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NowinyRaciborskie.
„Nowiny Raciborskie", pismo poświęcone ludowi polskiemu, wychodzątrzy razy w tydzień, c) Wtorek, Czwartek 1 Sobotę, I kosztują wraz 

i dodatkiem „Ognisko Domowe" (Zen ud ^«Preisliste 176) kwartalnie 1 rark, — z „Rólnthlem", dodatkiem tygodniowym dla rolników (Zeitung* ~ 
prt-ieliste t 77) lub z „ Pracą % dodatkiem tygodniowym dla robotników (ZeituogspreislUte t 78) l m. 25 fen. Wszystkie cztery gazety razem 
(/.eitungspreisliste t 79) kosztują 1 m. f>0 fen. W ekspedycji kosztują .Nowiny Raciborskie" 1 m.f przesyłało pod opaską raz w tydzień 
I ra. 40 fen., przesyłane co numer 2 n\ 20 fen. — Za ogłoszenie płaci się od miejsca wiersza drobnego 13 fen. — Redikcys l ekspedycja 
.Nowin Raciborskich" i księgarnia znajdują eię w Raciborzu przy ul. Panońskiej (Jungferostraase) 13.

-f Wydawca i redaktor odpowiedzialny: Jai Ecfcirl, Bicihirz (Katihor). ■

Ważne rozporządzenie,
dotyczące uczęszczania do fzkoiy, wydała pod 
dniem 24 Czerwca r. b. król. regencja gd»ń 
ska. Pierwotnie dzieci szkóine musiały uczę
szczać do szkoły nawet po ukończeniu 14 roku 
życia, aż do końca roku szkolnego. Dopiero 
w skutek wyroku najwyższego sądu 
administracyjnego wydane zostało 
przejściowe rozporządzenie, na mocy którego 
z dniem ukończenia 14. roku życia dziatwa 
zwolnioną została od przymusu szkolnego. Wy
rok wspomniany dał też powód do zmiany 
dotychczasowych przepisów t to w ten sposób:

1) Przy sposobności półrotzoych egzami
nów odejścia zobowiązani są inspektorzy miej
scowi przekonać się o tern, czy dzieci, koń
czące w następnem półroczu czternasty rok 
życia, osiągnęły już stopień nauki potrzebny 
do uwolnienia ze szkeły.
‘ g^Jeśeh stopień ten uzyskały, to należy 
Je zwołać z nauki szkólnej z upływem półro
cza, w kterem były egzaminowane.

3) Jeżeli egzamin wypadł niepomyślnie, 
tj. jeżeli inspektor szkolny uzna, iź dziecko 
nie jest dostatecznie przysposobionem, naten
czas na mocy § ^regulaminu szkolnego z dnia 
11 Grudnia 1845 wolno mu term n zwolnienia 
dziecka z nauki odroczyć aż do dalszego 
czasu.

•1) W ostatnim razie winien inspektor 
miejscowy zawiadom ć o tern natychmiast oj
ca lub opiekuna, a w każdym razie przed 
ukończeniem 14go roku życia dziecka, i to 
piśmiennie temi słowy:

„Auf Grund des § 2 der Schulordnung 
vom 11 Dezember 1845 ist die Entlassung Ihres 
Hohnes (Ihrer Tochter) aus der Bcbulpfi cht

Czerwony Korsarz.
Opowiadanie z życia na morzu.

(Ciąg dalszy)
Nie bytoź to szah ństwem jechać lwu w 

puszczę, zwłaszcza gdy wiedział, że załoga kor
sarza już dawniej względem niego nienawiścią 
i gniewem tcknęła ? Lecz nie, wiedział on do
brze. że Korsarz Czerwony był człowiekiem 
honoru, że podobne podstępy dalekiemi były 
od niego. Miał przecież na to niezliczone i 
niezbite dowody.

Wreszcie debila łódka do stitku korsarza, 
a chwilę późoiej był już Arche na pokładzie 
tego okrętu. Wprawdzie rzucali na niego 
majtkowie wzrokiem nienawistnym, ale on się 
nie zawahał. Śmiało zbliżył się do kapitana, 
który na wyższej części pokładu stał zamy
ślony. Przywitawszy się, udali się ob*j do 
kajuty.

„Mojem zdaniem*, rozpoczął Czerwony 
Korsarz, „nie dobrześ pan zrobił, przychodząc 
na mój okręt. Podejrzenie mych ludzi wzro
sło, bo nie rozumieją teg>, co tu w tych kilku 
godzinach zaszło“.

„Przychodzę tu*, odrzekł Arche, na roz
kaz mego komendanta pod opieką flagi parla
mentarnej*.

Uber das 14 Lebensjahr hinaus bis auf weite
res au#gesetzt und sein (tbr) weiterer Schul
besuch ang »ordnet. Sie wollen hiervon Kennt 
niis nehmen und zum Zeichen dessen diese 
Benachrichtigung, mit ihrer Nabmt-nsunter- 
scbrift versehen, binnen einer Woche dem 
Ortslehrer zu'U.ksenden.“

To znaczy w tłómaczeniu: »Na podsta
wie § 2 regulaminu szkolnego z dom łl Gru
dnia 1845 zwolnienie syna pańskiego (lub, 
córki) z nauki szkolnej po za czternasty rok 
życia zostało odroczone aż do dalszego roz
porządzenia i narządzone dalsze uczęszczanie 
do szkoły. Zawiadamiając pana o tern, upra
sza się zawiadomienie, zaopatrzone pańskim 
podpisem, zwrócić w przeciągu tygodnia nau 
czycielowi miejscowemu.6

5) Jeżeli zawiadomienie to powróci bez 
podpisu ojca lub wcale nie powróci, albo je
żeli tego potrzeba wymaga, musi nauczyciel
0 tern natychmiast donieść inspektorowi; a 
wtedy wysyja inspektor ponownie takie za
wiadomienie pocztą.

A w ęc baczność! Jeżeli dziecko np. w 
Lipcu kończy 14 rok życia, musi być już w 
poprzedoiem półroczu, a zatem najpóźniej w 
Marcu egzaminowane, a Jeżeli zostanie uznane 
jako dostatecznie przygotowane, to zwolnienie 
z nauki szkolnej nastąpić musi najróżniej na
1 Kwietnia, chociażby mu jeszcze nawet brakło 
3 lub więcej miesięcy do ukończenia l igo 
roku. Ale to też tylko wtedy nastąpić może, 
Jeżeli egzamin wypadnie pomyślnie, bo w prze
ciwnym razie musi dziecko za rozporządzeniem 
inspektora i nadal uczęszczać do szkoły. O 
tern zaś musi być ojciec lub opiekun osobnem 
pismem przez inspektora powiadomiony, które 
to zawiadomienie podpisem zaopatrzone nauczy
cielowi zwrócić należy.

