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Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego
z 3 bezpłatnymi dodatkami tygodniowo.
PRZEDPŁATA
na poczcie i u agentów i kolporterów
1.50 ni.,
z odnoszeniem do domu 1,92 m.

gtóir Redakcya, Arimiiilstravya I Drukarnia ~19B$
znajdują się w Gliwicach przy ulicy Przyszowickiej (Preiswitzerstrasse) 31
u p. Waldmanna w podwórzu na parterze.
»Głos Śląski« zapisany jest na poczcie: Zeitungspreisliste t polu. 47a

„Robotnicy polscy będą kopalnie
niemieckie z dymem puszczali.“

Tak, położenie nas Polaków pod zaborem
pruskim, jest ciężkie, jest twarde. A Ilakatystom i tego jeszcze za mało, bo wołają o co
raz ostrzejsze prawa wyjątkowe na nas. Hakatysta wrocławski w „Beides. Z tg." ma zaś
obawę, żeby robotnicy polscy nie wysadzali
w powietrze kopalń niemieckich. Niech o to
nie ma obawy. My Polacy gwałtów i nad
użyć dopuszczać się nie będziemy, ale w dro
dze prawnej nie zaprzestaniemy się dopominać
0 to, co nam się z prawa Boskiego i ludzkiego
należy.
Zamiast karcić i szkalować robotników
polskich, Hakatysta wrocławski lepiej by zro
bił, gdyby zajrzał do gniazda liakatystycznego.
Tam znajdzie wiele do naprawy, a przedewszystkiem przekonałby się, jakie to krzywdy
ciążą na sumieniu hakatystycznem, krzywdy,
wyrządzone ludności polskiej.
Wczoraj dopiero podaliśmy głos Niemca
Jaentscha, który żąda, żeby Polaków zamienić
na niewolników, a Niemców na panów, żeby
mogli rządzić ludnością polską.
Czyliż to nie obelga i nie obraza dla całego
żywiołu polskiego? Ale Niemiec ów powiada,
że to żądanie całkiem słuszne i sprawiedliwe.
Postępujcie tylko tak dalej, panowie Hakatyści, lecz pamiętajcie o jednem, że Pan Bóg
nie rychliwy, ale sprawiedliwy.
Wiemy że Niemców karci to i gniewa, że
lud polski na Górnym Śląsku budzi się coraz
więcej pod względem narodowym. Budzi się
1 budzić się będzie z każdym rokiem, z każ
dym miesiącem i z każdym dniem, bo Śląsk
nasz od wieków jest zamieszkały przez lu
dność polską i nie zginie na nim ani lud pol
ski, ani też sprawa polska. Od wieków pły
nie z naszego Śląska polskiego pieśń do Pana
Boga w języku polskim i płynąć będzie. Niemcy
temu nie przeszkodzą, choćby i setne i tysią
czne prawa wyjątkowe na nas kuć mieli.
Śląsk polski uważali Niemcy już za zdo
bytą swą fortecę niemiecką. Teraz widzą, że
tak nie jest, bo ludność polska stoi hardo
i twardo na wałach i broni mężnie i energi
cznie zagrożonych swych praw religijnych i naro
dowych. Nietylko ich broni, ale dopomina się
o posłów Polaków, którzy w Berlinie minis
trom pruskim powiedzą w oczy to samo, co
lud polski myśli i czuje. Ztąd gniew chwyta
Niemców, ztąd hakatysta wrocławski woła, że
robotnicy polscy będą kopalnie niemieckie wy
sadzali w powietrze.
Niech woła, jemu chodzi o to, żeby nastał
jeszcze ostrzejszy prąd antipolski i hakatystyczny. My jednak ufając Panu Bogu i polega
jąc na naszych siłach własnych, na naszej
pracy i energii, pełnić będziemy dalej obo
wiązki nasze, jakie na nas nakłada sumienie
nasze polskie. Nie zjadł nas Bismark, choć
wszystkie siły ku temu wytężył, nie zjedzą nas
też i dzisiejsi hakatyści, bo przyszłość nasza,
nasz byt i nasze istnienie nie od nich zależy,
tylko od Pana Boga i od nas samych.

U Hakatystów naszych jesteśmy przyzwy
czajeni do tego, że nietylko domagają się co
raz ostrzejszych praw wyjątkowych na nas
Polaków i katolików, że zazdroszczą nam po
wietrza i pragnęliby nas wygubić i zniszczyć
doszczętnie, ale zniesławiają szkalują lud pol
ski na każdym kroku.
Niedawno temu jakiś zacietrzewiony Hakatysta rozpisał się o położeniu na Górnym
Śląsku w półurzędowej wrocławskiej „Schles.
Z tg." i powiedział przy tern, że gdyby Niemcy
za jakie dziesięć lat zaplątały się w wojnę, to
sfanatyzowani robotnicy polscy go
towi niemieckie kopalnie z dymem pu
szczać.
Polskie nasze przysłowie powiada: „Na
złodzieju czapka gore!" Czemu wrocławski
hakaty sta obawia się robotnika polskiego?
Toż znaną jest rzeczą, że robotnik polski jest
lepszy, pracowitszy, sumienniejszy w pracy od
robotnika niemieckiego. Przyznawają to sami
Niemcy, a nawet hakatyści, gdy potrzebują ro
botnika polskiego do pracy.
Czemu jednak Hakatysta ów obawia się
robotnika polskiego? Przecież leży już w na
turze i krwi naszej polskiej, że do gwałtów
i nadużyć nie jesteśmy tak skorzy i pohopni,
jak Niemcy. W narodzie polskim nie było
i nie ma anarchistów i król obój có w. My Po
lacy w drodze prawnej dopominamy się o słu
szne i sprawiedliwe prawa nasze, a nie może
my ich się doczekać.
Skąd więc obawa wrocławskiego Haka
ty sty, że robotnicy polscy będą z dymem pu
szczali kopalnie niemieckie? Gryzą go wido
cznie wyrzuty sumienia. Dajcie, panowie Hakztyści, robotnikowi polskiemu to, co mu się
należy. Niech ma zapewniamy byt dla siebie
i swej rodziny, niech ma dostateczny zarobek
i dostateczne wyżycie. Kopalnie śląskie i inne
zakłady przemysłowe mają olbrzymie zyski,
dawają akcyonaryuszom dywidendy ogromne,
są zyski, są wielkie syski dla panów i praco
dawców. A robotnik polski pracuje niejedno
krotnie za marną płacę, za którą wyżywić
musi siebie i swą rodzinę.
Nie dość na tern, bo wydalają go z pracy
za byle drobnostkę, zakazują mówić po pol
sku, zakazują należenia do towarzystw pol
skich, a nawet doczekaliśmy się tego, że mi
nister pruski z publicznej mównicy sejmowej
oświadczył, że agitacya polska jest powodem
do wydalenia z pracy.
A po za pracą jakiegoż to równouprawniejenia doznajemy w państwie pruskiem?
Toć sali na wiece polskie dostać nie możemy,
bo restauratorzy i właściciele sal mają obawę,
żeby im potem nie dokuczano, żeby ich nie
szykanowano. Zebrania robotnicze, zwoływane
na to, żeby radzić nad dolą robotniczą, nad
polepszeniem tej doli, nad organizacyą robo
tniczą, bywają co chwila rozwięzywane jedy
nie dla tego, że na nich obrady mają się to
Zjednoczenie zawodowe polskie
czyć w języku polskim. Idą procesy po pro
w Koch urn.
cesach, zażalenia po zażaleniach, najwyższe
sądy orzekają, że obrady w języku polskim
Dla braci robotników polskich!
nie mogą być powodem do rozwiązywania ze
Bracia robotnicy! Robotnicy polscy, roz
brań, a jednak ciągle na to się skarżymy i nie
możemy dowołać się o równouprawnienie, proszeni w stronach niemieckich, podziw wzbu
o wymierzenie nam tej słuszności i sprawie dzają u swoich i obcych przez swoje organidliwości, jaką gwarantuje nam konstytucya zacye, których celem jest obrona skarbów na
pruska jako obywatelom, płacącym podatki, szych najdroższych, to jest wiary i mowy ojców.
Nie mieliśmy przecież do tej pory stowa
służącym przy wojsku i spełniającym nasze
rzyszenia, którego głów nem zadaniem byłaby
obowiązki obywatelskie.
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20 fen. od 1-łamowego wiersza pctyłowego. Przy większych i częstszych ogłoszeniach od po w. rabat.

