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Dla goga i dla ludzi.
Rodzice kochają swe dzieci tak bardzo, że są 

one dla nich niejako skarbem, droższym nad wła
sne życie. Dla dzieci rodzice chętnie ciężko pra
cują, gotowi sobie od ust odejmować i całkiem się 
poświęcić, aby zapewnić im pomyślną przyszłość.

Lecz najpierwszym i głównym obowiązkiem 
rodziców jest troska o dobre wychowanie swego 
potomstwa. Dbać powinni o to. aby wychowane 
zostało w zasadach religijnych i tak wyrosło na lu
dzi uczciwych. Dalej powinni rodzice starać się, 
aby ich dzieci nabyły tyle potrzebnej w tych cza
sach oświaty. Wreszcie powinnością rodziców pol
skich zabiegać o to, aby wykierować swą dziatwę 
na dobrych Polaków i pożytecznych członków na
rodu polskiego.

Chcąc ten niełatwy cel osięgnąć, nie wystar
czą nawet najgorliwsze usiłowania samych rodzi
ców. Do tego niezbędnie jest im potrzebną skute
czna pomoc. Pomoc tę zaś mają w dobrych książ
kach i w uczciwej gazecie polskiej. Z nich to nau
czy się dziecko polskie tego, czego zkądinąd nau
czyć się nie może, to jest polskiego czytania i pisa
nia. Dobre przykłady, które tam znajdzie, będą dla 
niego zachętą do ukochania naszej ziemi ojczystej 
oraz bodźcem do służenia jej dobru ze wszyst
kich sił.

Już więc ze względu na same wychowanie dzia
twy powinna się w każdym domu polskim znajdo
wać obok polskich książek także i stosowna gazeta 
polska. A podwójnie zaleca się to teraz w czasie 
wojennym. Bardzo wiele ojców rodzin stoi bowiem 
obecnie pod bronią, najczęściej daleko w obcym 
kraju. Pozostałe w domu matki, obarczone tern 
większą pracą, nie są więc w stanie ciągle dzieci 
dozorować, a tern mniej uczyć je tych pożytecz
nych rzeczy, o których wyżej wspomnieliśmy. To 
też dzieci wałęsają się często z kąta w kąt, nie 
utrzymywane silną ręką ojca w należytej karności, 
stają się nieposłuszne, krnąbrne i niesforne. Dzieci 
teraz poprostu dziczeją, jak ogólne na to słychać 
narzekania. Istnieje więc wielkie niebezpieczeń
stwo, że wbrew pragnieniom rodziców staną się 
ziemi i przyczyna strapienia rodziców. Aby temu 
niebezpieczeństwu stawić czoło, niechaj każda ro
dzina nasza zapisze sobie na przyszły kwartał na
szą gazetę, którą spokojnie i dzieciom do ręki dać 
można.

Trzeba naturalnie także dopilnować, aby 
dzieci rzeczywiście gazetę, a zwłaszcza dodatki re
gularnie, o ile się to da, głośno czytały. A 
skoro się to stanie, to dobre ich wychowanie i mimo 
nieobecności ojca nie ucierpi. Po powrocie z woj
ny zaś ojciec będzie szczęśliwym, gdy się przeko
na, że dziatki jego pozostały dobremi i grzecznemi 
i zrobiły w polskim czytaniu piękne postępy.

Tym zaś. którzy jeszcze gazety naszej nie ma
ją, prosimy powiedzieć, że gazeta oprócz ciekawych 
opisów, dotyczących wojny i wszystkiego, co z woj
ną ma związek, podaje też regularnie obrazki z po
la bitew, które obecnie czytelników najwięcej ob
chodzą Ponieważ nie ma prawie rodziny, która- 
by nie miała ojca, syna. brata lub dalszego krew
nego na wojnie, przeto każda rodzina powinna 
mieć w nowym kwartale naszą gazetę, którą po 
przeczytaniu należy wysłać żołnierzom w 
pole, co nic nie kosztuje.

Zachęcajcie jeden drugiego do zamówienia ga
zety naszej. ,

Wojna w Oalicyi.
Cesarz Wilhelm II wśród wojsk 

ausirjackidio
Z austryackiej kwatery prasowej donoszą:
Dnia 19 czerwca przybył cesarz Wilhelm wraz 

ze świtą do Przemyśla. Po oglądnięciu fortów zdo
bytej twierdzy, przedewszystkiem na froncie pół
nocnym, udał się cesarz na pagórek tatarski, a na
stępnie na front do znajdujących się na zachód od 
Janowa właśnie w gwałtownej walce żołnierzy kor
pusu Beskidów pod dowództwem jenerał-poruczni- 
ka Marwitza. Cesarz wyraził jenerałowi uznanie 
za jego skuteczne kierownictwo i wybitną działal
ność.

Gdy się cesarz dowiedział, że niedaleko niego 
znajduje się w gorącej walce austryacki pułk pie
choty jego imienia Nr. 34, kazał pułkowi przesłać : 
pozdrowienia, a wobec komendanta pułku, który 
się wkrótce zgłosił, wyraził cesarz szczególną ra
dość, że widzi swój pułk na placu bitwy. Z zado
woleniem przyjął cesarz do wiadomości, że podczas 
całej wyprawy pułk ten odznaczał się żelazną obo
wiązkowością, doskonałym duchem i wybitną wa
lecznością, i wyraził radość, że mógł pułkowi temu 
udzielić tak licznych odznaczeń żelaznego krzyża. 
Na placu bitwy znalazł się także c i k. komendant 
grupy, który dał obraz dotychczasowych walk i 
przedstawił sytuacyę chwili.

Niedaleko miejsca, w którem znajdował się ce
sarz, nadjechała ciężka baterya haubic, która o- 
tworzyła gwałtowny ogień na Rosy an, uporczy
wie broniących swoich pozycyj. Także przy bate- 
ryach armat, ponad które szły strzały haubic, ce
sarz zabawił czas dłuższy.

Pierwszy raz miał cesarz sposobność widzieć 
wojska austryackie w walce, i widocznie był bar
dzo zadowolony; nie omieszkał też zwłaszcza 
wobec komendanta korpusu wyrazić się w słowach 
najwyższego uznania o odniesionych wrażeniach. 
Gdy z powodu nastania wieczoru opuszczał cesarz 
wzorowo wybrane i ułożone pozycye artyleryjskie, 
pożegnano go owacyjnymi okrzykami.

Ęrel bawarski w Sarnowie.
W ubiegłą niedzielę przyjechał o godz. 8 wie

czorem z Krakowa do Tarnowa król bawarski Lu
dwik II. Królewskiego gościa, który jechał w dal
szą podróż do swych wojsk bawarskich — przywi
tali na dworcu reprezentanci władz wojskowych.

Wojna na Zachodzie.
Sprawozdanie francuskie.

(wtb.) Sprawozdanie sztabu generalnego z dnia 
28-go czerwca: Dzień przeszedł dość spokojnie na
całym froncie. Na północ od Souchez, pod Neuville 
i Roclincourt były walki artyleryjne, Arras ostrzeliwa
ne było ciężkiemi armatami. Pomiędzy Oise i Aisne 
odbywał się nadal pojedynek na armaty, z korzyścią 
dla nas. W Argonach i na wzgórzach Mozy nie po
nowił nieprzyjaciel swych ataków po porażce w nocy 
poprzedniej. Przed południem dnia 27-go czerwca 
udało się jednemu z naszych lotników zrzucić ze skut
kiem osiem bomb na halę Zepelinów w Friedrichs
hafen. W drodze powrotnej zmuszony został do zła
dowania, zdołał jednak jeszcze dostać się na ziemię 
szwajcarską pod Rheinfelden.

(wtb.) Urzędowe sprawozdanie z 29 czerwca po
południa brzmi: W okolicy na północ od Arme

trwała kanonada w ciągu ostatniej nocy. Na pół
noc i na południe od Souchez i na północ od Neu
ville trwała akcya piechoty, która przyczyniła się 
do zajęcia przez nas wąwozu Angres-Ablai . W 
Argonach pod Bagatelle ustawiczna walka za po
mocą torped powietrznych i granatów ręcznych. 
W Wogezach udało się nieprzyjacielowi odeprzeć 
nasze przednie straże na stokach na wschód od 
Metzeral. Przez natychmiastowy kontratak zdo
łaliśmy odzyskać część utraconego poprzednio te
renu, Na pozostałym froncie noc spokojna.

Nocne sprawozdanie z tegoż dnia brzmi: W Wo
gezach odzyskaliśmy wszystkie nasze stanowiska, 
któreśmy zajęli na wschód od Metzeral. Z pozo
stałych frontów nie ma nic, krom walk artyleryj- 
nych, do doniesienia.

Bomby nad friedriehshafen.
(wtb.) Wyrtembergskie ministeryum wojny donosi: 

W niedzielę, dnia 27-go czerwca, o godzinie 10 minut 
30 przed południem zbliżał się od Konstancy i do 
Friedrichshafen francuski dwupłatowiec. Już przy nad
latywaniu silnie ostrzeliwany przez artyleryę, nie po
leciał ponad miasto, ale zboczył ponad brzeg jeziora 
na zachód od miasta, przyczem zrzucił trzy bomby, 
które jednak żadnej nie wyrządziły szkody. Jedna 
bomba wpadła w jezioro pod Manzell, inne zaś na 
pola pomiędzy brzegiem jeziora i Schnezehausen- 
Waggershausen, Po zrzuceniu ostatniej bomby uleciał 
lotnik przed ogniem artyleryi w kierunku Konstancy!. 
Według gazet szwajcarskich, musiał zlądować w Szwajb 
caryi i został tamże ujęty i zatrzymany.

Walka lotników.
Z Rotterdamu donoszą: Angielski samolot zacze

pił na wysokości 4000 stóp pewien niemiecki dwupła
towiec. Rozpoczęła się walka karabinami maszynowe- 
mi na odległość 200 metrów. Niemiecki statek począł 
się rzucać, motor stanął i lotnik odleciał w skrętach. 
Gdy angielski statek poleciał dalej, aby stwierdzić" sku
tek walki, został postrzelony przez granat, który prze
bił rezerwoar benzynowy i zapalił. Amunicya kara
binu maszynowego eksplodowała i statek w płomie
niach cały spadł w linię angielską. Lotnik i jego to
warzysz zachowali życie, zostali tylko poparzeni. Stab 
tek spalił się zupełnie.

Wojna wieslia.
Kewolucyonista włoski © widokach 

wojny.
Oficyalny organ austryackiego ministerstwa: 

spraw zagranicznych »Fremdenblatt« powtarza zä 
francuskim pismem »Humanite«, treść artykułu zna
nego rewolucyonisty włoskiego Amilcare Cipriani- 
go, który wyraża żywe zadowolenie z powodu do
tychczasowego przebiegu włoskiej ofenzywy wo
jennej. Pomimo, że zaczepna akcya Włoch roz
wija się dosyć powoli, to zapowiada się ona bar
dzo pomyślnie i daje Włochom gwarancyę ostate
cznego powodzenia na polu bitwy. Nieszczęściem 
nie jest dla Włoch obecne powolne rozwijanie się 
ich operacyi wojennych, ale niewątpliwie byłoby 
niem ewentualne wstrzymanie, ofenzywy włoskiej/ 
Z chwilą, gdy armia włoska nie byłaby w stanie 
rozwijać w dalszym ciągu swej akcyi zaczepnej 
w kierunku ferytoryum austryackiego i zmuszoną 
byłaby do ograniczenia się do defenzywy na wła- 
snem terytoryum włoskiem, z chwilą tą rozpoczę
łaby się dla Włoch najstraszliwsza tragedya pań
stwowa, Nie tylko że naihneatsze miasta oowia-



tów weneckich wydane byłyby w tym wypadku na 
spustoszenie i zniszczenie, lecz i w Rzymie samem 
zostałoby wznowione państwowe zwierzchnictwo 
papieża. I tego właśnie momentu wyczekiwa obec
ny papież, jako wyczekiwali go wszyscy poprze-. 
dnicy. Naród włoski powinien jednak unikać z 
wszelkich sił tego nieszczęścia. A nieszczęście to 
będzie uniknięto tak długo, dopóki nie ustanie wło
ska ofensywa wojskowa poza” granicą Austryi.

