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SOSNOWIEC. — niedziela 19 sierpnia 1917 roku.

Bok VIII.

Cena ogłoszeń: na l-ej stro
nie wiersz petitow ym . 1.50
na 111-ej stronie- 0.75 f.
na lY-ej stronie—0.50 f
n a d e s ł a n e za wiersz
garmontowy — mk. 2.50.
Drobne ogłoszenia po 8
fen. za wyraz. Załączenia
po mk. 7.50 od tysiąca.

Prenum erata wynosi: Z odno
szeniem rocznie m, 21.60 —
półrocznie m. 10.80—kwar
talnie m. 5.40—miesięcznie
m. 1.80 z przesyłką poez
tową l m. 80 f. miesięcz
nie. Cena numeru pojedyóczego — 10 fen.

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

Redakcja i Administracja
mieszczą się pod N° l-ym
przy ul. Krzywej w Sos
nowcu. — Telefon Ne 298

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

Adres dla listów i depesz:
„Iskra*, Sosnowiec.

® * i® jin srm p o L i i r r c u r c , s p o z j s c z i n r i l i t e r a c k i
POD KIERUNKIEM WIKTORA MONSIORSKIEGO.

Od

T E A T R

FERN ANDRA

K1H0-0AZA
w S osnow cu,

w dramacie 5-cio aktowym

pr*e* G O L G O T Ę ŻYCIA

BIUR O TECHNICZNE

„METEO R“
Sosnowiec,

ulica Warszawska Ns 6.
P O L E C A .:

Maszyny i narzędzia rolnicze
Artykuły techniczne.
Artykuły sportowe.
Artykuły skautowskie
jako to: Plecaki, owijaki, no
że, paski, garnitury, menaż
ki, kubki, świtery i t. p.

Linoleum i Inlaid.
Dywany i chodniki linoleumowe.
Ceraty.
Palta nieprzemakalne.

W 7 kl.
Szkole Handlowej Żeńskiej
I> ^ b l i ń

(S

19-go Sierpnia i dni następnych.

k a

1.

Zapisy uczenie od 25 sierpnia
od 10 — 1 rano i od 4 — 7 po południu.

Egzaminy wstępne 3 września
Lekcje 6 września.

klasowa
W y ż s z a S z k o ł a Realna
8 i°

—--------- w Będzinie

-------------

ZAWIADOMIENIE.
Egzaminy wstępne i poprawcze rozpoczną się po wakacjach dn.
1 września o godz. 8 i pół rano. W klasach wyższych ograni
czona ilość miejsc, egzamin do tych klas konkursowy. Do dn.
30 sierpnia rodzice lub opiekunowie kandydatów winni złożyć w
kancelarji szkoły podania do dyrektora z metryką i świadectwem
szczepienia ospy, oraz wnieść 30 marek: jako opłatę za egzaminy.
Rok szkolny rozpoczyna się dnia 7 września.
Wpis szkolny w roku 1917118 wynosi w kl. wstępnej 200 mk.
od 1 do IV—280 mk. i od V do VIII 320 mk. Opłata w 8-iu ratach.
DYREKTOR.

Początek w dnie powszednie o 5, w nie
dziele i święta o 3 popołudniu..

Szczegóły w afiszach.

Pokój i wojna.
Wystąpienie Ojca świętego
p o mocarstw z notą i w sprawie
pokoju wywołało w prasie ko
alicji uczucie, graniczące z obuzeniem, którego przyczynę łatfwo odgadnąć.
Watykan zaproponował odbuIdowanie Serbji, Rumunji i Beljgji oraz „pokojowe* uregulowa
nie sprawy Alzacji i Lotatyngji,
śTrentynu, Trjestru i Polski. Gdy
by więc mocarstwom koalicji
chodziło istotnie tylko o poru
szone w nocie kwestje, to, zda
je się, nic nie stanęłoby na
przeszkodzie do wszczęcia roko
wań pokojowych, zwłaszcza że
ze strony Niemiec przeciwko
i temu niktby zapewne nie wyIstąpił.
Ale koalicja, a w pierwszym
| rzędzie Anglja nie prowadzi wald ani o Belgję, ó której się
dziś najwięcej myśli, ani o Pol|kę, o której się najwięcej krzyry.
Churchil w Dublinie oświad/ł wręcz, że rząd angielski na
wet wśród najkorzystniejszych
warunków nie zawrze pokoju z
Niemcami, na którego zawarcie
przyjdzie czas wtedy, gdy han
del niemiecki Inie będzie miał
żadnych widokow rozwoju. Tak
miała zadeęydować konferencja
w Paryżu, obowiązująca wszyst
kich sojuszników i tak ma być...
Odmówienie paszportów przed
stawicielom socjalistów na zjazd
sztokholmski stwierdza wyraźnie,
że koalicja o pokoju nie chce
jeszcze mówić. „Stwierdza to,—
jak pisze „Vorwarts“—ogromnie
jasną sytuację dla robotników
niemieckich, wobec której usta
je gra w chowanego: zachodnie

państwa koalicji są zdecydowa
ne prowadzić wojnę aż do roz
strzygnięcia, aby osiągnąć cel
zmiażdżenia Niemiec. W takim
momencie — konkluduje pismo
rzeczone — jest tylko jedna
możliwość, mianowicie: obrona
własnej skóry*.
Gdy się to wszystko weźmie
pod uwagę, mimowoli fzastanowić się trzeba, jaki cel ma wy
stąpienie Papieża, jeśli z góry
skazane było na niepowodzenie?
Odpowiedzieć na to pytanie
nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza
iż wystąpienie z notą, w takiej,
jak obecna, sytuaęji możnaby
uważać za błąd polityczny. Ale
Ojciec święty w tej chwili zdaje
się nie występować w roli poli
tyka, lecz w charakterze Na
miestnika Chrystusowego i z
punktu widzeniaf Zakonu, które
go jest najwyższym na ziemi
strażnikiem. r Jako taki, Papież
nie może milczeć i wśród naj
większego tumultu walk, rzuęa,
nie po raz pierwszy zresztą, sło
wa pokoju na niewdzięczną gle
bę.
Jednocześnie z wystąpieniami
pokojowymi Ojca świętego, tele
gramy przynoszą Łnam wieści o
zażartych walkach na froncie
zachodnim, angielskim. Zapo
wiedź tych walk znana już jest
ogólnie z komunikatu niemie
ckiego, a dotychczasowy prze
bieg, jak wiadomo z tychżejżródeł, jest dla Niemiec pomyślny,
chcć Anglja pokłada w obecnej
ofensywie ogromne nadzieje.
Korespondent „Times‘ów“ Iz
głównej kwatery angielskiej do
nosi, że „we Flandrji rzucono
kości, by rozstrzygnąć pytanie,

jak długo m ajtrw ać jeszcze woj
na Opuszczenie bowiem przez
niemców pobrzeża belgijskiego
zbliżałoby znacznie zwycięski
pokój*.
To samo rozstrzygające zna
czenie walkom we Flandrji na
daje i polityk Herbert Samuel,
który w izbie gmin oświadczył:
„Bej we Flandrji jest punktem
zwrotnym w wojnie obecnej.
Od wyniku walki tej zależy
trwanie wojny.*
Tyle jednak w ciągu lat 3-ch
mieliśmy „rozstrzygających* bi
tew, że i tym razem spotka nas
prawdopodobnie zawód. No, ale
kiedyś i gdzieś rozstrzygnięcie
zapaść musi, wiecznie bowiem
wojna trwać nie może.

