
dnych obrażeń. .

KRWAWE STARCIA W ŁODZI
podczas manifestacji socjalistycznych

ŁÓDŹ. 6.9. (Tel. wł.) Manifestacja
socjalistyczna urządzona z okazji tak
zwanej Jkrwawej środy wypadła na
terenie Łodzi dość blado, choć miała
momenty b. burzliwe.
Pochód, w którym uczestniczyło''0^0 ’
ło 10 tys. inauiłey.antów, przeciągnął

przez miasto i zakończony został w
dzielnicy Polesie Konstantynowskie.
Podczas pochodu ogromną agresywno
ścią od'znacz;di się żydzi, 'którzy stano
wili większość manifestantów. Wznosi
li oni okrzyk,i nietylko na cześć socja
lizmu. lecz również Krwawych zbirów

Wojska narodowe
otaczają San Sebastian

PARYŻ’ 6.9. (Teil. wł.) Po zdobyciu
Irunu oddziały wojsk narodowych ru
szyły . w kienunŁu San Sebastian. Na
razie poważną przeszkodą w zajęciu
tego miasta jest fort Guadielmpa, obsa
dzony wójcikami czerwonymi.
Pod Gnądelupę (powstańcy ściągają
ciężką artylerię oraz nowe oddziały
wojsk.
TORPEDOWIEC CZERWONYCH
PARYŻ, 6.9. (Tel. wł.) Nadeszła tu
taj wiadomość, że torpedowiec teiszpań_i.i opanowany* przez skomunizowaną
załogę został zatopiony przez krątżow

AMBASADOR HISZPAŃSKI W USA
WYMAWIA POSŁUSZEŃSTWO
'PARYŻ, 6.9. (Tej. wł.) Ambasador
Hiszpanii w Stanach. Zjednoczonych Anieryki Pin. Louis Calderon powiado
mił rząd madrycki, że przestaje go re
prezentować wobec rządu USA.
114 ZAKONNIKÓW
ROZSTRZELANIE
PARYŻ, 6.9. (Tel. wł.) Nadeszła tu
wiadomość, że w miejscowości Esourial
•komuniści rozs-.rzelaii 114 zakonników
u w Almeria tanit?js."slgo r2-letniego
biskupa.

madryckich i sowieckich.
Gromkimi
,jprecz“
występowano
przeciwko Stronnictwru Narodowemu
klerowi katolickiemu. Szczególnie częt
sto wznoszony był okrzyk: „Precz z an
tysemityzmem".
Na jednej\z ulic wywiązała się bój
ka pomiędzy manifestantami a przyglą
dającą się pochodowi publicznością. Wl
czasie bójki pobico ciężko Szumią Goldl
koma oraz lżej Stefana Kupera, Zy
gmunta Zrobka, Bronisława Filiczka i
Stanisława Kubiaka.
Od doznanych obrażeń zmarł 47-letni Jakub Glincenstein.
Na ul. 11 Listopada członkowie po
chodu obrzucili kamieniami stojących
na skraju ulicy przechodniów, którzy
nie chcieli obnażyć głów przed czerwo
nymi sztandarami.
*
W bójce, jaku tam wynikła, ranni zo
stali Wincenty Matjjoch. Helmut KonIciel, Stanisłw aStńczyk. We wszystkich
wypadkach naruszenia porządku pu
blicznego interweniowały wzmocnione
oddziały policji państwowej.
Wieczorem panował na niieścio zu
pełny spokój. Po ulicach krążyły patrolepobcyjne,
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piłka rs twa polskiego

Przegrywamy z Jugosławią 3:9, a remisujemy z Łotwą
Rewanżowy mecz między państwowy
pomiędzy Jugosławią i Polską rozerwa
ny w aiedzieCę w Białosrodzie, zakoń
czy} się niespodziewaną klęską polskiej
drużyny w stosunku 9-3. Takie i poraż
ki nifct się nie spodziewał, gdyż, jaik
wiadomo, polska dnuiżyna wylkazała wca
le dobre wyniki na olimpiadzie.
Mecz rozegrany zoerał w obecności
20.000 widzów i wyższych iprzedwtawiieli państwa.
Z cŁwilą rozpoczęcia meczu zerwała
się niesłychana burza. Zdawało się, iż
strumienie wody zaleją boidko. Mecz
jednak toczył się dalej. Jugosłowianie
od początku giry rozpoczęli niezwykłe
silnie atakować i już w 8 minucie zdo
była pierwszą bramlkę przez Arsejenievica. Drużyna polska jakoś zupełnie
ni© potrafiła się zgrać, a słabe tyły co
raz bardaiej peszą atak i pomoc. W nie
spełna 20 minnc Jugosłowianie zdoby
wają 4 dalsze bramki i od tej chwali
nie ma juiż możliwości, by Polska zdo
łała jeszcze wyjść ® honorem z tego
spotkania.
Po przerwie barza bynajmniej nie
zmalała. Polacy natomiast wzięli się
rroebę lepiej do dzieła. Jakkolwiek ataJk rozpoczyna skutecznie kombino
wać, to jednak pod bramką nie wyka
zuje dyspozycji strzałowej.
Pierwszą bramkę dla Polski zdoby'-ya Wodarz, a w 1 minut później aąów
ten sam gracz zdobywa drugą bramkę
Zdawało się, że passa niepo wodzone dru
żyny poŁkiej skończyła się. Niestety.
Jugosłowianie przez killka niebezpiecz
nych błyskawicznych wypadków zdoby
wają 2 dalsze bramki. Fmzy tym stanie
Peterek zdobywa 3 bramkę. Jest to już
ostatnia bramka dła nas, bowiem Jugo
słowianie zdobywają jeracze 2 bramki
i tym samym prarojęczętywują nieby
wałą porażkę pdfkiaTsiwa powkięgo.
Winić za porażkę należy w pierwszym'
rzędnie tyły. Zawiódł kompletnie Mar
tyna. Gorąco, jafcie panowało w ostat
nich dniach najbardziej jemu dało się
we znaki. Był on bardzo powolny. Ga
łecki w zupełności nie potrafił się do
stroić do pomyślniejszej gry, a w dodatfcu wiele zaznieszwnta wprowadz-ił
jeszcze Wasiewioz.