Medyolan w obronie przed 
samolotami*

Cywilny namiestnik medyolański Dr. Cassis 
wydał całe szeregi przepisów wskazujących na to, 
jak ma zachować się ludność cywilna w razie uka
zania się nieprzyjacielskich samolotów nad mia
stem. „

Generał holenderski o niepowo
dzeniach włoskich.

Generał holenderski A. S. Schneider, pisząc w ga
mecie „Nowy Rotterdamski Kuryer” o położeniu na 
froncie włoskim, tak swój artykuł kończy: „Obecnie
podzielać można zapatrywanie wielu fachowców, że 
zaczepka włoska nie udała się zupełnie, a jeżeli mówi 
się o ofenzywie, tedy u mać każdy musi większą czyn
ność armii austro-węgierskiej. Wysiłki Włochów były 
daremne, tak na granicy karyntyjskiej, jako i nad Bo
czą. Wydarzenia dowiodły, jak uzasadnionem było 
zdanie, że wkroczenie Włoch nie wywrze żadnego 
wpływu na wojnę światową, a przynajmniej będzie 
to wpływ bardzo nieznaczny. Może też uzasadnionym 
jest zarzut, że Włochom brak organizacyi i należytego 
przygotowania. W każdym razie ataku skutecznego na 
3orycę (Görz) i Tolmein dotąd nie było i zapewne , 
lie będzie. Silne ataki na Pławę zostały z łatwością 
odparte. Dopóki zaś ie miejscowości są w rękach Au- 
stryaków, nie może być mowy o dalszem posuwaniu 
się Włochów na Tryest. Jeżeli okoliczności zmuszą 
Włochów do pozostania nadal na tern stanowisku bez 
skutków, tedy oczekiwać można zwiększenia czynności 
Austryaków a w takim razie nie jest wykluczonem, że 
iiietylko nie nastąpi zdobycie Tryćstu przez Włochów, 
ale że flaga austro-węgierska ponownie powiewać bę
dzie nad starem miastem dożów.

Wojna w Albanii,
Zajęcie Skodry przez 

Czarnogórców.
Donoszą z Chiasso: Pisma włoskie donoszą co 

następuje: »Czarnogórcy wkroczyli dnia 27 czerw
ca do Skodry po zajęciu w ciągu dni poprzednich 
iMeduy. Allessio i kilku wsi malisorskich. Wydanie 
Skodry zostało uchwalone poprzednio po porozu
mieniu się konsula czarnogórskiego w Skodrze Ma- 
rinowicza z Prenk Bib Doda. Zajęcie miasta odbyło 
Się z wielką pompą, generał Wukóticz kroczył na 
czele piechoty, kawaleryi i artyleryi czarnogórskiej. 
Przed brama miasta powitała wojsko czarnogór
skie, specyalna delegacya notablów oraz ludności 
katolickiej, muzułmańskiej i ortodoksyjnej. Na po
witanie wojsk stawiły się również szkoły, żandar- 
merya i policya z muzyką. Konsul austryacki schro
nił się do konsulatu greckiego. Generał Wukóticz

ogłosił w imieniu króla czarnogórskiego miasto 
Skodr jako posiadłość czarnogórców i zamieszkał w 
konaku, gdzie przymował ponownie notabla miasta 
i oświadczył im, że ludność miejska uważana jest 
odtąd za poddanych czarnogórskich i że każdy opór 
będzie surowo kapany. Obcy konsulowie zostali 
zawiadomieni prze£ Wukoticza o dokonanem zaję
ciu Skodry.

Wojna na morzach.
Wybiegi angielskie.

Do Amsterdamu donszą z Bostonu, że kapitan 
angielskiego okrętu »Colonial« przyznał się do uży
wania flagi Stanów Zjednoczonych przez 40 godzin 
na rozkaz łodzi angielskiej, która mu 30 maja br. 
nakazała ściągnąć flagę angielską a wywiesić neu
tralną lub nie wywieszać żadnej flagi. »Colonial« 
jechał przez 40 godzin pod flagą amerykańską — 
z powodu obawy przed niemieckiemi łodziami pod
wodnemu

Anglicy się dotąd nieraz wypierali nadużywa
nia flag neutralnych. Na nowo im udowodniono 
nadużywanie. _____________

Z GAŁICYI.
Uroczyste nabożeństwo dziękczynne w Krakowie 
z powodu odzyskania stolicy kraju odbyło się w ko
ściele Najśw. Maryi Panny. Uroczyste nabożeń
stwo w asystencyi licznego duchowieństwa, odpra
wił ks. Arcybiskup Franciszek Symon. — Na na
bożeństwo przybyli: kapituła krakowska z Naj-
przew. ks. biskupem Nowakiem, jeneralicya z kor
pusem oficerskim z marszałkiem polnym-poruczni- 
kiem Napoustilem, wiceprezydent Namiestnictwa 
dr. Adam Fedorowicz. Rektor Uniw. Jagieł, dr. Ko- 
stanecki z senatem, dyr. policy! dr. Broszkiewicz, 
tudzież przedstawiciele innych władz i urzędów; 
środek pręzby tery urn zajęli członkowie Rady mia
sta z prezydentem dr. Leo. Nawę świątyni Ma- 
ryackiej wypełniła po brzegi młodzież szkolna, ce
chy i stowarzyszenia ze sztandarami i publiczność. 
W czasie nabożeństwa śpiewał chór z, towarzysze
niem orkiestry. Po .Mszy św. odśpiewał chór »Te 
Deum«, poczerń celebrans odmówił modlitwę »Pro 
gratiarum actione« i modlitwę za cesarza. Na za
kończenie odegrany został »Hymn ludów«.

Namiestnik Gałicyi we Lwowie.
Galicyjski dziennik urzędowy ogłasza następu

jący telegram ze Lwowa: <
Z sercem drżącem z radości przybyłem właś

nie do Lwowa. Zastałem u ludności wyswobodzo
nej nastrój pełen zapału. Miasto z wyjątkiem dwor
ca kolejowego nienaruszone. Przesyłam Wszystkim 
panom urzędnikom władz krajowych najgorętsze 
pozdrowienie z ich miasta.

Namiestnik.
Po odzyskaniu Lwowa.

Do prezydyum miasta Krakowa nadszedł na
stępujący telegram:

Eksc, prezydent miasta dr. Leo.
W i e d e ń - B u r g. Jego c . i k. Apost. Mość 

z żywem zadowoleniem raczył przyjął do wiado
mości złożone z powodu odzyskania Lwowa życzę-

nia ludności król. miasta Krakowa i dziękuję nafc 
recei za te lojalne i patryotyczne wyrazy.

Z najwyższego polecenia, baron SchiessL

Z Meiącei chwili.
ROSYA.

— (Zmiany w mini ster y urn wojny 
Pomocnik ministra wojny, inżymer-generał Vernander t 
został zwolniony z urzędu na własne żądanie. Geni!1 
rał Vernander pozostaje członkiem rady państwowe 1 
(Upadek pomocnika ministra nastąpił zapewne z tego [ 
powodu, że czyniono go odpowiedzialnym za niedo- - 
stateczne zaopatrzenie armii rosyjskich w Gałicyi w : 
amunicyę i działa.)

— (Droga wodna między Władywo.
stokiem a Vancouver.) Towarzystwo kolejo- 
we „Canadian-Pacific" mianowane zostało przez rząd 
rosyjski agentem rosyjskiej floty do. i 
br o wolnej na Kanadę i Stany Zjednoczone; agen- ■ 
tura zająć się ma stworzeniem linii parowcowej mie- | 
dzy Władywost okiem a Vancouver. - ’ I

— (Z w oła n i e Du rn y.) Do gazety „Temps"
donoszą z Petersburga: Prezydent Dumy oznajmi; :
przywódcom partyi parlamentarnych, że rząd dał mu ; 
zapewnienie, iż Duma zostanie zwołaną w drugiej p0. j 
łowię lipca. — Z Kopenhagi zaś piszą: Biuro telegra
ficzne Ritzaua rozszerza następującą wiadomość urzę- i 
dową z Petersburga: Czas zwołania Dumy nie został | 
jeszcze ogłoszony, gazety donoszą jednak jednomyślnie, \ 
że Duma zbierze się wkrótce. Znaczna ilość w Pe- 
tersburgu przebywających posłów odbywa codziennie 
posiedzenia, co dowodzi jasno, że wojna zepchnęła w 
kąt wszelkie nieporozumienia partyjne. Wszystkie par- j 
tye gotowe są do zgodnego popierania rządu. Obra- 
<ły Dumy stwierdzą więc tylko to, o czem już wie
dziano ogólnie: że wydarzenia w Gałicyi zostały przy 
jęte przez ludność z niewzruszonym spokojem, że 
ufność w zwycięstwo nie zmniejszyła się i że Rosya ; 
nie może schować miecza do pochwy, dopóki Niemcy 
nie zostaną zwyciężone. Gdyby koła rządowe w 
Niemczech wierzyć miały rzeczywiście, że można z 
Rosyą handlować się o pokój, to przyszła sesya Du
my wiarę tę rozchwieje a berlińskie pogłoski o po
koju zamilkną.

— Warunki pokoju mogą być omawiane, 
jak donoszą z Petersburga do gazet wiedeńskich, ale : 
tylko na wypadek zwycięstwa czwórporcn I 
zumienia. To dziwne...

— (Przeciw zaburzeniom w Piotr» 
gradzie.) Pisma rosyjskie przynoszą odezwę głó
wnego komendanta piotrogradzkiego obwodu wojsko
wego, generała piechoty Frołowa, nawołującą wszy. 
stkich mieszkańców Piotrogradu do zachowania spo
koju i uszanowania cudzego mienia pod groźbą naj
surowszych kar. Komendant zapowiada między inne- 
mi, że do uśmierzenia każdego wybryku ze strony lu
dności wezwane zostanie wojsko, które ma zlecenie 
posługiwania się palną bronią.

FRANCY A.
— (Nieco cyfr z francuskiego bud

żetu.) Ze sprawozdania sprawozdawcy budżetowe
go Metina odnośnie co do żądanych przez Francyę 
prowizorycznych kredytów na lipiec, sierpień i wrze
sień wynika, że wydatki na arfyleryę w ciągu tegc

FELIX NABÓR.

ZWYCIĘSTWO KRZYŻU.
9»

POWIEŚĆ Z CZASÓW CESARZA NERONA.
—HE— (Ciąg dalszy.)

\Cezar westchnął i rzekł: ;
— Pozwoliłem mu wybrać: rodzaj śmierci, ja

kąż więc wybrał?
— Otworzył sobie żyły; afe krew wypływała 

tylko kroplami. Wypił więc kubek trucizny, ale 
trucizna już nie działała na organizm, więc kazałem 
go zanieść do łaźni i puścić gorącą parę. Wtedy 
umarł.

— Dobrze uczyniłeś trybunie. Cesarz nagra
dza wierność, więc weź to.

Trybun otrzymał trzy tysiące sestercyi i po
szedł.