ochron a naszych i n t e r e s ó w m a t e r y a 1n y eh, zarobkowych. A przecież jeżeli komu,
to robotnikom polskim organ i żacy a taka ko
niecznie jest potrzebna, bo oni to właśnie naj
częściej i najdotkliwiej b y w a j ą k r z y w d żeni
w stos u n k a c h z a r o b k o w y c h.
Tą myślą ożywieni zebrali się na zapro
szenie Red a key i Wiarusa Polskiego < mężowie
zaufania z różnych stron Westfalii i Nadrenii
w znacznej liczbie dnia 9 listopada r. 1902
w Bochum, tej stolicy polskiego w Niemczech
wychodźtwa, i po gruntownej rozwadze po
wołali do życia upragnioną i od dawna przez
wszystkich oczekiwaną instytucję pod nazwą
»Zjednoczenie zawodowe polskie,«
uchwalili ustawy i wybrali Radę nadzorczą
oraz zarząd, który kieryje wszelkiemi sprawami
»Zjednoczenia.«
Przy układaniu ustaw mian o przede w sz y stkiem na względzie, aby jeden członek nie
mógł wyzyskiwać drugiego, aby jednostki nie
bogaciły się kosztem ogółu, jak to się dzieje
w niejednej instytucyi. Dla tego postanowiono,
że tylko piąta część składek przeznaczona jest
na wspólne wydatki, reszta zaś pozostaje wła
snością członka.
Wstępne jednorazowe wynosi 25 fenygów,
składka miesięczna 50 fen. Z tych 50 fen. tylko
10 fen. przeznacza się na cele towarzystwa,
czyli na wspólne potrzeby członków. Nato
miast 40 fen. pozostaje własnością pła
cącego członka i wpływają w połowie do
jego funduszu samopomocy, w połowie do
funduszu poś mie r tn e go. Pieniądze, złożone
na te fundusze wypłaca »Zjednoczenie« pod
określonemi w ustawach warunkami członkowi
lub jego spadkobiercom.
Fundusze »Zjednoczenia« służą na cele
administracyjne oraz na utrzymanie biura po
mocy prawnej dla spraw robotniczych i biura
wskazywania pracy.
Zadaniem »Zjednoczenia« jest wogóle mo
ralne i materyalne podniesienie członków, za
pewnienie im dostatecznego zarobku, jako też
należnego poważania i stanowiska w społe
czeństwie.
Członkami »Zjednoczenia« mogą zostać
wszyscy robotnicy, zatrudnieni w wielkim prze
myśle.
Zaraz na pierwsze hasło stanęło pod sztan
darem »Zjednoczenia« kilkanaście set mężów
najdzielniejszych i najzacniejszych. Jeżeli prze
cież Zjednoczenie« ma spełnić swoje zdanie,
jeżeli ma stać się prawdziwem błogosławień
stwem dla polskiego ludu pracującego, to po
winni do niego przystąpić ci wszyscy praco
wnicy polscy, dla których je założono.
Bracia! Każdy, kto pracuje w wielkim
przemyśle, czy kopalni, w hucie lub fabryce,
czy przy budowli, niech się z nami połączy,
niech zostanie jak najprędzej członkiem »Zje
dnoczenia,« a znajdzie radę i pomoc w każdej
swojej potrzebie, znajdzie opiekę i obronę,
gdyby go ktokolwiek krzywdzić się ośmielił.
Ale nikt tak łatwo się nie ośmieli,% ho za ka
żdym członkiem »Zjednoczenia« staną tysiące
druhów i upomną się za nim. Choćby więc
krzywdziciel był najpotężniejszy, niczem będzie
jego potęga wobec wielotysiąeznego zastępu
robotników polskich.
XV Imię Boże, Bracia, do wspólnej pracy!
Zgłaszajcie się jak najliczniej na członków
»Zjednoczenia
przez mężów zaufania lub
wprost pod adresem: »Zjednoczenie zawodowe
polskie w Bochum. Szczęść Boże!
Bochum, w tyczuiu 1909 r.
Zarząd: Stefan Rejer z Feckendorfu,
prezes. Jan Witkowski z Schonnebeek, 1 wi
ceprezes. Józef Regulski z Marxloh, It wice-

prezes, Jan Jankowiak z Bochum, skarbnik.
Hipolit Sibilski z Bochum, sekretarz.
Rada nadzorcza: Walenty Grześkowiak
z Bruchu. Bartłomiej Witkowski z Kotthausen.
Stanisław Krawczyk z Ueckendorfu. Walenty
Nowak z Altenessen. Antoni Frąszczak z Güünifeld. Szczepan Kamiński z Lütgendortmund.
Adam Maćkowiak z Baukau. Walenty Piątkiewicz z Herten. Jan Lorek z Altenessen.
Wojciech Widaczyk z Wetter. Fr. Młynarczyk
z Hüllen. Józef Terakowski z Langendreer.
Michał Pawłowicz z Hamme. Jakób Maik
z Baukau. Piotr Maćkowiak z Kray. Win
centy Nowicki z Wanne. Michał Jośkowiak
z Oberhausen. Wierzbica z Bottropa. Wa
lenty Bobkowski z Katenbergu. Walenty Pio
trowski z Wiemelhausen. Ignacy Waszak
z Dortmundu. Józef Nowotny z Dortmundu.
Władysław Falkiewicz z Bochum. St. Adamski
z Bärendorf. Józef Łazarewicz z Alstaden.
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne upra
sza się tak adresować: »Zjednoczenie zawodo
we polskie« w Bochum.
Bracia robotnicy! Organizujcie się, wstę
pując wszyscy do zjednoczenia zawodowego
polskiego.