Od 11S lat
OCTY SPIRYTUSOWE
Zakładów Pnamysłowo>Chemiczaych
ludw.k spiess i syn s.a.
W WABSZAWIE

SĄ NIEZASTĄPIONE
Ocet kuchenny 3,5 proc.
4550
, podwójny 5 proc.
„ mocny 7 proc, do marynat
Octy. Spiess'niezawodnie chronią marynaty
Ceny niskie:
Octy. Spiess* aa dostępna dla wszystkich
Sprzedaż we wszystkich sklepach
spoiywczy j
Rozlewnia i hurtowa sprzedaż — Harto*
wnla Chrześcijan skiego Tow. Dobro
czynności w Sosnowcu,
uL S-go Maja Nr. 20 Tel. 0-S0

Ujemny bilans
SPOTKAŃ Z NIEMCAMI
Obecny mecz piłkarski z Niemcami
jest czwarty z kolei. Pierwszy mecz
Polska — Niemcy odbył się w Berlinie
w grudniu 1933 r. Wygrali wówczas
Niemcy 1:0. W rok po tym mecz re
wanżowy w Warszawie przyniósł nowe
zwycięstwo Niemcom 5:2. Trzeci mecz
rozegrany w roku ub. w Warszawie dał
ponowne zwycięstwo Niemcom 1:0.
Bilans trzech spotkań jest zatem ujemny. Czy zła passa zostanie teraz
przełamana — oto pytanie. Poprzednie
trzy mecze sędziował Szwed Ollson. W
tym roku sędzią będzie Szwed Ekloeff.
Drużyna polska, która zostanie usta
lona ostatecznie w poniedziałek wieczo
rem, zbierze się w stolicy we czwartek I
dla odbycia wspólnego treningu przez j
jhą
do terpunu meczu.

Drużyna jiugosłowiańska w całej peł
ni zasługuje na zwycięstwo. Odmło
dzenie składu odbiło się korzystnie na
wszystkich liniach- Najlepszą częścią
był atak, któremu udawały s«ę prawie
wszystkie sytuacje podbramkowe. Najlenszyimi strzelcami byli Arsenievic i
Lojancic, obaj poszczycić tię mogą zdo
byciem po 3 bramki.
POLSKA _ ŁOTWA

Mecz drugiego garmiownu w Rydze
zapowiadał się wspaniale. Przy szczel
nie wyrpełni-onycŁ trybunach, Pdlacy
rozpoczęli igrę i do przorwv byli 'pana
mi sytuacji. Ze strzałów W ostała i Matjasa uzyskiali prowadzenie w stosun
ku 2:0, który to wynik utrzymał się do
przerwy.

Po pauzie Polacy ze sułiIu Siwai^a
stan meczu podwyższyli do 3:0. Do^ego czasu specjalnie wyróżniła się trój
ka środkowa napadu polskiego, która
groźnymi wypadami raz po raz stwa
rzała bardzo gorące momenty pod
brarniką gospodarzy. Ci ostatni jednak
na pół godziny przed upływem czasil
gry, wzięci się energiczarie do roboty i
zdołałj wyrównać. Polska drużyna zdo
była. się jeszcze na osuitni zryw, jed
nak nie potrafiła zmienić już wyniku.
Z ataku polskiego beznadziejną grę
zaprezentowali obaj skrzydłowi Szwarc
i Miller. Najlepiej spisała się trójka
ataku: Matjas, Wostal i Piątek
Drożyna łotewska była przeciwni
kiem nie zby t groźnym i uzyskanie wy
nilku remisowego uważać sobie może

Polscy jeźdźcy zdobyli
Puchar Narodów

W sobotę rozegrany został w Rydze
Puchar Narodów przy udziale jeźdźców
polskich. Puchar zdobyła nasza druży
na w składzie: rtm. Kulesza, rtm. So
kołowski, por. Gutowski i por. Komo
rowski.
Polacy osiągnęli trzecie zwycięstwo
kolejne i zdobyli Puchar na własność.
Nasi jeźdźcy odnieśli dość łatwe
.-wycdęstwo, będąc właściwie zespołem
bez konkurencyjnym. Polacy mieli 48
punktów karnych, a Łotwa 102,5. Ło

tysze okazali się jeźdźcami niezwykle
słabymi i po pierwszej próbie wycofali
się z konkurencji. Jeden z ich zawod
ników — Peters zwalił się z koniem
do rowu
Indywidualnie pierwsze miejsce za
jął rtm. Sokołowski na „Zbiegu", który
pierwszy parcours przeszedł bez błędu,
a za drugim zwalił tylko jedną prze
szkodę. Drugim był por. Komorowski
na „Dunkanie", a dalej Łotysz — Brooksi ex-aquo rtm. Kulesza i por. Gu
towski.

Dzień Podokręgu zagłębiowskiego
REPREZENTACJA DĄBROWY, BĘDZINA I CZELADZI - REPREZEN TA
CJA SOSNOWCA, MH.OWTC I NTWKT 10 (0=0)
Wczoraj na stadionie Unii rozegrane
jako w dniu Podokręgu zagłębiowdkiego mecz piłki nożnej między reprezen
tacjami miast Sosnowca, Mniowie i Niw
ki z jednej strony a Dąbrowy, Będzina
i Czeladzi i drogiej struny.
Przed arbitrem spotkania p. Trzmie
lem stanęły reprezentacje w następu
jących kładach: reprezentacja So
snowca, Miiowic i Niwka: Kubański.
CieśWk. Nogaj, Pluta, WiśmewMki. Ko
kot, Gałkowski, Łukasiewicz, Maciąjżekt
Sz3®uer i Cukier; repnezetancja Dą
browy, Będzina i Czeladzi: Wlazło.
Szydło, Wawrzyniak, Wcisło, Goldbiuan. Rozeob Pabisz, Cabaj, Niedź
wiedź, Ciohoń, Dupalk i Wustal.
Mecz rozpoczęto w ozasie mżącego
■ leszczu. Śliislkie boisk© w znacznym
stopniu' utrudniało normalny bieg gry.
Obustronne anemiczne ataki nie dały
do przerwy żadnego rezultatu. Wśród
graczy uderzał brak wzajemnego ziozumienia 6ię, to też akcje co chwila się
rwały.
Po przerwie, -prrv stałe 'większe ją-

