Cena numeru 10 ten
SOSNOWIEC. — środa 22 sierpnia 1917 roku.

Rok VII].

C e n a o g ło sz e ń : na l-e j s tro 
nie w iersz p e tito w y m . 1.50
na 111-ej s tro n ie - 0.75 f.
na lY -ej stro n ie — 0.50 f
n a d e s ł a n e za w iersz
garmontovf y — m k. 2.50.
D robne ogłoszenia po 8
fen. za w yraz. Z ałączenia
po m k. 7.50 od ty siąca.

P r e n u m e r a ta w ynosi: Z odno
szeniem ro czn ie m . 21.60 —
pó łro czn ie m. 10.80—k w a r
taln ie m. 5.40—m iesięcznie
m . 1.80 z p rz e s y łk ą pocz
tow ą i m. 80 f. m ie się c z 
nie. C ena niam eru p o je 
d ynczego — 10 fen.

R e d ak cja o tw a rta od 8 rano
do 7 w iecz. — R ękopisów n a 
d e sła n y c h re d a k c ja nie z w ra ca

R e d a k c ja i A d m in istracja
m ie sz cz ą się pod JNfa l-y m
p r z y ul. K rzyw ej w Sos
now cu. — Telefon Ne 298

O d d ziały w ła sn e : w B ędzinie
ul. M ałachow skiego 9, w D ą
b ro w ie ul. S ienkiew icza M 6

A d res dla listów i depesz:
„Iskra®, Sosnow iec.

D Z I E S X ilt P O i m c Z I T , SP O Ł E C Z m r I L IT E R A C K I
PO D KIERUNKIEM WIKTORA M ONSIORSKIEQO.

IPośrednictw o Ojcu św .
P a p ie ż B e n e d y k t XV.

£i

Otoczenie W ilsona wierzy, iż
jego zapatryw anie pozostaje nie
zmiennym, mianowicie, że koa
licja znów ogłosi swe cele w o
jenne, a rzeczą Niemiec jest
bliższe określenie swoich celów.
Wilson jest jednak zdania, że
na apel papieża aljanci odpo
wiedzieć muszą po porozum ie
niu się wspólnym. W każdym
razie Wilson w imieniu Stanów
Zjednoczonych da odpowiedź i
ogłosi cele Ameryki.
Lansing rozmawiał już z
przedstawicielami dyplomatycz
nymi Anglji, Włoch, Francji,
Belgji i Brazylji i oświadęzył,
iż nie wierzy w przyjęcie przez
Stany Zjednoczone zasad, wy
rażonych w nocie.
A m basador włoski oświadczył
nie urzędowo, że status quo
jest nie do przyjęcia.
Poseł brazylijski podniósł, że
koalicja tyle poniosła już ofiar,
iż nie może zgodzić się na sta
tus quo bez odpokutowania
przez Niemcy za swe czyny.

Rosja a nota papieża.
Dziś już ż niejaką pewnośęią cem św. co do formy i treści
prasa koalicyjna
stw ierdzić możemy, że ^orędzie wystąpienia:
pokojow e Papieża, wystosowane twierdzi, że nota układana była
d© naczelników państ fw ojują- pod wpływem państw central
cych, nie odniesie, przynajmniej nych, prasa zaś niem iecka i aun a ,Trazie, pożądanego skutku. strjacka uważa za pewnik, że
W ystąpienie jednak Ojca świę Lloyd George znał ‘treść noty
teg o przyczynić się może po przed jej ogłoszeniem . Prawda,
średnio do przyśpieszenia upra jak zwykle, zdaje się być [po
gnionego pokoju, gdyż do po środku, t. j, że ani jedna, ani
zostawienia [bez odpowiedzi no druga strona na wystąpienia O j
ty | papieskiej nie posunie się ca św. wpływu nie miała i wy
żadne z wojujących m ocarstw, stąpienie
jest ] samodzielnym
a tym [samym muszą być om a aktem stolicy świętej.
wiane przez strony wojujące
W każdym razie, bez względu
jeszcze raz cele wojny. Ma to na wynik, wystąpienie Ojca św.
fen dobry skutek, że za każdym uważać należy za akt wagi pier
niem al razem, gdy poruszane są wszorzędnej, który na chwilę bo
publicznie cele walki obecnej, daj głuszy echa m orderczej walkj
kanty przeciwieństw wygładzają i zwraca na siebie oczy świata
się coraz bardziej i ęoraz wię całego.
cej azarysowuje się szkielet m o
żliwego porozumienia.
Że nota papieska trafia w se
dno rzeczy, najlepszym dowo
dem jest pom aw ianie się wza
Do paryskiego „Matin’u" te 
jem nie stron walczących o po legrafują, że Wilson traktuje
rozum ienie j.sję uprzednie z Oj
notę W atykanu powśęiągliwie.

Wilson
a nota papieska.

LUGANO. (WAT). Medjolański „Secolo® donosi z Petersbur
ga:
Rząd tymczasowy daje do zro
zumienia, że z życzliwością roz
patrzy notę papieską i że dąży
do tego sam ęgo co ona celu,
mianowicie
do sprowadzenia
szybkiego pokoju] zaszęzytnego
dla wszystkich państw woju
jących.
SZTOKHOLM. (WAT). Ja k
donosi P. A. T. cała prasa ro
syjska omawia
jednom yślnie
notę papieską.
„Nowoje Wremia® powtarza
m. in. żądania napadniętych przez
Niemcy narodów i twierdzi, że
Stolica Apostolska wyświadczy
łaby siłą swego wpływu m oral
nego wielką przysługę ludzkości,
gdyby wymieniła winnych kata
strofy powszechnej.
„Riecz“ oświadcza, że próba
papieska równie mało ma szans
powodzenia, jak wszelkie inne
projekty pośrednictw a, i podkre
śla, że papież, proponując za
stosow anie sądu rozjemczego,
zapomina, że sąd ten może być
zwołany dopiero po wojnie. Pro
pozycja papieska powiększy tyl

