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Rok VIII.
P re n u m e ra ta w ynosi: Z odno
szeniem rocznie m, 21.60 —
półrocznie m. 10.80—kwar
talnie m. 5.40—m iesięcznie
m. 1.80 z przesyłką pocz
fową l m. 80 f. miesięcz
nie. Cena numeru poje
dynczego — 10 fen.

C ena ogłoszeń: na l-ej stro
nie wiersz petitow ym . 1.50
Da 111-ej stronie- 0.75 f.
.na IV-ej stronie—0.50 f
n a d e s ł a n e za wiersz
garmontowy — nik. 2,50.
Drobne ogłoszenia po 8
len. za wyraz. Załączenia
po mk. 7.50 od tysiąca.

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

Redakcja i Administracja
mieszczą się pod Na 1-ym
przy u l Krzywej w Sos
nowcu. — Telefon Ne 298

Oddziały własne: w Będzinie
ul. Małachowskiego 9, w D ą
brow ie ul. Sienkiewicza J'Js 6

Adres dla listów i depesz:
„Iskra*, Sosnowiec.
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POD KIERUNKIEM WIKTORA MONSIORSKIEGO.

BIURO TECHWICZ1E

„M ETEO R "
Sosn ow iec,
F

ulica W arszawska
O Ł E C A .:

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

Cfiytia

«•

W ciągu obecnej wojny, wszys
tkie narody zdały przed historją
egzamin swojej dojrzałości. A
chociaż ten lub ów naród po
stawił na kartę ęałe swoje jes
testwo i dziś żyje tylko jeszcze
wiarą w sprawiedliwość Europy,
niemniej egzamin dał wyniki
dodatnie, jeżeli weźmiemy pod
uwagę wewnętrzną moc jego i
spoistość.
Myśmy również wystawieni
zostali na próbę w tej ciężkiej
dla całego świata chwili. Egza
min nasz jednak nieskończony;
a z dotychczasowego Iprzebiegu
naszej działalności [politycznej i
jej {rezultatów szare i smutne
wysuwają się horoskopy. Jeżeli
przebiegniemy myślą cały okres
wojny, musimy stwierdzić, że
nawet nie piłką miotaną w róż
ne strony byliśmy; ale garścią
drobnych kamyków, rzuconych
w przestrzeń, które pod wpły
wem wiatru błąkają się po polu
w jedną lub drugą stronę. Cza
sem się kilka z nięh w jednym
znajdzie miejscu i, uderzywszy
o siebie, pchnięte wiatrem po
toczą się dalej bezwiednie. Za
wsze jednak pełni wiary i na
dziei. Nadzieja jest ciągłą naszą
towarzyszką, wiecznie nas zwo
dzącą, albowiem każdy wypa
dek1 przesuwa przed naszymi
oczyma legjón zdobyczy, które
ednakże nie nadchodzą, zosta

JTs 6.

Linoleum i Inlaid.
Dywany i chodniki linoleumowe.
C e r a t y .

Palta nieprzemakalne.

wiając nam znowu nowe na
dzieje.
Wszystkie wypadki i fakty
miały bardzo wielkie znaczenie
dla sprawy Ipolskiej; napawały
nas one pewnością i wiarą w
ryęhłe realizowanie naszych za
mierzeń i dążeń.
Tą wiarą żyliśmy, pod’ jej
skrzydłami rozwijaliśmy nasze
plany i przygotowywaliśmy sze
regi społeczeństwa do przyszłej
samodzielnej pracy. Atoli wszys
tko to ulatniało się, ginąc tylko
w złu d n ^h wspomnieniach.
Nie przesadzimy, jeżeli w tym
wypadku zaznaczamy, że naj
większą naszą tragedją jest na
dzieja. Ta nadzieja, którą żyje
naród, ale która jednocześnie
popycha nasz, skłonny do bez
czynności charakter,
do spo
kojnego snu. i Naród śpi, będąc
pewnym, że nie zginie, bo jest
pełen... nadziei i wiary.
Tymczasem przechodzą lata
za latami, a nadzieje nasze bu
dzą nowe... nadzieje. Ciągła wia
ra i tylko wiara; zbawienia jed
nak nie widać, choć tyle mo
mentów przeżyliśmy, żeśmy mo
gli własnym mieczem kreślić
granice Polski, a nie być cią
głym taranem, w którego świat
raz po raz obuchem ciężkim
wali.
Powiedzą niektórzy: Polska w
nieszczęśliwych [żyje warunkach,
gdyż zależną jest od siły obcej
i
n ic
bez zezwolenia tej

siły nie jest w stania uczynić.
Zapewne, że nie wszystko może
na raz uczynić, ale może jedno:
praęować i działać dla świętych
celów wyzwolenia. Naród musi
nietylko w Polskę wierzyć, ale
i w czyn. Sama wiara w Polskę
jest martwą, jeżeli nie połączy
my jej z czynem. Ale nie z
czynem dla pąrtji, dla prywaty,
własnych ambicji, osobistych zys
ków, lecz z czynem dla Polski
Jeżeli się patrzy na taniec
naszych stronnictw
i ciągłe
wpadanie z jednej ostateczności
w drugą, ręce opadają w pracy
zupełnie. Dlaczego te wysiłki i
poświęcenie się jednych, pod
czas gdy inni tylko burzą każ
dy zaczątek prący?
Jesteśmy ciągle tą kupą pias
ku i, zda się, nie rychło Jnastąpi jednakowe zrozumienie ce
łów i zamierzeń. Tyle już na
ten tem at pisano i debatowano,
my jednak wciąż błąkamy się
w labiryncie niepewności, choć
zawsze pełni wiary i nadziei, że
dziś chyba tylko cud uratować
nas może. Wiara nasza i na
dzieja zmniejsza się o tyle, że
przestajemy wierzyć w samych
siebie, i A w tym wypadku na.
prawdę tylko cud wyprowadzi
nas na prostą drogę.

nia. Panuje tu przekonanie, że
obrady, które toczyć się mają
w Sztokholmie
(najzupełniej
zresztą poufne) mają ustalić sta
nowisko polaków w Rosji a wogóle przebywających w pań
stwach koalicji wobec faktu
tworzenia rządu polskiego, któ
ry szczególnie w sferach peter
sburskich
wywołał ogrom
wrażenie.
W celu nawiązania ro! ąwa i
z krajem, po raz drugi
zjesztą, gdyż pierwszy niezwykle
doniosły zjazd odbył się w ma
ju, zjeżdża z Petersburga szereg
wybitnych polityków z ramienia
narodowej demokracji i realis
tów. Przybyć ma przedewszystkim „sternik" sprawy polskiej
w Rosji, mecenas Lednicki. Spo
dziewany jest przyjazd reprezen
tantów polonji szwajcarskiej, na
czele której staną: p. Dmowski,
przebywający w ostatnich tygo
dniach w Szwajcarji, mec. Goślicki i inni.
Z Warszawy w najbliższych
dniach ma zjechać Wojciech hr.
Rostworowski, dyrektor departa
mentu spraw zewnętrznych przy
Radzie Stanu, oraz kilku innych
wybitnych polityków".

