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Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego.
z S bezpłatnym! dodatkami tygodniowo.

PRZEDPŁATA 0BT Redakcja, Administraeya i Drukarnia 7ĘBĘ OGŁOSZENIA
na poczcie, u agentów i kolpoterów znajdują się w Gliwicach przy ulicy Nowowiejskiej (Neudorferstrasse) 17 20 fen. od 1-łamowego wiersza pe-

1.50 m.. w podwórzu na parterze. tytowego. Przy większych i częst-
z odnoszeniem do domu 1.0*2 m. »Głos Śląski« zapisany jest na poczcie: Zeitungspreisliste t. poln. 47a, szych ogłoszeniach odpow- rabat.

sar Rodzice! Uczcie dzieci wasze czytać i pisać po polsku!

Kto się spóźnił
z zapisaniem »Głosu Śląskiego« na trzeci kwar
tał, niech to jeszcze uczyni jak najprędzej.

Rodacy! Gromadźcie się jak najliczniej 
kolo gazet polskich.

Rodacy! Rozpowszechniajcie »Glos Ślą
ski« w kolach swych znajomych i przyjaciół.

„Katolik46,
» wybory w Katowłeko-Zabr&kleni.

Wspomnieliśmy niedawno, że prawie wszy
stkie gazety polskie, w Poznańskim, Pr. Za
chodnich, Krakowie, Lwowie, Warszawie, ganią 
morowo i potępiają obecne zachowanie się »Ka
tolika« względem wyborów w Katowicko Zabr- 
skiem. »Katolik« na nic jednak względu nie 
bierze i wcale nie rozumie, że tu bynajmniej 
nie chodzi o osobę p. Korfantego, tylko o 
sprawę, o uratowanie mandatu pol
skiego. Z iście średniowieczną zaciekłością 
stoi oparcie na swem stanowisko, które spra
wie polskiej w wysokim stopniu może za
szkodzić.

Z tego względu uważamy sobie za obo
wiązek względem naszych Czytelników powia
domić ich, co też inne gazety polskie piszą o 
zachowania »Katolika.« Lwowskie »Słowo 
Polskie« pisze pomiędzy innemi tak:

»Karność narodową »Katolik« rozumie w 
ten sposób, że w najlepszym razie omywa ręce 
od wynika walki, jaką żywioł polski stoczyć 
musi przy ornie wyborczej z różnorodnymi 
przeciwnikami. Na wszelki zaś wypadek »Kato
lik« zachowuje sobie nawet możność zwalcza
nia kandydatury p. Korfantego, jeśli »przyja
ciele p. Korfantego do tego »Katolika« zmuszą,« 
jak gdyby można było kogoś zmusić do współ
działania z wrogami narodu własnego. W okre
śleniu swego stanowiska wobec kandydatury 
Korfantego »Katolik« raz jeszcze dał dowód, 
że od czasu, jak wymknął mu się monopol wy
dawniczego i politycznego wpływa na Górnym 
Śląsku, stracił on wszelką poczytalność mo
ralną, i z pisma ongi dla sprawy narodowej 
zasłużonego zmienił się w najgorszego na
rodowego szkodnika.

»Zapewne należy ufać w zdrowy instynkt 
ludu śląskiego, trzeba spodziewać się, że gdy 
walka zawre na ostre, stanie on zgodnie około 
kandydata narodowego i nie dopuści dc try
umfu socjalisty, centrowca lub hakaty ety. Ale 
też nie możemy spokojnie oczekiwać biegu 
wypadków na Górnym Śląsku, licząc jedynie 
na zdrowy instynkt ludu.

»Polska opinia patryotyczna powinna we 
wszystkich trzech zaborach wcześnie zabrać 
glos w tej sprawie, postarać się przyprowa
dzić do opamiętania tych, którzy w zacietrze
wieniu partyjnych lub osobistych sporów za
tracili poczucie narodowego obowiązku. Pra
wem kaduka unieważniony przez hakatystów 
$ sekundujących im centrowców mandat pana 
Korfantego, po winien znowu znaleźć się w rękach 
polskich, Nie chodzi nam o ratowanie »swo
jego człowieka«; chodzi o ratowanie ruchu na
rodowego, który tak pięknie rozpoczął się przed 
kilku laty na Górnym Śląsku i tak świetne 
rokował nadzieje,

»Nie wolno nam marnować tego zapału, 
x jakim lud górnośląski szedł w służbę dla

nowo rodzącej się w swej duszy idei polskiej. 
Nie wolno marnować jego trudów i znoju. Nie 
możemy wprawdzie na wynik wyborów w za
borze pruskim oddziałać bezpośrednio. Ale 
opinia narodowa polska z całym naciskiem po- 
winnaby się zwrócić ku tym działaczom miej
scowym, którzy bezpośrednio w akcyi biorą 
udział. Za wynik tych wyborów trzeba ich 
uczynić odpowiedzialnymi przed całą Polską, 
bo dla całokształtu naszych spraw narodowych, 
nie jest bynajmniej rzeczą obojętną zmarno
wanie lub choćby osłabienie tylko i cofnięcie 
się uświadomienia narodowego na Górnym 
Śląsku. Drobne ambicyjki, spory osobiste ko
niecznie muszą tu ustąpić wobec ważności 
sprawy. Nie możemy dopuścić, aby »Biemar- 
ka w grobie kości, nie skleiły się z radości« 
na wieść, że Polacy przez własną kłótliwość 
i niezgodę utracili to, co zdobyli przed dwoma 
laty.«

Tyle »Słowo Polskie«. Inne gazety pol
skie wyrażają się podobnie, a nawet mocniej 
jeszcze ganią »Katolika«, który niedawno je
szcze, gdy chodziło o wynoszenie siebie same
go, napisał, że z rozwinięte mi sztanda
rami pokaże, ce on znaczy, a teraz swoje 
»rozwinięte sztandary« chowa znów w 
kąt pomiędzy stare rupieci, bo teraz chodzi o 
sprawę, o ratowanie mandatu polskiego.

Tak »Katolik« pojmuje karność narodową 
i pełnienie obowiązków narodowych,» Zdania 
innych gazet polskich także podamy, żeby 
Czytelnicy nasi wiedzieli, co polska opinia pu
bliczna sądzi o postępowaniu »Katolika«.

Rewoluepe eijawy w Warszawie i łodzi.
Z Warszawy piszą do »Reformy«:
Krwawa rewolucya w Łodzi wstrząsa do 

głębi Warszawą.
Rozkietznanych żywiołów społecznych nie 

sposób dziś powstrzymać. Rozpętała je sama 
brutalna przemoc czynowniczego rządu, której 
ręce zdrętwiały od tyloleiniego zaciskania łań
cuszków, obroży i kentów nad zrozpaczonem 
społeczeństwem.