ko archiwum propozycji pokojo
wych.
„Birżewyja W iedom osti” pod
dają krytyce ideę odszkodowa
nia zajętych terytorjów drogą opodatkow ania wszystkich państw
walczących, a także projekt obu
stronnego zwrotu terenów oku
powanych.
W znowienie status
quo jest wyłącznie niem iecką
zasadą. W spraw ie Alzacji i Lotaryngji nota papieska zadawala
nietylko Scheidem anna, lecz na
wet Erzbergera i M ichaelisa.
Według gazety „Russkaja Wo
la “, mgliste słowd papieża by'najm niej nie m ogą być uważa
ne za nadające się do przyjęcia
propozycje.
Dziennik zarzuca
W atykanowi jego zbyt wielką
dowściągliwość, wobec kwestji
połączenia ziem polskich, gdy
jednocześnie bardzo wyraźnie
wypowiada się w sprawie zupeł
nego zwrotu kolonji niemieckich.
„Nowaja Żizń® sądzi, że pa
pież nigdy nie odważyłby się
opublikować swego pism a okól
nego, gdyby nie uważał oko
liczności za sprzyjające. Katoli
cyzm zawsze marzył o ofiaro
waniu ludzkości różdżki oliwnej
i papież nie m ógłby oddać tej
akcji w ręce socjalistów, naj
gorszych
wrogów W atykanu.
Stolięa Apostolska jest przeko
naną, że rządy, m ając do wybo
ru, raczej wybrałyby W atykan,
niż Sztokholm.
„Kurjer® zapatruje się na pro
pozycje papieskie, jako na pro
pozycje państw centralnych i
widzi w nich rękę, wyciągniętą
póprzez W atykan ku Rosji.

papieża, odbędzie
bieżącym tygodniu
francuskim .

się
na

już w
terenie

Swoboda omawiania
noty pokojowej.
LIPSK. Specjalny korespon
dent „Leipziger Tageblatt® do
nosi z nad granicy szwajcarskiej:
W edług wiadomości, otrzym a
nych z Londynu, rząd angielski
zezwolił na om aw ianie noty po
kojowej Ojca św. w prasie i na
zebraniach, bez żadnych ograni
czeń.

Zaprzeczenie
insynuacjom.
BERN. (WAT). O rgan waty
kański „O sservatore Romano®
stanow czo zaprzecza, jakoby no
ta papieska była inspirowaną
przez państw a centralne.
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wykonywa szacunki ubez
pieczeniowe dla Towarz,
wzajemnych ubezpieczeń
meczem
rządowych w Króle;
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Konferencja z powodu
noty Ojca św.

młodej, wesołego usposobienia,
znającej gruntow nie język nie
miecki, poszukuje się na stałe
w okolice Sosnowca od 1-go
Iw rześnia r. b. dó jednego

CENEWA. „Matin® donosi:
Nowa konferencja koalicji, któ
ra zajmie się notą pokojową

Pożądana jest znajomość szycia i ro
bót: Oferty nadsyłać do Administracji
pismo dla P. K.

10«gfo cUopoa.

ALLIANZ”
T o w a rz y stw o A k c y jn e EJkMłzpieeaseA w Berlinie.

R ezerw y m a ją tk o w e
8 i p ó ł m iljo n ó w m k .
Wpływ premji w r. 1916 44 m i l j o n y marek.
Towarzystwo poleca się do zawarcia wszelkiego rodzaju pojedyńczych
i zbiorowych ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków w wykonania
zawodu lub po za zawodem, tudzież w podróżach w obrębie granic
Europy, a także dożywotnich ubezpieczeń od wypadków na kolejach
i parowcach na zasadzie nowoczesnych warunków za opłatą umiarko
wanych stałych premji bez przymusu dodatkowych opłat.
Prospekty, warunki i formularze do deklaracji przesyła i wszel
kich informacji udziela
GŁÓWNA AGENTURA
S. Lejzerswlcz, Sosaswioe, Osysto 9.
12

K a p ita ł z a k ła d o w y
i p ó ł m ilio n ó w m k .
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do wszystkich księży probosz
czów na prowincji z apelem i
prośbą, aby jako przedstawicie
ft może ludzkość, by powstać le duchowieństwa, które naj
[z ciemności
bardziej władne jest wzruszać
Musi chrzest krwawy odbyć sumienia ludzkie i kierować
[w męce, znoju?!
umysły w myśl zasad chrześMoże potrzebne są strzaskane cjańskich i solidarności społecz
[kości
nej, zechcieli udzielić swego
Poległych w trupy w przebogatym poparcia w podjętej przez R.
[boju,
G. O. akcji, nawołując parafjan
Aby jałowe użyźnić ugory?!
do przygarniania u siebie zgłod
Może bez krwawej wszechludz- niałych dzieci miejskich.
[kiej objaty
Pod wpływem nawoływań,
Zgasiłby słońce Bóg, w swym płynących ze sfer duchowień
[gniewie skory?... stwa
polskiego
niezawodnie
W wiecznej by zimie nie jaśnia- wszyscy rolnicy z chat lub pa
[ły kwiaty?!
łaców pośpieszą z pomocą nę
A może chmury biedne w grzmo dzy dziecięcej, zwłaszcza, iż w
tów głosy,
czasach tak wyjątkowych, jak
Że ziemia w własnych gromach dzisiejsze, wszyscy obywatele
[krwią ocieka?!
kraju są wspólnie odpowiedzial
l\ może niebu brakło pereł rosy, ni za przyszłe jego losy.
Ze tyle trzeba łez gorzkich czło
wieka?!
K. Ćwierk.
O G ŁO SZ EN IE.

M może...

D zieci — na w ieś.
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wych o urządzeniu sądownictwa
w Królestwie Polskim", wyda
wać będzie niniejszy „Dziennik
Urzędowy". W Dzienniku za
mieszczane będą
uchwalone
przez Radę Stanu Królestwa Pol
skiego ustawy, rozporządzenia i
przepisy,
dotyczące wymiaru
sprawiedliwości, tudzież okólni
ki i zarządzenia dyrektora De
partamentu i ogłoszenia, o ile
ustawy postępowania sądowego
przewidują drukowanie ogłoszeń
w wydawnictwch urzędowych.
Przez ogłoszenie w „Dzienniku
Urzędowym"
Departamentu
Sprawiedliwości
wprowadzane
akty ustawodawcze i zarządzenia
uzyskają moc obowiązującą".
Warszawa, d. 18 sierpnia 1917 r.
Dyrektor Departamentu
Sprawiedliwości
S t. Bukow iecki.
Redaktor
„Dziennika Urzędowego"
S t. Car.

Komisja Żywnościowa R. M. O.
w Sosnowcu!

poszukuje młynka do
przewiewania kaszy.

