Cena nninern lO ten.
■\; 220

SOSNOWIEC.

czwartek 27 września 1917 rota).

Cena ogłoszeń: na l-ej stroQie w iersz petitow ym . 1.50
ra ilł~ej stro n ie- 0.75 f
m lY-ej stronie—6.50 f.
n a d e s ł a n e za wiersz
gar m onto wy — mk. 2.50
D robne ogłoszenia po 8
fen. za w yraz. Załączenia
po mk. 7.50 od tysiąca.

Rok Y1IJ.
P re n u m e ra ta w ynosi: Z odno
szeniem rocznie m. 21.60 —
półrocznie m. 10.80—k w ar
talnie m. 5.40—miesięczni©
m. J.80 z przesyłką pocz
tową 1 m. 80 f. m iesięcz
nie. Cena num eru poje
dynczego — 10 fen.
.

R edakcja i A dm inistracja
m ieszczą się pod JM®l-ym
p rz y u). Krzywiej w Sos
nowcu. — Telefon K s 268

Redakcja otw arta od 8 rano
do 7 wiecz. — Rękopisów na
desłanych red ak c ja nie zw raca

Oddziały 'w łasne: w Będzinie
ul. M ałachowskiego 9, w Dą
browie ul. Sienkiew icza JM® 6

A dres dla listów i depce z
.Isk ra* , Sosnowiec.
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POD KIERUNKIEM WIKTORA FMONSIORSKIEGO.

Budowa Państwa Polskiego.

Odezwa Ligi Państwo
wości Polskiej,

muszą ludzie o charakterach nnictw w Kole polskim , odło
niezłomnych, o
zdolnościach żono do następnej konferencji,
wybitnych i o doświadęzeniu wyznaczonej na dz. 22-gi w rze
politycznym, możliwie
rozle śnia.
Liga państwowości Polskiej głym. Rada Regencyjna świe
„Kurjer Warszawski".
tna wielkim autorytetem i za
między 5-ym listopada a 15-ym wydała następującą odezwę:
„Na
drodze
do
pełnego
sługami zasiadających dostojni
września, uważane jest w pew
nych kołach za bezpłodne, w wskrzeszenia niepodległego pań ków, znajdzie niewątpliwie po
W dniach najbliższych będzie wielu nawet za ujemne. Nie stwa polskiego uczyniony zo słuch i zaufanie powszechne.
my mieli Radę Regencyjną, wy chcemy w tej chwili bilansować stał nowy krok doniosły. Patent Takiż posłuch i takież zaufanie
sokie kolegjum, które stanie tego okresu;, zwrócimy uwagę Monarchów Niemiec i Austro- znaleźć musi również mąż, któ
się reprezentantem państwa pol na to, że ludzka pomyślność Węgier, z którego mocy pań ry stanie na czele pierwszego
skiego, wprowadzonym na swój rozwija się nietylko ze szczęśli stwo polskie otrzymuje Radę gabinetu ministrów polskich.
zwierzchniczy urząd przez mo wych szans, ale także i z niepo Regencyjną jako zwierzchnią
Czas sporów i wątpliwości
Z m iana pojęć.
„Moment"
narchów dwóch państw central wodzeń, umiejętnie skrytykowa władzę państwową, która do zakończony, — nastaje doba
rozpoczyna
artykuł
w
n-rze 220,
czasu
objęcia
Tronu
Polskiego
nych, a przez to samo uznanym nych a roztropnie naprawionych.
urzeczywistnienią wielkich ce jak następuje:
przez
prawowitego
Króla,
pia
za międzynarodowy 'czynnik Otóż cała historja dawnej Rady
lów i zadań Narodu Polskiego".
„Pieniądze na wsparcie dla
przez cztery sprzymierzone pań Stanu stanowi pod tym wzglę stować ma berło Jego zastęp
ubogich
żydów w Polsce i na
stwa,
gabinet
ministrów,
jako
stwa. Artykuł szósty patentu 12 dem masę przeżycia, która doLitwie posyłać się będzie do
września ogranicza jednak Radę prasza się krytyki i przewarto naczelną władzę wykonawczą,
królowej holenderskiej, a ona
oraz Radę Stanu, która wespół
Regencyjną do spraw wyłącznie ściowania/
roześle je potym do komitetów
z
Radą
Regencyjną
spełniać
wewnętrznych aź do końca wojDoświadczenie było zrobione
Krakowski „K urjer ilu stro  żydowskich-.. Frankfurcki „Zwią
będzie funkcje prawodawcze — wany" donosi:
^ ny. W tym kierunku więc pójdą przez dwie strony.
zek Izraela" zwrócił się do Pa
jej dążenia i jej prace, i tu
Obie więc mają obowiązek patent ten otwiera przed kra
W dn. 13 b, m. odbyła się pieża, żeby czynił starania u
jem
naszym
nowe,
i
w
naj
znajdą się dla naszej energji ocenić je krytycznie.
w sali Tow. lekarskiego kon rządu włoskiego o pozwolenie
pola dla płodnych żniw ogromne.
Powiedzieliśmy wyżej, w jaki wyższym stopniu odpowiedzial ferencja kom isji porozum ie na wywóz z Włoch palm, peWybranych mężów czekają sposób nasze społeczeństwo po ne zadania. Bez względu na wawczych, reprezentujących
wielkie zadania. Duszę ich musi winno się zachować, aby nowej trudności stanu wojennego i z jednej strony Związek m ię trzebnyęh żydom na święta,,.
Takie wiadomości czytamy w
przejmować obecnie
głęboka wysokiej
instytucji
polskiej, okupacyjnego, bez względu na d zypartyjny, a z drugiej stro  ostatnich czasach w kronice, a
troska, ażall będzie im dane wyższej i lepiej określonej, niż niepełne jeszcze atrybucje za nnictwo socjalnej dem okracji.
podnieść się na wysokość owych była Rada Stanu, dać należną powiedzianych władz państwo 1'artje te — ja k wiadomo — serce rośnie wszerz i wzdłuż z
wielkich zadań, wysokość tak siłę. Ale powiedzmy z .kolei, wych, bez względu wreszcie tw orzą absolutną ,w iększość radości; trzęsiemy światem. Jej
wyniosłą, że zdaje się sceną, że w najlepszym razie, przy na osłabienie tętna i rozbicie w Kole polskim i są w yrazem królewska mość królowa holen
przed którą cały świat jest salą maksimum politycznie sprawne naszego życia publicznego, —* ta k zw. zjednoczenia „stronni derska krząta się koło posyłek
widownianą. Nie był łatwym go zachowania się naszego spo dalsza budowa państwa pol ctwo w iększości narodow ej". żydowskich z Ameryki do Pol
ski, a Jego świątobliwość Pa
tych trzech mężów wybór. Od łeczeństwa, będzie ta siła tylko skiego na wzmocnionym i nie
Konferencja wspom niana do
stu lat rządy ślepe i dzikie nisz cząstkową. 1 z drugiej strony, ze odwołalnie utrwalonym funda prow adziła do pełnego poro pież, stara się dla nas o palmy.
czyły w kraju nasżym publiczne strony władz okupacyjnych, nie mencie instytucji, które powo zum ienia pod względem haseł Tak, nowe czasy, zupełnie no
we pojęcia.
. życie, właśnie w czasach, kiedy mniej zapewnioną być winna łuje do życia wola dwu potęż program ow ych.
Czy mogliśmy kiedykolwiek
wywalczona na zachodzie wol siła, któraby wzmocniła regen nych władców mocarstw, oku
„gadnych różnic program o śnić o tym, żeby Ojciec święty
ność pokrywała Europę wspa tów na ich wystawionej pozycji. pujących ziemie polskie, jak- wych® — oto isto tn y efekt
jaknajenergiczniej w czorajszych n arad kom isji w Rzymie był orędownikiem in
niałą florą nowożytnych insty
Swobodna opinja publiczna naj rychlej,
teresów żydowskich? Skąd się
tucji, w których każda zdol jest również niezbędnym warun i z niezłomną wiarą w ostate m iędzypartyjnej „ s t r o n n i c t
wzięła
do nas taka ^śmiałość?
ność, każda energja i każda kiem, aby wokoło haseł, w imię czną wielkość i trwałość odro w iększości narodowej®"
Czy
mieliśmy
kiedybądź wyob
dzonego
państwa
polskiego
p
o