cyim się deszczu w 7 minucie Cabaj
strzela jedyną bramkę dnia. Bram
karz puścił ją fatalnie między rękami.
W dwie minuty później sędzia przer
wał zawody wslkirtefc ulewy.
Zapowiedziane mecze dwóch repreżeniącyj Id. B z Bryuicą i Solvay'emktóre miały odbyć się w Wojkowicach
Komornych zostały odwołane wskutek
deszczu.

BACZNOŚĆ
5004
KOLEDZY i KOLEŻANKI!
Okazuje się jednak, że
wszelkie przybory szkolne
są najtańsze w składzie
materjalów
piśmiennych

Józefa HLAWSKIEGO
w Sosnowcu, ul. 3-go Maja 23

Mistrzostwa tenisowe
w Zagłębiu

W trzecim dniu tenisowych mi
strzostw Zaigtfębia rozegrano następu
jące gry:
ćwierćfinał singla panów: Grychowski — Wolf 6=3, 6:2, Roszado — Miko
łajewski 6:4, 6:2, Musset — Helberg
9:7, 6:3, Jurkiewucz
Bartoszek 6:2,
6:4; półfinały: Gryóhowski — Koszade
1:6, 6:4, 6:1. Spotkanie to omal nie za
kończyło się sensacją, gdyż Grydhowdki, trzykrotny mistrz Zagłębia, o mało
co nie przegrałby do doskonale zapo
wiadającego się Kofzade. Jurkiewicz—
Musset 6:2, 6:1.
Rozegrany finał między Jurkiewi
czem a Grychowskim (obaj z Unii) za
kończył się zdecydowanym zwycię

stwem Jurkiewicza w stosunku 6-"2, 6:1.
Mistrzostwo pań w grze pojedyncze
zdobyła Walicka (Unia), bijąc Biały,-tolkównę (Haikoach Będzin) 6:3, 6:1.
Półfinałowe gry podwójne panów:
Helberig, Inwaild — Wolf, Sińśki 6:4.
7:9, 7:5, Bartoszek, Fornalczyk — Rich
ter. Nachemja 6:1, 64. Mikołajewski,
Koszade — Heltbeng, Inwałd 6:1, 64,
Bartoszek, Fornalczyk — BaremblaSt,
Buchwajc 6:2, 63.
Gry miieezane: Waliefca. Jurlkaewiiez
— Jadiwiżanka, Mikołajewski 6=2, 6:i,
Hałińśka, Roszadę — małż. Foraalezykowiie 0:6, 6:4, 6:1.
Finały gry podwójnej panów oraz
gier mieszanych zostały z powodu de
szczu odłożona.

za wielki sukces. Łotysze ®ielj poważ
ne braku techniczne, które jednak nad
rabiali kolosalną ambic ją
Publiczność, która stawiła się w re
kordowej ilości 8°00 o6Ób. dopingowe
ła głośno swoich, wierząc do końca w
zwycięstwo swej drużyny.

FINLANDIA - NORWEGIA 2-0 (1:0)
Na stadionie w Oslo w obecności 30
tysięcy wid-zów rozegrany został w nie
dzielę międzypaństwowy mecz piłkar
ski pomiędzy Norwegią i Finlandia,
zakończony niespodziewanym zwycię
stwem Finlandii w stoeunku 2:0. Wyn;.-.
stanowi sensację, bowiem jttk wiadrmó Norwegia na olimpiadzie zdobyło
trzecie miejsce-pokonując m. in. Niem
ców i Pokkę. Drużyna Norwegii grał"
w identycznym składzie- jak na olim
piad-zie.
KRAKÓW - BIELSK 5:2
Rozegrany w Bielełku mecz pilkarsKi
reprezen-tacyj Krakowa i podokręgu
bielskiego wygrał Kraków w «• sun
ku 5:2.
KATOWICE - SIEMIANOWICE 34
Mecz rozegrano w Siemianowicach.
CRACOVIA - 06 KATOWICE 4 2
Rozegrany w Katowicach mecz pił
karski z racji 30-Iecia 06 zakończył eię
zwycięstwem C.racovid.

Wolne posady
KOMUNIKAT Z GIEŁDY PRACY
Ekspozytura wojewódzkiego Biura Funduszt
Pracy w Sosnowcu zgłasz? zapotrzebowanie
na wyjazd:
Do majątku Atteczyzna, powiat Kobryń. po
trzebny jest kierownik gorzelni od 15.9 rb. do
końca marca 1937 r. Warunki następujące: ry
czałt zł. 1000, mieszkanie i pełne utrsymanie
oraz zwrot kosztów podróży w jedn? stronę.
Fabryka lakierów i farb poszukuje wykwa
lifikowanego majstra-chemika lakierniczego z
praktyką.
Poszukiwany cukiernik-specjaiista, obeznane
z maszynowym wyrobem wafli, andrutów i bisz
koptów, posiadający dłuższą praktykę w tej
dziedzinie pracy. Warunki płacy zl. 80 trp^
dniowo przy 8-godzinnym dniu pracy.
Poszukiwana na wyjazd do Lipska gospody
ni w wieku 25 do 30 lat o miłej powierzchow
ności, z dobrym gotowaniem, do samodzielne
go prowadzenia domu i wychowania dwojga
małoletnich dzieci. Wymagana znajomość języ
ka niemieckiego. Warunki zł. 40—50 miesięcz
nie i całkowite utrzymanie.
Poszukiwany tokarz, pierwszorzędna siła,
który by mógł wykonać formy drewniane to
czone i sztamowane dla huty szklanej, krv
ształowej. Warunki płacy: dziennie zł. 8 i bez
płatne mieszkanie. Przyjęcie może nastap:ć n ■
7-dniowej próbie.

