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Prenumerata wynosi: Z odno
szeniem rocznie m. 22.50 —
półrocznie m. 11.25—kwar
talnie m. 5 .6 5 —miesięczni©
m. 1.80 z przesyłką poez
tową l m. SO f. m iesięcz
nie. Cena numeru poje
dynczego — 10 fen.

Cena ogłoszeń: na 1-ej str©nie wiersz petitowym . 1.50
na 111-ej stronie- 0.75 f.
aa IY-ej stronie—0.50 f.
n a d e s ł a n e za wiersz
garmentowy — mk. 2.60
Drobne ogłoszenia po 8
fen. za wyraz. Załączenia
p© mk. 7.50 od tysiąca.

Redakcja otwarta od 8 rano
do 7 wiecz. — Rękopisów na
desłanych redakcja nie zwraca

Redakcja i Administracja
m ieszczą się pod N° l-ym
przy ul. Krzywej w Sos
nowcu. — Telefon M 298,

Oddziały własne: w Będzinie
ul. Małachowskiego 9, w Dą
browie ul. Sienkiewicza Ns 6

Adres dla listów i depesz:
„Iskra14, Sosnowiec.
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W piątek 1 czerwca 1917 r. o godz. 8-ej wieczorem

Progimnazjum Wieczorowe 1

W sali Teatru Zimowego odbędzie się

w Sosnowcu

ODCZYT
wlinż. W n o r ^ f ^ skl«*gr<» (legjonisty)
®

byłego szefa szańca nad Som m e p. t.

2 Jtio cle J a n e i r o clo S fo efjo d u
Z nad Somme i Ancre po przez Francję,
S iw ajcarję i Austrję do Legjonów.
fi

B ilety w e .n ie ed Mrk. 8.30 d^H o 50 fen. do Habyeia w kanie T .a trn Zimewego.

Ochronka R M O.
w Grudźcu
przyjmuje dalsze obstalunki do 31 m aja na kwiatek kwesty

„Ratujcie dzieei“.
Zgłaszać się proszę pod adresem Marji C iechanow skiej, Gro
dziec, poczta Sosnowiec. Z pow odu podrożenia m aterjałow
1000 drobnych kwiatów po 4 rb. w iększe 1000 po o r .

9iie tędy droga.
Rewolucja rosyjska i głos tym 
czasowego rządu rosyjskiego,
jak również pewne odezwanie
się w naszej sprawie koalicji,
wprowadziło w szeregi niektó
rych naszych grup politycznych
zm ianę orjentacji
politycznej.
Niektóre z owych grup uznały,
że dziś najważniejszą dla nas
spraw ą jest sprawa ustroju przy
szłego państwa polskiego; że
budowa armjij stała się mniej
aktualną, gdyż przeciwników na
szej niepodległości w ogólnym
koncercie europejskim niem a.
Pominąwszy
ten akademicki
sposób pojmowania czynników,
koniecznych do stworzenia sil
nych podstaw państwowych, nie
możemy nie rozpatrywać tych
haseł, jakie zostają przez owe
grupy rzucane w szeregi społe
czeństwa, gdyż wywierają one
pewien wpływy na mało uświa
dom ione polityęznie nasze spoeczeństwo. Nie negujem y oczy

wiście samych haseł, chcemy
tylko zwrócić uwagę na m etody,
jakiemi się szerzyciele tych ha
seł posługują.
Należy zwrócić uwagę na jed
no, że frazes może być sku
tecznym tylko wtedy, jeżeli bez
pośrednio następują po nim
fakty; z chwilą bowiem gdy
powstaje w międzyczasie dłuższy
okres wywołujący dyskusję, roz
myślania i t. p. wówczas frazes
był tylko szumnym efektem ,
który zgasł tak szybko, jak szyb
ko powstał. To sam o stać się
musi z hasłem rzuconym w spo
łeczeństwo a którem u na imię:
republika. Republika czy monarchja — oto, co zaprząta dziś
umysły niektórych polityków.
Hasło republiki rzucone, ale do
urzeczywistnienia
tego hasła
droga — jakże daleka? Do Pol
ski jakiejkolwiek, jeszcze będzie
my zapewne musieli iść drogą
ciężką — powolną. Polski jesz
cze niem a, a my już kłócimy
się o to jaką ma ona być. Do

= J ó z te f a =

P ie t rz yk a
Zapisy od 4 do 9 czerwca,
pomiędzy godziną 6 i pół a
7 i pół wieczorem w lokalu
szkoły żeńskiej ulica Dębliń
ska Na 1, piętro drugie.

Polski będą nas może prowadzi
ły jeszcze łzy i krew, a my czy
nimy obstrukcję... budując przysz
łość. Zapominamy, że potrzeba
nam skupienia silnej woli byśmy
mogli zbudować silne podstawy
pod gm ach Polski. Nie skończo
ne jeszcze fundam enty a my
rzucamy pracę, bo nam chodzi
o to, że szczyt gmachu powi
nien być w stylu moderne.

sprawy, że z naszym głosem
tak się mało świat liczy.
Nie tędy droga. W ten spo
sób postępując możemy być
pewni, że nie tylko republiki
ani monarchji, ale nawet wogóle
Polski nie będzie. Przestańm y
siać waśnie i kłótnie. Przestań
my innym wskazywać drogę sa
mym stojąc na bocznych ścież
kach, ale grom adnie wszyscy na
tę drogę wkroczmy i budujmy
przedewszystkiem gmach. A kie
dy już staną silne i potężne mury, wówczas niech cały powie
naród, czy. woli na wieży gm a
chu widzieć królewską koronę,
czy republikańskie godło.
Dziś jest na to zawcześnie bo
uwagę społeczeństwa odwraca
my od właściwej realnej pracy,
a bawimy się w teoretyczne dy
skusje,
które {'powstrzymują,
prąd społeczny w kierunku bu
dowy naszej przyszłości.

Ju ż nie to nas obchodzi czy
ten gm ach wogóle powstanie, a
kruszymy kopje o to, żeby broń
Boże nie było na szczycie gm a
chu złotej korony. Ja k chorą
giewka pod wpływem wiatru,
tak myśl polityczna społeczeń
stwa pod wpływem wypadków
zmienia kierunek, a praca budownicza stoi bezczynnie; a jeśli
się rusza to tak ciężko, tak po
woli postępuje naprzód, że mimowoli nasuwa się pytanie: Aza
li w Polsce niem a robotników,
lecz sami kierownicy robót?
Któż z nas bowiem nie jest dpskonałym budowniczym przysz
łości? Czy jednak sami buduje
my?
Owszem wszyscy wskazujemy
społeczeństwu sposób budowy,
ale żaden do kielni i młota się
nie weźmie. A gdy znajdą się
chętni, co orzą twardą skibę
naszej Ojczyzny, wówczas bacz
nie śledzimy orkę, czy aby spro
wadzoną jest według przewidy
wanej przez nas metody. A jeżeli
pługiem oracze o kamień zawa
dzą, wówczas... czynimy wszy
stko aby pracę ludziom obrzy
dzić. A później się dziwimy, że
ktoś obcy wtrąca się w nasze

Do wojska polskiego.

