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Rok VIII.

Cena ogłoszeń: Ba 3-ej stro
nie wiersz petitow ym . 1.50
na ill-ej stronie- 0.75 fna 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.

Prenumerata wynosi: Z odno

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

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

szeniem rocznie m. 21.60 —
półrocznie m. 10.80—kwar
talnie m. 5.40—m iesięcznie
m. 1.80 z przesyłką pocz
tową 1 m. 80 f. m iesięcz
nie. Cena numeru pojedyóczego — 10 fen.

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

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

D Z 1 E S H IK P O L IT Y C Z N Y , SP O Ł E C Z N Y 1 L IT E R A C K I

W dniu 6 sierpnia r. b. o godz. 12 w nocy, roz
stał się z tym światem

*

1

P.

Otonek Komarek

najukochańszy syn Jerzego i Gertrudy z Hertlów,
przeżywszy lat 5.
W yprowadzenie zwłok z dom u przy ul. Wielkiej
Ne 4 na cm entarz m iejscowy nastąpi dnia 9 b. m. o
godz. 4-ej popołudniu, o czem pozostali w nieutulonym
żalu zawiadam iają krewnych, przyjaciół i znajom ych

RODZICE.

Ręce opadły w pierwszej
chwili ogółowi po upadku os
tatniego powstania.! Nic w tym
niem a dziwnego: jedyna droga,
realizująca sny o świetności
daw nej i przyszłej, jedyna myśl,
dająęa gwarancję lepszej doli,—
upadła, Apatja zaległa ziemie
polskie, tylko gdzieś, w głębi
m roków nieszczęścia, drgały w
konwulsjach
dusze gorętsze,
charaktery prawe, nadzieja, ęoraz
słabsza, bledsza...
Czuły one, iż m inął wprawdzie
czas krwawych uniesień, stłu
m iony pętam i katowskimi, ale
jeszęze przecież pozostało „coś",
czym — jeżeli już nie bezwzglę"
d n ą wolność — to przynajmniej
drogę do niej można i należy
wskazywać. To „coś" narazie
jednak było bezkształtne, nie
określone!
W ygłoszone przez cara Ale
ksandra II słowa: Precz z m a
rzeniami! — były jakby bodź
cem dla narodu. Tak! preęz z
marzeniam i! precz z tym, co tak
niedaw no czczone było, jako
świętość, — precz! to pleśń,
zgnilizna... A — niech żyje pra<-a, niech żyje trud codzienny!..

brzęk szabel, jświst kul zgłuchł
— na zawsze... Młotem i kielnią wznosi się teraz państwo!..
Tak głoszono. Zapanował pozy
tywizm. Na całej linji zahucza
ły warsztaty pracy, zakipiał ruch
w fabrykach, kopalniach...

codzienna jest bardzo ważnym
czynnikiem przy zdobyciu wol
ności, ale nie najgłówniejszym.
Teroryzowany przez przemoc,
wszelkimi niegodziwymi środka
mi demoralizowany, odzwycza
jał się od myślenia. W dal, co
raz bardziej mglistą, odsuwały
się najgórniejsze pragnienia, po
tępiano
śmielsze wystąpienia
„młodych".
Ale to przecież wcześniej czy
później skończyć się m usiało, i
skończyło się rokiem 1905 i
wojną rosyjsko-japońską. Zapa
nowała reakcja przeciw dawnym
pojęciom. Rewolucja uczyniła
wyłom w więzieniu polskim,
przez otw arte okno wpłynął prąd
świeżego, wolnego powietrza. __
Przypomniał sobie naród to,
o czym już był daw no zapom 
niał, co miało należeć [do prze
szłości. Związki, stowarzyszenia,
kółka konspiracyjne ogarnęły
siecią kraj cały.
Tam owana
myśl z żywiołową siłą wybuchnęła na nowo.

Je d n ak szybko po sobie na
stępujące wypadki nie pozwoli
ły na należyte zorganizowanie
się tej akcji, gdy nastąpił wy
buch obecnej walki.
Przechowywana oddaw na na
dnie
serc — wojna z rządem
1 nastąpił okres próby, a za
carskim
zaczęła szukać realnych
razem pokuty. Po niewczasie
poznał naród, jak krwawo trze kształtów. „Słowo", zastąpio
ba płacić za niedocenianie lub ne być musiało „Czynem". 1 oto
przecenianie swoich sił, za brak pierwsze szeregi legjonistów w
dn. 6. VIII. 1914 r. przeszły grawiary w siebie. Błąd ten należa
nięę Króiestwa. Rozpoczął się
ło poprawić jaknajprędzej. Po
dram
at w dziejach świata i w
zytywizm wysunął hasło: pracy
dziejach
narodu polskiego. Za
organicznej, pracy od podstaw.
jęta
„pracą
od podstaw" myśl
Chwycono się tego, jak tonący
nasza, nie [przygotowana na ta 
brzytwy — i postanow iono nim
owe luki, dostrzeżone podczas ki wypadek, wykazała brak je 
dnolitości, brak wprost celu, ku
niedawnych przejść, wypełnić.
1 wprost m anją stało się owe którem e parła. Większa część
społeczeństwa głucha pozostała
hasło pozytywizmu. Zmordowa
ny pracą naród, usypiał... Nie na wezwanie, garstki „zapaleń
zaświtała w m ózgach myśl, że ców"...
Społeczeństwo nie dopisało.
stan taki długo trwać nie może,
że sam a praca w tym wypadku Dowiodło ono nie swojej bez
nie wystarcza, że wolność poli silności, ale braku orjentow ania
tyczną t y l k o
oręż zdobyć
się w sytuacii. A co się dzisiaj
może; t y l k o
walka na po dzieje, widzimy: rozłam n arodu,
lu bitwi rozstrzyga o „być albo jeżeli nie na setki, to przynaj
nie być" narodu.
mniej na dziesiątki partji, stron
Naród zapomniał, * że praca nictw, „orjentacji"..

Na zegarze dziejowym los
wybija naszą godzinę, a wypad
ki sam e wskazują nam drogę.
Jeżeli za tymi wskazaniami
nie pójdziemy; jeżeli nie skwi
tujem y z różnych „widzimisię",
jakichś osobistych pretensji; je
żeli się razem w czynie nie złą
czymy, będziemy niczym lub
co najwyżej — podścieliskiem
dla innych...
W czyim więc sercu żarzy
się choćby najm niejsza iskier
ka miłości Ojczyzny, musi przy
stąpić do pracy nad Je j o d ro 
dzeniem , do pracy, której środ
kiem: jedność, a rezultatem :
wolność i potęga.

