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Rok VIII.
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P r e n u m e r a ta w ynosi: Z odno

na l-ej stro
nie wiersz petitow ym . 1.50
na 111-ej stronie- 0.75 fna lV-ej stronie—0.50 f.
n a d e s ł a n e za wiersz
g a m onto* y — mk. 2.50.
Drobne ogłoszenia po 8
fen. za wyraz. Załączenia
po mk. 7.50 od tysiąca.

C e n a o g ło sz e ń :

szeniem rocznie m. 21.60 —
półrocznie m. 10.80—kwar
talnie m. 5.40—miesięcznie
m. 1.80 z przesyłką pocz
tową l m. 80 f. m iesięcz
nie. Cena nmmeru poje
dynczego — 10 fen.

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

Redakcja i Administracja
m ieszczą się pod AT° 1-ym
przy ul. Krzywej w Sos
nowcu. — Telefon N» 298

O d d ziały w ła sn e : w Będzinie
ul. Małachowskiego 9, w Dą

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

browie

ul. Sienkiewicza Ns 6
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m ienione wyżej osoby korzystają z wszelkich praw, przysługu-

SOSNOWIECKI

Szkoła Jfazyczna

K A N C E Ł A R J A

Gimnazjum żeńskiego

J. Krzymowskiej w Będzinie
przyjmaje zapisy no\»owstępających aczentc codziennie
od 5 — 7 do klas — od podwstępnej do 6 R ę c z n ie .

0o klasy podstępnej, przyjmuje się nie umiejące czytać.

Zniesienie ogratiiezcń
mtypolskieh it R o sji'
Sztokholm, w sierpniu.
„Echo Polskie" z 15 lipca do
nosi:
Ograniczenia praw ne wobec
Polaków, poddanych państw,
prowadzących wojnę z Rosją,
przestały wreszcie istnieć. Rząd
Tymczasowy, który zasadniczo
już dawno wypowiedział się w
&ef sprawie przychylnie, który
zaakceptow ał przez poszczegól
nych swych członków projekt
wypracowanego przez Komisję
Likwidacyjną zarządzenia, zno
szącego tego rodzaju ogranicze
nia, na ostatnim swym plenar
nym posiedzeniu w nocy z 29
na 30 czerwca spraw ę defini
tywnie i przychylnie załatwił.
Zarządzenie w spom niane przy
znaje Polakom poddanym państw
wojujących z Rosją, o ile wyka
żą się świadectwem centralnego
wydziału opieki nad jeńcam i
wojennymi i cywilnymi, a więc
organizacji polskiej społecznej,
praw o sw obodnego zamieszki-

m ocarstw

—■ Trzeba wiedzieć — mówił
nam jeden szewc — co to jest
polka i co jest noga polki. Mo
że sobie jeden i drugi poeta
układać wiersze na cześć tak
zwanej nóżki, jakby mu jednak
przyszło do tej nóżki dobierać
kopyto, toby rytm stracił i rymy
pogubił.
Prawda, że tam jedna i druga
Co prawda, Gospoda m iesz noga znajdzie się ładna, tak, że
czańska zakrzątnęła się koło wy odrazu się kopyto dobierze, ale
dawania obiadów tanich i pono reszta — pożal się Boże. Nie
smacznych nawet, ale jest to noga to, ale ironja nogi...
Dlatego też nie wierzę (mówi
kuchnia, nic z dobroczynnością
szewc), by ta zbrodnia się rozpo
wspólnego nie m ająca i nawet wszechniła. Polce m ożna wiele
nie pretendującą na taką nazwę. zarzucić, ale spryt to one m ają
i wiedzą, że ięh nożęta tylko w
Pi nam właśnie chodzi o kuch
bucikach
jako tako się prezen
nię, do której by ew entualnie cos
tują. Pozatym w ęzasie wojny
dołożyć trzeba, gdyż, dopraw dy, polki stały się bardzo oszczędne.
sporo m am y w Sosnowcu ludzi
Noszą buciki tylko na ulicy, przyinteligentnych, którzy, pozostając czym starają się chodzić bardzo
bez zajęcia, literalnie nie m ają mało, bo to pobudza apetyt.
Ani szewc, ani sklepikarz na
co do u st włożyć!
nich się nie dorobi.
Nie chodzi tu o stałą pom oc
Gorzej by było, gdyby m ęż
przez cały czas wojny aż do jej czyźni zarzucili buty. Na nich
ukończenia, ale o chwilową p o  się całe zdzieranie butów opiera.
m oc dla tych, co są w poszuki Ci cały dzień biegają. Je d e n
waniu miejsca i nim je znajdą, goni dłużnika, inny ucieka przed
wierzycielem. Je d e n lata za po
tracą zdrowie i siły bezpowro sadą, inny za dziewczyną. Pi, daj
tnie.
Boże, jak to potrwa dłużej, to
Tstwo dobroczynności w Sos trzeba będzie podnieść cenę o
nowcu, zdaniem naszym, zbyt jakieś 50 m ar.
Zresztąj jak będzie, tak bę
m ało poświęca środków na po
dzie — zakonkludował szewc
moc dla sfer inteligentnych, a m elancholijnie— to jedno wiem
przecież dla przyszłej Polski za napew no, że ostatnie dwie pary
równo ważną rzeczą są ręce ro  butów z m ojego sklepu będę
bocze, jak i głowy, których za darł ja i m oja żona.
inni wówczas i bez m ody bo-,
wiele nie mamy.
so będa chodzili.
Może te słowa nasze trafią
Banzaj.
gdzie należy, pobudzą ofiarność
i pom ogą do założenia instytu
cji, która będzie bardzo, ale to
bardzo na czasie.
____________
<r.)

Nasze sprawy.
0 teatr u Sosnoatett.

Zapisy przyjm uje i wszelkich in
formacji udziela tymczasowa kancelarja szkoły codziennie, od 5
do 7 p. p. przy ul. Chemicznej 2.

jących
poddanym
zaprzyjaźnionyęh.