„Czyż pen zapomniał*, odpowiedział ma 
na to kapitan, że „Delfin* nie jest okrętem 
królewskim ? Na okręcie takim jak ten nie 
zachowują praw parlamentarnych. Lecz nie 
traćmy czasu, co masz mi pan powiedzieć?“ 

„Komendant“, rzekł Wilser czyli Arche 
pjważnie, „komendant liniowego statku „Strza
ła“, postawiony na tern stanowisku z woli 
Jego Królewskiej Mości, oświadcza panu prze
żeranie co następuje. Panu i pańskim podda
nym ofiaruje on wolność nieograniczoną pod 
następnymi warunkami. Po pierwsze : Oddasz 
pan cały swój okręt ze wazyatkiemi urządze
niami, bronią i amunicją natychmiast pod za
rząd kapitana okrętu „Strzały*. Po wtóre: 
Nim to nastąpi, zostajesz pan, pański pierwszy 
porucznik i dziesięciu z załogi, zakładnikami 
okrętu „Strzały“. Po trzecie: Reszta załogi 
może się rozejść, by zacząć nowe życie, ka
żdy zaś z nich, który do służby Jego Króle
wskiej Mości wstąpi, znajdzie gościnne przyję
cie i sowite wynagrodzenie*.

„Czyś pan już skończył?* zapytał do* 
wódza korsarzy, gdy Arche w tern miejscu 
chwilkę się zatrzymał.

„Nm jeszcze“, odrzekł Wilser. „Nadto 
obowiązuje się mój komendant panu wyjednać 
u rządu stanowisko odpawiedne jego zdolno
ściom i doświadczeniu i w tern opiera się na 
pełnomocnictwie rządu swego“.

Kapitan przymuszał się widocznie do za-

Co łun słychać w śmiecie.
— Niektóre gazety konserwatywne prze

powiadają, źe w parlamencie niemieckim przyj
dzie zaraz po otwarciu do zajść burzliwych, 
ponieważ socjaliści żądać będą, aby w zarzą
dzie parlamentu zasiadał także poseł socjali
styczny, a mianowicie jako drugi wicemarsza
łek czyli wiceprezydent. Pod względem licze
bnym, który dotąd wpływał na wybór zaro
du, mieliby do tego prawo, gdyż useclą i 
rzędu najliczniejszą party ą. Wspomniane ga
zety konserwatywne dodają z przekąsem, że 
centrum będzie całą siłą popierało w tej spra
wie socjalistów. Wątpić się godzi, aby to 
było prawdą, gdyż berlińska gazeta centrowa 
„Germania* nazywa wywody te ohydnym wy
mysłem i wypiera się wszelkiej spółki z so
cjalistami.

— Gazety berlińskie piszą, źe wybory do 
sejmu pruskiego odbędą się w końcu Paździer
nika albo w początkach Listopada. Stanow
cza uchwała w tej sprawie jeszcze nio za
padła. Takie witści już dawno krążą i nieza
wodnie wybory do sejmu odbędą się też w 
tym czasie.

— Tegoroczny wiec katolików niemie
ckich, 45 ty z rzędu, odbędzie się w Krefel- 
dzie, a trwać będzie od 2Igo do 25 tiierpnia.

— Układ niemlecko-chiński w sprawie 
Kiaoczou ogłasza wychodzący w Pekinie urzę
dowy dziennnik chiński. Treść układu zga
dza się zupełnie z brzmieniem ogłoszonem 
swego czasu przez dzienniki niemieckie. W 
dodatku, zatytułowanym „Dalsze ustępstwa na 
rzecz Niemiec*, znajduje się taki ustęp: „Gdy
by rząd biński lub przeds'ęblorcy prywatni 
zapotrzebowali pieniędzy ni dalszy rozwój 
prowincji Szantung, w takim razie plerwezeó-

chowaaia powagi, ale nie mógł wstrzymać 
uśmiechu szyderczego, który igrał mu na 
ustach.

„Świetne to są dla mnie widoki*, rzekł 
wreszcie. „Czyż nie powinienem paść na ko
lana frzed tym, który mi je przynosi i zmia
tać proch z pod stóp jego? Ale czy mogę 
wiedzieć, dla czego mnie, wyrzutkowi społe
czeństwa, jak się dotychczas wyrażano w pro- 
klamacyach królewskich, taką łaskawość oka
zują ?\

„Mój komendant*, rzekł Wilser rumieniąc 
się, „dowiedział się o wspaniałomyślności, z 
jaką pan postąpiłeś względem porucznika i 
dwóch dam, z których jedna jest wdową po 
sławnym żeglarzu a druga córka generała an
gielskiego, i przekonał się. że ogólnie źle dotąd 
sądzono o charakterze pańskim“.

„Więc się przekonał o tern ?* zapytał 
Czerwony Korsarz, strzelając wzrokiem try
umfującym.

„Tak jest", powierdiił Arche, „i na tej 
podstawie obiecuje panu najuroczyściej wyro
bić świetne stanowisko, skoro pan wstąpisz do 
marynarki królewskiej*.

„Jest to wprawdzie*, rzekł znów Czer
wony Korsarz, „świetna obietnica, ale tylko 
obietnica, podczas gdy odemnie wymagają nie 
obietnicy, ale‘oddania okrętu. A na czemże 
oparte są obietnice pana Bignalla? Czy na 
jego dobrej woljf • x



SI ero j&efr pieniądz* ksnJtsSislow Diemieckkh.
RówsSei i dostawcami matiy o I innych m story a 
}u* mats% bye w pierwszej loui Niemcy, 
Dopiero gdyby d odmóeUL »oloo rządowi 
chińskiemu postarać tę o dostawców iooej 
a> rodowości

— Wbre« etopokojącym pogłoskom o sla 
nie idrowia Ojca <w r świadcz* joto przy bo 
rsey lękam dr. Lip pool. Se Lem MU prost 
dwie godziny wczoraj proaehWzd *tę poogro 
dech wsly ksnskkh. a tuałępaie przyjmował 
ksrdyaalow łUmptUę. Moceooi i Maselia.