W niezmiernie doniosłej spra
wie wysyłania dzieci na wieś
Rada główna opiekuńcza wysto
sowała do duchowieństwa rzym Zgłoszenia 'prosimy skierowy
sko - katolickiego specjalnąfode- wać do Biura Komisji Żywnoś
zwę, w której zaznaczono na ciowej ul. Kołłątaja Na 10 dru
gie piętro.
wstępie, iż akcja wysyłania ubo
gich dzieci z miast i okręgów
fabrycznych na wieś, jak to
zaakcentowano na ostatnim zjeździe delegatów Rad opiekuń
czych, znajduje się dotychczas
zaledwie w stadjum poęzątkowym wielkiego zadania, które,
O gólna.
wobec ogromu nędzy dziecięcej,
N adesłane. T-stwo akc. ubez
zakreślone zostało w miastach
pieczeń
w Berlinie „Aliianz"
Królestwa Polskiego.
Rezultaty tej akcji w porówna wystarało się u odnośnych władz
niu z potrzebami ludności i 0 zmianę swej ustawy w tym
wzrastającą stale śmiertelnością sensie, że klauzula, dotycząca
wśród dzieci są dziś niedosta' miejsca rozstrzygania sporów
teczne. Sekcja „Wieś dla dzie sądowych w Berlinie, zostaje
ci" R. G. O., zajmująca się wy zniesiona. Miejscem takim obec
syłaniem dzieci miejskich na nie dla ubezpieczeń, zawartych
wieś, i umieszczeniem ich tam w Polsce, będzie Warszawa.
na czas trwania wojny za pośre
Nowy ty g o d n ik politycznodnictwem
Rad opiekuńczych, społeczno-literacki p. t. „Unja"
wysłała do dnia 1-go sierpnia ukazał się w Radomiu. Pismo
około 5,000 dzieci z Warszawy. rzeczone jest organem odłamu
W miesiąęu zaś bieżącym zale radykalnego demokraęji
pol
dwie 105 dzieci oraz kilkunastu skiej.
uczniów szkół średnich udało
B iegunka. Zarówno u nas,
się jej na wsi umieścić.
jak
i na Górnym Śląsku wystę
Powyższa ilość umieszczonych
na wsi dzieci miejskich, w sto puje niemal epidemicznie bie
sunku do ogromu wzrastającej gunka krwawa z przebiegiem
w kraju nędzy, stanowi zale dość ostrym, gdyż wypadki
dwie kroplę w morzu, gdyż śmiertelne nie są odosobnione.
pragnąc wspomnianą akcję ra „Gazeta lekarska" stwierdza, że
towniczą przeprowadzić w do w Warszawie śmiertelność przy
statecznym rozmiarze, należało biegunęe wynosi 25 proc.
Trzeba być więc nadzwyczaj
by z miast naszych wywieźć na
ostrożnym,
nie jeść surowizn,
wieś około 100,000 dzieci.
Wobec ogólnego wycieńczenia nie pić wody nieprzegotowanej
społeczeństwo powinno pomy 1 unikać o ile możności poda
śleć o ratunku. W miastach z po wania rąk, które trzeba myć
wodu trudności żywnościowych jak najczęściej.
nie uda się w żaden sposób ura
tować młodego pokolenia pol
skiego od zagłady, ocalić je
Z drukarni państwowej Kró
może tylko wieś.
Ziemianin i włoścjanin polski, lestwa Polskiego wyszedł (z da
dzierżąc w ręku klucze od śpi- tą 19 sierpnia 1917 r.) pierwszy
żarni kraju,
powinni dzielić numer wydawnictwa, opatrzone
swój dobrobyt z ludnością, cier go orłem polskim, a noszącego
piącą nędzę, tak, aby po woj , tytuł:
nie każdy z nich mógł z we „Dziennik urzędowy Departa
wnętrznym zadowoleniem po mentu Sprawiedliwości Tymcza
myśleć, że uratował dla przy sowej Rady Stanu Królestwa
szłości narodu naszego choć
Polskiego".
jedno dziecko, jedną przynaj
Mieszczą się w nim rozporzą
mniej dla kraju pożyteczną jed
nostkę, ich zaś żony — matki, dzenia ustawodawcze o urządze
źe oszczędziły rodacżkom, mat niu sądownictwa w Królestwie
kom z miast, tragicznego wido Polskim,, ujęte w trzech dzia
ku śmierci głodowej własnych łach.
Ną okładce zeszytu zamiesz
dzieci.
Powyższe, w myśl uchwały czono następujące „Obwiesz
ostatniego
zjazdu delegatów czenie":
„Departament Sprawiedliwoś
Rad opiekuńczych i za zgodą
J . E. ks. arcybiskupa, skłoniło ci Tymczasowej Rady Stanu
R. G. O. do zwrócenia się ze Królestwa Polskiego, na zasadzie
specjalnym pismem okólnym art. 32 „Przepisów tymczaso-

Kr o n i k a .

„Dziennik Urzędowy".

Z S o sn o w c a .
Ze Zw iązku żelaznego. W
dniu 23 b. m. w lokalu filji
Związku żelaznego w Łagiszy
o g. 6 wieczorem odbędzie się
zebranie członków. Na zebranie
mają prawo wejścia tylko^członkowie Związku żelaznego.
W dniu 27 b. m. w lokalu
własnym o godz. 6 wiecz. w
filji grodzieckiej takież samo
zebranie. Na obu tych zebra
niach dokonane zostaną wybo
ry zarządów filjalnych.
W Strzyżowicach, w lokalu
ochronki miejscowej w dniu 30
b. m. o g. 6 wiecz. odbędzie
się zebranie agitacyjne Związku
żelaznego.
Z przem ysłu. Zakłady Milowickie nieczynne od początku
wojny, wykazują obecnie w bi
lansie poważne straty, które
znajdują wytłumaczenie w wy
datkach na utrzymanie rodzin
robotników, na podtrzymywanie
sprawności zakładów etc. Pomi
mo to, iak donosi „Voss. Ztg.“,
kurs akcji tego towarzystwa w
ostatnich czasach znacznie się
podniósł. Kapitał akcyjny taw.
wynosi 2 i pół mil. rb., robot
ników przed wojną było 1475.
Polowania na... nierucho
mości. W ostatnich czasach za
panował popyt na kupno nie
ruchomości, obciążanych długa
mi hipotecznymi. Ażeby jednak
kupno było korzystne, nabywcy
polują na tych właścicieli nie
ruchomości i na ich wierzycieli,
którzy materjalnie nie mogą wo
bec trudnych warunków radzić
sobie dalej. Zbadawszy więc
materjalne warunki właścicieli
nieruchomości, jak również wie
rzycieli, następuje pertraktacja
o nabycie surńy hipotecznej.
Naturalnie wierzyciel, nie mo
gąc nie tylko wypożyczonej su
my, lecz nawet procentów ode
brać od dłużników, ustępuje
sumę hipoteczną, ęzęsto nawet
ze znaczną stratą, tak, iż nawet
nabywca tej sumy, polujący na
kupno nieruchomości staje się
wierzycielem i żąda bezzwłocz
nego uregulowania długu wraz
z zaległymi procentami.
Wskutek takiej spekulacji wie
lu wierzycieli sum zahipotekowanych traci, a nabywcami nie
ruchomości stają się skupujący
sumy hipoteczne dla spekulacji.
O wyrób obuwia. Za przy
kładem kopalni „Saturn", która
od dłuższego już czasu zapro
wadziła na większą skalę wyrób
oraz reparację ^obuwia dla pra
cowników i robotników, powstał
projekt i w innych kopalniach i