Trzeci żołnierz, przybywał od poety Lukanusa; 
gdy tenże czuł, że życie ucieka wraz z krwią wy
pływającą z żył otwartych, że członki stawają się 
zimne, podczas gdy w piersiach był war, wtedy 
wypowiedział wiersz szyderczy na cesarza — po
tem skonał.

Cesarz ścisnął pięści:
— Głupiec! — zawołał — wiersze jego były 

tak liche, jak on sam. Milcz już o nim!
Wystąpił żołnierz czwarty.
Y"" Scevius — tak opowiadał — omdlał nie- 

Tedwie ze strachu, gdy usłyszał wyrok śmierci. »On 
się boi śmierci«, krzyczał wciąż. Nie jestem bar
barzyńcą, o boski. Kazałem podać smaczne jedze- 
jue. jadłem i piłem wraz z nim. Przv dziesiątym

kubku wina ofiarował mi swą przyjaźń, przy pięt
nastym swój majątek. Po dwudziestym padł mi na 
szyję i płakał. Wcisnąłem mu napełniony kubek w 
dłoń i zmusiłem go wypić na zdrowie cesarza; 
uczynił to chętnie. Podczas gdy połykał ogniste 
wino, utkwiłem mu miecz w karku. Umarł, z usta
mi przy puharze.

— Jesteś dowcipnym, trybunie, więc otrzy
masz podwójną nagrodę.

— Przychodzisz od tych krętaczów prawa? — 
zapytał Neron następnego trybuna, który wszedł z 
twarzą ponurą.

— Tak jest, imperatorze; wykonałem twój roz
kaz. Ze wstrętem — dodał po cichu, ale cesarz za
pewne z twarzy jego wyczytał ten wyraz.

— Jak umarli ? mów! — rzekł szorstko.
— Jak bohaterzy — odrzekł żołnierz. — Tra- 

zea wyciągnął ramię z przeciętemi żyłami ku nie
bu i zawołał: »Tobie Jowiszu, oswobodzicielu, po
święcam tę krew!« I ściany więzienia spryskał 
swoją krwią. Soremus skonał milczący, ale wy
trwały. Dopiero, gdy upadł, otworzyły się usta 
jego do ostatniego krzyku.

— Co powiedział?
— Przekleństwo tyranowi! — odrzekł żołnierz 

po chwili wahania.
— A, — zawołał cesarz — dobrze zapamięta

łeś słowa. Idź, waleczny trybunie. Nagrodę swą 
otrzymasz za drzwiami.

Skinął na pretoryanów, straż pełniących, a ci 
wyprowadzili żołnierza do wpółciemnej komory. 
Tam go zamordowali, obtarli z krwi miecze i wró
cili do hali.

— Wprowadźcie teraz parę miłosną! — rozka
zał Neron.

Wprowadzono f|ayiusa i Epicharis, skrępowa
nych łańcuchami. Gdy sie spostrzegli nawzajem,

podnieśli w górę ręce i spojrzeli na siebie z czu' 
łością.

— Flawiuszu mój! — zawołała radośnie Gre- 
czynka.

— Gołąbko moja słodka! — zawołał trybun.
— Zamilczcie! — krzyknął Neron, patrząc na 

dziewczę wzrokiem pożądliwym.
Epicharis miała na sobie szatę lekką, powiew

ną, więć wydawała mu się, jakoby Afrodyta, z pia* 
ny morskiej powstała, tylko, że Epicharis była ty- 
siąc razy piękniejszą i ponętniejszą.

— Co za kobieta! — zawołał Neron — toź to 
istna bogini miłości!

Podczas gdy Neron pochłaniał piękne dziewczę 
oczami, odsłoniła się z boku zasłona purpurowa, 
ukazując twarz, wykrzywioną gniewem. PoPea 
Sabina wychyliła się, aby zobaczyć Greczynkę 
Ach tak, była ona piękną, o wiele piękniejszą od 
niej, gdyż posiadała urok młodości, podczas gdy ona 
poczęła już przekwitać. Niezmierna nienawiść dla 
tej dziewczyny powstała w sercu Popei; w twarzy 
Nerona wyczytała przecież, co się w sercu jego 
działo.

Neron nie spostrzegł wcale Sabiny; on widział 
tylko to młode, piękne stworzenie, prawdziwe uoso- 
bienie bogini miłości. Minęła tak chwila dość 
ga. , Nareszcie Neron przypomniał sobie, dlaczego 
właściwie tych dwoje stoi przed nim.

— Przeniewierco! — krzyknął na Flaviusä — 
tyś złamał przysięgę, którąś mi złożył. Stałeś się 
mordercą! Czy wiesz, co cię czeka?

(Ciąg dalszy nastąpi.)

!
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:zastt wynosić będę 1 115 575 561 franków, wydatki 
la wyżywienie wojską, na tabor, na oświetlenie i na 
ntendanturę sięgają cyfry jednego miliarda. Wydatki 
ta saperów obliczano na 211 milionów, na lotnictwo 
la 62 miliony. Na ręce francuskiego ministerstwa 
ivojny nadeszło od czasu wybuchu wojny 80 000 po
lan o wsparcia lub o przyznanie rządowej pensy i. 
jedynie tylko w 900 wypadkach została sprawa pen
sy! definitywnie załatwiona. Reszta jest w zawiesze
niu. Ministeryum wojny poczyni wszystko, co możli
we, w celu załatwienia podań, gdyż w wielu wypad
kach chodzi o zapobieżenie nędzy i niedostatkom.

— (Ile kosztuje Francyę wojna w 
c i ? g u godziny.) Korespondent „Secoło” dono
si, że statystycy paryscy obliczają koszta francuskie na 
prowadzenie wojny na 3 miliony franków w ciągu 
godziny.

ANGLIA.
— (Nowa organizacya w Anglii przy 

Wyrabianiu amunicy i.) Niezadługo wejdzie 
w Anglii w życie nowy system organizacyi ku przy
spieszeniu fabrykowania amunicyi. Według systemu te
go podzielony zostaje cały kraj na 10 obwodów prze
mysłowych, które stać będą pod zarządem komisyi, 
złożonej z doświadczonych fabrykantów danej okolicy! 
Odtąd nie będzie cierpiany żaden strejk lub lokaut w 
kraju. Gdyby rząd nie znalazł należytego poparcia ze 
strony ludności, wtenczas użyje tych środków, które 
są zasłosowywane przez wszystkie inne rządy, skoro 
chodzi o dobro i egzystencyę kraju.

PORTUGALIA.
— (Sesya Izby deputowanych.) Do 

gazety paryskiej „Temps" donoszą z Lizbony, że Izba 
zebrała się w czwartek 24-go czerwca. Oświadczenie 
mmisteryalne przedłożyło program rządowy, powiado- 
miło Izbę o najważniejszych dokumentach, dotyczą
cych stanowiska Portugalii w konflikcie europejskim 
i potwierdziło, że kraj zdecydowany jest żądać odszko
dowania za szkody wyrządzone w Angoli. Przywód
ca demokratów Braga zapewnił rząd o poparciu swej 
partyi. Almeida zaś, przywódca rewolucyonisłów, za
powiedział, że zwalczać będzie nowy rząd i że wy
woła dyskusyę o powodach upadku gabinetu Castro, 
którego członkom oddać należy sprawiedliwość. Sło
wa Almeidy wywołały demonstracye na trybunach, tak, 
że posiedzenie musiało zostać przerwane. Almeida 
i jego zwolennicy musieli opuścić salę posiedzeń, po- 
czem obrady toczyły się dalej.

WŁOCHY.
— (Ciekawy sposób na wyciąganie 

ofiar.) Ciekawy i radykalny sposób wyciągania 
ofiar na rzecz pozostałych rodzin po żołnierzach wy- 
nalazł włoski socyalistyczny „Avanti". Wyszukuje on 
z książki adresowej nazwiska zamożnych obywateli, 
którzy nie złożyli dotąd żadnych ofiar i ogłasza je 
publicznie. Na ostatniej liście z Rzymu figurują na
zwiska książąt, baronów, hrabiów i wielkich domów 
przemysłowych.

— (Oszczędzanie węgla we Wło
szech.) Od kilku dni zniesiono sześć pociągów, kur- 
sujących pomiędzy Medyolanem a Chiasso (Como - 
Chiasso). Zarządzenie to spowodowane zostało nie 
fyle zmniejszeniem się ruchu osobowego, ile konieczno
ścią oszczędzania materyału opałowego.

— (Wielka narada we Włoszech.) We 
wtorek odbyła się w Rzymie wielka narada przedsta
wicieli większych miast przy współudziale burmistrzów 
miast Medyolanu, Turynu, Genui, Florencyi, Neapolu 
i Palermo w celu ustalenia środków ku zapobieżeniu 
drożyzny i brakowi żywności. Na razie ustalono ko- 
misye, które zajmą się opracowaniem odpowiednich 
zarządzeń i unormowaniem dokładnie ustalonych cen.

JAPONIA.
— (Japońsko - angielskie stosunki 

handlowe.) Drogą przez Piołrogród dochodzi do 
Sztokholmu wiadomość, że w Shanghai utworzyło sie 
angiełsko-japońskie towarzystwo handlowe, mające do
starczać towaru angielskiego i japońskiego na wszy- 
stkie rynki handlowe w Azyi Wschodniej/

Wiadomości z bliższych i dalszych stron,
— Rozporządzenie dotyczące spisu i konfiskaty 

chemikalü i obchodzenia się z nimi zostało urzędo- 
wnie ogłoszone i obowięzuje od 30 czerwca 1915 
od godziny 12 w nocy. Rozporządzenie to obowię- 
zuje fabryki, wyrabiające chemikalia i przerabia- 
iące je na innę wyroby, kupców, składowych, spe
dytorów. komisyonistów i rolników. Chodzi o na
tron, kali, amoniak, saletrę, glicerynę, siarkę i inne, 
obojętnie czy w stanie czystym, czy też zmieszane 
z mnemi ciałami. Obszerne wyjaśnienia i wyszcze- 
golnienia są ogłoszone na plakatach urzędowych.

Bytom. N a o s t a t ni tar g, który z poyodu 
uroczystości śś. Piotra i Pawła odbył się w ponie
działek spędzono 94 sztuki bydła, 29 cieląt i 305 
sztuk nierogacizny. Za centnar żywej wagi pła
cono za bydło 35-—50 mk., za cielęta' 50—60 mk., 
a. za wieprze 105—130 mk. 14 sztuk nierogacizny 
meznalazło nabywców.

Sza rief. \V pobliżu dommibńT Katzenber ga 
usiłowało trzech młodzieńców, w wieku 17 lat 
zgwałcić pewną 15-letnią dziewczynkę. Na wo
łanie dziewczynki przybiegli ludzie, wskutek czego 
chopacy zbiegli. Już w zeszłym tygodniu zacho
dziły także podobne wypadki. Dwóch z tych 
»buksów« aresztowano i osadzono w więzieniu by
tomski em, podczas gdy trzeciego jeszcze nie wy
śledzono.

