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Gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego.
-a

„Głos Śląski“ wychodzi co wtorek, czwartek 
i sobotę i kosztuje na poczcie, a agentów i kolpor

terów 1.50 mk z odnoszeniem do domu l 80 mk. 
Ogłoszenia 20 fen. od 1-łamowego wiersza petyto- 
wego. Przy większych i częstszych ogłoszeniach 

odpowiedni rabat.

Naprzód z Bogiem!

Za ojczystą sprawą!

Redakcva ? Admlnislracva /itaiduia się w Gliwicach 
przy ulicy Wiihelmowskiej (Wilhelmstrasse) numer 59.

„Glos Śląski"
zapisany na poczcie? Zeitungspreisliste Ł poln. 47a.

Przy sadowem dochodzenie naszych pretensyl za ogłoszenia przy konkursach, akordach * t d. wszelkie rabaty upadała-

Bok X. Śliwice, czwartek dnia 17«go października 1912 r. Nr. 125

L

Dzisiaj we wtorek, dnia 15-go października, o godzinie 2 po południu umarła nagle śp.

LUDWIKA RADZIEJEWSKA
I
1

w 69 r. życia. Jakby w przeczuciu śmierci, spowiadała się i przyjęła kilkakrotnie Komunię świętą, krótko przed dniem śmierci.
Od kilku lat chorowała na chorobę cukrową, i ta choroba wybuchnąwszy gwałtownie, jest przyczyną jej śmierci. 

Jeszcze dziś o godzinie pierwszej lekarze, zbadawszy jej stan, nie przypuszczali, że koniec tak blizki. Jeszcze zdołano jej podać 
przepisane lekarstwo, gdy nagle nieoczekiwana przez nikogo śmierć przyszła lekko. Boleści przedśmiertnych nie było, 
a Nieboszczka w ciągu kilku minut zakończyła żywot. Dusza jej odleciała do Boga po zapłatę za życie spędzone wiernie, 
pożytecznie, w służbie dla Boga i społeczeństwa.

Rok temu obchodziliśmy 25-letnią rocznicę pobytu ś. p. Ludwiki Radziejowskiej na Śląsku. Przed 25 laty były czasy ciężkie 
dla „Katolika“. Brat Nieboszczki ks. lic. Stanisław Radziejowski zmuszony okolicznościami opuścić Śląsk i reda key ę „Katolika“, 
złożył cały ciężar wydawnictwa na siostrę swoją najmłodszą ś. p. Ludwikę. Ona, jako mężna niewiasta nie zawahała się ani 
chwili przejąć tej wielkiej odpowiedzialności na siebie. Rozpoczęło się dla niej życie pełne trudu, mozołu i kłopotów. Ona, która 
nigdy sprawami publicznemi się nie zajmowała, a zadanie kobiety raczej w cichej działalności domowej upatrywała, znalazła 
się naraz w największym ogniu spraw publicznych i z powodu położenia na Górnym Śląsku spraw niezwykle trudnych.

I Pan Bóg, którego Nieboszczka gorąco kochała i któremu w każdej życia doli niewzruszenie ufała, sprawił, że słaba 
niewiasta, stanąwszy na posterunku, który i mężom nie łatwo byłoby wypełnić, spełniła swoje zadanie tak, jakby tego i najtęższy 
rozum i wola mężczyzny lepiej wypełnić nie potrafiła.

Od czasu objęcia przez nią zarządu „Katolika“, gazeta ta zaczęła się szybko i nader pomyślnie rozwijać. Rozwój ten 
uwidoczniał się w wzrastającym ciągle zakładzie wydawniczym oraz w powiększanej z roku na rok liczbie pracowników.

Można powiedzieć, że „Katolik“ zawdzięcza Nieboszczce, że oszczędnością i pilną pracą stanął na mocnych podstawach,
Lecz nie sam tylko byt „Katolika“ jako przedsiębiorstwa został przez nią ugruntowany. Nieporównanie większe 

zasługi położyła około sprawy polskiej na Górnym Śląsku. Nie artykułami w gazecie, bo Nieboszczka artykułów takich nie 
pisała, lecz nadzwyczaj trafnym sądem, doskonaleni rozumieniem, najhojniejszą ręką wpływała na rozwój spraw ludu polskiego.

W cnych czasach, gdy na Śląsku ani dostatecznej ilości przywódzców ani organizacyi nie było, z dochodów „Katolika“ 
tysiące marek na sprawy publiczne, jak wybory, rozszerzanie książek, popieranie towarzystw, wspieranie młodzieży ltd. dawała, 
W pamięci wszystkich są hojne dary na „Pomoc Naukową dla Śląska“, na szkołę dziewcząt, na elementarze. Hojniejsze jeszcze 
prawie były jej ofiary składane po cichu, o których nikt albo tylko jej najbliżsi wiedzieli.

Gorliwość jej w tej służbie publicznej dla społeczeństwa nie opuszczała jej aż do ostatniego tchnienia. Już, gdy siły 
cielesne nie pozwalały jej, zajmować się, jak dawniej, sprawami wydawnictwa, umysł jej ciągle zajęty był szukaniem sposobów, 
jakby polskiemu ludowi oddawać przysługi. W ostatnich czasach zajmowała się szczególnie sprawami szkoły dziewcząt w Oriowej, 
na Śląsku austryackim, głównie pod tym punktem widzenia, ażeby dziewczęta polskie z Górnego Śląska mogły z tej szkoły, 
blizko* granicy położonej, korzystać. Jej ofiara poważna na tę szkołę umożliwiła dopiero rozpoczęcie działalności tej pożytecznej 
instytucyi na większą skalę. W poniedziałek, dnia 14. października, gdy niemoc przykuła ją do łóżka, mówiła ciągle o tern, 
iż właśnie w ten dzień odbywa się poświęcenie szkoły w Oriowej, na którem tak chętnie chciała być obecną. 1 tak powiedzieć 
można, że zabiegi około tej szkoły właśnie, połączone z wielkiemi mozołami i męczącemi podróżami, przyczyniły się do wy
buchu’choroby, która ją życia pozbawiła. Umarła zatem niejako, jak żołnierz na posterunku, który do ostatniej chwili wierny 
sztandarowi swojemu, broni tego, co mu Bóg bronić nakazał, choć czuje słabnące siły. Nie przesadzimy, gdy powiemy, że 
Nieboszczkę słusznie zaliczyć należy do bohaterek narodowych naszych.

A pomimo, że tak się wobec sprawy polskiej zasłużyła, jak rzadko kto, była zawsze nadzwyczajnie skromną i pracę 
swoją jako nieznaczną uważała. Prawdziwa w niej była wielkość duszy i serca.

Imię ś. p. Ludwiki Radziejowskiej złączone jest z dziejan i ludu polskiego na Górnym Śląsku w ostatnich 25 latach nie
rozerwalnie. To, co za życia zdziałała, pozostanie pomnikiem najcenniejszym, — cenniejszym nad najcenniejsze marmury. 
Zdobyła sobie miejsce w sercach ludu przez wielką miłość dla niego. Wspomnienie Jej trwać będzie na zawsze...

Duszę Nieboszczki polecamy serdecznym i gorącym modłom przedewszystkiem czytelników naszych, ale także modłom 
całego ludu polskiego na Śląsku.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci na wieki wieków. Amen.



Wywłaszczają!!
Poznań, 12 paźdz. Czterech polskich właści

cieli ziemskich otrzymało w dniu wczorajszym zawia- 
domisnis, że Komisya Kolonizacyjna przystępuje do 
wywłaszczenia ich majątków. Chodzi mianowicie o: 
Złotnik! pod Pobiedziskami w powiecie poznań
skim wschodnim, które od p. Kazimierza Glabisza 
nabył świeżo p. Adam Kościełski; K o ł d r ą b w 
powiecie żnińskim, który p. Józef Trzciński kupił nie
dawno od Niemca p. Senftlebena; D o b s k a w po
wiecie strzelióskim, nabyte przez p. Zabłockiego od 
Niemca Hoffamanna, i Lipinki w powiecie świe
ckim, które przed kilku (I) laty przeszły z rąk posła 
Jaworskiego na własność pp, Liszkowskich, a po 
śmierci p. Liszkowskiego są od roku własnością jego 
żony (więc i wdowę wywłaszczają!).

Berlin, 13 paźdz. (WAT.) Niemiecka prasa 
hakatystyczna wpadła w zachwyt na wiadomość, że 
rząd pruski postanowił nareszcie wywłaszczać 
Polaków z ich ziemi ojczystej. Wywła
szczone być mają na początek cztery majątki ziemskie 
w powiatach Żnin, Strzelno, Poznań wschód 
i Ś wiecie, objętości -razem 1 7 000 hekta
rów. Wszystkie organy w sprawie tej zamieszczają 
długie artykuły, wyrażając radość swoją i śpiewając 
hymny pochwał na rząd pruski, który nareszcie po
stanowił tak po bohatersku odebrać Po
lakom ziemię ojczystą. Niektóre, jak „Post” 
i „Deutsche Ztg.”, życzyłyby sobie wprawdzie, aby 
rząd wywłaszczył zaraz wszystkich Po
laków na świeci e, a nietylko cztery wielkie ma
jątki ziemskie, ale pocieszają się tern, że i to już coś 
jest i rząd, jeśli tylko zrobi początek, może niezadłu
go zacznie wywłaszczać dalej. Ze źle ukrywaną ra
dością cieszy się już z góry nadzieją, jak przy
krość Polakom sprawi wywłaszczenie.

Więc wszystkie gazety hakatystyczne wy
buchną piekielną radością, szczególniej wolno-konser- 
watywna „Post”, że nareszcie Polakom będzie rząd 
pruski w sposób przymusowy odbierał ziemię ojczystą 
i osadzał na niej hakatysiów. Ale te gazety jeszcze 
nie są zadowolone w zupełności i żądają nowych u- 
staw wyjątkowych przeciwko Polakom.

„Dzień, P o z n.” pisze: „Niepodobieństwem
jest prawie zachować spokój, gdy przemoc wyrzuca 
nas z odwiecznych naszych siedzib, pozbawia nas 
ziemi, w której spoczywają prochy naszych ojców, z 
którą związani jesteśmy wszelkiemi nićmi naszego ist
nienia. A jednak pomimo wszystko i w tym wypad
ku zachować winniśmy krew zimną, wystrzegać się 
porywów, które w dzisiejszych warunkach na nas sa
mych zemściłyby się najdotkliwiej. Pełen godności 
spokój i powaga jedynie nam przystoją w obecnej 
chwili. Przedewszystkiem zaś nie należy poddawać 
się rozpaczy i zwątpieniu. I nowy ten cios nie zła
mie nas, jak nss nie złamały wszystkie dotychczasowe.

„Beri. Tageblatt” pisze: „Trzeba wskazać 
na tę okoliczność, że od uchwalenia ustawy o wywła
szczeniu nie było nieodpowiedniejszej chwili do jej 
zastosowania od obecnej. Potrzeba na to znacznego 
niezrozumienia chwili politycznej, żeby ludność polską 
w tak krytycznej chwili jak obecnie w ten sposób sobie 
zrażać.” Ż tych przyczyn „Tageblatt” wyraża nadzie
ję, że zarządzenie zostanie cofnięte.

Centrowa „Germania” występuje przeciwko wy
właszczaniu, i powołując się na głos „Beri. Tagebl.”, pi
sze: „Tageblatt” porusza przez to najboleśniejsze miej
sce w całej tej sprawie wobec położenia politycznego; 
w obecnym momencie zastosowanie ustawy o wywła
szczeniu jest wprost niesłychanym błędem (ungeheuer
licher politischer Misgriff). Mniejsza już o ludność 
polską w Prusietii. Ależ czy urząd odpowiedzialny, 
nakazujący w chwili niebezpieczeństwa wojny wywła
szczenie, nie pamięta już rozpraw w parlamencie au- 
stryackim o wywłaszczeniu ?” Kończy „Germania” 
apelem do kierownika polityki zagranicznej i zapy
tuje, czy zarządzenie to nie zostanie odwołanem ?