roku:
przedsiębiorstwach fabrycznych
otwarcia warsztatów szewckich.
O ile starania o uzyskanie spro
wadzenia odpowiedniej ilości
skór uwieńczone zostaną po
myślnym skutkiem, pracownie
szewckie będą niebawem otwarte.
S p ek u la eja zapałkam i. Sprze
dawcy zapałek winni artykuł ten
sprzedawać tylko pod bandero
lą. W ostatnich czasach policja
miejska zwróciła uwagę, iż w
wielu wypadkach pudełko nie
posiada dostatecznej ilości za
pałek, pomimo naklejonej ban
deroli. O ile się to powtarzać
będzie, policja pociągać zacznie
sprzedawców do opowiedzialności, ponieważ widocznie zapałki
ubierane są z pudełka w dowol
nej ilości.
Na roboty do N iem iec. W
ubiegłą
sobotę
przeciągnęła
przez miasto większa partja ro
botników z powiatu garwolińskiego.
Ze Z w iązku ogrodników .
Zainteresowanie się ogółu lud
ności uprawą roli i plantacjami
ogrodowizny nie uszło uwagi
Związku ogrodników, którego
członkowie postanowili udzielać
porad w walce z różnego ro
dzaju robactwem, niszczącym za
siewy.
Z „Oazy".
Kinematograf
„Oaza" od pewnego czasu gó
ruje w Sosnowcu doborem obrazów. Od dziś „Oaza" d e
monstruje wspaniały dramat p.t.
„Marysieńka" który w Warsza
wie w „Palais de Glace" poka
zywany był przez cztery tygod
nie z rzędu.
Wkótce ukaże się obraz o
bardzo wysokim poziomie artystyęznym p. t. „Macierzyńska".
T ran sp o rt bydła. W sobotę
dla powiatu będzińskiego nad
szedł większy transport bydła i
jałowizny, zakupiony przez firmę
braci Frankowskich. Cały tran
sport podzielony został wśród
komitetów żywnościowych miej
skich i wiejskich.
Z pralni. Wskutek wzrastają
cej drożyzny mydła pralnie bie
lizny, których zaledwie kilka
pozostało w mieście, oprócz
podwyższenia cen za pranie
bielizny, ograniczyły pracę do
jednego a najwięęej do dwóch
dni w tygodniu.
Z T ow arzystw a Hr. Renard.
Zarząd Towarzystwa tego pod
wyższył zarobki dzienne robot
ników. Oprócz tego Zarząd po
czynił starania o zaprowiantowanie sklepu w towary, których
największy obecnie brak odczu
wać się daje, a które wydawane
zostały dodatkowo
na karty
żywńościowe.
Z handlu i przemysłu. W
ubiegłym tygodniu bawiło w
Sosnowcu kilku komiwojażerów
firm Jwarszawskięh i zagranicz
nych, którzy zdołali otrzymać
zamówienia na galanterję,' materjały piśmienne i szkolne, a
nawet już gwiazdkowe, bez udzielenia nawet najsolidniejszym
firmom kredytu. Wśród, przy
byszów był również zastępca
jednej z większych firm war
szawskich, inkasujący należności
za zakupione jeszcze przed woj
ną spirytualje, wzięte na kredyt.
Restauratorzy jjznaleźli się w
kłopocie, albowiem jedni całe
zapasy dawno wyprzedali i nie
mieli gotówki, inni zaś tłuma
czyli się konfiskatą towarów w
swoim czasie przez straż oby
watelską.
Sprzęt sian a. Właściciele łąk
nad Brynicą rozpoczęli sprzęt
potrawu, który przedstawia się
dosyć pomyślnie.
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Skrzynka it listów.
Szanowny Panie Redaktorze!
Jestem zdeklarowanym zwo
lennikiem czystości i cieszę się,
gdy widzę, że ludzie dbają o
nią. Ale, doprawdy, gdy ktoś
jest tak gorliwym, że wstaje da
trzepania dywanów na schodach
o godzinie 6-ej rano i młóci
trzepaczką pod drzwiami sąsia
da, którym w danym razie —jestem ja, to muszę przeciw te
mu zaprotestować i zapytać się,
czy nie dałoby się rozporządze
niem policyjnym, jak to zrobio
no w Warszawie, ogranięzyć
trzepanie dywanów do pewnych
godzin, naprzykład od 9 do 11
rano?
Za ogłoszenie tych kilku słów
dziękuję z góry, mając niepłonną nadzieję, że choć z jeden
dzień po tym liście, będę się
mógł przespać nieco dłużej, nie
niepokojony hukiem huragano
wym trzepaczek ^nadobnych sąsąsiadów.
Z głębokim szacunkiem:
W. Przybylski.