R. Mus.

ski, a dyrektorem
projekto
dawca, obecnie
ewakuowany
Edm und Krzyżanowski. Towa
rzystwo to nie zdołało się roz
winąć ani m aterjalnie, ani fa
chowo... W ojna przeszkodziła....
Czy tylko wojna?
Mówiono niedaw no o zlaniu
się dawniejszej żeglugi Fajansa
z nowym towarzystwem. Pro
jekt istnieje, a le nic się więcej
nie robi.
Może przykład G dańska po
budzi ideowców, czcicieli szarej
Wisły, do utworzenia związku
celem popierania jej świetności
i obudzenia do niej zamiłowa
nia nietylko w poezji i obrazach.
Czy kult Wisły musi być tyl
ko przy jej ujściu?
„Kupiec"

Związek żeglugi
na Wiśle._ Ęars$ kooperacji im. St.
W Gdańsku zawiązało się
Kierbedzia w Ołtarzearie.
Stowarzyszenie żeglugi na Wiśle,
zapoczątkow ane
przez
zjazd
przedstawicieli m iast wschodniopruskich, a popierane gorąco
przez nadburm istrza Gdańska,
Scholtza.
W ten sposób rozpoczęła się
epoka pracy dla rozwoju żeglugi
na Wiśle, dotąd zaniedbanej, a
praca ta m a olbrzymie gospódarcze znaczenie i dla Polski.
A my cośmy zrobili dla kró
lowej rzek polskich? Nic! Przy
puśćmy, że
uporządkow anie
rzeki pod względem wyrówna
nia koryta i spławności nie od
nas zależało, ale chyba myśmy
już dawno powinni byli stwo
rzyć towarzystwo popierania że
glugi na Wiśle, tak, jak popie
ramy sztuki piękne, teatry i ka
wiarnie oraz plotki w nich kur
sujące...
Czym się u nas okazuje mi
łość naszej ziemi? Mamy towa
rzystwa żeglugi na Wiśle, naj
starsze pod firmą M aurycego Fa
jansa z r. 1858, potem Górni
ckiego i Rogozikaz r. 1889. W
roku 1913 stw orzono u nas
wielkimi aspiracjam i (jak zaw
sze) a małymi środkam i w ar
szawskie Tow. akcyjne handlu
i żeglugi; prezesem został rozu
mie się Stanisław ks. Lubomir-

W myśl uchwały V-go zjazdu
związkowych stowarzyszeń spo
żywców z dnia 24 — 25 czer
wca r. b., we wrześniu zostaną
otwarte: 5-cio m iesięczne prak
tyczne kursy kooperacji w Ołtarzewie (pod W arszawą).
Zadaniem kursów będzie teo
retyczne i praktyczne przygoto
w anie
sklepowych
dla sto
warzyszeń spożywców.
Program kursów, podany do
władz do legalizacji, obejm uje
przedm ioty następujące:
1) język polski i koresponden
cja, 2) arytm etyka ogólna i
handlowa, 3) rachunkow ość sto
warzyszenia spożywców, 4) geografja ogólna i geografja ziem
ziem polskich (ze specjalnym
uwzględnieniem geografji ekono
micznej); 5) towaroznawstwo; 6)
kooperacja: a) teorja, b) organi
zacja, c) historja, d) statystyka;
7) handel, ogólne wiadomości o
praw ie handlowym i spółdziel
czym; 8) gospodarka (ekonom ja)
społeczna; 9) kaligrafja.
Poza tym praktyczne zajęcia
w sklepie przy szkole, którego
spółudziałowcami będą ucznio
wie, oraz wycieczki do sklepów
stow. spoż. najbliższej okolicy,
W tym roku na kursy przyj
m ow ana będzie tylko młodzież
m ęska w wieku od lat 18 do 30.
Od kandydatów wym agana jest:
um iejętność dokładnego czyta
nia i pisania po polsku, oraz
4-ch działań
arytm etycznych.
Kandydaci, którzy odbyli prakty-
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chomości przekazało władzom
powiatowym ściągnięcie od kil
kunastu obywateli całej należ
ności 10 proc. podatku bez
żadnej ulgi.
Podatek ściągany jest przez
sekwestratorów powiatowych. Sto
warzyszenie ostrzega pozosta
łych właścicieli nieruchom ości,
aby dia uniknięcia kosztów i
utraty ulg, wnieśli wspom niany
podatek bezwłocznie do kasy
Stowarzyszenia.