Starsze wyrobieniem politycznem i do
świadczeniem historycznem warstwy inteligent
ne, skazane przez rząd do biernej roli, patrzą 
z niemą rozpaczą na najmłodszą, najniedo- 
świadczeńszą, najbiedniejszą, najbardziej tortu
rowaną brać, która z młodzieńczą werwą świe
żych mas ludowych zrywa się do jakiejś roz
paczliwej, jakby ostatniej walki z dziką prze
mocą azjatyckiej hordy.

Nad masami nie panują już ci nawet, któ
rzy je wczoraj jeszcze prowadzili.

Telefon z Łodzi podaje dziś wieczorem 
o godzinie 8 co następuje:

»Przed dwoma godzinami na Bułatach, nie
daleko koszar kozackich, nastąpił straszliwy 
wybuch bomby, rzuconej pod wyjeżdżający 
liczny oddział kozacki. Czterech kozaków 
zabitych na miejscu, II» ciężko rannych, 
kilku lekko. Zabitych 20 koni. Reszta 
w największym popłochu rozleciała się na 
wszystkie strony.

»Do oddziału piechoty na ulicy Konstan
tynowskiej padło kilka strzałów z ulicy 
czy z okien t zabito jednego żołnierza, raniono 
dwu ciężko, jednego leko. Wojsko dało szeAó 
selw, jedne po drugiej. Ilu zabitych i ran
nych, nie policzono dokładnie. Na razie zapi

sują na miejscu 6 zabitych i 16 ciężko rannych 
z tłumu. — Huk strzałów pojedyńczyoh, prze
platany salwami, trwa nieustannie. Kozacy 
rabnjii rannych i dobijają ich na nil each. 
Rabują również I trupy. Urzędowy wykaz 
oblicza zabitych na 224 osób, zaś wykaz oby
watelski liczy ich do 500! Urzędowa cyfra 
rannych przechodzi 2000 osób! Zbliża się no
wa straszna ciemna noc. Rozświetlać ją będą 
znowu błyski strzałów karabinowych i luny 
bomb.«

Podobne wieści, przechodząc od wczoraj 
do wiadomości tłumów warszawskich, zelek
tryzowały je, podniecając powszechne wrzenie.

Zarządzono powszechny strejk fabryczny, 
mobilizując dziesiątki tysięcy. Gromadami zbie
rają się oni przy podmiejskich fabrykach, ko
loniach robotniczych, przy plantach kolejowych, 
gdzie radzą i otrzymują zlecenia.

Zawinięto się przedewszystkiem około agen
tów policyjnych. Nadążyć też nie można z wy
liczaniem ich zgładzeń. Jeden, nieznanego na
zwiska, zasztyletowany został dziś o go
dzinie 11 rano na chodniku ulicy Marszałkow
skiej, drugiego, nazwiskiem Bentkowskiego, po
częstowano na ulicy Wroniej sześciu kula
mi rewolwerowemi i trzema pchnięciami 
sztyletów. Zastrzelono dziś również kilku po- 
lioyantów, jednego na Woli, zkąd grozi naj
straszliwsze wrzenie. Tak samo wzięto się 
energicznie do stróżów domów. Sprzątnię
to kilku w różnych miejscach. Na 
Wspólnej nr. 76 płatnięto stróża ciężko przez 
głowę za to, że zdzierał nalepioną świeżo na 
bramie odezwę rewolucyjną.

Na po południu postanowione były w kil
ku miejscach pochody demonstracyjne.

Koło godziny 6 wieczorem zebrało się na 
rogu ulic Grzybowskiej i Wroniej blisko 600 
demonstrantów bez kobiet i dzieci. Zaledwo 
rozwinięto czerwone sztandary i ruszono w po
chód, nadjeohił oddział 50 konnych żandar
mów, Zetknięcie uprzedził mężczyzna jakiś, 
który wysunąwszy się przed czoło pochodu, 
rzucił bombę. Wybuch był straszliwy. Mimo 
to tylko dwóch kozaków padło ciężko rannych 
i jeden koń zabity. Reszta kozaotwa, uniesio- 
siona w dzikim popłochu przez spienione prze
rażeniem konie, rozsypała się po sąsiednich 
ulicach, cwałując aż na końce miasta. Tym
czasem na miejsce nadciągnął silny oddział 
piechoty i grzmiał salwami tak w ulicę Wro
nią, jak Grzybowską. Padło trupem dwóch 
robotników, przeszytych kulami na wylot, 
8 odniosło ciężkie rany, wśród tych i biedny 
murarz, pracujący na sąsiedniem rusztowaniu.

Drugi pochód z czerwonym sztandarem, 
zapowiedziany na ul. Karmelickiej, udał się 
w zupełności. Po wygłoszeniu podburzającej 
mowy rewolucyjnej tłum, liczący przeszło 400 
osób, z czerwonym sztandarem na czele, wśród 
głośnych śpiewów rewolucyjnych, przeszedł całą 
ulicę bez przeszkody, gdyż posterunki policy! 
gdzieś zapadły się, jak pod ziemię. Nadszedł 
wprawdzie później silny oddział wojska i dał 
kilka salw w — puste jut ulice.

— Z Łodzi dochodzą w dalszym ciągu 
następujące wiadomości:

»Dzienniki wieczorne wyszły już z ogło
szeniami o zaprowadzeniu w Łodzi stanu 
oblężenia. Publiczność tłumnie opuszcza mia
sto, szczególnie żydostwoj wyjechało już prze
szło 12000 osób. Rozruchy nie ustają. Roz
wydrzenie zdziczałych soldatów, strzelających 
w ludzi na ulicy, do okien domów podług swe-



go widzimisię, jest oburzające. Na starym 
cmentarzu zastrzelili dzid kozacy cztery ko 
biety, 5 mężczyzn I troje dzieci.