_

(r.)

Tekst noty pokojowej
Ojca św.
LUGANO. (W. A. T.).
Ag.
Stefaniego donosi z Rzymu:
Ogłoszono
w
dosłownym
brzmieniu notę papieską do na
czelników państw wojujących.
Papież przedewszystkim pod
kreśla, że od początku wojny
usiłował obserwować ścisłą ne
utralność, zajmować się ofiara
mi wojny bez różnicy | narodo
wości i wyznania, i wreszcie w
granicach możności przyśpieszyć
koniec obecnego nieszczęścia.
Wyraża on żal, że dotychczas
napomnienia jego pozostały bez
rezultatu, co więcej, wojna sta
ła się jeszcze okrutniejszą.
Papież zapytuje się, czy Eu
ropa da się porwać wojnie aż
do samobójstwa.
W obliczu tego zastraszające
go położenia papież ponawia
bez jakichkolwiek specjalnych
zamiarów politycznych, nie da
jąc żadnej ze stron wyłącznego
posłuchu, a jedynie powodowa
ny swym obowiązkiem f jako
wspólny ojciec Iwierzących — .
apel swój do tych, którzy łósy
narodów trzymają w swych rę
kach.

2.

Z walk we Flandrji.
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st0Sr^is1^ sfi—- Nasze sprawy.

„Nowoje Wremja“ w numejrze z dnia 10 lipca zamieszcza
następującą notatkę p. t. „Zdraj|cy“ — charakterystyczną zarów
no ze względu na panujące
|w armji rosyjskiej nastroje, jak
również obrazującą dobitnie, jakie rzeszy wolno obecnie dru
kować prasie rosyjskiej. Oto
dosłowne jej brzmienie: „Gar
stka strzelców rozwiązanej dy™ w izji syberyjskiej nadesłała pod
i f f adresem ministra wojny Kiereń
skiego i naczelnego dowódcy
armji listy, grożące im obu za
gładą za rozpoczętą ofenzywę.
Na imię ministra wojny nad
szedł list następujący:
„My, strzelcy syberyjskiego
Rysunek nasz przedstawia pułku, w liczbie 214, przyjęliś
anglika, wiożącego na taczkach my rezolucję treści następują
amunicje do okopów.
cej: prosimy o natychmiastowe
uwolnienie towarzysza, porucz
nika Chaustowa i odesłanie go
Następnie nota papieska wy do właściwego oddziału. W wy
licza punkty, które według zda padku niespełnienia naszej re
nia Papieża, powinny stanowić zolucji przybędziemy do Peters
zasady zawarcia sprawiedliwego burga po trzech od każdej roty,
zastosujemy do pana, p. Kiei trwałego pokoju.
Przedewszystkim siła mater- reńskij, energiczne środki z uży
jalna broni musi ustąpić miejsca ciem siły zbrojnej, i będziesz
sile moralnej prawa i wskutek pan zabity, jak i poprzedni, nie
tego powinno nastąpić rychłe i syty jeszcze krwi, pies. Tyś
obustronne rozbrojenie według, zdrajcą naszej swobody, chcesz
mających być ustalonymi, prawi być władcą Rosji, ale nie! to
deł i gwarancja z uwzględnieniem być nie może, twoja głowa „nie
wymogów publicznego porządku. z tego końca jest zadosana".
Dalej zalecone jast wprowa Precz z tobą, Kiereńskij, twórco
dzenie międzynarodowego sądu żelaznej dyscypliny, chcesz zno
rozjemczego z określonymi kom wu wszystko tak urządzić, jak
było dawniej. Uchodź ze stano
petencjami.
l* Po ustaleniu w ten sposób wiska, dopóki jeszcze nie zapanowania prawa
musi być późno, a dla nas nawet śmierć
usuniąta wszelka przeszkoda w w walce za swobodą wydaje
stosunkach miedzy narodami, się piękną. Precz z Kiereńskim.
oraz zapewniona wolność mórz Niech żyją deputaci żołnierzy i
i wspólność mórz, co usunęłoby chłopów! Precz z rządem tym
liczne
przyczyny konfliktów, czasowym, składającym się z
Precz,
stwarzając nowe źródła dobro przeklętych burżujów!
precz, precz z rozwiązywaczem
bytu.
Co sie tyczy wynagrodzenia pułków, Kiereńskim!"
Drugi list adresowany jest do
szkód wojennych i zapłacenia
kosztów wojny, to papież stawia A. F. Kiereńskiego i jen. Brusijako zasadę — zupełne i obu łowa:
„Prosiliście nas, abyśmy po
stronne zrzeczenie sie odszkodo
wań i wynagrodzeń,fz wyjątkiem szli na niemców. Nie, nie pój
wypadków, w których grają role dziemy na niemca, lecz wkrót
specjalne powody, które należy ce pójdziemy na rosyjskich bur
żujów, wszystkich ich wykluje
rozważyć sprawiedliwie.
Dalej żąda Papież obustronne my bagnetami, a wraz z nimi
go wydania wszelkich terenów zakłujemy jenerała Brusiłowa i
zajętych, resturacji Belgji ca Kiereńskiego. Oczekujcie śmier
łej pod wzglądem politycznym, ci!"
(Poczta Pol.).
militarnym i gospodarczym, nie
zawisłości, opuszczenia zajętych
terytorjów francuskich i zwrotu
kolonji niemieckich.
POLSKI
Co sie tyczy specjalnych
spraw terytorjalnych, jako to
Alzacko-Lotaryńskiej, Trydentu i
I ^ jr a o o v r u io I g ł y
Trjestu, Armenji i Polski, to
Papież proponuje zbadać je w
w Sosnowcu—Pogoni
duchu pojednawczym i rozwią
dom własny.
zać z uwzględnieniem życzeń
ludności i powszechnego dobra
Poleca zdolne krawcowe,
ludzkości.
źakieciarki, staniczarki, ’
Papież mniema, że na tych
spódniczarki i t. d. oraz
zasadach będzie musiała być
podręczne.
zbudowaną przyszła reorgani
Za
solidne
wykonanie pracy swych
zacja narodów—zasady te władczłonkiń, Związek gwarantnje.
n e |są uniemożliwić powrót do
podobnych obecnemu konflik
tów. Papież spodziewa się, że
będą one przyjęte.
W końęu nota podkreśla, że
każdy uzna za konieczne wza
fiiyiiyiiiiiiiiiiifiiiii
jem ne uszanowanie honoru bro
ni. Papież energicznie wzywa N s e i {
sportowy
naczelników narodów wojują
cych do przychyjnego przyjęcia w niedzielę d. 19 sierp n ia odbędzie się
jego propozycji i zastanowienia
się *• nad swą ciężką odpowie
dzialnością. Wyraża następnie
2 0 proc. na dochód m iejscowy
życzenie, aby przyszłe generacje
Straży Ogniowi] Ochotniczej
mogły im nadać imiona siew
:: Dużo niespodzianek. ::
ców pokoju.
Niechaj Bóg ich oświeci i ze Początek o godz. 3 popołudniu.
śle im swą radę.
Dokument nosi datę: Waty
kan, dnia 1 sierpnia 1917 r,

