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je historyi polskiej, żeby się zapoznały z dziejami,
piśmiennictwem, literaturą polską, pamiętajmy
0 katechiźmie, pacierzu, polskim. Jeżeli już w
szkole muczą mówić »Vater unser, « ni eon aj od
mawiają, bo nie mamy sposobu, żeby temu prze
szkodzić, locz w domu niech odmawiają z rodzi
cami pobożnie »Ojcze nasz.« To jest święty obo
wiązek rodziców polskich, żeby tego dopilnowali,
jeżeli obcą, aby dzieoi ich wpóźuiejszem żyoiu zo
stały prawymi synami i córkami Kościoła 1 na
rodu polskiego.
Jeżeli wesołem położenia naszego nazwać
nie możemy, to jeszcze nie wolno nam się odda
wać rozpaczy, am też tracić wiary w lepszą przy
szłość, bo byłoby to grzechem w obuo Pana Boga,
który wprawdzie ciężko doświadcza biedny i nie
szczęśliwy nasz naród polski, lecz z drugiej stro
ny nietylko go chroni od upodlenia tj. od utr&ty
wiary świętej i narodowości polskiej, lecz dodaje
mu sił potrzebnych do skutecznego odpierania
wszelakicn ciosów, jakie w nas godzą. Przeby
liśmy zwyoięzko kulturkampf bismarkowski i je
żeli dopilnujemy należycie obowiązków naszych,
to i ten nowy kultuikampf przeciwko mowie pol
skiej i narodowości naszej nietylko przetrwamy,
lecz z walki tej wyjdziemy umocnieni na siłach,
ukrzepioni na duchu.
Kończący się rok był dla nas co prawda,
jak i inne poprzednie, rokiem smagającej nas nie
doli, ale me w szczęściu, tylko w nieszczęśliwi]
doli wyrabiają się charaktery, hart ditfcha tak
u jednostea, jak i u narodów. To też na pocie
chę stwierdzić możemy, że wśród tej narzuconej
nam walki tak lud polski na G. Ślązku, jak w o
góle cały żywiół polski w całym zaborze pińskim
podnosi się pod względem czucia i ciepła pol
skiego, pod względem rozum ormia swych praw
oby watblskich i pod wzglęaem oświaty. Rodacy
nasi czy to na obczyźnie, czy w Poznańskiem,
Pr, Zacnodnicti i Warmii zbierają się na zebra
nia i wiece, aby dopominać się o swe słuszne
1 sprawiedliwe prawa, aby protestować przeoiwko
krzywdom, im zadawanym. A i u naď na G. Ślązku
odbył się w kończącym się roau w Bytomiu pię
kny wiać polski, którego przebieg był prawdzi
wie budującym, bo świadczył wymownie o tern,
że lud polski na G. Ślązku pragnie pozostać pol
skim i czuje się odłamem wielkiego narodu pol
skiego. Owocem tego Wicca było założenie »to
warzystwa imienia ks. Engla dla
szerzenia
elementarzy
polskich
na Ś1 ą z u.< Oby w tym Nowym Roku to
warzystwo to rosto i rozwijało się, a praca jego
była jak najwięoe] zbawi mną dla ludu polskiego
na G. Łjiązku. Oby lud jak najwięcej popierał je
przez panuęć i cześć dla nieodżałowanej pam ęci
ks. Engla, tego wielkiego i zacnego kaplana,
który tyle pracował z ludem, aia ludu i około
ludu.
Oby to było z Nowym rokiem zachętą dla
całego ludu polskiego, by w każdym domu pol
ek m był elementarz polaki i każcie dziecko pol
skie umiało czytać i pisać po poisku, urn ało pa
cierz polski.
Nad tem wszyscy pracujmy, o tem wszysoy
pamiętajmy, żeby sprawa ludu polskiego nie szła
w dói, lecz ciągie i ciągle naprzód się posuwała,
by lud polski rć> i pod względem czucia i ciepła
polskiego, rósł w dobrobycie, oświacie i postępie.
Tego zyczmy z całego serca sprawie ludu pol
skiego i w tym duenu zasyłamy też nasze życze
nia noworo zne wszystkm naszym czytelnikom,
korespondentom i przyjaciołom tak tu w kraju,
jak i na obczyźnie.