zebranie odbywało się wm arcu— chorowały jednocześnie cztery
zebrani jednogłośnie przyjęli.
osoby, każda w innej rodzinie
W niosek, co do kasy em ery na tyfus brzuszny. Chorych:
talnej. zebrani uchwalili oddać Martę Leśniak, Fr. Bigaja i J ó 
Radzie okręgowej Związków za zefa Bracika
ulokow ano
w
SOSNOW IECKA
wodowych polskich. W sprawie miejscowym szpitalu, a pozosta
składek członkowskich, powie łych poddano izolacji.
dziano, iż, zam iast dotychczaso
K radzież.
W zeszłym ty
wych dwuch kategorji wpłat —
godniu skradziono Szpiglerowi
50 1 30 kop.,
wprowadza się z piwnicy przy ul. Kołłątaja Na 9,
trzy kategorje składek: 1 i pół
pięć skrzynek herbaty, wartości
marki, 1 mk. i pół marki, co
kilku tysięcy m arek.
zebrani przyjęli do wiadomości.
W niosków członków nie było.
Do ow oców nie używać
Wykrycie potajem nej m y
garnków cynkowanych. W sku K. Skorupa tylko zaproponował dłam i. Tajna policja krymi
tek sekwestru garnków alumi- zebranym , żeby uęzcić przez nalna wykryła u Golda przy ul.
Zapisy przyjm uje i wszelkich in
njowych i miedzianych używa powstanie pam ięć wszystkich Kołłątaja na strychu fabrykę
formacji udziela tymczasowa kansię obecnie często naczyń cyn zmarłych członków, co zebrani m ydła. Całe urządzenie policja
celarja szkoły codziennie, od 5
kowanych z blachy stalowej. jednocześnie uczynili.
skonfiskowała i Golda pocią
do 7 p. p. przy ul. Chemicznej 2.
W niosek k. Baranka ażeby gnięto do odpowiedzialności.
Garnki takie do gotowania owo
cu . zupełnie się nie nadają, członkowie, pracujący w insty
Kradzież kuponów chlebo
gdyż kwasy rozpuszczają ocyn tucjach cbywatelskich, w myśl
kowanie. Cynk jest trucizną, punktu VI, zatwierdzonego na wych. W dniu 1 bm. w go
więc oczywiście owocem, w garn walnym zebraniu w dniu 4 maja dzinach obiadowych skradziono
kach ocynkowanych gotowanym, - 1916 róku, zdawali sprawę ze z szafy wydziału m ącznego w
można się otruć. Pozatym w sku swych prac, odłożono do na m agistracie koło 4 tysięcy o d 
kę w stowarzyszeniu będą mieli
P. Pryłuckij nie zdobył sobie tek rozpuszczenia cynku owoc stępnego zebrania,
cinków — kuponów chlebowych.
pierwszeństwo jak również kan uznania
wśród
miejscowych traci nieraz zupełnie na smaku
Traf spowodował, że w dniu
dydaci stypendjowani przez za sjonistów, którzy przyjmowali i trzeba go wyrzucić. Do g oto
rządy stowarzyszeń.
tym piekarze złożyli większe
jego teorje sykaniem , ale, rzecz wania owocu należy używać
Podanie o przyjęcie, napisane
prosta, nie wszędzie p. Pryłuc garnków emaljowanych.
ilość kuponów i, jak m ożna
kij spotyka się z opozycją, w
własnoręcznie, należy przesłać
Rozbiegany koń. Wczorąj o
przypuszczać, kradzieży dokonał
jaknajwcześniej, pod adresem
przeciwnym razie zaniechałby g. 7 wieczorem ulicą Nowopoosobnik,
znająęy dobrze stosun
Szanowny
Panie
Redaktorze!
W arszawskiego Związku Stowa ciągłych wędrówek po piowin- gońską jeęhał p. Ignacy Cie
ki
m
iejscowe..
rzyszeń Spożywczych, Warszawa, cji z „odczytam i". W iadomo sielski ze swym praktykantem
Uprzejmie proszę o zamieszMokotów, ul. Mickiewicza. W nam , że wystąpienia tego pana bryczką, zaprzężoną w jednego ęzenie w piśmie swym niniej
Poszukiw anie^ spraw ców kra
podaniu winno być wymienione: budzą przeważnie entuzjazm i konia. Koń młody i silny zląkł szego oświadęzenia:
dzieży zajęła się policja i, jak
1) imię, nazwisko i wiek, 2) roznam iętniają tłum bezkrytycz się przejeżdżającego cyklisty i
W obec niejasnego rozumienia nam wiadomo, jest już na tro 
dokładny adres poęztowy i tele ny.
poniósł. Pomimo wysiłków pan stanowiska Ligi Kobiet zazna pie złodziei.
graficzny, 3) gdzie i jak długo
Szkoda, że prasa nasza zbyt C. nie mógł opanować prze-, czam, iż Koła Ligi Kobiet w Za
Do sprawy tej wplątanych
kandydat pobierał naukę, 4) czy mało zajm uje się tą sprawą. straszonego rum aka, który wpadł głębiu Dąbrowskim a więc: So
praktykował w sklepie stow, Nie czas ją dziś wałkować, ale na parkan na rogu Nowopo- snowiec, Milowice, Piaski, Sa jest kilku miejscowych pieka
spoż.,
gdzie
i jak
długo, informować
społeczeństwo o gońskiej i Plebańskiej i upadł. turn, Czeladź, Wojkowice, Gro rzy.
5) czym się trudni obecnie, 6) dążeniach i robocie przeciwpol- Bryczka rozleciała się, a sie dziec, Zawiercie, Dąbrowa, Goczym trudnią się rodzice.
skiej należy do naszych obo dzący na niej znaleźli się pod łonóg, Strzemieszyce, Niemce,
Do podania należy dołączyć: wiązków. Przyda się to nam nią. P. Ciesielski zranił się w Granica i Ząbkowice od zjazdu,
1) m etrykę urodzenia, 2) świa w przyszłości choćby dla orjen- czoło, na szczęście, nie niebez odbytego w sierpniu r. 1916,
dectw o lekarskie o stanie zdro tacji.
piecznie, chłopiec zaś potłukł się nie m ają nic wspólnego z kie
Stow arzyszenie w łaścicieli
wia, 3) polecające zaświadczenie
cięż runkiem , reprezentowanym przez nieruchom ości w Dąbrowie.
O sobiste.
Prezes związku cały, skarżąc się na
zarządu
miejscowego
stow, ogrodników p. Br. Jarosiewicz ki ból ręki. Oględziny lekarskie p. Izę Moszczeńską i Koło Wol
Statut Stowarzyszenia właścicieli
spoż., względnie najbliższego w zrzekł się tej godności; na jego wykażą, czy kość nie jest na skie i za ostatnie wystąpienie
nieruchom ości m iasta Dąbrowy
okolicy.
nie możemy być odpowiedzialne. już został opracow any i przez
miejsce obrany został p. Włady ruszona.
Słuchacze będą mieszkali w sław Jęczeń.
Racz przyjąć, Sz. Panie Re ogólne zebranie właścicieli d o 
internacie przy szkole pod opie
daktorze, wyrazy poważania, z mów przyjęty, Zapisy na człon
Także
reklama!
Pewna,
już
ką nauęzycieli.
Za całkowite
jakimi się kreślę
ków przyjmuje w biurze m agi
utrzym anie, za 5 miesięcy, od ogrom nie głośna, choć dotąd
stratu p. Ryszard Piwowar. No
nieczynna
szkoła
ogłoszenia
swe
Halina
Piwowarowa
ucznia pobierana będzie opłata
wopowstałe Stowarzyszenie ma
W dniu 5 sierpnia odbyło się
zgóry w sum ie Mk. 375 lub wywiesza w różnych lokalach
Przewodnicząca Kom. Okr. L. K.
na celu: a) przyczynienie się w
w
lokalu
własnym
przy
ulicy
publicznych.
Zdaje
się,
że
to
Koron 600. Opróęz tego każdy
w Zagł. Dąbr.
duchu odradzajągego się nieMarjackiej
w
Sosnowcu
ogólne
trochę
nie
wypada
nie