Związek Zawodowy

W ie Ha ZaSawa

Z boczku

.8® #

Zarówn© całe społeczeństwo,
j |k i prasa polska dzieli się dziś
2 obozy: jedni chcą i tworzą
■aństwo polskie obecnie, inni
iś przeciwni są tej pracy, są
>wiem przekonani, że robota
je zając: nie ucieknie. Przygląiją się więc pracy naszej z
loczku i od czbsu do ęzasu rzu]ą słówko „zachęty" lub coś w
rm rodzaju. Pomimo bowiem
tałego wstrętu do pracy państwowo twórczej, panowie ci nie
logą zachować się biernie wo>eę ruchu, który się w oczach
lich rozwija, potężnieje i, pomifmo zapór i przeszkód, posuwa
‘się naprzód.
Ciekawe są bardzo te uwagi,
rzucane z boczku, pełne życzliwości i zachęty.
I Wiadomo, że przy obejmowajniu sądownictwa, szkolnictwa i
Igospodarki społecznej
przez
władze polskie powołaną zostaje
do życia biurokracja polska.
Otóż panowie ci, przeciwni
temu, co się robi, stają z bocz
ku, ręce w kieszeniach i cedzą:
— A nie bierzcie tam łapówek!
Albo:
— A nie zaśmiecajcie no tam
języka urzędńięzego!
Najparadniej jednak wygląda
uwaga jednego z pism warszaw
skich, które zawsze i wszystko
ocenia przez szkła partyjne, gdy
wo ł a
pod adresem biuro
kracji polskiej:
— A nie bądźcie no tam par
tyjni czasem!
Próżne
obawy,
panowie!
„Trwajcie" sobie spokojnie, przy
glądajcie się i wierzcie, że wszy
stko będzie w porządku choćby
dla tego, że... was tam niema,
________
(»*>.)

Z Mady Stanu .
W dniu 10 b. m. odbyło się
pod przewodnictwem p.gwicemarszałka XXX-e posiedzenie
plenarne
Tymczasowej Rady
Stanu.
Na posiedzeniu tym uchwalo
no ustawę Tymczasową o szko
łach elementarnych w Króles
twie Polskim, zawierającą 95
artykułów.
Następnie przyjęto tymczaso
we przepisy kasowe sądowni
ctwa w Królestwie Polskim.
Postanowiono przy Departa
mencie Skarbu utworzyć Urząd
Obrachunkowy, w celu * szcze
gółowej kontroli wpływów i wy
datków sum budżetowych, kon
troli pozycji przychodowych i
rozchodowych, oraz przedstawia
nie Radzie Stanu sprawozdań z
wykonania budżetu.
Zwrócono się do pp. Komi
sarzy Ces.-Niem. z odezwą o
przyśpieszenie wprowadzenia w
życie uchwalonych przez T. Ra
dę Stanu w dniu 21 marca i 5
maja ustawy o utworzeniu rad
gminnych,
oraz ustanowienia
komisarzy prowincjonalnych T.
Rady Stanu.