Przegląd polityczny.
— W parlamencie niemiecki m obra
dowano zeszłego czwartku nad etatem mini
sterstwa sprawiedliwości. Posłowie polscy
stawili wniosek, ażeby rząd Rzeszy niemieckiej
spowodował rząd pruski, by tenże rozporzą
dził, żeby przy wpisywaniu imion żeńskich
końcówka «a« nie była skreśloną.
Wniosek ten uzasadniał poseł polski pan
B. Chrzanowski i następnie skarżył się na
to, że władze policyjne i sądowe nie postę
pują z Polakami tak, jak to być powinno. Wy
wodził dalej mówca, że niewinne karty poczto
we z napisami polskiemi i obrazkami z histo
ry i polskiej bywają konfiskowane. W pierw
szym wypadku został copra wda oskarżony uwolniony od kary, ponieważ żadnej winy nie
zdołano mu udowodnić, ale sąd w wyroku
powiedział jednak, że rozszerzanie takich kart
z widokami może spowodować do gwałtów
pomiędzy Polakami a Niemcami. W ogóle
zdaje się, że sądy pruskie w dzielnicach pol
skich nie trzymają się tej bezstronności, jakiej
trzymać się winny.
Odpowiadał na to sekretarz stanu dr.
Nie ber ding i oświadczył, że zarzut posła
Chrzanowskiego jest nieuzasadniony.
W sprawie ;tej nikt więcej już głosu nie
zabrał i wniosek pogłów polskich został od
rzucony.
— Przeciwko zniesieniu ustawy o
Jezuitach zaprotestowano w Gocie następującem oświadczeniem: Zebrani obywatele Rze
szy niemieckiej, zaproszeni przez komitek usta
nowiony w dniu 20 listopada 1890 roku, oświad

SĄD BOŻY.
POWIEŚĆ
(Ciąg dalszy.)

Bito śię tu na śmierć i żyde, dla tego
może, że walka była t jednej strony szaloną
i rozpaczną; otóż Gerald lękał się, aby nie
powiedziano, że zostawiono go w twierdzy,
jako narzeczonego pułkownikówny Ar Iow, Na
tę myśl samą rumieniec bił mu do twarzy, pa
łał pragnieniem dostania się na plac boju,, od
znaczenia się, zyskania sławy, stopnia wyższe
go, gdy tymczasem tu wałczyć by musiał chyba
z niejedną godziną nudów, — gdyby nie to,
że po paru godzinach bardzo lekkiej służby,
miał się gdzie obrócić, to jest udać się db
domu komendanta miasta.
Biedny Jurek Moosbacher, który podobnego
szczęścia nie miał, i nie naśladując Crancuzkichi
Frontinów w komody i, nie kochał się w garderobianie Edyty, nudził się tei": potężme, nudził
się za dwuch, i gdyby nie był tak pobożnym,
jak każdy Tyrolczyk, klął by od rana do wie
czora, po co go tu ściągano, aby się rozleniwił
i babą zrobił? Dziecko gór bt/akowafo w do
datku oddechu pełną piersią, i jak mógł ucie
kał też nad morze, gdzie to p rzy najmniej znaj
dował i raz też tak bardzo rano, że mgła kryła
góry, leżała jeszcze nad zajtoką i przystanią,
on już był w pełnym mundurze i przeprowa
dziwszy partyę biednych Dahnatd w z kazamat
na wały, zaszedł nad morse, gd zie nie było
jeszcze zwyczajnego ruchu, i zna jdowała się
tylko..tfocha rybakówd kilku atonii ków- Chciał
z niemi rozmowę zacząć, ale żaden z nich po
niemiecku nie r.iaiał i w dodatku każdy mu

najazdu, lecz dla pokonania stronnictw, nieza
dowolonych z istniejącego stanu rzeczy.
Od pewnego czasu rząd holenderski nosi
się z myślą ukrócenia swobód klas pracujących,
którym prawo z dnia 12 kwietnia 1872 roku
przyznało swobodę organizowania się w sto
warzyszenia i zgromadzenia.
Powstało ztąd sporo zaniepokojenie wśród
pracującej ludności holenderskiej, która otwar
cie oświadcza, że postawi opór wstecznym za
chciankom rządu.
Dr. Kuyper, obecny przez ministrów holen
derskich, dawniej był zdeklarowanym demo
kratą, obecnie jednakże stał się gorliwym szer
— Na wniosek ministra k o $ e i Bud- mierzem konserwatystów i postanowił wszelką
dego zamierza rząd ustanowić t. zw. komisyą opozycyą w kierunku przeciwstawiania oporu za
niespodziewaną, która bez poprzedniego zawia miarom rządowym stłumić bodajby siłą. Cho
domienia każdej chwili może się zjawić5 w celu dzi mu zaś przedewszystkiem o zażegnanie
odbycia rewizyi w poszczególnych dyrefeeyaeh bezrobocia kolejowego i dla tego postanowił
kolejowych. Według ,^Magd. Z tg." urządzenie utworzyć brygady kolejowe, aby w danym ra
tej komisy! nie znalazło uznania kilkunastu zie zabezpieczyć ruch po widłowy na kolejach.
dyrektorów kolei, a jeden z nich w Hanowe
Stronnictwa opozycyjne nie opuszczają rąk
rze już podał się wskutek tego do dymisyiii organizują się w związki, celem postawienia
rządowi skutecznego oporu. Gdyby więc dr,
Prasa ha kąty styczna napada gwał Kuyper posunął mą za daleka, bardzo łatwo
townie na kanclerza Bido w a za jego rzekomo może dojść do wybuchu rewoluryi w Holmndyi,
chwiejną postawę w sprawie trewirswiej i d>maga się, aby z uwagi nat wzburzenie wyzna
— Turcy a. Bułgarski oddział powstańczy
niowe rząd pruski cofnął; swe przyrzeczenie?
:
napadł
w ubiegłą niedzielę żandarmów turecco do zniesienia paragrafu % prawa przeciwko
i
kida
nad
Presba w obwodzie monaJezuitom. „Deutsche Z tg." przygotowuje pro i styrskim. jeziorem
Dowódcę
żandarmów zabito. Po
test przeciwko powrotowi Jezuitów, Chwali
*
obu
stronach
było
kilku
zabitych* i rannych.
się, że w przeciągu tygodniki zebrała przeszło
Wskutek
wyroku
tajnego
sądu powstańczego
40’000 podpisów. Protest tern grzesłamy będzie zamordowano kilka osób, pomiędzy
innymi po
radzie związkowej.
pa serbskiego w Nferbjani,
W Brendo odbyła mą w tych dniach utar
Za poniewieranie* i?e kr u t @ w ska
między mieszkańcami wsi i oddziałem
zany został w Królewcu lejtnant Steifem*, liszrą- czka
cy 22 lata, na 7 miesięcy fortecy.. TJtiowodańo- wojska’ tureckiego. Turcy spalili 144 domów
no mu poniewieranie w 118 wypadkach na 35 i zamordowali kilkanaście* osób.
podwładnych. Przesłuchy trwały 7 goduim ii Koń
czyły się z wykluczeniem publiemoścó
czają, że nie zmienili swego stanowiska wobec
ustawy o Jezuitach, wyrażonego w proteście
przeciwko zniesieniu ustawy i zaopatrzonego
w 11,804 podpisy z dnia 7 stycznia 1891. W in
teresie pożycia religijno-obyczajowego, oświaty
niemieckiej i wolnej nauki, w interesie siły
i niezależności Rzeszy niemieckiej, w interesie
pokoju wyznaniowego uważamy zachowanie
ustawy o Jezuitach jako konieczne, Ponieważ
w sprawie tej wkrótce roztrzygac będzie Ra
da związkowa, przeto wyrażamy naszą na
dzieję, że rząd państwowy zajmie stanowisko
solidaryzujące się z naszem życzeniem;.

Wiadomości ilizkie i dalsze.