idea rozwijały się i dojrzewały których regenci podjęli ciężkie
U stalenie zaś program u ty ch rażenie o tym, żeby fatygować
djęta
być
musi.
do znakomitego owocowania.
brzemię swoich zadań, skupiły
solidarnie działać m ających
Po okresie wstępnym, peł w przyszłości stronnictw s tre  królową przesyłaniem pieniędzy
Rozwaga, ten najsłodszy z się różne ośrodki partyjne i wo
dla dzieci żydowskicn? Zmieniły
owoców miłości, który energję- koło tych ośrodków organizowa nym przeszkód, przewidzianych szcza się w następujących się pojęcia świata".
3
nieprzewidzianych,
wewnę
z ostrożnością splatać umie, po ły się coraz to tęższe masy obypunktach:
B agaże zaległe. Jak ponow
winna nam w tym wielkim mo telskie. Brak tej swobody wpły trznych i zewnętrznych, nastę
1) Uzgodnienie polityki na
menęie przybyć z pomocą. Oka nął w znacznej mierze na zja puje doba decydujących czy rodowej we w szystkich trzech nie donosi c. i k. dyrekcja dróg
żelaznych w Wiedniu, w skła
zana regentom solidarność tych wisko odwrotne, w którym wi nów. Od tego, w czym i jak dzielnicach P olski;
warstw narodu, które dojrzały dzieliśmy, jak wokoło Rady Sta zdołamy utrwalić istnienie form
2) Stanowisko rządu pol dach w Loósdorf znajdują się
do odpowiedzialności narodowej* nu zgrupował się cały system państwowych polskich jeszcze skiego w W arszaw ie winno od lata 1914 r. bagaże Polaków
otoczenie ich niezbędną ufno stronnictw naszych, — obóz ak- w czasie szalejącej burzy wo być zupełnie samodzielne, a i Rosjan. Właściciele mogą zgła
ścią i szacunkiem; otwarcie im tywistyczny, — Rada Narodowa, jennej, zależy i późniejsze po pierw szym aktem tegoż pow i szać się ze swymi pretensjami
adresem
następującym;
szerszego, hojniejszą ręką wy a potym stopniowo stronnictwa wojenne istnienie państwa na nien być sejm , k tó ry b y się pod
dzielonego kredytu; stworzenie te odpadały jedno po i drugim, szego, rynsztunek bowiem fa stał rzeczyw istym kierow ni K. u. Staatsbahndirektion Bergungskommision, , Wiem XV,
wokół nich spokojniejszej atmo- aż odpadły w końcu najbardziej* któw dokonanych, w których kiem rząd u naczelnego;
sfery, któraby nie denerwowała zdecydowane
aktywistyczne posiadaniu zastanie nas likwi
3 Pod względem gospodar Westbanhof.
dacja wojny, postanowi, być czym i politycznym w k raju
ich ciągłą obawą o to, co ci i grupy.
Zjazd in sp e k to ró w © kręgo
owi „na to powiedzą" i któraby
W ten sposób tylko mogłyby może nieodwołalnie, i o grani żądają stronnictw a w iększości w ych.
Przez cały dzień, z
nie popychała ich do zgubnej ześrodkować się siły, których ce cach i o stopniu niezależności narodowej pełne restitutio in przerwą obiadową, obradowali
zawsze chęci dogodzenia wszy lem byłoby podtrzymać Radę Ojczyzny naszej.
integrum — a więc komplet* w pałacu Kronenberga kandy
Bezzwłocznie więc, bez „spo nej_ odbudow y i zw rotu szkód daci na polskich inspektorów
stkim. — oto, czym ludzie inte Regencyjną i uczynić z niej,
ligentni i miłujący
ojczyznę zdrowy, jędrny organ tej poli rów i dyskusji jałowych, przy w ojennych—ja k niem niej p rzy  ©kręgowych szkolnych, przybyli
przyjść mogą regentom naszym tyki, której wyrazem sa uroczy stąpić musi Naród do twóręzej w rócenia pełnej
autonom ji i obu okupacji na zjazd, zor
pracy państwowej, do budowy kraju.
z cenną, z drogocenną pomocą. ste pisma obu cesarzów.
ganizowany przez departam ent
wielkiego dzieła
Odrodzenia.
Wielomiesięczne doświadcze
Spraw ę w yboru p rezesa Ko wyznań religijnych i oświecenia
Wincenty Kosiakiewicz.
Ale, by dziełu temu spro6tać ła polskiego, k tó ry b y b y ł w y
nie, jakie uczynione zostało po
(„Kur. Polski").
naleźyęie, — na czele stanąć razem tejże w iększości stro - publicznego. W zjeździ® wzięł©
udział 40 inspektorów.
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broczynności dla ludności wy
znania mojżeszowegoDrugi
delegat p. Dr. W asseręweig był
Na sezon zimowy. W tych
nieobecny: pp. Borzykowski i
Krigstein reprezentowali Stowa
dniach bawiło w mieśęie kilku
rzyszenie lokatorów: Klub rze
przedstawicieli firm warszaw
skich i prowincjonalnych. Przed
mieślniczy pp. Straussm an i
Lewiński;
progim nazjum żeń
stawiciele ci, zam iast, jak w
czasach norm alnych, odwiedzić
skie panna Bojarska; zarząd
miasto w celach otrzym ania zle
gminy żydowskiej p. Rozenblum;
Towarzystwo „Linos Hacholim"
ceń na różne towary. Przybyli
w celu po... zakup artykułów
pp. Traub i Lewin;
Stowarzy
sezonowych na nachodzącą zi
szenie kupców
p. Salom on
Guttman; Stowarzyszenie pań
mę, mianowicie: towarów na
— pani Sztokband;
Komitet
ubrania, ciepłej odzieży, nici
itp. Spotkał ich jepnakże zawód,
żywnościowy dla ludności ży
albowiem artykuły te w Sosnow-.
dowskiej p. Sęhejn.
W odpowiedzi na nadesłane
cu wyczerpały się w sklepach,
by się odleżeć w potajemnych
listy Towarzystw społecznych
W einzieher wyjaśnia, że o ist
składach paskarzy.
nieniu innego kom itetu poza
N a p o sa d y d o G alicji. W
wyłonionym
z rady miejskiej
tych dniach opuściło Sosnowiec
dowiedziano się dopiero teraz,
kilku młodych ludzi biuralistów
tymczasem
na przedostatnim
i fachowców, którzy otrzymali
posiedzeniu
rady
miejskiej wpły
posady z płacą po 20 koron
nął już wniosek stworzenia ko
dziennie we Lwowie.
m itetu i wniosek ten został
M ąka s ta n ia ła , W bieżącym
przyjęty, o czym do wiadom oś
tygodniu wiele mieszkań pry 
ci ogółu podała miejscowa pra
watnych i sklepów odwiedzały
sa. Na ostatnim posiedzeniu
wieśniaczki, proponując nabycie
rady w dniu 16 b.m. wyłoniona
w mniejszej ilości mąki po ce
została komisja, o czym rów
nie mk. 1.50 do 2 mk. za funt.
nież w sprawozdaniu w odpo
wiednim num erze „Iskry" była
Z s e z o n u szkolnego. Sklepy
wzmianka łącznie z dosłownym
z m aterjałam i piśmiennymi, któ
czcii Kościuszkę.
Podatek od majątku. Na przytoczeniem projektowanego
re sprowadziły na sezon szkol
ny większe zapasy tych artyku mocy § 22 ustawy 1 rozporzą program u obchodu.
K om itet w ykonaw czy ob 
dzenia, dotyczącego pobierania
chodu K ościuszkow skiego w
Pod adresem
„tych ludzi,
łów i to za goiówkę, spotkał
P o m n ik Kościuszki. W śro zawód, albowiem w s k u t e k
podatku od m ajątku w obsza którzy mie dorośli do wyżyn,
Poznaniu ogłosił odezw ę tej
dę, d. 26 września o godz. 6 drożyzny kajetów szkolnych bie rze generał-gubernatorstw a w ar na jakich my byśmy pragnęli
4f 0 c i
„Niechaj nie będzie ni m ia wieczorem odbył’ się akt zało dniejsza młodzież i dziatwa za szawskiego, niniejszym wzywa widzieć Polskę" — p. dr, Wein
sta ni sioła, gdzie na uroczy żenia kamienia węgielnego pod opatruje się obecnie w papier, się wszystkich właścicieli m ająt zieher kieruje swoje przem ó
stych obchodach nie uczczo- pom nik Tadeusza Kościuszki w z którego sam a zeszywa kajety, ku powyżej 75000 m arek do zło wienie, zaznaczając, że o ile
obecności
harcerzy polskich, by tym sposobem zaoszczędzić
żenia deklaracji, dotyczącej m a Macierz szkolna
noby pam ięci K ościuszki...
zainicjowała
pewnej ilości członków kom ite wydatki na naukę,
jątku swojego podług odpow ied wcześniej stworzenie kom itetu,
Niżej
podpisany Komitet
w ykonaw czy, przystępując do tu obchodu i przy bardzo nie
Z życia
g ó rn ik ó w .
Na niego form ularza do dnia 20 nie zaprosiła jednak do tegoż
zrealizowania programu obcho licznym udziale publiczności, co
ostatnim niedzielnym zebraniu października r. ć>. u naczelnika ani przedstawicieli rady m iej
dow ego celem uczczenia pa tłum aczyć należy niezawiado- członków zarządów oddziałów i powiatu. Odpowiednie form ula skiej, ani zarządu m iasta, ani
m ięci Tadeusza K ościuszki w m ieniem społeczeństwa za po delegatów Związku zawodowego rze do deklaracji o m ajątku wy też <— nawskroś polskiego To
setną rocznicę jego