rego obficie dostarczają rozro
słe już dziś drzewa lasku.
Występy Lubicz Sarnowskiej
w Sosnowcu. W pierwszej po
łowie września odbędą się Jw
teatrze Zimowym cztery wystę
py znakomitej artystki teatrów
warszawskich, p. Stanisławy Lubięz Sarnowskiej, wraz z wła
sną trupą. Zapoznamy się z
czterema wybornymi komedjami, które zdobyły sobie w W ar
O sobiste. Dowiadujemy się, szawie wybitne powodzenie na
że mecenas Borowski nie przy scenie „Rozmaitości", a miano
jął zaproponowanego mu na wicie: „Siostra Helena", — „Wal
czelnego stanowiska w sądow ka motyli", — „Panna Ziuta
moja żona" i „Koteczka". —■
nictwie w Zagłębiu.
Mylne są również pogłoski W zespole, otaczającym p. Lu
co do udziału inż. Świętochow bicz Sarnowską, widzimy wy
skiego w gospodarce miejskiej bitne siły teatru praskiego i Ma
Sosnowca, gdyż inż. Ś. na pro łego w Warszawie: pp. R/szkowKalinowskiego, Sawi
pozycję odnośną się nie zgodził. skiego,
Natomiast pewną jest rzeczą, ckiego, Magnuszewskiego, Maże prezesem rady miejskiej m. rjusza Krzewińskiego, Sarneckie
Sosnowca
mianowany został go oraz panie, Morską, Bystrzynprzez władze okupacyjne p. ską, Wisnowską, Kamińską i in
Meyerhold, znany
przemysło ne.
Gościna świetnej artystki mo
wiec.
że liczyć w Sosnowcu na wiel
Ciekawa statystyka. Według kie powodzenie.
zebranych statystycznych danych
Sosnowiec wraz z przedmieś
ciami liczył: handli korzennych
27; sklepów stowarzyszeń spo
żywczych 19; sklepików spożyw
Lublcz-Sarnowska.
Znana
czych 786; sklepów galanteryj
w
całym
kraju
artystka
sceny
nych 298; sklepów materjałów
piśmiennych w połączeniu z polskiej Stanisława Lubicz Sar
księgarniami 17; cukierni więk nowska zapowiada u nas w poło
szych i mniejszych ogółem 9, wie września trzy gościnne wy
sklepów zegarmistrzowskich i stępy.
jubilerskich 34; restauracji i pi
Cztery nowe wypadki tyfu
wiarni 81; kawiarni 37; sklepów su plamistego. Według opi~
z obuwiem 83; handli skór 27; nji lekarzy lato podobno nie
sklepów z wyrobami gumowymi sprzyja rozwojowi epidemji ty
2; kantorów wymiany 3; kanto fusu plamistego. W ostatnich
rów stręczeń służby 5 i t. p. jednak dniach epidemja ta za
różnych sklepów 314, oaółem czyna się naprawdę rozszerzać.
1742.
We czwartek ubiegły zanotowa
W roku 1915 wszystkich ogó no cztery nowe wypadki tej
łem sklepów było 964; w 1916 choroby, trzy ma przedmieście
987; zaś w roku obecnym w Gzichów, gdzie
zachorowali,
stosunku do cyfry zeszłorocz Łukasz
Zawodny,
Stanisław
nej przybyło kantorów wymiany Leśniak i Jan Leśniak oraz w
13; kawiarni 15; sklepów jubi samym mieście
zachorowała
lerskich 7; kawiarni 9; jadłodaj Sura Frochcwajg przy ul. Nad
ni 8 i innych sklepów 38; rzecznej jsfe 19.
znikły z horyzontu: 13 sklepów
stowarzyszeń
spożywczych, 1
sklepów z obuwiem, 24 sklepy
handlu skórami, 5 kantorów
stręczeń służby, 18 handli ko
i ~ ‘
rzennych, 71 sklepików spożyw
Dąbrowa 15 sierpnia 1917 r»
czych, 188 sklepów galanteryj
nych, 3 księgarnie i różnych
„Wielka Dąbrowa" weszła w
sklepów 226.
Okres wiecowania na tem at
Z kursów rzemieślniczych. przedwyborczych uświadomień.
Wykłady na kursach rzemieślni Tfe dwa wyrazy wśród namiętnej
czych w Sosnowcu rozpoczną nieraz dyskusji, gdy już słowa
się w dniu 1 września. Wobec ząwodzą w przekonaniu prze
ogromnej wagi, jaką posiada ciwnika, wywołują często wśród
wykształcenie dla powstającego bąrdziej zapalonych tak pospo
z gruzów rzemiosła polskiego, lity
zresztą
gdzieindziej
przypominamy pp. majstrom o argument, jak nie nazbyt deli
konieczności posyłania uczniów katne
przyłożenie wszystkich
i praktykantów na naukę.
pięciu palców od „lewięy" — do
Taksa za pisanie podań i pplięzka przeciwnika z... prawej
różnego rodzaju próśb, istnie silony. Nie jest to w każdym
jące w mieście na prawach opła rizie zło, wykazuje.wszak naszą
canych koncesji, kantory pisa -J żywotność, no i „wyiobienie
nia próśb, otrzymały taksę, we plrtyjne".
Ale wróćmy do wrażeń wiedług której muszą pobierać wy
iwych
z ubiegłej środy,
nagrodzenie za pisanie. Wobec
ląbrowa
nigdy może jeszcze
stosunkowo niewysokiej opłaty
miała, nawet w dniach goza pisanie wielu właścicieli zwi
:ych roku 1906, tylu naraz
nęło takie kantory.
ców, co jwłaśnie w ów pię~
Za policzenie opłaty wyższej
dzień środowy, dnia 15
po nad normę, właściciele są
pnia
roku pańskiego 1917.
odpowiedzialni przed władzami,
[a tego niejeden z spokoja kantory ich będą zamykane.
mieszkańców naszej po
D zierżawa polow ań. Groma czci|rej Dąbrowy był w trudnym
dy włościańskie wobec pojawie położeniu, gdyż plakaty czerwo
nia się zwierzyny w większej no-zięlono-czarno-biało - tęczowe
ilości, podwyższyły znacznie ce zapowiadały aż trzy wiece róż
nę dzierżawczą na polowania.
nych komitetów i to w różnych
Zabaw a. Na niedzielę zapo punktach miasta. Z odezw właś
wiedzianą została w lasku sos nie tych niejeden z czcigodnych
nowieckim zabawa, z której obywateli dowiedział się © is
część dochodu przeznaczono na tnieniu w mieście komitetu ro
straż o g n i o w ą sosnowiecką. botniczego wyborczego polskiej
Obok dużego urozmaicenia oraz lewięy socjalistycznej, takiegoż
koncertu orkiestry kopalnianej komitetu polskich socjalistów i
niezawodnie wpłynie na powo wreszcie o istnieniu klubu hez<
dzenie i świeże powietrze, któ partyjnych.

K ro n ik a .
Z Sosnowca.

Z Będzina.

flgitaeja przedwyboftó*

a.