Piervtsze posiedzenie ra
dy miejskiej t Sosootctt.
W czwartek, d. 23 b. m., o
godzinie 4 popołudniu odbędzie
się w sali zarządu miejskiego.
Warszawska-^, pierwsze posie
dzenie nowowybranej rady miej
skiej z następującym porządkiem
dziennym:
1. Wprowadzenie nowych rad
nych i przewodniczącego rady
miejskiej. |
2. Wybór pierwszego i dru
giego przewodniczącego rady
miejskiej.
3. Wybór prowadzącego pióro
i jego zastępcy.
Posiedzenia rady miejskiej są
publiczne. Dla publiczności jest
przeznaczoną galerja. Karty wstę
pu wydawane będą w zarządzie
miejskim, wydział B. Wstęp bez
kart jest wzbroniony. Dla przed"
stawicieli prasy będą zarezerwo
wane oddzielne miejsca.
W czwartek, t. j. w dniu ot
warcia posiedzeń rady miejskiej
odbędzie się nabożeństwo uro
czyste.
Proszone są (o przybycie d o
kościoła cechy, korporacje, zrze
szenia i t. p. ze sztandarami.
Miejsce i czas dokładny na
bożeństwa podamy w numerze
jutrzejszym.

Z Będzina.
Liga k ob iet Dowiadujemy
się, że Liga Kobiet w Będzinie
również jak i inne koła w Za
głębiu nie należą do Związku
Ligi, któiej przewodniczącą jest
p. Iza Moszczeńska ani nie m a
nic wspólnego z ligą Wolską,
wogóle Koło będzińskie Lift
Kobiet opiera ściśle swoją dzia
łalność na przestrzeganiu usta
wy, gdzie jest mowa, że tjesfc
Ligą Kobiet Pogotowia Wojen
nego, a nie Pogotowia postron
nych czynników partyjnych.
W szpitalu przy ul. Sieleckiej znajdowało się 5-ciu cho
rych na tyfus plamisty i 14
izolowanych.
Wspomnienie
pw * W
ubiegłą niedzielę
iu
odbył się pogrzeb
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Pożar katedry w St. Quentin.

BERLIN. Z Amsterdamu donoszą do „Telegraphen Union"
'.korespondent specjalny ajencji Havasa donosi o pożarze katedry
w St. Quentin szczegóły następujące: Wieczorem 15 b. m., z na
dejściem zmierzchu, zauważono z iinji francuskich, znajdująęych
się w niektórych miejscach w odległości mniej |n iż kiiometra od
pierwszych domów St. Quentin, że katedrę otaęzają kłęby dymu.
Wkrótce buchnęły płomienie. Pożar szerzył się szybko i stawał się
coraz gwałtowniejszy. Około północy wspaniały gmach, panujący
nad całą okolicą, zniknął śrkd płomieni, których czerwoną łunę
widziano z odległości przeszło 30 kilom. W południe 16 b. m. ka
tedra była jeszcze otoczona dymem. Cała jej nadbudowa i dach
zniknęły. Absyda runęła zuyełnie. Jak się zdaje, pozostały w ca
łości tylko 4 osmolone ściany, oraz pokruszone, zniszczone i prze
palone wieże jednego z najpiękniejszych kościołów francuskie.

dniu 18 bm. ś. p. Maksymiljama .Frysztackiego, byłego urzęd
nika T-wa Pożyczkowo-Oszczędnościowego, a ostatnio urzędni
ka tutejszego sądu pokoju. Ś.
p. Frysztacki zmarł na gruźlicę
płuc i gardła,Jlicząc zaledwie 22
lata. Zmarły brał czynny udział
w pracach niepodległościowych
od samego początku wojny,
jako członek miejscowej organizaęji N. Z. R.
Oprócz tego
ibrał udział w pracach społeczmo-kulturalnych i należał do
‘lutni Klubu Obywatelskiego. Był
prawego charakteru, zawsze ci
chy, poważny, uczynny i szcze
ry w stosunkach koleżeńskich.
To też był bardzo łubiany wśród
młodzieży i starszych, jako do
b ry kolega, czy znajomy.
Bardzo liczny orszak pogrze
bowy był dowodem i wyrazem
uczucia wielkiego żalu, jaki za
panował wśród kolegów i zna
jomych zmarłego.
Lutnia Klubu Obywatelskiego
w połączeniu z kośęielną —
-oddając zmarłemu członkowi ś.
p. Frysztackiemu ostatnią po
sługę — odśpiewała nad otwar
ty m grobem „W mogile ęiem«ej śpij na wieki".
Zmarłemu cześć!

Z Dąbrowy.
Robotnicy a tytuń. Wobec
niebywałej drożyzny tyłuniu i
papierosów robotnicy niektórych
kopalń zwrócili się do swych
zarządów, aby zaopatrywano
ich w tytuń. Prośbę swą umo
tywowali tym, że obecnie są
skazani
na łaskę trafikarzy,
którzy otrzymany tytuń sprze
dają
z pominięciem ogółu
robotniczego.
Zarząd kopalni „Reden" przy
obiecał prośbę uwzględnić z
•dniem 1 września.

Straszny czyn.
W niedzielęjjubiegłą w Czela
dzi miał miejsce straszny wypa
dek: żydówka, żona jednego .z
kupców, mieszkającego przy ul.
Będzińskiej w domu p. Lewan
dowskiego zarżnęła córkę swej
siostry.
Powodem
morderstwa ma
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być zemsta. Siostra tej żydów
ki mówiła podobno mężowi jej
niebardzo pochlebne rzeczy o
przeszłości jego żony. Ta ostat
nia, pałając zemstą, pewnego
razu rzuciła gwichtem pięciofuntowym na swoją siostrę ale,
na szczęście nieszkodliwie.
W niedzielę ubiegłą, zabraw
szy jej. córeczkę
do swego
mieszkania, zamknąwszy uprzed
nio drzwi sklepu, dopuściła się
ohydnego czynu.
Po dokonaniu tego narobiła
krzyku i chciała się powiesić.
Przeszkodzono jej w tym, zwią
zawszy ją sznurami. Mówią, że
żydówka nagle dostała pomie
szania zmysłów.

Z Olkusza.
Oskarżenie. Korespondent z
Olkusza L. Z. Binstok, oskarża
w ten sposób w „Jud. Wort" (nr.
127) zarząd miejscowej gminy
żydowskiej:
„Komendantura okręgowa dał®
105 korcy pszenicy na „mace",
ale przedstawiciele gminy ży
dowskiej przeszmugiowali z tego
całe 50 korcy do innego powia
tu, wskutek czego ludność tu
tejsza i wszyscy bezdomni, tu
przebywający, znosili głód.
Na Zielone Świątki komendandantura dała znowu dla żydów
świece i kaszę, ale wszystko
przeszmuglowano".