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handlowe zawarte. Sprawa ta przyjdzie oczywi
ście pod obrady parlamentu niemieckiego.. A po
nie waż jedni posłowie są za wysokiemi cłami,
drudzy o nich słuchać nie chcą, więo bez zacię
tych walk się nie obędzie. Te walki mogą po
trwać bardzo długo. Z powodu tego rząd za
mierza zamanąć parlament już w maju i nie
Końozymy stary rob, który stacza się do
obcitżać go zbyt wielu pracami, aby potem zwo
przuszioáci, do historyi, a rozpoczynamy rok
łać go w wczesnej jesieni i zaraz przedłożyć mu
nowy.
nowe układy handlowe, by posłowie mieli czas
Rok stary, który dobiega końoa swego, nie
do gruntownego i dobrego rozpatrzenia się w
różnił się dla ludności polskiej pod zaborem pru
nich, no i do dobrego wykłócenia się.
skim prawie w niczem od o&tatnich lat 30, które
— Wielki książę aasko-wajmarnazwać można jednem pasmem walk o sluBzne i
ski zachorował na influenzę. Ponieważ jest to
sprawiedliwe prawa nasze.
82 letni staruszek, więc prawdopodobnie padnie
Przykuci politycznie do państwa pruskiego,
ofiarą tej choroby, zwłaszcza, że, jak donosi naj
pracować i rozwijać się musimy pod rządami te
świeższy telegram, przyłączyło się do influenzy
go państwa, a praca nasza tak pod względem
zapalenie płuc.
narodowym, jak spółecznym i ekonomicznym na
— Redaktor Lovy przy socjalistycznej
potyka na rozliczne przeszkody i trudności. Jest
»Trybunie« został skazany za obrazę maj.estatu
to nieustannem szamotaniem się, parciem i rąba
na rok więzienia. Za złożeniem kaucyi w wyso
niem się naprzód, jednem diug'em pasmem nie
kości 10000 marek został jednak tymczasowo
ustających walk w obronie Kościoła, wiary, ję
puszczony na wolność. Levý od początku gru
zyka ojczystego, narouowo ci naszej.
Kończący się roK byt dfa nas szczególnie obdnia bawił u swej matki w Berlinie. W sobotę
przed świętami Bożego Narodzenia został nagle
fi ty w ciosy, godzące w nasz język ojczysty i
z rozkazu prukuratoryi aresztowany, pouieważ
narodowość polską, Śroży się przeoiwko naszym
prokurator podejrzy wał, że chce ucieo zagranicę.
skarbom językowym i narodowym niejako drugi
— W sprawie bankructwa dwóch banków ber
kulturkampf. Za czasów bismarkowskiego kulturlińskich donoszą, że cały majątek prywatny czte
kampfu zamykano nam kościoły, księży i bisku
rech aresztowanych dyrektorów tuk pruskiego
pów wsadzano dc więzień, a u nas na G. Śląsku
hypotecznego banku, jak i niemieckiego »Grund
z szczególną silą i zaciętością wrzała walka Ł ulschuldbank« został zafantowany i zaaresztowany.
turna, bo wiedziano dobrze o tern, że lud pokki
Bankier Sanden, który, jak wiadomo, był bardzo
na Górnym kląsku jest me tylko z imienia kato
i pobożny« i łożył wiele na cele kościoła prote
lickim, ale szczerze i prawdziwie przywiązany
stanckiego, kazał sobie już po-stawić grobowiec
do Kościoła i wiary swych przodków. Lud pol
na cmentaizu. Grobowies ten jest bardzo ko
ski wyszedł jednak zwyoięzko z tej walki prze
sztowny i zostanie prawdopodobnie też zaiantociwko Kościołowi, rewpinioa kuliurkampfu nie
wany. Sandenowi też przypisują największą
zmogła go, lecz przeciwnie utwierdziła i umocniła
winę, że przyszło do bankructwa banków. On
go w jego przekonaniach katolickich.
to bowiem najlepsze stanowiska w bankach obsa
Po walce kułturnej nastąpiło kasowanie i ru
dzał swymi blizk.mi krewnymi, tak że kontrola
gowanie języka polskiego z szkół, sądów, urzędów.
spraw bankowych była bardzo utrudnianą, a cza
Kasowano go wszędzie i cios po ciotie spadał na
sami zupełnie niemożliwą.