Komitety te zapraszały jedno
cześnie na swe wiece. Gdzie —
pójść, — każdy miał wybór wol
ny, lecz korespondent, świadom
swego „przeznaczenia", być mu
siał wszędzie, by „wyrobić so
bie zdanie", na kogo właściwie
s.ajlepiej oddać swój głos. Roz
poczniemy więc od—lewicy, (ja-|
ko to już było wyżej powiedzia
ne)Na Warpiu, w szkole zedw usf
tu
„towarzyszy lewicowyęh
wysłuchuje wywodów p. Pan
kśewicza
na tem at potrzeb
przystępowania d o wyboró
przez robotników. Mówca w
bec braku opozycji ma zupełn
słuszność, podkreśla więc,
1 iedynym obrońcą klasy robotni
ej i t. d. jest tylko socjalista
■'z międzynarodówki, której o;
jest przedstawicielem" i t.
Zręcznie zarzuca wyborczą wę
kę na kruczku której, jako przy*
nęta, widnieje takie zdanie:
„Kto jest za wojną, kto chcę;
iść do wojska, niech idzie do
naszych wrogów na zebranie do
resursy; kto nie chce wojny i
nie uznaje militaryzmu* niech
się .łączy z nami".
Rzecz prosta „długie, niemil
knące" oklaski, a po skończo
nym wiecu i chwili rozwagi sy
kania i — niesmak wśr<?d nie
których z wiecujących.
W resursie znów wiecują „fra
ki", którym obstrukcję urządza
„lewica" łąęznie z soejalną-demokracją. A zatym wesoło!
Zjawia się również zmęczony,
ale zawsze niezmordowany to
warzysz Pankiewicz, przemawia
Zieliński, Komorowski i wielu
innych, a wszystko skupia się
do — wytykania sobie nawza
jem błędów, obrzucań się bło, tern, ba, oszczerstwami nawet.
Mówiło się tu wiele o różnych
„ekscesach" frakcji, o napadach
jej bojówki, o kradzieży — na
wet nazwy o szarlatanerji; urzą
dzało się na tym wieęu wielkie
pranie brudnych „fraków" (w
którym tak wyróżnia się „nasza"
lewica), lecz nic się prawie nie
mówiło o wyborach. Niejeden z
obecnych musiał może mimowoli wynieść wrażenie, że zna
lazł się nie na wiecu przedwy
borczym
„zorganizowanych, i
uświadomionych"
towarzyszy.
Dowodem tego „uświadomienia"
'były gwizdki, tupania i najzu
pełniej „towarzyskie" wołania
— „precz, wyrzuęić go!" (Argu
menty socjaldemokracji)
Usiłowano nawet rozbić wiec,
bo jakżeby mogło być inaczej?
P. Pankiewicz wspaniałym ge
stem obrazowo przedstawił nam
niezawodny środek „przeciwwo;Jenny". Środek ten, skuteczny
również na odzyskanie samo
dzielności jak i na polepszenie
bytu robotniczego, polega na
„złożeniu" rąk na piersiach i
długiej martwocie bezczynnej w
oczekiwaniu. Takie złożenie rąk
podobno zwaliło z tronu cara
rosyjskiego, a tron sam do góry
nogami wywróciło (tak nas in
formował p. Pankiewicz). |
Zapomniał mówca na chwilę
że jest, podobno, przedstawicie
lem robotników.
Zapomniał o tym, że środek
ten jest zarazem środkiem tak
znienawidzonej przez siebie burżuazji.
Nie będziemy przytaczać tutaj
całego szeregu takich kwiatków,
dodamy tylko, że z wyjątkiem
ikilku mówców wszyscy prowody
rzy socjalistyczni operowali fra
zesami, pięknymi nieraz słówka
mi, za którymi nie było widać
—na szczęście—czynów.
Wiece te miały robotnika
uświadomić,’ co to są wybory i
na kogo ma głosować; tymcza
sem dowieófeiał się wyborca, że
czarny jest frak, a gorszy jesz
cze lewicowiec. Takie zdanie
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musiał wynieść ten, kto był
świadkiem wzajemnych napaści
tej grupy politycznej o dwóch
wrogich sobie — szyldach.
B. Ed...

Z Czeladzi*
Św ięto kwiatka I zabawa,
Dziś t. j. 19 sierpnia w Czela
dzi odbędzie się święto kwiatka.
Po południu zaś w miejscowym
parku — zabawa.
Dochód przeznaczony ma być
na ufundowanie balustrady w
miejscowym kościele.

Z Przybysławic.
(Ziemia kielecka).
(Koresp. wł. „Iskry").
— W sierpniu r. b.
W wiosce naszej życie we
szło na dawne tory dzię, usil
nej pracy pani Kozłowskiej,
właścięieliti majątku Przybysławi«e. Pomimo wielkich szkód,
jakie poczynili we dworze w r.
1914 w listopadzie moskale, nie
zakłada ona rąk i dalej prowa
dzi przerwaną pracę nad oświa
tą mieszkańców okolicznych.
Obecnie mamy we wsi szko
łę i dom ludowy z biblioteką
liczącą około 2 tysięcy tomów
treści naukowej’ i beletrystycz
nej. Instytucje te prowadzi p.
Kozłowska z córkami i nauczyĆielką miejscową.
Gospodarze, po ukończeniu
robót w polu, noszą się z za
miarem założenia 3-miesięcznych kursów rolniczych i szko
ły gospodarstwa domowego dla
dziewcząt.
Wogóle pani K.’ wraz z kilku
gospodarzami, chętnymi do pra
cy, nie zapomina o potrzebach
naszego
ducha.
W imieniu
gospodarzy i młodzieży cześć
Jej za to!
J ó z e f G amtat.

ftóftne ttieiei,
W różbiści londyńscy. O d’sa
mego początku wojny rozwielmożniła się w stolicy Anglji
manja wróżenia. Obok zwykłychpraktyk wieszczbiarskich i sztu
czek spirytystycznych, ćweszło
w zwyęzaj przywoływanie du
chów zmarłych. W Anglji, jak
obecnie w całej Europie, znaj
duje się mnóstwo ojców i ma
tek, opłakująęych śmierć swych
najbliższych, a życzących sobie
węjść w porozumienie z ducha
mi zmarłych. Cała banda oszu
stów i oszustek, ciągnie zyski
z tej słabości czy głupoty ludz
kiej.
Nie i-'rak też przybyszów z
Azji i Afryki, udającyęh biegłych
w tej sztuęe. Wywoływacz du
chów ubiera się w rodzaj orna
tu, bierze turban na głowę i,
po zaklęciach indyjskich, zakli*
naniach Buddy i t. p., przepro
wadza związek z duchami. Głów
nym mistrzem kunsztu jest indjanin Rajah, podający się za
„słynnego frenologa, grafologa,
odgadywacza myśli i specjalistę
w rzeczach nadziemskich". Wy
dał prospekt w wielu tysiącach
egzemplarzy, opiewający: „Jam
jest, który wiem, chce i umiem
wszelkie odgadywać tajemnice
i t. d."
Nareszcie policja ujrzała się
zmuszoną do położenia „tamy
nadużyciom i aresztowała już
kilkunastu „proroków", '"którzy
prorokując wszystkim, nie prze
widzieli, że sami znajdą się pod
kluczem.

»
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Izolowana Francja.
ZURICH. (WAT). Z granicy
francuskiej donoszą, że tym ra 
zem zamknięcie granicy prze
prowadzone zostało z niezwy
kłą surowością.
W celu odcięęia Fiancji od
wszelkich sąsiadów neutralnych
zamknięto nawet granicę hi
szpańsko-francuską.