Do, budowy szkół na terenie województwa
Wileńskiego poszukiwani natychmiast wykwa
lifikowani, z praktyką technicy budowlani i inżynierowie-architekci. Warunki płacy zależne
od kwalifikacji.
Poszukiwany elektromonter na sieć wysokie
go napięcia. Wynagrodzenie 5 zł. dniówka

Zarząd przedszkola w powiacie Bielsko-Pod
laskim poszukuje nauczycie!ki-pwedszkolank
Warunki zł. 80 miesięcznie, mieszkanie, opał
i obsługa. Wymagane: średnie wykształcenie
i przynajmniej ukończony kurs przedszkolan*'
młoda.

Na taren wojewódzkiego Biura Funduszu
Pracy w Brześciu n-B poszukuje się 2 mai
strow żelbetowychOferty wraz z odpisaani świadectw nadsyłać
do Ekspozytury Wojewódzkiego Biura Fundu
szu Pracy w Sosnowcu, referat Pośredni rt-r?
Pracy w Sosnowcu, ul. Zakręt 7.

KAPITULACJA
— Zaworek taż przeszedł do azeregdw wieer
me milczących.
— Co? Umarł?
— Nie, ożenił eię.

DLUtNIK
— Pozbyłem się fałszywej 10-rfotowfc. ku
rą mi ktoś wcisnął do ręki Dałem ją mem
"oerzyeielowi!
- To nie ładnie z twej stnoy.
- Inaczej byłby nic n.e dostał.
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KUR JER ZACHODNI" poniedziałek 7 września 1950 rofeu.

Henie nil Bfinwiaiks oWraia
pracowników umysłowych

Prowokacyjne zachowanie się komunistów i żydów
W dniu wczorajszym socjaliści zorigamzowąlj w Sosnowcu z racji roczni
cy „krwawej środy" wielką manifesta
cję. w której wzięli udział członkowie
PPS z Zagłębia Dąbrowskiego. Śladke
i Małopolski w liczbie kilku tysięcy
osół>.
Rano uczestnicy manifestacji zebrali
się na placu za Ratuszem, poczem u*
formowano pochód, kcórv l czerwony
mi sztandarami. transparentami i or
kiestrami przeszedł przez miasto pod
hutę Katarzyna, gd'zie wmurowana
jest płyta ku czci poległych bojowców
z rąk moskali w 1905 róiku.
Przed płytą złożono kwiaty a orkie
stra odegrała marsza żałobnego. Prze
mówienie wygłosił p. Berger z Zako
panego.
Z pod huty Katarzyna wrócono na
piać za Ratuszem, gdzie odbył s ę wiec.
Zagaił go- p. J. Cupiał, wiceprezydent
Dąbrowy, poczem wygłosili przemó
wienia pp.: Śledziński z Warszawy,
Cjołkosz z Tarnowa, b. więzień brzeski.
Stańczyk, Kęipa i Cieśla, przedstawiciel
Stronnictwa Ludowego. Po przemowieniajch p. Cupiał odczytał rezolucję, potfzem wiec rozwiązano.
We wczorajszych manifestacjach socjalistycznych wzięli również udział
komuniści i żydzi. Przedstawiciele za
równo jednych jak i drugich wznosili
prowokacyjne okrzylki w rodzaju:
precz z klerem, precz z antysemityz
mem. niedh żyje Rosja eowiecka itp..
które tłum bezkrytycznie powtarzał.

ZAGINĘLI!
żart na stronę! Przykre jest lotnika rzemiosło.
A baloniarza śmiało nazwę: desperatem!
Ot, masz — nasi ruszyli w świat aerostatem
I nikt nie wie ostatecznie, dokąd ich poniosło?
Może wiszą gdzieś, biedni, w sferycznym
przestworze...
Może gdzieś na bezludnym opadli ugorze...
Może zmiótł ich zły podmuch na otchłanne
morze...
i kto wie? Może rekord zdobyli...
(DAJ BOŻE!)
Jednak choćby mnie nęcił kto Gordon-Bennetem
Ukazując sto nagród i do sławy pole,
Już ja tam wolę całym się cieszyć szkieletem
skromnie „pedałować" po ziemskim padole!
CHICHOT

olskinr
PROGRAM RADIOWY

podczas pochodu śpiewano również
,, Międzynarodówkę''.
Prowokacyjne wystąpienia komuni
stów i. żydów budziły wśród przyglą
da jącej się pochodowi publiczności po!
elkiej zrozumiałe oburzenie.

Wobec licznych zapytań, kierowa
nych do instytucyj ubezpieczeń spo
łecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecz
nych wyjaśnia, że całkowitemu wyłą
czeniu od obowiązku ubezpieczenia pra
cowników umysłowych podlegają: 1)

Przejazd gen. Śmigłego-Rydza
przez Zagłębie Dąbrowskie
Komitet obywatelski powitania Na
czelnego Wodza, generalnego inspekto
ra sił zbrojnych gen. dywizji śmigłe
go - Rydza zawiadamia, że pociąg przy
chodzi do Sosnowca we wtorek dnia 8
bm. o godzinie 7.80 rano, w Będzinie
o godz. 7.40, w Dąbrowie Górniczej
7.45, w Ząbkowicach o 7.50.

Zbiórka organizacji i społeczeństwa
w Sosnowcu o godz. 7 rano, w innych
ośrodkach na pół godziny przed przy
byciem pociągu.
Wyznaczeniem miejsc na dworcach
kolejowych i trasie zajmie się specjal
ny Komitet porządkowy, zaopatrzony
w opaski o barwach narodowych.

DZIŚ

„Tajemnica Panny Brinx

U

ZAGŁĘBIA
1

KALENDARZYK
D z i ś Jana M.
* Jutro Narodzenie NMP.
m Wschód słońca 5 m. 02.
Zachód
hiiiuuł

7

Kina w Sosnowcu grają dziś
ZAGŁĘBIĘ: „Tajemnica Panny Brinx“.
PAŁACE: „Nie porzucaj mnie".