Z kraju.
Z Buska.
Od osoby, która
bawiła w Busku czas dłuższy,
dowiadujemy się, iż sezon lecz
niczy w tej miejscowości jest b.
ożywiony: Busko przepełnione
jest kuracjuszami. Pomimo tego
nie można narzekać na drożyz
nę, jak u nas, w Sosnowcu, a
ceny na artykuły żywnościowe
są następujące: 1 funt chleba
pytlowego 75 hal., kwarta mle
ka 45 hal., 1 funt mięsa 1 kor.
35 hal., kwarta masła 6 koron,
bułka 15 hal., 1 funt słoniny 4
kor. 50 hal., 1 funt kaszy 45
hal., 1 funt mąki pszennej kor.
1.20. Jarzyny również są o wiele
tańsze, niż u nas, w Sosnowcu.

ft&tnc m § |s i
Dawne ceny środków spo
żywczych. Wobec dzisiejszej
drożyzny nie od rzeczy będzie
przypomnieć, jakie ceny egzy
stowały dawniej i które artyku
ły były przedmiotem zbytku.
W r. 1280 na targach m ar
chii Brandenburskiej, jak rów
nież w innych księstwach za
pół garnca ziarna płacono 22
fen., za kurę 2 fen., za ćwierć
kopy jaj 2 fen. W r. 1380
tona piwa kosztowała 4 szylin
gi, krowa 3, owca 1 szyli., funt
masła 2 fen., ćwierć kopy jaj
fenig.
Robotnik oprócz życia
otrzymywał 2 halerze. Nato
miast wszędzie jarzyny i owoce
były smakołykiem, dostępnym
tylko dla książąt i ludzi boga
tych.
W XIV wieku pomarańcza w
Paryżu kosztowała 5 franków,
co według dzisiejszej wartości
wynosiło 25 fr., za czasów Lud
wika XIV za miarkę około 3[4
litra małego zielonego grochu,
podawanego tylko na wyscawnych ucztach, płacono 50 tala
rów (200 marek). Również ryż
był artykułem zbytku, koszto
wał bowiem przeszło 2 marki.
Cena herbaty w 'XVH1 wieku
wahała się od 20 do 40 fran
ków za kilogram, delikatniejsze
gatunki płacono w Londynie
50—60 franków. Kilogram cze
kolady
kosztował w
końcu
XVII m. 22—30 fr., kawa kosz
towała 6 —7 fr., a więc nie w
każdym domu mogli ją pijać.
Czym z astą p ić tytuń. Obie
gają pogłoski, że wkrótce wy
czerpią się zapasy tytuniu i pa
lacze będą musieli się obyć.
Możliwe to jest bardzo, w Austrji przecież papierosy rozdzie
lają na kwitki. Nie zawadzi więc
pomyśleć o środkach, którymi
można zastąpić tytuń, albo użyć
' ich jako mieszanki do tytuniu.
Jedni więc zalecają liście ró
ży, co niejednemu nowością nie
będzie. W „Poradniku Gospo
darskim" pisze pewien korespon
dent, że modrak, pokrajany do
brze i dobrze ususzony znako
micie nadaje się do palenia, po
nieważ ma piękny aromat, do
bry smak i pobudza apetyt. Po
dobno w Niemczech już daw
niej sprzedawano suszone liście
modraku jako „Kraeuter-Tabak".

ny warszawskiej od sierpnia
1910. Był członkiem S. D. K. P.
i L. i zdradzał działalność tejże
w Warszawie.
Brzeziński Antoni syn Anto
niego, pseud. „Bohater" i „So
bota".
Pracował w ochranie
warszawskiej od r. 1907, infor
mował o anarchistach - komuni
stach, a częściowo i o frakcji
rewolucyjnej P. P. S.
Plebiński Tadeusz syn Józefa,
inżynier górniczy; 'pracowahw ocj.
dziale ochrany warszawskiej od
r. 1910.
Pseud. „ D o k t ó r "
i ’„Swój". Z wiedzą oddziału
ochrany miał mieszkanie kon
spiracyjne na użytek’partji P. P. S.
Dzięki jego pomocy ochrana
aresztowała wielu robotników
partyjnych z literaturą, dynami
tem i t. p. Zdemaskowany przez
Bakaja i ogłoszony przez Burcewa, Plebiński w r. 1908 wstąpił
do ochrany na miasta Nowo-

czerkask i Rostow n|D. p a£
pseud. „Czerkasow", a jedno
cześnie był studentem polite
chniki Dońskiej i dawał informs**
cje o nastrojach politycznych
studentów,, denuncjująę poszczę**
gólne jednostki.
Cholewa Aleksander, pseud*
„ P i a s e c k i " , współpracownik
ochrany warszawskiej od maj®
1910, członek frakcji rewołucyj*nej P. P. S. Dawał drobiazgo
we informacje o polskiej orga
nizacji partji, denuncjował człon
ków grupy bojowej, zdradzał
projektowane akty terorysty**
czne i t. p.
Z liczby ogłoszonych dawniej
agentów ochrany R. A. Łęczyń
ski aresztowany został w Wiel
kich Łukach, gdzie przebywał
w charakterze jeńca-lekarza Le~
gjonów polskich.
(Poczta Pot.)

WOJNA ŚWIATOWA.
Komunikat niemiecki.
BERLIN. Z głównej k w ate
ry donoszą:

Zachodnia widownia wojny.
Grupa wojsk. ks. Rupprehta.
Na flandryjskim terenie walk,
po załam aniu się angielskich
rannych ataków na południu
o d 1 Langem arck walka ognio
wa była znacznie słabsza, niż
w dniach poprzednich.
W A rtois działalność arty łerji była silna tylko na półno
cnym zachodzie od Lens. K il
kakrotnie odpieraliśm y angiel
skie oddziały wywiadowcze.