Z

Siady
Sądow nictw o polskie.

Natychmiast po swoim ukon
stytuowaniu się, departam ent
sprawi edliwości
Tymczasowej
Radu Stanu, przystąpi! do praęy nad organizowaniem się są
downictwa polskiego, przy udzia
le wybitnych prawników war
szawskich i prowincjonalnych.
Specjalne komisje przy de
partamencie opracowały niezbęd
ne zmiany w ustawach sądo
wych, obowiązujących w Kró
lestwie Polskim
od sierpnia
1915 r. Projekty tych zmian, uję
te w formę rozporządzeń, były
dyskutowane i uchwalane na
posiedzeniach rady departam en
tu, następnie przechodziły pod
obrady przedstawicieli departa
mentu sprawiedliwości z delega
tami,|władz okupacyjnych, wresz
cie przez wydział wykonawęzy
doęhodziły do plenum Rady
Stanu.
Owocem tych prac są nastę
pujące przepisy i ustawy osta
tecznie już przez nią ustalone:
1) o urządzeniu sądownictwa
w Królestwie Pólskim;
2) o właściwości sądów w
Królestwie Polskim;
3) o dyslokacji sądów w Kró
Zj|fzd polski
lestwie Polskim;
w Moskwie,
4) o postępowaniu w spra
wach
cywilnych i sprawach są*
„Vossische Ztg." donosi
|
downictwa
niespornego;
itersburga:
5) fprzepisy przechodnie do
Demokracja polska i polski
karriPf.0.
omitet narodowy zwołały do ^ kodeksu^kamego^
6) o^ postępowanju
w spra
J , J.
oskwy zjazd polityczny, w
o n r " '" '
wach
karnych;
fktórym wzięła udział bezpartyj- f
7) o opłatach sądowych;
|n a inteligencja, przedstawiciele |
8) o wynagrodzeniu ^urzędni
| kół socjalistycznych i organiza
ków
sądowych;
cji społecznych.
Następujące
9)
przepisy kasowe sądow
I zrzeszenia odmówiły udziału: J
W uzupełnieniu wczoraj rano komitet demokratyczny, zwią- nictwa polskiego.
Wszystkie te ustawy fw najpodanej informacji z „Vossische
zek narodowy robotnięzy, ko“ h 7 ^ nnnhl Wr,
| Ztng." o zebraniu polskich dzia- mitet stu polskich
nolskirh związków
rJU k ń w
bhzszym czasie będą opublikołaczów politycznych w Sztokhol-| demokratycżnych na Ukrainie, wane w dziennikach urzędowych
mie, mającym odbyć się wf kluby demokratyczne P. P, S, obu okupacji, oraz w dzienniku
urzędowym departamentu spra
| dniach najbliższych, przytaczamy! frakcji rewolucyjnej,
związel
wiadomość lwowskiej „Gazetjf robotniczy, polska grupa niepoj wiedliwości Tymczasowej Rady
Stanu.
wieczornej", otrzymaną w tejż1 dległościowa, P. P. S. frakcj
Nadmienić należy, że wszyst
sprawie od jej korespondent
umiarkowana, oraz socjalna - d e
kie ustawy powyższe mają cha
| sztokholmskiego. Pisze on mi
mokracja K. P. i L.
rakter tymczasowy. Nie zaniedzy innymi:
Zjazd przyjął rezolucję, wf
„Koła polityczne sztokholml której poddana jest w wątpli dbująę prac nad prawodaw
stwem czysto polskim, wymaskie, a przedewszystkim spora wość szczerość proklamowani
kolonja polska, przebywająca w
stolicy Szwecji, z ogromnym za d ^ g to śd dP c S i “ z S n i nS :l p S S n t d pUoczynił narazie tylciekawieniem oczekują zjazdu pili też stosuneb rządu do bie-! 5° n!ezbąd" e Zmiany, w
,
1 dawstwie obowiązującym w.Kroipolityków polskich, naznaczone r
go na połowę sierpnia. Zjazd
ten wobec zbliżającej , się reali—
iacji rządu polskiego w Warsza polskiej w Rosji.
wie, nabiera ogromnego znacze

v Z ja z d p o lsk i

w Sztokholmie,
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Pod złotą Górą wzięto do niewoli sporo rosjan. między nimi wielu lekko franaych. Na rysun
ku naszym widzimy opatryw anie ich przez sanitariusza niemieckieqo. Typy żołniery są bardzo
charakterystyczne.

prawników z dotychczasowym
prawodawstwem, co umożliwia
natychm iastowe obsadzenie urzę
dów sądowych siłami krajowy
mi.
Z zasadniczych zmian zasłu
guje na uwagę, zniesienia wy
borów na sędziów w gminach
wiejskich.
Sądy gm inne z wyborów by
ły wprowadzone w Królestwie
Polskim przez rząd rosyjski z
myślą wyodrębnienia stosunków
wiejskich, tą sam ą myślą, która
powołała wprowadzenie instytu
cji
Komisarzy włoścjańskich.
D epartam ent kierował się po
glądem , że sędziowie pokoju z
nom inacji dają większe gwarrancje znajomości prawa i jednostajności
jego stosowania.
Działalność 2-letnia sędziów nominowych potwierdza ten pogląd.

roni
Z Sosnowca.
Z jazd nau czy cieli, który się
odbędzie w dniu 20 i 21 b. m.
w Częstochowie rozpocznie swe
prace o godz. 9 rano w sali
straży ogniowej.
Dotychczas
zgłoszono referatów na posie
dzenia sekcji szkół średnich 9
i na sekcji szkół początkowych
13.
Komisja zjazdowa ułatwi uczestnikom noclegi i stołowania
po cenach najprzystępniejszych.
Uczestnicy zjazdu, pragnący ko.
rzystać z t anich noclegów i
obiadów winni zgłosić się naj
później w niedzielę dn. 19 bm.
między godz. 3—6 pp. do loka
lu komisji, Teatralna 19A, gim 
nazjum Tow. opieki szkolnej.