— Ty melasowe obUcwaie głosów przy 
otutoicb w)berach do parlamentu wykasuje 
priyroel d*4t slronoiclwa eocy alisiy caoego $40 
tysięcy, dla oarodowo-liberałnego 10$ tysiące, 
dla bawarskiego związku chłopskiego 66 ty
sięcy, dla antysemitów 48 tysięcy l dis Pola 
ko* mm ej więiej 8*2 tysiące. Straciły ssś 
stronnictwa: centrum 16$ tysiące, wolneray- 
Ślne 841 tysięcy I konserwatyści 357 tysięcy 
głosów, Statystyce tej jednak zaufać nie 
moim

— Komitet zjazdu lekarzy i przyrodni
ków polskich w Poznaniu wniósł na ręce mi
nistra spraw wewnętrznych protest przeciw 
rozporządzeniu policyjnemu, wedle którego 
obcokrajowcom udział w zjtśdz e miał być 
zabroniony, przedkładając z naciskiem, że cel 
zjazdu ma być całkiem ł wyłącznie naukowy. 
Krok komitetu mrżna tylko pochwalić, ale 
wątpić się godzi, aby protest odniósł jaki 
skutek

Właściciel wód Rymanowa w Galicy!, 
hrabia Jan Potocki, wystąpił z propozycją, 
aby zjazd odbył z'ę we Wrześniu w Kyroa 
nowie, i zaofiarował bezpłatne miesi kanio dla 
800 lekarzy, — bo tylu się już os zjazd zgło
siło — oraz gotów postarać się do tego czasu 
o sale dla wy kładów naukowych. Od ml po
wiedz! ministra spraw wewnętrznych zależeć 
będzie, czy komitet skorzysta z uzmn a godnej 
gościnności hr. Potockiego.

— Prawdopodobny następca tronu austrya- 
cki, arcyksiążę Franciszek Ferdynand d Kite, 
ma się tych doi zaręczyć z najstarszą rurką 
księcia Kumberlandzklego, księżniczką Msryą 
Ludwiką Wikturyą.

— Sprawa językowa w Aslryi nie doczeka 
się pewnie tak szybkiego załatwienia. Przy- 
wódzcy niemieckich stronnictw postanowili na 
wielkiej naradzie nie wdawać się prędzej 
w układy z rządem, dopóty rozporządzenia ję
zykowe nłezoetaną całkowicie ich słone, a na to 
rząd ze względu na whzcą powagę i znacze
nie przystać nie może, bo potem robiliby z 
nim, coby im się podubało.

— Francuski ambasador w Turcyl zażądał 
z poleceń a swego rządu od rządu tureckiego, 
aby wynagrodził francuskich poddanych, któ
rzy podczas zamieszek armeńskich ponieśli 
straty majątkowe. Ambasador zagroził Turcyl, 
łś Jeżeli nie ureguluje tej sprawy do 9 bra., 
natenczas rząd francuski cbwycielę koniecznych

„Na tero,* rzekł Wilier. „Proszę prze- 
czytać te dokument*. Prstkonasz się pan z 
nich o ziłach statku .Strzała*, a zarazem po
znasz. że wszelki oyór byłby daremnym.* 

Czerwony Korsarz przyjął papiery i po 
ciął je czy tać z wielką uwagą. .Tak jest* 
rzekł w końcu spokojnie, „Strzała* jest daleko 
silniejsza od „Delfina.*

„A więc mogę się spodziewać*, rzekł 
Arche* „że pan waiuoki przyjmujesz ?*

Szyderczy uśmiech zaigr&l znów po twa
rzy kapitana. „Dotychczas*, rzeki on, „mó
wili ś fan jako poseł i pełnomocnik komendan
ta okrętu .Strzały*, a teraz proszę mi odpo
wiedzieć jako W User. Co pan radzisz rai 
czynić ?*

„Panie kapitanie i* odrztk! Arche, głosem 
serdeczny u". „Czy obecne stanowisko pańskie 
dało panu choć raz kiedy prawdziwe zadowo
lenie ? Czy miałeś pan chwilę zzczęś.ia? 
Znajdziesz pan je ty Izo po stronie rei gil t 
prawa. Tara m łżesz pan przy swej umieję
tności i zdolnościach w krótkim czasie dobić 
•tę pięknego stanowiska, stojąc pod prawą 
chorągw ą *

.Niegdyś służyłem pod tą chorągwią, lecz 
znieważono rolę tira, podeptano m ę i pogar
dzono*. odrzekł sucho kapitan.

„Więc wszystkie ra je usiłowań a są da 
remne ?* rzekł Arche, cofając się krok w tył

środków, aby wymódl aa Turcyl edizkodows 
nie. Rząd wioski poszedł śladem Franc) i i 
również żąda wynagrodzenia dla swych pod
danych, którzy mieli straty majątkowe pod
czas rozruchów armeński:b. Ostatnie wiado
mości w tej sprawie donoszą, me rząd francu
ski nie pozwolił bankowi otomanskiemu w 
Paryżu na wypłacenie l 800,000 franków, ja
kie przy pada lą Turcy i jako odszkodowanie 
wojenne od Grecy i Sumę tę chce rząd frso 
cuski SLtrzymsć dla swych poddanych samie 
sakałach w Turcyl, którzy ponieśli stratę w 
czasie rozruchów armeńskich. Rząd turecki 
jeszcze nie odpowiedział na ten krok rządu 
francuskiego ; Turcya jednakże pnwątp ewa, 
czy Fraocya uskuteczni zwój zamiar, który 
sprzeciwia się rzekomo prawu międzynarodo
wemu.

M ijątek Aagii ni morzach pływający 
wy niat podłnę najnowszej statystyki rasem z 
okrętami przeszli *21 I pól miliarda (miliard 
wynosi tysiąc milionów) marek. Z sumy tej 
rgromoe» poznać można, ctem jest hsndel i 
przemysł dla Anglii, jeżeli się zauważy, że 
majątek teg« kraju na lądzie się znajdujący 
wynosi tylko 3,8 miliarda. Anglicy posiadają 
zatem ośm razy więcej majątku oa morzu, 
niż oa lądzie sUlym.

— W rióulu, stolicy Korei, odkryto znów 
spisek przeciw rządowi. Wielu wyższych
urzędników uwięziono, inni ratowali tię ude 
<zką.

— Cesarz (hm ki myśli podobno na pra
wdę o naprawieniu wewnętrznych stosunków 
w Chinach. Ni*d»wno temu jeden z wysokich 
urzędników chińskich chciał wpłynąć na cesa
rza, żeby wydał rozkaz, by gazetom chińskim 
nie wolno było rozpisywać się o rządzie 1 je
go rozporządzeniach. Cesar# dał na to odpo
wiedź. jakp j się urzędnik zapewne nie spodzie
wał. Oświadczył bowiem: „Kto w dsiziejzzem 
niepewnem poi* źanlu państwa ma odwagę da
wać urzędnikom dobre rady, a ganić U, co 
nagaoę zasługuje, jest przyjacielem ojczyzny, 
któremu należy się wszelki ezatuoek*.