wschodnim brzegu Mozy w y
próbow ane w bojach pułki badeńskie w ysunęły się zniena
BERLIN. Z głównej kwo
cka naprzód do lasu Caurietery donoszq:
res, zniszczyły roboty nieprzy
Zachodnia widownia wojny. jacielskie, które przygotow y
wały natarcie,
i powróciły
f f i i l d Si
Grupa wojsk. ks. Rupprehta. z przeszło 600 jeńcam i z trzech
dyw izji francuskich.
Pobyt cara.
Nowy drugi w ielki dzień
Zestrzelono 16 samolotów
bojowy bitw y we BTandrji nieprzyjacielskich;
PIOTROGRÓD. (WTB). Do
rotm istrz
został rozstrzygnięty na na- • baron Richbofen odniósł 58-me, niesienie rządowe opiewa, że
szą korzyść dzięki waleczności nadporucznik D ostler 25-te wszystkie wieści o miejscu pa*
w szystk ich broni, dzięki nigdy zw ycięstw o napowietrzne.
bytu cara, wywiezionego z conie zawodzącej sile zaczepnej
dziną w nocy na 14 bm.f są
naszej zw ycięskiej piechoty Wschodnia widownia wojny,
wymysłem. Carowi nie towa
niem ieckiej.
frontu generała-fełdmarszałka
rzyszył żaden z członków rządu.
Po l-godzinnym ogniu hura
Wywiezienie nastąpiło tajnie.
ks. Leopolda Bawarskiego.
ganowym kw iat wojska angiel
Zastanawiano się nad tym już.
skiego, któremu tow arzyszyły
Żadnych w iększych operacji od potowy Hpca z powodów
siły francuskie, przeszedł z ra bojowych; w ielokrotnie ożyw ia wyłącznie wojskowych i poli
na 16 sierpnia na skrzydle ły się akcje arty lery jsk ie i po tycznych.
północnym głębokim i kolum  tyczki w przedpolu.
nami do ataku. Na froncie
Fortyfikowanie i ewakuacja
0 30 kim. od Izery do L ys,
Front ar cyksięcia Józefa.
Odesy.
szalała w ciągu dnia bitwa.
Na północ od Hołdy nad
WlEDEft. „Secolo" włoskie
Czołowe posterunki nad k a
B ystrzycą i na południe od donosi, że angielscy inżyniero
nałem Izery pod Driigrachten doliny' Trotus rozegrały się
zostały znienacka zaskoczone; pom yślne dla nas wałki czę ś wie kierują robotami nad ufor
tyfikowaniem Odesy od strony
nieprzyjaciel w yw alczył od
ciowe.
lądu. Obcy poddani opuszczają
osłon ' naszych krok za kro
kiem również opuszczone przed Grupa wojsk generała-feld- Odesę.
pole stanow isk bojow ych w marszałka von Mackensena.
I Rosja nie da paszportów
okolicy Martje — Baart na
R um uńsko-rosyjskie n a ta r
do Sztokholmu.
północ i na w schód od Bixcia na północ od Fecsani,
schoote.
WiEDEhh Budapeszteńska „Ae
eraz nad dolnym Seretem chy
Anglicy przełam ali pod Lan- biły w śród w ielkich stra t.
Est“ donosi z Genewy, że rząd
gem arck liaje nasze i posunę
rosyjski, podobnie jak Anglja i;
Front macedoński.
li się, ściągając posiłki do
Francja, postanowił nie udzielić
Sytuacja nie uległa zmianie.
Poelkapelle. Tutaj natknęli się
paszportów delegatom, chcącym
na przeciwuderzenie naszych
jechać na konferencję między'
rezerw bojowych. W nieprze
narodową do Sztokholmu,
partym
szturm ie pokonano
przednie części nieprzyjaciela
1 odrzucono jego tylnekolum ny.
W ieczorem po zaciekłem pa
sowaniu się znowu znajdowały
się w rękach naszych również
Langemarck i nasze utracone
przed nabyciem wystawionych przeze mnie na zlecenie
stanowisko.
małż. Józefa i Domiceli Kasprzyk: weksii poniżej przy
Również pod St. Ju lie n i w
toczonych, gwarantcijących kaację p. J. Kasprzyka ja
w ielu m iejscach w k ieru n k u
ko obecnie bezwartościowych.
południow ym aż do Y arneton
w ta rg n ą ł przeciw nik, którego
Weksel Ns 18 na rb. 2000.— wyst. d. 24HI 14 r. pł. d. 24[II 16 r„
ro zb ite oddziały a ta k u ją c e za
„
Ns 19 „ „ 1500—
„ d. 24[11 14 r, „ , 24[If 16 r,
stępow ano co raz now ym i siła 
„
Nk 20 „ „ 1 5 0 0 ,„ d. 24lU 14 r. „ « 24iłl 16 r
mi, do naszej s tre fy bojow ej.
P iech o ta p o w strz y m a ła potężne
Inż^mer $iarjais Starl(icwiczf
ud erzenie i o d rzu ciła n ie p rz y 
salaścieiei e le k tro w n i O tk s s z .
ja c ie la z pow rotem , dzięki
w spółdziałaniu a rty le rji i lo tn i
ków. P rzy drogach, w iodą
cych z R oulers i Menin na
■^b^^b* I^eharsee dentyśoi
Y p re s, d o tarła ona w pom y
ślnym n a ta rc iu poprzez nasze
daw ne stanow isko.
2 o f f a 3? e r @ f w v a * t o ^ &
W e w sz y stk ic h innych od
cin k ach obszernego pola bitw y
sztu rm angielski załam ał się
p rzed p rzeszk o d am i naszym i.
Pom im o
n a jc ięż sz y c h
ofiar
mają honor zawiadomić, że o d diu 1 sie rp n ia d o 15 w rześn ia
nic n ie osiągnęli a n g in y .
r. b. przyjmować będą w lecznicy przy ulicy Małachowskiego
B roniąc się, odnieśli ca łk o 
Na 11 (dawniej Fabrycznej) od 10 rano do 3 p.p. bez przerwy.
wite zw ycięstw o. N iezachw ia
Popołudniu codzień, w niedzielę ś święta w ciągu całego i
nie. w podniosłym n a stro ju
dnia przyjęć nie będzie.
stoi fro n t nasz, oczekując no
w ych w aik. *
W A rto is po d jęli anglicy
pod w ieczór znow u gw ałtow ne
n a ta rc ie pod Loos;
lokalne
wdarcia, się n ie p rz y ja c ie la w y 
Z dniem 18 sierpnia
rów nano silnym i prze ci w u d e 
rzeniam i.
Z 0 9 S T A .I V I J E S O T W J k . R T A
St. Q uentin znajdow ał się
’ w dalszym ciągu pod ogniem
fran cu sk im ; d a c h k a te d ry za
p ad ł się.
W n ę trze gm achu
h isto ry cz n e g o zgorzało.

Komunikat niemiecki.

OSTRZEGAM

i %e g a

relmanówna

1

Restauracja

Grupa niem . n astęp cy tronu.
N ad
Aisne załam ały
się
częściow e n a ta rc ia francuzów
p o d Cerny.
Pod V erdun b itw a a rty le ry j
sk a rozw inęła się w południe
znow u do najw yższego n a p ię 
cia; d o ty ch c z a s n iep rz y ja c ie l
nie podejm ow ał atak u .
Na>

T R O C 4 D E

KO

p rz y teatrase Z im uw ym

j™ l

b ę d zie w ydaw ać śn a d a n ia , obiady i k o la c je & la c a rte p# e e o
o
o
n a c h m ożliw ie p rzy stęp n y ch .
o
o
o
z sz a e a n k ie m
P o lecam się w zględom Sz. P a b liezn o ści
W KSZIEEROfiZM.