Wybory żydowskie
DO GMIN WYZNANIOWYCH
Wczoraj odbyły się w miastach Za
głębia: Sosnowcu, Będzinie i Dąbro
wie wybory do wyznaniowych gmin
żydowskich.
Liczne ugrupowania żydowskie wy
stawiły oddzielne listy, to też agitacja
była bardzo ożywiona. W ciągu całego
dnia w dzielnicach zamieszkałych przez
żydów panował duży ruch. Frekwncja
glosujących, mimo złej pogody wyno
siła 80 proc.
----- OQO-----

Eksplozja kotła parowego
W FABRYCE POD PORAJEM
W tych dniach w fabryce tektury
„Natalin" pod Porajem eksplodował z
niewiadomej przyczyny olbrzymi kocioł
w którym wytwarzała się para dla po
ruszania maszyn fabryki.
Na szczęście w chwili wybuchu nie
był nikogo w tej ubikacji fabrycznej,
gdzie umieszczona jest lokomobila, ani
nawet nie było tam palacza, który dzię
ki temu tylko cudem uniknął niechyb
nej śmierci, odchodząc gdzieś na chwilę
Nie mniej wszakże wybuch kotła
wstrząsnął całą fabryką, wzbudzając
ogólną konsternację wśród robotników,
a zwłaszcza młodych robotnic, jakie
przeważnie tam pracują.

PONIEDZIAŁEK 7 WRZEŚNIA
6.00 Pieśń „Kiedy ranne wstają zorze". 6.03
„Same marsze" (płyty). 6.33 Gimnastyką. 6.50
Muzyka (płyty). 7.35 Parę informacyj. 7.40
Muzyka (płyty). 8.00 Audycja dla szkól. U.30
Audycja dla młodzieży szkól powszechnych i
średnich: „Najsilniejsze przeżycia z Olimpia
dy". 11.57 Sygnał czasu, hejnał- 12.08 Chwilka
społeczna. 12.23 Muzyka lekka (płyty)- 13.10
Chwilka gospodarstwa domowego. 13.15 Adam
Aston w. swoim repertuarze (płyty)- 14.13 Wia
domości giełdowe. 15.80 „Śląski poeta kunsztu
żelaznego" pogadanka. 15.45 „Warszawa roś
nie" audycja dla dzieci młodszych. 16.00 Kon X LEKARZ NIE JEST ZNACHOREM
cert popularny w wyk. ork. Filharm. warsz. z Naczelna
Izba lekarska
uzupełniła
Ciechocinka. 16.45 „Małe dziecko wraca z let t. zw. kodeks dentologii lekarskiej re
niska" pogadanka. 17.00 Koncert w wyk. Wł.
Żelazowskiej—śpiew i Aliny Teitelbaumówny gulujący podstawowe zasady etyki za
oraz Eugenii Melmanówńy—muzyka dwuforte- wodowej. Uznana została za niedopusz
pianowa. 17.50 „Zagadnienie wolnego czasu": czalną współpraca lekarzy ze znacho
„Organizacja wolnego czasu w Anglii" poga
rami i osobami trudniącemi się niele
danka. 18.00 Skrzynka ogólna. 18.10 „Pierni
kowe serce" słuchowisko Gustawa Morcinka. galnie lecznictwem. Lekarzom nie wol
18.35 Koncert reklamowy. 18.50 Pogadanka a- no również stwarzać pozorów, że nale
ktualną. 19.00 Koncert. Wykonawcy: zespół sa żą oni do. znawców tajemnych metod
lonowy Pawła Rynasa i Aleksander Michałow uzdrawiania.
ski—bas. 19^15 Muzyka polsk3. Wykonawcy:
Kazimierz Wiłkomirski—wiolonczela, Maria
Wiłkomirska.—fortepian. 20.30 „Włóczędzy InDOBRA MYŚL
dyj" felieton. 20.65 „Pokłosie olimpijskie" —
— Twój reumatyzm jest coraz dotkliwszy,
wygi, prezes Zw. Polsk. Zw. Sport, min. Juliusz powinienbyś coś zrobić.
Ulrych. 21.10 „Nasza marynarka gra" koncert
— Masz rację, jak tylko będę mógł chodzić,
*• wyk. ork. marynarki wojennej. 21.55 Wia pójdę do doktora.
domości sportowe. 22.05 Utwory ną altówkę
NOWA
odegra Mieczysław Szaleski. 22.35 „Perpetum
mobile". Wykonawcy: Mała ork. PR, Anthea
— Jak tam żonusiu, nowa pokojówka?
— Zdaj* się, że jest z nas zadowolona.
van Vęck, Józef Korolkiewicz i Czwórka ra
diową.

Teatr Miejski w Sosnowcu
Dziś dnia 7 bm. teatr miejski z Sosnowca
wyjeżdża do Dąbrowy Górniczej eelem odegra
nia komedji pt. „Głupi Jakub" dla zespołów ro
botniczych. Przedstawienie odbędzie się w sali
lana „Bajka" o godz. 19.30.
We wtorek dma 8 bm. teatr miejski z So
snowca odegra w Strzemieszycach w sali kina
„Paw" komedię T. Rittaera pt. „Głupi Jakub".
Początek przedstawienia o godz. 20.30.