O pobieranie sk ła d k i ubez
pieczeniow ej. Wiele nierucho
mości w mieście przeszło w rę
ce innych nabywców od sze
regu już lat, a znajdują się ta 
kie, które zmieniły poraź trzeci
właścicieli, wskutek czego sekwestratorzy m agistratu, pobie
rając składkę ubezpieczeniową,
w wielu wypadkach , nie mogą
odnaleźć nie tylko właścicieli,
lecz nawet ubezpieczonej przed
laty na inne imię nieruchom oś
ci. Osoby, których ubezpiecze
nie powinno najwięcej obcho
dzić, uęhylają się od opłaty,
w prost nie przyznają się, iż są
właścicielami danej nierucho
mości, z której należy się skład
ka ogniowa.
W skutek powyższego zaległoś
ci rosną, a właściciele takich
nieruchomości zgłaszają się do
piero w wypadkach pożaru i

dopiero wtedy okazuje się, kto
składkę winien zapłacić.
Ażeby raz kwestję tę wyre
gulować, tutejsze biuro ubez
pieczeń wzajemnych
budowli
od ognia, zaopatrzy w tym
jeszcze roku wszystkich oby
wateli powiatu będzińskiego w
nowe polisy ubezpieczeniowe i
kwestję tą ureguluje w ten sp o 
sób, iż żaden właściciel nieru
chomości nie będzie mógł tłumaczyć się nieświadomością lub
z a ta ić i« r!® d S ' iwTaWóŚSf,' ażeby
tylko przewlec term in płatności.
Z k o m ite tu K o ściu szk ó w sk ie g o . W czwartek dnia 16
b.m. na plebanji u ks. Plenkiewicza odbyło się pierwsze zebranie kom itetu Kościuszkówskiego, na którym uskutecznioi o wybory do prezydjum.
Wy>rani zostali: prezes — Lucjan
Kreczmar, wiceprezes — ks.
Lenkiewicz i dr, Zieleniewski,
Teodo r *N ier n só*e
Sekretarze
i Artur Michel, skarbnicy — J ó 
zef Drzewiecki i Józef Jadczyk.

Ważne dla pp. elektrom on
terów . Proszeni jesteśm y o po
danie do publicznej wiadomoś
ci następującego:
Niniejszym wzywa się wszystkięh pp. elektrom onterów do
zapisywania się do związku, po
nieważ wkrótce odbędzie się
walne zebranie, a na nim wy
bory stałego zarządu.
Więc wszyscy pp. elektro
monterzy, którym sprawa dobra społecznego i własna leży
na sercu proszeni są o zapisy. wanie się do związku, gdyż jest
jj? Iec*yne ogniwo, łączące nas.
I ^ d e s z ł a stosowna chwila, by
^budzie się, by kroczyc naprzód,
|b y stanąć do czynu we własnym
interesie. ^Zapisujmy się do
i interesie|związku!
| Niech hasłem naszym będzie:
;Jed n o ść — to siła!
Zarząd tymczasowo organiza
cyjny związku elektrom onterów
p^ mu]e zapisJ każdodaennie
od 7 wieczór do 10 wieczór,
wyjąwszy czwartki, ul.Marjacka 1.
P rzy p rac y . W werku miloG ó rn ictw o p o lsk ie . Z powo
wickim
porwany został przez
du likwidacji żdgrafiićzriych przed
pas
robotnik
Filipowicz, stra
siębiorstw górnięzych w Zagłę
żak,
i
poniósł
śm
ierć na m iej
biu Dąbrowskim,
rozpoczęto
scu,
poszarpany
w
sposób
starania o ochronę zaintereso
okropny.
wanych w nich kapitałów pol
S tra s z n y w y p ad ek . W ubie
skich.
Do
przedsiębiorstw takięh, głą środę, 15-letni syn właści
które form alnie stanowią włas ciela kamienicy przy ul. Mała
ność obywateli państw koalicji, chowskiego, Józef P., posłany
należą: kopalnia francuskiego został przez rodziców paść kro
Towarzystwa „Czeladź",
„Hr. wy poza fabrykami Schóna. Na
R enard", „Tow. Sosnowieckie polu P. znalazł rurkę, napełnio
kopalń węgla, rudy i hut żelaz ną jakąś m asą. Po obejrzeniu,
nych", „Tow. francusko-włoskie" znalazca począł wydłubywać za
kopalni „Koszelów", „Francusko- w artość rurki najpierw paty
kami, a następnie drutem ; tu
rosyjskie Tow. kopalń „Reden"
i „Tadeusza". „Societe Annony- jednakże nastąpił silny wybuch,
me des Forges et Acieriesde który chłopcu oderwał 3 palce
Huta s Bankowa i Dombrowa". u ręki oraz dotkliwie pokale
W e “wszystkięh tych Towarzys czył go. Kolega P. odłam kami
twach są zaangażowane
też rurki został okaleczony w twarz.
kapitały polskie.
Upadek z roweru. W tych
S ąd o k rę g o w y , jak postano dniach kasjer jednej z pom 
wiła Rada Stanu, ze względów niejszych instytucji w mieście
na trudności pomieszczenia, bę p. G., przejeżdżając przez prze
dzie się mieścił czasowo w Bę jazd katowicki uległ silnemu
potłuczeniu całego ciała, w sku
dzinie.
tek
uszkodzenia roweru i zm u
Dla Sosnowca pozostanie po
ciecha że sąd okręgowy nazy szony został udać się na kura
cję do szpitala.
wać się będzie sosnowieckim.
W sprawie ukradzionej kro
Z ja zd prezesów i prokura
torów . Oznaczony na dzień 12 wy. Dowiadujemy się, iż w
b.m. zjazd prezesów i prokurato Przemszy pod Będzinem znale
rów sądów okręgowych i apela ziono utopione cielę. Istnieje
cyjnych w Królestwie Polskim przypuszczenie, że pochodzi ono
nie doszedł do skutku z powodu z dokonanej z wtorku na środę
zbyt krótkiego czasu na zorga kradzieży na Starym Sosnowcu.
nizowanie zjazdu.
Nowy term in zjazdu oznaczo
no na d. 16 i 17 b. m.
Cukier podrożał. Cukier, wy
O sobiste. Bawi w naszym
dawany na kartki kom itetu żyw m ieście radny m iasta W arsza
nościowego podrożał o 30 fe« wy, znany powieściopisarz, p.
nigów na funcie.
Sieroszewski.

Z Dąbrowy.