Krew, którą przelaliście spełni
ła swoje szczytne zadania.
Sprawa polska stała się ogólno
europejską i wszechświatową!
Ojczyzna zapisze złotemi zgło
skam i imiona nowych synów,
którzy w obronie jej praw po
legli.
Pam iętać ona będzie o tych,
którzy w boju za nią zaszczytnie
blizny odnieśli, te prawdziwe
narodow e ordery i o tych, któ
rzy dokoła sztandaru skupieni
do końca wytrwają, choćby w
warunkach nad wszelki wyraz
trudnych i ciężkich.
Tego sztandaru strzeże Tym
czasowa Rada Stanu.
Uważała ona zawsze sprawę
Legjonów za swoją własną spra
wę i uzależnia
dalsze sweistnienie od tego, jak sprawa
W ojska Polskiego postawioną
zostanie.
Na mocy tego i przepisów
posłuszeństwa względem Rządu
Narodowego Rada Stanu jako
ciało Rząd polski zastępująęe i
J.
do tego rządu dążąca, wzywa
do spokoju i rozwagi:
przestrzegania i najściślej
flotfa organizacja polityczna szejżąda
karności i posłuchu wzglę
„Centrom flarodouie”
dem
ustanowionych Komend
jawnych
i oświadcza:
W d. 29 b. m. w mniejszej
1) że W ojsko polskie złoży
sali Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa odbyło się zebranie, na przysięgę jedynie według roty
które zaproszenia rozesłali ks. zaakceptow anej przez Radę Stanu.
2) że podział na oddziały woj
prałat Gnatowski, prof. Parczew
ski, dr. Radziwiłłowicz, hr. Adam skowe i oddziały ćwiczeń rekru
tów jest jedynie czasowym, a
Ronikier i p. Boi. Lutomski.
Posiedzenie, które zgromadzi jednolite dla wojska m undury
ło kilkadziesiąt osób,
zagaił będą wykonane podług wzorów
krótkiem
przemówieniem ks. przez Komisję legjonową, Ko
Gnatowski, wyjaśniając, że ini m end, ' brygad, pułków i od
cjatorom nie chodzi o stworze działów.
3) że językiem urzędowym w
nie nowego stronnictwa, ale o
skupienie pewnych stronnictw i wojsku polskiem jest i pozostanie
osób bezpartyjnych, zbliżonych jedynie język polski.
4) że wszelkie obawy o wcie
poglądam i, przy wspólnym og
lenie kogokolwiek wbrew jego
nisku pracy.
Przewodnictwo objął Aleks, woli do wojsk obcych uważa
ks. Drucki-Lubecki, który zapro za płonne.
Przyczem Rada Stanu zwraca
sił do stołu prezydjalnego pp.
prof. Stan. Sm ółkę, prof. Mikla na to uwagę, że procedura kar
szewskiego, Adam a hr. Ronikie- na dotychczasowa austrjacka,
była 'również obcą z powodu
ra i p. Garlickiego.
N astępnie dłuższe expose po braku polskiej wojskowej proce
lityczne wygłosił hr. Ronikier, w dury karnej.
Rada Stanu stoi wogóle na
bardziej szczegółowy
sposób
stanowisku:
przedstawiając cele i zamiary
1) że z istoty swojej wojsko
inicjatorów. W końcu odczytał
deklarację, która będzie stano powinno być zawsze podporą
wić „platformę" nowej organi prawowitego rządu i nie może
zacji. Deklaracja ta obejm uje brać czynnego udziału w walce
o prawa państwowe, bez wy
cztery punkty.
Nad deklaracją wywiązała się raźnego nafeizu tego rządu.
2) że m ięszanie się wojska do
dyskusja, w której wzięli udział
prof. Parczewski, ks. Gnatowski, polityki jest oznaką zupełnego
pp. Łempicki, Grotowski, Simon braku zaufania do rządu. Nawet
w najpotężniejszych państwach
i inni.

2.

I S K R A

Z walk pod Brimont.

- r - . * * - - .

Jeden z fortów w Brim ont

uszkodzony

bywa to przyczyną zaburzeń
wewnętrznych, obcej interwencji
i rozkładu państwa.
Przeto wzywa Rada Stanu
jeszcze raz do zachowania spo
koju,
równowagi i
karności
względem komend właściwych
z któremi pozostaje w ścisłym
kontakcie, gdyż inaczej położe
nie jej byłoby trudnem, a wtrą
canie się wojska do spraw bę
dących atrybutem Rady Stanu,
tak na zewnątrz jak i na wewnąrz kraju wywołać może wprost
nieobliczalne i dla tak um iło
wanej przez nas ojczyzny zgub
ne skutki.
Marszałek Koronny Tymczaso
wej Rady Stanu Król. Polskiego
N IE M O JO W S K I m p.

JCositc Sadeksu.
Na ostatnim tajnym konsystorzu papieskim dokonano wa
żnego dzieła. Oto papież Bene
dykt XV oświadczył swój za
miar, aby głośną kongregację
Indeksu, jedną z najbardziej
wpływowych instytucji urzędo
wych Watykanu, znieść i wcielić
do kongregacji Sancti O fficii.
Ostatnia z wymienionych należy
do najdawniejszych w kościele
katolickim ,
ustanowiona
za
rządów papieża Innocentego III
(1198 do 1216). Natomiast Congregatio Śancti Indicis powstała
dopiero W epoce Reformacji i
w celu jej zwalczania ustanowio
na przez papieżów, panujących
w XVI stuleciu.
Pierwszy, który ją do życia
powołał (1542) był papież Pa
weł III (1534 do 1550, przedtem
nazywał się kardynał Farnese),
poleciwszy jej zwalczanie krze
wiących się pism protestanckich
Lutra,
Melanćhtona, Kalwina
oraz innych herezji ówczesnych.
W tym również celu zwołał pa
pież Paweł Ili konsyljum Try
denckie. Następcy jego; Juljusz
III, Pius IV (Medyceusz), Grze
gorz XIII (twórca
kalendarza
zwanego od jego imienia Gregorjańskim, który .do dziś prze
trwał), oraz Sykstus V uzupeł
niali kolejno urządzenia i kom
petencje tej instytucji, funkcjo
nującej przez następne 4 stule
cia z wielką siłą i potęgą. Kon
gregacja prowadziła istotnie sku
teczną walkę z Reformacją i
pod tym względem oddała koś
ciołowi katolickiemu ważne usługi.
Jednakże Congregatio Indicis
walczyła nie tylko ze swymi
przeciwnikami poza kościołem,
ale znalazła nieprzychylnych i
w łonie samego kościoła, zarzu
cających jej, że na indeksie sta
wiała dzieła, wcale z wiarą i

francuskim i

j

granatami.