„Tagi. Rundschau” tryumfuje i gwałtownie 
domaga się ustawy parcelacyjnej. W niedzielnym nu
merze wita radośnie jej zapowiedź.

„Magdeburger Zeitung” pisze, że wie
działa już dawno, iż na życzenie komisy i koloni za- 
cyjnej wywłaszczenie ma być rozpoczęte. Widocznie 
jednak przypisywano wartość pewną temu, aby publi
czność o tein przedwcześnie się nie dowiedziała, za
nim wszystkie formalności nie zostaną załatwione i 
uchwała o wywłaszczeniu polskim właścicielom nie 
zostanie doręczona.”

„Krcuzzdtu-ng” i „Deutsche Tagesztg.”, organy , 
konserwatystów, milczą dotychczas i ograniczyły się 5 
na podaniu faktu gołosłownego i jego potwierdzeniu, j

Otóż macie, kochani rodacy, dobroć i sprawiedli- i 
wość pruską!! A co nasz lud czyni ? Oto niestety ! 
we wielu wypadkach sam popiera tę germanizacyjną I 
zachłanność pruską! Nasi rodacy na Śląsku niestety 
dosyć często sami niemczą swe dzieci, sami należą 
do niemieckich „fenrajnów”, sami chodzą na „aben- 
ty” i widowiska germanizacje, sami pobierają i czy
tają gazety niemieckie — jedneui słowem sann popie
rają tego ciucha german» zacyśnego i wywłaszczy ciel-

skiego I! Kiedyż będzie lepiej ? Kiedyż nareszcie lu
dowi naszemu oczy się otworzą ? Kiedyż przestanie 
wywłaszczać się sam z dóbr duchowych ku uciesze 
wszystkich hakatystów i wywłaszczyeieli pruskich ?

Brada, rozszerzajcie tę wiadomość o wywłaszcza
niu Polaków z ziemi ojczystej pomiędzy tymi ospa
łymi naszymi ludźmi, co gazet polskich nie czytają i 
przez popieranie germ an i żacy i szkodzą ludności poi- 
skiej a popierają to wywłaszczenie. Niechby wszyscy 
otwarli oczy i nawrótili się z fałszywej drogi! Niech
by wszyscy mocno trzymali się wszystkiego co pol
skie, co nasze, i niechby wszyscy wychowywali dzie
ci w duchu polskim i po polsku! Ä wtedy nikt nas 
ż naszej narodowości i ż naszych skarbów duchowych 
wywłaszczyć nie zdoła ! Będziemy Polakami I Będzie
my narodem polskim 1 przetrwamy wszystkie burze 
aż do dni jaśniejszych, fdech wszyscy agitują w tej 
myśli ze wszystkich sił pomiędzy ludem naszym 11

Zwycięstwo Czaraogóreśw.
Komendant czarnogórski Martinowicz donosi, że 

z wojskiem swojem przekroczył rzekę Bojanę koło 
Skutari. Tureckie blokhauzy, położone na górze Ta- 
rabosz, na prawym brzegu rzeki Bojany, zostały 
zajęte przez Czarnogórców, którzy zało
żyli tam swoje stanowiska. Przed południem zajęli 
Ćzarnogórcy turecki fort Decic (Dinosi).

Dnia 10 b. m. wieczorem obsadzili Ćzarnogórcy 
Szipsanik, twierdzę turecką, położoną 
między Decic a Tusi. Wobec tego wojska czarnogór
skie mają obecnie w rękach Tusi. Po obu 
stronach walczono z niezwykłą zaciętością. 
W obozie Czarnogórców, którzy odnieśli dwa zwy
cięstwa: w Decic i Szipsanik, panuje ogromny zapał.

Belgrad, 11 paźdz. Dziennik „Bałkan” dono
si, że w dolinie Plavnica Turcy stracili w 
walce 600 ludzi, Ćzarnogórcy 300. 
Ćzarnogórcy bombardują przedmieście tureckie Sku
tari, Nikolas. Według źródła serbskiego buntują się 
Serbowie w sandżaku nowobazarskim.

Do Podgoricy przybyć mają oddziały austryackie- 
go, francuskiego, angielskiego i rosyjskiego Czerwo
nego Krzyża.

Londyn, 11 paźdz. Biuro Reutera donosi: Koło 
Barany armia czarnogórska pod komendą generała 
Vukotica wczoraj rano przekroczyła granicę turecką.
0 godzinie 4 po południu Decicz upadł; komen
dant poddał się wraz z oficerami i

I wielką liczbą żołnierzy. Ćzarnogórcy zdobyli cztery 
j działa; na twierdzy wywieszono flagę czarnogórską. 

Po obu stronach są znaczne straty. To pierwsze 
zwycięstwo powitano z entuzyazmem w obozie czar
nogórskim.

Cetynia, 13 paźdz. (WAT.) Dwa bataliony 
wojsk tureckich, wysiane przez Gezet paszę, by mia
sto T u z i oswobodzić z osaczenia 
Czarnogórców, odd te zostały przez Malteorów.

Podgoryca, 13 paźdz. (WAT.) Miasto Tuzi 
osaczone zostało wczoraj po południu 
zupełnie przez Czarnogórców. Komu- 
nikacya ze Skutari jest przerwana. Przy szturmie na 
Deczicz tme'i Ćzarnogórcy 400 rannych i stra
cili 12 0 chłopa. Po stronie czarnogórskiej pa
dło też wielu Malisorów. Córka króla Miko
łaj a, księżniczka Ksenia, kieruje lazaretową 
służbą połową. Do tego czasu Ćzarnogórcy 
wzięli 3 00 jeńców w niewolę.

Podgoryca, 12 października. Ćzarnogórcy 
kroczą dalej naprzód. Armia północna pod Wukowi- 
czem zdobyła wczoraj miasto Bici opo
le w Starej Serbii, a więc w Sandżaku. Walka 
trwała 4 godziny i Turcy zostali odparci. Czarnogór
ców mieszkańcy miasta witali jako zbawców. Zorga
nizowano natychmiast władze czarnogórskie. Niebez
pieczeństwo zbrojnego wkroczenia austryackiego rośnie.

Konstantynop-o 1, 14 paźdz. (WAT.) Z 
Gusinje telegrafują o klęsce Czarnogórców; Aibańczy* 
cy walczyli po stronie Turków.

Londyn, 12 paźdz. (WAT.) Korespondent Biu
ra Reutera donosi z Podgorycy na dniu 10 b. m.: W 
połtdnie Ćzarnogórcy zajęli twierdzę 
turecką Rogane w pobliżu miasta Tu
zi. Z pola wal.d przyniesiono tu wielu rannych. 
Szpitale są przepełnione. Król odwiedza rannych
1 poległych. Całuje ich w czoło, dziękując w imieniu 
ojczyzny. Książę Mirko własnoręcznie rannego od
niósł do szpitala.

Londyn, 12 paźdz. (WAT.) Reuter donosi na 
dniu 11 b. m. z Podgorycy: Przeszło 6000 Malt- 
s o r ó w powstało i zaatakowało tyły 
armii tureckiej. Kilkaset wkroczyło do Pod
gorycy celem zabrania breni.

Wiedeń, 11 paźdz. „N. IT. Presse” dorc:si z 
Cetyn ii: Wszystkie wsie muzułmańskie w Al. ani i na 
północ od rzeki Bojany stoją w płomieniach.

Z Kattaro (Kotar) donoszą: Zbiegowie chronią 
się do Skutari. Na granicy Samrissi zjawiają się ran
ni chłopi, którzy opowiadają, że Ćzarnogórcy wymor
dowali wiele kobiet i dzieci.

Wojna na całej iirsis*
Z Turcy i.

Konstantynopol, 14 paźdz. (WAT.) Tur. 
cya odrzuciła wnioski mocarstw. p0 
znaczy : wypowiedzenie wojny.

Konstantynopol, 14 października. (WAT.) 
Wielka Porta odrzuciła wnioski mocarstw CQ 
do reform w Macedonii. Porta w odpowiedzi 
uznaje dobre chęci mocarstw, ale wniosków nie może 
uwzględnić, gdyż chodzi o jej byt, o istnienie. Zmu- 
szoną jest chwycić za broń. laka odpowiedź równa 
się wypowiedzeniu wojny przez czwór- 
przymierze bałkańskie.

Konstantynopol, 13 paźdz. (WAT.) S u 1. 
t a n odbędzie w poniedziałek przegląd wojsk, 
mających odejść do Macedonii.

Konstantynopol, 14 paźdz. (WAT.) Ko
respondent „Presscentrale” rozmawiał z wybitnym po
litykiem tureckim, który oświadczył, że Europa stoi 
przed największą wojną, jaka była w minionem stu
leciu. Turcya w rozpaczy walczy o swój byt, broni 
się przed wypędzeniem Turków z Europy — do Azyi.

Ko-nstantynopol, 13 października. (WAT.) 
Cenzurę przeprowadza się tutaj w nadzwyczaj ostry 
sposób. Gazety „Tanin” i „Ikdam” uległy kon
fiskacie rządowej, wychodzą wobec tego pod in
ną nazwą. Komunikacyę kolejową w Anatolii wstrzy- 
mano.

Białogród, 14 paźdz. W Staroserbii i w sand- 
żaku nowobazarskim, uzbroili Turcy barzybożuków, 
którzy popełniają najokropniejsze okru
cieństwa na tamtejszej bezbronnej serb
skiej ludności.

Konstantynopol, 14 paźdz. (Wat.) Sułtan 
I wydał odezwę wojenną do armii przeciw 
| państwom bałkańskim. W odezwie podkreśla sułtan 
i pokojowe usposobienie Turcyi, dobrą wolę jej do 

przeprowadzenia potrzebnych reform i chęci za
borczej państw bałkańskich, chcących ko
rzystać z trudności Turcyi, wskazuje na wa
leczność przodków, zachęcając do bohaterstwa i ży
cząc zwycięstwa, nakazuje mobili żacyę ca
łej rezerwy oraz obrony krajowej. )

Białogród, 14 paźdz. Z Ristowacza telegra^ 
fują urzędowo, że dziś rano o godz. 5 wojska 
tureckie przekroczyły granicę serb
ską pomiędzy Ristowaczem i Górny Worto i zacze 
pili wojska serbskie. Wojna więc rozpoczęta. Król 
wyjechał do Niżu.

Konstantynopol, 11 paźdz. Ambasador 
niemiecki ofiarował Porcie część pałacu ambasady w 
Pcra na umieszczenie rannych. Porta przyjęła to 3 
wdzięcznością.

Powstanie w Macedonii.
Petersburg, 11 paźdz. Do „Nowego Wre* 

mieni” donoszą z Sofii: Bułgarskie oddziały powstań
cze zaczęły się już pojawiać w niektórych okolicach 
Macedonii i wiiajetu adryanopolskiego. Jeden taki od
dział wysadził dya mitem most kolejo
wy na M a r i c y, wskutek czego komun i kacy a ko
lejowa ustała. W Seres, znany rewolucyonista 

• macedoński Sandański, wykonał zamach 
dynamitowy, cd którego zginęło 7 ludzi. Sandański, 
połączywszy się z wojewodą Czerń opijewem, 
obsadził przełęcz Krespieńską, która 
stanowi jedyną drogę między Rozłogiem, Dżuma jem, 
Pelriczem i Salonikami. Oddział Sandańskiego liczy 
przeszło 1000 ludzi. Ludność chrześciańska ucieka 
ku granicy bułgarskiej unosząc z sobą cały dobytek, 
ponieważ Turcy zabierają chrześcianom wszelką ży
wność i inwentarz.