tyle
dla
słuchacz wpłaci tytułem udziału
podledłego Państwa Polskiego do
do sklepu przy szkole Mk. 10, szanującej się, ile dla mającej zebranie członków Związku za
w szechstronnego kultu rolnego
wodowego
polskiego
robotników
być
szanow
aną
instytucji.
które będą mu zwrócone po
społecznego i ekonom icznego
ukończeniu kursów.
N owy cech. W niedzielę po przemysłu żelaznego.
rozwoju m iasta i b) wzajem ną
Zebranie
zagaił
kol.
Michał
Kandydaci, którzy w odpo południu odbyło się w Gospodzie
pom
oc członków.
Nowak,
proponując1
na
przewo
wiedzi na podanie, otrzymają mieszczańskiej zebranie organi
Posiedzenie Rady m iejskiej
W stosunku do m iasta Sto
dniczącego koi. Paska, który ze
od Zarządu szkoły wezwanie zacyjne cechu zdunów, kaflarzy
swej strony poprosił na aseso odbędzie się we w torek d. 7 warzyszenie dąży do wszech
przyjazdu — obowiązani na
i garncarzy. Posiedzenie zagaił
rów kk. Pietrasa, Pawełczyka, bm . o gadz. 6-ej pp. Na porzą stronnego rozwoju, do zbogaęeoznaczony term in stawić się do
p. Roman Rogulski. Przewodni
nia go, uzdrowotnienia i upięk
W arzechę i Pieniążka, a na se dek dzienny wejdą następujące
Ołtarzewa, przywożąc ze sobą: czył obradom p. St. H eberka w
sprawy.
szenia. W zakresie powyższym
kretarza k. Sidła.
ubranie na zm ianę, poduszkę, asystencji pp. M arjana Komor,
1) Odczytanie protokułu po przygotowuje projekty, plany, i
K. Sidło odczytał protokuł z
kołdrę, siennik, 3 poszewki, 4 nickiego i Pawła Blicharskiego,
przedniego zebrania i przeczy referaty, urzędowe odczyty i po
ostatniego
walnego
zebrania,
prześcieradła, 6 par bielizny, 6 pióro trzymał p. Rogulski.
gadanki, ogłasza drukiem , prace
który obecni przyjęli bez pro tanie korespondencji,
par skarpetek, 4 ręczniki, 12
Odczytano ustawę, poczym
2) W ybór 2 ławników,
i wydawnictwa, dotyęzące zpdań
testu.
chustek do nosa; bielizna po zaczęto badać dokum enty * i za
3) Rozpatrzenie wniosku w celów i prac Stowarzyszenia w
Sprawozdanie kasowe za 1916
winna być znaczona.
pisywać do ksiąg cechowych
sprawie um iastowienia handlu odniesieniu do potrzeb i rozwo
rok
odczytał
k.
Piotrowski.
Pąm iętać też trzeba i zawcza m ajstrów i czeladź,
Po krótkiej dyskusji spraw o nabiałem , obuwiem, m aterjałem ju m iasta. W stosunku do człon
su porobić starania o paszport te: Z pośród 80, przebywających
ków m a na celu popieranie in
zdanie
przyjęto i uchwalono opałowym i t. p.;
z prawem przejazdu koleją i w Zagłębiu, fachowców do ce
4) Sprawa przeniesienia są  teresów właścicieli nieruchom oś
kopje
sprawozdania
kasowegd
pobytu w szkole.
chu przystąpiło 45, czyli więcej
du okręgowego do Sosnowca,
ci wogóle, w szczególnośęi zaś
Do Ołtarzewa dojeżdża się niż połowa. Z kolei odbyły się za rok 1916 rozesłać I ogłosić
5) Głosowanie nad memo- interesów swych członków w
po
filjach
Związku.
koleją kaliską do stacji Ożarów, wybory urzędu starszych na 3
Sprawozdanie komisji rewizyj rjałem w spraw ie m ieszkanio jaknajwiększej, możliwej harskąd 1 kilometr do szkoły.
lata. Starszym został p. Roman nej zdawał k. Skorupa, zazna wej;
monji z interesam i ogółu miesz
Rogulski, podstarszym p. Paweł czając, że z wybuchem wojny
6) W niosek Komisji dla po kańców miasta. Stowarzyszenie
Kerth, członkami zarządu pp. członkowie komisji porozjeżdżali działu zapom óg na rzecz insty organizuje kasę wzajemnej po
Adam Sadłowski, Roman Balce- się, a on pozostał tylko sam, tucji kulturalno - oświatowych; mocy członków i dąży do nierowski i J a n Błaszczyk. Do ko nie mogąc przedstawić protoku7) Sprawa używania języka niesienia jaknajskuteczniejszej
misji rewizyjnej weszli pp, Sta łów prac komisji, ale słowem
niem ieckiego w biurowości m a pom ocy.
nisław Haberko, H erm an Kerth honoru zapewnia, że wszystkie gistratu i
Wobec grozy wydziedziczenia
i Marjan Komornicki. Jako tym książki i kasa są w porządku,
8) Sprawa polewania ulic.
przez obcych, zbogaconych woj
czasowi delegaci sekcji czelad ąa co się zebrani jednogłośnie
W g im n a z ju m p. W. Re- ną przybyszów, Stowarzyszenie
Palestyna — tu! Komiwoja niczej do zarządu wybrani zo zgodzili.
p
liń
sk ie j rozpoczynają się za organizuje obronę przed n ad 
Na wniosek k. Dziurzyńskiego pisy uczenie od 20 bm. Po m iernym ciężarem, stara się za
żer patrjotyzmu żydowskiego p. stali pp. Paweł Blicharczyk, W a
Pryłuckij z Warszawy wygłosił lenty Dąbrowski i J a n Kaczar- wybór Zarządu większością gło prawki i egzaminy zaczną się bezpieczyć od strat kom ornego,
onegdaj odczyt w Sosnowcu, kowski. W końcu omówiono sów został odłożony i nazna dnia 27 bm., lekcje zaś dnia 3 stara się o polepszenie i ulżenie
kredytu hipotecznego, organizu
dowodząc sjonistom , że Pale najpilniejsze sprawy, dotyczące czono wybory za dwa tygodnie. września r. b.
je solidarną akcję m ieszkańców
Kol. M. Nowak przeczytał re
styna właściwa jest mrzonką, nowego cechu, poęzym prze
Nadeszły do Komisji Apro- w obronie interesów m iasta itd.
że tu, na miejscu, w Polsce, wodniczący o godzinie wpół do gulam in Rady okręgowej, który
buraki, marchew,
Stowarzyszenie m a prawo, ja
jest Palestyna! W dalszym cią 7 zam knął obrady; oznajm iając, zebrani na wniosek k. Piotrow wizacyjnej
ogórki
i
kapusta,
co wpłynęło ko osoba prawna, nabywania
że
nąstępne
posiedzenie
odbę
gu p. Pryłuckij pouczał słuchaskiego obecnie przyjęli. Wszelkie
ęzów, że nie należy dążyć do dzie się za miesiąc.
poprawki wnieść trzeba na na znacznie na obniżenie cen na m ajątku ruchom ego i nierucho
powyższe warzywa w sprzedaży m ego, przyjmowania darow izn,
Nowy cech obejm uje cały po stępnym zebraniu.
zdobycia rów noupraw nienia oby
wiat
będziński,
fet
siedzibą
ce
w atelskiego, lecz narodow ościo
ofert, zapisów, oraz zawierania
W niosek zarządu, ażeby rok prywatnej i u ogrodników.
chu
jest
Sosnowiec.
Tyfus brzuszny. Na przed wszelkiego rodzaju um ów i
wego i wyrzec się języka he
sprawozdawczy naznaczony był
Podatek 10 p ro c . W tych na 1 stycznia, nie na 1 lipca, mieściu m iasta w Gzichowie w aktów prawnych.
brajskiego, posiłkując się całko
dniach Stow, właścicieli nieru jak to było dotychczas, ą walne dom u W awrzeńca Bracika za
wicie i wyłącznie żargonem .
Członkiem może być każdy,