Dalej poznosił cesarz rozmaite pedatk, 
które mi miano widm lud biedny dręczono. Nie
zadowoleni z lego są tylko mandaryni czyli 
gubernatorzy. Przy ściąganiu podatków mó
wią zawsze do ludu : Cesarz potrzebuje pie
niędzy, a gdy dostaną pleniądse, to pewną 
część tylko odsyłają do Pekinu, a drugą za 
trzy mu ją dla siebie 1 w ten sposób obła 
wlają się kosztem biednego ludu

— M sye katolickie I ewangelickie w Chi
nach znajdują się obetnie we w lelkiem nie bez
pieczeństwie Krajowcy napadli na zakłady 
misyjne w Czungkiogfu i zniszczyli te do
szczętnie. Pochwycili też pewnego francu
skiego duchownego; nie zabili go wprawdzie, 
ale żądają wy kupna 10 000 taelów (po 80 fen.) 
Natomiast zamordowano kilku krajowców, któ
rzy przyjęli wiarę katolicką, i poczyniono

i patrząc na kapitana błagalnym wzrokiem.
„Niezupełnie, niezupełnie !e odparł Czer

wony. „Pierwszy nie będę „Strzały* ani za
czepiać ani uchodzić przed nią nie mjślę. Je
żeli zaś przyjdiiu do bitwy, będzie to jej winą, 
będzie musiała zacząć. Lecz chodź pan, 
odprowadzę pana do łodzi.*

W pięć minut później znajdował się już 
msz porucznik na pokładzie okrętu „Strzały*
i zdawa ł swemu kapitanowi sprawozdanie ze 
swego poselstwa. Kapitan Bignall stał źdsi- 
wiony, Jakby pojąć nie mógł tego, co sły
szał

„Cu?* zawołał w końcu, „ten łotr pomi
mo to, że go warunki w padziw wprawiały, 
odrzucił je ze wstrętem ?*

„To jedno obiecał", odrzekł Arche, „że 
on zaczepiającym nie będzie.*

„A zatem liczy na to, źe nam zemknie,* 
zawołał gniewnie stary komendant.

„Wyglądaź to na ucieczkę?* zapytał po
rucznik, wskazując na gołe maszty nie poru
szającego się „Delfina *

„Tern ci lepiej, dostanie ta swoje!" za
wołał kapitan, k tor ego teraz chętka do bitwy 
zbierała. „Kai pan zwrócić okręt i zakomen
deruj do armat*.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

wielkie spastoeieais. Konsula wie zagraniczni
schronili się ns okręty.

— Z widowni wep| iwszpeeske asesryUaskiei
nadeszła wiadomość, ie w Niedzielę przed po 
ludnie« Amerykanie rozpoczęli bombardować 
Sao Jago. Złwłesseoie broni, które ukończyło 
rę w Sobotę, net do przedłużone o dzień je
den, port wal komendant miasta generał To 
rai okazał gotowość oddania miasta w ręce 
A mery karo w, wj mawiając sobie tylko, żeby 
całemu wojsku hiszpańskiemu wolno było wyjść 
s San Jago l udać s ę, gdzie mu się tylko po
doba. Generał Toral zaznaczył przy tern, *$ 
otrzy mał dostateczne posiłki, że jest dobrze
0 szańcowany ł zaopatrzony we wszelką po
trzebną amuncyą i żywność, oraz ie armia 
hiszpańska przyzwyczajona Jeet do klimatu 
kubańskiego, podczas gdy armis hiszpańska, 
nie przyzwyczajona do powietrza kubańskiego, 
w rasie oblężenia Sao Jago, wystawiona bę- 
będste niewątpliwie na wielkie straty. O 
warunkach generała Turala powiadomiono na
tychmiast riąi amerykański w Waszyngto
nie, stamtąd jednak nadeszła odpowiedź, 
śe rząd na te warunki nie zgodzi się nigdy, po
nieważ lównocwdśaie od generała Bhoftera, 
dowdtlicy wojsk amerykańskich, otrzymał wia
domość, Se wojsko amerykańskie zaajduje się 
w korzy einem p .łożeniu i otrzymało również 
posiłki skiadłjące zęz 6 bateryi arlyłeryi i 8 
pultów piechoty. Zerwano tedy układy i roz
poczęto bombardowanie, ale z dość znacznego 
oddalenia, bo amerykanikle ministerstwo woj
ny nakazało ile możności unikać wiz ii kich 
strat w ludziach. Armia amerykańska opano
wała ze wszystkich stron Han Jag *, a ziła na
przód z nadzwyczajną odwagą. Ogień armii 
hiszpańskiej był silny, ale Amerykanie odpo
wiadali niemniej dzielnie.

W Won Jago panuje między ludnością o- 
góloy popłoch. Co żyje, uchodzi z mlaets, 
padając nieraz w drodze ze znużenia I prze
strachu, zwłaszcza źe Hiszpanie postanowili 
miasto zbursyć ł splądrować, zanim a niego 
ustąp ć będą musieli. Niema wprawdzie do
tąd żadnych jeszcze wiadomości o przebiegu i 
skutkach bombardowania, atoli nie ulega wąt
pliwości, ie Amerykanie miasto zdobędą I 
to zdaje się być pewnem, ie upadek miasta 
Ban Jago będzie początkiem układów pokojo
wych.

Do publicznej wiadomości dostał eię teraz 
raport admirała Cen ery, jaki za zezwoli niem 
admirała Bampsona napisał do gubernatora 
Kuby, generała Blanko, nazajutrz po bitwie. 
Krótki tin raport brzmi; Htósownie do pań
skiego rozkazu wypłynąłem wczoraj z całą 
eskadrą z zatoki San Jago. Po bezprzykła
dnej walce eskadra zniszczoną została przez 
ogień. Okręty „Maria Teresa* 1*, „Oquendo“ i 
„Vieceya* musiały skutkiem tego dobić do 
lądu. „Cristóbal Celon* usiłował ratować się 
ucieczką. Doniosłem o tern Amerykanom, uda
łem się na ląd i poddałem się. Nie wiem, ilu 
ludzi straciliśmy. Na pewno jedoak 600 jest 
zabitych i wielu rannych, choć może rannych 
nie jest zbyt wielka liczba. Ci, którzy oca
leli, są w niewoli amery kańskiej. Waleczność 
żołnierzy dochodziła do bohaterstwa, tak źe 
nawet u nieprzyjaciela znalasła gorące uzna
nie. Komendant pancernika „Yiscaya* poddał 
s*ój okręt. Załoga jego wdzęczoą jest za 
szlachetne 1 wspaniałomyślne traktowanie, ja 
ki-go doznaje ze strony nieprzyjaciela. Stra
ciliśmy wszystko 1 jesteśmy dla tego zgnębieni
1 okryci smutkiem.* — Raport krótki,ale wy
mowny.