Wedle inforrnacyi, otrzymanych w Sofii, przygo
towany jest w Macedonii wybuch ogólne
go powstania. Stopięćdziesiąt małych oddzia
łów powstańczych rozeszło się już po całym kraju 
i rozpoczęło działalność. Ma ona głównie na celu 
niszczenie kolei i dróg tureckich, palenie magazynów 
i napadanie na oddziały prowiantowe.

W Bułgaryi gorączkowo pracują nad dalszem for
mowaniem tych oddziałów powstańczych, które razem 

| utworzą korpus macedoński w sile 3UUU0 ludzi.

Sprzymierzeńcy.
Sofia, 14 października. (WAT.) Pismo z wnio

skami rzącm bułgarskiego wręczono postom austry- 
i acid emu i rosyjskiemu, a osobno tureckiemu. Bułgarya 
| c uje się na siłach i wprost się zwraca do Turcyi. —
J Żąaa dia Macedonii : 1. wyznaczenia terminu dla
| przeprowad enia reform ; 2. całkowitego samorządu, 
i 3. parlamentu; 4. osobnych przepisów o służbie woj*
1 SXOWej; j. guocistolo.u c.n... 1 uicya ma
; się oświadczyć w 24 god dnach, jeżeli nic będzie od- 
, powied i, poseł bułgarski we wtorek opuści Konstan*
I tyncod.

Serbia żąda dla Starcserbii i sandżaku samorządu, 
i to dla obwodu, który sie rozciąga od doliny Dra
gan iny (dopływu Wardaru) ku portowi Alesiw (nad

j Adryatykiem), następnie od rzeki Driny ku jeziorze 
I ochrydzkiem do Kopru Ki.

Sofia, 13 paźdz. (WAT.) Wojska ser b - 
5 skie zawitały wczoraj v- tutejszy dw^ii.



mr o c a r s! w a„
Konstantynopol, 13 paźdz. (WAT.) Am- 

nasad or aus tr o- węgierski wskazał w roz
mowie z tu reckim ministrem spraw zagra
nicznych, Noradunghianem, na zapewnienie Austro- 
W$gie.r /roku 1 908, opiewające, że w razie 
powstania jakichkolwiek trudności dla rządu tureckie
go w sandżaku nowobazarskim, Austrya natychmiast 
Wysokiej Porcie z pomocą przyjdzie.

Kraków, 14 października. (WAT.) Wiadomości 
o mobilizacyi wojsk się nie sprawdzają. Nie 
powołano mianowicie rezerw pod broń. Nastąpiło 
jedynie przesunięcie kilku pułków.

Wiedeń, 14 października. (WAT.) Ministerstwo 
wojny zabroniło gazetom pisać o ruchach
armii.

Londyn, 13 paźdz. (WAT.) Na dorocznym 
bankiecie narodowego związku dziennikarzy angiel- 
skich minister Lloyd George miał następującą prze
mowę: „Ciemne chmury unoszą się nad południowym 
wschodem Europy i grożą wybuchnąć płomieniem 
pożogi wojennej. Dużo oznak przemawia 
za tem, że nieboskłon na wschodzie Europy wkró
tce zupełnie się ściemni. Wobec grozy te
go położenia pozostają nam do ratowania dwie rze
czy. Pierwsze, by nam się udało ograniczyć 
wielkość tego pożaru i dalej by zatarg obe
cny w następstwach swych przyniósł wzrost w 
dziedzinie wolności i nową epokę ro
zumnych i sprawiedliwych rząd ów.

Petersburg, 14 paźdz. Kokowcew, prezes 
ministrów, powróciwszy przed czasem z urlopu, udał 
się z ministrem spraw zagranicznych do Spałej.

Wofna włoslco-tureeka.
Wiedeń, 13 paźdz. (WAT.) Włochy stawiły po

dobno Turcy i trzydniowy termin do namysłu nad przy
jęciem ostatnim warunków.

Ouchy, 13 paźdz. (WAT.) Włochy wyznaczyły 
Turcy i termin do wtorku. Co sądzą w Konstantyno
polu o położeniu, tu nie wiadomo. Nie wiadomo też, 
czy rząd turecki ma dosyć wpływu do zdobycia u- 
znania warunków pokoju przez lud i wojsko. Włoscy 
pełnomocnicy są gotowi do odjazdu.

Paryż, 13 paźdz. Tutejszy ambasador włoski 
zapewnił Poincarego, że zerwanie rokowań pokojo
wych nie powstaje wskutek nienorozumień o sumę 
wynagrodzenia, lecz o to, że Turcya żąda, aby spra
wę wycofania wojsk zTrypolisu mogła 
przedłożyć poprzednio parlamentowi. Nadzieje po
koju są tu bardzo małe.

t Stanisław tir. üadeni.
W majątku swym rodzinnym w Radziechowie zmarł 

chory od dłuższego czasu Stan. hr. Badeni, długoletni 
marszałek krajowy Galicyi, przeżywszy lat 63. Byłto 
człowiek o wielkich zdolnościach, sumienności niezwy
kłej a pracowitości nadzwyczajnej; mówca i parlamen
tarzysta urodzony. Polityczny zawód rozpoczął od 
członka rady powiatowej, następnie był posłem do 
sejmu galicyjskiego, dalej członkiem izby panów, osta
tecznie od r. 1895 aż do czerwca roku bieżącego (z 
przerwą dwóch lat) marszałkiem Galicyi. Na tern bar
dzo odpowiedzialnem i trudnem stanowisku położył 
niespożyte zasługi, osobliwie na polu gospodarstwa 
i przemyciu oraz oświaty i szkolnictwa. — Cześć je
go pamięci!

Z całego świata.
Nieefozpieezna pochwała.

Berlin, 11 paźdz. (WAT.) Z Górnego śląska 
zamieszcza wrocławska centrowa „Schles. Volksztg.” 
artykuł o zadaniach katolików niemieckich na „kresach 
wschodnich”. W artykule tym znajdujemy między in
nymi następujące znamienne dla centrowców wscho
dnich wywody: „Musimy pielęgnować więcej myśl 
niemiecką. Niestety w tym kierunku wiele jest do czy
nienia. walkę z usposobieniem, wrogiem ojczyźnie, 
musimy podjąć wszelkiemi siłami. Usposobienie to 
znajdujemy częściowo u socyalnych demokratów i w 
kolach tych, którzy z nimi oczkują, a więc u Wielko- 
polaków, żywiących pragnienie odbudowania włarne- 
go państwa polskiego i oderwania polskich prowin- 
cyi od Prus. Niebezpieczeństwo, pochodzące ze stro
ny socyalnych demokratów i Wielkopolaków dla na
szej ojczyzny z dniem każdym rośnie. Oba te prądy 
są dlatego tak potężne, że działają w nich siły bez 
sumienia, które porywają za sobą lud bezsens-owymi 
obietnicami i bezgranicznem podburzaniem namiętno
ści ludu, aż tenże staje się w i er nem narzędziem ich 
działania. Przeciwko tym silom budować musimy ta
my i wbijać w nie kim. O socyalną demokracyę nam 
nie chodzi dzisiaj. Musimy znaleźć drogi, prowadzą
ce nas w środowiska wielkopolskie, aby je osłabić. 
To jest najprzedniejsze zadanie niemieckich katolików 
na wschodzie!” — Dotychczas uważanó, że że pier
wszym obowiązkiem niemieckich katolików na wscho
dzie jest obrona praw i równouprawnienia katolików 
i Kościoła katolickiego. Z artykułu wrocławskiej ga- 
z“ty centrowej wynika jednak, że u centrowców 
wschodnich przedmiot pc żądań się zmienił, bo stała

stę nun wam z rzekomym! Wielkopoiäiami ! propa
gowanie niemieckiej idei szowinista cznej w sposób 
urwany przez hakatyzm. Biuro hakatystyczne skwa
pliwie pochwyciło ten artykuł „Schles. Volksztg.”, ro
zesłało go po wszystkich gazetach niemiecko - hakaty, 
stycznych, a te wyrażają żywe zadowolenie z tych 
objawów nacjonalistycznych wśród centrowców na 
Wschodzie.

Haknta podejrzy na Polaków.
Berlin, 10 paźdz. (WAT.) Uroczystości Skar- 

gowskie, a szczególnie przemówienia, wygłoszone 
podczas uroczystości we Lwowie i Krakowie odbiły 
się głośnem echem o biuro prasowe hakafystów. Pra
sa niemiecka zamieszcza liczne „niebezpieczne” ustę
py z mów wygłoszonych oraz z artykułów uroczysto
ściowych z gazet polskich. Hakatyśei widzą w tern 
skłonność Polaków do powstania. Twier
dzą, że mobilizacya państw bałkańskich obudziła u 
Polaków nadzieję; sądzą oni, że nastąpi wielka 
wojna europejska, podczas której wybawią 
się z pod panowania trzech cesarstw. Chęć powsta
nia objawia się nietylko u szlachetnych Polaków w 
Rosyi, lecz także w Austryl i w Niemczech, których 
rządy powinny mieć baczne oko ha na lu
dność polską. Niestety właśnie rząd 
pruski Polakom ufa więcej, niż na to 
zasługują. Mimo wielkiego rozszerzenia się Słowian 
na kresach wschodnich boi się wciąż użyć środka wy
właszczenia.
Obawa Rosyan przed powstaniem w Kró

lestwie Polakiem.
Petersburg, 12 paźdz. Gazety rosyjskie ogła

szają informacye, z których wynika, że rząd ro
syjski obawia się powstania w Króle
stwie Polskiem i powstałych wskutek tego we
wnętrznych zawikłań.

Rusyflkaeya na Wołyniu.
Gubernator wołyński zabronił właścicielom stan

cy! uczniowskich w Żytomierzu wywieszania tablic 
i szyldów przy drzwiach z napisami w języku poi- 
skim i rosyjskim. Według nakazu gubernatora napisy 
powinny być wyłącznie rosyjskie.

Konferencya b skuwce.
F u 1 d n, 12 paźdz. (WAT.) Odłożona konteren- 

cya biskupów odbędzie się tutaj w dniu 5 listopada 
pod przewodnictwem kardynała i księcia biskupa wro
cławskiego ks. Koppa.

Zif zd miast przeciw dnołyznie.
Berlin, 14 paźdz. (WAT.) Odbyło się tu ze

branie związku miast na rzeszę niemiecką. Przybyło 
350 delegatów miast niemieckich. Zajmowano się prze- 
dewszystkiem usunięciem drożyzny mięsa. 
Zjazd zaleca przedewszystkiem rządowi niemieckiemu 
oprócz zapowiedzianych przezeń użvcie jeszcze nastę
pujących środków: Po pierwsze wydanie zakazu 
wywozu bydła z Niemiec, po wtóre wol
nego od cła dowozu mięsa z kolonii 
niemieckich, po trzecie zbudowania rze
źni na pograniczu i umanie zbadanego w nich 
mięsa zagranicznego za podlegające tym samym pra
wom, co mięso krajowe, po czwarte dalsze ob
niżenie taryf kolejowych. Oprócz tego 
zjazd zajmuje się utworzeniem banku komunalnego 
dla dostarczania hipotek właścicielom domów.
Szpieg francuski we fabrykach niemieckich.

Oh lig, 11 października. (WAT.) Pod zarzutem 
szpiegostwa fabrycznego aresztowano 20- 
letniego inżyniera francuskiego Piotra Guillaumez 
Bourgoin. W mieszkaniu jego znaleziono ważne czę
ści i rysunki maszyn; przyznaje się on do winy, 
twierdzi jednak, że tajemnice fabryczne chciał późni ef 
zużytkować we własnej fabryce. Guillaumez przeby
wa już od 11/2 roku w Niemczech i zajmował przez 
ten czas stanowisko w różnych fabrykach niemieckich.