skonu, m ocą prasy miejscowej o m ają polskiego górników przewodni daw ane będą na żądanie prze*
warzystwa dobroczynności dla
w zyw a, aby w m yśl p ow yż cej się odbyć uroczystości.
m agistraty miast, w gminach ludności wyznania mojżeszowe
J e st to przeoczenie tym bar czył p. Woźnica W incenty, ase wiejskich przez wójtów.
szy ch słów , organizowano w
go — Towarzystwo to prow a
pożałowania, iż soram i byli pp. Labuś Stani
każdym ognisku życia polsk ie dziej godne
dzi księgi w języku polskim, od
sław
i
Stefan
Lange,
sekreta
go, tak w kraju jak na ob wszelkie obchody bez udziału rzował p. Franciszek Trzcionka.
początku swego istnienia i p o 
czyźnie, w ielk ości bohatera i szerokich m as mijają się wprost
za językiem polskim, nie zna,
Zebranie
zagaił
sekreta
i
z
powadze chwili dzisiejszej od ze swym celem, gdyż obok Związku p. Kucytowski propo
innego u siebie. W zakończe
Będzin ma więc dwa kom i niu nadm ienia dr. W., że rada
bohaterów
pow iadające, obchody narodo uczczenia pamięci
zycją uczczenia pam ięć zm ar tety obchodu rocznicy śmierci
we! P ośw ięcić winniśm y je roz obchód każdy ma za zadanie
łych podczas katastrofy na kop. naszego bohatera — Kościuszki. miejska mimo wszystko chce i
uświadam
ianie
ogółu.
pam iętywaniu tych wskazań,
musi i weźmie udział w obchor
Ceremonji dokonał ks. Pę- Czeladź członków przez pow sta Jed en , powstały dzięki inicjaty; dzie.
których nieskazitelnym w cie
wie miejscowego koła polskiej
len iem je st um iłowana postać dzich w asystencji całego d u  nie, co też uczyniono.
Przy rozpatrywaniu poszcze
Po obradach zapadły nastę Macierzy szkolnej i drugi
chowieństwa sosnowieckiego.
K ościuszki.
gólnych
punktów
program u
pujące
uchwały:
wyłoniony na posiedzeniu rady uchwalono: zwrócić się listow
Niezależnie od obchodów,
Weterani z r. 1863 wezmą
1) W obec częstych wypad miejskiej, w skład którego w cho
któTe dla różnych warunków udział w pochodzie w dn. 14
nie do księdza dziekana z proś
w poszczególnych m iejscow o października r. b.; wyznacze ków nagłych zasłabnięć, pow dzą członkowie rady i zarządu bą, o wyznaczenie miejsca w
ściach odbyw ać się będą w niem miejsc dla nich zajął się stających skutkiem złego odży miasta. Korzystając z zawiado kościele dla rady miejskiej i
ciągu całego roku jubileuszo kom itet. Wszyscy więc uczestni wiania się, robotnicy kopalń- m ienia, nadesłanego nam przez zarządu miasta. List tej sam ej
w ego, należy nam dzień rocz cy ostatniego powstania, obec obawiają się zjeżdżać szybami ten ostatni kom itet, m am y m o treści ma być wysłany i do za
nicy, poniedziałek 15 paździer ni w Sosnowcu, raczą się zgło do pracy, zwłaszcza po ostatnim żność podać spraw ozdanie z rządu gminy żydowskiej.
zapadłych na poniedziałkowym
nika, św ięcić jako dzień św ię sić w czwartek d. 27 b. m. o wypadku w kopalni „Czeladź*
Pan Strausm ann jest jednak
i
żądają,
aby
nad
wydobywa
posiedzeniu uęhwał. Na sku
ta narodowego:
godz. 5 po południu do dom u
odm
iennego zdania i wobec
niem i spuszczaniem do szybu
tek rozesłanych do wszystkich
Zbierajmy się w kościołach przytul. Krzywej Nr. 1 (wejście
tego,
że kom itet polski nie
czuwało
dwóch
uzdolnionych
instytucji
zaproszeń,
których
na uroczystych nabożeństwach
od ul. Starososnowieckiej przez
treść podaliśmy w jednym z zwrócił się z zaproszeniem do
dla podziękow ania Opatrzno ogródek) w celu bliższego o- maszynistów.
num erów „Iskry", odpowiedzi żydów, proponuje listu do księ
2) Z powodu braku ciepłej
ści za to, że w chw ilach po m ówienia tej sprawy.
piśm
ienne nadesłały następują dza nie wysyłać — z czym je d 
odzieży i obuwia górnicy dom a
gnębienia i rozkładu zesłała
„Sąd królewski polski" — gają się, aby kopalnie wydały ce instytucje: Klub obywatelski, nak nie zgadza się ogół zebra
narodowi
naszem u jasnego
N astępnie
uchwalono
tak winna brzmieć nazwa n a  ziemniaki na całą zimę, by w PMS., RMO„ Rada rzem ieślni nych.
przewodnika.
szych
sądów,
zgodnie
z
duchem
zwrócić
się
do
Komisji
przej
cza
Zagłębia
Dąbrowskiego,
Li
U roczysty nastrój dnia tego
ten sposób uchronić rodziny od
sm utnych następstw wyczekiwa ga kobiet, I T-stwo poźyczkowo- ściowej Tymczasowej Rady S ta
niech znajdzie tam, gdzie w a języka polskiego.
Większość dziennikarzy war nia po kilka godzin na ziem nia oszczędnościowe i Komisja apro- nu do wydziału oświaty o świę
runki na to pozwolą, zew nę
szawskich
upiera się przy naz ki, zwłaszcza w czasie słot je wizacyjna.
Treść; odpowiedzi tow anie uroczyste tego dnia we
trzny wyraz we w strzym aniu
wie
„Królewsko-polski
są d “, a
wszystkich była prawie że jedno wszystkich szkołacn, urządzenie
się od zajęć codziennych.
siennych lub mrozu.
w ten dzień odczytów dla m ło
N iech sklepy i m ieszkania p ry jakiś p. St. Hłasko w „Gazecie
3) Dla om ówienia wspól brzmiąca: wobec tego, ie wy dzieży, której m ają być rozda
m ienione instytucje już mają
watne wystrojone będą^w spo Porannej" twierdzi nawet, że nych spraw lokalnych konieczną
ne broszury o Kościuszce.
sób
odpowiedni.
W okna ponieważ m am y takie łączenie jest rzeczą, aby robotnicy mieli swego delegata w utworzonym
słów,
jak
„bosko
piękny",
więc
Nadanie jednej z ulic miasta
w staw iajm y b iu sty lub portre
możność przynajmniej raz na wcześniej kom itecie,’ zainicjo
wanym przez Macierz szkolną, imienia Kościuszki nasunęło o;
t y K ościuszki, ilum inacje za możemy mieć i „królewsko- miesiąc zebrać się na narady.
projektów. P.
stąp m y za przykładem daw polski". Może trafim y pp. re:
4) O becna norm a ziem nia delegata wysłać nie mogą i becnym kilka
Rubinlicht proponuje
nazwać
niejszym nalepkami na ten cel, daktorom „Gaz. Porannej", do ków jest bezwarunkowo za m a udział swój w komitecie rady
miejskiej czynią zależnym od ulicę, wiodącą na górę Zamko
nakładem Rady Narodowej w y przekonania, jeśli wytłumaczy ła i należy ją powiększyć,
my im, że „bosko piękny", zna
danym i.
5) Żeby zwrócić się do władz postanowienia kom itetu Macie- wą obok dom u p. Cukierm ana,
czemu przeciwstawia się pro
W Poznaniu sam ym roz czy „piękny jak bóg", tym cza r z ą d o w y c h w celu zasięgnięcia rzy.
Stowarzyszenie właścicieli nie jekt dra W einziehera, by Ryn
pocznie się uroczystość ju b ile sem sąd nie może być polskim informacji, ile każda kopalnia
miano
uszowa w niedzielę 14 paź jak król. Wogóle należałoby otrzym ała obuwia, skór i rna- ruchomości, Towarzystwo Edu kowi Starem u nadać
dom orosłym lingwistom z „Dwukacyjne delegata ani też odpo placu im. Kościuszki. P. W,
dziernika o godz. 7 w ieczorem
terjałów
łokciowych,
z
odstąpio
groszówki" nauczyć się nieco
wychodzi z założenia, że na
obchodem w teatrze Polskim .
P, Ręnych przez władze dla robotni wiedzi nie nadesłało.
N a program złożą się prolo gram atyki, by nie powiedzia ków, i po jakiej cenie.
pliński ustnie oświadczył, że placu tym zbiera się lud i du
gi, śpiew y, przem owa, przed no, że. są „mało inteligentni"
6) Ziemniaki,' przysyłane dó należy już od dnia 13 bm, do chowi K ościuszki.. milej będzie
sa
go oglądać, niż piękne domy
staw ienie dw uch obrazów sce (łącznie wyrazów, takie
kopalń, są zgniłe, więc często powstałego w tym czasie kom i
nicznych i apoteoza bohatera. m e, jak „bosko piękny"). Naj- kroć trzeba połowę odrzucać, tetu obchodowego, do nowego ulicy Sączewskiej. W tej sprar
wie wpłynęło do zarządu unia]
W poniedziałek odprawi Naj- lepiejby zas postąpili nasi znaw co powoduję zmniejszenie i tak należeć nie może.
jłrzew ielebniejszy ks. Arcybi cy .języka za 2 grosze, by : .się niedostatecznych porcji.
Inne instytucje reprezentowali ^ sta podanie Komitetu polskiej
Macierzy (że tak go, nazwiemy dla
skup o godzinie 1.1 przed po- tymi sprawami nie zajmowali
W" celu zaspokojenia wyżej; p. Sercarz — Towarzystwo d o -'
i uwierzyli nareszcie, że należy
hadnreift W kościele farnym