Z wyborów. W środę od
były się trzy wiece, Urządzone
przez lewicę socjalistyczną na
W arpiu, polską partjęj socjali
styczną (frakcję) w resursie oby
watelskiej i klub bezpartyjny w
szkole przy kościele.
Wiece
miały charakter informacyjny.
C en y p ro d u k tó w . Oznaczo
no następujące ceny na produk
ty za funt: ziemniaki 16 halerzy
kapusta zwyczajna, m archew i
kapusta włoska 20 halerzy, bu
raki 15, cebula 50, pietruszka
35, kalarepa, ogórki 25, gruszki
i. jabłka 40 i śliwki 70 halerzy.
Szkoda tylko, że w sprzedaży
nikt się cen tych nie trzyma.
S e k w e s tr zboża. Rozporzą
dzeniem z dnia 3 lipca zostało
zajęte zboże i produkty zbożo
we, następstw em
czego jest
zakaz kupowania i sprzedawa
nia zboża i produktów zbożo
wych. Potajem ny handel zbo
żem jest surowo wzbroniony i
będzie karany.
Wykłady ratownictwa. Zor
ganizowane zostały wykłady do
raźnej pomocy w nagłych wy
padkach jak złam anie, zwich
nięcie, krwotok i t. p. specjalnie
dla policji. W ykłada dr. Kóżuchowski w szpitalu św. Anny.
Sprawa podatkowa. Na os
tatnim posiedzeniu rady miejskiej
referent działu skarbow ego p.
K. Srokowski „referował sprawę
podatków , które, jak się okazu
je, wpływają do kasy m agistratu
bardzo opieszale. Zarząd miasta
p o c z y n i ł
pewne kroki,
a naw et obostrzenia, aby podat
ki przewidziane w budżecie m ias
ta ściągnąć w całości. INiektóre
jednak pozyęje dadzą kasie b.
mało, a kilka z nich — prawie
że nic, wobec czego będziemy
mieli niedobór. Na niektóre po
zycję podatków wpływają obec
nie próby o zwolnienie, a na
wet protesty. (?) Zarządy przy
m usow e Huty Bankowej, F.R.T.
i T. F. W. wniosły świeżo p ro 
test przeciw zapadłej już uchw a
le rady miejskiej, obciążającej
podatkiem robotników i urzęd
ników, za których winny płacić
zarządy kopalni, fabryk i przed
siębiorstw. Okazuje się, że wiel
ki przem ysł protestuje przeciw
form ie i wielkości podatków.
Gospodarka m iejska w Dą(vbrowie. Mimo nadzwyczaj utrudnionych warunków ekono
micznych, gospodarka autono
miczna robi wszystko co może,
I aby sprostać wym aganiom miasI ta. A wymagania te i zapatrze
li bowania rosną z dniem każdym,
przynosząc co raz to więcej
pracy. To też czynniki m iaro
dajne wytężają cały zasób energji, nie żałują pracy i starają
się o zaopatrzenie ludności nietylko w prowianty żywnościowe,
ale i w artykuły drugiej po
trzeby, które po trzechletniej
spekulacji „naszych przyjaciół"
stały
się prawie artykułami
pierwszej potrzeby.
Świeżo kom itet ratunkowy,
którego prezesem jest burmistrz
m iasta p. E. Kosiński, człowiek
energiczny, nieocenionych za
sług, jakie położył dla ludności
m iasta, otworzył przy ul. Dąb
rowskiej oddział, gdzie będzie
sprzedaw ane obuwie i m aterjały
wełniane i płócienne, po cenach
możliwie niskich.
Takie i podobne w tym kie
runku zarządzenia wywołały w
ulu spekulantów sarkania, zmie
rzające do obalenia głowy m ias
ta przy nadchodzących wybo
rach. Ogół jednak przyjmuje to
chłodno bo nauczyła nas rozu
mu wojna straszna ?i jej skutki.
Dzięki tylko energji burmistrza,
który jest dobrze ustosunkow a
ny w Lublinie,, aprowizacja m ias
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ta poprawiła się znacznie. Chleb
wypiekany jest bez dom ieszek,
bardzo smaczny.

Z Czeladzi
N apisy na tablicach. Jeszcze
za ęzasów dawnych rządów wpro
wadzone zostały tabliczki z naz
wiskami właścicieli i num erem
domów. Tabliczki te przybito na
m urach. Władze niem ieckie n a 
kazały w swoim ozasie pousuwać napisy rosyjskie. Większość
gospodarzy zastosowała się do
tego, obcinając wprost część
tabliczki z napisem rosyjskim.
Ale reszta właścicieli ograniczy
ła się na zaklejeniu papierem
tych napisów. Deszcze papier
rozmoczyły,
wiatr kawałkami
porozrywał i — ukazuje się no
wość: nad napisam i polskimi
widnieje napis... „nasz"...
Przebrukowanie drogi. Dro
ga za cm entarzem , łącząca ulicę
W ęgrodę z Milowską, będzie
przebudowaną; roboty przygoto
wawcze już rozpoczęto. Podobno
m a tędy iść linja tram wajów,
łączących Czeladź z Sosnowcem
i Będzinem.