Zarazem dopuszczają się sołdaei hanieb
nych Inpieży i rabunków przechodniów. 
Żonie fabrykanta p. E. zerwał sołdat z ucha 
kolczyk brylantowy, inkasenta pewnego biura 
obrabował inny z pugilaresu z kwotą 234 
rubli, innemu znowu przechodniowi zrabowano 
zloty zegarek z łańcuszkiem i t. p. Również 
kradną żołnierze i łupią po sklepach, któ
rych większa część zamknięta. Wieczorem 
nie waży się nikt wyjrzeć na ulicę, tak, że mia-
miKß m*ui pwflłhij. ewjr'ww»v.r- .w*^" • *

Zaszedł fakt znamienny. Oficerowie prom- 
skiego pułku dragonów stawili się dziś przed 
naczelnikiem siły zbrojnej z oświadczeniem 
korporacyjnera, iż nadal do bezbronnych 
strzelać nie będą. Raport o tem nadszedł 
natychmiast do Zgierza do generał-gubernatora 
Maksymowicza, który szyfrowaną depeszą przy
słał tajny rozkaz, aby pułk ten natychmiast 
wycofano z Lodzi i odesłano do Płocka z po 
wrotem. Również rozkazem tym polecono 
z pułków, w Łodzi czynnych, wycofać wszyst 
kich żołnierzy oraz oficerów Polaków i ży
dów. Teraz dopiero zechcą sołd&iy »pogulat« 
w Łodzi.

Ks. Arcybiskup Simon u prezydenia Roosmlta,
K*. Arcybiskup Simon, który zwiedza Sta

ny Zjednoczone Ameryki Północnej, aby prze
konać się naocznie o potrzebach duchownych 
tamtejszych Polaków i wyjednać w Rzymie 
utworzenie biskupstwa polskiego w Ameryce, 
był 8 b. m. na* posłuchaniu u prezydenta Roo
sevelts.

»Kuryer Polski«, wychodzący w Milwaukee 
w Stanie Wisconsin, podaje o tern następujące 
szczegóły:

Buffalo, 12 czerwca. W środę wieczo
rem Arcybiskup Simon, otrzymawszy spe- 
cyaln© zaproszenia od prezydenta 
Roseveit a, wyjechał do Waszyngtonu. W 
czwartek o 11 i oół miał naznaczone posłucha 
nie w Białym Domu. Z Waszyngtonu Arcy
biskup wraca do Buffalo i zwiedzać będzie 
okoliczne parafie do wtorku przyszłego ty
godnia.

We wtorek udaje się dalej na zachód. Po 
drodze zwiedzi Dunkirk, Erie i Toledo. Z To
ledo pospieszy wprost do Milwaukee na od
słonięcie pomnika Kościuszki, a na 25 czerwca 
podobno jechał do Chicago na poświęcenie ka
mienia węgielnego kościoła św. Trójcy.

Przed wyjazdem do Buffalo Arcybiskup 
wypowiedział 25 kazań polskich, 10 kazań 
i mów wypowiedział w Buffalo, Delegat nasz 
przemawia z ogromną werwą, zapałem, to też 
czuje się znużonym już nieco.

Przyjęcie, jakiego doznaje od Polonii ame 
rykańskiej, wzrusza go bardzo i otwarcie to
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POZORY HAŃBY.
Powieść

przez Juliusza Mary 
128* —"" ■—

dałazjJ,
— Wybacz mi ojcze! wybacz!
Naraz zamilkła. Jakaś myśl postała jej w 

głowie.
— Jest jednak winowajca., człowiek do 

ciebie podobny: twojego wzrostu,, ubrany był 
tak jak ty... ten którego widziałam, zarówno 
jak i mama. Któż on jest?

— Ta się właśnie zaczyna tajemnica, moja 
droga. Jest winowajca, jak powiadasz. Ale 
kto on? Nie wiem... Cierpliwości jednak, nie 
zdoła się zawsze tak dobrze ukrywać, bym go 
wreszcie nie odnalazł. I to jest widzisz praw« 
dziwy powód dla którego opuściłem Amerykę, 
gdzie żyłem bezpieczny, by wrócić do Franoyi, 
gdzie mnie mają za nieżywego, co prawda, ale 
gdzie najmniejsza nieostrożność może mnie 
zdradzić i zgubić. Mam przeczucie, że nie 
umrę dopóki nie znajdę moiderey, z którego 
ręki zginął Larouełte. Jakim sposobem go od
kryję? nie wiem... ale ta nadzieja jedynie mnie 
pcdirzymuja... od chwili mojej ucieczki z No
wej-Kaledonii. I jeśli dorobiłem się znowu ma
jątku, pracując tak zapamiętale, to dla tego by 
ci zapewnić przyszłość, ale również i w celu 
pomszczenia się l dla żądania przed sądem, by 
mi moja cześć zwróconą została.

VII.
Przez tydzień cały Zuzanna nie odstąpiła 

na krok ojca, gdyż był chory. Gorączka tra
wiła go i trzymała w łóżku. Doznał tak gwał-

zaznacza w twoich przemówieniach. Arcybi
skup Simon mówi po angielsku dobrze.

Wojna Rosył z Japonią.
Ataki japońskie na pozycye straty przed

nich rosyjskiego wschodniego skrzydła mają, 
jak się zdaje, większe rozmiary, niż z depesz 
generała Liniewioza wnosićby można. Miejsco
wości, wymieniane w tych i w japońskich do
niesieniach, wskazują na to, Że ogólny ruch 
zaczepny wschodniej armii japońskiej rozpo
czął się rzeczywiście i te skierowany jest na 
główne rosyjskie punkty oparcia w dolinie 
rzek Hanho, Tsinho i Sungari.

O walkach w dniu 22 b. m. generał Linie- 
wicz donosi: W dniu tym nieprzyjaciel rozpo
czął kroki zaczepne w kierunku Ssimiatee. Ener
giczny atak japoński był połączony z obejś 
dem naszego skrzydła prawego. Nieprzyjaciel 
ostrzeliwał z dział naszą pozycyę. Przez szybki 
ruch oskrzydlający kolumny nieprzyjacielskiej 
został odwrót naszego wojska zagrożony. Ko
mendant naszego oddziału wysłał konnicę prze
ciw kolumnie japońskiej i zarządził odwrót. 
Nieprzyjaciel nas nie ścigał.

Wobec tego zdaje się, że zanim zbiorą się 
. delegaci obustronni na konferencję pokojową, 
dużo" jeszcze krwi popłynie.

Przegląd polityczny.
—e Niemcy w Afryce. Do Berlina na

deszła' mown niepomyślna dla Niemców wia
domość z Afryki południowej. Dnia 17 b. m, 
stoczyły wojska niemieckie ciężką bitwę z po
wstańcami murzyńskimi ned rzeką harib. 
Niemcy w końca zwyciężyli, lecz okupili to 
zwycięstwo wislkiemi stratami, Poległo bo 
wiem po stronie niemieckiej 18 lodzi, w tej 
liczbie jeden major, a 25 odniosło rany. Stra
ty murzynów nie są znane.