Obrady zagaił dyrektor d e  uroczyste nabożeństw o, ńa któ
partam entu, p. Józef Mikułow- rym kazanie w ygłosi ks. po
ski-Pomorśki. Wskazał on cele se ł L isiecki z Bnina. — 0 go
i zadania szkolnictwa polskiego dzinie 7 w ieczorem pow tórzy
w dobie odradzania się pań się na zakończenie uroczysto
stw a polskiego. Z kolei szef ści obenodowej w teatrze pol
sekcji szkół elem entarnych, p. skim przedstaw ienie niedzielne.
W ielki ten krok nie pow i
Zygm unt Gąsiorowski, w krót
nien
jednak przem inąć bez
kich słowach streścił zasady, na
pozostaw
ienia po sobie śladów
których oparte są przepisy tym 
czasowe o szkołach elem entar- trw alszych.
Dla tego też obok obcho
inyęh w Królestwie Polskim, po
dów
i od nich niezależnie, obok
czym rozpoczęło się czytanie
ustawy z wyjaśnieniem poszczę, ty ch objawów uczuć narodo
gólnych artykułów, co zajęło w ych, stw orzyć trzeba pom 
również posiedzenie popołud nik, który istnieniem swoim
św iadczyć będzie o czci, jaką
niowe.
pokolenie
dzisiejsze otacza po
Dziś, w dniu drugim zjazdu,
obrady rozpoczęły się o godz. stać wodza Polski nowoczesnej!
10 rano. Porządek dzienny obej Takim trw ałym , żyw ym pom 
mował z apoznanie inspektorów nikiem będzie fundusz im. Ko
szkolnych z instrukcją departa- ściuszki na cele ośw iaty p ol
W zyw am y przeto do
rnenta wyznań religijnych i o- skiej.
najw
iększej
na ten cel ofiar
świecenia publicznego co do
sposobu przyjęcia szkolnictwa i ności. D ochody z obchodów
zorganizowania biur inspekcyj ■Kościuszkowskich oraz skład
nych i rad szkolnych oraz spra ki przekazyw ać należy do d y s
wy finansowe. Zjazd zakończy pozycji Rady Narodowej, któ
odebraniem przysięgi od inspek ra "w porozum ieniu z niżej
torów i wręczenie im nominacji. podpisanym Komitetem w yko
naw czym rozporządzi w sw o 
im czasie zebranym funduszem.
Jak Poznań będzie
Komitet w ykonaw czy.