dogmatami nie mające stycznoś
ci, albo im nie zagrażające.
(Jak np. „De revolutionibus
orbium coelestium"
Mikołaja
Kopernika, dzieła Galileusza i
wiele innych).
Papież Benedykt XV, który w
czasie swej działalności, jako
zwierzchnik kościoła, dowiódł
już niejednokrotnie, iż nie po
dziela zdania nieubłaganych re
akcjonistów, okazał i w tym ra
zie jasność i trzeźwość poglą
dów, uznawszy kongregację San
cti Indicis za pewnego rodzaju
przeżytek z dawnych wieków.
Tym bardziej, że zaciętość walk
religijnych na szczęście osłabła,
a ksiąg wrogich dogmatom koś
cioła jest coraz mniej. Gdyby
się jednak okazała potrzeba
Zwalczania wrogów kościołą, na
tenczas sprawę tę weźmie w
swe ręce Congregatio Sancti
O fficii.
Przytem miał także papież
Benedykt XV na względzie osz
czędność w olbrzymich wydat
kach ponoszonych na koszty
utrzymania instytucji nieco prze
starzałej, co Wskazuje zarazem
na uznania godny zmysł prak
tyczny Ojca Świętego.

Kr on
Z Sosnowca.
W ie lk a K w esta O g ó ln o -K ra jo w ą W S osnow cu. Komitet
Sosnowiecki W. K. O. K. roz
począł już swoje czynności i na
odbytem w dhiu 29 maja po
siedzeniu opracował o g ó l n y
program kwesty. Na program
ten składają' się: Popis gimna
styczny dzieci szkół miejskich
w lasku sosnowieckim w dniu
10 czerwca r. b., koncert popo
łudniowy w ogródku przy tea
trze Zimowym, którego term in
i program szczegółowy zostanie
podany do wiadomości później.
Sprzedaż nalepek i znaczków
W. K. O. K. i zbieranie ofiar
na listy.
Komitet, pragnąc aby kwesta
przyniosła mu
jaknajwiększy
fundusz, jednocześnie postawił
sobie za zadanie unikać wszel
kiej karoty i możliwie ułatwiać
publiczności składanie ofiar. Dla
osiągnięcia pierwszego celu Ko
m itet zaniechał ulicznej sprze
daży znaczków, które
będą
sprzedawane tylko podczas po
pisu i koncertu zebranej w tych •
miejscach
publiczności;
dla
osiągnięcia drugiego celu Ko
m itet obniżył ceny nalepek do
25 fenigów lub 20 gr. i zorga
nizował, optócz dotychęzas sto
sowanego, nowy sposób sprze
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daży. Sprzedaż nalepek będzie
Francji wzbudził dużą
K u p o n y na ch leb, wydawane
się odbywać w poważniejszych
będą zaczynając od bieżącego
chrześcjąńskich lokalach i skle
b
c ze sprawozdań prasy miesiąca na przeciąg dwutygod
pach, które uwidocznione będą
warszawskiej, odczyt inż. Wno niowy t. j. każdego 1 i 15,
przez wywieszone w oknach
rowskiego wywołał tam wielkie Oprócz tego będzie wydawany
| wystawowych plakaty W. K. O. uznanie. Prelegent daje barwny w połowie i końcu każdego
K. Oprócz tego sprzedaż nale obraz nastrojów francuskiego
miesiąca chleb dodatkowy po
pek, po cenie wyżej wymienio społeczeństwa i oświetla bardzo funcie na osobę.nej, odbywać się będzie po
aktualne sprawy, dotyczące na
Tyfus. W zeszłym tygodniu
mieszkaniach przez starsze wy- szych rodaków tam przebywa zanotowano dwa nowe wypadki
1 chowanki przytułku przy ulicy
jących.
t y f u s u :
Jeden
przy
Dietlowskiej i domu sierot im.
Niewątpimy, że wszystkie sfe • ul. Potockiego Na 10 i drugi
Sienkiewicza, zaopatrzone w od ry naszego miasta, mając wy przy ul. Małachowskiego Na 21.
powiednie legitymacje Komitetu. jątkową sposobność usłyszenia
N o w e ro zp orząd ze nie o bo
Kom itet sądzi, że ta ostatnia 1 z ust naocznego świadka
i nach. Ukazało się ogłoszenie
forma sprzedaży nalepek ogrom uczestnika, który tam przeszło
Szefa Powiatu o bonach, we
nie ułatwi publiczności nabywąrok przebywał, bardzo wiele
dług którego oprócz obiegu bo
! nie tychże ‘i ma niepłonną na ciekawych szczegółów, pośpie
nów po 3, 5, 10 i 15 kop. do
if dzieję, że młodociane sprzedawszą tłumnie na ten wyjątkowo
puszczone są także do obiegu
H czynie będą wszędzie przyjaźnie
aktualny i interesujący odczyt bony po 20 kop., aż do dalszej
witane, a roznoszone przez nie
odbyć się mający w dniu 1 decyzji. Bony zaś 50 kop., 1
inalepki skwapliwie rozchwyty czerwca r. b. w teatrze Zim o
rub., 3 rub., 5 rub., dopuszcza
wane.
wym.
się do obiegu w wartości mak
Liga kobiet polskich Pogoto symalnej 1 rub. = 2,20 marki
K u rs y h u m a n istyczn e . Kur
zawiadamia,
sy humanistyczne, pozostające wia W ojennego
polskiej, po zaopatrzeniu ich w
pod kierunkiem literata i peda że bilety nabyte na odczyt nie odpowiedni stempel
wartości
doszły 19 marca r. b. pozostają maksymalnej. Nieostemplowane
goga, p. Leona Rygiera, prospe
ważne na odczyt inż. Wnorow bony od 50 kop. i wyżej żarnie
rują już w ciągu dwuch lat szkol
skiego.
nyęh.
nić należy w Banku Handlowym
W pierwszym roku istniały
w końcu czerwca 1917 r. na
P rze dsta w ie n ie na ko rzyść
tylko w Sosnowcu; w drugim — L ig i K ob ie t. Zespół artystów bony ostemplowane przez Szefa
w Sosnowcu i Będzinie.
dramatycznych pod dyrekcją p. Powiatu. Obieg bonów nieostemPrzez ęały czas swego istnie Bernatowicza daje w sobotę d. plowanych jest wzbroniony.
nia cieszyły się dużym powodze
2 czerwca r. *b. w StrzemieszyZ e bran ie w ła ś c ic ie li o g ro d u
niem i zatrudniały ogółem 7 sach przedstawienie teatralne na
na G órze Z a m k o w e j, należą
wykładowców.
korzyść miejscowej Ligi Kobiet cego do byłego starostwa odby
Na kursach wykładane były
polskich Pogotowia Wojennego.
ło się dnia 28 maja r. b. zdecy
następujące przedmioty: Iiteratu
Odegrany zostanie „Jan K iliń dowało jednomyślnie wydzierża