Z Z ąbkow ic.
Dnia
5-ga
sierpnia Liga Kobiet urządziła
sprzedaż znaczka na rzecz kolónji letnich dla dzieci legjonistów
w Ząbkowicach.
Zbiórka przyniosła 117 mk„
42 fen. 84 kor. 55 hal. i 16
rub. 90 i pół kop. Wszystkim
ofiarodawcom, a także pp. kw estarkom i kwestarzom Liga Ko
biet składa serdeczne podzięko
wanie.
Z B o b ro w n ik . T ow arzysko
przeci walkoholiczne „ Przyszłość“
w Bobrownikach istnieje już
od 5 lat; założył je M. Głogow
ski, student m edycyny — uni
wersytetu „Jagielońskiego" w
Krakowie, a nie P. Rabsztyn.
Kiedy wybuchła wojna, Towa
rzystwo zawiesiło czynności.
Od dnia 20 m aja 1917 r.
wznowiło ono swoją pracę i
urządziło kilka przedstawień w
celu niesienia pom ocy biednym ,
W dniu 12 sierpnia urządzo
no przedstaw ienie w ogrodzie
p. Szczepana Opary. Publicz
ność dopisała wspaniale; grana
była sztuka „W górę serca".
Podczas antraktów przygrywała
muzyka miejscowa.
L udność
była ucieszona bardzo, am ato
rzy zaś po każdym zapadnięciu
kurtyny obdarzani byli długim i
oklaskam i, Amatorzy wywiązali
się bez różnicy wszyscy wyśmie
nicie. Głównie podziękow anie
należy się reżyserowi, p. M.
Rabsztynowi, który nie m ało do
tego pracy dołożył, a także
am atorom , którzy są chętni w
tej pracy.
Towarzystwo m a
własną bibliotekę. O becnie do
Tow. „Przyszłość" należy 78
członków.
Straż, która została zawiązana
w kolonji
bobrownickiej, w
Kamycach nie je3t założone
przez księdza Leona Olczakówskiego; założyli ją sobie sam i
włoścjanie wsi Kamyc. Niektóre
jednostki były tem u naw et prze
ciwne, chociaż straż u nas je st
bardzo
potrzebna.
A więc,
cześć włoścjanom wsi Kamyc,
którzy i pracują bezustannie
nad polepszeniem swojego bytu
i nad podniesieniem kultury.
Nowo założona straż ogniowa
wsi Kamyc urządza przedsta
wienie teatralne, które się od
będzie w dniu 19 sierpnia w
sali kopalni „Jowisz" w Wojko*
wicach Komornych, będzie gra-
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W zaciekłych walkach, trwają
cych dzień cały, wojska nasze
wyparły kontratakiem - nieprzy
jaciela, który przedarł się po
««*•«
"• ; »
>
przez trzecią
linję naszego
pierwszego stanowiska.
Zysk anglików jest nieznaczny
w nowych natarciach, które po
wtarzały się do 11 razy, popró
bował wytrwały przeciwnik wie
czorem jeszcze raz szczęścia.
Przed naszą linją bojową za
łam ały się nieprzyjacielskie fale
szturm ujące.
Na południe od Hulluah i na
zacód od Lens
nacierający
przeciwnik, który we wszystkich
miejscach pola walki poniósł
najcięższe straty, został odrzu
cony.
Pod St. Q uentin francuzi roz
winęli po południu szczególnie
ożywioną akcję ogniową.
■ a
Udało im się po rzuceniu do
m
iasta
około 3000 pocisków,
R ysunek nasz przedstawia kawalerzystę niem ieckiego na wielbłądzie,,
wzniecić pożar w plebanji.
Stam tąd przedostał się ogień
do katedry, która od g®dz. 8
ne „W górę serca!". Dochód
m. 30 stoi w płomieniach.
jjrzeznaęzony będzie na straż
“Grupa niem. następcy tronu.
ogniową w Kamycach.
W środkowej części Chemin
„D. W. Ztg.“ o pożarze na
des Dames panowała w ciągu
moście Poniatowskiego podaje,
dnia ożywiona działalność bojo
co następuje:
wa artyłerji. Gdy już zrana
„We wtorek o g. 4 i pół pp.
zapaliło się od iskier przepływa rozchwiało- się jedno t'natarcie,
D Z I Ś
jącego porostatku
szalowanie nastąpiły wieczorem silne ataki
W szechświatowa sława
drew niane pod środkowym przę francuskie na szerokości około
słem
m ostu Poniatowskiego. 5 kim. między Cerny a folwar
Ogień rozszerzał .się skutkiem kiem Hurtebise. Natarcia powtó
całkowitego wyschnięcia nasyco rzono; zm ienna walka szalała
nego dziegciem drzewa, bardzo aż do nocy. Utrzymaliśmy cał
szybko przeniósł się na sąsie kowicie nasze stanowiska. Da
dnie przęsła: Skutkiem wytwa rem ne swe zapędy opłacił prze
rzającej się przez gorąco różnicy ciwnik obficie krwią.
Na północnym froncie Ver
napięcia, obluźniły się belki po
ziome, podtrzym ujące przęsło dun walka artyiaryjska doszła
znowu do
środkowe, które w następstw ie przed południem
znacznego
napięcia;
ze strony
Z kraju.
runęło do rzeki. Dzięki energicz
francuskiej nie była jednak pro
nej
i
celowej
akcji
ratunkowej
Nadużycia w Łodzi. Niedaw
wadzona z tą gwałtownością,
no, dzięki czynności burmistrza straży ogniowej, która zjawiła jaką odznaczały się walki w
p. Skulskiego, wykryto naduży się z sikawką samojazdową i dniu 12-ym i 13 ym sierpnia.
cia, jakięh dopuszczali się ho parową udało się ogień opano
norowi kontrolerowie dzielnic wać. Po kilkogodzinnym energicz Wschodnia widownia wojny,
miejskich, piastujący m andaty w nym gaszeniu straż opuściła frontu generala-fełdmarszałka
delegacji niesienia pomocy bied m iejsce pożaru o g. 8 w.
ks. Leopolda Bawarskiego.
Most Poniatowskiego, który
nym . Panowie ci, sporządzając
wykazy im ienne robotników, w dnia 5 sierpnia 1915 r. został
Sytuacja nie uległa zmianie.
celu otrzymywania zapom óg z przez odchodzących rosjan dw o
Front arcyksięcia Józefa.
m a wybuchami zburzony, był
m agistratu, wpisywali nazwiska
naczelnym
Ścigając nieprzyjaciela, nie
takich robotników, którzy od odbudow any pod
kilku lat wyemigrowali do Prus. technicznym kierunkiem tutej mieckie i austrjatko-w ęgierskie
O becnie znów w tymże m a szego wydziału budowy na rze wojska łam ały wielokrotnie w
gistracie ujawnione zostały nad ce, przez tow. akcyjne budowla walkach opór nieprzyjacielskich
użycia, jakich dopuszczało się ne Juljusz Berger w Berlinie i straży tylnych w górach i na
kilku dobrze uposażonych pra tow. akcyjne budowy mostów południu od doliny Trotus.
cowników wydziału węglowego „Flender" w Beurath i w. d. 22
delegacji zaprow iantow ania m ia września 1916 r. oddany go u- Grupa wojsk generała-feldsta. W związku z tymi m alwer żytku. Nawet po całkowitym marszałka von Mackensena.
Na półnoęy od
Stravani i
sacjam i aresztow ano urzędników wykonaniu jezdni na moście,
tworzył on stosunkow o niezbyt Pańciu pruskie i bawarskie puł
S a rg a i Lubotynowicza.
komunikacji ki odparły zwycięsko liczne na
Zarządzone zostało w obu ożywiona arterję
fjowyższych spraw ach energicz tak, że W arszawa traci tylko tarcia rum unów i świeżo spro
właściwie bardzo ulubione m iej wadzonych sił rosyjskih.
n e śledztwo.
sce przechadzek".
Nad Seretem wojska nasze
odrzuciły w silnych atakach nie
przyjaciela, który trzymał się
jeszcze na zachodnim brzegu,
na drugą stronę rzeki.
54 oficerów, a wśród nich i
francuzi, 3500 szeregowców, 16
dział i przeszło 50 karabinów
maszynowych pozostało w rę
kach naszych.

Z walk pod Gazą.

Pożar mostu
w Warszawie

Kino Oaza

Fern flndra.

WOJNA ŚWIATOWA

Komunikat niemiecki.
BERLIN. Z głównej kwa
tery donoszą:
Zachodnia widownia wojny.
Grupa wojsk. ks. Rupprehta.
W e Flandrji rozgorzała druga
wielka bitwa.
Wczoraj, na wybrzeżu, oraz
m iędzy Izerą a Deule walka artylerji doszła znowu do najwyż
szej gwałtowności, utrzym ała
się w napięciu w ciągu nocy i
dziś rano przeszła w ogień h u 
raganow y.