;

Szkoła JAuzyczna

Skrzyaka 9t listów.

Z Dąbrowy.

Z życia Związków.

Z Będzina.

Krom

Z Sosnowca.

I S K R A -

t.
^osiadający w pełni prawa oby
watelskie, właściciel lub właści
c ie lk a nieruchomości, ew entual
n e opiekun małoletnich dzieci,
posiadający własną nierucho
mość.
Do Stowarzyszenia tego win,nj się zapisać wszyscy, bez wy
jątku, właściciele dom ów w Dą
browie, choćby ze względu na
dobro własne.

Z Czeladzi.
Na „ b o sak a ", f w Czeladzi
powoli przyjmuje się zwyczaj
godzenia boso. W niedzielę
ubiegłą dwóch młodzieńców spa
cerowało w ten sposób wieczo
rem po ulicy Bytomskiej.
Hodowla kóz.
Z powodu
drożyzny, a nawet braku mleka,
wiele rodzin robotniczyęh hodu
je kozy. J e s t to dobra rzecz,
gdyż m a się tanie, pożywne i—
co najgłówniejsza — prawdziwe
mleko i bez wody.

Laboratorjum K o zielsk ieg o
wykonywa w szelkie analizy
chemiczne
m ikroskopowe.
Sosnow iec, ul. 3-go M?aja 22.

Z kraju.
Przyjazd podp. Minkiewicza.

Ztg.—został skazany: na 4 ty 
godnie więzienia, gdyż w czasie
od żniw 1916 roku do rozpo
częcia żniw w r. 1917 sprzeda
wał pszenicę, żyto, jęczmień —
i zboże lub częściowo we wła
snym interesie kazał przerabiać
i
produkty
miewa również
sprzedawać, przekraczają przy
tym ceny m aksym alne, oprócz
tego skazany został na 21,000
m arek, gdyż z nowego zbioru
z m ajątku Winiary (pod Kali
szem), sprzedał fokoło 150 cen
tnarów po cenie wyższej od ce
ny m aksym alnej i wreszcie na
10,000 mk., gdyż robotnikom
rolnym w roku gospodarczym
1916 - 1917 (do 1.4 1917 r.)
dał znacznie wyższą ordynarję
zbożową, niż to
urzędownie
określono.
Zajście. Żargonowy „Volksbiatt" donosi, że redaktor „Zie
mi lubelskiej", p. Śliwicki, spoliczkował w Lublinie na Krakow
skim ' Przedmieściu redaktora
„Myśłi żydowskiej'", pana L.
Reęhtschafta.

Za p. Rechtschaftem ujął się
oficer austrjacki i podobno a re
sztował p. Śliwickiego.
P o m o c d la b. łe g jo n is tó w
„Gazeta łódzka" (Ma 209 z d.
1-go b. m.) pisze:
„Na wieść o internowaniu
łegjonistów w Szczypiornie Ka
lisz okazał m aterjalną pomoc,
asygnując 40,000 m arek,
na
pierwsze potrzeby internowanych.
Warszawa też podobno coś robi,
tylko Łódź, ta Łódź bogata, mil
czy. Sprawa jest nagła i spo
łeczeństwo w m iarę sił winno
okazać pomoc swym dzieęiom ".
W alka z w y zyskiem . Grono
kamieniczników
włocławskich
zamieściło w „Gońcu Kujaw
skim" „protest" przeciwko ostatniej uchwale Rady miejskiej,
m ocą której ograniczono prawo
podwyższenia
kom ornego, o
czym donosiliśmy swego czasu.
Lekcje w szkołach tutejszych
rozpoczynają się 10 września.

WOJNA ŚWIATOWA.
Komunikat niemiecki.

Dziś w południe przybył do
Warszawy
podp. Minkiewicz,
BERLIN. Z głównej kwa
'któremu udało się zbiec z nie
woli rosyjskiej.
tery donoszq:
Na dworcu podp. Minkiewi
Zachodnia
widownia w ojny.
cza powitali liczni, stacjonujący
w Warszawie, oficerowie legjo- Grupa w ojsk. ks. Rupprehta.
nów polskich z kom endy legjoWe Flandrji akcja ognio
nów, z pułk. Zielińskim na cze
le oraz kierownik komisji woj- wa pozostawała w ciąga
śkowej T. R. S., p. Ludwik dnia po w ększej
części
Górski.
nieznaczna.
W
i
e
c
z
o
rem
Podp. Minkiewicz wprost z
niektórych odcinkach
dworca przybył do pałaęu Kro- w
’nenberga, gdzie przedstawił się wzmogła s ę walka artylerji
członkom T. Rady Stanu.
do więikiej gwałtowności.
Dziś wieczorem odbędzie się
Silne angielskie natarcia
na cześć podp. Minkiewicza częściowe, podjęte w nocy
bankiet, urządzany przez ofice
i dziś rano na stanowiska
rów lęgjonów polskich.
Ju tro , o g. 3 popoł., odbędzie nasze między dro g ązY p res
się zaprzysiężenie podp. Min do l\m ipes a Lys, zostały
kiewicza przed frontem 3 pułku ws®ęd§£fe odparte.
.
piechoty, którego był kom en
Na dobrze znanym nam
dantem przed dostaniem się do
pola wyrw, nasze oddziały
niewoli.
sztarm ające dokonały po
Z Konina. W e wsi Kłongul
przedsięwzięć.
w gm . Stare Miasto do mie myślnych
szkania
wdowy
Radzyńskiej Sprowadzono licznych jeń
w targnęło 2 bandytów, którzy, ców; z kilka z pośród 25
^grożąc jej zastrzeleniem , zrabo wozów pancernych, które le
wali różne rzeczy wartośęiowe żą rozstrzelone przed fron
n a ogólną sum ę 2000 mk. J e 
den z bandytów zadał córce tem naszym, wzięto kilka
Radzyńskiej ciężką ranę tępym karabinów maszynowych.
Wśród innych armji akcja
narzędziem . Po wyjściu bandy
tów Radzyńska, wskutek ataku akcja bojowa ograniczyła
serca, zmarła. W drożono e n e r się na drobnym ognia; wie
giczne poszukiwania napastni
czorem wzmogła się mię
ków .
dzy kanałem L a B a s s e e
Per „ p a n “. Stow, chrześcjańiskie oficjalistów handlowych i a Searpe oraz w okolicy
Chemindes Dames,
przemysłowych rozesłało biurom
Walki na przedpola miały
'kom unikat, zawierający opinję
'Rady polskich stow, pracowni pomyślny dla nas przebieg.
czych, co do sposobu traktow a
nia woźnych, szwajcarów, inka
*
*•
sentów i t.p. — nie przez „ty“
W walce powietrznej polub „wy", lecz przez „pan".
racznik Gootermann strq*
Rada wychodzi z założenia,
że wszyscy pracownicy jed n a cił 25-go przeciwnika.
kowo wynajm ują swą pracę i
zobowiązują się wyłącznie do W schodnia w idownia w ojny.
wypełnienia zleceń służbowych, frontu ganerała-fełdm arszałka
ponieważ zaś godność osobnika • ks. Leopolda Bawarskiego.
nie m oże być przedm iotem naj
Wzdłaź Zbracza lokalne
m u, przeto każdy pracownik
potyczki.
pod względem osobistym pozo
Aiędzy Dniestrem a P ra staje równym pracobiorcy czy
szefowi i jako taki, powinien tem rosjanie ponownie sta 
w ym agać odpowiedniego zwra nęli do wilki.
cania się i traktow ania.
Front arcyksięćia Józefa.
3-krotnie skazany. Właści*
Na poładniowym w scho
ciel dóbr Opatówek, Karol Schlos"
sar — jak czytamy w „D. W* dzie od Czernowiec nieprzy
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śro d a 8-ego sie rp n ia 1817 roku.