nas. Ta walka, rozpoczęta cd czasu bismarkows
kiego kulturkamp'u, nie łagodnieje, nie uetaje ani
— Katolicka »Köln. Volksztg,« otrzymuje od
chwili, lecz toczy się z zdwojoną siłą. żeby lud
pewnego uczestnika wyprawy niemieckiej do
Önin wiadomość, w której tenże donosi, że wszy
ność polska pod względem narodowym nie mogła
scy żołnierze, począwszy od oficerów aż do zwy
się tak rozwijać, jakby tego chciała i pragnęła.
kłych szeregowców, pragną jak najprędzej wró
W szkołach dzieoi nasze polskie od tat nie słyszą
cić do ojczyzny. Gała wyprawa nie miała dotąd
polskiego języka, a nawet nauka religii z bardzo
malemi wyjątkami bywa im udzielana w języku
wielkiego znaczenia, ponieważ zabijano całkiem
niewinnych lądzi.
Natomiast wszyBcy winni
niemieckim. W dziedzinie stowarzyszeń i związ
schronili się w głębi Chin i w góraoh i czekają,
ków polskich mamy pełno skarg i żali i gazety
polskie co chwila o tern piszą i zwracają uwagę
póki wojska europejskie nie opuszczą Pekinu.
na to, że obywatele polskiej narodowości inną są
Misjonarze katoliccy zapewniają, że jeżeli woj
ska cudzoziemskie będą tak dalej postępowały,
miarą mierzeni, aniżeli obywatele n&rodowolci
jak dotąd, to położenie uiisyon&rzy po wyoofaniemieckiej. Nie dość na tern, że w szkołi ich nie
niu wojsk będzie gorsze, aniżeli dotąd.
uozą po polsku, ale objawia się dążność i ruch
Ładne widoki I
W tym kierunku, żeby i z świątyń naszych
— O hr. Posadowskym ciągle jeszcze
pańskich wyrzucać nasz język ojczysty. Jest
pewien nacisk, pewien napór na księży naszych,
rozpisują się gazety berlińskie. A mianowicie
chodzi o to, czy br. Posado w aky pozostanie nadal
żeby kasowali powoli kazania polskie, śpiew pol
w urzędzie, czy też ustąpi? Jedna część gazet
ski p*> parafiach czysto lub przeważnie polskich
powiada, że po znanej sprawie owych 12 000 mk.
i zastępowali je śpiewem i kazaniami niemieohr. Posadowsay nie powinien pozostać dłużej w
kiemL A to byłoby naj większem złem i nieszczęś
urzędzie. Nawet monachijska »Allg. Ztg., która
ciem, gdyby kiedykolwiek udało się przez przy
utrzymuje bardzo dobre stósunki z urzędem dla
mus lub gwałt dla ludu polskiego zaprowadzić
kazania niemieckie, bo lud ten z pewnością zobo
spraw wewnętrznych, którego naczelnikiem jest
jętniałby zupełnie dla udary.
hr. Posaoowsky, przygotowuje powoli publiczność
na ustąpienie tego ministra. Pisze więo ten dzien
Położenie nasze nie jest więc wesołe i lud
nik urzędowy, że w kotach parlamentarnych uwa
polski musi wytężyć cały zasób swych sił, swej
żają prawie za rzecz pewną, iż hrabia Posadowczujności i baczności, żeby nie uległ w tej walce,
skv ustąpi. Następnie podnosi zasługi, jakie ten
lecz mądrze i roztropnie opatrywał swe sprawy,
by szkody i uszczerbku nie poniosły. Już nieje
min;!Bter podczas swego urzędowania miał poło
dnokrotnie wskazywaliśmy na to, 2e ludowi pol
żyć około spraw socyalnych. To, co pisze »Allg.
skiemu w obecnem jego położeniu potrzeba pra
Ztg.« o zasługach br. Posadowskyego, jest oczy
cy, wy trwa.ości, zabiegliwości i coraz większej
wiście rzeczą tego dziennika.
oświaty, żeby skuteczuie mógł odpierać napór
— P o m i ę d : y oohotnikami nie
i zamachy germamzacyjne. Uuzmy przedewszysimieckimi znajduje się też podobno sporo ży
kiem dzieci nasze polskiego czytania i pisania,
Niemcy. Nowe układy handlowe. Zbliża dów. Z powouu tego wysiana została do cesa
Wpajajmy w nie miłość i przy wiązanie do naszego się, jak wiauomo, czas, w którym będą musiały rza prośba, aby do Chin przysłany został także
języka ojczystego i narodowości polskiej, uczmy być z państwami zagr&nicznemi nowe układy rabin żydowskL Ministaratwo wo,ny odpowie-
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działo jednak, że do życzenia tego zastóanwać
się nie może.