ijimch unj ffllsckarai muiorssej
Ostatnimi czasy rozpowszechnił się
po wsiach nowy rodzaj przedsię
biorstw... młócenia zboża motorowemi
młocarniami. Mianowicie przedsiębior
cy, posiadający motorowe młocarnie,
jeżdżą po wsiach i od chałupy do cha
łupy wynajmują się na godziny, młócąc
szybko zboże za dużą stosunkowo opła
.
tą (7—8 zł. na godzinę), ale prędko, bo
,motorem... Tak więc powoli nietylko
koń znika z widowni po miastach, ustę
pując miejsca pojazdom mechanicz
nym, ale i na wsi starodawny cep ręcz
ny wypierany jest nieubłaganie przez
motoryzacje.
I oto onegdaj we wsi Rudnik Wielki
(pow. Zawierciański) u gosp. Górniaka
młócono zboże taką właśnie „wędrow
ną" mlocarnią motorową, należącą do
spółki braci Szyjów z Rększowic.
W pewnym momencie podczas tej
młocki pękł motor, rozlatując się w
kawałki, jak pocisk armatni Na szczę
ście jednak nie było wypadku z ludźmi
gdyż spalinowy motor, poruszając
młockarnie za pośrednictwem transmi
syjnego pasa, ustawiony był za wrota
mi stodoły zdała od młocarni, gdzie
pracowała cała obsługa, złożona z kil
kunastu ludzi.

etatowi funkcjonariusze państwowi, po
dlegający ustawie o zaopatrzeniu eme
rytalnym funkcjonariuszy państwo
wych i zawodowych wojskowych; 2)
prowizoryczni funkcjonariusze państwo
wi (urzędnicy, nauczyciele tymczaso
wi, pracownicy państwowego przedsię
biorstwa Polska Poczta, Telegraf i Te
lefon, funkcjonariusze administracyj
ni lasów państwowych); 8) pracowni
cy przedsiębiorstwa polskie koleje pań
stwowe, objęci przepisami rozporzą
dzenia Rady ministrów' o zaopatrzeniu
emerytalnem i odszkodowania za n-eszczęśliwe
wypadki przedsiębiorstwa
PKP.; 4) osoby pozostające w czynnej
służbie wojskowej; 5) cudzoziemcy, za
trudnieni w przedstawicielstwach dy
plomatycznych i konsularnych państw
bocych raz w międzynarodowych komi
sjach; 6) duchowni, członkowńe zako
nów oraz osoby, należące do zgroma
dzeń i stowarzyszeń religijnych lub
organizacyj dobroczynnych, o ile wykonywują swą pracę w tych instytu
cjach bez wynagrodzenia, z pobudek
religijnych, ideowych lub humanitar
nych.

Zakończenie półkolonii
W MYSZKOWIE
W niedzielę, dn. 30 ub. m. odbyło się
v. Myszkowie zakończenie półkolonii
letnich zorganizowanych przez Związek
pracy obywatelskiej kobiet oddział
Myszków w czasie od 15 Hpca do 80
sierpnia.
Między innemi w miejscowym koście
le odprawione
zostało nabożeństwo
przez ks. proboszcza Kałużę, w którym
wzięły udział wszystkie dzieci z półko
lonii. Popołudniu dzieci popisywały się
tańcami, śpiewem i deklamacjami w
Domu ludowym przy papierni firmy
Steinhagen i Saenger.
N półkolonie uczęszczało 64 dzieci
najbiedniejszych przeważnie bezrobot
nych z całej gminy Myszków, otrzymu
jąc bardzo dobre i obfite pożywienie,
dowodem czego jest przybycie każdego
dziecka w ciągu 6 tygodni 2—5 kg. na
wadze.
Na pokrycie
kosztów prowadzenie
półkolonii złożyły .,ię następujące przy
chody w gotówce: 300 złotych z zarzą
du gminy Myszków, które wobec bra
ku w gminie pieniędzy pożyczyła gmi
nie firma Bracia Bauerertz w Mijaczowie; 645 złotych ofiarowane przez fir
mę Bracia Bauerertz oraz w naturze
720 litrów mleka z dóbr Mijaczów, i
jeden worek cukru z Wydziału powia
towego w Zawierciu.

Zarząd półkolonii w osobach pp. Pelkowej i Chmielarzowej składa serdecz
ne podziękowanie ofiarodawcom jak
również przewodniczącej Związku pra
cy obywatelskiej kobiet p. M. Sidoroffowej i kierowniczce półkolonii p. Ma
rii Wieczorkowej oraz pozostałym pa
niom członkiniom ZPOK za wydatną
współpracę, a p. dr. Melcerowi za opie
kę lekarską.

Zabójstwo w Olkuskiem
Tragiczny finał najścia na mieszkanie
Wczoraj rano wieś Będik-owice. gindnj .nia od mieszkania, Kanarek strzelił raz
. ianowice w- ęowiecie Olkuskim była z rewolweru w górę. Gdy pomimo to
idownią zabójstwa mieszkańca tejże awanturnicy nie odstąpili, Kanarek
"si Piotra Kubery.
strzelił trzy razy w ich kierunku, przy
O godz. 7 rano Kubera z kilkoma :zem jedna z Ural t.raifuła w Kuberę,
swymi znajomymi- przyczem wszyscy kładąc go trupem na miejscu.
byli pijani, przyszedł przed dom, w któ
Po dokonaniu zabójstwa, Kanarek urym mieszkał jego szwagier Włady dał się na posterunek policji w Ojco
sław Kanarek, właściciel efclepu, chcąc wie- gdzie oddał broń i zameldował o
się dostać przemocy do mieszkania.
zastrzeleniu szwagra.
Gdy Kanarek postawił opór; Kube Kanarek został zatrzymany dc dy
ra ze swymi przyjaciółmi wybił wszy spozycji władz sądowych.
stkie szyby w jego mieszkaniu. Kana
Zwłoki Kubery zaŁezpieczono na
rek, widząc, że napastnicy chcą dostać miejscu.
się do jego mieszkania przez oknr. zro
Wiadomość o zabójstwie wywołała
bił użytek z broni,
nuże poruszenie we wei.
Wzywając napastników do odi&twe- *

„KTTRTER SCHODNI"