Je d n o z pism warwszawskich
zamieściło wiadom ość, że Sos
nowiec będzie miał narazie te 
atr. Miał zorganizować zespół
wodewilowy obecny, dzierżawca
gmachu teatralnego, dawny śpie
wak opery prowincjonalnej, p.
J a n Zewadzki.
Po zasięgnięciu informacji u
źródła, okazuje się, że wiado
m ość powyższa jest wyssaną z
palca. P. Zawadzki nie myśli
wcale o organizowaniu żadnej
trupy i zadawalnia się rolą
dzierżawcy, która jest mniej ry
zykowną.
Rzeęz prosta, iż my tu nię
nie m am y do dodania, zauw a
żyć jednak musimy, że Sosno
wiec bez teatru bezwzględnie
obejść się nie m oże i że pro
wadzenie teatru stałego w Sos
nowcu jest konieczne.
Przypominają sobie zapewne
nasi czytelnicy, iż w Sosnowcu
zorganizowane zostało Towa
rzystwo teatralne, które liczyło
kilkudziesięciu członków, Możeby ci panowie, którzy należeli
do tej instytucji, zechcieli dać
znak życia o sobie przez n ad e
słanie do „Iskry" swych a d re 
sów.
Możnaby wznowić działalność
Towarzystwa i pom yślić o zor
ganizowaniu teatru stałego.
Powtarzamy, iż jest to rzecz
niezbędna dla w szechstronnego
rozwoju naszego m iasta.
Na
rzadkich występach gościnnych
poprzestać nam nie wolno.

wania w całej Rosji, oraz znosi
wszystkie ograniczenia
praw
osobistych i m ajątkow ych
i
równa ich z poddanym i państw,
zaprzyjaźnionych z Rosją.
Najważniejsze dwa
ustępy
odnośnego zarządzenia brzmią;
§ 1. Osobom polskiej naro
dowości z wyjątkiem jeńców
wojennych, poddanych państw
wojujących z Rosją, które przed
stawią osobne osobiste świa
dectwo Centralne Wydziału po
m ocy jeńcom Polakom , wydają
m iejscowe władze dokum enty,
wedle przepisów ustawy, upraw 
niające do sw obodnego zamie
szkiwania w całym państw ie rósyjskim.
§ 2. W stosunku do osób
polskiej
narodowości,
które
przedstawią" świadectwo Centr.
________
(r.)
Wydziału pom ocy, jeńcom wo
jennym i cywilnym Polakom
znosi się wszystkie ograniczenia
praw osobistych i majątkowych,
ustanowionych bądź przez roz
Kilkakrotnie już poruszaliśmy
porządzenia
adm inistracyjne
sprawę konieczności otwarcia
władz wojskowych lub cywilnych
w stosunku
do
poddanych kuchni dla inteligencji, ale, jak
państw, wojujących z Rosją. Wy- dotąd, bezskutecznie.

Kronika.

& e lje to n ifi.
„N a b o s a k a " .
Szewcy złym okiem patrzą
się na bosą m odę. Poczytują ją
za blużnierstwo i jeden z naj
bardziej śmiertelnych grzechów.
Ja k o sposób reagow ania na to
bezeceństw o postanowili w dal
szym ciągu gazet nie czytać i
nie używać ich do pakowania
butów.
Ma to być jedynie odw et za
grzeszny zamach na kieszenie
szewękie, w rozpowszechnienie
bowiem tej mody szewcy ani
trochę nie wierzą.

Z Sosnowca.
Z a p o w ie d ź z m ia n y a u ry .
Stacje m eteorologiczne zapowia
dają obecnie zm ianę pogody,
którą po ostatnich upałach uroz
maicić m ają deszcze.
D to g a M ysłow ice — S o sn o 
w iec. Połączenie Mysłowic z
Sosnowcem było już" planow ane
przed wojną. Tymczasem Kato
wice i Szopienice wyprzedziły
pod tym względem Mysłowice,
budując szosę z Sosnowca.
Obecnie, jak donosi „Kattów.
Ztg.“ Mysłowice postanowiły
nie czekać końca wojny, lecz
możliwie najszybciej zbudować
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Z frontu zachodniego.

1

Przejście jeńców angielskich przez rynek w Brugge.

szosę pierwszej klasy z Mysło
wic (Rynek — plac Bliichera)
przez Szabelnię i Radochę do
Sosnowca.
Uskuteczniono już nabycie
odpowiednich gruntów i roboty
oblięzonÓ w ten sposób, by w
lecie 1918 roku droga mogła
być oddana do użytku publicz
nego. Nowa szosa skróci drogę
do Mysłowic o 2 kilometry.
Sprawozdanie ze sprzedaży
kwiatka, urządzonego staraniem
Ligi kobiet w Sosnowcu i Milowicacb w dnju 5 sierpnia 1917
roku. Ze sprzedaży osiągnięto
ogółem; mk. 814,04, kor. 70,25,
walutą ros. rb. 8,78, bilonem
rb. 15,47.
Wszystkim, którzy wzięli udział
w ulicznej sprzedaży kwiatka,
oraz tym, którzy datkami swy
mi przyczynili się do zebrania
powyższej sumy, Liga kobiet
składa serdeczhe podziękowanie.
Nabywanie nieruchom ości
i placów. Pomimo krytycznych
czasów, popyt na nieruchomoś
ci i place w Sosnowcu jest na
der ożywiony, a nabywcami śą
przeważnie żydzi.
Oprócz nieruchomości przy
ul. Czystej, Kościelnej, na Sta
rym Sosnowcu został ' nabyty
plac przy ul. Pruskiej, przestrze
ni 50 prętów kw. z małym domkiem za 50,000 mk.
Rzemieślnicy poszukiwani.
W Sosnowcu brak czapnika,
parasolnika, optyka, zegarmi
strza oraz pracowni krawatów
i bielizny. Osoby, które pra
gnęłyby wyjechać w tym celu
do Sosnowca, proszone są o
zgłoszenie się po bliższe infor
macje do biura To w. „Rozwój",
Kopernika Na 14 m. 1, w go
dzinach od 2 do 4 popołudniu.
Brylanty. Oprócz artykułów
spożywczych poszukiwane są
obecnie brylanty. Jubilerzy żą
dają za nie ceny bajońskie, p o 
wołując się na giełdy brylanto
we w Amsterdamie, które cenę
tych drogich kamieni podniosły
do wysokości niebywałej.
Brylanty skupują u nas spe
kulanci, a mówią nawet, że in
stytucje finansowe umieszczają
chętnie swoje kapitały w tych
kamieniach, w przekonaniu, że
ich wartość po wojnie pójdzie
w górę, podczas gdy różne
banknoty i papiery spaść mo
gą.
Stała się więc rzecz nieby
wała: lokowanie gotówki w bry
lantach, co zawsze poczytywa
no za niekorzystne, nie dawało
ono bowiem
procentów,
a
przeciwnie przy sprzedaży nara
żało na straty.
C ena nafty. Litr nafty kosz
tuje obecnie już 5 mk.
Podwyższenie pensji nau
czycielom . Orócz kierowników