mówić i pisać tylko
lewski polski".

„sąd kró

wymienionych potrzeb robotni
czych
upoważniono
zarząd
Związku do pertraktacji z wła
dzami rządowymi i zarządami
kopalń.
Ponadto stwierdzono, że wy
dawanej na miesiąc wrzesień
żywności, po odjęciu dodatków
chlebowych, jest mniej, niż by
ło po strejku lipcowym, a w
dodatku ceny znacznie podwyż
szono, Sp„rawę tę przekazano
również zarządowi. Za książe
czki członkowskie postanowiono
pobierać po 30 fen. Kwest ja
kas zapomogowych dla chorych
będzie rozpatrzona na posiedze
niu specjalnym,
W celu omówienia wynisz
czonych spraw z władzami po
stanow iono zwołać zebranie na
przyszłą niedzielę.
N a rzecz in tern o w am y ęh legjonistów odbędzie się w d. 27
b, m. w kinem atografie „Oaza"
przedstawienie, urządzone stara
niem Ligi kobiet.
— Na cel powyższy złożono
w redakcji naszej rb. 3, ofiaro
w ane przez kogoś w hotelu
„Viktorja".

Z Będzina,

Z Sosnowca.

^

*

Obchód Kościuszki.

I S K R A — czw artek 27-go w rześnia 1917 roku.
odróżnienia), by ulicę Sącze wską nazwać im, Kościuszki, za
rząd m iasta jednak odpowiedzi
na to podanie dotychczas nie
dal. Przemianowanie ulicy Sączewskiej wobec kategorycznej
odmowy na to zezwolenia p.
Sączewskiego napotyka na tru d 
ności, p. W einzieher więc pro
ponuje zaniechać tego projektu,
gdyż zbyt wysoko cenim y imię
Kościuszki, aby ktokolwiek mógł
nim pom iatać.
Pan Sąęzewski
sądzi widocznie, że milej ogó
łowi wymieniać będzie jego na
zwisko, niż imię naszego Boha
tera narodowego. Dalej uchwa
lono zebrać fundusz, i w tym
celu wybrano odpowiednią pod
kom isję, na ufundow anie przy
radzie miejskiej stypendjum dla
dwuch najzdolniejszych uczni,
łby dać możność dzieciom ludu
dalszego kształcenia się. P. dr.
W einzieher zaraz na posiedze
niu zadeklarow ał na ten cel
mk. 100. Za jego przykładem
poszedł p. G. W einzieher ofia
rując również 100 mk. p. Bo
rzykowski 25 mk. i p, Rubinliicht 25 mk.
Tegoż dnia w lokalu wzajem
nego kredytu odbyło się posie
dzenie drugiego kom itetu ob- ;
chodowego pod przewodnictwem
p. d-ra W ierzbowskiego, skład
którego podawaliśmy w swoim
•czasie. Oprócz wymienionych
już wtedy osób, wchodzą doń
przedstawiciele instytucji poda
nych wyżej, które dały o d p o 
wiedź odm owną na zaproszenie
rady miejskiej.
.Ha posiedzeniu tym postano
wiono nie zwracać się z propo
zycją wspólnej akcji obchodo
wej do kom itetu rady miejskiej,
a to ze względu na dotychcza
sow e stanow isko żydów w spra
wie obchodu rocznicy 3 go m a
ja i wyborów do rady miejskiej,
jednak, jeśli takie zgłoszenie
ze strony żydów nastąpi, komi
tety się połączą.
Wpłynął również projekt w y
staw ienia w Będzinie pomnika
Kościuszki.
Zarząd zrzeszenia nauczycieli
polskich
szkół początkowych
nosi się z zam iarem urządzenia
wieczorku Kościuszkowskiego.
K -k .

Z Ząbkowic.
W ieści z Rosji. B l i n k i ewicz Roman
zawiadamia
żonę Marję Blinkiewicz w Z ąb
kowicach, że ogłoszenie czytał,
i jest zdrów. Czy dzieci chodzą do
szkoły. Czy otrzym ujecie pie
niądze od zarządu drogi Wie
deńskiej. /Andrzej w Charkowie.
Proszę ojca i brata w Będzinie
o opiekę nad moją żoną. Pra
cuję na kolei /Aleksandrowskiej,
na pociągu inżyniera Rabka.

Z kraju.
Spis ludności w Kaliszu. Ogłoszone obecnie wyniki spisu
ludności m. Kalisza, przeprow a
dzonego w dn. 15 sierpnia r. b.,
podają
następujące rezultaty:
Liczba
mieszkańców
wynosi
34,476, dom ów zamieszkałych
.908. Według wyznań: katolików
było 19,167, żydów 13,828, ewangielików 1,240, prawosławnych
207 innych wyznań 34. Ogółem
było 15,101 mężczyzn i 19,257
■kobiet.

,

P o m n ik K ościuszki n a w si.
W łoścjanie wsi Daiików, pod
Łodzią, uchwalili wznieść w tej
wsi pom nik dla Kościuszki, jako
bojownika o
wolność Polski
i wszystkich stanów narodu.
2 Kielc. Ma ostatnim
zwycząjnym posiedzeniu

nad,rady

miejskiej odbyły się wybory na
m iejsce ustępujących: pierwsze
go wice prezydenta p. Gackie
go i radcy skarbowego, p. T o
maszewskiego, którzy otrzymali
nom inacje sądowe. Rezultatem
wyborów było, iż pierwszym wi
ceprezydentem został p. Jan
Lukasiewicz, a drugim p. M ar
kowski (ten ostatni, bez pensji).
Wybór radcy skarbow ego na
stąpi później.

dom y i ogrody mniej lub więcej
ucierpiały.
W ogrodzie firmy „Kruschę i
Ender" i p, Feliksa Kruschego
przy ul. Grobelnej wszystkie
prawię drzewa przy wejściu do
fabryki powyrywane z korzenia
mi, a wiele potrzaskanych. Głów
na aleja, wiodąca do pałacu,
zasypana gałęźmi różnej wiel
kości, ale niewiele stosunkow o
poniosła szkody. Boczne aleje
Z P io trk o w a . 1 wice-prezy- zupełnie zniszczone. Ogrodzenia
dent miasta Piotrkowa, G rabow z drzewa i z drutu poszarpane
ski, wobec nawału innych za 1 poskręcane. Cenne oranżerje
jęć obywatelskich i prywatnych, całkiem zniszczone. Krzewy i
rośliny rzadkie połam ane, in
zgłosił rezygnację z wiceprezyspekty
również uległy zniszcze
dentury m. Piotrkowa. Rada
miejska na najbliższym posie niu. Straty, zrządzone przez hu
dzeniu, które odbędzie się w ragan w tym ogrodzie, obliczają
poniedziałek, 24 b. m. ma do na 60,000 mar.
W parku miejskim kilkanaście
konać w /boru nowego wice
drzew
o obwodzie 3 do 6 łokci
prezydenta. Na tymże posie
uległo
strzaskaniu, jak'rów nież
dzeniu odbędzie się również
wiele drzew mniejszych.,
wybór członka Zarządu m iasta
W lesie miejskim około 3,000
na miejsce p. Mikołaja Kona.
drzew zniszczonych. Potrzaskane,
H e rb a ta z... d rz e w a . W tych połam ane, powyginane leżą p o 
dniach w Warszawie wykryta
kotem .
została fabryka herbaty z... drze
Straty ogólne, zrządzone przez
wa.
orkan w Pabjanicach, sięgają
Kilku pomysłowych „przed
2 i pół miljona m ar.
siębiorców" strugało przy p o 
We wsiach okolicznych hura
mocy maszyny kawałki drzewa
gan poczynił znaczne szkody.
lipowego w ten sposób, że
W Bychlewie okaiił komin tkal
wiórki te podobne były do liści
ni Flatta, w Chechle i Dobruniu
herbaty. Następnie wiórki far
przewrócił wiatraki, W Katnybowano odpowiednim kolorem
szewicach zerwał dachy z kilku
i suszono, poczym wrzucano do
naczynia napełnionego esencją
z prawdziwej herbaty, gdzie
znajdowały się przez pewien
czas. Po tej manipulacji „praw 
dziwą" już „herbatę" suszono,
pakow ano w papier, w arkusze
ołowiu, nalepiano etykiety
ro
syjskich firm i banderolę, i oto
w wielu sklepach sprzedawano
rosyjską herbatę z „zapasów".
Bliższe szczegóły tej ciekawej
„fabryki" herbaty trzym ane są
w tajem nicy przez wspom niany
BERLIN. 2 głównej k w a te 
kom isarjat, który mimo zw raca
ry
donoszą:
nia się doń dziennikarzy, nie
chce udzielić żadnych informacji.
Zachodnia w id ow n ia w ojn y.