Przez tysiące lat obyw?"o się
bez chustek do nosa
Narody starożytności nie znały chu
stki, nie znano jej i nie używano w
Indiach, Persji, A-ssyrii- Egipcie, Gre
cji. Po raz pierwszy sipoiKać się można
z chustką u Rzymian, ale i w Rzyimie
używano ją tylko dla otierania potu z
twarzy. Rzecz dziwna przy.em, że chu
stkę wolno było nosić tylko mężczyz
nom. Kobieli. rzymianka, która po
zwoliła sobie na używanie chustki, by
ła wyświęcona z towarzystwa, traciła
szacunek i poważanie. Plau-tus i J-uiweual ipodają, że rzymianina, która posłu
giwała sic chustką, narażona była na
rozwód.
Ojczyzną chustki była Italia. Tam
narodziła się ona i tam też weszła w
użycie w XIII wieku. W średniowieczu
panie nosiły chustki obszywane koron
kami i zd-bne w hality, ale była to ra
cze.i ozdoba stroju niż przedmiot wła
ściwego użytku. Chustka stała się po
trzebą do-piero w okresie, gdy rozpc
W6ze;hnil się u mężczyzn zwyczaj i na
tóg zażywania tabaki. Jednak do XVII i
wieku publiczne korzystanie z chustki
nie było debrze widziane w towarzy
stwie a na scenach teatrów francuskich
nawet wzbronione.
We Francji zwyczaj iposługiwania
się chustką iprzy wycierani u nosa wpro
wadziła cesarzowa Józefina po raz

pierwszy na dworze, za jej przykładem
poszły damy z arystokracji i chustki
weszły w modę. Natomiast w Chinach
i Japonii posługiwano się chustkami do
nosa od czasów niepamiętnych i to we
wszystkich sferach. W Japonii zaś we
szły w ulżycie chustki z bibułki jedwab
mej dopiero od lat kilkudziesięciu.

poniedziałek 7 wrzeifafta f9#> rafia.
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CECHĄ DOBREJ GOSPODYNI
jest używanie
APARATÓW ELEKTRYCZNYCH I
w gospodarstwie domowem.
Nasza taryfa blokowa pozwala na korzystanie z energji &
elektrycznej bez ograniczeń.

Mussolini autorem
SCENARIUSZA FILMOWEGO

Okazuje się, że dyktator Włoch Be
nito Mus&olini wśród rozlicznych obo
wiązków znalazł czas na napisanie
scenariusza filmowego o życin Krzy
sztofa Kolumba. Na ostatnim posiedze
niu komisji subwencyjnej dla prze
mysłu filmowego Musswini zażądał
aby prelimino weno sumę 20 tysięcy li
rów, jaiko honorarium dla amerykań
skiego aktora Fredrica Marcha, które
go Duce prajsnie obsadzić w tytułowej
roli swego filmu.
WET ZA WET
Dwie panie spotkały się na ulicy.
— Bardzo mi przykro, moja kochana pani,
że zapomniałam przyjść na herbatkę do pani.
— To pani nie była obecna na herbatce? —
zapytała druga ze słodkim uśmiechem.

DROBNE OGŁOSZENIA
LOKALE
POKÓJ
umeblowany z osobnym
wejściem do wynajęcia
ul. Miła 6, gospodarz.
4914

SZKOŁA
POWSZECHNA

Ma i Wychowanie

Szczegółowy, roczny roz
kład przyrody z zasto
PIANISTA
rutynowany
udziela sowaniem korelacji, do
wysyłam
lekcji gry fortepiano świadczeń
wej metodą nowocze po otrzymaniu złotów
sną. Zbigniew Janiak, ki: Czeladź. Stanisław
Kwiatek.
4913
Grodziec, Konopnickiej
17.
4942

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje z kuchnią z
WPISY
wygodami. Wiadomość
Sosnowiec, ul. Stara 1, do szkoły powszechnej
■■ gospodyni.
przedszkola u Sióstr
Karmelitanek Dzieciąt
ka Jezus w Sosnowcu
REKLAMA
rozpoczną się od dnia
JEST DŹWIGNIĄ 20 bm. Kancelarja czyn
na od 9—12 i od 3—6.
HANDLU!
4701

Różne
KTÓRT
nauczyciel(ka) zamiani
etat w 7-klasowej z So
su owca na Przemyśl__
Zgłoszenia do Admini
stracji — pod „Zaraz
25136“.
5005

KINO „ZAGŁĘBIE11 || ,,ZIŚ

„Tajemnica Panny Brinx

w

Film ten wyjaśni niezwykle emocjonującą zagadkę tragicznego wypadku Kat ty Brinz. Akcja
toczy się na polskicm wybrzeżu, Warszawie i kolejce na Kasprowy Wierch.

W roi. głównych: Alma Kar, L. Żelichowska, A Żabczyński, Z. Chmielewski,
H. Grossówna, K. Junosza-Stępowski, J. Kurnakowicz, M. Znicz, D. Kalinówna,
S. Gncki. M. Dąbrowska i M. Halicz.
Początek seansu o g. 5.30
UWAGA: Sprzedaż biletów po 25 gr. wstrzymane. do dnia I-go maja 1937 r.

KINO

.W

n

w Sosnowcu ul.
Warszawska 2.

ANTONI

Film wielkich wzruszeń!
Według słynnej powieści Urszuli Parrott
ULUBIENICA WSZYSTKICH

Margaret SULLAVAN

w dramacie życiowym p. t.

„Nie porzucaj mnie“
(Adieu)
HRAM

Śpiewak w masce
24)

POWIEŚĆ.

Hanka trzęsła się w paroksyzmie tłu
mionego szlochu. Zdawało jej się, że
przeżywa jedną z tych wymarzonych
chwil dziewczęcej ułudy. Ktoś bliski,
najbliższy, a tak drogi i oddany udrę
czonemu sercu, szepce jej do ucha sło
wa, co oszałamiają, przenoszą w krainę
cudownych baśni, rodząc wizję praw
dziwego, niezamąconego szczęścia. Nie
była pewną czy śni, czy też to wszyst
ko przeżywa na jawie; wiedziała nato
miast tylko jedno, że szczęście, choćby
na chwilę odnalazło ją, a z tem było
jej niewypowiedzianie dobrze. Pragnę
ła tylko przedłużyć te chwile do nie
skończoności.
X

Rozmowa się nie kleiła. Wesoły gwar
licznych o tej porze gości „Sielanki" nie
mógł udzielić się trzem osobom, sie
dzącym przy jednym stoliku. Bezpo
SOSNO W ił.'. Redakcja: Piłsudskiego Nr.
TeL 64. Skrytka poczt. 62.
Ainbitstrceja: Piłsudskiego 4. Tri. ?3.