— Zasądzenie posła. Poseł socya- 
listyozny Kobnert w Hali zasądzony został 
za obrazę niemieckich wojaków w Chinach 
na 3 miesiące więzienia. Knłmert miał się 
dopuścić obrazy w pewnej mowie wyborczej, 
w której piętnował niegodne postępowanie żoł
nierzy europejskich podczas wyprawy do Chin, 
gdzie się dopuszczali rzekomo rabunków i po
niewierali bezbronnych Chińczyków.

— Bomby w Częstochowie. Z Czę 
stochowy telegrafują: Dnia 26 b m. rzucono 
ta bombę na policmajstra, który jest dość cię
żko ranny. Także kilka innych osób odniosło 
rany.

Do Wrocławia nadeszła z Częstochowy 
wiadomość, źe rzucono tam kilka bomb na 
gmachy rządowa, Wielu przechodniów zginę-

łownego wstrząśnienia, ie na czas pewien 
wszystkie nerwy jego zostały rozstrojone.

Wreszcie wrócił do sił.
Przez tych dni kilka nia widziała Rajmun

da, który był w Paryżu, ale następnej niedzieli 
młodzieniec zjawił się w Białym domka. Zu
zanna nie wiedziała że przyjdzie, a jednak 
wyczekiwała go. Niejednokrotnie już od rana, 
wzrok jej zwracał się na topolową aleję, idącą 
prosto w kierunku Chevreuse.

Baroque był nieobecny. Interesy wezwały 
go do Paryża.

Została więc sama w pałacu. Pilno jaj 
było zobaczyć Rajmunda, postanowiła bowiem 
wszystko mu powiedzieć. Po pierwszem zwie
rzenia, musiała uczynić drugie i powtórzyć 
słowa ojca. Powiedziała Rajmundowi: »Mój
ojciec jest winien !* z jaką radością mu dziś 
dowiedzie, że była w błędzie.

Wreszcie spostrzegła go idącego bardzo 
prędko.

Wybiegła naprzeciw niego; tak była nie
cierpliwą, że nie mogła dłużej czekać

Spotkała się z nim w parku.
— Ach! Rajmundzie, — rzekła, — Raj

mundzie... jakże jestem szczęśliwa!
Rzeczywiście twarz jej była rozpromienio

na, Oczy błyszczały, policzki były rumiane, 
wszystko w niej wyrażało ożywienie i radość,

Była tak niepodobną do tej, którą widział 
przed kilkoma dniami, że Rajmund zląkł się 
napada i szaleństwa i wyszeptał:

— Zuzanno! Zuzanno! co ci jest na litość 
Boską?

— Ach! Rajmundzie, ohodź prędzej po
wiem ci wszystko. Ta nie mogę mówić,, słu
żący, wieśniacy przechodzą w parka po za 
klombami i usłyszeliby nas... Chodź prędzej, 
pilno mi cię o wszystkiem zawiadomić.

I nachyliwszy się na prawo I na lewo,

ło, lub cdnioeło rany. Dotychczas naliczono 
tam 200 zabitych I 500 rannych wskutek osta
tnich rozruchów.

WiiloMOśe! liiikls i iahn,
Kalendarz, Dziś w sobota Teobalds, Ju

tro w niedziela Nawiedzenie N. M. P. Wschód
słońca « godzinie 3,43, zachód o godzinie 8,24} 
wschód »'»Sąsyei o godzinie 2,59; zachód o 
godzinie 6,55.

— Gliwice. Porządek nabożeństw 
w kościołach t utaj szych. W starym 
kościele: w sobotę o 6 godz. rekwiem za 
dusze zmarłych członków polskiego Brac
twa Serca Jezusowego, o 6V2 godz. rekwiem 
za śp. Maryę Kowalczyk z Gliwic, o T1/^ gods, 
msza św. dla uczennic wyższej szkoły żeńskiej,
0 8 godz. nabożeństwo dziękczynne z pol
akiem i niemieckiem kazaniem, następnie 
msza św. z błogosławieństwem na intenoyę ro
botników i urzędników zakładów przemysło
wych Kulczyńskiego, o 7 godz. wieczorem na
bożeństwo do Serca Jezusowego.

W niedzielę: 0 6 godz. kantata różań
cowa 140 róży niewiast, o 7 godz. polskie 
kazanie, o 8 godz. kantata różańcowa 119 
róży niewiast, o 9 godz. niemieckie kazania, o 
2 godz. po poi. różaniec, następnie nabożeń
stwo do Serca Jezusowego.

W kościele Sś. Piotra i Pawła; 
W sobotę o 7 godz. rekwiem za śp. Maryę 
Sohudok, Mateusza Łebka i Bernarda Sohudo- 
ka z Ligoty zabrekiej, o 7 godz. wieczorem 
nabożeństwo do Serca Jezusowego.

W niedzielę: 0 8 godz. nabożeństwo 
dla dzieci, o 9 godz. nabożeństwo dziękczynne 
% polakiem kazaniem, następnie suma, 
ofiarowana przez członków polskiego Brac
twa aeroa Jezusowego, o 4 godz. po poi. na
bożeństwo do Serca Jezusowego.

W kaplicy Kulczyńskich: W nie
dzielę o 8 godz, nabożeństwo dziękczynne s 
nlemieckiem i polskiem kazaniem, nastę
pnie msza św. z błogosławieństwem na Inten- 
cyę robotników i urzędników huty Kalczyń
skiego.

— Główny Zarząd »straży« po 
przyjęciu ogólnego regulaminu wyznaczył z 
swego łona z dobraniem odpowiednich obywa
teli cztery komisje:

1) organizacyjną i administracyjną,
2) ekonomiczną,
8) kulturalną,
4) prawno - polityczną

1 wykończył plan organizacyi tymczasem na 
W. Ks. Poznańskie. Praca organizacyjna trwa 
w dalszym ciągu. Nadeszła do biura »Straży« 
— (Dr. Tadeusz Jaworski, Poznań, Rycerska 
38, telefon 1759) — liczne sprawy zostały od
nośnym komisjom przedłożone do zbadania i 
decyzji i nadal będą im podawane.

Biuro »Straży*.

przy słuchając czy ale usłyszy jakiego podej
rzanego głosu: .

— To o niego ohodzL. o mego ojoa. Tam- , 
tym razem podsłuchał nas w cieplarni... i mimo- 
woli wszystko słyszał. Ach! mój Rajmundzie, 
on nie popełnił tej zbrodni., To nie on... nie... 
chodź, chodź, o wszystkiem się dowiesz.