Przed ew akuacją polaków
A było to tak: Obaj wyszli
z Piotrogrodu?
na przechadzkę i po drodze,
W pismach polskich, wycho kłócąc się o kurtaż, ujrzeli ska
dzących w Rosji, zwraęają uwa czące przed sobą żaby.
— Czybyś zjadł żabę? — za
gą na niebezpieczeństwo, że
pytał
nagle jeden z nich, zatrzy
polacy, bawiący jako wygnańcy
wojenni w stolicy Rosji, zosta mując się.
— Dla czego nie miałbym
ną w bliskiej przyszłości maso
zjeść
żaby? Owszem.
wo ewakuowani. Sam fakt nie
— To zjedz.
byłby zresztą nięzym szczegól
— Darmo? Daj 50 marek to
nie nowym, bo podobne niebez
zjem.
pieczeństwo kilkakrotnie pola
— Masz pięćdziesiąt marek.
kom już zagrażało.
Amator żabi i marek pienią
W kuluarach piotrogrodzkich
dze
wziął i żabę zjadł.
utrzymują, że władze w stolicy
— Jakże, czy smakowała?
poczynają odnosić się do lud
— Czemu nie i tybyś zjazdł.
ności polskiej z coraz większym
—
A dasz pięćdziesiąt ma
-niezaufaniem, nie wierząc, żeby
wygnańcy polscy byli w prakty rek?
— Masz.
ce oddani idei rewolucyjnej. To
1 drugi zjadł żabę.
też obecni kierownicy rządowi
Naraz spojrzeli sobie w oczy
są podobno zdecydowani do
i
zaczęli
się śmiać, oświadcza
usunięcia nie tylko leninowców
i innych skrajnych rewolucjo jąc w końcu:
— Po co było jeść żabę?..
nistów, ale także i polaków.
„Przegl. Por“.
Czy istotnie dojdzie do zreali
zowania planu powyższego, na
razie trudno to odgadnąć, w
każdymjednak razie „Dziennik
.JPiotrogrodzki" przygotowuje opiPowołanie lekarza należy do
nję polską do takiej ewentual najszczytniejszych. Jest wszędzie
ności.
honorowany, otrzymuje często
książęce wprost honorarja, czę
Echa w ywiezienia cara.
sto jednak honorarja jego po
SZTOKHOLM. Dzienniki ro zostają w krainie marzeń.
Pewien lekarz był wezwany
syjskie przepełnione są komen do księcia. Po auskultacji ksią
tarzami, dotyczącymi wywiezie żę położył trzy sztuki złota na
stole. Lekarz, który spodziewał
nia cara.
się
dostać pięć dukatów, prze
Pisma wyrażają najrozmaitsze
sunął
tak zręcznie ręką po sto
przypuszczenia, co do powodów,
le, że monety spadły i potoczy
fakie wywołało to nagłe zarzą ły się na dywan.
dzenie rządu tymęzasowego.
Służący poskoczył i podniósł
„Birżewyja Wiedomosti" stwier monety, lekarz szukał wciąż da
dzają w związku z tym, że mo lej.
— Czy nie wszystkie monety
narchiści przedsięwzięli w ostat
pan znalazłeś? — spytał książę.
nich czasach ^-energiczne kroki,
— Nie, są dotychczas trzy,
mające na ęelu ponowne wpro więc dwie muszą jeszcze gdzieś
wadzenie na tron Mikołaja ii-go. leżeć.
Domyślny książę dopłacił dwa
Bezpośrednim powodem roz
dukaty, mówiąc, że tamte znajdą
kazu rządu było usiłowanie wy się później.
kradzenia aktu abdykacji, prze
Bardzo często pacjenci pa
chowywanego w gmachu sena miętają o lekarzach przy spisy
waniu testamentu. Pewna dama,
tu.
Złodziejów spłoszono. Zdołali kiedy to było jeszcze w prakty
ce, kazała lekarzowi swemu
oni zbiec i na ślad ich dotych puścić sobie krew. Lekarz ope
czas nie natrafiono.
racji tej dokonał tak nieszczęśli
Dzienniki podkreślają fakt, że wie, że zamiast żyły, przeciął
urzędowa agencja telegraficzna arterję. Dama wyzionęła ducha.
nie ogłosiła żadnego komunika Umierając, zapisała lekarzowi
kilkadziesiąt tysięcy franków
tu w tej sprawie.
rocznej renty z warunkiem, że
Wielki książę a 80,000,000 rb. nie będzie nikomu puszczać
krwi...
SZTOKHOLM. Przeprowadzo
Dr. Bouvari, słynny lekarz
na na rozkaz rządu tymczaso francuski, leczył pewnego mar
wego rewizja prowadzonej pod kiza. Kiedy jednego dnia przy
kierunkiem w. ks. Mikołaja Mi- szedł do pacjenta, ten powitał
kołajewicza budowy kolei żelaz go słowami:
nej z Batumu do Trapesuntu,
— Dzień dobry, panie dokto
wykazała że koszty wyniosły rze, czuję się doskonale i sądzę,
już 80 miljonów rubli, aczkol że niebezpieczeństwo minęło.
wiek nie zbudowano jeszcze ani
— 1 ja tak sądzę — odrzekł
jednej wiorsty kolei.
doktór — poznałem to z pań
W związku z tym, jak dono skich słów.
si: „Utro Rossiji“, nałożono se— Jakto? Nie rozumiem.
kwestr na osobisty
majątek
—f Pierwszego dnia ęhęroby,
wielkiego księcia.
kiedy życiu pańskiemu cjtoziło
niebezpieczeństwo, — mówił dok
tór — nazywał mnie pan naj
lepszym przyjacielem. Gdy na
stąpiło polepszenie, byłem dla
pana kochanym doktorem, dziś
B O S O .
tylko panem doktorem. Z tego
Oszczędności czyniąc zadość
więc wnoszę, że jest pan zupeł
Trzeba spacer odbyć poso,
Lecz tu kończy j się już radość, nie zdrów.
i łza w oku błyszczy rosą...

M lc 5,000: 8359.
P o m k.4,000: 34349, 40604.
P o m k . 2,000: 9529, 14884,
41699.
P o m k . 1,500: 9777, 21448,
40061, 41199.
P o m k . 700; 5445, 5826, 8596,
9556. 15953, 16440, 19263, 25536,
Po 500 m k .: 336, 1982, 3411,
3878, 9348, 14821, 18737. 21362,
25927,26546, 28863,30336,32048,
32631,'34142,38862,39699, 39902,
40561.
P o m k . 250: 722, 853. 1024,
4021, 4813, 5001, 10594, 10666,
11073,
11123, 33116, 13680,
15053,
15858, 16470, 17287,
17243,
17400, 17644, 18148,
19414.
19651, 19890, 22713,
23097,
23643, 23966, 24309,
27956,
28500, 28988, 32268,
32669,
85603, 36082, 36739,
37583.
38756, 39040, 39061,
40691, 41424, 41824.