Po gęstych salwach ognio
wych, podjęła_ piechota angiel
ska natarcia między Bixschoote
agW ytschaete, na froncie szero
kości 18 kilometrów.
W firtois anglicy natarli już
wczoraj zrana w sile ęzterecb
dywizji kanadyjskich. Po nader
silnej działalności ognia wtar
gnęli oni do naszego pierwsze
go stanow iska i, ściągając stale
świeże posiłki, usiłowali posu
nąć się w głąb miejsca, w któ
re wtargnęli po obu stronach
Loos. Według znalezionych roz
kazów, cel ich natarcia stanow i
ła wieś Vendinle — Vieil.

Towarzystwo Ąkcyfne
Klebtrowni io sn ow ick fef.
Z arząd Towarzystwa ma zaszczyt zaprosić niniej
szym W.Panów akcjonarjuszów na zwyczajne ogólne
zgromadzenie, które odbędzie się dnia 50 sierpnia
1917 r. w S o s n o w c a w lokalu Stowarzyszenia Tech
ników przy ulicy Czystej Ns 9 o godz, 5 popołudniu
z następującym porządkiem obrad:
1) Sprawozdanie Zarządu i komisji rewizyjnej za
lata obrachukoTOe 1914, 1915, 1916,
2) (Ich wała co do bilansu i r-ku stra t I zysków
za lata operacyjne 1914, 1915, 1916 i co do wykaza
nej nadwyżki bilansowej,
3) Rozpatrzenie preliminarzy wydatków na rok
operacyjny 1917 i zatwierdzenie środków potrzebnych
do prowadzenia ruchu i dalszej budowy,
4) (Ichwala w sprawie dalszych wpłat na kapitał
akcyjny,
5) Sprawy bieżące,
6) Wybory do Zarządu,
7)
.
„ Komisji Rewizyjnej.
Prawo głosu na ogóinem zgrom adzeniu m ają ci akcjonarjusze, którzy złożą kwity na dotychczasowe wpłaty na akcje
’ub też poświadęzenia depozytowe albo kwity zastawnicze, lub
inny bezsporny dowód swoich praw akcyjnych, najpóźniej na 7
dni przed ogóinem zgrom adzeniem na ręce Zarządu w biurze
Towarzystwa w Sosnowcu przy ul. Sienkiewicza 11. Dow ody
te m uszą pozostać w przechowaniu aż do ukończenia obrad
ogólnego zebrania. Do wystawienia kwitów depozytowych u p o 
ważnione są pozatem następujące banki:

1)
2)
3)
4)
nowcu,
5)

„Bank Kupiecki Łódzki", w Łodzi,
„Bank Handlowy w Łodzi", w Łodzi,
„Bank Handlowy w Warszawie” oddział w Łodzi,
,
„
„ w
Sos
„Bank Dyskontowy Warszawski^ w Warszawie.

Na kwitach depozytowych podane m uszą być num ery kwi
tów akęyjnych oraz imię i nazwisko właściciela.

Zarząd.

(t

2 dniem 18 sierpnia

ZOSTANIE OTWARTA

R e sta u ra c j a
f R O C 1 D E fit O
pr*y te a tr z e Zimowym.

będzie wydawać śniadania, obiady i kolacje ś ia carte po eeo o o
nach możliwie przystępnych.
o
o
t>
Polecam się względom, Sz. Pabliczności
z szacankiem
W KOSG8ROBZKL
BZKI. j M i

5#

W 8-» felaswwej

im. S t a j a
powakacyjne egzam ina w stępne i popraw kowe rozpoczną się
dnia 1 września. — Ilość miejsc do ki. I, Ił, IV, VII b. ograni
czona. Podania z odnośnym i dokum entam i (m etryka, świadec
two szczepienia ospy) i załączeniem 25 mk. przyjm uje kanceiarja szkolna od 20 sierpnia w godzinach przedpołudniowych.
I > y j r e l k e |a / S z k o ł y .

Front macedoński.
Nic nowego.

Lekarz weterynarji

Be k k e r
Sosnowiec, Starososno wiecka 14

p o w r d c il*
Szczepienia ochronne I lecz
nicze przeciwko czerwonce.

OSTRZEGAM
przed nabyciem wystawionych przeze mnie na zlecenie
nialź. Józefa i Domicdi Kasprzyk weksli poniżej przy
toczonych, gwarantujących kaację p. J. Kasprzyka ja
ko obecnie bezwartościowych.
W eksel Na 18 na
.
N° 19 „
• „
Na 20 „

rb. 2000.— w y st.d.24ili 14 r. pł. Ł 24jil 16 f
„ 1500—
„ d. 24iH 14 r. „ „ 24(11 16 r.
. 1 5 0 0 .„ d. 24ill 14 r. „ „ 24(11 16 r-

Inżynier Parjan S ta n ie w ic z ,
właściciel elektrowni Olfcas*.

I S K R A — sobota 18-ego sierpnia 1917 roku.

Chiny wypowiedziały
wojnę.
AMSTERDAM, (WAT). Biuro
Reutera donosi ze źródła urzę
dowego:
W e wtorek, o godz. 10 rano,
Chiny
wypowiedziały
wojnę
Niemcom i Austro-W ęgrom,

n o ty
# !© » ś w .
BERLIN, (WAT). W środę po
południu
przedstawicie] kurji
wręczył ęesarzowij i kanclerzowi
dr, Michaelisowi notę pokojową
papieża.
Papież odwołuje się do kie
rowników państw a, aby i położyli
koniec powszechnem u rozlewowi
krwi i przystąpili do rokowań
pokojowych. W przeciwieństwie
do poprzedniego pośrednictwa,
Ojciec święty uważa za słuszne
5 stosow ne określić bliżej wa
runki na podstawie których mo
głyby się rozpocząć rokowania
l >pkojowe. W arunki pokojowe
dotyczą przewagi prawa nad
przewagą
oręża, polubownych
um ów , zniesienia militaryzmu,
prawdziwej wolności mórz, zre
zygnowania z odszkodowań wo
jennych i kosztów wojny, oraz
ogólnostronnego zwrotu zajętych
taranów.
Od Niemiec żąda Ojciec świę
ty szczególnie zupełnego opusz
czenia Belgji i terenów francus
kich, w zamian za kolonje nie
mieckie, otrzym ane od przeciw
nika, Co się tyczy okręgów alzacko-lotaryńskich i tych, do
których aspirują Włochy, to jest
nieprawdą to, co donoszą pisma
zagraniczne, że papież ściśle
określił warunki.
Przeciwnie,
w spom ina on tylko ogólnikowo
o innych zagadnieniach terytor
ialnych, obchodzących Niemcy i
Francję, względnie Austrję i Wło
chy, i daje on wyraz nadziei, że
m ożnaby pogodzić interesy po
szczególnych narodowości z in
teresam i ludzkości.
Wreszcie
przypuszcza papież, że i wszy
stkie inne terytorjalne sprawy
sporne, w szczególności zaś do
tyczące Armenji, państw bał
kańskich i Polski, o której pa
pież wspom ina w bardzo ciep
łych wyrazach, mogłyby znaleźć
zadawalające rozwiąząnie,