szkół elem entarny^, podwyż
szono również pensję wielu nau
czycielom, obarczonym rodzi
nami.
Zastój u krawców. Wskutek
drożyzny materjałów, jak rów
nież ukończenia się sezonu, da
je się odczuwać w pracowniach
krawieckich zastój.
Ze Związku restauratorów.
Założony przed kilku miesiąęami i zatwierdzony przez władze
Związek restauratorów Zagłębia,
poczynił starania u władz o
umożliwienie im większych za
kupów artykułów żywnościowych
w sklepach komisji żywnościo
wej na zimą.
Organizatorzy motywują po
trzebę zaopatrzenia restauracji
ze względu na odwiedzanie za
kładu przez gości, drożyzną w
ostatnich czasach lokali oraz
związanymi z utrzymywaniem
zakładów takich ciężarami i po
datkami, co nie pozwala obec
nie zakładom z obrotów, utrzy
mać nawet rodzin.
Powrót letników . W tych
dniach wiele rodzin z letniego
wypoczynku powróciło do Sos
nowca.
Transport marchwi. Od kil
ku już dni nadchodzą większe
transporty marchwi i kapusty,
sprowadzane przez handlarzy,
ceny na artykuły te sę stosun
kowo wysokie.
Przyjazd Lubicz - Sarnow 
skiej wraz z towarzystwem do
Sosnowca zapowiedziany został
na d. 14 września. Artyści za
bawią u nas dni cztery.
Na pieniądzach
siedząc,
umarła z głodu! Tytuł jak z
wojennej bajki wzięty a jednak
kryje się za nim fakt autenty
czny. W mieście naszym w
tych dniach umarła z głodu
jedna ze starych naszych oby
watelek. Była to „obywatelka"
w całym tęgo słowa znaczeniu.
Mimo
posiadanej
d o ś ć
znacznej gotówki, obywatelka
ta postanowiła „obywać" się
bez artykułów spożywczych, wo
bec ich nadmiernej drożyzny,
jakiej od urodzenia nie znała.
Ostatnimi dniami przed śmier
cią informowała się stale u
sklepikarzy
„czy nie staniał
chleb. kartofle". Gdy otrzymy
wała odpowiedź przeczącą, oświadęzała że, „woli z głodu
umrzeć, niż tyle ma płacić".
Dotrzymała też słowa, stroska
nej rodzinie pozostawiając w
gotówce kilkanaście tysięcy ru
bli — na pociechę.
Szczęście w nieszczęściu.
Pewien maż, zamieszkały na
Starym Sosnowcu, trudniący się
przemytnictwem, ssypywał prze
mycaną mąkę do beczki, chcąc
tym sposobem dojść odrazu do

grubszej sumy i rozpocząć han
del na większą skalę. Gdy już
beczka była prawie pełna, zna
lazł się kupiec na mąkę i dro
gocenny artykuł spożywczy zo
stał sprzedany. Ale gdy przy
szło do oddania mąki, w becz
ce okazała się... dziura.
Zdziwienie
pokrzywdzonego
nie trwało długo, gdy przeko
nał się, że prócz mąki, zawie
ruszyła mu się gdzieś i żona.
Gdy sąsiedzi zaczęli się śmiać
z niefortunnego kupca, tenże
odrzekł filozoficznie: „na jed
nym, straciłem, tofn na drugim
zarobił".
Echa zagubionych pienię
dzy. Proszeni jesteśmy o zazna
czenie, że pieniądze, które mia
ły zginąć w remizie straży miIowiekiej, były zostawione gdzie
indziej. Poszkodowany Szuster
(nie Szulc, jak mylnie nam po
dano) nie pamięta, gdzie pie
niądze zostawił, w każdym ra
zie nie zostawił ich w remizie
strażackiej.
Przyczyny chudnięcia. W
czasach nieograniczonych wprost
środków
zastępczych, muszą
chemicy nadzwyczaj uważnie
badać, aby podawane potrawy
odpowiadały także wymaganiom
hygjeny.J Ogólnie notowany we
wszystkich sferach ubytek ludzi
na wadze, ma swe źródło nietylko w samym pożywieniu i je
go ilości, albowiem nie brak
jest ludzi, którzy obecnie znacz
nie więcej, aniżeli przed wojną,
jedzą a mimo to chudną w gwał
towny sposób. Powodem tego:
z jednej strony zasadnicza zmia
na
stosunku najważniejszych
materji odżywczych w pokar
mach, jak białka, tłuszczów, soli,
węglowodoru i t. d., z drugiej
mała zawartość materji odżyw
czych. Organizm pracuje zna
cznie intensywniej, proces spa
lenia znowu postępuje znacznie
szybciej. Ponadto, w bardzo licz
nych wypadkach, na chudnięcie
wpływa częściowe zatrucie orga
nizmu, dotychęzas przynajmniej
prawie zawszę zapoznawane u
nas, a przynajmniej lekcewa
żone.
W publikacjach urzędu zdro
wia w Niemczech zwraca refefent uwagę na coraz liczniej
przytrafiające sie obecnie za
trucia ołowiem. Powstają one z
tego powodu, iż w zastępstwie
miedzianych kotłów i naczyń
kuchennych używa się do goto
wania niewłaściwych przyborów
z nieodpowiedniego materjału.
W bardzo wielu wypadkach
naczyniom kuchennym brak jest
nawet najzwyklejszej emalji. Na
czynia żelazne psują smak po
traw, ołowiane i cynkowe, lub
chociażby tylko z przymieszką
tych metali, są wprost niebez
pieczne dla zdrowia. Dlatego
pilnie uważać należy, aby na
czynia kuchenne, będące obec
nie w braku innych w użyciu,
były należycie powleczone emalją i odnośnie do swej za
wartości
ołowiu odpowiadały
ustawowym wymaganiom.