jaciel fstawia opór na gra
nicy romańskiej. Natarcie
nasze jest w toka.
Stoimy przed Seretem
(miejscowością) i wzięliśmy
po zaciętej walce Radaatz.
Po oba stronaah A ołdawy oraz na wschodnim brze
gu Bystrzycy wydarto r o 
syjskim strażom tylnym kil
ka stanowisk na wzgórzach.
Wielokrotne natarcia rumanów w okolicy A gr. Casinulai oraz klasztoru Lepsa, na północ od doliny
Putny, rozchwiały się z wiel
kimi stratam i dla nieprzy
jaciela.
Grupa w ojsk generała-feldmarszałka von M ackensena.

Aiędzy górami o Duna
jem ożywiła się w kilka
miejscach działalność bojo
wa.
Front m acedoński.

Sytaacja nie uległa zmia
nie.

Amr y kani s
la fVonme zacho inim.
BERLIN. Z Kopenhagi dono
szą do „Achtunhrblatt"; W e
dług wiadomości, nadeszłych z
Paryża do „Politiken", wzięło
wojsko am erykańskie po raz
pierwszy udział w tej wojnie
podczas ostatniej ofensywy fran
cusko-angielskiej.

nych postulatów. Zwłaszcza nie
przyjemne wrażenie na posłach
zrobiło stanowisko, zajęte przez
rząd w sprawie uchodźców. Za
przejściem do opozycji głoso
wać będą socjaliści, ludowcy,
narodowi' dem okraci i praw do
podobnie dem okraci
polscy.
Stanowisko grup poselskich b ę 
dzie ustalone na konferencjach
prezydjów, klubów, które odbę
dą się już w przeddzień.
W sprawie stanow iska ludow
ców donosi to sam o pismo, że
w Krakowie odbyło się posie
dzenie posłów sejmowych i p ar
lam entarnych tej partji, na którem w spraw ie lęgjonów dawał
inform acje pułkownik Roja. Klub
postanowił poruszyć tę sprawą
w plenum Koła. Uchwalono ta 
kże dyrektywy dla posłów par
lam entarnych w spraw ie wnios
ku socjalistów o przekształcenie
organizacji Koła polskiego. Ja k
„Frem danblatt stwierdza, ludo
wcy stanęli na stanow isku bez
względnej solidarności Koła.

Historyczne
posiedzenie. 1
SZTOKHOLM. (WAT). ‘ Pet.
Ag. Tel. donosi: Dnia 3 sierpnia
o godz. 10 i pół wieczorem roz
poczęło się historyczne wprost
posiedzenie rządu tymczasowego
przy udziale przedstawicieli 5-iu
głównych stronnictw politycznych
i , wydziałów wykonawczych.
Minister spraw wewnętrznych,
Tereszczenko, reasum ując treść
rozpraw, dał wyraz ufności, że
oświadczona przez
wszystkie
partje gotowość do porozum ie
nia stanowi rękojm ię,>że znale
ziony będzie sposób uratow ania
kraju.
Następnie przerwano posie
dzenie, aby dać Smożność partjom porozum ienia sią co do
sposobu załatwienia konfliktu.
Po przerwie 5 znaczniejszych
partji politycznych, a m ianow i
cie socjaldem okraci, socjalrewolucjoniści, dem okraci radykalni,
połąęzona partja robotnicza i
kadeci złożyli deklarację, że
partje te gotowe są powierzyć
Kiereńskiemu spraw ę reformy
rządu pod dw om a warunkam i.
Pierwszy w arunek, postaw io
ny przez partje \ socjalistyczne,
żąda, aby nowy *rząd pozostał
wierny deklaracji rządowej z
dnia 21 lipca; w arunek drugi,
który wyszedł ód kadetów , wy
m aga, ażeby rząd we wszystkich
kwestjach politycznych cieszył
się zupełną sw obodą i niezależ
nością od wpływów lub nacisku
partji politycznych.
Wszystkie oświadczenia nace
chowane były powszechnym zu
pełnym zaufaniem
względem
Kiereńskiego, jako jedynego m ę
ża, '^zdolnego swą powaga za
pew nić krajowi rządy.
W iceprezes rady ministrów,
Niekrasow, ujął w swej mowie
końcowej wyniki narad i oświad
czył, że znaleziona została for
m uła ugody, któręj treść powin
na być niezwłocznie zakom uni
kowana Kiereńskiemu.

Różne wieści
telegraficzne.
— Agencja petersburska d o 
nosi, że arm je niem iecka i
austrjacka znajdują się w odle
głości 20 wiorst od Kamieńca— Jen erał Hurko aresztow a
ny został za swe przekonania
reakcyjne.
—■ Prasa szwajcarska otrzym a
ła wiadomość z Petersburga, że
półmiljonowa arm ja japońska
wylądowała w M andżuiji i o b 
sadziła Władywostok, Charbin*
Kiryn i M ukden oraz brzegi
Am uru. Dzieje się to podobno
z wiedzą i za pozwoienięm rzą
du rosyjskiago.

Z różnych stron.
Precz z pudrem! Podług;
pewnego
pism a fran cu sk ieg o
pudruje się we Francji najm niej
dwa miljony kobiet, z których
niejedna użytkuje w tym c e te
do 20 gram ów pudru ryżowego*
dziennie. Oznacza to więc 4
miljony gram ów
pudru, do
których potrzeba 6 tysięcy kiiofgram ów ryżu, przedstaw iających
100 tysięęy porcji żywności, li
cząc porcję po 60 gram ów .
Dla tego pismo francuskie ra
dzi, aby zakazono po p rostu
pudrow ania, a odnośną ilość
ryżu obrócono na odżyw ianie
ludności.
Puder pochodzi praw dopodob
nie z Włoch i już w li? stule
ciu znalazł drogę, do Francji.
Król francuski Henryk lii pu
drował nietylko twarz, ale ta k 
że głowę.
W krótce rozszerzył się tens
obyczaj albo nieobyczaj po ca-
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Sesrtewiec, Slawkowsfca 7,
wykonywa szaeaaki abezpieczeniowe dla Towarz,
wzajemnych ubezpieczeń
rządowych w Królestwie.
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. Lekar* weterparjf

Bekker
Sosnow iec, Staroscsno wiecka 14

p o w rU e lt*
Szczepienia ochronne I leca£
nicze przeciw ko czerwonce.