Jak ostatnie wiadomości don rażą, atak 
Amerykanów na Bon Jago nie osiągnął wiel
kich skutków i nie wyrządsił wiele szkody. Na
boje armatnie nie dochodziły do miasta i tyl
ko jeden zbursył kościół. Okrętom amerykań
skim nie powłoko się wpłynąć do zatoki. 
M mo to bombardowanie ponowiono w nadziei, 
źe Amerykanie przetrzymają swych wrogów.

Czy ukłody pokojowe zerwano całkiem 
czy też r«.kowaniu toczą eię potajemnie, o tera 
ostatnie wiadtmości nie rozstrzygają ; słychać 
tylko, że Amerykanie stawiać mają następują
ce żądania: Hiszpanie mają Im odstąpić
wyspę Kubę, w>spę Puerto R»ko oraz jeden 
port na wyspach Kanaryjskich i zapłacić 
1200 milionów franków kosztów wojennych. 
Aż do spłacenia tej sumy mają Amerykanie 
wyspy Filipińskie wziąć w zastaw. Na takie



w »ranki H srpAala a»ł u rai ci e tę nie zgcdt*. 
bo równają »^ one ruinie całego krają.

B'eian li tspanls j«t 1 * t gi względa 
potatowania godna, te niestety nie pomad» 
żadnego energicsnego a wytutoeg» męt* kio 
ryby sdotal w tych cśęiktchetanach u dzierż >ć 
•ter rx%1u w rękach. Mądry ministrami too 
wu wielkie nieporozumienie. podobno kitko t 
nich chce tnowu u siąpić, co w itkich okoli- 
anoi tach jak obecnie cnoto mieć dla He»pa 
nil tylko tle skutki.

Położenie Htarpanów n» Filipin seb neko
mo ino w u etę polep« > to. S-edm.u pm wódz 
cu* powstania poddałs tlę podobno li ttpa
nom w rai i 2000 powstańców. Naczelni* 
powstania AguieaUo ni# ustaje jedn ik banio 
w»ć kraj prteclw Htupaeom.

— Ci) (słoikom oasiym znanesą niezawodni# 
usiłowania ttwoneoia niesaleśnego kolei da 
polsko katolickiego w Ameryce, esilowaoi i od 
rsobkme, w których ogromna w lęk stole do 
chiwleńitwa polskiego n't* biene udziału, t 
w których niej akii ks. Kozłowski głó wrą ode
grał rolę. Powodowany ambłcyą I uporem, 
nas wał się biskupem ł ogłosił się głową nie 
islet nogo kościoła w Ameryce. Olót ot*ecole 
ks. Koił iwski został wyklęty, I w sprawie tej 
wyatos iwaoo dekret pod adresem księdza kar
dynał Uibbonaa, prymasa Ameryki półoocnej. 
W dekrecie zaznaczono, że ksiądz Antoni Ko 
tłowski, pochodzący z Polski, a obecnie nale
żący do arcbtdyecezyi w Chicago, i buntował 
się przeciw prawowitej wladsy kościoła i cgh- 
rł się b,skupem katolickiej niezależnej dyece- 
ayi chi.’agowskiej, prsyczem twierdzi w łiś:le 
fałszywie pasterskim, źs święcenia otrsymd 
s rąk jakichś heretyckich biskupów szwajcar
skich. Wobec tego papież Leon XIII na po
słuchaniu 26 Kwit to ia 1808 roku rozkazał, 
aby Jego imieniu przez dekret kongregacyl 
propagandy do wiadomości podano, te fałszy
wy biskup Kozłowski popadł w klątwę wię
kszą. Papieżowi w konst) tucyi Stolicy A po 
sielskiej zastrzeżone. Odnośny dekret podpi
sany jest przez prefekta (naczelnika) propa
gandy ka. kardynała Ledóchowakiego I ma 
być ogłoszony we waiyslkich dyecezyach pół
nocnej Ameryki.

Z hlizki I z daleka.
Racibórz dnia 13 Lipca 18V8.

—* Towarzystwo Polsko Górnośląskie od
będzie swe następne posiedzenie w przyszłą 
Niedzielę dnia 17 b. m. o zwykłej godzinie. 
Uprasza się o liczne i punktualno przybycie 
członków.

—* W obecnej porze tatowej wiele wyra 
bia się soków i konserw owocowych. Nalane 
w butelki i słój ki psują się po pewnym czaiie 
od wpływu powietrza. Aby temu przeszkodzić, 
roztapia się parafin (którego nabyć można w 
drogeryacb) i wlewa ostrożnie na zupełnie 
wystudzone konserwy, soki ł t. d. tak, aby 
zapełnił całą powierzchnią. Parafio niebawem 
twardnie i stanowi twardą pokrywę nie prze
puszczającą powietrza. Pleśń pod tą pokrywą 
nigdy na konserwach nie osiądzie.

— Wobec zbliżających się czasu mane
wrów wojskowych zwracamy uwagę na te, 
że wszelkie przesyłki, jeżeli mają na pewno 
dojść do rąk źcłoierz*. winny być zaopatrsme, 
w dokładny ł wyraźny adres. Tenże powinien 
zawierać: imię i nazwisko żołnierza, stopień 
(Gemeiner, Gefreiter, Unteroffizier ltd.) nazwę 
części wojska, regimentu, batalionu, kompanii, 
bateryi, oraz miejsca stałej załogi, oraz doda
tek : .oder nachzueenden*. Nie zaleca się na
tychmiast na adresie umieszczać nazwy miej 
•cowości, w której żołnierz prawdopodobnie 
•tanie k war terą podczas manewrów, bo to 
rzec# nie pewna t może tylko wywołać po
myłkę ł opóźnienie przesyłki.

—* Przestroga! Po W. Księstwie Po 
znańskiem, Prusach Zachodnich i Górnym 
UI ą z k u uwijają się kolporterzy i namawiają 
do nabywania dzieła p. t.: .Obrazki świąte
czne kościoła rzymsko katolickiego* przez ks. 
proboszcza Baerle. (Tłumaczenie z niemieckie
go. — Nakładem Hcbeftteina i 8p. w Kolonii.) 
Kolporterzy uawciskali ludowi wiele tysięcy 
tych książek, tłomacząc mu, że dochód ze 
sprzedaży przeznaczony jest ra budowę jakie
goś kościoła katolickiego. Tymczasem do

.Gaz OL* doMtrą i wiar. godsego źródła, le 
wszystko u fałsz, a wyda * cy o woj książki 
są p: .tesual*mi! Z a rseamy uwagę aa fakt 
len, komo ealety.