Z Będzina.
Z Rady m iejskiej. Wyzna
czone posiedzenie Rady miej
skiej na wtorek d. 7 bm. nie
doszło do skutku, z powodu
przybycia mniej niż
połowy
radnych, co według regulaminu
Rady nie może dać uchwałom
mocy prawnej, o czym zako
munikował radnym przewodni
czący p: Weinzieher. W spra
wie formalnej zabrał głos radny
p. Pejsachson i d o m ag a, się
prowadzenia obrad, gdyż posie
dzenie to można uważać za
zwołane w drugim terminie,

ponieważ prawie że cały po
rządek dzienny był już omawia
ny na poprzednim posiedzeniu,
co w myśl regulaminu pozwala
na posiedzenie obrad — jako
w drugim
terminie — bez
względu na Ilość przybyłych
radnych.
Radny p. Szeftel popiera ten
wniosek,
przeciwko któremu
wystąpił przewodniczący p. Wein
zieher i wyjaśnia, że z formal
nych względów posiedzenie to
nie może być prawomocnym,
gdyż porządek dzienny, aczkol
wiek znany jest z ’ poprzednich
posiedzeń — to wpłynął on te
raz w nowej formie.
Po wymianie jeszęze kilku
zdań między radnymi a prze
wodniczącym, posiedzenie uzna
no za nieprawomocne i w kon
kluzji przewodniczący — wobec
ważnych do omówienia spraw
— naznaczył na czwartek d. 9
bm. posiedzenie nadzwyczajne.
Oprócz tego przewodniczący
zwraca uwógę radnym, żeby
punktualnie przychodzili na po
siedzenia, nie jak dotąd z go
dzinnym opóźnieniem, w prze
ciwnym razie postawi pod obra
dy projekt stosowania odpo
wiednich kar za opóźnianie się,
co wpłynie na punktualność.
Jak można zaobserwować z
ostatnich paru posiedzeń, wśród
niektórych radnych daje się
odczuwać obojętność, czy też
pewne
przesycenie
pracami
miejskimi, z ęzego wynika za
niedbywanie obowiązków, które
na siebie przyjęli, jako radni; i
jeśli nadal ta obojętność będzie
pielęgnowana, to gospodarka
miejska może bardzo na tym
ucierpieć.
#
B. J.

Z okolicy.
W ieści z Rosji. Werner Bo
lesław serdecznie dziękuje żonie P e 1 a g j i W e r n e r ,
w Ząbkowicach, ziemi piotr
kowskiej. Wie, że zdrowa, pie
niądze otrzymała! Czy otrzymu
je pieniądze od zarządu drogi
wiedeńskiej w Moskwie? Czy
potrzebne pieniądze? Prosi o
dalsze wiadomości. Pracuje na
kolei Aleksandrowskiej, na po
ciągu inżyniera Rabka.
Blinkiewicz Roman zawiada
mia żonę w Ząbkowicach, że
ogłoszenie
czytał;
j e s t
zdrów. Czy dzieci chodzą ;do
szkoły. Czy otrzymuje pienią
dze od zarządu drogi wiedeń
skiej? Andrzej w Charkowie,
Prosi ojęa i brata w Będzinie
o
opiekę nad żoną.
Pra
cuje na kolei Aleksandrowskiej
na pociągu inżyniera Rabka.
W alenty Miśzfa, żołnierz
armji rosyjskiej, prosi księdza
proboszcza parafji Zawiercie o
zawiadomienie żony Stefanji i
rodziców w Zawierciu przy ul.
Kopernika, jest te zdrów. „Pisa
łem wiele listów,podpowiedzi nie
otrzymałem. Tęsknię bardzo i
proszę o wiadomości tą samą
drogą."
W ęgiel brunatny. W magi
stracie warszawskim poruszona
została sprawa eksploatacji na
własne ryzyko bądź przez odpo
wiedniego przedsiębiorcę kopalń,
opuszczonych przez koncesjonarjuszy. Do kopalń takich na
leży przedewszystkim kopalnia
„Nierada" pod Zawierciem, któ
ra w swoim czasie dostarczała
węgla brunatnego do fabryk w
Zawierciu.
Koncesjonarjuszem
kopalni jest p. Strzeszewski. Z
kopalni tej można * wydobyć
około miljona pudów węgla
rocznie. Magistrat wydelegował
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na miejsce inż. Siiczotkarskiego,
oraz polecił komisji, złożonej
z pp. burmistrza P. Drzewie
ckiego, ławników: M. Rundsteina,
T: Toeplitza, A. Weisblatta^ i
radnego Edw. Natansona, roz
ważyć projekt szczegółowo, po
rozumieć się z p. Strzeszewskim
i ustalić warunki eksploatacji.

Francuskie kopalula i half
w Zagłębiu.
Wobec zamierzonej
przez
władze okupacyjne odwetowej
likwidacji zagranicznych przed
siębiorstw górnięzych w Polsce,
przyczym jak wiadomo wyszły z
Rady Stanu starania o nabycie
ich na rzecz skarbu państwa
polskiego, „Gaz. Polska" przy
pomina, o jakie przedsiębiorstwa
idzie i jaki jest ich majątek.
Je st ich razem sześć następują
cych:
T o w. k o p a l ń
węgła
C z e l a d ź . Było ostatnimi cza
sy własnością akcjonarjuszów
francuskich.
Kapitał akcyjny
3.750.000 frank., fundusz amor
tyzacyjny 2.521.354 fr. Własnoś
cią T-wa jest kopalnia „Czeladź".
Produkcja roczna przed wojną
ponad 600.000 ton.
„H r. R e n a r d " .
Jedno z
najstarszych w Polsce przedsię
biorstw węglowych. Pierwotnie,;
po założeniu przez hr. Renarda,
niemieckie. Po roku 1884 więk
szość kuksów -przeszła w ręce
rrancuskie. Własnością T-wa są
prócz kopalń, 1 fabryka rur i 1
browar. Kapitał akcyjny 7.686.873
rb. Dywidenda w r. 1912il3 wy
nosiła 400.000 rb. Do T-wa na
leży kopalnia „Hr. Renard" (pro
dukcja 662.472 ton) i Andrzej JL
(produkcja 41.729 ton).
Tow.
Hr. Renard, Tow. franko-włoskie
i Huta Bankowa stanowią kon
cern żelazny od Credit Lyonnais.
Tow.
Sosnowieckie
w S o s n o w c u znajduje się
w rękach franęuskich. Posiada
kopalnie węgla i galmanu oraz
huty cynkowe. Kapitał akcyjny
w roku 1912113 — 9.750.000 r.
w czym obligacji 5.312.437 rb.
Dywidenda 12 proc. Do T-wa
należą kopalnie: Niwka (produk
cja 427.796 ton), Klimontów I
(prod. 186.186 ton.), Klimontów
11 (prod. 278,27) i Klimontów HE.
Dalej Mortimer (203.161 ton) i
Milo wice (647.835 ton).
Tow. f r a n k o - w ł o s k i e
założone również przeważnie ka
pitałami francuskimi. Wydzier
żawiło od rządu rosyjskiego na
lat 90 Koszelów, oraz nabyło
kop. „Paryż".
Tow.
franko-ruskie
również w rękach francuskich*
Dzierżawi kop. Reden i Tadeusz,
kopalnie galmanu i huty cynko
we. Kapitał akcyjny wynosił w
r. 1912(13 - 2.250.000 rb.; fun
dusz amortyzacyjny 2.316.653 rb.
„ H u t a B a n k o w a " — do
starczała
poprzednio głównie
materjałów wojennych dla Rosji.
Kapitał akcyjny 7.425.000 rb.;;
fundusze amortyzacyjne 372.788rub.
Fundusze
rezerwowe
1.633.863 rb. Tow. „Huta Ban
kowa" zależne od Credit Lyon
nais,