ra polska i powszechna (p. L. ski—Szewc warszawski1*.
wić Klubowi Obywatelskiemu
Rygier); historja Polski i po
ogród. Klub zobowiązał się pła
Zebranie.
Komitet
W
ielkiej
wszechna (dr. Tadeusz Kupczyń
Kwesty Ogólno-Krajowej w So cić dzierżawy w pierwszym ro
ski i p, Michał Pankiewicz); nau
snowcu
prosi wszystkich, życzą ku 50 rub. rocznego czynszu, w
ki społeczne (pp. Jan Strzelec
cych
sobie
wziąść udział w tego drugim roku 75 rub. i w trze
ki i Walter Szolc); historja filorocznej W ielkiej
Kweście, o cim 100 rub.
zofji (dr. Samuel Weinzieher);
Wszelkie urządzenia jakie za
przybycie
na
zebranie
komitetu,
antropologja (p. Stanisław Kaprowadzi Klub przez ten czas
które
odbędzie
się
dnia
1
czerw
mocki); psychologja i estetyka
ca t. j. w piątek, o godz. 6 i przejdą na własność starostwa.
p. Leon Rygier.)
Następnie
Klub gwarantuje
W ykłady na kursach ujmowa pół po południu w lokalu Rady
wszystkim
właścicielom
staro
ne były zazwyczaj w określo Miejscowej Opiekuńczej, przy stwa prawo wolnego wstępu do
ul.
Małachowskiego
Nr.
11.
ne, zamkniętą całość stanowiąc®
ogrodu.
cykle, na które przyjmowano
W końcu zebranie upoważni
Oddzielne zapisy.
ło pp. T. Bereszkę, W. Zalew
Że kursy takie były w obu
skiego i Machniawskiego do
miastach
bardzo, potrzebne,
zawarcia
umowy rejentalnej.
Niniejszym mam zasz
świadczą
najdowodniej cyfry
statystyczne, które poniżej przy czyt zawiadomić Sz. Publicz
taczamy:
ność. ż j atf mocy uzyska
Liczba słuchaęzek i słuchaczy
nego D yplom u z cechu
W piątek dn. 18 maja odbył
którzy korzystali z wykładów na
się
w Dąbrowie wiec kobiecy.
fryzjersko
perukarskiego
m.
Kursach humanistycznych, wy
Pabjanic otw orzyłem zakład Był to pierwzzy wiec tego ro
nosi 202 osoby. Przeważały —
przy dzaju i z przyjemnością stwier
i to bardzo poważnie—słuchacz fryzjersko-perukarski
dzić należy, że wzbudził śród
ki.
ulicy Kołłątaja JSfe 17 w do kobiet duże zainteresowanie,
Niektóre cykle (zwłaszcza w mu W -g o Jankowskiego.
gdyż zgromadził około 300 osób.
Będzinie), cieszyły się tak du
Na tym pierwszym wiecu sfe
Z
poważaniem
S.
Malinewfeer.
żym powodzeniem, że wykłady
ry robotnicze były reprezentowa
musiały się odbywać w dwuch
ne jeszcze bardzo nielicznie, ale
sąsiadujących ze sobą salach
sądzimy, że na następnych, uda
szkolnych. Dość powiedzieć, że
rtam się wzbudzić śród szerszych
wykładów o Żeromskim słucha
„W sp ra w ie k w e s ty ". Rów mas należne zrozumienie dla
ło w Będzinie 99, a w Sosnow nocześnie
z ukazaniem
śię ich własnych interesów. Uważa
cu 42 osoby. Nieco mniejsze, wzmianki pod tym tytułem w
my; że uczyniliśmy wyłom w
ale również bardzo poważne za naszym piśmie z d. 30 maja r.
trudności apatji kobiet i, że dal
interesowanie obudziły w słucha
b. Na 121 — dowiedzieliśmy Sza praca nad grupowaniem ich
czach wykłady historji w Będzi się, że na skutek zwrócenia się
koła haseł wyzwolenia znalazła
nie i ekonomii politycznej w
kilku miejscowych obywateli z właściwą drogę.
Sosnowcu. W miesiącach naj interpelacją, do komitetu urzą
Ż przyczyn od organizatorek
większej frekwencji w Będzinie
dzającego
kwestę
„Ratujcie
niezależnych w ostatniej chwili
odbywało się tygodniowo 14, a dzieci** — nastąpiła konsolida
żakwestjonowano przemówienie
w Sosnowcu 12 wykładów.
cja i w kweście tej wezmą
Słuchaczki i słuchacze rekru udział wszystkie tutejsze insty p. Moraczewskiej i wieczór wy
pełniła p. Weychert-Szymanowtowali się z pośród inteligencji
tucje filantropijne. Jest to objaw ska.
W pięknym rzeczowym,
miejscowej; na specjalne wykła pocieszający, że nastąpiło na
drgającym głębokim uczuciem
dy (jak np. o trójcy wieszczów reszcie zrozumienie \y tak waż
przemówieniu, skreśliła prelegen
naszych), uczęszczała i młodzież
nej sprawie i jest to pierwsza
tka obraz ruęhu kobiecego za
szkolna z klas wyższych.
w naszym mieście konsolidacja
granicą. Opisując iany i bolącz
Zdumiewa fakt, że filja kur w ęzasie wojny na grunęie filan
ki naszego życia narodowego w
sów w Będzinie cieszyła się du tropji.
ogólności, zaś 'położenia kobiet
żo większą, dwukrotnie przewyż
Nie będzie już przynajmniej
w szczególe, wskazywała obo
szającą Sosnowiec frekwencją. w tegorocznej kweście bojkotu
wiązki kobiety Polki, a w kon
Kursy prosperować będą i w jących i bojkotowanych, jak to
sekwencji potrzebę przyznania
przyszłym roku szkolnym. . W y było zeszłego roku. Może od
jej praw politycznych. Audytorkładowcy w ciągu wakacji zaj tegorocznej kwesty — zacżnie
jum w skupieniu wysłuchało pięk
mą się przygotowaniem nowych się spółżycie choć w sprawaęh
nego przemówienia.
cyklów, które zostaną ogłoszo społeczno - filantropijnych.
Dyskusji nie było.
ne w odpowiednim cżasie.
Z k o m is ji H p ro w iz a c y jn e j.
Wobec stałego ośmieszania
„Z R io de J a n e iro do S to- Obecnie Komisja Aprow. sprze ruchu wyzwoleńczego kobiety i
chodu**. Jak dowiadujemy się, daje kartofle po 8 funtów n a ' karykaturowanią rzeczniczek ru
zapowiedziany na dzień 1 czerw osobę na dwa tygodnie, a nie chu, oraz wobec małego jeszcze
ca w teatrze Zimowym odczyt jak projektowano 7 funtów. Ce wyrobienia politycznego kobiet,
inż. Wnorowskiego, legjonisty, nę kastofli podwyższono z 7 nie można Się temu dziwić, moż
byłego szefa szańca nad Som- fen. na 13 fen. za funt.
na natamiast ubolewać, że śród

ZAWIADOMIENIE.