(Urady Ę ch pilskiego
WIEDEŃ. „Frem denblatt" po
daje następujące inform aęje o
naradach Koła polskiego, zwoła
nego na dzień 5 i 6 bm . dc
Krakowa:
Obrady
plenarne potrwają
przez 5 i 6 bm. Ja k stwierdza
ją wiadomości z poszczególnych
grup poselskich, wniosek prezydjum , aby przejść do opozycji
wobec rządu, przyjęty będzie w
plenum , ponieważ istnieje znie
chęcanie wobec rządu z powo
du niewypełnienia przedstaw io

•* * * * * * * * *

I J o k a r ^ e d en ty ści.

jlofja flerelmanowm
I

J i e g a

? g r d « i a « ó # m

m ają honor zawiadomić, że o d d n . 1 s ie rp n ia d o 15 w rz e ś n ia
r. b. przyjmować będą w lecznicy przy ulicy M ałachowskiego
Na 11 (dawniej Fabrycznej) od 10 rano do 3 p.p. bez przerwy.
Popołudniu codzień, w niedzielę i święta w ciągu całego
dnia przyjęć nie będzie.

I S I S A tej Francji aż do najniższych ludności. Podczas rabunku, gdy
warstw społecznych. Bogaci uży wołano o pomoc, zjawił się ta
wali proszku złoconego, posreb ki ułan, przed którym nawet
rzanego lub kolorowego, pod kozacy mieli respekt, i ratował
czas gdy biedniejsze dziewczyny mieszkańców. W dniu odwro
używały żółtej mąki ze spróch- tu kazali Moskale z zemsty
-niałego drzewa. Henryk IV tak tym właśnie ułanom kryć swój
że używał pudru, dopiero po odwrót. Zginęło ich wówczas
śmierci tego króla moda ta około 200.
Patrole bowiem
ustała, aby pod koniec 17 stu wojsk rosyjskich i armji sprzy
lecia znowu sią pojawić. Z ma mierzonych starły się na uli
łymi przerwami utrzymał się cach miasta: Lipowej i Sapiezwyczaj pudrowania dotychczas, żyńskiej. Część rannych dosta
zwłaszcza u kobiet.
ła się do niewoli. Wielu z
Także patrjota! 'Pewna firma, nich w chwili odwrotu, korzysta
chcąc zasięgnąć referencji o pa jąc z popłochu, porzuciło szere
rna X., zapytuje się pana N., co gi armji rosyjskiej, kryjąc się
w przebraniu u mieszkańców
sądzi o nim.
Pan M. odpisuje krótko na miasta.
Mieszkańcy odetchnęli, gdy
pocztówce; X. jest patrjotąK
Oburzona do żywego taką su weszło wojsko austrjackie".
chą odpowiedzią firma, pisze
.do p. M„ zapytując przytym,
ę ° ma patrjotyzm z interesem
do czynienia.
Pan N. odpisuje znowu krót
ko; X. jest patrjotą! d o d a ją ę od
siebie: X. płaci tylko w imieniu
słowa: X. płaci tylko wtenczas,
^gdy zostanie zaskarżony!

Rozkład jazdy pociągów
odchodzących z Sosnowca.

Be|Hs—sądzfą.
Na zebraniu ziemskim
w
rPłoskirowie włościanie obrali na
sędziów pokoju 6-iu dawnych
.sędziów a także Polaka Czer
wińskiego, ukraińca Kruglaka i
żyda Bejlisa, znanego ze słyn
n e g o w swoim czasia procesu.

Dworzec W iedeński.
Do W arszaw y.

Osobowy
Pospieszny
Osobot»y
Osobowy
Pospieszny

— 7.0 7 rano
— 10.57 rano
— 12.06 w poi.
— 6 .5 0 toIccz.

—

śred a 8-ego sierpnia 19 1 7 roku.

ARTYSTYCZNE ATELIER

Osobowy

Stanisławowa.
Jedno z pism czeskich zagnieszcza sprawozdanie naoczne
go świadka o rozmiarach znisz
czeń, których dokonała rewolu
cyjna armja rosyjska w Stani
sławowie. Oto jak brzmi rela
cja:
„Stanisławów tonie w całym
tego słowa znaczeniu w żało
bie. Ludzie zgnębieni, osowia
li, czynią wrażenie lunatyków.
Kryli się cały czas w domach i
piwnicach, gdyż zginęło w cią
gu roku 300 osób od pocisków.
2 pięknego miasta zostało chy
ba piękne wspomnienie. Pasaż
Ciartenbergów nie istnieje, więk
sza ęzęść domów prywatnych
spalona, przedewszystkim dziel
nica żydowska. Budynek ma
gistratu nadpalony, również są
siadujące z nim
kamienice,
Tłumy łudzi, których pożar wy
rzucił na bruk, obozują na uli
cy, gdzie widać mnóstwo ślicz
nych mebli, rozrzuconych w
n ie ła d z ie ,^ ,
Zamożnych mieszkańców ogra
biły wojska rosyjskie do ostat
niego halerza, gdyż, odchodząc,
zabrały im wszystką gotówkę,
której żądali, przyłożywszy każ
dem u rewolwer do piersi. Ra
bunek rozpoczął się we wtorek
o godz. 3 po południu. Żołnie
rze jechali na wozach, wioząc
naftę i ogromne rozpylacze.
Na komendę wpadali do sklepu,
zabierali rzeczy, ładowali je na
wozy, a następnie rozpyloną
naftą oblewali sklep i podpalali.
Ocalały tylko gmachy rządowe,
a więc: dworzec, budynek dy
rekcji kolei (w którym mieścił
się szpital), warsztaty, ogrze
walnie.
Polacy żołnierze, służący w
wojsku rosyjskim, uzyskali od
rządu
specjalne; pozwolenie
utworzenia
dwóch oddziałów
ułanów polskich i ci ułani byli
stacjonowani w Stanisławowie.
Byli oni niejako opiekunami

—

rano

Do Częstochowy.

Osobowy

— 5.01 po poi

Do Katowic.

Pospieszny
Osobowy
Osobowy
Pospieszny
Osobowy
Osobowy

5 .5 5 rano
9 .1 0 rano
12.53 TO poi.
1.35 pO poi.
7 ,3 7 TOiCCZ.
12.07 TOnoc,

Dw orzec Dębliński.
Z Sosnowca do K azim ierza
odchodzą.

OsoboTOy
—

— 6.12 rano
— 3.49 pO pOl.

Z K azim ierza do Sosnowca,
przychodzą.
OsoboTOy
— 5 .4 4 rano
„
—
— 2 .0 6 po pOl.
„ —
------- 6 .1 6 TOiCCZ.

Urząd ptórtdsłcfwi p n tf
v Scsuoxco
ulica Dęblińska Ne 11
grodzka),
m a zajęcie

(Iwan*

dla:
kucharek, służących do
wszystkiego,
oraz potrzebuje
dziewcząt do fabryki za granicę.
Wielką iiość 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.
Tamże poszukują pracy w
kraju.
Szwaczk., praczki, dziewczęta,
do wszystkiego i do dzieci, ku
charki.