ftófcne tfie£ei«
Akcja palestyńska. Prasa
żargonowa donosi, że ukończo
no już 3 tygodniową akcję pa
lestyńską w Warszawie i Kró
lestwie Polskim.
Akcja polegała na skierowa
niu pieniędzy na rzecz Palesty
ny i plebiscycie, domagającym
się „Palestyny dla żydów". Agi-**
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Rycina nasza przedstawia wizytę cesarza Karola na froncie
galicyjskim. Cesarz i król Karol (1) z dowódcą armji hr. Bothmerem (2) i z komendantem korpusu Hofmanem (x) dokonywa
przeglądu kolumny szturmowej w okolicy Tarnopola.

Wybuch amunicji
pod Krakowem.
48 zabitych.
„Deutsche Warsch. Zeitung"
^donosi:
Dziś o godz. 7 m. 30 rano
pokojowe magazyny amunicji
śNr. 16 i 17 koło Mogiły (7 km.
na wschód od Krakowa) skutikiem wybuchu zostały zupełnie
zniszczone. Przyczyną jest praw

Co powiadają
rosjanie.

Sprawę rozstrzygnąć możnar
na podobieństwo zatargu norwesko-niemieckiego, drogą wy
miany zdań.

SZTOKHOLM. (WAT,) Grzę
dowy komunikat rosyjski z dnia
7 b. m.:
Front zachodni: Na zachód od
Szwajcar]a uważa
Brodów odparliśmy nieznaczne
ataki nieprzyjaciela. Na półno
pokój za bliski.
co-wschód od Czerniowiec, w
BERN. „Berner Tagbtatt" do
okolicy Toporowce i Rarańczy
nosi:
Gmina Pelsberg, chcą©
wysunięte oddziały nasze podję
ły ofensywę i odrzuciły nieprzy usunąć ze szkół wojsko, posta
jaciela id o pomienionych wsi. nowiła zbudować dla wojska
BERLIN. Z g fd ^ n cf k w a  Potym przeciwnik rozpoczął atak baraki.
znacznymi siłami i zmusił nasze
Rząd związkowy odmówił’ sub
tery donoszłj:
wojsko do powrotu na główne
wencji
na ten cel, motywują©
Zachodnia widownia wojny. stanowiska. Ponieważ nie mo
gliśmy zabrać zdobytych dział, odmowę uwagą, że wojna zbli
Grupa wojsk. ks. Rupprehta. przeto popsuto je. Na południe ża się ku końcowi.
od Czerniowiec nieprzyjaciel roz
Na froncie bitwy we Flandrji począł ofensywę przedewszystwalka ogniowa j znowu wzmogła kim w okolicy doliny Seretu i
się wczoraj wieczorem do więk Suczawy, gdzie wypiera nasze Z powodu konferen
wojsko. Przeciwnik zajął wiele
szej gwałtowności.
cji w Sztokholmie.
W odcinku nadbrzeżnym po wsi i miasto Radowce. Próby
przeszkodzenia nieprzyjacielowi
BERN. (WAT.) Według „Avan~
ogniu huraganowym
anglicy w posuwaniu się naprzód w
podjęli w nocy mocnymi siłami okolicy na północo-zachód od ti“ , deputowani Rady robotni
ków i żołnierzy oświadczyli, i i
natarcie z Nieuport w kierunku Redowiec nie doprowadziły do niechcą, aby konferencja sztok-®
północnym i północo-wschod- pomyślnegu skutku.
stała się zgromadze
Front rumuński: Nieprzyjaciel hotmska
nim; w walce zbliska, odrzuco
niem, któreby wyrokowało o od
posuwa się dalej w kierunku
no ich.
na Kimpolung. Z powodu za powiedzialności za wojnę. Nie
Między Draibank, na północ wodności wielu naszyęh oddzia chcą oni w Sztokholmie prawic
mów umoralniająęych, lecz unym - wschodzie od Bixschoote, łów byliśmy zmuszeni cofnąć prawiać politykę na podłożu so*
a Freezenberg nieprzyjaciel z się nieco na wschód. Nieprzyja cjalistycznym i proletariackim ..
ciel przekroczył Bystrzycę pod
zapadnięciem zmroku podejmo Breczeni.
wał wielokrotnie silne zatarcia
częściowe na linje nasze; i tu
Strajki polityczne
taj został on wszędzie odparty
Chiny wypowiadają
w Rosji.
i poniósł znaczne straty.
wojnę.
SZTOKHOLM.
Donoszą tu„
W Artois ożywiona akcja
AMSTERDAM. „Associated że w Rosji południowej, głównie'
ogniowa między kanałem la
Press" dowiaduje się z Pekinu, zaś w zagłębiu donieckim, wy
Bassee a Scarpe.
że tymczasowy prezydent chiń
Angielskie
natarcie wywia ski wyraził w czwartek swą buchło olbrzymie bezrobocie.
dowcze, skierowane przeciwko zgodę na przyjętą jednogłośnie
kilku odęinkom tego frontu,
rezołucję gabinetu w sprawie
wypowiedzenia wojny Niemcom
spełzły na niczym.
W łodzimierz
i Austro-Węgrom.
Grupa niem. następcy tronu.
®
S*8R»wiee, Sławkowska 7,
W godzinach wieczornych
U
J
wykonywa
szacar«kl abezożywił się ogień wzdłuż <Ihe- Jeszcze jedna wojna!
f§ j pieczeniowe dla Towarz.
min des Dames.
wzajemnych ubezpieczeń
AMSTERDAM. Z Paryża do
rządowych ® Krófestasie.
Na wschodnim brzegu Mozy noszą, że rzeczpospolita Liberja,
odważne przedsięwzięcie b adeń-' która zerwała z Niemcami sto
skich oddziałów szturmujących, sunki dyplomatyczne w d. 10 • • • • • • • i m
lipęa, ogłosiła obecnie wojnę1
które wtargnęły do silnie ob przeciw Niemcom.
warowanego lasu Caurieres, da
(W Uberji znajduje się wiele
ło w zysku pewną ilość jeńców.. osad handlowych niemieckich i
o ich zniszczenie chodzi angli
W schodnia w idow nia w o jn y
kom i amerykanom,
którzy
zdołali skłonić to państwo nefrontu generała-fełdmarszałka grów do stanowczego zerwania
Sosnowiec, Starososnowiecka 14
ks. Leopolda Bawarskiego.
z Niemcami).
Nie było żadnych większych
operacji bojowych.
tt »
Szczepienia ochronne i iecz£
Front ar cyksięcia Józefa.
Niemcy B H iSZpcŁUj3 . nlcze przeciwko czerwonce.
Karpatach lesistych pułki au*
GENEWA. Prasa hiszpańska rzą—■■■■■
i
i
strjackie owładnęły w szturmie dowa wstrzymuje się od wszel*
kilkoma wytrwale bronionymi kich komentarzy w stosunku do
noty niemieckiej, dotyczącej in
wierzchołkami gór.
podwodnej młodej, wesołego usposobienia*
Na południe od Mgr. Casjnu- ternowania łodzi
„B. 23". Natomiast organy Ro- znającej gruntownie język nie
lui i na północ od klasztoru ntanonesa, w szczególności zaś miecki, poszukuje się na stałe
Lepsa odparto nowe natarcia
„Liberal*, wzywający rząd do w okolice Sosnowca od 1-go
września r. b. do jednego
rumuńskie.
zajęęia stanowiska energiczne
go. Jednakże i te pisma stwier
io « a r o e h t o p o f t .
Grupa wojsk generała-fełd- dzają, że niema powodu do zer
Pożądana jest znajonsaść szycia i re
marszałka von Mackensena. wania stosunków między Hiszbót. Oferty nadsyłać do Administracji
pisma dla r*. K.
W miejscu wdarcia się do li- panją a Niemcami.
nji nieprzyjacielskich na północ
od Foęsani walczono zacięcie.
I^ o k a rz e d e n ty śr u
Rozszerzyliśmy nasze zdobycze.
Rosjanie i rumuni podejmowali
silnę, lecz bezowocne kontrata
ki, w których, jak stwierdzono
przez jeńców, brało udział 12
pułków.
‘mają honor zawiadomić, że od dn. 1 sierp n ia d o 15 w rześnia
Front m aced oń ski
r. b. przyjmować będą w lecznicy przy ulicy Małachowskiego
Nic nowego.
Ha 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.