Grupa niem. następcy tronu.
Bitwa pod V erdun rozpo
częła się dzisiaj rano na obu
brzegach Mozy od lasu Avoeourt do lasu C ourieres (23
w iorsty), silnym i atakam i fran
cuzów. W alka arty lerji trw a
ła z najw yższą gw ałtow nością

przez cały dzień w czo rajszy
i nieprzerw anie przez całą noa,
Dzisiaj rano niesłychanie silnyogień huraganow y poprzedzić
atak i piechoty.
Francuzi zajęli bez w alk
grzbiet Talon, na w schód oeŁ
Mozy, k tó ry od m arca r. fc*
p rzestał mieć dla nas znacze
nie łinji obronnej i obsadzony
b y ł tylko przez specjalne p o 
sterunki. Te posterunki w y
cofaliśm y w ciągu dnia w czo
rajszego stosownie do naszego
planu i bez przeszkód ze stro 
ny nieprzyjaciela.
Na w szystkich po z ostałych,
punktach rozległego frontu b o j owego w alka je s t w p ełn y m
toku.
Strąciliśm y w czoraj 16 sa 
molotów nieprzyjacielskich i Ł
balony na uw ięzi.
Porucznik G o n tem an ze
strzelił trz y balony na uw ięzi
i jeden samolot, odnosząc p rzez
to już 34-te zw ycięstw o w po
w ietrzu. Z astępca oficera w f-
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Członkowie „ochrany"
warszawskiej.

Śc f P«

„Russkija Wiedomosti" z dnia
28 lipca ogłaszają trzecią z rzę
du listę sekretnych współpra
cowników ochrany warszawskiej
i innych oddziałów ochrany i
żandarmerji w Królestwie Pol
skim:
Chybowski Czesław syn Wła
dysława, pseud. „Hrabia", słu
chacz uniwersytetu krakowskie
go, wstąpił do ochrany war
szawskiej w r. 1910 i pracował I
do r. 1913 włącznie.
Bednarski Stanisław syn Fe
liksa, pseud. „Satelita", członek
partji S. D. K. P. i L., do ochra
ny warszawskiej wstąpił w maju
r. 1910- Zdradzał działalność
członków partji i ruchy strejkokowe robotników.
Brzezina Wacław syn Wacła
wa, rachmistrz, pseud. „Ludwik",
był współpracownikiem ochrany
łódzkiej od października r. 1907.
Bieniak Michał syn Antonie
go, majster ‘tkacki fabryki Rychtera w Łodzi, pseud. „Broni
sław" i „Oskar", były członek
łódzkiego komitetu P. P. S.
Pracował w oddziale łódzkim
•* ,
od maja 1905.
Mlewski Zygmunt Jan, pseud.
%
„Leon", współpracownik ochra

urzędnik Sądu Pokoju w Będzinie mając lat 22.
W zmarłym straciliśmy zacnego
serdecznego
kolegę, którego pamięć nigdy nie wygaśnie w naszych
seręach, przejętych wielkim żalem
Koledzy biurowi.

ms

S i l o s o w e g im n a z ju m ż e ń s k ie
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SOSNOWCU

(dawniej J. SIWIKOltfEJ)
z prawami filologicznych szkół męskich przyjmuje
zapisy nowych kandydatek codziennie od gedz. 10 do
1 po poł. od d. 25 sierpnia do d. 4 września włącznie.
Egzaminy wstępne rozpoczną się d. 5 września.
Pczątek lekcji dn. 10 września.

W 8188(1 wifeaeji K am i. Szk«fy jest iłiM li k i wtorki raso ed g. 18dc i i
«
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•cefeldfebel Muller odniósł 23
i 24-ty zw ycięstw o w walce
pow ietrznej.

Przeciw agitacji
emigrantów.

Wschodnia widownia wojny
Front ks. Leopolda Bawar
skiego.
N ic nowego.
Front arcyksięcia Józefa.
_Niem ieckie i austrjacko-w ęgierskie oddziały odrzuciły
w silnym natarciu z oku stron
doliny Oitosu ku dolinie Trotusu w ytrw ale opierających się
rumunów.
W irtem herski bataljon gór
sk i odznaczył się szczególnie.
Zdobyliśm y przeszło 1500 jeń 
ców i 30 karabinów m aszyno
w ych.
Front generała Mackensena.
Na zachodnim brzegu Sere
tu rozw ijają się w pobliżu
dw orca kolejowego M arasesti
gwałtowne walki; w czasie
ty c h w alk pozostało w naszych
ręk ac h przeszło 2200.
Na południu od ujścia Rim niku załam ały się u stano
w isk naszych silne atak i ro 
sy jsk ie .
Front macedoński.
Położenie nie uległo .zmianie.

LWÓW. W najpoważniejszych
kołach politycznych galicyjskich
wdrożono akcję, mającą na ce
lu jaknajenergiczniejszy protest
przeciw zabiegom, podejmowa
nym .na emigracji wbrew dąże
niom Tymczasowej Rady Stanu.
Do protestu przyłączają się naj
wybitniejsi przedstawiciele wszy
stkich sfer społecznych.

Komunikat austriacki.
W IED EŃ . Z głównej kw a
t e r y donoszą:

Wschodnia widownia wojny.
N ie w ydarzyło się nic szcze
g ó ln e g o .
Włoska widownia wojny.
N ad Isonzo włosi w ystąpili
ponownie do n atarcia na terepodbrzeżne, będące ju ż od
w ieków w posiadaniu A ustrji.
Po półtoradnlow ym , silnym
przygotow aniu artyleryjskim ,
po którym wczoraj po połu
dniu. nastąpiło kilk a ataków
w yw iadow czych, dziś w nocy,
m ięd zy Mrzli Y rh, a morzem
rozpoczęła bitwę piechota wło
ska. W alka trw ała z najw ię
k szą zaciekłością praw ie na
w szystkich odcinkach 60-cio
•kilometrowego frontu pod Tolm ein, na północnym wscho
dzie od Canale, m iędzy Desla,
,ą Monte San Gabriele, na po
łudniu od Gorycji oraz na
płaskow zgórzu K arstu. W ieści,
k tó re nadeszły
dotychczas,
b rzm ią bez w yjątku pom yślnie.
Południowo - wschodni
teren walk.
| S ytuacja nie uległa zm ianie

I AflgJja bombarduje

B AZYLE A. „Basełer Mat. Ztg."
donosi
z Petersburga przez
Sztokholm, że w ciągu ostatnich
trzech tygodni rozstrzelano za
nieposłuszeństwo
conajmniej
20,000 żołnierzy.

w SosfloKes

Kantor wymiany pieniędzy

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

odchodzących z Sosnowca.

Dworzec Wiedeński.
Do W arszaw y.

Osobowy
Pospieszny
Osobowy
Osobowy
Pospieszny

— 7.07 rano
— 10.57 rano
— 12.06 w poi.
— 6.50 wiecz.
— 11.20 w noc.