ŚWIĄTECZNY

JU S t a n i s ł a w o z y Ł a w D ą b r o w i e
Szosowa 4, przy moście Będzińskim.
— — L_

1LQSTROVBNY TYGODJflK
HClttOR YST.-SflTYfi YCZMY

p o s z u k u je

p r t e d s t a w i c i e ) *
n a Sosnow iec i a g e n t ó w

5 4 -ty R O K
W ydawnictwa

na Będzin i Dąbrową.

w i u n ^S'<IJe 2
fotogrefji z p o jed y n czej c z y z grupy p ortrety
k r e t ltą se p je o le jn e , m u n d u r y na Joto em elji, k o ś c i sl< ni< wej. m a s ie
p e r lo n e j s z k le p o r c e la n ie » op raw ach jak to szp ilk i k r a j o w e !
sp in ki m a n k ie to w e , b r o sz k i, b relo k i, m ed alion y i t. p.

z p r z e sy łk ą p o c z t , k w artaln ie.

Fotografje na pomniki.

REDRKCJR 1 nnniNISTRRCJ.a

Bajecznie tanio.

-

P R E H Q r tE R A T R : R B . 2 .—

WARSZAWA
ul. Nowy-Swiat 27.

W spaniałe pamiątki.

S Z C i EPIENIE
ospy ochronnej,
świeżej krowianki

7li Mlii lukowy M i

odbywa

aią codziennie od g
4 do 0 po poł.
Biednym za pół ceny), w ot
boty (każdego tygodnia) od &
— do e po południu. —a starszego fetezera

Ł ib e im ir D ^ ii n y
podoje do TOfedomości RodziećTO i OpickcnoTO, żc zapi
sy kondjdatek do klas pnygotOTOeveczyeh 1, II, III, IV
s V r o j - poczną się dnia S 3 ł>. m , i odb\TOeć sie bedQ codziennie do 1 w* i - z e ś n i a ,
(oprócz niedziel
i świąt) to kancelarji szkoły (cl. Kowalska 6) od godz.
1 0 — 12 reno i od 3 — 5 popoladnia.

R tsrjlu R arszm k ltg t
ModraejowNkH (JV.« II

11.20 w noc.
9 .5 0

KURJER

Wl«!cai>yfh 1'otografji i poHrrrów

W (ni ninaa fu na

Do Ząbkowic.

Zniszczenie

Ne 179.

| Drcbne ogłoszenia |

W. R e p l iń s k ie j
zapisy od 20 sierpnia. Poprawki i egzaminy od 27 sierpnia r.b.

T W H ltik
budowlany potrzebny d«>
* ® » ł l » l ł a biura architektonicznego.
Oferty tylko piśmienne z podaniem warun
ków do inżyniera M. Szatkowskiego w
Będzinie.

Potriebny uczeńpraktykt

Choroby pł uc ne są u l e c z a l n e
Po wielokrotnych próbach doszli lekarze do wniosku, że je
dynie F a g o s o 1 leczy radykalnie choroby płucne.
Fa& n^ni
° o u oul

za^ecany wskutek tego przez powagi lekarskie
leczy szybko

Qrcnchit, gruźlicę, ]<aszcl. astmę i koklusz.
Sposób użycia przy każdym flakonie.

D ostać w aptekach i sl<łcdcch aptecznych.

T y lk o 3 m urki k w a rta ln ie
kosztuje prenum erata n a „K raj- wychodzący w Lesznie
(Poznańskie). „Kraj" zamówić można na wszystkich pocz
ta c h Królestwa podać należy „Kraj“ aus Lissa (Posen).
„Kraj" wychodzi codziennie jako pismo dla spraw politycznych,
społecznych i literackich.
„Kraj" jest kierującem 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.

Szczepię ospę
ochronną
Instytu tu D-ra S tęp n iew sk ieg o
ul, 3-go Maja róg Starososno
wieckiej dom kolejowy.

R edaktor odpowiedzialny i w ydaw ca Ryszard Monsiorski.

Za pozwoleniem cenzury niemieckiej m, Sosnowca.

HOKTÓŚt

Paweł BR0N1AT0WSK1.
w Częstoehewifl,
przeprowadził

się na ulicą

Św. Panny Marjl t. j. II Aleja
Jfe 21, obok teatru Paryskiego
Choroby ■kórne,i..dróg moczo
wych i weneryczne
Przyjmuje od 0—12 rano 1 od 4 -—? p p
P e c ie od 12—1 po poi

kiernia 0. Wistehnbei

cukierniczą, zaraz en-

D k fllia
po zwiniętym, handlu (wyU n a lja
sprzedaje się) dobre win*
Węgierskie, Tokujskie i inne . Frydryofe
Wiejsaa 10 tamże: kompletne srządzenie
sklepowe 2 dnże wozy 1 bryczka.
i m i n a do ostrzenia nożyczki
* *” *
Y fryzjerskie, brzytwy,
nożyce krawieckie, instrumenty lekarskie'
i t. p Starososnowieeka 84 t Drążkiewicz’

Młody, wysoki,
dofieer .Wojsk , Polskich, pragnie poznać
młodą, ładną panienkę, w celach matry
monialnych (posag niezawadzi); rzeoz tra
ktuje poważnie. Oferty z załączeniem po
dobizny nadsyłać proszę: Biuro Ogłoszeń,
Będzin, Małachowskiego 17 dla .podoficer",

r r a p ę §>ę uczyć

języka niemieckiego, Łaskawe oferty pro
szę składać w Administracji ,®azetyvPol«
skiej* w Dąbrowie lub w filji .Iskry* w
Będzinie pod B. K.
lik ltC S C I P Ś #
n n U S I D I It a
taja 17.

Kowalska poradysumienne 3—6 Kołłą

C ? t f f. I n
Kroją Szycia i Haftu NeO & n u ia
wekowskiej Dęblińska 7 m,..
8. Przyjmuje się zapisy nczennic codzien
nie. Dla pracownio igły ustępstwo.
/A rfjli

wszędzie i prenumeruj Przegląd
Światowy czaBopismc
miesięczne bogato ilustrowane poświęoone>
wszystkim gałęziom wiedzyl Prenumerata,
rocznie 10 rub., półrooznie 5 mb. Redak
cja i administ. Przeglądu Światowego
Dąbrowa Górnicza nl. Sienkiewicza 21.
wydaje o®dzipnnie na
zamówienie mk. 2.50. Będzin, Słowiańska.

Obiady zdrowe
21.

„W obozie jeńców*
R rn ą T iira

pod

*yt»

Ml u o aH l H
łem (wrażenia delega
ta T-wa. Opieki nad polskimi obozami wojen
nymi w Niemczech) J. Jańczyka wkrótce
wyjdzie z druku, którą zamawiać możnzw administracji .Iskry" w Sosnowca. P rat
nabyciu większej ilości odpowiedni rabay

D rukarnia Ryszarda Monsiorskiego.