Z obchodu Ju bile u san 0,:j;»ta św;
Eiłleiidhiizr Dziś w'pon5@dzMek Franwszki
w Krzymię podajemy jeszcze kilku'zajnitu^ęych' j
szczegółów. Po mszy św. jubileuszowej, eeibbro wd., w wtorek 4# Męczenników. Wschód słońca
wan ej przez kardynała Langeniemc, podniosli 0 6,33, zachód 5*50; wschód księżyca 1,8;, za
się Ojciec św. i zaintonował »Te Deum.-«, które- i chód 3/46.
zebrani w olbrzymiej świątyni wierni z a apałemi — Gliwice; Es. Skiba, Móry — jak v już
odśpiewali wśród odgłosu dzwonów fe>azylikii ; donosił*1 »Głos Śląski« — z powodu nauczania
i wszystkich kościołów rzymskich Wieczorem polskiejj dziatwy w Berlinie języka ojczystego
odbyło się uroczyste oświetlenie wwystic ich5 ko 1 śpiewu- kościelnego musiał Berlin opuścić
ściołów i zabudowań kościelnych w Rżymy*.e- oraz7 i z tego powodu yhp-ędzie' p aurę dni niedo
iluminacya wielu domów prywatnych mian; owicie bro wo 11 n e g®> o dp>ocz ynk,® w k E a s z t ow pobliżu Watykanu. W kilku miejscach w mie | me OÖLFra^a cii^zkanoov ma< Górze- śwv
ście zapalono sztuczne ognie. Ilurtiiracyi i stra Anny, został przesiedlony do Bociano-wic. Ale
ciła cokolwiek z powodu bezustanni# pi idają* | ü tam długo nie pozostał. jHaka%styez:na »Kacego deszczu. Ojciec św. przebył dni ju bilmi- towicerka c pisze, że* ks. Skiba został powołany
szowe bez szwanku dla zdrowia; czuje si ę tył-t : na wikarego do» Szczygłowa (StriegauX w str°ko cokolwiek osłabionym.
] nę zupełnie niemieefeai. Powodem; jego ostat! niego przesiedlenia miała być* znowu jakaś tam

— R zad holenderski w z nm@nia z 3»- agśtacya. Ceza agitacya, ha kuty styczny »Blatt«
g i po miastach, obsadza fortece i powtdttjp i nie pisze.
Tak to musi1 cierpieć ksiądz, który rzeteb
)d broń 20,000 rezerwistów z o sta Web tr.zecłii
i n w«7v«tkn to nzvni nie z oh iwv oboeirao nie-spełnia obowiązki kapłańskie;. Dziwić się
rzucał z pod oka nienawistne spojrzenie, nam \ wysoko, w Gästellb,* jß& tu mówią,. Cały nasz
co on ramionami ruszał i mmi izat coś o .dzi : pułk zresztą w górach*, gdzie się te- zbóje Krykim ludzie, który chrzcić się nie musb g?d-y wo szczany przeciw naszemu Cesarzowi bun- naraz usłyszał po za sobą dost oiiałym tyiroł-- tują,.— Człowiek radby był tam. juz: być, choć
skiin dyalektein wymówione po w i tanie*?-*- Niech to nie takie góry jałt naszekamień na kaiiwtiiui iy. ćmieniu, zbójeckie kryjówki i kozy — nic
będzie Jezus Chrystus pochwalony..
zawoŁ ał Jurek, uży- - i zresztą. A jak się wieczorem człowiek spać
I ja Go chwalę
' ----- *.-------kładzie,, to
wając radośnie tej formuły, jaką ma odpowia-r
-- może nazayatrz raaio głowy na
dać dobremu człowiekowi dusza w czyścu po- f j karku nie znalezc..
.......
... .
katująca, a oczekująca wybawień da.*. Odwrócił j i
" Mój
— rzekł ksiądz — takie to
się też eo predzej i ujrzaj zakonu ika w czarnej |t|-są smutne skutki wojny u każdego zatargu
sukni, Franciszkanina: postać wy$ jckä, z mocno >! |świecie. Ten ;*zarpie,. tamten nie daje... i z e
• *. _ • rysami,
____ : „z t,*x_
_ i. jed
:;j nak nie prze ; ziarna oioiti
ludzi., ba
sieje sisięa mmfitev
między ludzi.
Są »rzeciez
przecież
wyrazistemu
których
i
raoye
polityczne,,
których
trudne
tu
rozbierać
mawiała surowość, bo duże ni el heskie oczy
były pełne łagodnej dobroci i żj rczliwośei dla 1 ;i: trzeba je zostawić tym; którzy władzę dzierżą,
wszystkiego w około, I organ 1 głosu był też- i Ja, mój synu, jestem sługa Boży,, modlę się za
podobny:: łagodny, spokojny i mii Ic -wpadający ; wszystkich ludzi i na świecie i mówię w pow uszy.
Pause żołnierzu — z; i pytał — czy \ Lkorze:; — A odpuść nam nasze winy, jako
przypadkiem nie jesteś Jurek I vfoosbsdiier z ' jii my odpuszczamy je winowajcom naszym:
' Więc tedy tyś tu zostać w twierdzy?
Mooebachei* Btofe ?
— Tak, został tu i nasz porucznik, panicz
Jurek chciałby był księdzu dó szyi sko
t
ze
Steinachskiego
dworu, A czy ojciec dobroczyć;. ale skcaiezylg)1 ssę na tern, żoinra się do
i
-dziej
wie,
źe
jest
tu także komendantem miaręki sehylU i pocałował ją.
- Ach ojcze lLeomrdizie
i z akt rozrado sta nasz swojak-.: ATlow, Pułkownik i jego
wany
czynu się* mógł spodzie: ,v ić, że etę tu ' „panienka mieszkają ot tam, w tym pięknym
ii zobaczę, na tym koiróeu świata.
Myślałem,: że i dworze, pan porucznik bywa tam eodzień, sie
j ksiądz: dobrodziej te u nas mdi xliy chrześci dzi od rana do nooy.
. !
— Gerald von Steinach jest narzeczonym
jańskim ludem Pa mii Boga chwał i. ggj
— f tu, mój synu, nm je$ tośmy między i pułkowniko wnej,. więc dobrze, że tak czyni
rzekł zakonnik, który w głosie Jurka do
poganami! Dopiero* wczoraj wi eczóń przyje
słyszał
jakiś oddźwięk niezadowolenia.. — Bóg
chałem ü na miejsc* ojca Antoi licgp, któremu
klimat tutejszy nie straży,, zosts nrę tu z wami, nie gniewa się o miłość uczciwą — dodał —
pełniąc służbę kapela raa pn:y ’wcs^ym pułku. przeciwnie: błogosławi jej i związek małżeń
Będę zmów spowijedn( ikie m twoim i du- ski przynosi ze sobą łaskę- sakramentu. }
-T- Ä tak... przecie to- ksiądz wiąże przed
-ełiownym* doradcą,
ołtarzem
ręce męża i* żony,, aie mnie nie o to
Tii już oblicze Jurka era łe {»roiweralot
johodżii.
Ach* ojcze Lecwrardzi« —• m ówił przędko
Nie podoba* ci się; narzeczona pana - ojcze- Leonardzie;, jak j a szczęśliwy.. My
;<
leraldai?
tylko, (*»' jest dwie kampa nie, n tazego* putłku,
' *
Jeszcze tu: siedelt w tydfo st arych imurmtK tam :T 5