I poprowadziła go za sobą.
Gdy jał byli w pałacu, zamknąwszy drzwi, 

powtórzyła mu wszystko co jej ojciec powie
dział. Nie nie pominęła z tej history*, w której 
owa nieznana kobieta odegrała tak ratalną

^ Rogier Laroqua nie wymienił nazwiska 
Julii. Rajmund nie mógł się domyśleć, źe to 
mowa o jego matce! Miał dla niej najgłębszy 
szacunek; wyrównywający zaledwie jego przy
wiązaniu i żadne podejrzanie nie mogło postać 
w jego myśli. Rzekł tylko:

— Czy twój ojciec nie poznał mojej matki?
— Musiał ją zapewne poznać i przypomi

nam sobie teraz w jego zachowania się pewne 
wahanie, które mnie zdziwiło w pierwszych 
czasach naszych sąsiedzkich stosunków. Mój 
ojciec, który jest zeszpecony i nie do poznania 
nawet dla przyjaciół, lękał się zapewne czynie 
popełnił nieostrożności.

— Słusznie. Bezpieczeństwo jego i troska 
o twoje szczęścia wymagają wielkiej rozwagi 
w postępowaniu

Rajmund zamyślił się.
— Zatem ta kobieta trzymała w swata 

ręku honor, niemal tycie twojego ojca? 1 nic 
nie wyznała? Któż więc jest ona by okazać 
tyle nikozemności?

— Pomyśl, Rajmundzie, jaką okryłaby się 
hańbą, gdyby wyznała. Pomyśl, że miała mę
ża... a może także i dzieci!

— Kto ona jest? Czy wymienił jej na
zwisko? 10, 4. * )



— Z powoda niebywałej drożyzny mię
sa na Górnym Śląska zwrócono się z kilka 
stron do ministra handlu z żądaniem, aby 
wolno było sprowadzać w większej niż dotych 
czas liczbie wieprze na rzeź z Królestwa. Te
raz donoszą gazety berlińskie, że w sprawie 
tej odbędzie sie niebawem na Śląsku (prawdo 
podobnie w Katowicach) konferencja mini- 
steryalna.

Jedynym skutecznym środkiem, ażeby za 
pobieds droźyznie mięsa na G. oląsku, jest 
zniesienie dotychczasowych ograniczeń co do 
liczby sprowadzanych wieprzy z Królestwa.

— Wójtowawieś Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus! Kochani bracia! Dajemy 
wam do wiadomości, że jak po inne lata, tax 
i w tym rokc będzie w niedzielę 2 Itpca nabo 
źeństwo w nowym kościele na cześć Serca Je
zusowego i to o godzinie 9 polskie kaza
nie, a potem suma z »Todeum«. Zspraszamy 
wszystkich członków tego Bractwa jak i pa
rafian.

— Zabrze Murarze tutejsi odbyli zebra 
nie I postanowili w przyszły poniedziałek roz
począć strejk. Tak donoszą gazety niemieckie. 
Może kto z naszych Szan. czytelników donie
sie nam bliższe szczegóły dotyczące ruchu za
robkowego pomiędzy murarzami w Zabrzu.

— W zBchodniem polu na kopalni Królowej Lu
dwiki uległ nieszczęśliwemu wypadkowi maszynista 
Dnbatz. Przygniotły go stępie i poraniły tak ciężko, 
że po dwóch godzinach umarł w lazarecie knapszaf 
towym. Nieszczęśliwy liczył 38 lat i był żonaty.

— Bytom. Landret tutejszy ogłasza, że z 
powodu zmniejszenia się liczby zachorzeć na 
tężec karku pozwala kramarzom stawiać body 
podczas odpustów i sprzedawać towary, jak 
kwiaty, pieczywo, pierniki, owoce, kiełbaski, 
oraz towary religijne, jak obrazy, krzyże, ksią
żki itp. i to w całym powiecie bytomskim. 
Kramarze muszą się jednak wstrzymać od 
udziału w powyższym handlu, jeśli w ich mie 
szkamu w ostatnich tygodniach zaszedł jaki 
wypadek »schorzenia na tężec i w tym celu 
muszą mieć odpowiednie poświadczenie z poli
cji z miejsca zamieszkania.

— Gorzałka wprowadziła w nieszczęście robotni
ka Cieszyńskiego. Poszedł on razu pewnego do 
knajpy z dwoma kamratami, gdzie za głęboko zajrzeli 
do kieliszka a w końcu wywiązała się pomiędzy nimi 
bójka. Cieszyński broniąc się, pchnął nożem nieja
kiego Sczryozka w szyję i przeciął mu żyłę, wskutek 
czego S. umarł, Sąd skazał Ol. tylko na dwa lata 
więzienia ze względu na to, że dotychczas nigdy je
szcze nie był karany. — Oj, ta nieszczęsna gorzałka.

— Bobrek. Rozpoczęto tu budowę nowej 12 
klasowej szkoły; nowy gmach szkolny stanie w są
siedztwie szkoły, którą wybudowano przed 4 laty.

— Lipiny. Tutejsze targowisko należy do li
pińskiej spółki akcyjnej i tylko na 30 lat zostało 
gminie wydzierżawione. Ponieważ obecnie koniec 
dzierżawy już dobiega, przeto spółka nie chce już te
go miejsca wydzierżawić nadal, zamierzając na niem 
pobudować domy mieszkalne dla robotników. Spółka 
chce na Kopaninie kawał gruntu na targowisko gmi
nie wydzierżawić, ale miejsce to jest odległe i nie 
nadaje się dostatecznie na targowisko Gmina chce 
inny kawał gruntu przy ulicy Południowej. Dotąd 
jednak spółka nie dała odpowiedzi w tej sprawie.

— Szombierki. Gwałtowna burza połączona z 
gradem, szalała w poniedziałek nad okolicą tutejszą. 
Miejscami spadł grad wielkości jaj gołębich i wyrzą
dził w polach wielkie szkody. Na polu hr, Schaff 
gotscha uderzył piorun w wóz z sianem; 60 letni 
woźnica Mika został zabity, a wóz i siano spaliły się 
Inny parobek rażony piorunem, leży beznadziejnie 
chory, a także pewna robotnica została przez grom 
ogłuszoną.

— Łagiewniki. W poniedziałek była parafia 
tutejsza świadkiem rzadkiej uroczystości. W pięknie 
przystrojonym kościele parafialnym odprawił pierwszą 
ofiarę mszy świętej nowowyświęcony ks. Franciszek 
Siwy. Młodego kapłana wprowadzono w procesji do 
kościoła, a podczas mszy św. wygłoszone było kaza
nie polskie i niemieckie. Rodzice i krewni ks Siwe
go przyjęli z rąk prymioyanta komunię św. Po na
bożeństwie udzielił prjmicyant wszystkim obecnym w 
kościele błogosławieństwa.