Komunikat niemiecki.

«r »

stacja odbywała się w 400 z gó
rą miejscowościach. Komisja,
utworzona w tym celu przy
warszawskim komitecie central
nym, wydała około pół miljona
egzemplarzy odezw i afiszów.
D ezynterja w Łodzi. Dzien
niki łódzkie donoszą:
Istniejący przy Pogotowiu ra
tunkowym
oddział przewozu
chorych, w pierwszych czterech
dniach b. m. przewiózł do szpi
tala przeszło 180 chorych, po
między którymi przeważała wiel
ka ilość chorych na dezynterję,
panoszącą się w mieście wsku
tek nadmiernego spożywania
surowizn i niedojrzałych owoców.

cjatywa jest po stronie niemiec
kiej.
Na froncie wschodnim fwaiki
ilpośuwanie się wojsk sprzymie
rzonych trwają dalej, aczkol
wiek
rosjanie w niektórych
miejscach Ustawiają nadzwyczaj
zacięty opór.

M i s r.

dopodobnie samozapalenie się
skutkiem anormalnego gorąca,
(wczoraj 45 stopni R. wsłońcu).
Eksplozja naktąpiła w magazy
nie amunicji 16. w którym nie
pracowano. Niestety, od tej ubole
wania godnej katastrofy padło
48 osób wojskowych. Ilość ran
nych wynosi 4 ciężko i 3 lekko
ranne osoby wojskowe i 3 cy
wilne.
Ostrzega się publiczność przed
wstępowaniem na odgraniczony
obszar, gdyż pewna ilość pocis
ków, które jeszcze nie eksplo
dowały, rozrzucona jest w sze
rokim okręgu, Poruszanie tych
pocisków grozi niebezpieczeń
stwem życia.
Roboty odczyszczające będą
przeprowadzone przez fachowe
organy możliwie szybko, aby
prace w polu nie doznały zwło
ki,

Kradzież dzwonu.
Do „Beri. Tgblttu" donoszą
z Poznania, iż w Zaprtowie (?)
skradziony
został największy
dzwon, przygotowany do wysył
ki. Dotychczas złodziei nić wy
kryto.

#

Przybylski
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’Ukarz weteryitarji

Be k k e r
p o w ró c ił.
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WOJNA
Sytuacja ogólna.
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Telegramy iskrowe francuskię
i angielskie pełne są.tóoprawda,
pochwał dla ofensywy koalicji,
podnoszą też działalność tanków,
zapominają jednak dodać, że
tych potworów pancernych zgi
nęło w pierwszych 4 dniach
ofensywy aż 25!