Niemieckie Piekary. Wszystkim pobożnym 
pątnikom, którzy tego roku przybędą do Piekar 
na odpust Nawiedzenia Matki Boskiej, przypadają
cego na dzień 4 lipca, podpadnie z daleka już w oko 
pięknie odnowiona fasada głównego kościoła. Wy
soki 2M> metra krzyż, jako tęż nakrycie w rodzaju 
łuski, pomiędzy obydwoma wieżami, zostało pozło
cone i przedstawia wspaniały widok. Również 
obraz Matki Boskiej Piekarskiej, umieszczony w 
górze nad głównym wchodem, jako wierna podo
bizna obrazu cudownego w wielkim ołtarzu, został 
także w sposób artystyczny przez maiarza-artystę 
Schaefera z Bytomia bardzo ślicznie odnowiony. 
Tak samo kaplice na Kalwaryi, wymagające grun
townej renowacyi, są już po większej części tym-, 
czasowo odnowione. Wszystko mamy do zawdzię
czenia naszemu czcigodnemu i ukochanemu księdzu 
Proboszczowi, który jako wierny stróż tego miej- 
sca świętego w krótkim stosunkowo czasie pobytu 
swego w Piekarach, bez odpowiednich funduszów, 
dokonał już bardzo wiele prac około ozdobienia, 
upiększenia i podźwignienia nieomal z ruin tego 
świętego miejsca, czyniąc takowe coraz droższem 
pobożnemu ludowi śląskiemu. Niech tedy Pan Bóg 
raczy nadal pobłogosławić tym zbożnym wysił- 
kom naszego niestrudzonego księdza Proboszcza. 
Lud zaś nasz, który nie tylko na Śląsku, lecz i po 
za granicą słynie z ofiarności i pobożności, gdy do 
Piekar przybędzie na odpust, swą serdeczną ofiarą 
niechaj poprze to dzieło — nie potrzeba znacznych 
datków, bo teraz ogólna drożyzna, bieda i straszna 
klęska wojny panuje — lecz jeżeli popłynie grosz 
wdowi od wielu, jest w Bogu nadzieja, że zbierze 
się suma, potrzebna na dalsze odnowienie i repe- 
racye. Co daj Boże! J. G,

Król. Hut. Fał szywe pieniądze, a mia
nowicie podrobione banknoty dwumarkowe, wciąż 
się jeszcze pojawiają w naszem mieście. Poczta 
tutejsza przytrzymała taki fałszywy banknot, ma
jący numer 56,673 359. Falsyfikat nie ma znaku wo
dnego.

— Wielu kupców tutejszych zaprowadziło 
taki zwyczaj, że mąkę sprzedają tylko swym stałym 
odbiorcom. Nie można protestować przeciwko te
mu, że kupcy chcą pokryć przedewszystkiem za
potrzebowanie swych stałych odbiorców, jednakże 
nie na miejscu jest to, że kupcy, chociaż mają pod 
dostatkiem mąki. nie chcą innym ludziom mąki 
sprzedać. Jeśli kupcy dla tego nie chcą sprzedać 
mąk% jedynie, by na przyszły tydzień mieć w skła
dzie większe zapasy mąki, wtedy mogą niepopraw
ni ość tę przypłacić smutnem doświadczeniem, że 
utracą prawo do sprzedaży majki.

— (Młody rabuś). 7-Ietnia dziewczynka 
Marya Warwas z ul. Cesarskiej poszła z polecenia 
matki do piekarni na ul. Meitzena po zakupy. W 
drodze przyczepił się do niej chłopak, mogący li- 
czyć około 13 lat i pod różnymi pozorami zwabił ją 
na ulicę Bytomską, Tam odebrał jej koszyk, zna
czek na bułki i 1 mk. gotówki i zbiegł bez śladu.

Laurahuta. Zarząd gminny postanowił 
rozdzielić darmo 1000 centnarów ziemniaków po- 
między rodziny, których członkowie uczestniczą 
w wojnie.

— .(Samobójstwo). Wdowa M., która 
przed kilku dniami w celu samobójczym rozcięła so- 
bie brzuch, zmarła wskutek zadanej sobie rany w 
szpitalu chorzowskim. '

— Złodzieje odwiedzili skład spożywczy, 
przy ul. Polnej w nocy na 27 czerwca i skradli 
oprócz pieniędzy znaczną ilość papierosów, cygar 
i środków spożywczych. Szkoda, spowodowaną 
kradzieżą, wvnosi około 200 mk.

Katowice. Włamywacz Józef Drenda, któ
rego już od dłuższego czasu władze poszukiwały, 
dostał się nareszcie' w ręce policyi. Drenda wła- 
mał się w ostatnim czasie, 25 czerwca, w Brzenicy 
pod Lublińcem do oberży Szopy, któremu skradł I 
gotówki 350 marek, wiele znaczków pocztowych, 
kiełbasy, szynki i około 1000 cygar i papierosów. 
W chwili aresztowania miał jeszcze przy sobie 20 ' 
mk. Za skradzione pieniądze kupił Drenda swej 
narzeczonej, niejakiej Rothkegel z Dębu ubrania, 
za które zapadł około 200 mk. Narzeczona nie cie- 
szyła się długo »kostyumami«, gdyż ich policya 
fej odebrała.

Roździeń-Szopienice. (Grom). W czasie 
ostatniej burzy uderzył grom w dom gospodarza 
Kapusty. Grom przeszedł kominem i zniszczył 
w pokojach meble, okna i drzwi. Łóżka zgorzały. 
Na szczęście nikt z ludzi nie poniósł szwanku.

Mysłowice. (N i e u d o w o d n i o n e szpie- 
g o s t w o). Swego czasu aresztowała policya w

Król. Hucie handlarza Halftera, pochodzącego z Ja
worzna, pod zarzutem szpiegostwa. Przeniesiono 
go do Bytomia, gdzie przebywał w śledztwie. Po
nieważ nie można mu było udowodnić zbrodni 
szpiegostwa, wypuszczono go na wolność i odsta
wiono do granicy.

Brzezinka. (Przemycanie margary- 
n y). W pobliżu granicy austryackiej przytrzy
mał żandarm woźnicę, który wiózł na wozie do Ga
licy! cegłę. Wykazało się, że pod cegłą była ukry
ta margaryna w 40 skrzynkach. Jakiś kupiec z Ga
licy!, jak to wyjaśniły wykazy kolejowe, kupił w 
Katowicach u kupców Centowera i Schołza marga
rynę. którą przywiózł koleją do Brzezinki i tu ją 
przeładował na wóz. Centowerowi i Scholzowi 
wytoczono sprawę przed sądem o współwinę prze
mycania środków spożywczych za granicę. Sąd 
bytomski, który ich sprawę rozpatrywał, uwolnił 
jednak obu od winy.

Tarn. Góry. (Nieuczciwy poczciarz). 
Sąd bytomski rozpatrywał sprawę woźnicy poczto
wego Piotra Dylli, który otwierał paczki przezna
czone dla żołnierzy, i sprzeniewierzał ich zawarto
ści. Izba karna skazała go za kradzież tę na rok 
więzienia! trzy lata utraty praw obywatelskich.

Żandowiee. Przez iskry z lokomotywy zapa
liła się tra)ya na nasypie, wskutek czego w krótkim 
przeciągu czasu 500 kwadratowych metrów trawy 
się spaliło. Na szczęście zdołano zawczasu żapo- 
biedź zapaleniu się zboża na przyległem polu.

Opole. Na tajnem posiedzeniu uchwalili radni 
miasta dodatki z powodu drożyzny dla robotników 
i urzędników miejskich, którzy rocznie mniej pen
sy! pobierają jak 2000 mk., żonaci są i mają rodzinę. 
Kawalerowie (samotni) i panny nie wchodzą w ra- 
chubę.

Namysłów. Mieliśmy tu burzę. Grom padał 
za gromem, a deszcz lal jak z cebra. — 7-letnia có
reczka urzędnika kolejowego wpadła do rzeki w 
bardzo głębokiem miejscu. Uczeń malarski W. Grus 
wskoczył w ubraniu do rzeki i wyratował dziecko.

Częstochowa. (Śmiała kradzież). Do 
mieszkania piekarza B. zamieszkałego przy ulicy 
Ogrodowej nr. 55 zakradli się niewykryci złodzieje, 
którzy skradli różnych kosztowności, w czekach, 
rublach i markach na sumę do 1500 rubli. Rabusie 
dobrali się do mieszkania na górze, podczas kiedy 
gospodarz z rodziną znajdowali się w sklepie.

— (Wizyty uczonych na Jasnej G ó- 
r z e). Do szeregu osób znakomitych, którzy w obe
cnym czasie wojennym zwiedzają klasztor jasno
górski, zaliczyć należy znanego europejskiego pi
sarza Sven lieddina, który w ubiegłym tygodniu 
zwicdazł Jasną Górę i klasztor. Wielkie zaińtere- 
ßowanie wywarły na pisarzu starodawne pamiątki 
klasztorne, zwłaszcza z 17 wieku, z czasów oblęże
nia jasnej Góry przez Szwedów. Sven Heddin za
mierza w swoim dziele, które ma się wkrótce uka
zać, poświęcić pewien dział klasztorowi i jego hi
storycznemu znaczeniu. Dnia 19 bm. zwiedzał 
klasztor jasnogórski H. Hoffmannsthal, wybitny 
poeta niemiecki. Dnia 20 zm. zwiedzał również 
kiasz-tor Jasnogórski książę Izenberg Solms w to
warzystwie księżniczki Meklenburśkiej. Gości 
oprowadzał po klasztorze komendant c. k. rządu 
austryackiego. kapitan Klettlinger w asystencyi za- 
stęi cy przeora O. Romualda Dziewiadowicza.

— (Nagła śmierć). Na ulicy Stradomskiej 
zmarła nagle wskutek spożycia zatrutego pokarmu 
niejaka Lucyna Szymanek, staruszka w wieku lat 
okc' > 80.

— (Trup dziecka.) W tych dniach na 
cmentarzu parafialnym św. Zygmunta na przedmie
ściu Kule grabarz Józef Walachiewicz znalazł pu
dełko drewniane, w którem znajdował się trup kil
kudniowej dziewczynki. Dokonana na trupie sek- 
ęya zwłok wykazała, iż noworodek ten został za
duszony.

—' (Z klasztoru Jasnogórskiego.) 
C. k. komendant klasztoru Jasnogórskiego kapitan 
Kittlinger nadesłał do rady miejskiej protest prze- 
ciwko żądaniu przez miasto opłaty podatków od 
właścicieli budek, będących na terytoroyum klasz
tornym, które opodatkowane będą przez fiskusa au- 
stro- węgierskiego. Rada miejska na odbytem po
siedzeniu, rozpatrzywszy treść odezwy komisarza 
Kittlingera, reklamacyę powyższą uznała za słu
szną.

— (Zakaz bicia cieląt). Z rozporzą
dzenia władzy powiatowej zabroniono zabijać cie
lęta żeńskie, ą także i męzkie, mające mniej niż 
trzy tygodnie; polecenie to mają ściśle przestrze
gać wójtowie gmin i pisarze gminni i o każdorazo- 
wem przekroczeniu zawiadamiać władze powia
towe.

Kościan. Żona chałupnika Frąckowiaka z Ko
ściana. odebrała przed trzema miesiącami urzędową 
wiadomość, że mąż jej poległ na wojnie. Na szczę
ście wiadomość ta jak w licznych wypadkach nie 
sprawdziła się. W tych dniach odebrała bowiem 
F. wiadomość od męża, że znajduje się w niewoli 
na Sybirze, i że wiedzie mu się dobrze.

Selilesistiies Seliotolaitenlmus. ÄÄ01 SSM



Ostatnie wiadomości.
jf aj nowsze sprawozdanie głównej kwatery 

niemieckiej
z dnia 1-go lipcŁ

Ź południowo - wschodniego placu boju.

W czerwcu 140000 jeńców.
Wciska generała von Linsingena po zaciętych 

walkach wczoraj zdobyły szturmem stanowiska 
rosyjskie na wschód od Gniły Lipy pomiędzy Ku- 
niczą i Luczyncami i na północ od Rohatyna. Za
brano do niewoli 3 oficerów i 2328 chłopa i zdobyto 
5 karabinów maszynowych. Na wschód od Lwowa 
austryacko-węgierskie wojska również wdarły się 
do stanowisk nieprzyjacielskich.

Armie feldmarszałka von Mackensena kroczą 
dalej naprzód.