M agft,

nastu chat i stodół. W Pawło
wicach obalił dwa wiatraki i
pozrywał dachy z dom ów i za
budowań qospodarskich.
Co do ofiar w ludziaęh —
narazie stwierdzono, że w o g ro 
dzie p. Feliksa Kruschego w
Smutne perspektywy.
Pabianicach odniósł
poważną
BERLIN. (W.ft.T.) „B erliner
ranę w rękę robotnik Józef
Tageblatt"
dowiaduje się z. gra
Bióch; że w Pawłowicach zginął
nicy szwajcarskiej:
jakiś nieznanego nazwiska czło
„Baseler ftnzeiger"
donosi,
wiek, schroniwszy się pod jeden
iż
po
stronie
koalicji
liczą
się
z wiatraków i że w tychże Paw
z możliwością jeszcze conajłowicach części przewracającego
mniej trzyletniej wojny i zgod
się drugiego wiatraka połam ały
nie
z tym dokonano odpowied
nogi Plackowi, synowi właści
nich
zamówień w fabrykach
ciela owego wiatraka.
amunicji.

Sprawa
pokoju.

Różu wieś ii.
N a jw ię k sz a m a p a n a ś w ię 
cie. Rząd am erykański polecił
swoim geografom
sporządzić
m apę wojny obecnej. Mapa ta zo
stała obecnie skończona i zawiera
ęałą Europę z góram i, rzekami,
lasami, m iastam i i t. d. Olbrzy
mia ta, niesłychanie szczegółowa
m apa ma front zaznaczony sze
rokim pasem chorągiewek, ko
loru khaki, a zajm uje 300 st.
kw. W ystawiona jest obecnie,
w Chicago, a kosztowała 250,000
fr. Oglądać ją można dniem i
nocą—skoro zmrok zapada, oświetla ją 200 lam p elektrycz
nych.

WOJNA ŚWIATOWA.

Komunikat niemiecki

Huragan
w Pabjanicach.
Do podanej przez nas krót
kiej wzmianki o huraganie d o 
dajem y obecnie za pismami
warszawskimi
szczegóły tego
niezwykłego u nas zjawiska.
D. 20-go b. m., około gocjz.
2-ej po połud. nad Pabjanicar/ni
i okolicą przeszedł huragan. Pę
dził z szaloną szybkością z po
łudnia ku północy, przewracając
po drodze wiatraki, drzewa, ko
miny, sztaęhety, zrywając dachy
i t. p.
Trwał zaledwie 3 minuty 25
sekund, a jednak ulice Pabjanic
przybrały po jego przejściu wy
gląd pobojowiska. Drzewa po
wyrywane z korzeniami lub po
łam ane i powykręcane: dachy
pozdzierane; przewodniki elek
tryczne porwane: szyldy pozry
wane; szyby w niektórych m iej
scach powybijane. Prócz tego
ulice były zalane wodą, pow sta
łą z deszczu, który poprzedził
huragan, oraz z obfitego i gru
bego gradu, który po huraganie
nastąpił.
Z kościoła św. Mateusza na
Starym Mieście huragan zerwał
dach cynkowy, skręcił i rzucił
na cm entarz kościelny. Dach
ten oceniany jest na przeszło
40,000 m arek. Z dom u Wołdańskiego przy ul. Zamkowej o r
kan zerwał dach razem z belka
mi i rzucił na środek ulicy. W
podwórzu tegoż dom u obalił
komin piekarni, a cegły poroz
rzucał na sąsiednie podwórza.
Na ul. Bagateli przewrócił ko
min fabryki Michla. Wzdłuż ul.
Tuszyńskiej prawie
wszystkie

Grupa w ojsk ks. Rupprehta.
Zw alczanie b a te rji n ie p rz y 
jac ielsk ic h , energicznie d o k o 
nyw ane p rzez a rty le rję naszą,
zm uszało je czasem do z n a 
cznego ograniczenia ognia na
fia n d ry jsk im froncie bojow ym .
Po sp o rad y czn y ch silnych fa
lach ogniow ych nie n a stę p o 
w ały żadne n a ta rc ia anglików .
Grupa niem . n astęp cy tronu.
N ad Aisne, oraz w S zam panji przejściow e w zm agania się
ognia i w alki w yw iadow cze,
k tó re d ały nam w zy sk u je ń 
ców i zdobycz.
N a w schodnim brzegu Mozy
m ięd zy d ro g ą V ach erau v ille —
C haum ont a M aucourt ro ze 
g ra ły się w śród gw ałtow nej
a k c ji a rty le rji lokalne walki
piechoty,

Na południe od Beaumont
wojska nasze w ydarły francu
zom rowy na szerokości 400
metrów' i utrzym ały je pomi
mo kilku przeeiw uderzeó.
W lesie Chaume doszło do
zaciętych walk zbllska, które
nie zmieniły sytuacji.
Pod Besonvaux natarcie na
łinje nieprzyjacielskie uwień
czyło się całkowićem powo
dzeniem. Razem zabrano fran
cuzom przeszło 50 jeńców.
W nocy oddział szturmowy
wtargnął do stanowiska nie
przyjacielskiego 1 powrócił ż
pewną liczbą jeńców .'/
*

W czoraj wieczorem lotnicy
nasi zaatakow ali Anglję. Na
gm achy i spichrze wojskowe
w sercu, Londynu, |na Dover,
Southend, Chatam i Sheerness
rzucono bom by. Pożary św iad
czyły o dobrym
działaniu.
W szystkie sam oloty pow róciły
nie uszkodzone, t D unkierkę
rów nież zaatakow ano bom ba
mi.
Przeciw nicy stracili 13 sa 
molotów. N a d p o r u c z n i k
Schleich osiągnął 22-gie i 23-eie
zw ycięstw o w' pow ietrzu; p o 
rucznik W ilsthof 21-sze.
W schodnia w id ow n ia w ojn y

oraz
fro n t

m acedoński:

nie było żadnych w iększych
operacji bojow ych.