Z Dąbrowy.

Z Będzina

>6 12$.
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List

Z obozu polskiego w Gardelegen otrzymaliśmy list,
który poniżej zamieszcza
my: Na 66.
Gadelegen, 15 m aja 1917 r.
Wielmożni Panowie
W inkler i Jadczyk
w Będzinie.
' i
p. a. Redakcji „Iskry" w SosSnowcu.
Szanowni Panowie!
„Gazety Polskiej"
wyczytaliśmy, że za zebrane z
odczytu Szanownych Panów i z
ofiar 210 rub. 94 kop. wysłano
dla jeńców obozu Celie 102
strucle i 204 paczki cukru dla
204 jeńców. W tej samej wzmian
ce znajduje się podziękowanie
kom itetu, który oznaczone ofia
ry przyjął.
Mamy zaszczyt uprzejmie za
wiadomić Szanownych Panów,
|ż e obóz Celle jako taki nie
istnieje od dnia 2 kwietnia.
|Jeńcy tego obozu zostali um ie
szczeni w obozie Gardelegen.
Obozowy kom itet pom ocy w
Celle (Sekcja Rozdzielcza) obec
nie nie istnieje, a działalność
jego kontynuje kom itet w Gardelegeń. W Celle pozostała nie
znaczna kom enda robocza, przy
dzielona obecnie do obozu w
Soltau.

,JW Ne 100

Niem ieccy lotnicy na zachodzie.

Będąc przedstawicielami nieogółu jeńców obozu G ar
delegen, ale również ogółu je ń 
ców skasowanego obozu Celle
w sprawach
żywnościowych,
uważamy za obowiązek złożyć
Szanownym Panom, jak również
wszystkim osobom, które łaska
wie współdziałały w zbieraniu
ofiar i wysyłać strucli oraz cuk
ru, — najserdeczniejsze podzię
kowanie.
Cieszymy się wraz z ogółem
jeńców naszego obozu, że miesz
kańcy Będzina interesują się
żywo naszym losem. Podzielamy
również nadzieję, że po pier
wszej wysyłce nastąpią inne i
nietylko z Będzina". Polecając
nasz obóz na przyszłość łaska
wej pamięci Szanownych Panów
i ofiarności szlachetnych mie
szkańców Będzina i jego okolic,
najuprzejm iej prosimy o łaska
we adresowanie wszystkich prze
syłek, przeznaczonych dla jeń
ców obozu Gardelegen lub Celi®
pod naszym adresem :i łączymy
wyrazy wysokiego szacunku i
poważania.
„Komitet Polski obozu Garde
legen"
Przewodniczący: A. Kasprowicz

iokri jsisit.tylko

zupełna niepodległość przyszłe
go państwa polskiego, tak, ii
Wilson ma się zadowolnić pew~
nym uzależnieniem Polski od.
państw a rosyjskiego. Roztrząsa
nie sprawy wszchświatowe- i Li
gi pokojowej odłożono do na
stępnych rokowań.