Pomiędzy Bugiem a Wisłą a także na wschód 
od Wisły Rosyanie uchodzą po części po walkach 
zaciętych. Wojska sprzymierzone napierają dalej 
na południe od Kamiennej.

Zdobycz czerwcowa wojsk sprzymierzonych, 
walczących pod komendą generała von Linsingena, 
generał-feldmarszałka von Mackensena i genórał- 
pułkownika von Woyrscha, wynosi: 409 oficerów 
i 140060 chłopa, 80 armat i 268 karabinów maszy
nowych.

Wschodni plac boju.
Położenie się nie zmieniło.
Zdobycz czerwcowa wynosi: 2 sztandary,

25695 jeńców (pomiędzy nimi 121 oficerów), 7 ar
mat, 6 przyrządów do rzucania min i 52 karabiny 
maszynowe, prócz wielkiego materyału wojennego.

Zachodni plac boju.
Na północ od Arras walki o rowy wśród cią

głych potyczek artyleryjnych w dalszym ciągu były 
dla nas korzystne.

W Szampanii na południe - wschód od Reims 
Francuzi atakowali bez skutku. Na wzgórzach nad 
Mozą i we Wogezach odbyły się tylko walki arty- 
leryjne. Lotnicy nieprzyjacielscy zrzucili bomby na 
Zeebriigge i Brügge, ale nie wyrządzili szkody mi
litarnej. Główne dowództwo wojsk.

Jfajnowsze sprawozdanie atsstryackle
z dnia 1 lipca.

Rosyjski plae boje.

Zamość obsadzony.
W Gałlcyi Wschodniej walki nad Zgniłą Lipą 

i na wschód od Lwowa trwają w dalszym ciągu. 
Wojska nasze wdarły się w kilku miejscach do sta
nowisk nieprzyjacielskich.

Nad Dniestrem panował spokój. Zamość obsa
dzony został. Armie rosyjskie cofają się z nad 
Tanwi. W pościgu obsadziliśmy stanowiska na za
chodnim brzegu Wisły i dotarli do Tarłowa.

Zdobycz czerwcowa wynosi: 521 oficerów 
i 194 000 szeregowców, 93 armaty, 364 karabiny 
maszynowe, 78 jaszczyków, 100 wózków kolejki 
polnej i inny materyał wojenny.

Wioski plac ooje»
Wczoraj po południu odparto wielki ogólny atak 

kilku dywizyi pod Doberdę. Na północ-wschód od 
Cosig, pod Selz i Wermelian również ataki odparto; 
chociaż Włosi dotarli do przednich rowów, to kontr
atakiem zepchnięto ich do doliny. Wielka ilość tru
pów leżała przed naszemi stanowiskami.

Ataki na wschód od Monfalcone, na północ od 
Sagrado i na przyczółek mostowy pod Gorycyą, za
łamały się. Po takiej klęsce nastał spokój. Wojska 
nasze do walki gotowe.

Na reszcie frontu, mianowicie nad Soczą (Ison- 
co) panowała walka artyleryjna.
Walka w powietrzu na

wysokości 2000 metrów.
(wtb.) Wiedeń, 1 lipca. Z wojennej kwa

tery prasowej donoszą: Latawiec rosyjski dnia
28 czerwca przeleciał ponad frontem naszym nad 
Dnjestrem w kierunku ku Kołomei. Natychmiast 
wzniósł się austro - węgierski latawiec pod kiero
wnictwem pilota - feldwebla Husjana z nadporucz- 
nikiem Fromreichem jako obserwatorem do walki 
z nieprzyjacielem. Gdy lotnik rosyjski spostrzegł, 
że zostanie zaatakowany, wzniósł sję coraz wyżej 
i pędził na wschód. Lotnicy austryaccy ścigali go 
po za Horodenkę aż do Tłustego, położonego 20 ki
lometrów na północ od Zaleszczyk, gdzie rozpoczęli 
na wysokości 2000 metrów ostrzeliwanie aeroplanu 
rosyjskiego przez karabiny maszynowe. Zestrze
lili go, wskutek czego spadł do lasu. Latawiec nasz 
wrócił nieuszkodzony.

Zatopienie norweskiego parowca 
z kontrabandą.

(wtb.) Kryś ty ani a, 1 lipca. Według »Mor- 
genbładet« pewna firma z DrontWeimu doniosła 
spółce zabezpieczeniowej, iż norweski parowiec 
»Marna« (914 ton pojemności), wiozący drzewo dla 
kopalni do Leith (w Anglii) zatopiony został przez 
niemiecką łódź podwodną. Parowiec wiózł kon
trabandę wojenną do Anglii.

jfowy rosyjski minister wojny.
Pisma rosyjskie donoszą urzędowo, że car 

zwolnił z urzędu rosyjskiego ministra wojny, Su- 
chomlinowa i mianował na kierownika ministerstwa 
wojennego generała piechoty Poliwanowa. Zamia
nowanie Poliwanowa nastąpiło po poprzedniej na
radzie cara z wielkim księciem Mikołajem Miko- 
łajewiczem.

Z powodu odwiedzin kanclerza 
von gethroanna • ffoliwega we Wiedniu

pisze berliński »Lokalanzeiger«, iż spodziewać się 
należy należytego uwzględnienia »dobrze ob
myślanego stanowiska Niemiec^ 
przez ministerstwo państwa zaprzyjaźnionego. Po
lityczne doświadczenie i rozwaga barona Buriana 
(ministra spraw zagranicznych) doprowadzi do od
nalezienia środków stosownych.

Nakładem i czcionkami „Katolika”, spółki wyda
wniczej z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytomiu, 
Redaktor odpow.: Adam Napieralski w Bytomiu

Zmiany agentnr.
Czytelnikom w Bogucicach donosimy, że pan 

Masny w Bogucicach od 1-go lipca złożył agen
tur^ i już od dziś przejęła ją p. Anna Hornik, Bo. 
gucic'' ulica Ludwika 14. — Szanownych Czytelni, 
ków prosimy udawać ci; nadal do p. Hornik.

AD MiNISTRACYA.

Pokwitowanie składek
na biednych w Król. Poiskiem • ualicyi,

Pokwitowanie XXXVIII.
W adminisiracyi naszej złożyli w dalszym ciągu; 

Krawiec Walla z Goczałkowic 10,30 ink,, Marya F. 2 
Kozłowejgóry 2 mk., Maciej K. z Szarleja 2 mk., 
Ksiądz Cz. 2 mk., Franek Obleciświar 1 mk., A. 8« 
z pod lasu w Miejskiej Dąbrowie 2 mk., Andrzej So- 
biegaiła z Król. Huty 3 mk., Paweł Lepich z Eiu- 
trachthuty 2 mk., A. Sobiegała z Król. Huty 5 mk., 
Leon Pieczka z Bielszo wic 40 mk., Żołnierz Grochla 
2 mk., Pykowa z Zabrza 1 mk., P. Hajda z Siemia
nowic 2 mk., Pewna dziewczyna z kopalni 50 fen.,. 
L. G. z Piaśników 3 mk., Szatoń z Szarleja 50 fen., 
Jan Szyja z Piekar 5 mk., Józef Laburek z Czaka- 
nowa 10 mk., Bezimienny z Kamienia 20 mk., Fr. 
Kokot z Gliwic 5 mk., Tow. katolickich robotników 
w Dobrodzieniu 5 mk., Nieznany 10 mk., Ks. K. P. 
z Ry. 15 mk., Od pewnych osób z Kozłowejgóry 
10 mk., Nieznany 30 mk., Fr. Jonkisz z Chorzowa 
2 mk., Tereza Wircholka z Doroty 50 fen., Fr. Kuh
nert z Dobofy 1,60 mk., T. Królik z Tarn. Gór 1,90 
mk., Budowniczy Fitzek z Pszczyny (II rata) 50 mk. 
Razem zebrano od 28-gomaja do końca

czerwca r. b............................. .... 244,30 mk.
Poprzednio kwitowano . . . . ... 11 428,30 „

Razem zebraliśmy 11 672,60 mk.
Dnia 6-go marca kwitowaliśmy

z wysłania...................... 7813,38
Dnia 22-go maja kwitowaliśmy

z wysłania...................... 3398,42
Dnia 30-go czerwca wypłacono 

za kwitem pewnemu rodako
wi z Królestwa......... 30,00

Dnia !-go lipca wysłano do 
Banku Włość, w Poznaniu . 430,80 11 672,60 mk*

O dalsze składki serdecznie prosimy.
Administracya „KATOLIKA“ w Bytomiu.

Piękność
obdarza delikatną czystą twarz różowym, 
młodocianym wyglądem i połyskującą piękną 
cerą. — Wszystko to sprawia prawdziwe

mydło z konikiem
(najlepsze mydło mleczno-łiliowe) od Bergmanna 
& Co., Radebeul po 50 fen. Dalej czyni krem 
„Dada“ (krem mleczno-liliowy) czerwone i po
pękane ręce białemi i miękkiemu Tuba 50 ten.

Naszym żołnierzom
na pole walki niech nikt teraz podczas upałów 
letnich nie posyła żadnego alkoholu, bo alkohol 
jest trucizną. Alkohol nie gasi też pragnienia. Do 
rzędu napojów orzeźwiających i wzmacniających 
podczas gorącej pory latowej, należą

czyste soki owocowe
jako to: sok malinowy, cytrynowy 

i sok wiśniowy.
Sok ten zmięszany z wodą stanowi napój po

krzepiający i gasi pragnienie. Dla tego wysyłajcie 
teraz żołnierzom na pole walki tylko

pot) gwarancyą czyste soki owocowe,
które w różnych gatunkach i w stósownem opako
waniu poczto wem poleca

Centralna iirogerya
(Aptekarz P, Baron)

Bytom G.-S., ul. Piekarska 14
obok poczty. — Telefon nr. 596.

i
W opędem i gazem opalany ÓA

% Pax Jietimansi, Katowice R
K ulica Grundmanna nr. 17. M 

— Odpłata dozwolona. —

w znanej dobrej jakości i po każdej cenie.

Gotowe pierzyny
Wsypy nie przepuszczające pierza i do prania.

Mład ezyszezenia pierza
najnowszego rodzaju z elektrgcznem

jj jtfakrye na suknie i bluzki. Wszelkie modne 1 
I materye latowe. Wsypy, poszwy, towary I 
j płócienne. Erykoty, bielizna, rękawiczki, 

pończochy. Xonfekcya dla pań i dziewcząt, 
a N. JUarkiewItas, Król. Huta i

ul. Następcy Ironu 45 i Wodna 9, 
towary I Załóż. 1883 Niskie

W obecnych czasach 
najpewniejsze pieniądze 

w bankuI
Przyjmujemy depozyta w każdej 
wysokości, począwszy od 1 mk.

i płacimy od nich:
3% za tygodniowem 
4% za ćw ierćrocznem 
41A°/o za półrocznem 
41/2°/o za rocznem 
5% za dwuletniem

ii
i!

w Bytomiu (Beuthen O.-S.)
alitą Dworcowa 37 (Bahnhejstr.)

BANK LUDOWY :: KATOWICE I
ulica Beaty (Beatestrasse 16)
r (we własnym domu) , -

udziela pożyczek na weksle; 
płaci od złożonych w nim pieniędzy:

3% za tygoduiowem wypowiedzeniem,
3V2 za ćwierćroeznem wypowiedzeniem,
4% za pdłroeznem wypowiedzeniem.
Od 1—3 włącznie oblicza się procenta za cały miesiąc, od 4—16

włącznie jeszcze za pól miesiąca. Z dalszych stron jak z Westfalii, 
Nadrenii i 1» p. można nadsyłać oszczędności pocztą, z dołączeniem 
5 fen. za odniesienie. Przyjmujemy oszczędności dzieci od 50 fen.

w dni powszednie tylko do południa od godz. S—12. 
. Po południu bank zamknięty, gdyż wtedy załatwia 

się tylko sprawy hipoteczne, książkowanie i t. d.
Tw™,, .......a== Telefon nr. 1012.   ■■ - —-r-

Polecamy nasze skarbonki domowe.