Laboratorjum Kozielskiego,
w ykonywa w szelkie analizy
chem iczne
mikroskopowe.
Sosnow iec, ul. 3-go Maja 22.

DOKTÓR

Paweł BRONIATOWSKI.
w Częstochowie,
ul. Św. Panny Marjl LJ. ii Aleja
16 21, obok teatru Paryskiego
Choroby akórne^drdg aloeso
wych i weneryczne
Przyjmuje od 0—12 rano i od 4—7 pp
Panie od 12—1 po poi fU H

Dykteryjki o lekarzach.

Dział humorystyczny.

fila nic wszelkie tam wykręty,
Gdzie panują nędzy kleszcze...
Boso chodzić—brudne pięty...
Myć je ciągle — drożej jeszcze.
(Tabela nieurzędowa.)
K. Ćwierk,
Pierwsza klasa. 2-gi dzień
T Po co było j eść iftbę? Ta
ciągnienia.
kie pytanie zadawało
sobie
W ygrane padły na następu
dwuch zacietrzewionych giełdzia- jące Nr. Nr.:
rzy — po niewezasie.
Mk. 15,000: 35512.

Urząd piśrcdniBlza prie
w SosooKeti
ulica Dęblińska Ns 11 (Iwan"
grodzka).
ma zajęcie
dla:
kucharek, służących
.«=■
wszystkiego,
oraz potrzebi;“hj|,
dziewcząt do fabryki za granicę,
Wielką ilość robotników na
drogi żelazne do Królestw
Polskiego, Litwy i Kurlandii.
Zarobek marek 1.80 do 2.60
i całe utrzymanie z pomieszka
niem. Także potrzeba murarzy
robotników budowlanych i paro
bek do koni.
Tamże poszukują pracy *.J|
kraju.
Szwaczką praczki, dziewczęta,,
do wszystkiego i do dzieci, ku
charki.

J

| Drobne ogłoszenia 1

Kantor uymlany pieniędzy

M. TRAJMANA1

i

wszędzie i prenumeruj Prse«*
gląd
Światowy czasopismo
miesięczne bogato ilustrowane poświęconcwszystkim gałęziom wiedzyl Prenumerato
rocznie 10 mb., półrocznie 5 mb. Redak
cja i administ. Przeglądu Światowego
Dąbrowa Górnicza n). Sienkiewicza 21.

Akuszerka

i

Kowalska por&dyso»
mlecne 3— 6 Kolię.-

ta ja li 7.

zo sta ł o t w a r t y w D ą b r o w i e
przy ul. Króla Sobieskiego 1. 15.
Wszelkie tranzakcję pieniężne załatwia się na
warunkach dogodnych.

»W obozieP°d Powyższym
jeócdw*
tyto
M l U 9& U I A
Jem (wrażenia delega
ta T-wa. Opieki nad polskimi obozami woje
nymi w Niemczech) J. Jańczyka wyszła
już z draku, którą zamawiać ino
w administracji .Iskry" w Sosnowca. ] t jj _
nabyciu większej ilości odpowiedni ra -

C o IflM U łfilia

O p t y k Oskar Einhorn
M odrzejewska 4, róg ul. 3 Maja (wprost dworca kolei W.-W.)

Skład aparatów i przyjorów fotograficznych.

r.

Specjalny dział hurtowy
dla fachow ców .
U W A G A . Przy składzie
urządzono ciemnicę i labo
ratorjum dla Wygody P. P.
amatorów fotografów, z cze
go korzystać mogą bezpłatnie.

O g ro m n y w y b ó r
b a ro m e tró w .

Ł ehcje zbiorowi e wieczorowe
języka łacińskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, stęnografji, matematyki handh, buchalterji i pisania na maszy
nach rozpoczną się 3-go września r. b.

w szkole lachowej dla biurowców, Kołłątaja 3.
Warunki na miejscu.

Staro-Sossowiet
f X a l t y A U W S K d , ka 12 udziela lek
cji krojn, sposobem amerykańskim, orast
szycia. Osoby pragnące pracować samodziel
nie przyjmuję na neukę

Obiady zdrowe

dziennie. Ce- |
na m. 2.50 Będzin, Słowiańska 21.

Wynajmę
Nauczycielka

1 lub 2 pokoje Aleja11— I piętro.

szokuje posady
w szkole ludowej. Wiadomość w Redakcji.

P n trw o h n o nia.
3 lnb. 2P
«k°j®*
Oferty składa®

® tfó & fr& e U n O
dla M. R.

Starszy felczer

kolejowy chlubne świadectwa, długoletnio
praktyka, poszukuję odpowiedniej posady,
Starososnowiecka 64 sklep polski

Ja niżej podpisany

Nachim Lewkowicz zamieszkały w Bęizini*
przy ui. Sąozewskiej Mi 4 w uznaniu wi
ny swej w- nieprawidłowym pobierania prą
du z sieci przewodników T-wa Akcyjnego
Elektrowni Sosnowieckiej—shgadam niniej
szym dobrowolną ofiarę w sarnię p* 32 m.
40 i. na Żydowskie i Ghrześcjaóski I-w*>
Dobroczynności. Z poważaniem N. W, Lew
kowicz, Będzin, d. l7lVIlI-17 r.
r y a r i a m
dQ pn r2
e U a fll

S i °p «

1 5 “ • d ł o &#

bryczkę, wóz Hś
beczki na kapustę. Z powodu wyjąss
sprzedam lub oddam w dzierżawę, asająte’
w Sosnowcu wiadomość w Administ.'.

7 n i n o łs
ś L J J Iflę fa

książka żywnościowa wydana przez^kopalnię R saar'
na imię Mikołsja Huehro.

Il-ga Loterja Polska 1. 8. 0.

W GIma a* fum

. Replińskie
zapisy od 20 sierpnia. Poprawki i egzaminy od 27 sierpnia r.b.

Redaktor odpowiedzialny i wydawca Ryszard Monsiorski

Za pozwoleniem cenzury niemieckiej m. Sosnowca.

7 o n in a io
książeczka wkładów?
ś L d y i H ę f d wydana przez T-wo Po
życzkowo-Oszczędneśeiowe w Będzinie nr
mię Marjanny Krochmal.

Pianino elektryczne
i motorkiem i nutami do sprzedania oka
zyjnie. Wiadomość w administracji „Iskry'.

Drukarnia Ryszarda Monsiorskiego.