tylko należy, że nie uznawają zasług ks. Skiby
i posyłają go w strony zupełnie niemieckie.
Przecież na Górnym Śląsku potrzebujemy pol
skich kapłanów!
— Gliwice. Minister spraw wewnętrznych
wydał rozporządzenie, w którem zwraca po
nownie uwagę na to, aby policya obchodziła
się grzecznie z publicznością. Wszelkie prze
kroczenia pod tym względem winny przeło
żone władze jak najostrzej karać, albo win
nego pozbawić służby. Także i wyżsi urzęd
nicy policyjni powinni się do tych przepisów
zastosować.
Rozporządzenie takie było bardzo potrzeb
ne, bo nieraz urzędnicy policyjni obchodzą się
z publicznością wprost wyzywająco. Na każde
takie postępowanie z strony policy i trzeba się
użalić do wyższej władzy.
— Na posiedzeniu niemiecko - katolickiego
„\olksvereinu" dziękował ks. proboszcz Buchali członkom, że tak licznie brali udział
w obchodzie, urządzonym w ubiegłą niedzielę
na cześć Ojca św. Leona XIII. Pod koniec
swej mowy, zwrócił ks. proboszcz podług gliwickiej „Oberschlesische V olkstimme“ zebranym
na to uwagę, że w krótkim czasie odbędą się
uzupełniające wybory do rady kościelnej i zal zadu kościelnego. Zachęcał członków, aby
na wybory stawili się jak najliczniej.
• i
^a lekkomyślne zabójstwo stawali przed
izba karną w Gliwicach mistrz szachciarski
Lother i przedsiębiorca robót szachciarskich
-Y. necht z Bytomia. Obaj oskarżeni przyczy*
nili się do gwałtownej śmierci 60 letniego ro
botnika Soltyska. W roku 1901 wykonywali
oskarżeni roboty szachciarskie w Borsigwerku
dla budowniczego Dahmego z Katowic. Przy
sposobności zarwała się ziemia i przy
sypała trzech robotników. Powzięto natych
miast prace ratunkowe i zdołano wyratować
dwóch jeszcze żywych, trzeci to jest'Soltysek
by i już bez życia. Wina nieszczęścia spadła
na oskarżonych, którzy przekroczyli prawa
tyczące się prac szachciarskich. Prokurator
wniósł o karę więzienną na 6 miesięcy, sąd
znizył karę na 2 miesiące karcąc w ostrych
słowach lekkomyślność oskarżonych.
— Zabrze. W ciągu roku 1902 stawiła po
licy a 104 wnioski o przymusowe wychowanie
dzieci w zakładach wychowawczych. W 60 wy
padkach sąd przyznał słuszność policyi, a w 33
wypadkach orzekł się przeciw żądaniu policyi.
V 11 wypadkach sprawa nie jest jeszcze rozstrzygniętą.
Liczba ta świadczy o wielkiem zdziczeniu
pomiędzy młodzieżą zabrską i nasuwa każde
mu człowiekowi, troszczącemu się o dobro ludz
kie, następujące pytanie: Go jest powodem
takiego zepsucia pomiędzy młodzieżą? Dużo
przyczyczyn składa się na to. Dziecko jest to
niby drzewko, które trzeba pielęgnować, aby
wydało raz dobre i obfite owoce. Tak jak
]3k drzewko zostałoby dzikie i przynosiłoby
niedobre owoce, tak samo dziecko bez dobrego
ny chowania będzie lgnęło więcej do złego, niż
do dobrego. W serce dziecka, gdy zaczyna
rozróżniać dobre od złego, powinno się wszcze
piać zasady religijne, które będą dla dorasta
jącego młodzieńca bodźcem do dobrego, a zai azem hamulcem do złego. A kiedy dziecko
jest już tak rozwinięte, aby mogło zaczynać
pojmować zasady religijne? Otóż prawodaw
stwo w Prusiech uznaje dziecko w szóstym
loku życia za /dolne do nauczenia się rozmai
tych nauk, jak pisania, czy tenia, liczenia i t. p.
i także do pojmowania zasad religijnych. Czy
szkoła zadaniom swym co do nauczania religii
sW: % & dosyć czyni? Możemy śmiało odpowiedziee, że tam, gdzie polskie dzieci uczęszczają
do niej, nie spełnia swego zadania. Bo jakże
nauczyciel ma dziecku wyłożyć najprostsze po
jęcia o Bogu, gdy do niego odzywa się po nie
miecku ? Niechby naprzykład przyszło zupełnie
niemieckie dziecko do szkoły polskiej i tam
(hcianoby mu wykładać naukę religii w pol
ity111 języku. Czyby ono rozumiało nauczy
ciela ? Tak samo ma się z polskiem dzieckiem.
Nauczy się wprawdzie »Ojcze nasz« po nie
miecku, będzie go także na pamięć powtarzało,
8ie zrozumieć go nie może. Dawniej rząd po
zwolił w najniższych oddziałach na wykłada
nie religii św. w polskim języku, ale i to już
powoli skasował. W czysto polskie okolice
pizysyła rząd niemiecki takich nauczycieli, któtyty nni -lówka po polsku nie rozumieją. I nic
dziwneg , że w okolicach przemysłowych Gór
nego Sh ika tak często słyszymy o zdziczeniu
młodzież i nie będzie lepiej, póki naukę rehgn św. w szkołach z dziećmi polskimi nie bę
dą wykładali w polskim języku. O to powin
niśmy się często upominać, a szczególnie gór
nośląscy księża katoliccy, którzy to mają dbać
o dobro dusz swych parafian. Ale niestety,
spotykamy pomiędzy naszymi księżmi (i to
dość wielką liczbę), którym więcej chodzi o
względy rządu, aniżeli o dobro parafii.