Bank otwarły

^1

Karczma z gospo
darstwem 30 mórg do
brego gruntu tanio do 
sprzed. Wpłata 4 tysiące 
marek. L. Oferty B. S. 
Nr. 227 do Katolika.

Ucznia
syna porządn. rodziców, 
który się chce wyuczyć 
kowalstwa, przyjm.mietrz 
kowalski Karol Spyra,
Bytom-Rozbark, Szarlej- 
ska ulica.

8AAAĄAAAAAAAAAAAA
Mniejszym rolnikom zwracamy i obecnie

i uwagę na nasze

znakomite młockarnie,
zaopatrzone w zawiasy pierścienowate (Kugel
lager) i dla tego leko chodzące. — Budowa 
tychże młookarń dostosowana jest nadto do 
stosunków obecnych, w których to brak bydła 

< ciągowego. Używać można do opędzania ich 
słabszych koni a nawet bydła rogatego, co jest 
wielką dogodnością w każdym gospodarstwie.

Karol Scimigalle & Co., fabryka maszyn
Wielkie Strzelce (Gross-Strehliłz O./S.).

w W WWW wwtr



Sobota, 3, Üpca 1915.Dodatek do Mr. 79#
Kronika wypadków wojennych.

14 171 jeńców w czterech dniach. — Odparcie ataku 
włoskiego.

Rosyjska widownia boju.
Wiedeń, 27 czerwca. Urzędowo donoszą: 

Po klęsce pod Lwowem i na południe od pwowa 
cofnęli Rosyanie swe główne siły w kierunku 
wschodnim i ustawili się na wzgórzach na wschód 
od Dawidówki, na wschód od Mikłaszowa i pod 
Jaryczowem Starym ponownie z znacznemi siłami. 
Na tym froncie wojska nasze po zaciekłych walkach 
zajęły przednie stanowiska nieprzyjacielskie, posu
nęły się na oddalenie do szturmu ku nieprzyjaciel
skim głównym stanowiskom i ostatecznie w licz
nych miejscach na nie wtargnęły. Mianowicie w 
odcinku przy i na południe od Bobrki został prze
ciwnik z łączącego go kawałka frontu wyrzucony. 
Od dziś rana znajdują się Rosyanie na całym fron
cie w odwrocie. Także na północ od Żółkwi i na 
północ od Rawy Ruskiej umyka nieprzyjaciel przed 
ścigającei#i go wojskami połączonemu Nad gór- 
ńym Dniestrem trwają walki dalej. Niemieckie woj
ska, po zażartych walkach zdobyły szturmem 
wzgó-rza koło Bukaczowiec. Wzdłuż rzeki, od Ha
licza w dół i na granicy besarabskiej panuje na ogół 
spokój.

W walkach z ostatnich dni sama tylko armia 
Boem-Ermołliego wzięła do niewoli od dnia 21-go 
czerwca do 25-go czerwca 71 oficerów, 14100 żoł
nierzy i zdobyła 26 karabinów maszynowych.

Włoska widownia boju,
Nad kanałem Monfalcone został wczoraj atak 

fiieprzyiaicelski na południe od Sagrado odrzucony. 
Pozatem trwały nad Boczą (Isonco) i na pozosta
łych frontach tylko walki działowe.

t ' Zajęcie Halicza.
Wiede A/28 czerwca. Na galicyjskim tere

nie boju pościg postępuje gładko na całym froncie 
wschodnim. Ważny przyczółek. Halicz, nad Dnie
strem, został zajęty.

Wojska arcyksięcia Józefa Ferdynanda zdoby
ły szturmem pewną miejscowość w oddległości kil
ku kilometrów od Narola.
Dotarcie do linii Kłodzieóko-Zadwórze, Zdobycie 

szturmem Płazowa.
Rosyjska widownia boju.

Wiedeń, 28 czerwca. Urzędowo donoszą 
w południe: Armie sprzymierzone ścigają dalej w 
Galicyi wschodniej. Wczoraj dotarły, wśród usta
wicznych walk nocnych, do okolicy Zadwórze-Kło- 
azieńko. na północny wschód od Lwowa, następnie 
przez przednie straże do Świrza, który w dolnym 
biegu już przekroczono. Halicz jest w naszem po
siadaniu. Południowy brzeg Dniestru, w górę Ha
licza, jest wolny od nieprzyjaciela. Po pięciodnio
wych, ciężkich walkach, wymusiły sprzymierzone 
wojska armii Linsingena przejście przez Dniestr. 
Na reszcie frontu nad Dniestrem panuje spokój.

Wojska armii arcyksięcia Józefa Ferdynanda 
zdobyły wczoraj szturmem Płazów i wtargnęły dzi
siaj w nocy na południowy zachód od Narola do nie
przyjacielskich pozycyi. Na wzgórzach na półno
cny zachód od tej miejscowości cofają się Rosya
nie przez Narol. Zresztą położenie na północnym 
wschodzie nie zmieniło się.

Wioska widownia boju.
Położenie na włoskiej widowni boju jest nie

zmienione- Nieprzyjaciel prawie wszędzie jest nie
czynny. Tylko walki działowe trwają na wszyst
kich frontach.

Lotnik marynarki ostrzeliwał wczoraj koło Vil
la Vicentina nieprzyjacielski balon obserwacyjny 
i zmusił go do wylądowania. Dzisiaj rzucił on w 
nieprzyjacielski park artyleryjski w Scanciano cię
żką bombę, powodując zniszczenie, uszkodził ciężko 
parowiec w Sdobba, tak, że część została zatopiona. 

*< *

Wiedeń/29 czerwca.
Rosyjski plac boju.

Tomaszów zdobyty.
Marsz do Królestwa Polskiego.

W Galicyi wschodniej armie sprzymierzone w 
pościgu dotarły do Gniłej Lipy i Bugu pod Kamion
ką Str umilową. Rosyjskie siły, stojące na tej linii, 
atakujemy. Bursztyn wczoraj zdobyto. Znaczne 
siły nieprzyacielskie, które trzymały się pod Siel- 
cem (na północ - zachód od Kamionki-Strumiłowej) 
odparto dzisiejszej nocy po walce zaciętej wśród 
wielkich strat ku Krystynopolu.

Na północ od Rawy Ruskiej i na północ od Cie
szanowa wojska sprzymierzone wkroczyły do Pol
ski rosyjskiej. Tomaszów znajduje się w naszem 
posiadaniu. Dzisieszej nocy nieprzyjaciel opuścił 
stanowiska swoie nad północnemi brzegami Tanwi '

i Sanu i rozpoczął odwrót w kierunku północno - 
wschodnim. Wszędzie ścigamy nieprzyjaciela.

W Polsce i nad Dnjestrem położenie się nie 
zi: --^ło.

Włoski plac boju.
Na włoskim placu boju wczoraj również nic 

ważniejszego się nie zdarzyło. Nieprzyjaciel wy
strzęp* ponownie wiele amunicyi artyleryjnej 
przeciw przyczółkowi mostowemu w Gorycyi.

Włoski personal sanitarny nadużywając kon- 
wencyi genewskiej przenosi karabiny maszynowe 
na noszach swoich.

Zastępca naczelnika sztabu generalnego 
von H o e f e r. feldmarszałek - lejtnant.

Wojna w Król. Polokiem.
Ustąpienie W. ks. JUikotaja?

Korespondent wojenny »Züricher Tageblattu« 
donosi, że uzyskał w Moskwie audyencyę u bawią
cego tam chwilowo W. ks. Mikołaja Mikołaiewicza. 
W. Książę przyznał, że ostatnie klęski są rzeczy
wiście ciężką próbą dla Rosy i. która jednak nie 
powinna wyzbyć się nadziei zwycięstwa. »Co do 
mnie — dodał, to czuję się już bardzo znużonym; 
wojna podkopała siłę moich nerwów. Zapewne też 
nie wrócę już na front jako wódz armii rosyjskich«.

Wajna na Zachodzie.
3(ontrybucya na miasta 
Valenciennes I Roubaix.

(Wtb.) W dniach 13-go i 31-go maja zniszczy
ły francuskie okręty wojenne konsulaty niemieckie 
w otwartych miastach tureckich Aleksandrette i 
Haiffa. Dla ukarania tego wybryku, jako i dla wy
nagrodzenia szkód w tureckich i niemieckich posia
dłościach wyrządzonych, nałożono obecnie na fran
cuskie miasta Valenciennes i Roubaix kontrybucyę 
w wysokości 150 000 franków na każde z tych miast 
czyli razem 300 000 franków.
Osłabienie francuskiej ofenzywy.

Z Londynu donoszą do gazet niemieckich, że 
»Daily Mail« przyznaje sama, jakoby ofenzywa 
francuska na Arras osłabła.

Gazeta francuska „Journal des Debats” twierdzi, 
że tym razem ofenzywa francuska jest poważna. Jak
kolwiek Joffre milczy o swych planach, to jednak zu
życie 300 000 pocisków armatnich na froncie 12 kilo
metrów długim dowodzi nasamprzód, że biadania na 
temat braku amunicyi są przesadzone, a dalej, że cho
dzi tu o najważniejszą dotąd ofenzywę. Natomiast 
gazeta „Temps” pisze o za s t oj u francuskiej 
ofenzywy około Arras.

Działanie łodzi podwodnych.
(wtb.) Do gazet rotterdamskich donoszą z Lon

dynu, że niemiecka łódź podwodna zaczepiła w nie
dzielę, dnia 27-go czerwca, kilka statków pod Joughal 
na południu Irlandyi i zatopiła parowiec „Edith”, któ
ry płynął z pilloth do Cork.

Angielskie łodzie podwodne 
w Dardaneiach.

Z Hagi donoszą: Anglicy mieli podobno wysłać 
w Dardanele dalsze cztery łodzie podwodne, z których 
dwie przyłączono do siacyi flotowej na Malcie. Wia
domość ta ma pochodzić ze źródła pewnego.

£otnik francuski zestrzelony.
Z Bazylei donoszą do gazet niemieckich: Lotnik

francuski Gilbert, który jako podporucznik należał do 
szwadronu lotników w Belforcie, musiał wylądować 
w Szwajcaryi wskutek postrzelenia statku przez grani
czną straż niemiecką. Wylądowanie nastąpiło pomiędzy 
Rheinfelden i Moehlin. Szwajcarska władza wojskowa 
przybyła natychmiast na miejsce w samochodach. Sta
tek przyaresztowano a Gilberta oddano komendantu
rze w Bazylei. Aż do końca wojny pozostanie Gil
bert w Szwajcaryi.