Czego chce koalicja?
AMSTERDAM. (WAT). Prasa
holenderska uważa propozycje
pokojowe papieża za bardzo
wygodną podstaw ę dla rokowań.
Jeżeli rządy koalicyjne wzdra
gają się wziąć pod uwagę zao
fiarowanie papieskie, to istotnie
należy zapytać, czego koalicja
p o trzech latach wojny właści
wie chce i żąda.
AMSTERDAM. (WAT). „Ti
m es" wyraża pogląd, że pań
stwa koalicji nie m ogą w żaden
sposób zgodzić się na propozy
cje pokojowe papieskie, które
najwidoczniej wzięły sobie za
podstaw ą niem ieckie hasło: Bez
aneksji, bez odszkodowań wo
jennych, wolność mórz. Nie
m ożem y
pisze „Times" ~~
, ukryć i naszego zdziwienia, że
W atykan liczy
na przyjazne
przyjęcie.

W ywiezienie cara,
SZTOKHOLM, (WAT). Byłe
go cara wraz z rodziną wywie
ziono w nocy z 14 na 15 bm.
potajem nie do nieznanej nara-

zie miejscowości, która dopiero
później będzie podana do wia
dom ości ogółu,
Stało się to na mocy posta
nowienia rządu tymczasowego.
Rady robotników i żołnierzy
nie pytano w tym względzie o
zdanie,
SZTOKHOLM. (WAT). Car z
carową będą wywiezieni z Car
skiego Sioła pociągiem specjal
nym do Tobolska na Syberji.
Córki carskie wyraziły życze
nie towarzyszenia rodzicom na
wygnanie.

Zamieszki sr Petersburgu.
WIEDEŃ. (WAT).
„Reichspost" dowiaduje się drogą okól
ną z Petersburga:
W stolicy Rosji znów poczęły
się zamieszki.
W niedzielę w lięznych punk
tach Petersburga miały miejsce
zaburzenia, wywołane podobno
przez stronników Lenina.
Ostrzeliwano jeden oddział
kozacki.
Ze wszystkich stron zjawiali
się ludzie uzbrojeni, którzy wy
stępow ali przeciwko żołnierzom.
Strzelanina trwała kilka go
dzin.
Położenie jest wciąż krytycz
ne.
Stanowisko rządu zdaje
się być ciągle jeszcze nietrwa
łym.

Przerwanie frontu
rosyjskiego.
O trzym ane świeżo ze Sztok
holmu dzienniki rosyjskie nie
ukrywają faktu przerwania fron
tu rosyjskiego w Galicji i nie
szczędzą gorzkich uwag pod
adresem naczelnego kierownic
twa arm ji. „Nowoje W remia" z
dnia 22 lipca pisze: „Przerwa
nie frontu przez Niemców niweęzy przeszłoroczne sukcesy ar
mji Brusiłowa oraz niedawne
powodzenie nowych wojsk re
wolucyjnych.
| Zbyt nierów ne siły przedsta
wia nasze kierownictwo naczel
ne w zestawieniu z Hindenburgiem . Żołnierze niemieccy ści
śle wypełniają rozkazy swego
cesarza, a zdezorganizowana armja republikańska wolnej Rosji
rzuca się do
ucieęzki przy
pierwszym naporze niemców.
Gdyby wojska wolnej armji
rosyjskiej zdołały powstrzymać
dalszy napór niemców — ęo
do czego w w arunkach o b ec
nych nie można żywić wielkich
nadziei — to jed n ak przerwa
nie frontu armji jen. Erdelego,
dokonane na
szerokości 35
wiorst, stawia w nadzwyczaj
ciężkich w arunkach naszą gru
pę nad Brzeżanami i zbyt wy
sunięte
naprzód, podniecone
zapałem wojska jen. Korniłowa.
W ojska nasze znajdujące się
pod Brzeżanami będą natural
nie cofnięte, w związku z od
wrotem niepewnej armji, która
chwilowo zatrzymała się pod
Tarnopolem, Arm ja jen. Korni
łowa będzie m usiała, ęelem za
bezpieczenia
swych tyłów i
skrzydeł, opuścić dopiero co
zdobyty Halicz i cofnąć się na
wschód.
Przerwanie naszego
frontu
pod Tarnopolem może niepo
myślnie wpłynąć na akcję wo
łyńską ina froncie rum uńskim ,
gdzie będziemy zmuszeni do

pociągnięcia nieco w tył naszej
linji obronnej.
W ten sposób przerwanie na
szego frontu na południe od
Brodów zmusza nasze kierow
nictwo naczelne do odwrotu na
całym froncie południowym i
cofnięcie wojsk ku granicy ro
syjskiej.
Przeciwdziałanie dokonanem u
przez niemców przerwaniu fron
tu możliwe jest w postaci wy
słania świeżych wojsk z naszych
silnych rezerw pod Tarnopol i
Brzeżany, lub też w drodze
energicznej
kontr - ofensywy
na froncie północnym i zachod
nim.
Jed n ak że rezerwy tylko w
tym wypadku zdołają powstrzy
m ać napór niemiecki, jeżeli na
sza kom enda naczelna, m ając
pod ręką 'godne zaufania woj
ska, które, nie zdemoralizowa
ne jeszcze przez agitację wojsk
pobitych stawią silny opór puł
kom Hindenburga, co może osiągnąć, o ile wojska ściśle bę
dą wypełniać rozkazy dowódz
twa.
.
Rozpoczęta! już pod Wilnem
kontr-ofensywa również wtedy
tylko wywrze wpływ na nie
miecki sztab generalny, jeżeli
wysyłane do ataku wojska bę
dą spełniać rozkazy bojowe, nie
zaś zbierać się nsi mityngi i
dyskutować nad
rozporządze
niami dowództwa.
Zbawienie
Rosji i jej rewolucji polega na
żelaznej dyscyplinie armji.
Jeżeli organy
rewolucyjnej
dem okracji zdołają przekonać
wojsko o konieczności bezwa
runkowego posłuszeństwa wo
bec rozkazów bojowych, to na
sze niepowodzenie
ograniczy
się tylko do utraconych pod
czas przerwy frontu ciężkich
baterji, krwawych strat w lu
dziach i ustąpienia Tarnopola,
Halicza i innych miejscowości".
„Poczta Pol".