— Stare Zabrze. Tutejszego ordynasa Pasniela nawiedziło wielkie nieszszęście. Jego
4 Va letni synek wywrócił naczynie z gorącą
kawą i poparzył się tak niebezpiecznie1, że
zmarł wskutek otrzymanych ran.
— Zaborze. Okropne nieszczęście
^darzyło się na »Redenhucie«. Przy walcowa
niu gorącego żelaza na sztaby upadł pświen
robotnik tak nieszczęśliwie, że żelazo śmiertel
nie go zraniło. Kilka godzin po wypadku
zmarł ranny w szpitalu, dokąd go przewie
ziono.
— Bytom. Podług ustawienia etatu miasta
Bytomia podatki tego roku będą wyższe niż
niż w roku przeszłym. Miasto będzie pobie
rało 140 procent od dochodowego, 190 procent
od budynkowego i gruntowego, a 200 proc, od
procederowego.
, — Magistrat bytomski ogłasza, że na pole
paniowskie, na północ od ulicy Szerokiej wol
no składać ziemię i gruzy. Robotnik, który
dozoruje tam, wskaże każdemu miejsce skła
dania. Za każdy wóz ziemi lub gruzów płaci
się robotnikowi 10 fenygów. Śmieci i popioły
nie wolno tam składać.
— Lipiny. Na ostatniem posiedzeniu za
stępców gminy przyszła tylko jedna sprawa
pod obrady i to wypisanie urzędu płatnego
sołtysa. Roczne myto będzie wynosiło 3600
marek, a 600 marek dodatku na mieszkanie.
Przyszły sołtys będzie także sprawował urząd
amtowego.
— Katowice. Nagle zmarł dyrektor gimnazyum tutejszego, profesor Müller, który
przez 31 lat stał na czele tegoż gimnazyum.
— Nowe Hajduki. W «jednej z ubiegłych
nocy, napadło na ulicy Sedana dwóch łobuzów
kowala Jana Sehenka i powaliło go na ziemię.
Aby nic mógł wołać, zatkali rabusie mu usta,
następnie przeszukali mu wszystkie kieszenie
i zabrali 25 rubli w złocie, 15 kopiejek i sre
brny zegarek. Po grabieży uciekli w stronę
Król. huty. Dotychczas rabusiów polieya jesz
cze nie wyśledziła. Schenk, który mieszka
w Sosnowcu, przybył tudotąd na pogrzeb swe
go teścia.
Mysłowice. Właściciel powozów Gollek
kupił posiadłość Chrobaka przy Enthenstrasse
za 33 000 marek.
— Z powiatu pszczyńskiego. W Miedzny
i okolicy wybuchła pomiędzy dziećmi szkarla
tyna. Z tego powodu musiano rozpuścić dzieci
z szkoły na kilka tygodni.
— Orzegów. Niebezpieczna zabawa chło
pców rzucania kamieniami spowodowała wiel
kie nieszczęście. Gdy szkolarzo wracali ze
szkoły, uderzył kamieniem jeden drugiego tak
nieszczęśliwie, że mu oko wypłynęło. Zwra
camy tak rodzicom jak nauczycielom uwagę
na to, żeby surowo takie wybryki karcili, gdy
coś podobnego widzą lub się o tern dowiedzą.
. — Marko wice. Przy rozbieraniu murów po
siadłości mistrza krawieckiego Opolnego, która
została w jesieni zeszłego roku wskutek pożaru
zniszczoną, zawalił się sufit (deka) i gruzy
przysypały pracującą tam wdowę Joannę Martinus. Wydobyto ją wprawdzie żywą, lecz ko
bieta odniosła dość ciężkie zewnętrzne i we
wnętrzne pokaleczenia.
Świetlaniee. Tutejszy amtowy wydał
rozporządzenie, że w dnie zaliczki i wypłaty
wszystkie destylacye mjuszą być zamknięte
od godziny 4 po południu. Jest to bardzo
rozsądne rozporządzenie. Niejedna żona bę
dzie amtowemu za to dziękowała.
Koehłowiee. Z powodu ciepłego po
wietrza rozpoczęto znowu pracę przy sypaniu
tutejszego toru kolejowego. Obecnie pracują
robotnicy przy szaclitowaniu gruntów pod bu
dowę mostu, pod którym przeprowadzona zo
stanie szosa do Świętochłowic.
— Prace przy biciu szybu w lesie halembskini została przerwana wskutek wielkiej obfi
tości wody, na którą natrafiono. Aby można
dalej pracować, musiał zarząd kopalni sprowa
dzić wielkie pompy, które obecnie stawiają:
W Kostowie przy Brzezince szalał w tych
dniach wielki pożar, który zniszczył doszczę
tnie posiadłości handlarza Piwkisgo i siodłaka
Długoszyka. Straże pożarne, które na miejsce
niebezpieczeństwa przybyły, nie mogło nic
uratować. Stratę są bardzo wielkie, ponieważ
poszkodowani bardzo’ nisko na przypadek
ognia zabezpieczeni. Ogólnie przypuszczają,
że ogień został naumyślnie podłożony.
Z dymem pożaru poszło prawie całe mie
nie długoletniej pracy. Jest to znowu dowód,
aby nasi ludzie wiej see zabezpieczali się na
przypadek ognia, bo pod tym względem prze
czą najwięcej gospodarze wiejscy. Bardzo
często słyszy się: >Pocóź ja mam się zabez
pieczyć tak jak tak nie wybuchnie pożar w moim
domostwie. Takie twierdzenie jest wprost nieroz
sądne, bo czasami mały powód może być przyczy
ną wielkiego nieszczęścia. Gospodarze* nie ószozędzajcie kilka marek r.a zabezpieczenie się od

ognia, bo w razie nieszęścia stokroć wam się
to wynagrodzi. Wiejscy właściciele powinni
zabezpieczyć nie tylko swe zabudowania, ale
także bydło, sprzęty domowe, narzędzia rolni
cze, jednem słowem wszystko, co może ogień
zniszczyć. Także zboże swe na polu powinni
zabezpieczyć od gradobicia. Tak robią wszyscy
rozsądni wielcy właściciele dóbr, tern więcej
winni to robić mali gospodarze.
— Na wiecu polsko-katolickim w Charlottenburgu uchwalono taką rezolucję:
Zebrani na wiecu polsko-katolickim w Charlottenburgu w dniu 1 marca 1903 w liczbie około 300
osób, Polacy katolicy parafii charlottenbuzskiej, stwier
dzając, że tworzą co najmniej trzecią część parafii,
zaznaczają wobec władzy duchownej w sposób uprzej
my ale stanowczy, że mają prawo: 1) polskich kazań
przed południem, choćby co dwa tygodnie; 2) swo
body śpiewania po polsku przy tych nabożeństwach:
3) polskich posług kościelnych, chrztów, ślubów i po
grzebów po polsku; 4) przygotowania dzieci polskich
do Sakramentów św. po polsku. Praw tych Polacy
katolicy w Charlottenburgu domagać się będą stanow
czo i nieustannie.

ROZMAITOŚCI.
R o z b (5 j n i c y w kufrach. W pismach war
szawskich czytamy ciekawy opis przygód bandy roz
bójniczej, która w jednym z majątków w niezmiernie
przemysłowy sposób usiłowała ograbiać obywatela
ziemskiego A.
Oto pod pozorem kupienia od pana A. zboża przy
było doń dwóch nieznanych mężczyzn.
Po długich targach mniemani kupcy pozostawili
zadatek, obiecując nazajutrz przywieźć resztę pienię
dzy i zabrać kupione zboże.
Przed wyjazdem poprosili p. A., ażeby pozwolił
pozostawić u siebie znajdujące się przy nich dwa ku
fry, nie chcąc wozić z sobą zbytecznego bagażu. Pan
A. chętnie się na to zgodził; kazał postawić kufry
w jednej z izb przy kuchni.
Przypadkowo przed wieczorem przybyli do pana
A. dwaj handlarze, Tatarzy, prosząc go o {pozwolenie
przenocowania. Pan A. zgodził się i pomieścił Tata
rów w tejże izbie, gdzie mieściły się pozostawione przez
kupców kufry.
Tatarzy urządzili sobie posłanie na pozostawio
nych kufrach.
W nocy jeden z Tatarów zbudzony został jakimś
podejrzanym szelestem, wydobywającym się z pod po
słania.
Po chwili ku ogromnemu swemu przerażeniu po
czuł, że wieko kufra podnosi się do góry. Tatar zbu
dził towarzysza i obaj poczęli krzyczeć, wołając ra
tunku. Na krzyk ich nadbiegła służba, a później pan A.
Otworzono kufry i przekonano się, że w każdym
kufrze znajduje się dobrze uzbrojony człowiek.
Pan A. kazał ludzi tych związać i umieścić w bezpiecznem miejscu pod dozorem, następnie Jtazał poga
sić światła i uzbroiwszy się wraz ze służbą, począł
oczekiwać dalszego ciągu zagadkowej historyk
Wkrótce przed dom zajechała bryczka, z której
wysiedli rzekomi kupcy, właściciele kufrów. Jeden
z nich, podszedłszy do okna, zapukał, zapytując, czy
wszystko gotowe.
Z domu odpowiedziano, że tak. Wówczas rozbój
nik uchylił lufcik, usiłując przezeż dostać się do wnę
trza domu
Wtedy p. A, wypalił doń z rewolweru, kładąc go
trupem na miejscu. Drugi złoczyńca, nie rozumiejąc
snąć, co się stało, zbliżył się również do lufcika. Pan
A. wypalił po raz wtóry i ciężko ranny rozbójnik
padł na ziemię.
Natychmiast przez umyślnego posłańca zawiado
miono władze, które przybyły na miejsce wypadku. ,
W schwytanych napastnikach poznano członków
od dawna już grasującej w okolicy szajki rozbójników.
Niefortunnych mieszkańców kufrów odstawiono do
więzienia.