O d p o w i e d ź F J a w a r fi
n a n o tą p a p ie s k ą .
BERLIN. (W.ft.T.) „Berliner
Ztg." a|M .“ otrzym uje ze spe
cjalnego źródła m onachijskiego,
następującą depeszę , z dnia
wczorajszego:
Może być rzeczą nieznaną
dla ogółu, że Niemcy udzieliły®
2 odpowiedzi na notę pokojo
wą Papieża, jednej od rządu
niem ieckiego, drugiej od rządu
bawarskiego. Na pierwszy rzut
oka Wydaje się to dziwnym,
gdyż Bawarja nie prowadzi na
turalnie żadnej poza państw o
wą polityki, jednak z punktu*
widzenia prawa narodów, fakt
ten jest zupełnie uspraw iedli
wionym, Ponieważ nuncjusz p a 
pieski uwierzytelniony jest przy
królu bawarskim , przeto dorę
czył on królowi Bawarji orędzie
papieskie, a król Ludwik o d p o 
wiedział na nie.
Odpowiedz
znajduje się już w ręku nun
cjusza, który przesyła ją do
Rzymu. Odpowiedź ta, jak po
wiedziano, nie może ustalać nic
innego i nie może być inaczej
zredagowana w zasadzie, niż
nota niem iecka.

il

Teatr Zimowy

NOWOŚĆ !

NOWOŚĆ?:

K in o { p o p u la rn e .
Od 25 do 30 września r. b.
W szystkie m iejsca
od 30 fen igów d o 1 m arki,
łłfcrsz pierwszy r iz w Ssi-ntwcui

Z Księgi życia
^zraszający dramat is 5 częściach.
dostępny dla ogóla.
P# 0 ł. w dni peww. od 6, w niedzielę a 2.

K ontplef
Wygładzanie państw
neutralnych.
KOPENHftGft. (W./A.T.) „Na
tional Tidendę" donosi:
Rząd angielski na prośbę
rządu am erykańskiego w strzy
mał chwilowo cały wywóz do
Skandynawji i Holandji.
W strzymanie to dotyczy rów
nież wszelkich udzielonych od
tego czasu pozwoleń i rozciąga
się nawet na towary już zała
dowane. W yjątek stanowi w ę
giel.
Wznowienia wywozu należy
się spodziewać dopiero wów
czas, kiedy państwa sprzym ie
rzone porozum ieją się w sp ra 
wie zasad nowej polityki blo
kady.

p r« y g o to « a « e* y
® ciągu bieżącego roka szkolnego
przysposabia kandydatem do

kl a s y w s f f p n a j
lą sk ie h Szkól Haałnyefe.
Bliższych informacji adzida oraz
przyjmuje zapisy

Sekretarz Szkoły Realnej
im. Staszyca

(uL Zygmuntajl

® godzinach przedpołudniowych

K i n o
-D z i ś !

O

a z a
D z i śf

ze złotej serji N o t - d i s k

Ś je ie e

Sr-& sńm

tragedja w -i częściach.

fi.

1 S' K E A — czwartek 27-go września 1617 roku.
SENSRCJRI

KS S S O

Od 26 września do 1 października.
Wystąpi słynna aktorka R I A W I T T

w

Ne 220.

1-szy raz w S o sn o w c u !
obrazie p. t.

9 9

„Sfinks"

[

w ta m e ti.

czy II

wspaniały dramat w 6 częściach z życia studentów według głośnego romansu B. Kellermana.

dotychczas do obozu umiarko
wanego.
KOPENHAGA. „Biecz", po
Rozlegają się stanowcze żą
wołując się na źródło miaro dania zorganizowania ministedajne, potwierdza pogłoskę, rjum czysto socjalistycznego,
że rz ą d j państw koalicji, po któreby posiadało charakter
porozumieniu się, postanowiły zdecydowanie pokowy.
Panuje naogół pogląd, że
nie odpowiadać Papieżowi ;na
dni rządów Kierenskiego są po
jego notę pokojową.
Poseł angielski przy W aty liczone i że ster władży w Ro
kanie oświadcza tylko Papie sji ujmą zupełnie nowi ludzie,
żowi, że koalicja solidaryzuje
SZTOKHOLM. Z Petersbur
sięfze stanowiskiem, zajętym ga donoszą, że wczoraj, z oka
przez rząd Stanów Zjednoczo zji otwarcia konferencji demo
nych.
kratycznej odbyły się tam
Natomiast jest rzeczą pewną, olbrzymie manifestacje prze
te mężowie, kierujący polityką ciw rządowe.
Franćji, Anglji, Rosji, Włoch,
Tysiączne tłumy robotników
zabiorą publicznie głosy w i żołnierzy przeciągały ulica
sprawie odpowiedzi, udzielo mi i gromadziły się na placach,
nej przez państwa centralne wnosząc okrzyki na cześć po
Ojcu św.
koju.
BERLIN, (WAT). Dzienniki
Milicja i wojsko bronią do
poranne donoszą ze Szwajca- stępu do poselstw sprzymie
rji, że po upadku Ribota nie rzonych z Rosją, w obawie
da się już osiągnąć jedności wrogich demonstracji.
z Anglją w sprawie odpowie
BAZYLEA. Donoszą z Pe
dzi koalicji na notę papieską. tersburga:
Otwarta w dniu
Painleve żądał porobienia [w 24 b. m. konferencja demokra
tekście zmian. Tymczasem ża tyczna uchwaliła wniosek zbie
den z krajów koalicji nie ohce rania wszystkich organizacji
w ystąpić z odpowiedzią.
maksym alistycznych Rosji co
do domagania się od‘rządu na
tychmiastowego podjęcia ro
kowań pokojowych. Wniosek
Głos liberałów
ten popierają Rady robotni
angielskich.
ków i żołnierzy w Moskwie,
Kronsztadzie, Odeśle i Kijowie.
AMSTERDAM. Główny or
gan angielski partji liberalnej,
„Manchester Guardian", pisze:
Bada Krajowa
Lloyd George musi odpo
wiedzieć na notę niemiecką.
dla Litwy.
Bądź co bądź odpowiedź nie
miecka może byc punktem
WILNO, 24 września (WAT).
wyjścia do decyzji politycz
W sprawie utworzenia Rady
nych. Najbliższe 14 dni sprowa Krajowej dla Litwy donoszą:
dzą wyjaśnienia.
W Wilnie, starej stolicy Lit
wy, w której i dziś jeszcze
koncentruje się życie polity
czne kraju, świeżo powołana
Wilson ma wyjaśniać. została do życia Rada Kraj o-,
wa. jak o tym komunikuje nie
ROTTERDAM. „Daily Mail" podległościowy dziennik litew
donosi z Nowego Jorku:
ski „Lietuvos Aidas" (Echo
Senatorowie Lodge i Stone Litewskie).
zażądali przybycia do senatu
W dniu 18 b. m. uroczystość
Wilsona, ażeby wysłuchać zda została rozpoczęta nabożeń
nia jego, co do ważnych spraw, stwem w katedrze, w której
jako to, noty Ojca św„ i not, od 150 lat nie rozlegała się
zawierających odpowiedzi państw mowa litewska. Po uroczy
centralnych i wynikających z stym nabożeństwie zjazd przy
tego możliwości pokoju. Lan stąpił do obrad; w zjeździe
sing nie mógł złożyć odpo wzięło udział przeszło 200 owiednich wyjaśnień w imieniu sób z pośród kierowniczych
Wilsona.
osobistości ze wszystkich kół
i warstw Litwy.
W biegu
obrad w dniu 21 b. m. wybra
ne zostało litewskie przedsta
Walka
Kierenskim. wicielstwo
kraju. Składa się
SZTOKHOLM. O konferencji ono z 20 litwinów wszelkich
demokratycznej, jaka się roz odcieni partyjnych. W ybrani
poczęła wczoraj w Pete$sbur- przedstawiciele narodu litew
u z inicjatywy Rady rdbotni- skiego uchwalili tekst adresu
ów i żołnierzy, nadeszły tu do naczelnego wodza frontu
dotychczas tylko bardzo ską wschodniego ks, Leopolda Ba
warskiego.
pe wiadomości.
O ile można wywnioskować
jsTogóInnego nastroju, konferen
cja zajmie wybitne wrogie sta
nowisko względem rządu tym 
czasowego w ogólności, a wzglę
dem Kierenskiego w szczegól Instytutu D-ra S tę p n iew sk ie g o
ul, 3-go Maja róg Starososno
ności.
Myśl tworzenia gabinetu ko
wieckiej dom kolejowy.
alicyjnego zwalczana jest na
m iętnie nietylko przez bolsze
wików, ale nawet przez nie. „których mówców, zaliczanych

Papież a koalicja.

z

f

Szczepię ospę
ochronną

ji ::
::
C z ę ś c i
::
Część i. Knajpa Studencka.
Część li. W szponach lichwiarza.
Część III. Kelnerka w (Kakadu).
Część IV. Podejrzany o mord.
Część V. Przed prokuratorem.
Część VI. Wszystko przebaczono.
Do obrazu przygrywa nowy zaanga
żowany duet.