RecŁa.K.Łc.r naczelny przyjmuj*
od godz. 11 — 1 i wi 6 —
Rękopisów redukcja me zwraca.

Otialj „Kinlra Mottr

średnią przyczyną tego był dziwny stan
jakiejś depresji duchowej Liliany, co
zarówno zaniepokojony hrabia Zabierzański, jak i Mikołaj Łęcki zaobser
wowali w chwili opuszczenia sali kon
certowej po występie „Śpiewaka w ma
sce".
Łęcki początkowo przypuszczał, że
jest to tylko chwilowy kaprys rozpie
szczonej kobiety i spodziewał się, że
atmosfera wytwornego lokalu szybko
udzieli się Lilianie i przywróci jej daw
ną pogodę ducha.
Przypuszczenia te jednak nie spraw
dziły się ani trochę. Hrabina, aczkol
wiek pozwoliła zawieźć się do „Sielan
ki" nie wyzbyła się ani na chwilę dziw
nego rozdrażnienia, a jej prawie wy
muszane odpowiedzi raziły opryskliwością.
Zaniepokojony Mikołaj głowił się ja
kiś czas nad rozwiązaniem dręczącej go
zgadki, zanim przyszedł do przekona

nia, że najwidoczniej jego zbyt długo
przeciągające się towarzystwo razi tę
dystyngowaną arystokratkę, wobec cze
go postanowił oddalić się bezzwłocznie.
W duszy nawet szczerze żałował, iż
zdecydował się na propozycję Zabierzańskiego, towarzyszenia małżeństwu
do cukierni.
Z temi myślami Łęcki podniósł się
od stolika, aby pożegnać . Zabierzańskich. Wprawdzie łudził się jeszcze, że
może piękna hrabina zechce go zatrzy
mać na dłużej, lecz ta, z tą samą co
dotąd obojętnością podała mu białą,
wypieszczoną dłoń do ucałowania.
Hrabia Zabierzański, ściskając rękę
młodego lekarza, miał w oczach taki
ogrom cierpienia, że Łęcki zaniepokoił
się nie na żarty.
— Co to wszystko ma znaczyć? —
bił się z myślami, lawirując pośród gę
sto zastawionych stolików, aby dotrzeć
do wyjścia.
I może to właśnie było przyczyną, że
nie dostrzegł samotnego gentlemana,
siedzącego przy jednym z ostatnich
stolików, który obrzuciwszy Mikołaja
niespokojnym spojrzeniem swych ciem
nych, stalowych oczu, powstał natych
miast po wyjściu Łęckiego i szybko
podążył jego śladem.

— Tym razem szpicel chyba ani się
nie domyśla, że jest pod moją troskli
wą opieką — mruknął półgłosem, od
nalazłszy wśród nielicznych już o tej
porze przechodniów, szczupłą sylwetkę
doktora Łęckiego.
— Teraz już pójdziemy sobie dalej
spacerkiem — monologował w duszy—
aż do mieszkania pana wywiadowcy,
który, miast siedzieć cicho, zawziął się
na porządnych ludzi, pragnących uszczęśliwiać żądne miłosnych uniesień
niewiasty. He, he, he... Ale trafił na
lepszego od siebie... Co Julek Machoń,
to nie zblazowany i zajęczą skórką pod
szyty Adolf Wierczak... O nie — dopo
wiedział z dumą i zasunąłszy ręce w
kieszenie płaszcza, przyśpieszył kroku,
widząc, że objekt gorliwych obserwacyj
za bardzo oddalił się od niego i może
lada chwila zniknąć mu na zakręcie
najbliższej przecznicy.
Gdy zbliżali się do głównej siedziby
urzędu śledczego, Machoń znów pozo
stał nieco w tyle, a nawet dla ostroż
ności przeszedł na drugą stronę ulicy.
— Teraz powinien się obejrzeć — od
gadywał, znając zwyczaje policyjnych
agentów.
C. d. n.

j J? Wiersz milimetrowy jednołamowy: na 1-ej stronie, względnie przed tekstem 60 gr.;i
j 5 w tekście 45 gr.; za tekstem 20 gr. Ogłoszenia drobne 10 — 30 gr. za każdy wyraz.j
I S Szerokość szpalt przed tekstem i w tekście ?0 mm„ za tekstem 55 mm.; w niedziele j

■ *5o* św-tefa 25'/, drożej. Numery dowodowe płatne. Za terminowy druk oraz przestrzega« O nie miejsca ogłoszeń Ad min. nie odpowiada.

SERYJNE DROBNE OGŁOSZENIA.
Po 10 wyrazów w każdem kosztują:
30 drobnych ogL 20 zŁ
20 drobnych ogŁ 13.00 zł.
10 drobnych ogŁ 7.00 ri.
5 drobnych ogL 4.00 zŁ
Za każdy wyraz dodatkowy dor' . się po 5

BĘDZIN, Małachowskiego ?. — CZELADŹ, J. Dembiński, Staszica 16. — DĄBROWĄ GÓRNICZA, Krótka 11. — GRODZIEC, Kiosk
p. Łacińskiego. — KIELCE, Sienkiewicza 43. — ŁAZY, Władysław Jaworski. — OLKUSZ, Rynek, kiosk p. Kordaszewridego. —
STRZEMIESZYCE, księgarnia W. Bagińskiej----- ZAWIERCIE, 3-go Maja 29. — ZĄBKOWICE, kiosk p. Krupy. — ŻARKI, Fr. Cacoń.
— MYSZKÓW, kiosk St. Jaworskiego. — PILICA, rynek. Jaworski.

REDAKTOR NACZ. STEFAN ARNOLD.------- DRUK „KURJERA ZACHODNIEGO" W SOSNOWCU, PIŁSUDSKIEGO 4. — REDAKTOR ODP. HENRYK STRYJEWSKL*