Ostatnie wiadomości.
Z Rzymu
telegrafują, że wiadomości o zasłabnięciu Ojca
św., nie zgadzają się z prawdą. Dr. Lapponi,
przyboczny lekarz Ojca św. oświadczył, że Pa
pież jest zupełnie zdrów.
W Monachium
zachorował bardzo niebezpiecznie sławny artysta-malarz von Len bach.
W Budapeszcie
zebrało się kilka set studentów przed aulą uni
wersytetu! protestowali głośno przeciwko wnio
skowi powiększenia wojska.
T rewir.
Biskup Komm otrzymuje codziennie liczne
listy od kapłanów swojej dyecezyi, którzy mu
dziękują za energiczne wystąpienie przeciw
spółkom bezwyznaniowym.
Z Waimarit
telegrafują, że rząd tutejszy będzie głosował
przeciwko zniesieniu paragrafu o Jezuitach.

PÜT Nasiona i nawozy sztuczne! "Mi
Faszyny rolnicze.
Cygara i papierosy,

Szanowny Panic Orlicki!
Ponieważ zeszłoroczna prze
syłka nasion ku incmu zado
wól nieniu wypadła, zamierzam
i latoś moje wiosenne potrz
by u Pana załatwić; proszę
więc o cennik nasion rolniczych
i narzędzi gospodarczych.
Z szacunkiem
Wawrzyn Pełka, posiedzicie!.
Dołki, pow. bytom., 20. 3. 02.

kawę, cukier, herbatę,
czekoladę, ciastka,

owoce
krajowe i zagraniczne,

Potrzebne nasiona do mego
rolnictwa i ogrodnictwa spro
wadzałem dawniej zawsze z Erfurtu. Od 3 czy 4 lat kupuję
takowe na miejscu od kupca
p. Feliksa Orlickiego ku memu
nadzwyczajnemu zadowolnieniu i oświadczam niniejszem
publicznie, że nasiona te były
zawsze starannie wyczyszczo
ne i wysoko kiełkujące i że
z tych miałem wiele bogatszy
sprzęt niż dawniej.
Pyskowice, d. 27. 4. 1902.
Fr. Wełzel, ekonom semin.

Mr smalec, ~1M

mydło, świece,
wino, piwo, likiery,
sól białą i czerwoną,

cement, papę, gwoździe, farby, szyby itd.
kupuje sit; najlepiej

Szanowny Panie 1
Od 3 lat sprowadzamy na
siona od Pana i dziś z przyje
mnością donoszę Szanownemu
Panu, iz jesteśmy wszyscy jak
najzupełniej zadowoleni i cała
wieś prosi o przysłanie tych
samych nasion. Spodziewam
się, że Pańskie nasiona wyru
gują zupełnie dawniejsze, co
się do podniesienia dobrobytu
tutejszej ludności ubogiej przy
czyni. Kreślę się
Antoni Mandok.
Kamień, p. W. Strzelcach.
Pan Feliks Orlicki, handel
nasion w Pyskowicach.
Z pierwszej latosiej przesył
ki Pańskiej jestem zupełnie
zadowolniony. Proszę znów
o spieszne przysłanie i czyste
ziarno.........................................
Wawrzyniec Pełka.
Dołki, p. Brzezinka, 16. 5. 02.

Felixa Orlickiego w Pyskowicach.
-'5 t »*.
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WP r ze wodnik Zdro w i a66
jedyne pismo w języku polskim, poświęcone pielęgnowaniu zdrowia i sposobowi
życia wedle praw i wskazówek przyrody, wydawane przy współudziale wybitnych
pisarzy i hygenistów
przez
A. Czarnowskiego w Berlinie, Karlstrasse 32.

Przedpłata roczna wynosi 2,50 mr. — Prosimy żądać numeru na okaz!
Książkowane roczniki o ile zapas starczy; III. (1897), IV. (1898), V, (1899), VI. (1900) VII. (1901),
VIII (1902) kosztują razem zapisane tylko 9 m.
Zamawiając, należy adresować
Czarnowski, Berlin, Karlstr. 32.

BANK LUDOWY W GLIWICACH | $ pólka pareelacyjna w Bytomiu
przy ulicy Wilhelmowskiej (Wllhelmstr.)

|

poleca na sprzedaż

przyjmuje

depozyta

Sr grunta 5®

od 1 marki począwszy, i udziela pożyczek.
Za złożone w nim pieniądze płaci 3%, 3’/2%
i 4% za odpowiedniem wypowiedzeniem.

Przemyśl polski niech się szerzy!

Szan. braciom Polakom z Górnego Śląska polecam
mój bogato zaopatrzony.
,

skład wyrobów papierowych
i artykułów dewócyjnycli
jako to

figury, krzyże, obrazy, Świeczniki, lampki
przed obrazy, Żywoty Świętych, Wykład ewangelii,
Ogniem i mieczem, Potop, Krzyżacy, daję na odpłatę.
Mam na składzie wielki wybór harmonik do grania,
ustne i do ciągnienia. Książki do nabożetlstwa już od

20 fen. do 5 mk,, bardzo zniżone ceny. Zwracam uwagę
na mój bogato zaopatrzony skład obrazów tylko z kat.
polskich firm. Oprawiam obrazy po bardzo tanich cenach.
Szan. Zarządom i członkom donoszę, że można u mnie
dostać różne nowe sztuki teatralne z różnych wyda
wnictw, w polskim i niemieckim języku, monologi i t. d.
Polecam na jubileusz Ojca Sw. Leona XIII biu
sty rozmaitej wielkości, kolorowe i białe; wykonanie
gustowne, można takowe obmywać. Także mam na
kładzie obrazy Ojca św.
Kto zamówi za 3 mk.. otrzyma pocztą franko; miej
scowym udzielam rabat. Przyjmuję książki do oprawy.
Niechaj zamówienia wasze będą światkiem naszej spra
wy. Już wprzód dziękuję wam rodacy za poparcie kreślę się
z wysokim szacunkiem

6
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poleca się do wykonywania

eleganckiego obuwia dla panów, pań i dzieci
po niskich cenach.
Mam także na składzie gotowe obuwie trwałej i do
brej roboty.
Od ló-go marca przenoszę mój skład do domn
przy ulicy Wilhelmowskiej Nr. 38 i znacznie go po
większam.