Wojna włoska.
Włoskie sprawozdanie,

(wtb.) Rzym, 28 czerwca. W obwodach Tren- 
tinu i Tyrolu nie było w ostatnich 24 godzinach ża
dnego zdarzenia o znaczeniu militarnem. Walka arty- 
leryjna staje się coraz gwałtowniejszą. Naszym woj
skom alpejskim udało się przerwać urządzenia wodno- 
elektryczne w Tonale sue Garda. W Karyntyi usiłował 
nieprzyjaciel napróżno zdobyć szczyt góry Zellenkofel. 
Około Krn, gdzie odbywały się ostatnie walki, znale
ziono około 200 karabinów, 20 000 naboi i dwa mio
tacze min. zostawione orzez nieprzyjaciela. Na kilku

miejscach frontu nad Boczą (Izonco) stwierdziliśmy, że 
przeciwnik używa pocisków, wydzielających trujące ga
zy siarczane-

Sprawozdanie francuskie.
(wtb.) Paryż, 27 czerwca. Wczoraf po połu

dniu oznajmiono urzędowo: Noc przeszła na całym 
froncie stosunkowo spokojnie. Z pola walki na pół
noc od Arras niema nic do nadmienienia oprócz kil
ku potyczek piechoty pomiędzy cukrownią Souchez 
i główną drogą z Bethune do Arras; przy tern była 
ożywiona kanonada. Nasze postępy zostały powstrzy
mane z powodu stanu dróg, które wskutek ostatnie!, 
burz stały się prawie nie do przebycia. W Szampanii 
i w Argonach trwały nadal walki minowe z korzy
ścią dla nas.

Wieczorne sprawozdanie z tego samego dnia brzmi: 
Na północ od Arras trwały walki piechoty, wspomnia
ne w poprzedniem sprawozdaniu, aż do nocy. Nasze 
zdobycze utrzymaliśmy szczęśliwie. Dzień zaznaczy! 
się chwilowem zaprzestawaniem bombardowania. Gwał
townie zwłaszcza ostrzeliwano północne przt-Imieścia 
Arras. Na wzgórzach Mozy na wschód rowu Colon- 
ne, przedsięwziął nieprzyjaciel ątak, który odparliśmy 
z wyjątkiem jednego punktu, gdzie wdarł się do ro
wu strzelniczego, bronionego przez dwa oddziały. Z 
reszty frontu donoszą tylko o walkach artyleryi.

Cesarz Wilhelm II i legioniści polscy.
W numerze 221 wiedeńskiego »Kuryera Pol

skiego« z dnia 25 czerwca br. czytamy:
»Presse« z dnia 24 czerwca donosi: Dnia 15-go 

bm. przybył oficer Legionów polskich Jan Essen- 
bach z polecenia swego, pułku do Katowic na 
źakupno dla swego batalionu. W chwili, gdy mijał 
ulicę lioltzego, spotkał automobil, w którym sie
dział cesarz Wilhelm z adiutantem swoim. Nagle 
samochód Zatrzymał się przed hotelem »Prinz Joa
chim«, a adjutant cesarza przystąpił do oficera Le
gionów z uprzejmą prośbą, by zaczekał kilka chwil. 
W krotce potem wysiadł cesarz Wilhelm, zbliżył 
się do oficera polskiego i zapytał go, czy jest oby
watelem galicyjskim.

— Nie, ekscelencyo —- brzmiała odpowiedź 
oficera, który nie poznał cesarza w mundurze jene
rała — jestem z Nowo Radomska w Królestwie Pol- 
skiem.

W tej chwili szepnął adjutant niemało zdumio
nemu oficerowi Legionów, że stoi przed cesarzem 
niemieckim. Cesarz Wilhelm dowiadywał się z wi- 
docznem zainteresowaniem, ilu jest legionistów pol
skich, jakie są u nich formacye i oświadczył:

We walkach karpackich Legioni
ści pols cy trzymali się bardzo dziel- 
n i ei«

W swobodny nad wyraz sposób pożegnał się 
następnie cesarz z oficerem polskim i pojechał dalej 
automobilem.

1 GALICYI.
fiaureafem „polskiej nagrody ßobla" 

3[siążę«biskup fdam Sapieha.
Kraków, 27 czerwca. Zmarły przed kilku 

laty w Krakowie wybitny amerykańsko-polski prze
mysłowiec i filantrop E. Jerzmanowski, przezna
czył testamentem wielki swój majątek na fundacyę 
w rodzaju «polskiej fundacyi Nobla«: na nagrodę, 
przeznaczoną dla polskich literatów, artystów lub 
działaczy społecznych za owocną w narodowym 
duchu działalność.

Funduszem fundacyi zawiaduje Akademia Umie
jętności — a w bieżącym roku nagroda poraź pier
wszy miała być udzielona. Wynosi ona 44 000 kor.

Na posiedzeniu komitetu fundacyjnego, które 
się odbyło wczoraj, uchwalono nagrodę przyznać 
ks. biskupowi Adamowi Sapieże, za jego obywatel
ską społeczną działalność, jaką rozwinął w tym 
ciężkim roku wielkiej wojny. Wręczenie nagrody 
odbędzie się we środę o godz. 12 w południe w uro< 
czysty sposób.

s Uchwała Komitetu spotka się niewątpliwie z 
powszechnem uznaniem polskiej opinii.

7Z ' Biskup, jak się dowiadujemy, zamierza cały 
fundusz obrócić na cele dobroczynne.

Wiedeńskie Kolo polskie do cesarza Franciszka 
Józefa. ,

Z okazyi odzyskania Lwowa prezes Koła pol
skiego dr. Biliński wystosował następujący tele, 
gram hołdowniczy do cesarza:

Wysoce uszczęśliwiająca wiadomość o zwycię- 
skiem wkroczeniu naszej bohaterskiej armii do Wa
szej Cesarskiej Mości najwierniejszej galicyjskiej 
stolicy kraju, wywołuje w Kole polskiem wznowio
ne uczucia najpełniejszej czci, miłości i wdzięczno
ści dla naidohrotliwszego obronov naszego narodu.



Oby Wszechmocny władca losów pozwolił do świa-1 

-owej wielkiej historycznej misyi Waszej Cesarskiej 
Mości dodać jeszcze tę, aby w następstwie wielkie
go czynu orężnego stał się pomnożycielem państwa 
dla wzmocnienia siły i potęgi monarchii i dla trwa
łego szczęścia całego narodu polskiego. '

Prezes Biliński.
Na to otrzymał prezes Koła polskiego następu

jącą telegraficzną odpowiedź:
Jego Cesarska i Królewska Mość raczył wyra

żony imieniem Koła polskiego z powodu odzyska
nia królewskiej stolicy kraju Lwowa hołd przyjąć 
do najwyższej wiadomości z żywem zadowoleniem 
i najgorętszem podziękowaniem. Z najwyższego 
polecenia bar^S c h i e s sl.

Legioniści polscy w Wiedniu.
W korowodzie z pochodniami na cześć cesarza 

Franciszka Józefa, wzięli udział także legioniści pol
scy, między którymi znajdowało się wielu odzna
czonych za waleczne zachowanie się wobec wroga. 
Publiczność witała wszędzie legionistów polskich 
burzliwymi okrzykami: »Nięch żyje Polska!« itd.
Na czele oddziału legionistów kroczyli oficerowie 
Legionów, a za oddziałem Legionów jechały dwa 
samochody udekorowane kwiatami, fw których 
znajdowało się kilku rannych legionistów, między 
nimi podoficer Fleszar, który pod Kielcami stracił 
nogę. Legioniści śpiewali w pochodzie »Jeszcze 
Polska« i inne patryotyczne pieśni polskie.

Z powodu odebrania Lwowa
były wspólny minister skarbu Austryi i Węgier p. 
Leon Biliński, obecny prezes wiedeńskiego »Koła 
Polskiego«, ogłasza we wiedeńskim »Kury er ze Pol
skim« odezwę, w której mówi o »bohaterskich le
gionach« i zachęca do ufności we własne siły przy 
odbudowie Galicyi spustoszonej.

Potem pisze:
»Wierzę święcie w odrodzenie narodu za łąską 

Boską i przy poparciu Tego, któremu zawdzięcza
my rozwój bytu narodowego w granicach monar
chii austryacko-węgierskiej. wierzę też niezłomnie, 
że tylko pod hasłem. »W jedności siła!« będziemy 
kłaść fundamenta pod budowę tego gmachu przy
szłości, jaki przeznaczy Opatrzność Polakom w tym 
dziejowym momencie.«

W tym samem numerze prezes »Naczelnego 
Komitetu Narodowego«, profesor Władysław, Leo
pold Jaworski,, profesor uniwersytetu krakowskie
go i poseł, również z powodu odzyskania Lwowa, 
oświadcza:

»Nie wątpiliśmy ani chwilę w zwycięstwo. Mi
mo cierpień, trwaliśmy we wierze, że idea, która 
Legiony wiedzie w bój, ostoi sie na placu zwycię
stwa. Jesteśmy szczęśliwi, widząc, jakie robi po
stępy. Wierzymy, że kroczyć będzie dalej taką 
samą drogą aż do osięgnięcia upragnionego celu«.

Staraniem prezydyum wiedeńskiego »Koła pol
skiego« urządzili 00. Zmartwychwstańcy ku ucz
czeniu dziejowej chwili wyzwolenia 
Lwowa z pod najazdu rosyjskiego w niedzielę, 
27 czerwca br. o godz. 10 rano w kościele św. Au
gustyna (w pobliżu Burgu) nabożeństwo dziękczyn
ne. Uczczenie wielkiej chwili dziejowej w kornej 
modlitwie nastąpiło właśnie w tym kościele, w któ
rym przed laty po zwycięskiej szarży polskiej hu- 
saryi, wyzwalającej Wiedeń z ciężkiego położenia, 
w obecności króla Jana III Sobieskiego, odprawione 
zostało dziękczynne nabożeństwo po dokonanej od
sieczy Wiednia. Król Jan III jako »defensor fidel« 
(obrońca wiary) — zaintonował wtedy »Te Deum« 
(Ciebie Boże chwalimy).

Najprzew. k s.b i s k u p dr. Władysław 
Bandurski. zajmujący się życzliwie legiona
mi, po powrocie z Krakowa do Wiednia, wyjechał 
do Budapesztu, gdzie poświęci kamień węgielny pod 
kościół polski, będzie bierzmował, odwiedzał ran
nych Polaków i weźmie udzMł we wielkiej proce
sy! i pielgrzvmce stowarzyszeń katolickich do Wy- 
szegradu. Najprzew. ks. biskup Bandurski z tego 
powodu nie mógł odprawić nabożeństwa dziękczyn
nego w kościele św. Augustyna, czego pragnął i z 
przykrością wykonać nie może, gdyż poświęcenie 
kamienia węgielnego było dawniej zapowiedziane.

Wiadomości z bliższych i dalszych stron,
— Rozporządzenie. Zakazuję uskuteczniać 

przesyłki listów lub podobnych doniesień (karty) 
inaczej jak na drodze pocztowej przez granicę, pan- 
stwową czy to z zagranicy do kraju lub z kraju 
za granicę. Przekroczenia tego zakazu będą kara- 
ne na podstawie § 9 b prawa o stanie oblężenia 
z 4 czerwca 1851 (Oes. S. S. 451). Rozporządzeme 
ma natychmiast moc obowięzującą. Wroclaw 
marca 1915. Podp. Zast. komenderującego generała 
v. Bacmeister.

Podobne rozporządzenie ogłoszono dla obwodu 
twierdzy wrocławskiej i kłodzkiej. Władza poli
cy! bytomskiej ogłosiła to rozporządzenie w dniu 
26 czerwca loirs ' ^

— Spis i zliczanie obszarów pól uprawnych
odbędzie się w czasie od 1 do 4 lipca na podstawie 
rozporządzenia Rady związkowej z 10 czerwca 
1915. Dotyczy to pól uprawionych zbożem (ozi
miną i jarem), ziemniakami, owocami strączkowy
mi i mieszanką. Zapytania dotyczące uprawy sta
wia się do właścicieli lub ich zastępców. Spisu 
dokonują gminy i przeprowadzony zostanie za po
mocą list miejscowych. Formularze, na których są 
uporządkowane pytania, na które należy odpowie
dzieć, można otrzymać, o ile zostaną doręczone, 
w komisaryatach (w Frydenshucie od miejscowej 
władzy). Władze odnośne są uprawnione, w da
nym razie zwiedzić pola i wymierzyć, oraz powia
domić się w urzędach sądowych i podatkowych. 
Posiedziciele, umyślnie nie dający żadnych albo 
naumyślnie fałszywe albo niedokładne odpowiedzi, 
zostaną karani więzieniem do 6 miesięcy albo grzy
wą do 10 tysięcy marek. Za lekkomyślne podanie 
karze się grzywną do 3000 marek. (W obwodzie 
miasta Bytomia wypełnione deklaracye muszą być 
najpóźniej do 9 lipca 1915 doręczone w poszcze
gólnych komisaryatach a w Frydenshucie w urzę
dzie gminnym.)