Z bliska i dalsza.
Gliwice. Na ostatniem posiedzeniu 

rady miejskiej dowiedział się ogół że na kana- 
li ac ę miasta wydano dotąd 4 461 306 marek. A więc 
d t d, chociaż kanalizacya jes“cze nie jest ukończoną, 
wydmo już 375 916 marek więcej, aniżeli na całą ka- 
nalteacyę uchwalono. — Na tern samem zebraniu u- 
chwalono urządzić sprzedaż mięsa, zamiejscowego. — 
W razie gdyby się rzeinicy temu opierali, natenczas 
przeprowadzoną zostanie sprzedaż na własną rękę.

Gliwioo. (Nierzetelny b i u r a 1 i s t a). 
Przed sądem ziemiańskim stawał jako oskarżony prze
wodniczący biuYa Bernard Kies, oskarżony o nierze
telność i oszustwo. K. był w reku 1910 i 1911 za
trudniony u pewnego adwokata jako przewodniczący 
biura. W tym czasie sprzeniewierzył w 7 wypadkach 
pieniądze odebrane jako zaliczkę za sprawy oddane 
przez klientów adwokatowi. Oprócz tego brał od kli
entów sumy na rzekome stemple itp. Za to skazany 
został już dawniej na 9 miesięcy więzienia, przeciw 
temu wyrokowi wniósł jednak apelacyę, którą sąd zie
miański jako nieuzasadnioną odrzucił.

Polskawieś w Gliwiekiem. Na niedzielę 13-go 
października zwołano tudotąd wiec połitvczno-oświa-

towy. Wlec odbył się w ogrodzonym sadzie p. Cy
rana, na kt>ry niestety bardzo szczupła liczba oby
wateli z tych okolic się stawiła, co ujemnie świadczy
0 uświadomieniu tutejszego ludu. — Wiec zagaił pan
Szynol z Gliwic, przewodniczył natomiast wiecowi p. 
Nowakowski współpracownik „Katolika” z Bytomia. 
Przewodniczący wykazał na samym wstępie potrzebę 
urządzania wieców w celach oświatowych i udzielił 
następnie głosu p. Szynolowi. Mówca w swej półto
ragodzinnej mowie przedstawił najpierw historyę ślą
ska, niemczenie się jego większej części przez nasze 
niedbalstwa, ucisk nasz ltd., wzywał do przestrzega
nia zasady: „Szanujmy siebie samych a nas szanować 
będą”. — Następnie p. przewodniczący wyraził ubole
wanie nad małą liczbą zebranych, wskazał petem na 
wychowanie młodzieży, nawoływał by w domu, kiedy 
w szkole tego nie czynią, dzieci uczono języka pol
skiego. by towarzystwa dla młodzieży zakładano, by 
robotnicy się łączyli i jednoczyli, a przedewszystkiem 
abyśmy pamiętali, źc należymy do narodu, który ma 

■ hi i' kulturę, ma i miał wielkich mężów, i że dla- 
ego winni*nr mowy naszej jak skarbu wielkiego po 

ojcach str/edz. — Wiec zakończono około 6-tej wie
czorem pieśnią „Serdeczna Matko”. P.

Zabrze. (Smutne objawy). Jak nam z wia* 
rogodnej strony donoszą, zgłosiło się w parafii św. 
Andrzeja 1200 dzieci na naukę przygotowawczą do 
Sakramentów św. Z wielkiej tej liczby, zgłosiło się na 
naukę polską tylko 400, wyraźnie czterysta, chociaż 
każdemu wiadomo, że parafia jest na wskroś polska. 
Wierzyć się temu nie chce, a jednak jest to faktem!
1 któż tu ponosi winę ? Czy namawiał kto dzieci al
bo zmuszał do nauki niemieckiej ? Naszem zdaniem 
wina to jedynie ojców i matek, którzy rzecz tak świę
tą i ważną jak przygotowawcza nauka sobie lekcewa
żą. Bo przecież rodziców nikt zmusić nie może, aże
by d dęci na niemiecką naukę posyłali. Albo czy mo
że dzieci nie chcą na polską naukę chodzić? A od 
czegóż ojciec i matka ? Czy już w młodym wieku, 
kiedy matka i ojciec mają wpływ na dziecko, temu 
dziecku się zostawia własną wolę? Czas byłby jeszcze 
nawrócić z błędnej drogi, jeżeli ojcowie później pła
kać nie chcecie gorzkiemi łzami na własne dzieci. — 
My z naszej strony nic więcej uczynić nie możemy jak 
tylko dobrą radą służyć, reszta zależy od rodziców. 
Jak sobie kto po-ciele, tak się wyśpi. W każdym ra
zie objaw ten jest nader smutnym.

Zabrze. (Liczenie mieszkańców). Do 
wszystkich mieszkań w Zabrzu porozdawano formu
larze do wypełnienia, w celu ustanowienia przyszło
rocznych podatków państwowych. W formularzach 
tych, należy dokładnie podać stan, ilość dzieci — za
robek roczny a zarazem jest tam osobna rubryka, do 
której zapisać należy wszystko, co się przyczynić mo 
że do obniżenia podatku. Do tego należą np. wszy
stkie zabezpieczenia na życie, procenty od długów, 
składki płacone do kas chorych, inwalidzkich itp. — 
Formularze muszą dzisiaj (15-go) być oddane.

— (Kradzież). Na szybie „Jerzego” skra* 
d i no różne części metalowe, coś około 6 centnarów. 
Po złodziejach niema śladu.

Biskupice. W nocy z czwartku na piątek wła
mali się do kancelaryi probostwa tutejszego nie wy śle
dzeni złodzieje i skradli po długiem przeszukaniu pe
wną kwotę pieniężną i kilkanaście znaczków poczto
wych niemieckich, francuskich i szwajcarskich oczywi
ście nie używanych. Złodziei nie pochwycono.

Stare Repty. Wiec robotniczy tuta\ 
odbyty przy udziale około 700 osób na polu p. Mu
larczyka, zagaił z polecenia poseł Dombek katclickiem 
pozdrowieniem. Przewodniczącym wybrano p. Janusa, 
ławnikami pp. Mularczyka i Waliskę. Następnie poseł 
Dombek w półbra-godzinnem przemówieniu rozwo
dził się nad położeniem robotniczem, objaśniając 
petycyę robotników o poprawę zarobku, ośmio, 
godzinną szychtę i tak dalej. — Wiecownicy z 
wywodów byli bardzo zadowoleni, co się wyrażało 
w okrzykach i hucznych oklaskach. -Jednogłośnie zgo
dzili się na wysłanie petycyi, na rezolucyę tak w spra
wach zarobkowych, jak co do drożyzny. Przewodni
czący wzniósł okrzyk na cześć posła Dombka, na co 
ten odpowiedział okrzykiem na dzielny lud polski. 
Wiec zakończono odśpiewaniem „Serdeczna Matko”, 
poczem wiecownicy bardzo zadowoleni się rozeszli, 
d iękuiąc posłowi Dombkowi za jego mowę i obro
nę ludu polskiego.

x. Bytom. (Z targu). Pochwały godnie po
stąpił sobie pewien gospodarz z Wielkiej Dąbrówki. 
Przyjechał on z wozem kapusty na targ. Zaraz ob
stąpiły go handlarki i chciały od niego zakupić cały 
zapas. Gospodarz jednak bez namysłu odpowiedział 
nagabywającym go, że dla handlarzy kapusty niema, 
lecz dla ludzi potrzebujących. — Gdyby wszyscy go
spodarze to samo uczynili ze swoim towarem, przy- 
czyniłody się zapewne do obniżenia cen, przynajmniej 
na ziemniaki i kapustę.

Oleśnica Sąd przysięgłych skazał mło
docianego zbrodniarza Wilhelma Sabantke z Gojte pod 
Mile em na śmierć za zamordowanie służącej Szka
radek.

Nakładem i czcionkami „Katolika”, spółki wy
dawniczej z ograniczoną odpow. w Bytomiu. — 
Redaktor odpowiedzialny Józef Bednorz w Bytomiu.
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Ludwika Radziejowska
a odtąd do chwili obecnej, razem z zarządem Spółki „Katolika“.

Byia dla nas zawsze jak najlepszą przełożoną i wzorem wypełniania obowiązków. My i rodziny nasze mieliśmy 
w Niej łaskawą i chętną opiekunkę, do której w każdej chwili z zaufaniem uciekać się mogliśmy. — Otaczała nas 
wszystkich wielką miłością i przyjaźnią, dlatego serca nasze zbolałe dzisiaj z powodu Jej straty z nieustającą wdzięcznością 
wspominać będą Nieboszczkę i czcić Jej pamięć, jako pamięć niewiasty, która przeszła przez życie, dobrze czyniąc.

Re i. p,
BYTOM G.-S., dnia 15. października 1912.

„Katolik“ spółka wydawnicza
A. Napieralski.

Redakcya „Katolika”, „Dziennika”, „Polaka”, „Górnoślązaka”, „Kuryera“ i „Głosu Śląskiego“
Dombek. Korfanty. Prus. Omańkowska. Bednorz. Piotrowski. Nowicki.

Administracya „Katolika“
Herman. Gallus. Nowakowski. Weber. Godula. Szulczyński. Morys. Kipińska. Smodlibowska.

W imieniu personału zecerni, drukami, introligatorni W imieniu kolporterów i agentów
Sztykowski. Ullrich. Kleinert F. Śliwiński. J. Müller.

Nakładem Redakcyi „Prawdy* w Krakowie 
wyszła z druku książeczka p. tyt.:

Wiadomości praktyczne

I Katowice 0 Chowie ĘrólikówBytom GS,
W wtorek, dnia 15 b. m. o godzinie 2 

po poi. zmarła bogobojnem życiem i częstem 
przyjmowaniem Sakramentów św. dobrze 
przygotowana na drogę do wieczności pro
tektorka naszego towarzystwa

Wydanie drugie.
Jest to książeczka bardzo pouczająca i prak

tyczna, którą zdobi 16 obrazków, przedstawia
jących różne rasy królików. Dziełko to ma 
na celu zaznajomienia wszystkich amatorów 
królików, jak takowe należy rozumnie i postę
powo pielęgnować. Cena wynosi już z prze
syłką pocztową tylko 6t> sen. Pieniądze na
leży przysłać uaprzrtd.

Zamawiać prosimy pod adresem:
KSIĘGARNIA „GŁOSU ŚLĄSKIEGO", 
Gliwice, ulica Wilhelmowska Nr. 59.

ś. p. Ludwika Radziejewska

rodłog ftflźdogo gnstn urządzone

ceny za gotówko $ na Baczność! jta sezon jesienny i zimowy
polecam

sssr obuwie -mg
którego nikt nie jest wstanie taniej sprzedawać.