Jak wiadomo, brzegi Flandrji
m ają dla Niemiec ogromne zna
czenie, jako podstawa dla ope
racji łodzi podwodnych. Anglicy
rozumieją doskonale, że gdyby
im się udało podstawę tę po
siąść, -to tym samym osłabnąćby
Już w dniu 6 b. m. ataki
musiały nieęo operacje morskie
nurkowców, topiących ycodzien- angielskie we Flandrji osłabły,
nie. od ’25 do 30 tysięcy tonn. osłabł też ogień artylerji, nie
Trwające od tygodnia opera przekraczając siły zwykłej strze
cje angielskie przeciw tej pod laniny. I ’
stawie walki podwodnej nie da
Ostatnie sprawozdania angiel
ly żadnego pozytywnego wyni skie i francuskie mówią też sta
ku, pomimo zmarnowania ogrom le jjo odparciu ataków niemiec
nej ilości amunicji,
kich, co dowodzi, że znów ini

2ofj& ?areIntayio«a
i jlega ?ere!m an<S#na
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n a d u ż y c ia a n g lik ó w ,

BsztM jazdy pociągów

potrzebne

odchodzących z Sosnowca.
D w orzec W iedeński.

3

1

Mmm
Na rysunku widzimy zdjęcie, dokonane przez lotnika nie
mieckiego z wysokości 5 tys. metrów.
Na fronęie flandryjskim widzimy balon angielski na uwięzi
tn), a w oddaleniu 50 metrów od balonu dwa baraki (B i C)
mające oznaki czerwonego krzyża.

Peregrynacje wielkich
książąt.
SZTOKHOLM. Rząd tymcza
sowy zezwolił [w. ks. Michałowi
Weksandrowiczowi, bratu eks-<
cara, wraz rodziną, zamieszkać
w Finiandji. Odmówiono tego
jednak Marji Pawłównie, której
polecono przebywać na Kauka
zie.
^

Brusiłow pod sądem
wojskowym.
ROTTERDAM. „Echange Te
legraph" donosi z Petersburga:
Ma żądanie Rady robotników i
żołnierzy, Brusiłow, wraz z ca
łym sztabem oddany został pod
sąd wojskowy. Madto udzielono
dymisji licznym oficerom sztabu
generalnego kwatery głównej.

Straszne cyfry.
„Roboczaja Gazie ta" ogłasza,
że dotychczasowe straty Rosjan

w czasie odwrotu w Galięji wy
noszą 320,000 ludzi. Cyfra ta
nie jest jeszęze całkowitą, gdyż
walki trwają jeszcze. Pismo są 
dzi, że po tych olbrzymich stra
tach powinna Rosja zawrzeć po
kój.
„Dien“ potwierdza, że VII armja, wobec szybkości odwrotu,
straciła cały park artyleryjski,
który dostał się w ręce nieprzy
jaciela nieuszkodzony.
„National Zeit." donosi z nad
granicy rosyjskiej:
„W Petersburgu skonfiskował
rząd tymczasowy olbrzymie iloś
ci broszur
i pism ulotnych
przeciwko wojnie. Jedna z tych
broszur i p. t. „Masowe mordy
w Galicji" podaje straty wojsk
rosyjskich na froncie w Galicji
wschodniej, wymieniając dokład
nie, każdą informację. Autor bro
szury zarzuca Korniłowowi, że
jego terror wśród armjl połud
niowo-zachodniej
przyśpiesza
tylko rozkład wojsk.
W czasie od 26 czerwca do
18 lipca — powiada wspomnia
na broszura — na rozkaz Kiereńskiego rozstrzelano 24,000
żołnierzy i oficerów za bunt i
dezercję".

Urząd p o M ic h n pricy
w Sosnowcu
ulica Dęblińska Na 11
grodzka),
ma zajęcie

Dw orzec Dębliński.
Z So siew ca do Kazimierza
odchodzą.
Osobowy
-— 6.12 rano
•
—
— 3.49 pO poi.
Z Kazimierza do Sosnowca,
przychodzą.
Osobowy
— 5.44 reno
„
—
— 2.06 po poi'.
»
— — 6.16 wiecz.

Zamówienie na dostawę

W Ę « Ł
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dla:
kucharek, służących dó
wszystkiego,
oraz potrzebuje
dziewcząt do fabryki za granicę.
Wielką ilość 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.

PCZRIiŻETOHY"
dla szk ól tow arzystw it ultoralnych i sportow ych. Oraz
do celów kwesty ulicznej

ILU STRO W AN Y TYGODNIK
B U M O R Y ST.-SA TY B Y C ZN Y

wykonywa

54-ty ROK

Jedyna w Zagigbiu Fabryka Syt. lei,

Wydawnictwa

Goldberd i Kucyński
S o s n o w ie c

PRENUMERATA: RB. 2.—
z przesyłką p o c z t, kwartalnie.

WARSZAWA
ul. Nowy-Swiat 27.

S zczep ię o sp ę
ochronną
instytutu D-ra Stępniewskiego
ul, 3-go Maja róg Starososno
wieckiej dom kolejowy.

,]H. Duńczyk.

P rz e ja z d

| Drobne ogłoszenia

R ED AK CJA I AD M INISTRAC JA

•
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T f tP h n ilf

budowlany potrzebny
I C v lin ill
biura architektonicznego.
Oferty tylko piśmienne z podaniem warun
ków do inżyniera M Szpikowokiego w
Będzinie.

P n łP 7 fih n W

uczei 08 PrBktT'k«-

* U li
cukierniczą, zsraz ou
kiernia 0. Wistehsbe.

0 1 (3 7 1 3
zwini^ mhandlu (w yU H fflfc J o
sprzedaje sięj dobre wina
Węgierskie, Tokajskie i inne Frydrych-'
W iejsia 10 tamże: kompletne urządzenie >
sklepowe 2 duże wozy i bryczka.
7 f i f i l n o l s z k*ią*k® żywnośoiowa wy»
f c O y i l i ę i a dsna przez kop. Renard'.
Ba im;ę Józefa Latoss.
H f i 7 i A i 9 m ^ N W J * ® «nflie!8kieU U A I C I d l l l g0 metodą łatwą i kró
tką. Oferty w Redakcji pod L 100.

Weterynarz

w Będzinie ulice
Sieleeka JVs i udziela porad w leczeniu1
chorych zwierząt.

Filja „Iskry"
w Sędzinie,
przyjm uje w szelkie z e m ó
*icD i§ lp ch o d zęcr w z a k re s
ro b ó t d ro k a rsk lc h .