— W Eintrachtłmcie zamierzają wydać statut, 
przymuszający wszystkich uczni aż do 18 roku życia 
do uczęszczania do szkoły uzupełniającej, jak się to 
dzieje już w Bytomiu.

— Z Raciborskiego. Podczas ostatniej burzy 
uderzył piorun w stóg siana na polu w Krzanowi
cach. Pod stogiem siedziały trzy dziewczyny, które 
się tam schroniły przed deszczem; z tych 22 letnia 
dziewczyna Krementz została zabita na miejscu, a 
dwie drugie ogłuszone. Stóg spalił się.

— Z Strzeleckiego. W Adamowicseh zgorzało 
doszczętnie gospodarstwo posiedziciela Mikudy. Ogień 
powstał prawdopodobnie wskutek zapalenia się siana 
w stodole. Mikuda ponosi znaczne straty, gdyż był 
tylko nisko zabezpieczony,

— Opole. Tajemnicza sprawa szkolarza Eber- 
Iego z Kępy, o której przed paru tygodniami poda
wały gazety rozmaite wieści, polegające na domysłach, 
wreszcie się wyjaśniła. Wiadomo, że w święto Wnie
bowstąpienia Pańskiego zaginął szkolarz Eberle, a na

stępnego dnia znaleziono go w polu bezprzytemnego 
z ciężką raną w głowie. Sądzono, że został pobity 
przez łobuzów, a następnie, że inni szkolarze tak cię
żko go poranili. Teraz dopiero wyszła prawda 
na jaw.

Otóż owego dnia Eberle wyszedł w pole z 17 
letnim synem chałupnika Czopki z Kępy, który pasł 
konia. Wieczorem Czopka wrócił z koniem do domu, 
lecz o Eberłem niby nic nie wiedział i opowiadał, że 
wogóle z nim nie był pospołu. Po d’ugich poszuki
waniach znalazł rannego chłopca nauczyciel Czwieling 
w rowie na polu w kałuży krwi. Nieszczęśliwego 
chłopca oddano w opiekę lekarską, a lekarz stwierdził, 
że ma rozbitą czaszkę i głęboką ranę w czole Wszel 
kie dochodzenia nie odnosiły skutku, bo Czopka do 
niczego się nie przyznawał, a Eberle do dzisiejszego 
dnia jeszcze nie odzyskał przytomności i trzeba go 
sztucznie odżywiać.

Dopiero w tych dniach żandarm Dienst nakłonił 
Czopkę do zeznania. Według zeznania Czopki, Eber
le podszedł za blisko do konia, który uderzył go ko 
pytem w skroń i rozbił mu czaszkę. Zamiast o nie
szczęściu natychmiast powiadomić matkę Eberlego, 
Czopka ze strachu przed karą, zawlókł rannego obło 
pca w żyto i tam pozostawił go bez wszelki/ej porno 
cy, a sam, wrócił wieczorem do domu i o zajściu za
milczał. Eberle odzyskawszy na chwilę przytomność, 
powlókł się oczywiście aż do rowu, gdzie go siły opu
ściły i legł znowu bezprzytomny. Tam znaleziono 
go dopiero dnia następnego

Postępek Czopki jest okropny. Bo gdyby był 
zaraz ludzi o nieszczęściu powiadomił, z pewnością 
byłoby się udało Eberlego jeszcze uratować i wyle
czyć. Teraz nie ma najmniejszej nadziei, aby utrzy
mać go przy życiu i nieszczęśliwy chłopiec leżący 
ciągle bez przytomności, będzie się jeszcze jakiś czas 
męczył, aż śmierć uwolni go od tych boleści

— W. Chełmy Pochodzący ztąd rabuś Wadas, 
który przy pomocy drugiego opryszka w maju b r. 
napadł i obrabował dzierżawcę restauraoyi dworcowej 
w Oświęcimiu i zamknięty został w areszcie w Wa
dowicach, zdołał uciec I nie wiadomo, gdzie się ukry
wa. W areszcie przyznał się Wadas, że on też swe 
go czasu podpalił rozmyślnie gospodarstwo Pyrozyka 
w Chełmach, które zgorzało doszczętnie i wykonał 
zamach dynamitowy na dom gospodarza Radwańskie 
go; zamach, jak wiadomo, wówczas się na szczęście 
nie udał,

%u Poenaiiakiego«
— Poświęcenie kamienia węgielnego pod 

nowo badający się kościół parafialny w Lise
wie odbyło się w niedzielę 18 b. m. Dokonał 
go ks. prałat Poniński z Kościelca w asyście 
11 kapłanów, po samie odprawionej przez ks. 
radzcę Laubitza z Inowrocławia i kazaniu wy- 
powiedzianem na cmentarza przy kościele przez 
ks. Dukata. Przed samem poświęceniem piękną 
mowę zastosowaną do uroczystości wygłoiił ks. 
ouszozyński. W puszce umieszczono prócz do
kumentów, kilkanaście starych monet polskich, 
ofiarowanych przez ks. radzcę Łabędzkiego z 
Tuczna. — Rysunki nowego kościoła wykonał 
budowniczy p, Roger Sławski z Poznania, bu
dowę kościoła wykonuje p K. Frzyluski z Ino
wrocławia. Kościół zbudowany będzie w stylu 
barokowym.

Z obczyzny.
— Pierwszy wiec polski w Brandenburgu — 

staraniem Komitetu politycznego w Berlinie — 
odbył się w niedzielę z udziałem około 250 ro
daków pod przewodnictwem p. Krywiaka, re
daktora »Dzień. Beri.« Przeszło godzinną mo
wę historyczną wy głosił p. Józef Runo weki, 
prezes Komitetu politycznego. Uzupełnił ją p. 
Fr. Krysiak. Wywiązała się dysknsys, w któ
rej brało udział wielu mówców. Obrady trwały 
2 i pół godziny.

Z Westfalii.
— Pan Józef Chociszewski, znany pisarz 

ludowy, obecnie w Gnieźnie mieszkający, przy
jął kandydaturę parlamentarną w okręgu esseń- 
skim, opróżnioną przez śmierć centrowca. Bu
rzą oklasków powitano tę wiadomość, zakomu
nikowaną na wiecu odbytym w Essen w pią
tek. Na tymże wiecu wywodzono, że głosowa
nie na obcego lub wstrzymanie się od głoso
wania byłoby wprost zabójczem dla sprawy 
narodowej w Westfalii.