Tak świetne poparcie Tow.
nielicznej grupki mężczyzn, któ
„Przyszłość" przez
lud nasz
ra się na Salę dostała, znaleźli
się „panowie", którzy swoim wiejski, daje do zrozumienia, że
pragnie on oświaty i garnie się
nieprzyzwoitym zachowywaniem
się usiłowali zakłócić poważny do niej. pom im o, że niektóre
nastrój.
* jednostki tylko utrudniają i ta 
Wiec przyjął następujące re m ują rozwój oświaty.
Przypomnieć także należy, żs
zolucje:
1. W chwili, gdy cały naród dnia 3 czerwca odbędzie się u
polski, dźwigając się z niewoli, nas wiec robotniczy, na którym,
Sekretarz: W. Komorowski.
dom aga się nareszcie |niepodle- będzie przemawiał p. Jadczyk.
głego państwa polskiego i chce w Otóż komu dobro swoje i Oj
państwie sam siłami własnemi czyzny leży na sercu, niech
pośpieszy jaknajchętniej, • gdyż
rządzić, wiec kobiet polskich
będą om aw iane ważne sprawy
wzywa wszystkie Polki wszelkich
robotnicze.
•sfer, stanów i zawodów do jakWiec ten odbędzie się w
najżywszego współdziałania w
walce o niepodległość i w pra ogrodzie Szczepana Opary, przy
cy państwowotwórczej na wszyst urzędzie gminnym.
P. B.
.kich polach. Niech żyje wolna,
niepodległa, zjednoczona, dem o
kratyczna Polska ludowa!
2. Kobiety różnych stanów,
:zebrane w Dąbrowie na wiecu
w dniu 18[V uchwalają, co na
Z w iązek F lo rja ń sk i, Oprócz
stępuje:
Front m acedoński.
Wobec ofiarności czynnej i doj przyznanych już przez sejmiki
srzałości politycznej, jaką kobie zasiłków na straże ogniowe na
W łaku Gerny ożywiła
ty Polki wykazały w życiu naro rok bieżący w dalszym ciągu
BERLIN. Z głównej kw a się działalność
ogniowa.
dowym i społecznym, wobec te  pozyskano nowe zasiłki od sej
Na
zachodnim
brzegu
Wartery
donoszą:
go, że ciężary wojny w równej mików: błońskiego—10,000 m k„
dara
wojska
bułgarskie
od
kaliskiego—5,000 mk., konińskie
m ierze dotknęły kobiety, które
parły kilka angielskich komutraciw szy najbliższych wzięły go i słupeckiego — 20,000 mk., Zachodnia widownia wojny
n a siebie cały ciężar obowiąz kutnowskiego i gostyńskiego —
panji.
Grupa w ojsk ks. Ruprehta.
ków; zgodnie z zasadą sprawie 20.000 mk., ostrołęckiego —
W laka Wytschaete wal
dliwości społecznej, głoszącej 10.000 mk., sokołowskiego —
rów ne prawa dla wszystkich 20.000 mk., węgrowskiego —
ka ogniowa była wczoraj
spełniających obowiązki i pono 6.000 mk., co czyni razem z wzmożona. Także nad ka
Anglja dąży do rozbioru
szących ciężary, postanawiamy poprzednimi zasiłkami ogółem
nalem La Bassee i na po Austro-Węgier i uzależnienia
niestrudzenie walczyć o przyzna 742.000 m ar-'k. Oprócz tego w
n ie nam prawa do współpracy pow. jLipnowskim i Rypińskim szczególnych odcinkach z Polski od państwa rosyjskiego
przy budowaniu państwa Pol sejm ik uchwalił na rożne potrze oba stron Scarpe zw alcza
FRANKFURT, Rokowania rzą
skiego, o przyznanie nam rów by użyteczności publicznel 40,000 ła się żywo artylerja. Ude du Stanów Zjednoczonych z d e 
mk., z czego znaczna część ma
n e g o prawa wyborczego czynne
rzenia wywiadowcze Angli legacją angielską pod przewod
być użyta na zasiłki dla straży
:go i trudnego w zarządach gmin,
ków rozbiły się na kilka nictwem Balfoura doprowadziły
m iast i kraju oraz dopuszczenia ogniowej.
do pewnych konkretnych decyzjj.
W dniu 17 czerwca o g. 10 miejscach,
d o wszystkich dziedzin na pod
Skonfiskowane okręty niem iec
staw ie li tylko kwalifikacji oso rano odbędzie się w lokalu
kie mają być odstąpione przez
Grupa w ojsk niem ieckiego
Związku zgrom adzenie walne
bistych.
Amerykę Francji, Włochom i Ro
następcy
tronu.
następującym
porządkiem
3. Wiec wzywa kobiety wszyst z
sji.
. . .
kich stanów: robotnice, włoś- dziennym:
O siągnięto również porozum ie
V ciąga dnia tylko mała
Wybór prezydjum, spraw o
^ęjanki i służące do skupiania
ńie w sprawie podziału Austros ię pod sztandarem Ligi Kobiet zdanie Zarządu z czynności, działalność bojowa. W nocy W ęgier. Oba m ocarstwa anglo
próbowali kolo saskie mają wspólnie podjąć usi
i tworzenia kół sam okształcenia, zatwierdzenie Statutu Związku, Francuzi
•aby się uświadomić co do swych zatwierdzenie regulam inu od laska Hairtebise i koło mły
łowania przekonania Rosji i o
praw i obowiązków obywatel działów Związku, ustalenie nor naVaaclerqae napadów, ^ to tern, że pokój Powszechny w y
m alnego typu uniformu stra re nie powiodły się dzięki m aga wykonania tego progra
skich.
żackiego, wybór 4 członków Za
mu. Z drugiej strony udało się
rządu, wnioski członków, zam  czajności naszych załóg w „podobno Balfourowi wytłuma
rowach.
knięcie obrad.
czyć prezydentowi W ilsonowi,
Na wschodnim stoka P o - na jakie trudności natrafiłaby

Z Warszaw/.

Komunhat niemiecki.

Z Bobrownik.

Dnia 28 m aja b. r. odbyło
się przedstawienie am atorskie
w Bobrownikach, grana przez
sekcję am atorską Tow. „Przy
szłość", na które złożyły się 2
sztuki: „X Pawilon" i „Matka
żyje". Amatorzy wywiązali się z
swojego zadania dobrze za co
też publiczność obdarzyła ich
długo niemilknącemi oklaskam i.
Publiczność była zadowoloną,
ze w s p a n i a l e
urządzo
nej i przystrojonej sceny, na któ
rej powiewały dwa sztandary
narodow e zaś w środku umiesz
czony był orzeł polski, z wznie
sionemu skrzydłami jakby do
lotu.

LEKARZ DENTYSTA

1.
przeprowadził się z Będzina do
Sosnow ca, M odrzejowska 15.
Przyjmuje od godz. 1 0 — 1 i od
— 7. W niedzielę i święta
od godz. 10 — 1.

ehl w Szampanji atak Irancaski, rozwijający się prze
ciw naszym rowom, został
odparty.

Grupa w ojsk ks. Albrechta.
Nie było żadnych is to t
nych wydarzeń.
W schodnia widownia wojny.

Na kilku odcinkach fronta w
ostatnich
dniach
w zm ogła się działalność
bojowa.
Liczy się na ataki rosyj
sko - romańskie.

Stanow isko chłopów
rosyjskich.
PETERSBURG. Petersb. E g .
Tel. donosi: Kongres chłopski
prawie jednom yślnie uchwalił
odrzucenie wszelkiej myśli O po
koju oddzielnym,

Niepodłegłośó
Fm landji.
ROTTERDAM. Senat finlandz
ki większością głosów proklam o
wał niezależność państwową Fin
landji. W Petersburgu spodzie
wają się, że podobne rewoiucyj
ne zachowanie się wiernego do
tychczas Rosji senatu będzie tyi
ko faktem przemijającym.

_l}abl{a rewolucji* ro»
syjsldej wzywa do of en*
żyw y.
PETERSBURG. Pet. Aj. Tel.
donosi:
Breszko-Breszkowska*
zwana powszechnie babką rew®
lucji, przybyła do Sym feropola.
W mowie do wojsk, które jej
zgotowały przyjęcie, tak rzekła:
W porozum ieniu
z naSzemi
sp.rzymieżeńcami musimy rozpo
cząć akcję zaczephą przeciwko
wojskom niemieckim. Musimy
pokazać światu, że arm ja rew o
lucyjna potrafi zwyciężać, skoro
już tak być musi, oraz, że je s t
ona zdolną do wywalczenia so
bie należnego szacunku oraz do
popierania energicznego dążeń,
wolnościowych narodów.

L ,e k » r ® - S le a a ly stw

A. Ingstęr
przeprowadzi! Się
oa ul. Warszawską Mą 10.
dom — Pachtera i piętro.
Przyjmuje od 9‘/> — 12® poladnte
od 2 pp. d» i #teczare* . ■

lekarz-intysU
A

H

A

Ili!

M od rzejow sk a 41.

Przyjmuje od 10—-1 i od $—•
W niedzielę od 10—12.

Stowarzyszenia. Właścicieli Hierachomości
m. S o s n o w c a
nabył od władz okupacyjnych podatki skarbow e za lata 1913,
1914 i 1915, składając jednocześnie kaucję w papierach pro
centowych gwarantujących term inow ą wpłatę należności.
W obec tego Zarząd zwraca się do wszystkich pp. właści
cieli nieruchomości, aby we własnym interesie bez najmniejszej,
zwłoki wpłacali zaraz po otrzym aniu wezwania w 1 Kasie PoŁOszcz. ul. Małachowskiego Na 11 w godz. od 9 do 1 w połud
nie przypadającą ulgową należność.