Do Ząbkowic.

Osobowy

—

9.30

rano

Do Częstochowy.

Osobowy

H
Zakład Ortopedyczny

A.

K

O B S

Pospieszny
Osobowy
Osobowy
Pospieszny
Osobowy
Osobowy

—
—
—
—
—
—

Dworzec Dębliński.

JLG STRO W AN Y TYGODNIK
H UM O R Y ST.-SA TY R Y C ZN Y
54-ty ROK
Wydawnictwa

J a o f f a ? e r e I m a n o vs>a
i

ft e g &

PREN G M ERA TA: R B . 2.—
z p rz e s y łk ą p o c z t, k w artaln ie.

^ e r e l m a n ó w n a

mają honor zawiadomić, że od dn. 1 sierpnia do 15 września
r. b. przyjmować będą w lecznicy przy ulicy Małachowskiego
Ns 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.

— 6.12 rano
— 3.49 po poł,

Z K azim ierza do Sosnowca,
przychodzą.

Osobowy
„ —

— 5.44 rano
— 2.06 po poi.

1 Stowarzyszenie Techników w Sosnowcu
zawiadamia p. p. członków, że w niedzielą d. 26 b. m. odbędżie się w lokalu własnym, w Sosnowcu przy ul. Czystej p. Ns 9

WARSZAWA
ul. Nowy-Swiat 27.

E

Sprzedani murowym
M8icl 2 Staxosesno^
wiccka 12.

Poszukiwane ŁJSU.fS
4 pokojów s wygodami w dobrze utrzyma
nym domn. Zgłoszenia pod J. M. do Admi
nistracji „Iskry".

N A TEMAT:

umiera więcej ludzi, niż od
wszystkich innych chorób.
Każdy więc, kto oierpi na
kaszel, bronchit, chrypkę,
zaflegmienie płuc, powi
nien natychmiast zabrać
się do leczenia, aby zapobiedz groźnemu niebezpie
czeństwu — suchotom.
Najniezawodniejszym środ
kiem na wszelkie choroby
płucne Okazał się, podług
opinji poważnych lekarzy
S

Ó L H

zgromadzenie dyskusyjne

1

RED A KCJA I A DM INISTRACJA

| Drobne ogłoszenia

0 «

GS- O

K U R JE R
ŚWIĄTECZNY

L e l a r z e dentyści

5.55 rano
9.10 rano
12.53 w poi.
1.35 po poi.
7.37 wiecz.
12.07 w noc,

Z Sosr ©wca do Kazim ierza
odchodzą.

Osobowy
—

ulica Dęblińska
11 (Iwangrodzka).
m a zajęcie
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 cale utrzymanie j z pomieszka
niem. Także potrzeba murarzy
robotników budowlanych i paro
bek do koni.
Tamże poszukują pracy w
kraju.
Szwaczki, praczki, dziewczęta*
do wszystkiego i do dzieci, ku
charki.

w B ę d z S n io

u j l i c a S ł a w k o w s k a Ne 28.
Bandaże rypturowe i brzuszne. — Gorsety ortopedyczne.
Aparaty ortopedyczne.
—
Sztuczne członki i t. p.

Do Katowic.

A.

I

— 3.01 po pot

O

L

Przy użyciu Fagosolu w
krótkim już czasie ginie ka
szel, wzmaga się apetyt i
chory nabiera Ciała.
Sposób użycia przy każdym fla
konie.
Ż ądać w apiekaeb i składach ap
tecznych.

iOKTÓH

U Masowe egzekucje
w Rosji.

Urząd pośrednictwa priej

Rozkład jazdy pocfągćw g g

ir

BERLIN, (W.A.T.). Biuro W olf
fa donosi z Amsterdamu, że
belgijskie miasto Kortryk był©j$ponownie obrzucone bomba
mi przez lotników angielskich,
przczym zabito 8 osób cywiiych,
w tym kilkoro dzieci i księdza;
%■ żołnierzy nikt nie ucierpiał.

Ne 190.

Zarys organizacji badań geologicznych
i górniczych w Państwie Polokiem.

7 flin p ła
PobJ t k » rta wydana przez
J
■“
kop. Hr. Renard ns im%
Józefa Cholewy.

Początek posiedzenia punktualnie o godz. 3 po południu.

I'ylko 3 marki kwartalnie
kosztuje prenumerata na „Kraj" wychodzący w Lesznie
( l e i r eńs ki e) . „raj" zamówić można na wszystkich pocz
tach 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.

Paweł BROMTOISKI.
w CzptoebswS®,
ul. Św. Panny Marjł t.J. 1! Aleja
l i 11, obok teatru Paryskiego
Choroby 8kórue,|dróg moczo
wych i weneryczne
Prsyjmnje od 9—12 rano 1od 4—7 pp
Fanie od 12—1 po poi

1 Niezbędne dla każdego!

Fifja „lskry“
if Będzinie.

Pi drąeznik
m atem atyki heudlowel

przyjmuje wszelkie zsm ó wiem© wchodzące w zakres
robót drakarskich.

— Cena 50 kop. —nab y cia xs> k się g a rn ia c h i

p rz e z B r Zajączkowskiego
w yszedł z d raka.
Do

„Potrzebna

zarządu domem ka
walerskim na Kolonji Tow. Ako. W. Fitzner
i K. Hamper Zgłaszać się należy de biura.
Towarzystwa przy niiey Gampera w Sosno
wcu*.

w szkole ludowej. Wiadomość w Redakcji
oj i!

Kowalska porady

n n u o & o r i u t mienne
mienne 3_ s ,K{1
ta}« 17.

„W obozie jeńcdw"
Broszura £

ta T-wa. Opieki nad polskimi obozami wojen
nymi w Niemczech) J. Jadczyka wyszło
już
z druku,
którą
nabyć można
w administracji .Iskry" w Sosnowcu. Przy
nabyciu większej ilości odpowiedni rabal

Stare gaiety
nia. Administracja „Iskry".

ad 

m in is tra c ji „ I s k r y " '

Redaktor ©dpowiedzialny i wydawca Ryszard Monsiorski.

Za pozwoleniem cenzury niemieckiej m. Sosnowca.

po--

Nauczycielka

D rukarnia R yszarda M onsiorskiego.

na pndy i fun
ty do sprzeda-