ARTYSTYCZNE ATELIER
fo to g r a fji J p o r tr e tó w

L . ^ ta n i^ ła w c z y k a w D ą b } o w ie
Szosowa 4, przy moście będzińskim.
p o s a s u l i łj je

......

przedstawiciela
na Sosnowiec i a g e n t ó w

na Będzin i Dąbrowę.

1 Jr®żdej lotogrefji z pojedynczej czy z grupy portrety
kredką sepja olejn e, nnniatary na foto emelji, k ości słi niemej, m asie
perlom ej, szk le p orcelan ie » oprawach jak to szpilki kraw atowe,
spinki m ankietow e, broszki, breioki, medaijony i t. p.

■■■

Zgłaszać się tylko z poważnymi
referencjami do Biura Elektrow
ni. Sosnowiec, Sienkiewicza 11.

KURJER
Ś W IĄ T E C Z N Y

przy uL 3-go Maja 10 vis a vis
dworca D, Ź. W. W,

Bajecznie tanio.

w śre d n im w ieku,,
żonaty z keucjq, posiedejący język niemiecki w m o^ie.

Zgłaszać do Biura Elektrowni,
Sosnowiec, Sienkiewicza 11.

J. R u c i ń s k i

"

w o ź n y

95 cm. lab większe
kryte saknem.

Kantor wymiany pieniędzy

F o to g r a fie

(Iwan-

x

A

w ie c z n y c h

POTRZEBNY

b i u r k o

Do W arszawy.
Osobowy
— 7.07 reno
Pospieszny —
10.57 reno
Osobowy
— 12.06 w pot
Osobowy
— 6.50 w k cz.
Pospieszny — 11.20 w noc.
Do Ząbkowic.
Osobowy
— 9.50 rano
Do Częstochowy.
Osobowy
— 3.01 po poł
Do Katowic.
Pospieszny — 5.55 rano
Osobowy
— 9.10 reno
Osobowy
—
12.53 w poi.
Pospieszny — 1.35 po poi.
Osobowy
— 7.37 wieez.
Osobowy
— 12.07 u? noc.

Strajkuje około 200,000 robo
tników i robotnic. Aczkolwiek
wystawiono żądania ekonomicz
ne, jednakże bezrobocie posiada
pokład polityczny.
Liczni przedsiębiorcy uciekają
z okręgów, objętych strajkiem,
zaś kierownictwo przedsiębior
stwami obejmują komitety ro
botnicze,
Do bezrobocia przystąpili rów
nież w wielkiej liczbie pracow
nicy koięjowi.
Zaopatrzenie w węgiel wię
kszych miast jest poważnie za
grożone. Odbywają się bezu
stannie manifestacje pokojowe.
Między strajkującymi, a t. zw.
„armją górniczą", która zaprzy
sięgła wierność rządowi tymcza
sowemu, doszło do krwawych
tarć. Z obydwu stron jest wie
lu ranionyęh i zabitych.

Na 181.

n a p o m n ik i.

W spaniałe pamiątki.

Lekcje stenografji pol-

SI f iAt
Q lilD J

adz*el®ln pojedynczo {^zbiorowo.
Zgłoszenia w redakcji pod Z,

Do sprzedania

tanio folwark 90 mórg z obsiewami,
mórg starego lasu, zagajniki, łąki. ogród,
sadzawka, budynki, inwentarz żywy, przy
rządy gospodarcze, blizko Częstochowy, 2
wiorsty od szosy. Wiadomość, ul. Jasnogór
ska > 618 tóg Teatralnej Polak,
U n a n i n M n ł n l zawiadamia Ignam d r O M H i ę i c l cego Kowalskie
go, że wiadomość z Tarnopola otrzymałem..
Jesteśmy zdrowi. Siostra Uarjanna umarła,
l i i i I Włz?dzie i prenumeruj Przef c ę j t l f f l j giąd
Światowy czasopismo
miesięczne bogato ilustrowane poświęcone'
wszystkim gałęziom wiedzy! Prenumeratarocznie 10 rub., półrocznie 5 rub. Redak
cja i administ. Przeglądu Światowego
Dąbrowa Górnicza u), Sienkiewicza 21.

„W obozie jeńcftw"
R r f t Q 7 |ir f i
P°d powyższym tyto.
D l U M I il ©
iem (wrażenia delega
ta T-wa. Opieki nad polskimi obozami wojemnymi w Niemczech) J. Jadczyka wkrótce
wyjdzie z druku, którą zamawiać możnz.
w administracji .Iskry" w Sosnowcu. Prat
nabyciu większej ilości odpowiedni rabay

Obiady zdrowe S S . Z
Ważne dla Spółek, Stowarzyszeń,
Kupców z Prowincji.
Załatwiamy wszelkie zlecenia z prowinęji, dotyczące zakupów,
jako tez sprzedaży artykułów każdej gałęzi przemysłu i ban
co
j • dlu na f achunek w}0sny i komisowy.
Ekspedycja wszelkich towarów kolejami. Uprzejmie prosimy
o łaskawe kierowanie swych komisjonerów po wszystkie toŁ
d° naSZ6J
\ 3 °.si.ą 9n3 W* P- P- oszczędność na
kosztownym przewozie końmi 1 różnicy w cenach. Prosimy żą
dać ofert na towary, które do zakupów nie obowiązuj-ą.

Spółfca M w U y fo r ó w jZljrseśejan
K rólestw a P olsk iego,
Warszawa, Boduena 4.

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

zamówienie mk. 2.B0. Będzin, 8łowiaósk&

____

21.

Pragnę się uczyć
języka niemieckiego. Łaskawe oferty pro-szę składać w Administracji „Gazety,.Pol
skiej* w Dąbrowie iub w filii .Iskry" w
Będzinie pod B. K.

Do sprzedania

«
konny do prądu stałego.
kra* Dąbrową.

motor elek*
tryczny dwu
Wiadomość „Is

i o M i i i a do ostrzenia nożyczki.
I I
jlliliję
fryzjerskie, brzytwy,,
nożyce krawieckie, instrumenty lekarskie
l t, p Slarososnowiecka 84 LDrążkiewicz'

Akuszerka S’ST JT X

ta ja 17.

Drukarnia Ryszarda Monsiorskiego.