I S E R

m

iniijoi
ek.

Wskaźnik

iratitla.

gwaraa-

Z A P I S Y

toje

państwo.

do Fachowe) Szl(cły Handlowej
(typ akadem ji przygotow ującej zastąp urzędników
państw a polskiego) Br. Z ajączk ow sk iego 1 fssfiowct
ulica Kołłątaja 3,
r o z p o c z ą t e

1- s z e ciągn ien ie od 7 do 9 czerw ca.

W s p a n ia łe s z a n s e w y 
g ra n ia p r z e d s ta w ia
przez mjasto Hamburg gwarantowana
wielka loterjs pieniężna w której

Straszak japoński.

m

KARLSRUHE.
Do „Neue
Zuricher Nachrichten" donoszą
z ;Włoch, że w tych dniach
ściągnięto do Rzymu 15,0C0 ka
rabinów na wypadek wybuchu
zamieszek. Na skutek wzrastają
cej krnąbrności żołnierzy, Cadorna zawiesił wydawanie urlo
pów wojskowych.

Wygrane

■:

KOPENHAGA. W edług pew
n ej depeszy prywatnej *z Peter
sburga, miasto nadwołżańskie
Caryeyn wpadło w ręce zbunto
wanych żołnierzy, którzy nałoży
li na miasto kontrybucję 1 i
Jjół miijona rubii oraz zawładnęli
wszystkiemi okrętam i, stojącem i
w porcie carycyńskim.

Najwyższa
wygrana w
szczęśli
wym wy
padku

1917i

'

Rozruchy
■v*e WJoszeb.

1 -ftg o c ż e r w c a

J

Rewolucja już
zdobywa!

A — piątek

—

Liczba uczni ograniczona. Prospekty i warunki n a
mi ej scu. Rok szkolny rozpoczyna się 1-go lipca.

Bcmbsrdc wanie
13 m iljon ów 731,000 m k.
KOLONJA. „Kólnische Ztng.“
najsewno musi być wygrane.
B < 3 = = = = = — = = ; ■:1 1 .-C^B
v
bizeży
Anglji.
w artykule pod tytułem „JapoNajwiększa wygrana w szczęśliwym
n ja , jako postrach dla Rosji"
LONDYN. Silna nieprzyjaciel
wypadku wynosi
pisze, co następuje: Ju ż od
ska eskadra, składająca się z 10
dłuższego czasu nieustannie krąsamolotów; wykonała atak wczo
pogłoski, jakoby Anglja za raj wieczorem o godz. 5-ej min.
w2fllędnie
warła z Japonją traktat tajny, 15, trwający aż do godz. 6-ej
Marek
900,
ooo Marek 305.000
według którego Japonją została
min. 30/. na południowo-wschod
,
890,000
303.000
upoważnioną do zajęcia całej nie wybrzeża Anglji. Na liczne
„ 880,000
302.000
Mandżurji oraz ogrom nśj części miejscowości rzucono bomby.
„ 870,000
301.000
Syberji na wypadek, gdyby Ro
do robót żelazu o-betono wy ch zaraz potrzebni
„ 860,000
300.000
sja zdradziła skłormość do po
» 850,000
200.000
rozum ienia się z Niemcami.
. 840,000
100,000
w ie śc i.
Pogłoski te nabrały nowej si
.
830,000
90.000
ły wobec wielce charakterystycz
Karabin m aszynow y
bez
.
820,000
80.000
nej rozmowy, jaka miała miej
. 810,000
70,000
sce pomiędzy włoskim konsu huku. Ja k donoszą dzienniki
lem jeneralnym w Moskwie Gaz- szwajcarskie, przed kilku dnia
Oprócz tegg przypada do wylosowa
nia wieie wygranych po Mk. 60,000,
surelim a przewodniczącym tam  mi zaprodukowano wobec spe
W e r a n k i i b liż s z e w ia d o m o ś c i odzieli
cjalnej
komisji
w
Thun
ulepszo
50,000, 40,000, 30,000, 2 0 ,0 0 0 ,1 0 ,0 0 0
tejszej izby handlowej rosyjskoi t. cL
ny karabin maszynowy, który
włoskiej, Szczenkowem. „Dień"
Wogóle loterja składa się ze 100,000
Gesarsko-JHemiecki urząd pracy w Sosbowgu ul. Dęblińska 11.
poruszany
m otorem elektrycz
w num erze z dnia 11 maja cy
losów, z których 56,020, a zatem wię
nym
oddaje
|
strzały
wprost
z
cej jak połowa w ciągu 7 iu hiągnień
nuje słowa wypowiedziane przez
A kcyjne Tow. W ayss i Freytay w K atow icach.
stopniowo wylosowaną być musi.
konsula włoskiego: „Ogólne po niepraw dopodobną szybkością,
2
tej
nadarzającej
się
okazji
powi
łożenie tak się ukształtowało a przytem nie wydaje żadnego
nien każdyi skorzystać, aby w obec
-obecnie dla koalicji, że trwać huku, oprócz szmeru m otoru.
nych oiężk ch czasach prędko dojść do
majątku.
w niem dłużej nie sposób. W sku
Likwidacja instytucji Kró
Wysyłam losy do I ciągnienia po
te k zam ętu wewnętrznego w lestw a Polskiego. „Echo Pol
litHARZE SEpTYŚei
urzędowych cenach
. Rosji sprzymierzeńcy* Rosji zmu skie" z d. 1 bm. donosi z Pe
Mk. 10
szeni są na własne barki przy tersburga:
Mk. 2.50
za cały
„W ministerjum spraw wew
jąć cały ciężar ciosów nieprzy
za ćwierć
los.
jacielskich.
nętrznych odbyło się wczoraj
losu.
Jeżeli to wszystko ma tak pod przewodnictwem dyrektora
aa popraeduiem nadesłaniem pienię
pójść i nadal, wówczas sprzy departam entu, p. Sydkiewicza,
dzy przekazem pocztowym
przeprowadził ®ię
m ie rze ń c y zmuszeni będą po posiedzenie w sprawie ewakuo
Urzędowy plan losowania zaopatrzo
zostawić Rosję jej własnem u wanych z Królestwa Polskiego
ny pieczęcią państwową, w którym
na ul. Małachowskiego Ks 11
przeprowadziły s ię
oznaczone będą kolejne ciągnienia i
losowi, lub też doczekać się instytucji ministerjum
spraw
(dawniej
Fabryczna)
wyszczególnione
dokładnie
wygrane,
n a u l.M ałac h o w sk ieg o łfell,
te j smutnej chwili, gdy Rosja
wewnętrznych. Ułożono następu
przesyłam na życzenie gratis i franko.’
w ofieynie; p oprzecznej na II p ię trz e
jąęy plan likwidacji, który bę
swych sprzymierzeńców porzuci.
(dawniej Fabryczną)
Każdy biorący udział otrzyma urzę
Gdy to się stanie, wówczas gro dzie przedstawiony prezesowi
dową tabelę wkrótce po odbytem ciąg
w poprzecznej ofioyńie so II piętra*.
Przyjm
uje
od
5
—
7
popoł.
nieniu.
komisji likwidacyjnej:
zi Rosji niebezpieczeństwo, albo
Przyjmują od 16— 1 |i od 3 - 8 popoł.
Wygrane będą natychmiast wypłaco
rozerw aną być przez Niemcy,
1) Urzędy „ochrany* war
ne pod gwarancją państwową.
albo też otrzymać cios
ze
szawskiej, policja, żandarm erja,
Zamawiać upraszam natychmiast naj
P ry w a tn e m ie sz k a n ie p rz y al. W a rsz a w sk ie j Ka 8 ii p.
wschodu z rąk Japonji. Według faktycznie już' zniesione, pozo
później do 6 czerwca,
traktatu, zawartego jeszcze przez stają na etacie do dnia 1 lipcai
rząd carski i Japonję, ta ostat r. b.
2) Wszystkie
inne urzędy
nia otrzymała prawo rozciągnię
spadają z etatu z d. 1 paździer
cia swych wpływów aż po Ir
K a n t o r b a n l{ ie rs l{ i
nika r. b .“
kucka.
lEKT I,,
Jap o n ja robi to też użytek z
Poleca na sezon szkolny podręczniki do wszystkich szkółjZag l.
powyższego traktatu w sposób
jaknajbardziej rozległy, tak, że
ju ż teraz m oże ona bez trudu
(Złożono bezp. w Adm. .Iskry")
Z esz jty szkolne pe cenach umiarkowanych.
SCłKTÓf*
zabrać w swe posiadanie całą
Na Sekcję W zajemnej Pomostrefę, poczynając od W ładyw o-' cy przy Chrz. Tow. Dobr. złożył
— S o sn i'o iw i« e
SB, —
stoku i aż do Uralu",
dyr. Bernatowicz mk. 6, jako
Enuncjacje
te jeneralnego
karę pobraną od statystek za
w Częste ehe wie,
konsula
włoskiego
sprawiły
krnąbre zachowanie się,
oczywiście silne wrażenie w ca
przeprosi t e Kił się n * a ]jcę
łej Rosji, tak, że uważa on za
I Drcśne ogłoszenia |
Św. Panny Marji t. J. ii Aleja
stosow ne publicznie ogłosić za
te 21, obok teatru Paryskiego
przeczenie powyższych wiado
m ości.
Choroby skórne, dróg moszo- In sty tu tu D-ra S tęp n iew sk ieg o