—- Niebezpieczna pieśń kościelna. »Wiaru
sowi« bochumskiemu wytoczyła prokuratorya 
proces z powodu wydrukowania w ternie pi
śmie znanej powszechnie pieśni »Witaj majowa 
jutrzenko«, która rzekomo zagraża całości pań
stwa pruskiego.

Z yrziiti stun cywiiisp w Eliwictó.
Dnia 28 czerwca zameldowano:

Urodzenia: Ślusarz Henryk Strunk, córkę.
Tokarz Leopold Walla, córkę. Cieśla Jan Kaczmar
czyk, syna. Ceglarz Karol Hermann, córkę. Dozorca 
maszyn Ryszard Potempa, syna. Policjant Jerzy 
Knorr, córkę. Ślusarz Paweł Iwan, córkę. Robotnik 
Jan Steiner, córkę Kościelny Oswald Karsunke, syna. 
Kowal August Baberowski, syna.

Zmarli: Anna Waluga, 29 h Jan Kaozmar-

ozyk, 1 dzień. Józef Hirsohberg, 5 tu. Alfons Dros- 
dol, 20 dni. Robotnik Wincenty Jura, 43 I.

ROZMAITOŚCI.
— Utopieni w winie. W Pini, na Sardynii, 

handlarz wina, Antoni Rooca, miał w piwnicy 
wielką cysternę, mogącą pomieścić 2,000 hktlr. 
wina. W tych dniach robotnikowi, czerpiąca- 
ma wino, zaplątał się łańcuch od kubła i czło
wiek nachylił się, by drąg w cysternę zapu
ścić, został wszakże wydobywającymi się gaza
mi ogłoszony i wpadł do płynu. Drugi i trzeci 
robotnik, nadbiegli na pomoc, tego samego je
dnak doznali losu. Dwudziestoletni syn han
dlarza wydobył jednego z nich, jeszcze przy
tomnego, lecz sam wpadł do cysterny i utonął. 
Zginęli i trzej robotnicy. Jak się później oka
zało, z wina wydobywały się wielkie gazy 
kwasu węglanego, które ludzi tych ogłuszyły.

— Upał i chłód nadmierny w ciągu 48 go
dzin nawiedziły przed kilkoma dniami Nowy 
Jork. W sobotę ubiegłą, jak piszą ztamtąd, 
zaszły liczne wypadki pora leń słonecznych. 
Setki zemdlonych, zbieranych na ulicach, prze
wożono do szpitalów. Ludność, nie wyłącza
jąc kobiet, w jak najpierwotniejszym stroju 
chroniła się tłumnie nad wybrzeże morskie. 
Upał trwał bez przerwy przez całą noc.

Temperatura południowa wynosiła 104 sto
pnie Fahrenheita. Wszelki ruch i handel były 
przerwane. Woźnice i policyanci leżeli bez- 
przytomni na ulicach. W poniedziałek nastą
pił nagły spadek temperatury. Ciepłomierz wska
zywał 60 stopni Fahrenheita. Należało przy
wdziać odzież zimową .i grube okrycia.

Ostatnia wiadomości,
Wybryk pijanych soldatów.

Z Łodzi telegrafują: Gdy pociąg osobo
wy kolei łódzkiej dojeżdżał do Widzewa, osta
tniej stacyi przed Łodzią, pijany oficer rozka
zał kozakom strzelać do pociągu. Pomiędzy 
podróżnymi powstał straszny popłoch. Po kil
ka salwach wszyscy rzucili się na podłogi wa
gonów. Jedna niewiasta śmiertelnie raniona.

Położenie w Rosyt.
Na rozkaz ministra spraw wewnętrznych 

ogłoszono etan wojenny w guberniach lublifi- 
ekiej, płockiej, łomżyckiej i kieleckiej. Nad 
miastem Erivau, gdzie miały miejsce straszne 
rzezie Armeńczyków, zawieszono stan oblę
żenia.

Znown mobilizacja.
W guberni* moskiewskiej ogłoszono mobi

lizację, Ogółem zaciągniętych będzie z tej 
guberni* 50 tysięcy chłopa, którzy niebawem 
wyjadą na plac boju do Mandźuryi,

Układy pokojowe.
Waszyngton. Rosya i Japonia zawia

domiły Roosevelta, ie ich pełnomocnicy w 
pierwszych dziesięciu dniach sierpnia przybę
dą do Stanów Zjednoczonych.

Konstytncya w Chinach.
Londyn. »Daily Telegraph« donosi i 

Tokio: Według nadeszłoj ta depeszy z Peki
nu, ogłoszono tam urzędownie, że za lat dwa
naście zaprowadzoną zostanie w Chinach kon
stytucja, a w międzyczasie będą przeprowa
dzone potrzebne reformy.
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zasady nie wysyła, oblicza natomiaato eny przy stąpili! 
sze, odstawia lepszy towar

Wiademośd handlowe i przemysłowe.
Wiwliwp 27**9 czerwca (Osey largni).

Stal» oe*7 «bImowIom praei de- 
palaaf ą targową.

W *arkatt 
sygesu BK 1
pltKey t łr«h<

1 łl* 
Nlg.
Pślifol

PsseMiaa teilte, * 16,9 i 1831 15 81
Fffstwloa 4441« . i 6 86 18,21 #6 7«$
Żyle . « 152* 14.96 144%
jiąciłaal«* , IW 12 3# 12,3 i
Owias . » 14,51 H.3I •»,*»
Grosa »Visiert** » 18,0* n,m U,W)
tiroeh, 11,es 11,81 14,W

Za wszelkie reklamy i ogłoszenia rsdakoye nie Mc 
rza żadnej odpowiedzialności
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•I. Stelnitz właść. Julian Piechowski
handel żelaza

w Gliwicach, ulica Dworcowa nr. 2.

Do budowli:
Delhi ft reger y) żelazne, cement 

gwoździe drntowe I kute. 
Papa i smoła na dachy. Trzcina 

sufitów w matach.
Okucia do drzwi I okien. Drzwiczki do 
pieców kaflowych. Żelaztwo do kuchni. 
Piece żelazne do ogrzewania. Piece 
i wanny do kąpieli. Kury żelazne 
i ołowiane do wodociągów. Urządze
nia do klozetów. Wylewy do ku

chni. Kurki do wodociągów.
Pumpy podwórzowe.