—* Siara»-« Przełożonym gmlay rtsro- 
w^jelriej został aż do połączenia Suraj wsi z 
Raciborzem obrany P Jso Głomb k pi»rwtiym 
ławnikiem p Keil, drugim p Antoni Kor czok

—* Prasrewiec Zastępcy gminy mieli tych 
dal naradę na której postanowili wnieść o 
pm łączenie Paoezowca de Raciborza na tych 
samych warunkach, na jakich ma nastąpić 
złączenie Starej wsi z Rac bortem.

—* Rybnik. W owym człowieku obląka 
nym. który seezłego Czwartku bieg*) po ulicy 
w nagim sunie, rozpoznano niejakieg ś Ki- 
wards Bytomskiego z Bertułlów. — W Po
niedziałek wieczorem przejeżdżał wóz z drze 
wem budulcowem przez szyny między Ligotą 
a Rybnikiem, gdy nagle przednia część woza 
usunęła się i pod drzewa, które pospadało 
w poprzek szyn. Z wielkim trudem udało się 
drzewo na bok piusuwać. Szczęściem wypa
dek zaszedł w czasie, gdy pociąg ialeu nie 
przejeżdżał.

—* G i wice Urządzona staraniem tutej
szego stowarzyszeń la rolniczego wystawa by
dła otwartą została w Sobotę rano o god. 8 
rano. Na miejsce wystawy przybył o god. 
Vgö raco w towarzystwie nr. Welczka na
czelny prezydent br. Hatzfeld, gdzie go przyj
mował prezes regency i opolskiej Moltke i ko
mitet wystawowy. Wystawa wykazuje wielką 
obfitość okazów, atoli niepewne a raczej o e- 
pogodoe powietrze nader ujemny na tok wy
stawy wywiera wj ływ: Przy sobotoiem pre
miowaniu pierwszą nagrodę za bydło włrenego 
chowu otrzymały Łabędy. Dalej otrzymali 
nagrody za d jbrze odchowane konie: Jan 
Grai watsch a Hsywahiu, Bernhard Wielrcbor- 
ke z Hzywałdu, Franciszek Kytzla starszy 
z 8iał«zy, Antoni Mierzwa z Bobrku, Franci
szek Kraus z Pyskowic i Franciszek Kytzla 
młodszy z Hsalsry. Nagroda ekłidała się s 
medalu i 80 mk. dla każdego wiaściela. Za 
4 letnie źrebce otrzymali nagrody w wysokości 
25 marek: Jakób Kotlscbke z Hzywałdu, Fran
ciszek Kraus z P) skowić, Jan Grciwatscb z 
Hzywałdu i Jan Brysch z Radun. Za 3 letnie 
źrebce | o 20 rork: Paweł Kłyk z Niem. 
Żernky. W. Półach c Niem. Żernicy, Jan Głupka 
z Wójtowej wal. Za roczniaki po 20 mrk.: 
Jan Brysz z Radun, Józef Wletecborke e Py
skowic. Antonina Hvhwerdtner ze Htarego Za
brza. Za tegoroczne źrebce po 10 mrk.: Józef 
Wietschorke z Pyskowic, Franciszek Ballon i 
Niem. Żernicy 1 LudwigKucyas w Niem Żerni
cy. Za najlepszego stadnika otrzymał go
spodarz Błażej Goik z Try oku pierwszą na
grodę w wysokości 30 mk.

Na wyścigach padło dwóch jeźdźców ra
zem z końmi, a mianowicie porucznik Koch z 
pułku ułanów nr. 2 i porucznik Reitzenitein z 
pułku dragonów, atoli ani jeźdźcom ani koniom 
nic s ę nie stało. We wy ścigach brali także 
udział gospodarze z powiatu toszecko gliwi
ckiego. Do wyścigów stanęło 10 gospodarzy 
z których lako pierwszy wy ciężył Józef Zabo
rowski z Zahrskiej L’goty, jako drugi Jerzy 
Kucyaa z Wójtowej wsi, trzecim był Jan No- 
coń z Radun. czwartym Franciszek Giliner z 
Hzywałdu. Pierwsza nagroda wynosiła 75 
marek, druga 60, trzecią, która wynosiła 30 
mrk., podzielili się dwaj ostatni, tak że każdy 
z nich otrzymał po 15 mrk.

—* Byiom. W przyszły Poniedziałek bę
dzie w tutejszym kościele Najśw. Maryi P. 
ksiądz Liropka odprawiał swe prymteye. Ks. 
Limpka odebrał święcenia kapłańskie w Kra
kowie. — Chłopiec 5 letni nazwiskiem Karol 
H gulski połknął przy jedzeniu czarnych jagód 
kawałek śpllkf, która się w nich znajdowała, 
a której nie zauważył. Lekarzowi udało się 
ją na ssezęicte chłopcu s gardła wydobyć. 
Niech to będzie przestrogą dla drugich, aby 
każdy owoc przed zjedzeniem dobrze obejrzeli, 
a jeszcze lepiej, aby owoc spłukali, bo na nim 
znajduje zię niejedno, co zdrowiu szkodzić 
może, jak pył I drobne robaczki, czego golem 
okiem dojrzeć nie można. — Tych dni stawali 
przed tutejszą izbą karną robotnik Franciszek 
Górka i niezamężna W u tory a Kaiser * Chro- 
paczowa pod zarzutem oszustwa. Ta ostatnia 
w Maju roku zeszłego opowiadała ludziom, że 
Pan Bóg i Duch św., z którym częściej roz
mawia, polecili jej zbierać składki na wy budo-

waaia kościoła w Jerozolimie Lud nsei po
bożny 1 nie iics^iący grom m chwałę B.żą 
awieray * jej I wo .I pozy paty sę tfury si do 
w>stkosti 100 marek; w jednym przypadku 
• ręczono jej książeczkę kasy oszczędności aa 
1500 marek, którą pewnemu kupcowi w Król. 
Hucie odstąpiła aa 930 m. Dragi oskarżony 
Górka, towarayazyI lej w wycieczkach po 
wetach okolicznych. Sąd nabył przekonania, 
że Wiktorya Kaiser cierpi na umyśle, i dla 
tego uwolniono ją od odpowiedzialności aa 
przywłaszczenie bezprawne I zużycie obcych 
pieniędzy; Górkę uwolotonz rówaiel. ponieważ 
nie można mu byh udowodnić, że brał udział 
w zbieraniu składek. Ludzie powkodowanl 
otrzymali tylko miłą cząstkę tego, co wpłacili 
rzekomo na koś*iół w Jerozolimie.