] I Obuwie ,Godyear Welt*, które regularnie 12.50 I 
11 mk dawni?) kosztowało, sprzedaję w skórze a 
|» bokskalf lub szewro po 5.00 mk. Także # 
j; cieple obuwie dla wszystkich sprzedaję mo- % 
( » żliwie po najniższych cenach.
]» Rodacy! Jest to jedyny polsko-katolłckl 1 
j ( Interes w miejscu, dlatego spodziewam się, że ”

Xl J Ł",~1" * ! 41»i i hasło swój do swego będzie każdy szanował 
I! JPopiernjcIe swoich!

i! Józef ^damski - Gliwice
11 ulica Tarogórska 6
< > a—mwwewói

dom mebli i rzędu
Gliwice, ulica Williolmawska 33

6»It lad 1 3 piętra

fr* O I H li 1lubią różo we,młodzieńczo 
świeże oblicze, białą, aks.~ 
miękką skórę i lśniąco 
piękną płeć. To wydaje
liliowomleczne mydło 

Steckenpferd 
od Bergmann & Co. Radebeul.
Cena za sztuka uu fen., 
przytem robi Dada-krem 
czerwoną i jarką skórę w 
jednej nocy białą i aksa
mitną. Tuba 50 fen.; w 
Gliwicach u Herm. Simona, 

Rynek 13 z filiami, Ar
tur Heller; Wilh. Gott- 
g manu. ul. Raciborska 2 

w Mikulczycach: Heinrich 
Kalus. Tb. Wacławski.

m’ in u bardzo korzystnie 
nabyć

zaprowadził dla ułatwienia oszczędzania pie 
niędzy w domu

Zabrze shaptmnkl
J które pożycza na żądanie każdej osobie mającej k
2 w banku przynajmniej 5 marek złożonych. ™ 
@ Rodzice, chcący w dzieciach swych wzbudzić B 
0 zamiłowanie do oszczędności, powinni z urzą- |
3 dzema tego jak najwięcej korzystać i postarać F
O się, ażeby każde dziecko swoją osobną skar- § 
J bonkę miało! &

o 3 piętrach i 12 po miesz
kaniach przez

Bank ludowy Karmelltergełst
Walthorius- (znakom, działaj.środek do masowania)

Tuzin mk. 2.50, przy 30 butelkach mk. «i.— franko,
Fahr. Karmelitergeist &. Walther,Halle a.S.. Möhlweg20.

v/ GH’.vIcarh 
u ca Wiihelmowska 63

4 mg. pola i nowy dom 
jest tamo do sprzedania.
Albert Cy gon, Sucha 

Góra fTrockenbergX Agitu jeie za naszą gazetą %



Podatek do „Głosu Śląskiego61 air, 125

% bliska i dalsza.
tyto/l wfTi' W i6'“6 P^w4enS *przybyf \ °E

otwartym powozie przed nowozbudowany gmach 
gd le go przed wchodem powitał w krótkich słowach 
jeden, z kapłanów bytomskich. Dzień przedtem (w 
niedzielę) przybył ks. biskup Augustyn, który w akcie 
poświęcenia również brał udział. Na powitanie ks. 
kardynała zebrała się dość wielka liczba wiernych 
którym ks. kardynał w przejeździć udzielił błogosła
wieństwa. O godzinie 3 wrócił kardynał do Wro
cławia.

ua. (Wypadek z nakryciami.) Gdy w so
botę przewożono do przytułku dla kalek opakowne w 
skrzyniach nakrycia przeznaczone na ucztę z okazyi 
poświęcenia przytułku, upadła jedna z skrzyń zawie
rająca naczynia do 170 nakryć z najlepszej porcelany 
miśnieńskiej, przyczem cała zawartość się zniszczyła. 
Szkoda jest znaczna.

Mieohowice. W celu rozszerzenia ulicy Kościel
nej zostanie od cmentarza katolickiego odjęte z każdej 
strony po 3 do 4 metrów w długości 60 'metrów. - 
Znajdujące się tam groby, poczęści z lat 1880 do 1900 
mają pozostać, zostaną jedynie w miejsce dotychcza
sowych mogił nakryte płytami cementowemi, które ma
ją służyć jako chodniki boczne. Nazwiska zmarłych 
zostaną przy każdym grobie oznaczone na zawsze. — 
Nagrobki pozostaną na starem miejscu. Rur kanali
zacyjnych nie będzie pod żadnym warunkiem wolno 
kłaść na miejscu cmentarnem. Ciał nie będzie się ró- 
wnież usuwało z starych miejsc. Krewni, którzy by 
się jednak na pozostanie zmarłych pod płytami cemeri- 
towemi - (pod chodnikami) zgodzić nie chcieli, win- 
ni się w przeciąnu _ trzech tygodni zgłosić do zarządu 
kościelnego odnośnie do przewodniczącego tegoż za
rządu.

Brzozowiec. Zostało tu niedawno temu założo
ne „Towarzystwo kobiet”. Dotąd niestety liczba człon
kiń nie jest zbyt wysoką jak na takie Brzozowiec i 
Kamień. To się powinno zmienić, zwłaszcza teraz, 
gdy nastały długie i chłodne wieczory. Zarząd będzie 
się starał o urozmaicenie zebrań przez urządzanie wy
kładów, odczytów przez pozamiejscowych referentów. 
Spodziewać się więc należy, że liczba członkiń się 
podniesie i udział w zebraniach będzie żywszy niż 
dotąd. Na kobietach naszych spoczywa wychowanie 
przyszłego pokotenia dla narodu a jakieiri one są, la
kierni będą też dzieci. Kształcić więc się im potrzeba 
przez czytanie dobrych książek i gazet, oraz przez 
uczęszczanie na zebrania do Towarzystwa, gdzie się 
bardzo wiele pożytecznego nauczyć mogą.

Łagiewniki. Od szesnastu lat stoi nasz kościół 
a obecnie za staraniem ks. proboszcza, zaprowadzone 
zostanie oświetlenie elektryczne. Prace już są podjęte,

lecz potrwa jeszcze jakiś czas, zanim zostaną ukoń
czone.

Laurahnta. Tragiczny wypadek wydarzył się tu
taj w pobliżu szybu Fiinusa. Kilku chłopców szkol- 

j nych bawiło się na zwale żużlowym, rozbijąc wielkie 
j kawały rozpalonego żużla na drobniejsze. Rozprysku- 
j jjce kawałki poparzyły syna robotnika Długa jeżyka tak 
! niebezpiecznie, że w kilka godzin po wypadku zmarł 

wśród okropnych boleści.
ua. Siemianowice. (Ustawa o matery- 

ałach wybuchowych). Przed I izbą karną 
w Bytomiu stawał w poniedziałek mularz Serafin Ma
łek oskarżony o wykroczenie przeciwko ustawie oma- 
teryach wybuchowych. Oskarżony pracował w szybie 
Richtera i znalazł według własnych zeznań kapsułkę 
dynamitową pomiędzy śmieciami; nie znając niebez
pieczeństwa włożył ją do kieszeni i zabrał z sobą. — 
W karczmie potem zobaczył tę rzecz pewien robotnik 
i doniósł policyi, która kapsułkę zabrała. Oskarżony 
twierdzi, że go nikt nie powiadomił o przepisach o 
materyałach wybuchowych, a sam jako mularz nigdy 
z nabojami nie miał do czynienia. Znawca wywodził, 
że w każdej kopalni udzielają robotnikom wiadomo
ści potrzebnych, przyznał, że mularze nabojów nie u- 
żywają w pracy. Oskarżony nie przywiązywał więk
szej wagi do naboju, bo zapomniawszy o nim, nosił 
około sześć tygodni w kieszeni. Prokurator wniósł o 
cztery miesiące więzienia; gdyby się wykazało, że-wziął 
nabój w jakimbądź zamiarze, to otrzymałby przynaj
mniej rok więzienia. Sąd skazał oskarżonego na naj
mniejszą karę trzech miesięcy więzienia.

Katowice. (Kara chłosty dla Górnego 
Śląska). Przed niedawnym czasem wygłosił tutaj 

sęd?ia okręgowy i przewodniczący wiezienia Danneil 
wykład, w toku którego omawiał także według refe
ratu „Katt. Ztg.” karę chłosty dla zbrodniarzy. We- 
dł ig mniemania referenta (czy też Katowicerki?) kara 
chłosty nadawana by się szczególnie dla Górnego Ślą
ska, ponieważ kary więzienne nie wiele pomagają. — 
Dla c?ego właśnie dla Górnego Śląska? Czy gdzie 
indzie1' brak zbrodniarzy? Albo czy też „Katowiccr* 
ka” tylkoby dla tego pragnęła kary cielesnej dla Ślą
ska, ponieważ tu mieszkają Polacy?

x. Katowice. (Przejechany). W sobotę 12 
października przed południem naiechał na ulicy Zam
kowej samochód robotnika Józefa Piszczka z Bogu
cic. Ciężko pokaleczonego na głowie i nogach odsta
wiono w dorożce do domu chorych. Właściciel samo
chodu zgodził się na pokrycie wszelkich kosztów.

— (Proces Zjednoczenia). W ubiegły 
czwartek stawał przed sądem ławniczym w Żorach, 
główny skarbnik Zjednoczenia Zawodowego Polskie
go oskarżony o rzekomą obrazę żandarma pruskiego 
na wiecu w Zazdrości. Pomimo obrony p. W. ze 
strony adwokata dr. Seydy z Katowic, został p. Wie
czorek skazany na zapłacenie 60 marek. Z strony pro- 
kuratoryi stawiono wniosek o 2 tygodnie więzienia.

Katowice, 14 paźdz. Rozeszła się pogłoska, 
że w Będzinie przytrzymano dwóch sprawców zama
chu na bank Koehlera i Janiszewskiego i morderców 
książkowego Nogłego. Pogłoska jest nieprawdziwą. 
Busdorf, komisarz kryminalnej policy! berlińskiej, wy
śledzić nie zdołał morderców w Królestwie Polskiem 
i udał się do Krakowa i Lwowa.

Mysłowice. We wyborach kościelnych 
zwyciężyli Polacy znaczną większością głosów.- Wy
brani zostali mianowicie do zarządu kościelnego pp. 
Dudzik 552, Jablowiecłd 551, Hlond 544 i Kutz 542 
glosami, a do zastępstwa gminnego pp. Adamiec 505, 
Fiuntak 505, Góralczyk 510, Klichowski 505, Kctyr- 
ba 505, Krumholłz 504, Kulpa 506, Lelonek 507, Ły- 
szczorz 505, Mitcsz 506, Musioł 505, Pyszny 505, So* 
bania 505, Waniek 510 i Zakrzewski 507 głosami. — 
Kandydaci niemieccy otrzymali 1) do zarządu od 388 
do 394 głosów, 2) do zac*~pdwa od 293 do 305 gło
sów. — A więc otrzymali Polacy do zarządu 160, a 
do zastępstwa około 200 głosów więcej. — Nadmie
nić należy, że agitacya ze strony niemieckiej była bar
dzo wielka, to też wszelkie uznanie należy się wybor
com polskim, że nie pozwolili się zbałamucić. Niektó
rzy Polacy pozwolili się zbałamucić. Niektórzy Niem
cy pozwolili sobie nawet na różne bezprawności w 
słowach i uczynkach. Lecz im to nic nie pomógło. 
A jak zapewnia „Katowicerka”, to wielki Niemiec na
uczyciel Sosnierz nawet w „ostmarkenferajnie” na o- 
Etatniem zebraniu agitował za wyborami koscielnemi. 
choć tam są także innowiercy. Nie wiadomo, czy na 
skutek jego agitacyi, czy też z innej przyczyny, otrzy
mał nawet Max Kochmann (żyd) 1 głos a przewodni
czący „ostmarkenferajnu” p. burmistrz Heuser także 
1 głos. — Niemcy protestowali, bo spodziewali się 
zwycięstwa, i ponieśli klęskę powtórnie. — Sława wy
borcom polskim! Wasz.

Stary Bieruń. Niedawno temu, co podzielaliś
my się z wami, kochani czytelnicy, naszą radością ze 
założenia Kongregacyi Maryańskief dla naszej mło
dzieży, która tak licznie i ochoczo się stawiła pod 
sztandar Najśw. Panny Maryi. Lecz nie tylko o mło
dzież Przew. ks. proboszcz ma pieczę i staranie, ale 
o wszystkie dusze jemu powierzone. Więc mimo tych 
różnych Bractw i Związków, i mimo tak rozłożyste
go Arcybractwa Różańca św., w którem Przew. ks. 
proboszcz jest dyrektorem, chciał i starszym ludziom 
radość sprawić, a szczególnie naszym Matkom chrze- 
śdańsldm, bo one potrzebują najwięcej pociechy od 
Mdki Boskiej. Więc zaprowadził w dzień Narodzenia 
Najśw. P. M. Arcybractwo M. B. Pocieszenia, i w 
tym dniu został przez generała z Rzymu promotorem 
mianowany. W niedzielę Różańcową było uroczyste 
przyjęcie po Sumie do tegoż Bractwa. Nabożeństwo 
poprzedzała śliczna budująca nauka. Przystąpiło no
wych członków 65. Dzięki P. Bogu, że nasza para
fia tak moralny wzrost bierze. Już teraz będziemy 
miesięcznie wszyscy członkowie się zgromadzać na 
modlitwę, bo nas już dosyć duża liczba, którzy już

JÓZEF OLADA

POWIEŚĆ NA TLE PRZEŚLADOWAŃ UNITÓW.
~ (Ciąg dalszy.)