Bytom. Od niejakiegoś czasu ponawiają się 
kradzieże, których dopuszczają się młodzi chłopa
cy. U kupca Nowaka skradziono w tych dniach 
większą ilość czekolady i herbaty, u destylatom 
Schittinga kilkaset papierosów. O kradzieże te po
dejrzani są chłopacy, którzy jeszcze uczęszczają 
do szkoły. Pewnemu chłopakowi 11-letniemu ode
brano część skradzionych rżeczy. Wspólników 
jego niezdołano jeszcze wyśledzić.

Król. Huta, (Samobójstwo gefrajtra 
S o 1 i g i). W sobotę przebił się bagnetem żołnierz 
Soliga w mieszkaniu swych teściów przy ul. Na
rożnej 7. Według sprawozdania policyjnego przy
czyną samobójstwa była zazdrość. Soliga walczył 
na zachodnim placu wojny i po wyleczeniu się z ran 
pełnił służbę w garnizonie jako pisarz. W sobotę 
przybył do Król. Huty, by swą młodą żonę odwie
dzić. Co zaszło w domu, niewiadomo. Prawdo
podobnie pod wrażeniem odkryć wbił sobie Soliga 
bagnet do boku. Zanim przybył lekarz, samobójca 
wyzionął ducha. Policya umieściła zwłoki w le
cznicy miejskiej.

Hajndki. Na targu odebrano pewnemu rze- 
źnikowi większe kawały mięsa wołowego, które 
było nadpsute. Weterynarz powiatowy, który 
mięso to zbadał, orzekł, że nienadawało się do spo
życia dla ludzi. Mięso zniszczono, rzeźnika zaś 
spotka niewątpliwie zasłużona kara.

Świętochłowice. Za rozszerzanie nieprawdzi
wych wieści skazał sąd Rosyanina Adolfa Thoma 
na rok więzienia. Thom jest rosyjskim obywate
lem i był zatrudniony w kopalni »Deutschland«. 
Tam opowiadał jeńcom nieprawdziwe wieści o woj-: 
nie p. i. że Rosyąnie wypędzili Niemców z miast, 
że Niemcy ponieśli pod Łodzią wielką klęskę itp. 
Zasądzony zaprzeczał jakoby Rosy an chciał pod
burzyć, lecz sąd nabrał innego przekonania i skazał 
go na powyższą karę.

Siemianowice - Laurahuta. P o 1 i c y i tutejszej 
udało się ująć szajkę młodocianych złodziei w licz
bie 5. Złodzieje ci liczą 15 do 17 lat. Szajka ta 
grasowała przez kwiecień i maj i regularnie w 
dniach wypłaty. Złodzieje odwiedzali składy i przy 
zakupywaniu drobnostek, kradli wiele innych rze
czy. Oprócz tego włamywali się do gospodarstw, 
gdzie kradli drób i króliki.

Mikołów. (Baczność gospodarze!) 
Jeszcze nie rozpoczęły się żniwa, a już tworzą się 
grupy złodziejskie, które wychodzą na pola, tam 
kradną plony rolne! Niedosyć na tern, że niektórzy 
hodowcy królików i kóz rwą trawę na miedzach, 
lecz zapuszczają się daleko w pole i tam centna
rami wynoszą koniczynę. Wobec nadchodzących 
żniw szykują się złodzieje do »sprzątania« zboża 
z pól nieswoich. Pewien policyant zauważył przez 
szkła z górki Makowskiej, jak dzieci kradły z pola 
przy kopalni książęcej świeżo skoszone żyto. Wią
zki zboża wydobywali młodzi złodzieje ze środka 
t. zw. »lalek«. Ze snopów ucina się w takich wy
padkach kłóska, a słomę zużywa się natychmiast. 
Zalecałoby się, żeby straże gminne urządzały wy
cieczki poza zabudowania wiejskie na pola i robotę 
niecną złodziejom zbrzydziły, jednakże gospodarze 
sami powinni pilnować swego majątku na polach, 
zwłaszcza obecnie i podczas żniw, skoro muszą 
podać do władzy jakie mają zbiory.

Chwalowice w pow. rybnickiem. Sąd rybnicki 
skazał żonę górnika. Gałeczkową, na miesiąc wię
zienia za zatajenie i przechowywanie kradzionych 
rzeczy. Mąż Gałeczkowej został zaciągnięty do 
wojska. Stamtąd przesyłał jej często paczki, co 
wzbudziło podejrzenie u miejscowego żandarma, 
który udał się do mieszkania Gałeczkowej i tam 
znalazł wielkie zapasy bielizny, odzieży i inne rze
czy. Przeciwko Qałeęzce. który służy w Wroc
ławiu, wytoczono 'sprawę o kradzież, żonę jego 
skazał zaś sąd rybnicki na powyższą karę. Zasą
dzona odwołała się do wyższego sądu, wobec któ
rego twierdziła, że nie wiedziała o tern, jakoby rze
czy te były kradzione, gdyż mąż jej nigdy o po
chodzeniu ich nie bisał. Ponieważ iednak oskarżo

na czyniła trudności żandarmowi, który dokonał rę, 
wizy i jej mieszkania, sąd nie wierzył, i apęJacy^

Dziewkowice p. Strzelcami. W Dziewkowicach 
uderzył w ubiegłym tygodniu dwa razy grom poć. 
czas burzy. Raz we wierzbę o 4 metry przy, cha. 
łupie słomianej p. Rzepki, nie wyrządzając żadatj 
szkódv. Drugi raz uderzył w słup telefoniczny 
i zapalił grom chałupę p. Wawrzyna Michalskiego, 
o jakie 100 metrów opodal stojącą, która doszczę
tnie zgorzała. Oprócz bydła nie można było nic 
więcej ocalić. Poszkodowany był zabezpieczony,

Strzelce. Po dziewięciu miesiącach dał po raz 
pierwszy znak życia pomocnik kancelaryjny Kalus, 
któr” we wrześniu zeszłego roku zaginął w bitwie 
pod Tarnawką. W tych dniach pisał do matki swej, 
że jest zdrów i znajduje się jako jeniec w Tmney 
w gubernii tobolskiej w Rosyi.

Turze (w pow. raciborskim). Podczas burzy, 
która przechodziła nad naszą okolicą, uderzył grom 
w pięciu miejscach, mianowicie w Turzu u gospo
darza Czecha, gdzie padł ofiarą pożaru budynek; 
dalej w Siedliskach (kolonia) na trzech miejscach; 
na jednem spaliła się chałupa i chlew; na trzeciem 
chałupa. Wreszcie uderzył grom w Budziskach (ko
lonia), gdzie się spaliła stodoła. Z Judzi ani z in
wentarza nikt na szczęście nie poniósł szkody.

Dobrzeń w opolskiem. (Jeńcy rosyjscy.] 
Gospodarz Gąsior spotkał pomiędzy Wielkim a Ma
łym Dobrzeniem dwóch mężczyzn, którzy! zatrzy» 
mali się na polu wśród koniczyny i rozglądali się 
po polach. Gąsior doniósł o tern dozorcy śluz Re- 
chowi, który w towarzystwie posterunku cywilne
go udał się do owych mężczyzn. Nieznajomi usiło
wali zbiedz. przytrzymano ich jednak i okazało się, 
że byli to jeńcy rosyjscy, którzy uciekli z obozu 
w Neuhammer. Jeńców oddano władzy w Opolu. 
Gąsior i Reich otrzymali od Zastępcy kom. gene
rała uznanie w odręcznym piśmie.

Częstochowa. (Sobótki i wianki Ś wię« 
t o j a ń s k i e). Zwyczajem lat poprzednich w wb 
gilię św. Jana w okolicach podmiejskich i w po
bliskich wsiach lud wiejski rozpalał ognie na! pa
miątkę dawnego święta słowiańskiego zwantego 
»kupałą«. Na rzece Warcie tradycyjnym zwycza
jem puszczano wianki na wodę.

— (Z powodu zajęcia Lwowa). W tfbie* 
gły wtorek przed wieczorem około godziny 8-ej, 
gdy władze niemieckie ogłosiły o wzięciu Lwowa 
prze? armię austryacką, w ulicach miasta powstał ; 
niebywały ruch i ożywienie, a we wszystkich świą- » 
tyniach poczęto przez godzinę czasu bić 
dzwony.

Król. Polskie. Łódź. »Gazeta Łódzka« w m% 
155 ogłosiła, że ks. wikary Franciszek Pruski z 
Kramska skazany został przez sąd połowy w Kutnie 
za zdradę wojenną na śmierć. Skazany w paździer
niku 1914 r. razem z innymi wydał do niewoli ro
syjskiej lotnika niemieckiego. Wyrok wykonano 17 
czerwca, rano o godz. 4 przez zastrzelenie. Bur
mistrz miasta Kutna Jankowski, liczący lat 60, ska
zany został za zdradę stanu na śmierć, lecz przez 
cesarza ułaskawiony, na 15-letnie więzienie karne. 
Jankowskiego przetransportowano, do Brandenbur
ga, gdzie karę ma odsiadywać.

ROZMH8TOSC1.
* Koncert w Australii na rzecz Polski. W Sy»

dney w Australii głośna śpiewaczka Melba urzą
dziła koncert na rzecz ludności polskiej, dotkniętej 
wojną. Koncert przyniósł 638? funtów szJerlingów, 
(Przeszło 125 000 marek. — Przyp. red.)

* Urodzaj w Serbii. »Journal des Balcans« dek 
nosi. że w roku obecnym w Serbii urodzaje na! pfr 
lach są wspaniałe. Dzięki eenrgicznej pracy kobiet 
nieobecność mężczyzn wcale ńie dała się odcztićj 
w pracach rolnych. Wszystkie żniwa zostały W 
zakupione przez rząd, który wypłacił ludności za
liczki. Wskutek tego ludność nie cierpi niedosta
tku, a podatki wpływają zupełnie normalnie, Epł^ 
demia tyfusowa znika i stan zdrowotny Serbii jest 
dziś wcale nie zły. Dzięki gorliwej czynności le-; 
karzy serbskich i misyi sanitarnych przysłanych 
przez sojuszników Serbii, Amerykę i Grecyę. 1

Zmiany agentur.
W Laurahucie - Siemianowicach oddaliśmy! 

genturę gażet naszych, którą dotychczas p. Osa
dnik z ul. Knapika miała. p. Maryi Matusek przM 
ulicy Wandy. ;;

P. Matusek przejmuje również agenturę 
Sarnesowej.

W Halembie, Nowejwsi i Kuźnicy złożyli ageih 
turę pp. S t r z chińczyk i Dyrda, a przej
muje ją p. Agnieszka Wywioł z Halemby.

W Brzezince złożył agenturę p. Moll, a przej
muje ją p. Anna Ptiszel z Morgów..

Szanownych Czytelników prosimy uprzejmie, 
aby zechcieli łaskawie gazetę naszą na kwartał 
przyszły już u nowych pp. agentów zamówić i ich 
również jak dotychczasowych agentów zaufaniem! 
darzvć.