Najtańsze źródło zakupu papierosów
Polakiewicz Nr. 3, 4, 5,10,11.
Noblesse,
Sokołów,
Parolu,

Dyrektorskie!*,
Pitr-Pafi;
Halali i innych»

F. Polakiewicz,
Nasi. W. Wąsowicz.

POZNAŃ.
WARSZAWA.
Kantor: Poznań, Wilhelmowski plac.
#########
Księgarnia

w następujących miejscowościach:
W Dziersznie
pod Pyskowicami, parcele każdej wielkości
po cenie 180—300 mr. za morgę (jutrzynę).
W Toboli
pod Brzezinką (za Mysłowicami), parcele każ
dej wielkości po cenie 180—240 mr. za morgę.
W Bielszowicach
pod Wirkiem, kilkanaście budowisk (bauplaców) w bardzo korzystnem położeniu po
1 (MX)—2000 m. za budowisko.
W Bikulczycacli
cegielnią polną wraz z 2 morgami gruntu, z do
brym pokładem gliny.
Nabywcy parcel płacą przy zawarciu kon
traktu najmniej %—V* ccny kupna; reszta po
zostaje na hipotece na dłuższe łata. Kto się na
kupionej parceli wybuduje, płaci tylko 1/4—*ł/5
ceny kupna.
Sąsfedzi, którzy od Spółki do swych gospo
darstw dokupują i dopisują, a swoje posiadłości
mają niczadłuźoiie, mogą nawet bez wpłaty na
bywać parcele.
Spółka pareelacyjna poleca swą

kasę oszczędności

■■drowie jest naj■ większym
skarm bera! Ażeby uni-

zależnie od czasu wypowiedzenia.
Pierwszomiejscowe i inne pewne 5% hipoteki

Polecam:
30 fen.
82 ,,
80 „
«3 ,,

są każdego czasu do nabycia.

3
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jako też wszelkie inne

towary kolonialne
w najlepszej i najtańszej jakości.

Skład Chrapkowtekiego młyna parowego.
Wprzód aż rumów, araków, koniaków, jako
też wszelkich likierów 1 win.

W końcu roku udzielam na wszelkie w skła
dzie moim zakupione towary 3u/0 rabatu.

Ignacy Wilczek
<; LI Wit R.

s

z wyjątkiem niedziel
i świąt od godz. 9 rano do godz. 1 w południe.
Adres:

Biuro Spółki ot wari e codziennie,

1
I

PRT
3

... --------- -mm

Mleko
do wydzierżawienia od 1. 4.
b. r. od ca. 30 krów.
Zgłoszenia przyjmuje

Spółka parcelacyjna(Parzellirungsgenossenschaft) w Bytomiu

Dom. Zaolszany

(Beuthen O.-S., Kasernenstr. 1).

p. Pyskowice
(Dom. Gross Zaolschan
p. Peiskretscham.

Od 2S marca lOO.'t znajduje się me biuro

Ziemniaki

g

ulica Lipowa fLindenstrasse).

W ' u",,.,.....

m knąć chorób, jak
ggg reumatyzm, brak
apetytu, zaziębienie,
kaszel, chrypka, astma
itd. zależy wszystko na
mrymie, którą ja bez
płatnie badam i chętnie
porady darmo udzielam.
Dla rolników polecam
wszelkie artykuły apte
karskie, potrzebne w go
spodarstwie, i wszelkie
leki dla bydła, jako to
dla koni, krów, świń itd.
Zwracam uwagę na
pisma dziękczynne, któ
re już dawniej otrzymymywałem.
Staraniem mojem bę
dzie zawsze i w każdej
chwili uprzejmie i rze
telnie Szanowną Publicz
ność obsłużyć. Proszę
przeto między sąsiada
mi rozpowiadać o mnie.
O łaskawe poparcie
prosi

K. PITSCH, drogerya,
Racibórz.

ul. Opawska 10,
naprzeć; Wechselmanna.

Najlepsze

kołaciężarowe,

koła do pojazdów, koła gięte,

I
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z najlepszego suchego gór
skiego drzewa zrobione po
leca po cenach niskich
i gwarancyą

Konstanty Czech,
gómetłłska parowa fabryka kil,

Mikołów' G.S. (Nicolai O.-S.)
Cenniki darmo i franko.

4, 4y2 i 5 od sta,

przy kościele.

Farynę (ralinadę) .... funtpo
4'likier twardy.............................
„ „
tinkler w głowach ....
,,
„
pod gwaraneyą am. smalec
,,
„

w Katowicach
na Górnym Śląsku
ulica Poprzeczna (Ouerstr.
poleca następuj ące dzieła:
Kneipp: Moje leczenie wodą
brosz. Mk. 2,60 opr. 3,20
Kneipp: Tak żyć potrzeba
brosz. Mk. 2,60 opr. 3,20.
Kneipp: Mój Testament bro
szur. Mk. 2,80 opr. 3,40.
Kneipp: Kodycyl do mojego
Testamentu brosz. Mk. 2,80
opr. 3.40
Kneipp: Zielnik, czyli atlas
roślin wydania II. drzewo
ryty kolor. opr. Mk. 10 —
z przesyłką każda książka
20 fen. więcej.
Kneipp: Zielnik, wyd. III.
drzeworyty czarne 80 fen.
z przet. 85 fen.
Kowalski: Hygiena i etyka
życia płciowego Mk. 1,25
z przesyłką 1,35.
Polak, Podręcznik leczniczy
Mk. 1,50, z przez. 170.
Łachmanu, Zasady natural
nego życia 50 fen. z przes.
55 feń.
Samopomoc w chorobach płcio
wych Mk. 1,75, z przes. 1,85.
Opieka nad dzieckiem 50 fen.,
z przesyłką 60 fen.
Usnwanie bólów 50 fen., z
przesyłką 55 fen.
Klimaszewski, Nowy natnralny mój sposób leczenia
Mk. 1, z przes. 1,05.
Co to jest homeopatya 35 fen.,
z przes. 40 fen.
Choroby Dziecięce 25 fen.,
z przes. 28 fen.
Sposoby i przepisy lecznictwa
przyrodnego 30 fen., z prze
syłką 35 fen.
0 umiarkowaniu 25 fen.,
z przesyłką 28 fen.
Nerwowość 25 fen., z prze
syłką 28 fen.
Zakon małżeństwa 90 fen.
z przes. 1. Mk.
Re tan, Ochrona własna Mk.
1,50, z przesyłką Mk. 1,55.
Księgarnia dostarcza wszel
kie książki gdziebądź wy
dane i przez którąkolwiek
z księgarń polecane w jak
najkrótszym czasie.
Katalogi gratis i franko.
Każdy zamawiający jedną
z powyższych książek otrzymujedarmo broszurkę
ciekawą p. t.
My czy oni na Śląsku polskim.

i płaci od złożonych w niej pieniędzy:

Jakob JTawiczek,
Wzobiszowicc-CJliwicc

E$

mistrz szewski

w tirli wicach ulica Wil lichnowska Nr. 45

Antoniego Stoen

Zaproszenie do przedpłaty

F

PAWEŁ MAGIERA

na ul. Grundmańskiej 16 II
(w domu masarza Ulricha).
Katowice, dnia 5 marca 1903.

(kartofle) do jadła
i nasion poleca w naj

Chłopiec
eto posyłek
może się zgłosić, do
drukami »Głosy Śląs
kiego« w Gliwicach,
Preiswitzerstrasse.

T. Gajewski, introligator
ul. Mikołowska (Nikolaistr.) Nr. 40
poleca się do wykonywania
w Gliwicach,

lepszych gatunkach
wszelkich
Max Waldmann
Skład mąki i produktów robót introligatorskich
Gliwice, przy ul. Miku i prosi o łaskawe poparcie.
adwokat.
łowskiej Nr. 5.
Oprawa wieńców ślubnych.
........... ........... ......................... . ... i «mmmmmm u...... ....... ■*■■■■
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Dr. Stefan Adamczewski,
—
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i«..kładem 'i ckciojkami Dm karni «. (,i .błcm.ianoweb^goi w Gliwicach. — Redaktor odpowiedzialny: Władysław Kraszewski w Gliwicach.
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