Stopniowo uspokajał się Bałyk, a gdy ubrał się w 
przyniesiony mundur, spojrzał przytomnie.

— Gdzie Bezuch? — spytał podoficer.
W odpowiedzi Bałyk machnął ręką:
— Przepadł.
i— On . ?... Taki sprytny ! Taki myśliwy I
— W stepie, nie na błocie — odmruknął.
— Ale co się stało? Jak?
— Otumanił go zły i jak opętany szedł dalej i da

lej... Aż pochwyci! go i wziął jak swego... A pro
siłem, błagałem, zaklinałem, wróć... on swoje... nie 
poznał nieszczęśliwy, że ślady robił zły umyślnie, aby 
go zwabić.

— To ty zwaryowałeś — zawołał gniewny pod
oficer — ślady były po buntownikach.

— Jacy tam buntownicy ! ? — wzruszył ramiona
mi — żadna chrześciańska dusza tamtędy nie przejdzie.

— A jednak szliście? —
— Jego złe tumaniło, bo nie wierzył, drwił i żar

tował, i doczekał się swego... Boże, zmiłuj się, mo
że te az jest wilkołakiem albo czemś gorszeni — prze
żegnał się.

— A ty wyszedłeś...
— Modlitwą i cudem boskim, ale chociażby mi 

carstwo dawali na ziemi i w niebie, wolę zginąć, 
aniżeli tam pójść.

Zaklęcie wydało się słuchającym tak wielkiem i 
ważnem, że w milczeniu pospuszczali głowy, uznając 
przyczyny Bałyka.

~ Hm... cóż tam było ? Gadaj! — spytał pod
oficer.

— Et, lepiej nic pytać — odparł zniechęcony.
— Jednak powiedz — zadigüd go inny towarzysz, 

Podając flaszkę z wódka.

Napił się, otarł usta i rzekł krótko:
— Przysięgam na Boga i Przeczystą Matkę Bożą, 

że tam — wskazał na puszczę błotną — odbyło się 
wesele szatańskie.

Wszyscy spojrzeli z obawą na Zaczarowane Błoto, 
a pobożniejsi zaczęli się żegnać krzyżem Pańskim, 
mrucząc:

— Panie zmiłuj się!
Po dłuższem milczeniu odezwał się ktoś:
— No i tak Bezuch zginął...
— Na wieki wieków — potwierdził Bałyk — już mu 

nie oglądać słońca i stepu jako kozakowi, chyba, że 
go przemieniło.

— I widziałeś sam jego śmierć ?
— Jak was... Poszedł o małe stajanie, a ja przy- 

ostałem pod drzewem, rozmawiamy... naraz cicho... 
tylko słyszę szamotanie, plusk... wełam, proszę, zakli
nam, a tu nic, tylko gołąb biały popędził w górę.

— Pewno duszę zbawił, bo był niedawno u spo
wiedzi wielkanocnej — dodał kozak.

— Ale ciało odcierpi swoje za to, że wdarł się w 
państwo zaklęte — uzupełnił inny.

— Czort z takim przeklętym krajem — zawołał 
podoficer — rób swoje, a czort swoje.

— Ono tak jest, cóż robić ? — westchnął jeden z 
kozaków.

— Aby swoje odsłużyć, a potem w nasze stepy, 
tam dusza się śmieje — rzekł inny z rozjaśnioną 
twarzą.

— Otóż to, aby tylko doczekać — mruknęli.
Chcieli ko acy dopytać się o szczegóły dalsze Ba

łyka, ab hn, ogrzawszy się, napiwszy i podjadłszy, 
usnął snem kamiennym.

Dobrze przed południem nadjechał do boru na
czelnik straży ziemskiej, a dowiedziawszy się od Ba 
łyka o bezużytsczncści poszukiwań, mruknął!

— A mówiłem, że wymknęli się bokiem,
Następnie kazał kozakom wracać do swej sotni, 

do miasteczka, wraz z koniem Bezucha, polecając zo
stawienie munduru na wypadek powrotu kozaka, w 
który zresztą wcale nie wierzył

Raczej dla formy, aniżeli z potrzeby, kazał dwom 
strażnikom pilnować brzegu do wieczora, a sam po
jechał znów do Ciosny, by przeprowadzić śledztwo 
w sprawie ukrycia i ugoszczenia kompanii opornych 
idących na odpust.

Zajechał do budynku gminnego i przyzwawszy 
wójta, spytał surowo:

— Wymień mi tych, którzy przechowywali odpu
stowych !

— Może i przechowywali, ale kto, tego nie wiem, 
bo od świtu do wieczora byłem na roli, aż pod Na- 
motami.

— Łżesz sobako! — krzyknął — wart jesteś knu- 
fów, a nie medalu — spojrzał na odznakę wójtostwa, 
przewieszoną na szyi.

— Jaśnie wielmożny naczelniku, prawdę mówię r— 
odpowiedział, skłaniając się głęboko.

— Poszedł precz sukinsyn ! Zawołaj tu pisarza.
Wójt wyszedł z pokornym ukłonem, a naczelnik 

przechadzał się po obszernej izbie, umeblowanej wiel
kim czarnym stołem z kilku krzesłami, dwoma szafa
mi jesionowemu, a na ścianie wisiał obraz panujące
go, w rogu ikona z palącą się lampką.

Ws~edł pisarz, niewyraźny blondyn, z krzaczastym 
zarostem, w ubraniu wyszarzanem, spiamionem i zgiął 
się we dwoje, spoglądając ciekawie chytremi oczyma.

— H?j, pisarz, opornych macie dużo?
— Z małym wyjątkiem wszyscy mogą być sumien

nie do nich zaliczeni.
— Hm... dlaczego nie podałeś w raporcie?
— Pisałem do pana naczelnika powiatu... odpo

wiedzi nie otrzymałem.
— Ach, od nich odpowiedź! — uśmiechnął się
— Dowiem się od niego... a teraz słuchaj, za go

dzinę sprowadzisz tutaj ze dwudziestu zamożniejszych 
gospodarzy, wybieraj opornych, zrozumiałeś?

— Tak jest.
— Jadę do księdza na śniadanie, a ty wykofhif 

rozkaz... możesz wziąć do pomocy moich strażników,
— Rozumiem.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

1



dawniej w innych miejscowościach swoje nazwy za
pisali do tego Bractwa. Już nie musimy szukać skar
bów duszy po obcych miejscach, bo nasz Pr zew. ks. 
proboszcz otwiera nam wszelkie źródła łask Bożych 
w parafii naszej. Zgromadzenia miesięczne odbywać 
się będą w każdą czwartą niedzielę po Sumie. Za te 
różne trudy i szlachetne czułe ojcowskie serca, przyj
mij, Pr zew. księże proboszczu, od wszystkich człon
ków tegoż Arcybractwa stokrotne: „Bóg zapłać I”

Żory. Przed niespełna dwoma tygodniami doko
nano tu włamania w składzie kupca Tyrtani. Zodziei 
wówczas nie wyśledzono. W ubiegły czwartek doko
nano powtórnego włamania. Skradziono kilka pudeł 
cygar, wybrano pewną kwotę z kasy, którą na szczę
ście wypróżniono dzień przedtem z większej sumy. 
W tym samym czasie dokonano także kradzieży w re- 
siauracyi dworcowej; tutaj skradli złodzieje około 5 
marek gotówki, cygar, czekolady, kiełbasek itp. rze
czy. Pomimo pomocy psa policyjnego nie zdołano 
złodziei wyśledzić. Przypuszczają, że pierwszy i dru
gi napad na skład Tyrtani, jak również kradzież na 
dworcu popełnili jedni i ci sami złodzieje.

Rybnik. Pożałowania godne nie
szczęście wydarzyło się w niedzielę na tutejszym 
dworcu. Gdy pociąg, odchodzący stąd o godz. 9 mi
nut 45 do Katowic, miał opuścić tutejszy dworzec, 
chciał przesiąść kasyer p. Siekiera z Czerwionki z IV 
klasy, do której był poprzednio wszedł, do III klasy. 
Pociąg już jednak w tej chwili ruszył, a S. poślizgną
wszy się upadł tak nieszczęśliwie, że złamał nogę.

Olesno. (Pożar.) W ubiegłym tygodniu spa
liła się stodoła posiedzidela Dragona w pobliskim 
Szywałdzie. Spalił się cały sprzęt tegoroczny, oprócz 
tego także różne narzędzia rolnicze. Właściciel był 
bardzo nisko zabezpieczony, dlatego ponosi szkodę 
bardzo wielką.

Turawa w Opolskiem. Okro-pne nieszczę
ście wydarzyło się tu w środę w południe pomię
dzy godziną 12 a 1. Do piły, należącej do hrabiego 
Gamiera, sprowadzono od firmy Brodale z Wrocła
wia, kocioł parowy, aby za pomocą tegoż puszczać 
do stajni ciepłą wodę. Ustawianiem kotła zatrudniony 
był monter. Gdy tenże urządzenia nie mógł dosko
nale uskutecznić, przybył sam p. Brodale, właściciel 
fabryki, od której kocioł pochodził. Gdy następnie 
pod kotłem napalono, naraz tenże eksplodował, wsku
tek czego stojący w pobliżu Br. natychmiast został 

'zabity, zaś monterowi pogięte zostały trzy żebra. 
Montera odstawiono zaraz do Wrocławia.

Kluczborek. Po raz drugi sprowadzono w u- 
biegty czwartek dość wielką ilość ryb, którą w krót
kim czasie rozsprzedano tak, że bardzo wiele gospo
dyń musiało z niczem wrócić do domów. Przy miej
scu sprzedaży była tak wielka dżka, że policya rady 
sobie dać nie mogła.

Szpieg zastrzelony.
Kraków, 14 paźdz. (WAT.) Wczoraj po połu

dniu żołnierz, stojący na warcie około fortu podgór
skiego, dojrzał jakiegoś mężczyznę, który jakoby coś 
rysował. Po zluzowaniu warty, zluzowani żoł
nierze udali się w kierunku rysującego, co widząc 
tenże, zaczął uciekać. Gdy nawoływanie do 
zatrzymania się nie skutkowało, żołnierz strze
lił i nieznajomy padł trupem. Nazwi
ska jego nie zbadano. Znaleziono tylko pa
pier, na którym był naszkicowany fort.

Przyaresztowany morderca.
Wrocław. 14 paźdz. W Kopach pod Brzegiem 

aresztowano 20-letniego kupczyka Ryszarda Bermu- 
skiego, który zamordował tutaj 14-letniego ucznia han
dlowego Wilhelma Scholza i obrabował kasę winiar
ni. B. przyznał się do winy.

Rozmaitości.
Straszne nieszczęście w kopalni.

Balmoral, 14 paźdz. W kopalni węgla pod 
North lyel (Anglia) wybuchnął pożar na pokładzie 
w głębokości 230 metrów. 90 górników jest 
odciętych od powierzchni. Wyratowano tylko 
kilku.

Uwolniony od zarzutu szpiegostwa.
Lipsk, 12 paźdz. (WAT) Nadporucznik Nikol

ski, uwięziony swego czasu razem z kapitanem Ko- 
stiewiczem, został przez sąd rzeszy od podejrzenia o 
szpiegostwo uwolniony.

Obrabowanie kopalni złota.
Błagowieszczeńsk, 12 paździem. (WAT) 

Nad rzeką Siiindża piętnastu Chińczyków napadło na 
kopalnię złota. Zamordowali właściciela 
i jednego z urzędników, poczem zrabowali 38 kilo 
złota. Podczas pościgu zabito 6 bandytów, dwóch 
się utopiło w rzece a dwóch zraniono.

ssrswv towarzystw, zcSrasia i i. d.
Bytem. Czytelnia „Iskra”. Ma we czwartek, 17 

października wieczorem pogadanka w sali „lila“. Upra
wa się wszystkich członków o przybycie.