Barodowj Ip n rosyjski.
Nowy narodowy hym n rosyjski
napisany został w parę tygodni
po wybuchu rewolucji przez ro
syjskiego poetę Balmonta, m u
zykę zaś dorobił młody, niezna
ny jeszcze muzyk, Greczjaninow.
Hymn ten w bardzo krótkim
czasie zdobył sobie popularność
i dziś śpiewa go cała Rosja.
O dawnym „Boże cara chrani"
zapomnieli już wszyscy. Podaje
my poniżej dosłowny przekład
nowego hymnu:
Niech żyje nasza Roja szczęśliwa,
sw obodna, wolna, jak cały świat,
nadeszła dla niej wolność prawfdziwa,
której czekano przez tyle lat.
Niech będzie wielka i nieskoń
czona,
jak oęeanu bezkresna toń;
niech będzie pam ięć tych po
zdrow iona,
co za jej wolność podnieślifdłońl
Niechaj przez łąki, pola i góry,
przez step błękiny i gęsty las
popłynie okrzyk, hen, po nad
[chmury,
że w Rosji nastał wolności czas!..

>6 187.

]l-ga Loterja Polska R. 6.0. Urząd pośrednictwa pn ef
(Tabela nieurzędowa.)

i Sosfioweti

P ierw sza k lasa,
i y dzień
c iągnienia
W y g ran e p a d ły na n a s tę p u 
ją c e Nr. N r :
Po SBk. 30000: 31282,
Po ink. 10000: 29293.
Po nuk. 2000: 1318$.
Po m Ir, 1500: 9253, 187,38,
22309, 25816. 29834.
Po ffik. 500: 12256, 13909.
14485,
14691, 236Ł4, 24801,
39917, 41825
Po m k. 700: 373. 7170, 7709,
10567,
11150, 11930, 12592,
17567,
20476.
29159 35523,
36874.
Po B k 250: 1476, 1976, 2253,
2341, 2422, 5813, 6168, 7427,
7778, 11671, 12439, 1761, 15275,
,16018
18871, 19371, 19506,
23435,
23650, 25081, 25333.
26291,
28087, 29316, 31203,
31866,
32864. 33895, 34682,
34899,
35489, 37792, 39192,
39269, 39654, 39914, 40791.

L e Ł a r z e

ilofja
i JŁega

ulica Dęblińska Ns 11 (Iwangrodzka),
m a z a ję c ie
dla:
kucharek, służących d c
wszystkiego,
oraz potrzebuje
dziewcząt do fabryki za granicę,,
W ielką ilo ść ro b o tn ik ó w na
drogi żelazne
do Królestw®
Polskiego, Litwy i Kurlandji.
Zarobek m arek 1.80 do 2.60,.
i całe utrzym anie z pom ieszka
niem. Także potrzeba m urarzy
robotników budowlanych i paro
bek do koni.
T am że

p o s z u k u ją
k ra ju .

p ra c y

w

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

d e n ty ś c i

f e t eI wi anoy&a

m ają honor* zawiadomić, że o d dn. 1 s ie rp n ia d o 15 w rz e śn 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.

BOKTÓf*

Paweł BRONIATOWSKI.
w Częsfeehewie,
u l. Św. Panny Marji t.J. II Aleja
16 21, obok te a tru P aryskiego

Choroby skórne, dróg mosto
w ych i

e te r y c z n e
Przyjmuje od 9—12 rano i od 4—7 pj»
Panie od 12—1 po poi

KURJER
ŚWIĄTECZNY
JLG STR O W A NY TYGODNIK
H G iT O R Y S T .-S A T Y B Y C Z N Y
54-ty ROK
Wydawnictwa

PRENGAERATA: P B . 2.—
z przesyłk ę poczt., kwartalnie.
r E&AK CJA

S z c z e p ię o s p ę
ochronną
In sty tu tu 'D -ra S tę p n ie w s k ie g o

ul, 3-go Maja róg Starososno
wieckiej dom kolejowy.

I*. Duńczyk.
| Orcime ogłoszenia
n i nut i 2

P°bl t k“rta wyd&ia prze*

& kop. Hr. Renard na imię

Franciszka Ptasinskiege*

Starszy felczer
kolejowy chlubne świadectwa, długoletniapraktyka, poszukuję odpowiedniej posady.
Starososnowjecka 64 sklep polski.

I AD M IN ISTR A C JA

WARSZAWA
ul. Nowy-Swiat 27.

S Z C 2 E P IE N IE
ospy ochronnej,
świeżej krowianki

»W obozie jeńcdw*
R r n 9 7 iir n
,?od
ty ta
O s I jłs & llf n
jejn (wrażenia delega
ta T-wa. Opieki nad polskimi obozami woje®
mymi w Niemczech) J. Jadczyka wkrótce
wyjdzie z druku, którą zamawiać można
w administracji .Iskry" w Sosnowcu. Przy
nabyciu większej ilości odpowiedni rabat

odbywa

HfiGZfUiŻETOHY"
dla szk ół toujarzyst® i altorałnych i sportowych, órez
do celów kw esty ałieznej

&

v

) ł-( j j v

a

jtó p iiZ a g lę lliu F a to jik a W y fJe f.
G o id b e rd i K ucyfiski
S o sa o -w ie c ,

P r z e ja z d S

Redaktor odpowiedzialny i wydawca Ryszard Monsiorski.

Za pozwoleniem cenzury niemieckiej m. Sosnowca.

eię codziennie od g
4 do 6 po goł.
Biednym za pół ceny), w ao
boty (każdego tygodnia) od 5
— do 6 po południu. —

jF illr ta lo
pobyt karta wydana przes
s L y t i i ę i ® , gop. Hr. Renard na im ię
Maciej Wolny, oddać w księgarni Gawęckiej.
w Sielcu.

u starszego felczera

/js r fS g l

wszędzie i prenumeruj P rzeg-Jąd
Światowy czasopism©
miesięczne bogato ilustrowane poświęcone
wszystkim gałęziom wiedzyl Prenumerat*
rocznie 10 rub., półrocznie 5 rub. Rodskcja i admimst. Przeglądu Światowego
Dąbrowa Górnicza ul, Sienkiewicza 21.

Ht«r)U Warszawsklopo Lekcje Stenografii poi
M o d r a e j o - w s k B (.3V6 II p

filf m i
O H IO J

ndz’elaIn pojedynczo i.zbiorawe.
Zgłoszenia w redakcji pod S

Drukarnia Ryszarda Monsiorskiego.