Oprócz tego wszelkie

towary żelazne,
stalowe

• . . <:*
i mosiężne

po tanich cenach 
i

we wielkim 
wyborze.

©

'vi'-'V.

Garnki żelazne lane 
Garnki i miski emaliowane 

Wiadra, konwie I dzbanki emaliowane 
Żelazka <lo prasowania 
Xoże, widelce 1 łyżki 

Nożyczki i brzytwy stalowe 
Banki blaszane do petroleum 

Maszynki do spirytusu 
Maszynki do mięsa mielenia

Latarnie i kłódki
Piece żelazne HHą

do gotowania i ogrzewania 
Wagi stołowe, decymalne, kuchenne 

Miary wszelkiego rodzaju 
Łańcuchy, rydle i siekiery 

Nożyce i żelaza krawieckie
Dłuta, heble, piły, pilniki i świdry.

Okucia

#

Żelazo sztabowe 
i stal.

Blachy żelazne 
i stalowe.

Blachy cynkowe i mo
siężne.

Drut żelazny i mosiężny. 
Śruby, nlty i mutry. 
Podkowy i hufhale. 
Zamki i zawiasy 

Klucze francuskie do śrub 
Śrubsztoki i kowadła , 

Maszyny do wiercenia 
Miechy do kuźni. Nożyce do żelaza. 

Młoty i obcęgi
Wszelkie

do szaf, komód i łóżek.
Klej stolarski

Papier szklany, gzymzy do szaf. 
siedzenia do krzeseł

oraz
wszelkie przybory i narzędzia

stolarskie i ciesielskie.

maszyny i narzędzia
dla

kowali, ślusarzy, maszynistów 
i blacharzy 

po
cenach fabrycznych.

■J Telefon Nr. 1012 |j|

Bant Lądowi w Katowicach
ni. Andrzeja (Andreasstr.) 2 I.

udziela
poiyenek aas weksle 1 płaci od słołoiyek 
w nim pieniędsy: 8°/, sa tygodniowem wy 

. powiedzeniem, 8*/,*/• *a ćwierćroesnem wy.
powiedzeniem, 4°/0 » pdłrocznem wsypo- ‘ 

wiedzeniem.
Od 1—3 włącznie oblicza się procenta za cały 

miesiąc, od 4—16 włącznie jeszcze za pół miesiąca.
Z dalekich stron, jak z Westfalii, Nadrenii 

i t. d. można przesyłać oszczędności pocztą z do
łączeniem 5 fen. za odniesienie. — Przyjmujemy 

oszczędności dzieci od 50 fen.
Bank otwarty od 8 —12 przed południem 

i od 2—4 po południu, 
mmmsnmmsseamsnams a

Najtańsze źródło zakupna!
Regulatory z biciem, 14 dni idące, 

10 mk.
brebrne zegarki męskie 8,50 m. 
Srebrne zegarki damskie 8,50 m. 
Złote zegarki męskie 24 m.
Złote zegarki damskie 15 m.
Złote zausznice 1,75 m.
Budziki 1,75 m.

Proszę zważać na okna wystawne.
Wystawione 1 oznaczone cenami przedmioty chętnie się wyj

muje i sprzedaje.
Wszelkie reperacyc wykonuję szybko 

I tanio!

Jan Sporys, zegarmistrz
w Bytomiu ul. Tarnogórska 42

u mistrza rzeźnickiego p. Masalskiego.

Dzieje Śląska
ozdobione licznymi obrazkami. Napisał dr. Fe

liks Koneozny.
W ozdobnej oprawie płóciennej, ze złoconemi 

wyciskami.
f ena 8 nk., * przesyłką 8,30 mh. 
Nabyć można w

Administracji „Błosn śląskiego,“

Najlepiej 1 naj
taniej kupuje się

pierze
w naj większym domu 

pierza

H. Herzberg, Zaborze,
niedaleko kościoła.
Największy wybór
w poszwach 
i wsypach

w wszelkich szeroko
ściach po najniż

szych cenach. 
Filia mego handlu 
pierza znajduje się 

w Gliwicach 
teraz przy ul. Tar- 

nogórskiej nr. 8.
Odpłata dozwolona.

Najładniejsze

wozi ki
lila dzieci

dostanie się po naj
tańszych cenach 

w domu towarowym

H. Herzberg, Zaborze
naprzeciw poczty

Prsjr zakupnaeU u na
szych lnserentów prosi
my na naszą gametę się 

powoływać.

„Dzieje Polski“
z Unstracyami przez Ju
liana Baczyńskiego. Dzie
ło to obejmuje 944 stron, 
zawiera około 200 pięknych 
ilustracyi, które przedsta
wiają portrety królów, het 
manów, starożytne zamki, 
kościoły, bitwy i 8 mapek. 
Dzieło napisane językiem 
czysto polskim i tak zaj
mująco, że się je czyta jak 
powieść jaką.

Cena egz. brosz. 6 mM 
egz. karton. 7 m , egz. opr. 
7,50 m.
K. Kozłowski, wydawca, 

Poznań ,Długa 8.

owych 

udziela bezpłatnie rad
Heimann & Co., latwics.

od roku 1878 te sprawy 
obrabiając.

Najlepsza prawdziwa

mąka węgierska
(Kaiscr-Auzsug)

w pieczętowanych worecz
kach po 5 i 10 funtów. Dłu
goletnia specyalność mego 
składu, poleca

Max Waldmann,
skład mąki i produktów,

Gliwice,
ulica Mikołowska nr. 5.

Gospodarstwo
składające się z domu, 
ogrodu i 12 mórg do
brego pola, w pięknem 
położeniu, jest zaraz 
z wolnej ręki do sprze
dania. Zgłosz. przyjm. 

Jan Hermann, 
Pyskowice, 

ul. Tarnogórska 8.

Dla ptaków żer z jajek.
Przyjemnością, nawet potrzebą dla każdego ptaka w klat
ce. Pobudza do śpiewu. Jest silną paszą i zarazem przy
smakiem. Wielka korzyść w chowie, płodzie i premio
waniu. Prem. srebr. med. i pierwszemi nagrodami. Je
dyny skład na Górny Śląsk

Max Waldmann
MT Skład mąki i produktów T##

Gliwice, przy ulicy Mikułowskiej Nr. 5.

Unterzeichneter abonnirt hiermit bei dem 
Kaiserl. Postamt für das III. Vierteljahr die ln 
Glelwitz erscheinende Tageszeitung

„«los Śląski”
eingetragen in der Zeitungspreisliste t poln. 47a 

für 1,50 M., mit Abtrag 1,92 M.
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