Tylko $ morki kwartalnie
k o sz tu je prenum erata na „Kraj" w ychod zący w Lesznie
(P oznańskie). „Kraj*4 zam ów ić m ożna na w szystkich p ocz
ta ch K rólestw a, podać n ależy „Kraj" a us Lissa (P osen).
„Kraj" wydiodzi codziennie jako pismo dla spraw politycznych,
społecznych i literackich.
„Kraj" jest kierującym pismem W. Ks. Poznańskiego.
■„Kraj" informuje najszybciej o wypadkach na placu boju i ak
tualnych.
„Kraj" traktuje najobszerniej sprawę polską we wszystkich dziel
nicach.
„Kraj" prowadzi jako jedyne polskie pismo stałą kronikę sło
wiańską.
„Kraj" podaje ciekawe wiadomośęi z całego świata.
„Kraj* w stałej rubryce omawia stosunki gospodarcze i ekono
miczne.
„Kraj" zamieszcza głosy prasy polskiej niemieckiej i zagranicznej.

Urząd psirtdiichs pracy

Drobne ogłoszenia jj
różne meble

Filja „Iskry44

ulica Dęblińska Ns 11 (Iwangrodzka).
m a zajęcie
dla:
kucharek, służących do
wszystkiego,
oraz potrzebuje
dziewcząt do fabryki za granicę.
W ielką ilo ść robotników na
drogi żelazne
do Królestwa
Polskiego, Litwy i Kurlandji.
Zarobek marek 1.80 do 2.60,
i całe utrzymanie z pomieszka
niem. Także potrzeba murarzy,
robotników budowlanych i paro
bek do koni.
Tam że poszuku ją pracy w
kraju.

w Bądzlnie.

Dęblińska 1 » . 5.

dziewczynka do rozncn e n ia gazet. Zgłaszać
się i rodzicami do adm inistracji .Isk ry * ,

,Potrzebni

zdolni ślusarze i
u
uczniowie do term i
nu. Zakłady Mechaniczne J. K ruszyński
W iejska. 5 “

przyjmuje wszelkie zanoó
s im i e sch od zące w zakres
robót drckarskich.il t

Szkoła

Kroju, Szycia i Haftu No
wakowskiej Dęblińska 7...
Zapie uczennic eodziennie. Można się prę
dko i dobrze nauczyć sztuki krojczej.

1 Niezbędne dla każdego!

Do sprzedania zaraz.

P dręgzmk
matematyki he&dlawe]

Dom z placem 60 prętowym, ogródkiem w
Sosnowcu, punkt dobry. W arunki przystę
pne. Wiadomość, Dąbrowa, Sobieskiego 6
Morgnlec.

pr z e z Br Zajączkowskiego
w yszedł z draka.

— Cena 50 kop. —
D o n a b y c ia w k s ię g a r n ia c h
. m ln i s t r a c j i ’„ Is k ry " •

i ad-

mmmm

f t Ir a y t i i a S«x do sprzedania różneU P 0 * J J ł> I © meble i przedmioty
domowego użytku, ramy do suszenia- fi
ranek i fortepjan Małeckiego. Wiadomość
ul. Starososnowiecka b& 23 1 piętro,,,
gdzie piekarnia p. Peuokera.

Fsei{ars5-d e a t\5stł<a

5 pokoi

■n

jH e c z n e ść n
C en y p rzystęp n e.
śniadania, obiady, kolacje,
przekąski zim ne i gorące.

powróciła z letniska i przyjmuje
od 10 do 12 przed południem
i od 3 do 6 po południu.

mm

K U R JE R
ŚWIĄTECZNY

$ trU 2

do w ynajęoia Staro Sosno
w iecka 10,

potrzebny
„Iskra*.

zaraz.

Wiadomość

„Do sprzedania

I> o k tó r
Staro-Sosnowiecka Nr. 30.
Tuż za przejazdem katowickim.

J gi ekazyjnie: forte
pian, pianino i
Oglądać 12 - 4 codziennie.

d ii to m

ar So&fijittt

Szwaczki, praczki, dziewczęta,
do wszystkiego i do dzieci, ku
charki.

Laboratorium
K o zielsk iego,
w yk on yw a w szelk ie analizy
ch em iczn e
m ik rosk op ow e.
S o sn o w iec, ul. 3-go M aja 22,

p i v t ł groniatowskl
w
w C*
C zęstoch ow ie,

ul. św . Panny Marji t.j.
II A leja Nr. 21, obok teatru
— Paryskiego. —
Choroby skórne, dróg moczo
wych i weneryczne.
Przyjmuje od 9—12 rano i od 4—7 pp
Panie od 12 — 1 po poł

we żelazne
z siatkam i. Wiadomość n właśc. domu na
III p. przy ul Starososnow ickiej AS 18".

poszukiwany

woźny do Męskiej
Szkoły
Realnej
, ,'tabne* w
Wi
.. Będzinie. Wiadomość
w kance
larii szkoły, ul. Kołłątaja Ns 45 lll-o le pię
tro od godz. 1 0 -ej do 12-ej,

iest do sprzedan a

dom na rozbiórkę przy ul. K aliskiej AS 18.
Wiadomość Starososnow icka AS 18 III p»
u p. Malinowskiego.

ILQSTOW ANY TYGODNIK
H tlA O Y ST .-SA TY B Y C Z N Y
54-ty R O K
Wydawnictwa
P R E N Q ttE R A T A : P B . 2.—

z przesyłką poczt, ksmrtalnie.
R E D A K C JA I R D /IIN IS T R A C JA

WARSZAWA
ul. Nowy-Świat 27.

]H.--Dunezyk.

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

POLSKI

Zwiąiek Zawodowy
P r a c o w n io I g ł y
w Sosnowcu—Pogoni
dom własny.

Poleca zdolne krawcowe,
żakieciarki, staniczarki, ’
spódniczarki i t, d. oraz
podręczne.
Za solidne wykonanie pracy swych
członkiń, Związek gwarantaje.

Do wynajęcia
godami w d. przy ul.
Ne 18 na III p.

4 p<
S ta rt

C r a h m o

i z^ * przedm ioty kupuje
j pjacj najw yższą cenę
Zakład Galwaniczny Goldberg i KucyńakJ
Sosnowiec Przejazd I.

O* U lir iltJ

Osoba inteligentna
w średnim wieku s-iwomnjeb wymiga#
obowiązkowa ze znajomością języków pe«
ezukuje zaraz zajęcia „zarządu domem*.
Oferty Redakcja .Iskry*.

Drukarnia Ryszarda Monsiorski ego.