Bytom. To w. śpiewu „J e d n o § <3*. Lekcya chóru 
/nięszanego odbędzie się w piątek. W interesie Towa
rzystwa leży. by udział w lekcy ach był regularny.

Nakłt». To warz. śpiewu .Jutrzenka* ma lekcyę 
śpiewu w każdy czwartek o godz. 7 wieczorem w lokalu 
»Zjednoczenia*. O liczny udział uprasza się.

Mikoiczycc. Tow. śpiewackie „G w i a z d a*. Lekcya 
śpiewu odbywa się co środę o godzinie 7 wieczorem.

Król. Huta. Towarz, śnlewu „Lutnia* ma lekcyę 
śpiewu we czwartek 17 październ. o godz. 7 wieczorem w 
lokalu »Zjednoczenia* przy ul. Cesar-kiej nr. 48. O licz
ny udział uprasza się. Goście mile widziani.

Nowawieś. Towarz. śpiewu „L u t n i a* ma lekcyę 
śpiewu we czwartek 17-go października o godz. 7 i pół 
wieczorem w lokalu p. Klosego. O liczne przybycie 
uprasza się.

Ruda. Towarz. śpiewu „Dzwon*. Lekcya śpiewu 
odbywa się regularnie co piątek o godz. 7 wieczorem. 
O liczne i punktualne przybycie uprasza się.

Bytków. Towarz. śpiewu »Słówłezek* urządza 
swoją lekcye w każdy czwartek o godzinie 7 wieczorem.

Mała Dąbrówka. Tow. śpiewu »Wanda*. Lekcya 
śpiewu odbywa, się co środę IR października o godzinie 
7 wieczorem. Uprasza się o liczne przybycie.

Załęże. Tow. śpiewu „Halka" ma lekcyę śpiewu 
w każdy czwartek o godz. 7 1 pół wieczorem.

Kochłowce. Baczność! Tow. gimn. »Sokół* ma 
posiedzenie w niedeielę, 2r> października o godz. 2 po 
południu. Wydział o godz. pół do 2. Komplet pożą
dany. Ważne sprawy!

Zaborze. Towarz. śpiewu „Ech o*. Lekcya fpfewu 
odbędzie się we czwartek 17-go października o godz. 6 
wieczorem w zwykłym lokalu. ,0 punktualne przyby
cie uprasza się.

Jóiefowiec. W środę 16 października o godz. pół 
do 8 wieczorem ma zebranie Towarz. śpiewu „Harmo
nia* w zwykłym lokalu Przybycie wszystkich człon
ków I członkiń koniecznie potrzebne!

Bottrop-Elgen. Tow. Najśw. Maryi Panny Nieusta
jący Pomocy ma zebranie w niedzielę 20 października 
o godz. 8 w zwykłym lokalu. Po zebraniu będzie przed
stawienie obrazów świetlanych. Członków z rodzinami 
się zaprasza. Goście mile widziani

Wrocławskie ceny targowe
z dnia 14-go października 1912. 

Płacono za 100 kilogramów czyli 200 funtów:
mk. mk.

Pszenica biała ■ * ■ - od 1890 do 20,90
Pszenica żółta - • - - > 18,80 » 20,80
Zyto - - - > 16,60 » 17,80
Jęczmień - - - - > 15,80 > 17,00
Owies stary - - - - - > 19,80 » 20,60
Owies nowy - - - - * 17,80 > 18.50

28.50Pszenna mąka wyborowa - - > 28,09 <
Rżana mąka wyborowa - - > 25,00 < 25,50
Rżana mąka domowa (Hausback) » 24,00 > 24,50
Osucie rżane - - - - > 12,50 » 13,00
Osucie pszenne - - - - > 12,00 » 12,75
Groch - - - - - > 18,00 » 21,50
Słoma, 100 kilogramów - > 4,80 » 5,30
Siano nowe - - w - > 6,80 » 7,10
Ziemniaki, 100 funtów - - > 2,00 > 2,80

m s b B a m a a m a

250 piem W dawnych 
czasach był ta
ki zwyczaj, źe 

ten, kto dokument jaki wystawił, zawieszał 
na nim na sznurku w wosku odciśniętą pie
częć swoją.

Gdy szlachta czeska wysłała w obronie 
Husa pismo do soboru w Kostnicy r. 1415, 
zaopatrzyła je również w pieczęcie. Było ich 
razem 250, bo tylu szlachciców podpisało owe 
pismo.

Pieczęcie wyciskano w wosku rozmaitego 
koloru podług dostojności podpisującego; czer
wone pieczęcie znamionowały podpisy króle
wskie, książęce lub najwyższej szlachty.

Dokument o 250 pieczęciach zawiózł do 
Kostnicy rycerz Piotr z Mladenowic wśród 
rozmaitych przygód.

O tern wszystkiem można czytać szerzej 
w zeszycie 6 naszej powieści pod tytułem: 
„Husyci,“ wychodzącej w tygodniowych ze
szytach po 10 fen.

Abonenci gazet naszych mogą zeszyty dostawać 
co tydzień tam, gdzie gazety pobierają

Kto gazety nasze abonuje na poczcie, uczyni naj
lepiej, jeśli nadeśle wprost do ekspedycyi „Katolika* 
1 markę w znaczkach, albo przekazem (za 10 len.) 
Otrzyma za to zeszyt 1 do 11 włącznie.

Pierwszy zeszyt rozsyłamy darmo i franko. 
Prosimy o polecenie powieści „Husyci* takim, 

którzy gazet nie czytają.
Czgtajcie i rozszerzajcie „Husgtów“!

„KATOLIK“
Spółka wydawnicza z ogranicz, odpowiedzialnością 

w Bytomia (Beathen O.-S.).

Yirdcitiwsfeitó ceny bydto.
Wrocław, 14-go października 1912.

Płacono za 50 kilogramów czyli 100 funtów żywej
Woły: Mięsiste, najlepiej tuczone, młode, od 49 d|) 

51 marek, — Mięsiste, tuczone, we vieku od 4 do 7 lat 
d0 — do —— marek, — Młode nietuczone i starsze 
tuczone, od — do — marek. — Młode chudawe i stars 
niechude, do 33 marek.

Jałowice i krowy: 
jałowice, od 46 do 49 marek, 
do 7 lat wieku, od 44 do 48 
krowy i lichsze młodsze, od 
tuczone krowy i jałowice, od 31 do 33 marek. — Cuu. 
dawe krowy i jałowice do 22 marek,

Cielęta: Najlepszej jakości, od 60 do 63 marek. 
Średniej jakości, od 64—56 marek. — Lichej jakości, od 
41 do 47 marek.

Owce: Tuczone młode karany i jagnięta od 45 do 
48 marek. — Starsze tuczone karany i młode n etuezone 
owce, od 37 od 42 marek. — Nietuczone karany i owce 
od 2ó do 32 marek.

Świnie: Mięsiste, tuczone, ponad 3 centnary
sztuka, od 70 do 71 mk. — Mięsiste, tuczone, od 240 
do 3u0 iuntów sztuka, od 65 do 63 marek. — Mięsiste, 
tuczone, od 200 do 240 Iuntów sztuka, od 65 do iß 
marek. — Mięsiste, tuczone, od 160 do 200 iuntów 
sztuka, od 60 do 63 marek. — Mięsiste, tuczone, aż do 
160 iuntów sztuka, od 55 do 57 marek. — Maciory od 
57 do 60 marek.

Ruch na targu był powolny.

Na Dom Ludowy „Ul".
— W dalszym ciągu złożono na dom naro

dowy „U 1” w Bytomiu: Paweł Maskut z Karbu
50 fenygów, Tomasz Kowalczyk z Katowic 3 marki, 
Karci Klimek z Bogacic, powiat oleski, 1 mk., Piotr 
Nowak z Siemianowic 1 mk., Kaspar Nimisch z No
wych Repł 50 fen., Piotr Szczerbaty z Orzegowa 50 
fen., W. Barłużka z Goduli 2 mk., Szczęsny N. z Ru
dy 2 marki, Jan Mańka z Bobrku 1 marka, Kasper 
Nimtsch z Now. Rept 50 fen., Towarzystwo śpiewu 
„Jedność” z Bytomia 8,55 mk., Znany i zacny filan
trop Paweł Peters z Ameryki z Brooklymu 26,92 mk., 
Tow. „Sokół” z Bytomia 5 mk., Tow. „Sokół” z 
Król. Huty 10,25 mk., Tow. „Kasyno” z Król. Huty 
9 marek. — Wszystkich ofiarodawcom serdeczne „Bóg 
zapłać!” Michał Wolski.

CZYTELNIE LUDOWE.
Bflsrnfice. Szanownym Czytelnikom z Czytelń 

Ludowej donoszę, że odtąd tylko w środy wie zorem 
od godziny 6-tej a w niedzielę jak zwykle wypożycza 0 

książki, i t d bezpłatnie. Upraszam w inno dni nus 
przychodzić ze zmianą książek, gdyż mnie nie zasła
niacie w domu. Także proszę nie zatrzymywać książek 
zbyt długo. Starajcie się o to. ażeby zaprowadzić w 
każdym domu polskim książki polskie i przy wir li
cie takich, co chętnie czytają a książek nie .ni w 
do biblioteki, abyśmy w przyszłości znowu nowym rrz; - 
rostem się poszczycić mogli. Stanisław Szega ulic i 
Cesarzowej Augusty nr 51.

łiadesJsiia.
Jeszcze są takie matki, które swoim niemowie 

tom za wiele mleka krowiego dawają a przezto Ich 
pożywienie zakłócają. Tylko przez prawidłowe rozcięć • 
ozenie robi się mleko krowie prawidiowem pokarmem 
dla niemowląt, a dopiero dodatek »Kufeke* czyni Jo 
tak łatwo strawnem jak mleko matki.

Nr. 9 i 10 Cna wrzesień październik) „Przewodnika 
zdrowia“ (Czarnowski. Berlin Weissenburgestrasse 27) 

wyszedł i zawiera: Treść: Ciepło jako czynnik zdro
wotny i leczniczy, - Podniety w świecie roślinnym. — 
Rośliny drażniące skórę — Przestroga przed niemiec
kie mi rzekomymi lekarzami. — Jak uniknąć zatrucia 
grzybami? — Wskazówki zdrowotne na porę obecni 
— Rozmaitości.

ilbmn urGCiysłościowy i kongresu susbarystycinego
Firma S. Lech ner (W Uh. Müller) we Wiedniu 

(Wien), Graben 31 porobiła z polecenia komitetu cen 
tralnego zdjęcia fotograficzne i wydała na pamiątko 
uroczystej procesyl eucharystycznej album o 73 obra
zach za cenę tylko 2 koron, który cotylko wyszedł 
w drugim wydaniu. Seryę obrazków poprzedza słowo 
wstępne zredagowane ptzez naczelnego redaktora 
Dr. Karola Hammel, które ch ciąż szczupły, to jednak 
instruktywny przegląd o powstaniu kongresów eucha
rystycznych daje. Osobliwie ponętne są obrazki po
chodu dworskiego, jako też okazałego powozu z Frze- 
nalświętszern. Kównocześnie wyjdzie wydanie na naj
delikatniejszym papierze artystycznym za cenę 6 koron 
w płótno a 15 ktron w całą skórę. Wydanie" przepy
szne z HU zdjęciami orygmainemi w mapie płócienne! 
kosztuje 60 kor-in, w skórę oprawne 90 koron. Jeden 
tom tego wydania wręczył właściciel firmy Leehner. 
p. radca koraereyalny Wilhelm Müller Najjaśniejszemu 
Panu osobiście, a cesarz zdumiał nad śc słością zd jęć 
poronionych w czasie deszczowym. Także Jego Etni- 
nencya Najprzewieiebniejszy ksiądz kardynał książę- 
arcybiskup Dr. Nagi. oświadczył na piśmie," wystosowa- 
nem do właścicidla firmy l eehner, że album przepyszne 
jest tern, czem się szczycić może, przepysznym darem 
pamiątkowym tak wspaniały przebieg mającego XXIII 
międzynarodowego kongresu eucharystycznego i zasłu
guje na nieograniczone uznani*1

Mięsiste i najlepiej tuczone 
— Mięsiste tuczone krowy 
marek. — Starsze tuczone 

35 do 40 marek. — Xie.