—* Ch opacrów Stworzywszy w środku 
•ii plac obszerny przez zaprowadzenie kann- 
liżący 1 ł gazy panie rowów, zarząd gminy stara 
się t ras o zezwolenie os odbywanie targów 
tygodniowych. Słychać, że pozwolenie to nie
bawem nadejdzie.

—* Chebiie. Jakiś mężczyzna wskoczył 
w Niedzielę do stawu obok zzviy ku kolonii 
Karl Emanuel w samobójczym zamiarze. Straż
nik kolejowy, który przypadkiem spostrzegł, 
co się święci, wskoczył za nim do wody i wy
ciągnął go na ląd. Samobójca Kat parobkiem 
z okolicy Żor ł zgubił gdzieś 50 marek, które 
miił oddać swemu pracodawcy, a ie nie mógł 
ich znikąd wydobyć, w!ęc chciał sobie życie 
odebrać.

—* Tarnowskie Góry. Mistrz Góiarski Be
dnarczyk smarował w Piątek dach domu swe
go smołą. Kiedy wchodził na drabkę o komin 
opartą, drabka się osunęła, a Bednarczyk spadł 
na dach i z dachu na ziemię. W skutek od
niesionych pokaleczeń wewnętrznych krótko 
potem żyć przestał.

—* Grosi-Rlichen (Loźyce). Prsed kilku 
miesiącami powaliło tu polskie towarzystwo. 
Zaledwie katyerowl, sekretarzowi I rewizorowi 
wypowiedziano pracę, a już i reszta zarządu 
doznała tego samego losu. Za dwa tygodnie 
zostaną zwolnieni od pracy. Tak cały zarząd 
zniewolony jest pracy gdzieindziej szukać i 
swój urząd słożyć. Rodacy owi pracowali w 
kopało! .Victoria*. Mamy teraz wszystkie ko
palnie przeciw sobie, a są ich tu trzy .iisee*, 
.Victoria", .Maria*, .Renate* jako filia ko
palni «Iisee*. Jedna leży pray drugiej. Tak 
członkowie Jak w ogóle rodacy tutejsi po 
wszystkich owych kopalniach są rozproszeni. 
Czyż może zarządy kopalń widzą w natzem 
towarzystwie jakie niebezpieczeństwo zagraża
jące ich zakładom ? Przecież ani towarzystwo 
ani jego członkowie nic nie zawinili; wykłady 
W towarzystwie były religijnej treści, polityką 
się nie zajmowano. Niedziw, że wzmaga etę 
rozgoryczenie, gdyż żaden rozsądny człowiek 
nie może pojąć, z jakich przyczyn ludzi pod 
każdym względem moralnych, pracowitych l 
trzeźwych zwalniają od pracy.

Kueh w Towarzystwach.

—§ Gliwice. Dnia 17 I/pca odbędzie eię 
miesięczne zgromadzenie związku katolickich 
robotników dla Gliwic ł okolicy pod opieką 
św. Józefa na sali posiedzeń w .Nowym Świę
cie* (u paoa Matuszka). W ten sam dzitń 
bierze nasz związek także udział w letniej za
bawie .Gesellenvereinu* (towarzystwa katoli
ckiej czeladzi). Po przybyciu do ogrodu od
będzie się zgromadzenie dla tych osobliwie, 
którzy nie biorą udziału w zabawie, a przy* 
tem są ważne sprawy do załatwienia. Równo
cześnie na naszą letnią zabawę, która tię od
będzie dnia 31 Ł pca, zapraszamy już dziś 
wszystkie towarzystwa bratnie. Zarząd.

— § Król Muts Uwiadamia słę wszystkich 
członków Kółka Towarzyskiego, że w Nie
dzielę dnia 17 b. m. o godzinie 2 jest nadzwy
czajne większe posiedzenie, bo eię będzie jednę 
osobę do zarządu wybierać. Lłcme przybycie 
crłooków jest pożądane; goście w tę Niedzielę 
matą przystęp na salę dopiero po obieraniu. 
Próba teatralna znów jest o 2-giej godzinie.

Zarząd.

Za ogłoszenia ł reklamy redakeya n 1 e 
odpowiada.
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kamemug l słoto I s powmog# s*brmł tytko ty 
{s*kt Irtoptaom skoim. tytko i p**sy, » potom 
gs sersa «r*»< < w# oodg, ms# waedepc # team, 
st w i)» t)pd^s była Wyto #to,tomrgo sWa 
«Bitte: lse gekSwo. Mfdatww wyk»> we co 
rss I» moot Ma*j łj krmdsłedy Ksłdtm I1#»* 
«ist«, to Sit)eta « raomW# tłod«iofslu**

— W Umdjwii »maił may kawaler ery* 
pad, który aoatawiwmy ao»caa> asmątak oda 
rewa! ft tom# «wotom tamie rnkwoastoe, o 
I tory cii rfkf om w# ałarał « ododeod, a kto«» 
go er cłkiały am Of® w MHotro wy. 
ram, fe ł##t I# wdaifcao) as to odmowy* ba 
tył ł dłoioj I bei Ircak domowych a »in> maml# 
rodatay I wycbowmmto datoct Waayaikio to 
tixakt p łfcsoao ## a jaramom m Umśsktee 
Ftawdaiwy erygtoel I

— Weoaapad #«#ara W poi* I» maj mąk 
siego w Iwkce wodospadu X agary łstotml

mm sbsdewasy caęidi * draewm. cat*C4 a
Warna I to# itr« bursa wrads Aaw)kiM 
Mają sowy m samych «lądowych płyt i dm 
Ił»w. Baisse to mm L a# łękowy bet prs*w 
w moce; mW będita tylko jeiee tek oparty 
»i eb# priycsółkorb sadbrwśaych dłogeea 
$00 metro » '»rofcoftti mcm las młóć bfirie 
*0 a mów dla cstarech par my a pod kolej# 
Waase, otobse lory dla jad%cyth ttprtggami 
I co»boa dii ptóarych

— Si te się B«r«a rBrOiwi W Friedrich#, 
begoe pisad kosdoiom stały wory tramway# 
w# No prssdHe pH* owego Hal* kapela. 
Wkrótce wyasedi pochód Śłsbey a keścłołs, 
młoda psrs ujęła młejec* w piecowym weai# 
u kap >4, gotioo ta si# I takie w drogim 
woale. Kepeła sagrałi, koadukur dał ssak ł 
tramwaje rees$l|. wtosgc ecrostolków ss 
m ejeco wasala.