)

jeden miljon Mk.

fio iw

40-50 robotników
ile, Mant iwin
Ze/ja p eiein iiiw a

Rega

fm lm m

Samuel Hecksehsr senr.,
Hamburg. (1206)

O fia r y

M. Bartnikowa.

Materjaty piśmienne w wielkim wyborze

Paweł BR0KIAT0W8KI.

Szczepię ospę
ochronną

Euąi p tfriiiititi p ru j
w Sosnom ea

Zaburzenie
w Portugalji.
MADRYT. „El Debate* dowia
«duje się z Lizbony, że z powo
d u ostatnich wypadków nie m o
że być tymczasem mowy o wy■słaniu dalszych partji wojska na
; front zachodni. W strzymano wy
słanie oddziałów, które przed
paru dniam i miały odjęchać do
Francji.

G abinet węgierski,
BERLIN.
„Lokal Anzeiger*
inform uje z Budapesztu, że utworzeniem nowego gabinetu wę
gierskiego ma się zająć hr. Juljusz Andrassy.

ulica Dęblińska Ks 11
grodzka).
m a za jęcie

(Iwan-

dla:
kucharek, służących do
wszystkiego,
oraz potrzebuje
dziewcząt do fabryki za granicę.
W ielką ilo ść robotnik ów na
drogi żelazne
do Królestwa
Polskiego, Litwy i Kurlandji.
Zarobek m arek 1.80 do 2.60,
i całe utrzymanie z pom ieszka
niem. Również potrzebni są;
jeden posługacz do chorych i
jeden stróż do szpitala w Bę
dzinie.
Tam że poszuku ją pracy w
kraju.
Szwaczk,. praczki, dziewczęta
do wszystkiego i do dzieci, kucharkil

wych i ^snerycED®

ul, 3-go Maja róg Starososno

P rz y jm n je od 9 — 12 ro n o I od 4— 7 p p
P a n ie od 12— 1 p o po t

wieckiej dom kolejowy.

S Z C Z E P IE N IE
ospy ochronnej,
świeżej krowianki
się codziennie od g
4 do 6 po poł.
Biednym za poi ceny), w sio
boty (każdego tygodnia) od §
— do 6 po południu. —
a starszego felczera

fi. DufiGzyk

M o d rz ejo W sk a

(J>ć O l l p .

Redaktor odpowiedzialny i wydawca Ryszard Monsiorski.
Za pozwoleniem cenzury niemieckiej m. Sosnowca.

przy ał. k a li
ogród z B iiesz1
kaniem i szopam i no cza s dłuższy...
K)d i lipca zabud. a ziem ia od jesieni*
b. r. Wiadomość Starososnomieckfo,
18 III p. o gosp. domu,

O rt 1 i i n n a

może

do my»

UU
I
najęcia lokal z ło 
żony z 8 pok. i kuch. i wygodami z
m eblam i lub bez na III p. ® d. 18
przy ul. Starososnom ieck ej.

odbywa

fev)ki Warszawskiego

Jest io wynajęcia

1 i pół m orgi grunta
skiej tu S ielea pod

Po spnedartia
Filja „Iskry*
W Będzinie,
przyjmoje wszelkie zemfr
wierne pochodzące w zekres
robót drukarskich.

fo r te p ja n notsy B e c h ste in a , p ian ola,;
ob razy, d z ieła naukom e. ż e la z n a k a 
sa i in. r z e c z y . W iadom ość S t a r o s o sn o w iec k a
18 III p.

Różne mieszfcanhi

de wynajęcia. Wiadomość Kowalsko 6.
7 S fi i H S l
Pssz P°rt wjdany przoz.
“* M ’ ’ “ ” władze niemieokie na imi«
Franciszka Żołądkiewicz,

Drukarnia Ryszarda Monsiorskiego.