(Malteser-Brün)

zostaje powszechnie z powodu jego 
dobrego sm;tku i wziętości pole
cany w butelkach i beczkach.

Jose! Tlciłauer
Browar piwa zakładowego 

dawniej:

Fri;z üLtCiimann
Telefou 1333.

browaru zamkowego

Tow. Akc.w Bybdku
Teieioit öl>9,

ESŁrraasititi. __,:'»ssa
tssmam

S Osobno tanie polecenie! 3
Wielki zapas obuwia filców, do sznalowania z podszewką skórzaną
nr.^u,/x^z. 00_0a Ł • 6Wielkość 22-26 
dla dzieci Sm7bß

27-30

2.10 2.50 par. 2.95
Jak długo zapas starczył

para 3.50

Dom obuwia „Fortuna“, Gliwice, ul. Wilhelmowska 20.
Przy żaku pnie należy żądać marki rabatowe niebieskie.

mk.

kakao, pad gwarancyą czysty, fuit pa 80 fen, do 2.40 ml

z------------------------------------------------------------------------ \

Kalendarz Maryański
na rOk Pański 1913 

(nakładem K. Miarki, Sp. z. ogr. por. w Mikołowie) 
jui wyszedł i zawiera szereg pięknych powieści, wierszy, 
artykułów rel gijuytb, history czoyeti i narodowych. 
Oprócz lego humoreski, wesołe opowiadania i t. d., i t d.

Bardzo wicie rycin i obrazków zdobi ten 
piękny kalendarz, do Którego jest dolą, 
czoiiycó b naazwyczajnycn Podarków;

1. Obraz kolorowy: iNajsw. Mary« Panna z Dzieciątkiem 
Jezus. 2.0urazkolor : Sw. Józet Ka>asanty. d.Ouraz koior.:
Książę Józef Poniatowski. 4 Obraz: Słodka Dz.ecma 
Jezus. 5. Kalendarz ścienuy. 6. Kalendarz kieszonkowy

Cena kalendarza 60 fen., z przesyłką 80 fen.
(Przy odbiorze większej ilości odpowiedni rabat).

3(siqgarn.a „Głosu Śląskiego"
ftiliwtce, ulica Wilhelmowska 69.

\__________________________________________________z

Jedna próba, a kupować będziecie stale!

Schlesisches Chocoladenhaus ® *4.

Agitujcie za naszą gazetą!

Testament
każdemu koniecznie potrzebny i pole

cenia godny.
Cena z przesyłką 1,80 mk.

Księgarnia „Głosu Śląskiego” w Gliwicach

Dobry, piękny, nowy

gf zegarek kieszonkowy 3*
z pięknem tisawalerstiim łańcuszkiem, ora

gramofon z polskiemi płytami
bardzo tania do sprzedanie. Zgłoszenia przyj 
mnie „Glos Śląski“ w Gliwicach, ulica Wiihelmowska nr. 5'

„KATOLIK“
Kalendarz la wszystkich aa roi 1913

==■'■" już wyszedł. —-
Treść jak zwykle bardzo urozmaicona i dobrana, rycin id niej przeszło 120. 
Oprócz kilku zajmujących powiastek są także artykuły ciekawe z ostatni 
dziejów narodu oraz różnych dziedzin wiedzy. Kilkadzies ąl portretów l> 
wnych ludzi wraz z ich życiorysami nadaje szczególną wartość kalendarzowi. 

Dodatki do kalendarza są:
1. Piękny obrazek kolorowy: Opłakiwanie Pana Jezusa.
2. Kalendarz ścienny.
8. Kalendarzyk kieszonkowy.
Cena kalendarza 50 len., z przesyłką 70 fen.

Przy odbiorze większej ilości wysoki rabat.
Do nabycia w księgarniach, u agentów "ism polskich lub leż wprost u nas.

Przj? zomóffltenin prosimy adresować:- - - - - - - - - - —

Bytom (Seuthen 0.-S.)

iBüffi mm

Droga się zapłaci
jeżeli swoje potrzeby w kakao, kawie, herbacie I towarach 
cukrowych u nas pokryjecie, ponieważ my sprzedajemy

czekolad?, cod gwarane. czystij font od 6i fen, da 3.00 mk.
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Nadzwyczaj tania oferta SSm 352
Materye na suknie

Zapaa fflÜtCrjl kOStjUlli 0WJClt ]3Q cm «zerokieh metr 1
Zapas szewiotn inn cm srerabiego..................................................................metr 1
Materye sukienne 1“
Zapas materj i sukiennej HO cm azerok., zwykła cena około B.00, teraz metr i
z.,« diagonalu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.tr60
ZaPas materyi na bluzki. . . . . . . . . . . . . . . .  «.«50

Wielkie zapasy weiurów
zapaawelnrowyeh resztek (nygi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BO
zapas WelUTÓW................................................................................................... metr 40
zapas weiurów................................................................................................... metr 50
Zapas «fill rOW wspaniale nowe wzory  ................................... • • • metr 00
Zapas elUrÓW nadzwyczaj dobra jakość .  ......................... • • • metr 7t)

derek do spania t„„ . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ».» 90

Wielkie kupna okoliczność, w chustkach So zarzucenia i pledach
sztuka 65 ten. 
sztuka 1 00 mk.

Serya I 
Sery a II

X

Serya III 
Serya IV 
Serya V 
Serya VI 
Serya VII

sztuka 1.50 mk. 
sztuka 2.00 mk. 
sztuka 2.75 mk. 
sztuka 8.25 mk. 
sztuka 4.00 mk.

znetr

Zapas

Zapas welnru na koszul©
szeroki gruby towar .

Zapas welnru na koszule
nadzwyczaj dobre jakość . metr

Zapas welnru na koszule Jkfl
niciany towar. . . , . . metr

Zapas welnru na koszule
prima towar ...... metr

iS O fen.

38,..
metr • w I"enl

50 fen.

Trykoty w tylko wytrzymałych dobrych jak täciach:
Koszule męskie i damskie "ztuka M6, &5°. 2-z6, k%M6j.2u0; i10
Spodnie meskie i damskie "**SMMł‘

Sztrykowane męskie jakie spodnie
w olbrzymio wielkim wyborze 1,40sztuka Ö.50, 6.00, 4.50, 4.00, 3.50, 3.26, 2.50, 2.C0, 1.75, 1.60 i

Męskie i chłopięce swyatery . bardzo wartościowe!

I Dla wypraw ślubnych we wszystkich oddziałach wielkie korzyści. |
Czarny jedwab na suknie i fartuchy : bardzo :

wartościowo I tureckie chusty do odziewania

Dom zakupna Leo Goldmann bh Gliwice
ul. W i Ihelmo wska

g@h©U©F

Poppel-Biller-Cichoneii
Skarb domowy

Kalendarz wszechświatowy
dla rodzin polskich na rok 1913

(nakładem K. Miarki, Sp. z ogr. por. w Mikołowie)
już wyszedł i jak zawsze tak i na ten 
rok można kalendarz ten jako jeden 
z najlepszych i najpiękniejszych każ- 

demu polecić.

Cera za eszemplm 1.00 mk, z przesyłka potztcwa 130 mk.
(Przy odbiorze większej ilości odpowiedni rabat). 

Przy zamówieniu prosimy adresować:

KSIĘGARNIA „GŁOSU ŚLĄSKIEGO“, 
Gliwice, ulica Wilhelmowska Nr.

Jta sezon kapusty i jarzyn
poleca:

dobre heble do kapusty i ogórków z dobrem! stalowani nożami
od 80 lenigów począwszy.

Noże do łupania i rznięcia owocu i Jarzyn, prasy, maszyny do rznięcia 
fasoli i kapusty, noże stołowe, łyżki ud 10 ten. począwszy.

"•------------------  Młynki do kawy, mięsa I korzeni. ----------------- -
Noże kieszonkowe od 20 ten. począwszy, nożyce prawdz. towar z Solingen od 40 fen. 
począwszy, brzystwy od 1.00 mk. pocz., maszynki do strzyżenia włosów od 3.50 mk. 
począwszy, aparaty do golenia od 1.25 do 20.00 mk., wszelkie towary stalowe do 

gospodarstwa, kuchni i ogrodu tanie i dobre u

Edwarda Łatzel, kowal noży i śliSarnia 
Gliwice, tylko ulica partia 5 (naprzeciwko browaru Kochmanna).

Reparacje, ślifowanie tanio i dobrze.

r Konfekcja damska i dziecięcia ^
p^T w olbrzymim wyborze*

^nlrmłir damalrin w różnych materyaob i kulorach, tylko dobre RT90 
iMhwl) UłUllSaiU wykonania .... 1U.OO. 8.75. 7.50. 6.75 i

Żakiety dla dzieci. . .
Suknie dla dziewcząt do'n.jiWh

Ubranka dla ClliOpCOW najrozmaitsze, IO.OO, 8.50. 7.25, 6.50, 4^
^Aohrnmv ihmvI/IA w najnowszych wykon an ach i najlepszych ÄvoliJ UlliJ UUillÄniV materyaob dla pań i dziewcząt, bardzo tanio.

Materye na suknie rÄÄÄÄ O® 
Materye na kosti umy w najnowszych angielsk. kolorach

ca. 130 cm: 3.0U, 2.4i, l.Uó, 14ó i 1,25 
ca. 100 cm: 1.65, 1.25, 9>, 80, 75, 60 i 45

Czapki haftowane i pluszowe w wielkim wyborze.
PŁÓTNA na pościel, KOSZULE białe i kolorowe, bardzo łanio, 

t&T Wszelkie artykuły dla krawcowych ł krawców
w największym wyborze, bardzo tamol 

FIRANY I CHODNIKI z materyi i linoleum, po dotąd nie bywałych cenach.

Paweł Scbolz i S-ka
GLIWICE - Rynek 15.

Największy interes katolicki w miejscu.

1O.00, 8.75, 7.50, 6.75 i

. 9.00, 8.25, 7.00, 5.75, 4.75, 4.25 i S°° 
począwszy od Sj*

Oszczędzajcie
każdą markę, nie marnujcie pienię
dzy na zbytki, na pijaństwo, bo pie
niądze to dar Boży, z którym su
miennie liczyć się trzeba 1

Abyście w czasie choroby, na 
czarną godzinę i na stare lata mieli 
trochę grosza własnego w ręku

składajcie pieniądze w polskim

w Gliwicach
ul, Wilheimowska 53

który od takowych 3 do 4 od sta 
uroku płaci i za ich pewność nie- 
tylko własnemi, ale i całym mająt
kiem wszystkich swoich członków 
odpowiada. Z Volksbankiem nie 
mieckim, którego członkowie za pe
wność depozytów całym majątkiem 
nie odpowiadają, polski Bank ludowy 
nie ma nic wspólnego.

Hülfe

Agitujcie za nasz4 gazetą!

Zasady l całość 
wiary katolickiej

czyli Ś- - -
wykład |e| historyczny, dogmatyczny, mo
ralny, liturgiczny, apoiogetyczny, filozo
ficzny i socgalny od stworzenia świata 
aż do naszych czasów przez ks. J. Gaume.

Przejrzał i poprawił ks. Czeczot.
Całość składa się z 8 tomów. Oprawna w 4 wielkie 

tomy kosztuje 30 mk.
Księgarnia „Głosu Śląskiego14. 

Gliwice, ulica Wilhelmowska Nr. 59.------------- — - ------------------------—T#