Fpołka Rolnito* ptrcelacyjai w hziaaii Czelićaika i 2 uczni
pri) ulicy Wllh*lwewiklej Sr. 1* mi BasynedaS

Rsięlli od 1000—8600 stoff,
MeirkI od 100-1000 Stoff
gespedwiUa od 30—100 mórg i lowest *rsem lub 

Lee Sleg*. PtOJS tego mim) pif cele boS budy oków, 
wtetrak*. ekerfe betele, wedae aUysy pod kufS,«tocml «»• 
runkami do nabycia Równe# xajmnjtmy się regale we
nie m etosu hipotecanego 1 mamy kaidegu esasu yewoe 
hipoteki do odetąpleot», na co prsedewssystkltm uwagę 
a wracamy deserom kościelnym

Dj kas/ es/ciędast.l pis) jmujemy deperyta od 1 mk.
poetą» as^, plącąc od ełeb z

półfocsnero wy po« Mieniem 4 ».
, kwartałom , 3 , */♦,

natychmiastowe« „ 3" *
ZARZĄD.

Woliński. Kacimarok. Gellet l.

Ni księdza, si kościoła, ni szkoły
Ole m»ją Medal kat Ucy w Koilgs Wusterhausen i 
okolicy. Kto po mole im do bodowy kościół» I to 
ku 1*41 św. KtiblAy w Turyogt? Miejsce budowy 
kosztuje 11,000 marek 1 musi być os tewoo tapis- 
cone do Nowego Koku. 1’ao Bóg ktldy datek so
wicie *) nagrodzi !

Ks. Willi. Frank, eit- ■ MW*.
Balllsedenstr. 73.

I.k«p>4y<7» pme« pmjme|r ukb ski* Ui

IMlttlilLtTTA
W Czwartak, dnie 14 Lipce br.. bodziemy perce lo 

wali s dóbr rycerekfrb Brr.« e pod Mezrewrm
1200 mórg pszmtpj /.inni.

Nabywcy wpłacają */• cięaćcrny kupna; reeaia poeuaUje 
na hypotetc prey każdorazowej u piacie kaptalu w do
wolnych ratach.

Spółka Rolników parcelacyjna,
Poznań ul. XVllh»lm<‘w*kfi nr 18.

Sioslron św. Franciszka w Austryi,
pielęgnujący m chorych, pożądane aą urtelne dziew Ire, 
klóreby <lo zakonu wstąpiły. Zgłosić się do «kaprdyiyt 

Nowin K icibonk che.

axiiiBi________________^

H Drukarnie „Nowin Itaribor-H 
» jskicłr poszukuje zaraz kd
Hpr 1€/,\ia m]
?5ktbrego rodzice mieszkają wCZj 
FFlUciborzu lub w pobliżu miasla.w a 
WÓTakowy będzie zaraz pobierał*“ 
ta^sfosoMii«* wynagrodzenie. ^ Ą
■■▼TVTIWWW 
f AAAABAAAA

pri) j ule n»l) cbmlast
Jan Barriok.

mteltł kowalski, Rackórr 
Wielkie PrsedntcA' Ia

Sługa domowy
(HeuefciVter) pożądany.
Fr fi h lich & Co.,
febry k» ty gar, Raehóri

Czeladnik kowal,ki
mole natychmiast snakść 
pracę
Teodor Larlimann.
Racihon, ul. Browarowa 4

Piehf lolwark
w n mied« kcśeiańikim, SOO 
mórg pnewaśole dobrej
i astmo«j mierni, w lem 40 
mórg dwukośoej ląkl, t mu 
rowanym pięknym domem 
»ras s budynkami pod pa 
14, oram 40 «stuk b)dła ro 
gatago, 6 pękny.h koni, 
3 źrebce* 5 macior, s nad 
komt l lnem i rółolcsemi na 
rzędtiami, jest dla podeszłe 
go wieku *• 105,000 marek 
priy talctce 40,000 marek 
zaraz do spriodanfa. Bliź* 
si) cb sics gólów udslełi

SI. K. Zielarek
agentura dóbr I laaów. 

Poznań, Hw. Marcin 38.

Lisiy chrzestne
f polskimi napisami, począ
wszy od 20 feo. do Daj 
osdoboiejszycb. poleca 

Wjt .iewis latitoflticfc'4
Rscilórs. ul. Panbńka 13

DOM s r grodem I rolą 
(3 morgi) jest sh 

mnt s wolnej ręk*
do sprsedanta.

ZgUsscota przyjmuje w 
Nieditelv od 2 gods.

Ian Ktnlecrny w Hrt*6e'cv.

Około 10 julevk rur
kowanego l dobrze wtgno 
jOD* go

grnnlu,
takie re źoiwim, prsy Bttt 
dsieon e. jest do »ydfier!*- 
»W#. Z zło* ić się do efcs 
pfdycyi »Nowto Racib*

50 robotników,
męlcsyn I dsteweay®. seajdą w Rsmsiewce pod Rffcaśkitm
przy pracach ziemnych i wierzchniej 
budowie kniejowej stiłe zatrudnienie.

Męlcsyśii 1 >0 m, dstewcsyoy 1.40 mrk , oa akord 
•mein e więctj.

4»ori woalu. szachtmistrz.

Skład węgli, ulica Wierzbowa
(Weldettstr j 10.

Najtońue śródlo »«kupna najlepszych gatunków węgli 
s górnośląskiego obwodu prsemysłowego. #%_ Nfcors 
1 upr**Jma usług*

Julius z S |> i k a.

1> RU KA R NI A

„Nowin Raciborskich"
• licikirzi, Ulica Pawlaka (Ii9|finilr.) 13

WfkoB«)«

wszelkie prace w zakres 
IW" drukarsl ia zachodzą *e

łąko to;

broszury, odezwy, pieśni, plakaty, bilety 
teatralne, bilety wizytowe, listy kupieckie,

koperty s nagło«kami formularze

zapriszzaii n wesele, zabawy ill. Ill
Zlecenia wykonuje i ę

%% szybko a tanio! %%

JAN ECKERT
Wydawca „Nawis licibirikick“.

■-

4

4

Ltskawym wsględom polecam swój dobrse si- 
opatrsooy

SKŁAD

4

ejgar, papierowo*, tytoni do kurzen a I tytoni 
na papierowy !

OB» Tanie źródło takopna dla 
oberżystów I kramarzy!

<
K. Trawiński, Racibórz,
naprzeciwko kościoła farnego. priy rynku.

>

>

>

>
tacłoakaol cftufcarat .Nowin ttaafooieklcłi* w ŁLaciborau.

I