— Księoiu oldenburskiemu pod
wyższył sejm 19 przeciwko 17 głosami pensyą
roczną z 255 000 na 400000 marek. Początkowo
istniał zamiar podwyższenia do 455000, aie ksią
żę, widząc zbyt wielką opozycyą, powiadomił
sejm, że się zadowoli 400000 marek. Minii trom
oldenburskim p awyższonu pensyą z 13050 na
15000 marek.
Rosya. Para carska powrócić ma z Liwadyi do Carskiego Sioła w drugiej połowie przy
szłego miesiąca. Car ma się bardzo dobrze i za
łatwia już bieżące snjawy państwowe.
Prof. dr. Popow, kłóry IrarCWcł kuracyą
cara, otrzymał tytuł » ejb-medyka«, takiego io ty
tułu od śmierci pro . Bolkina nie nosił żaden
z lekarzy rosyjskich, i oprócz tego dostał 100000
rubli wynagrodzenia Pr. Tich a no w zaś, który
właściwie cara leczył,: Ctrtylflsił""Tyt&ł ^»rfloflsiego
łejb-medyka« i wynagrodzenie w kwocie 50000
rubli.
Francy-u W parlamencie francuskim obra
dowano w tych dniach znów nad sprawą chiń
ską. Poseł Sembart wystąpił ostro przeciwko
nadużyciom i gwałtom, jakich się wojska euro
pejskie względom Chińczyków dopuszczają. Skar
cił teraz surowo plądrowanie i rabowanie wła
sności Chińczyków i domagał się w końcu od
rządu, żeoy na to przynajmniej żołnierzom fran
cuskim nie pozwalał. Minister wojny odpowie
dział na to, że zostało już śledztwo wytoczone,
aby winnych surowo ukarać. Minister nadmienił
jeszcze, że dla Francyi jest pociechą, iż żołnierze
francuscy najmniej dopuszczali się gwałtów i nad
użyć. Kząd rozporządził też, aby skrzynie i pu
dła, które przysłano do Francyi z zrabowanymi
w Chinach przedmiotami, odesłane zostały z po
wrotem do Chin. Więcej na razie rząd fran
cuski zrobić nie może.
Helgi». Po Antwerpii, gdzie, jak wiadomo,
trwa dotąd strejk robotników portowych, zjechał
nam minister robót publicznych, aby osobiście
rozpatrzeć się w calem położeniu. Minister miał
dłuższą naradę z gubernatorem i burmi3trzem.
Ponoszą, że położenie w ostatnich dniach się znaornie poprawiło, i jest nadzieja, że strejk nieba
wem się zakończy i przyjdzie do porozumienia,
ponieważ jedna 1 druga strona jest gotową do
ustępstw.
Transval. Gazety angielskie są jeszcze
bardzo zakłopotane położeniem na placu boju w
południowej Afryce. Przez święta angielski urząd
wojenny nie ogłaszał żadnych wiadomości. Z te
go wnoszą, że musiały nadejść bardzo niekorzy
stne wiadomości, których urząd wojenny nie
chciał ogłaszać, aby Anglikom nie p3uć świąt
Anglicy pokładają jedyną nadzieję w lordzie
Kitchenerze i powiadają, źe wojska znajdujące
się ped osoblstem dowództwem tak znakomitego
wodza, jak Kitchener, nie mej ą być narażona na
wielkie, sromotne klęski. — Żeby tylko się nie
zawiedli w swych nadziejach.

Chiny. Z góry było do przewidzenia, id
Chiny na tak ostre wrrunki, jak je ułożyli po
słowie cudzoziemscy, się nie zgodzą. Przypu
szczenie to zdaje się teraz potwierdzać. Otóż
z Pekinu donoszą do gazet amerykańskich, że
dwór chiński nigdy nie przystanie ra to, aby
forty w Taku zostały zniesione i aby poselstwa
cudzoziemskie utrzymywały w stolicy większe
oddziały wojsk, jak tego domagają się mocarstwa.
Dwór oniński jest przekonany, że te warunki są
wymierzone dla wywarcia nań nacisku, a więc
że są rodzajem groźby. Książę Czing i Li-HungCzarg postanowili przed daniem posłom stano
wczej odpowiedzi raz jeszcze porozumieć się
z dworem.
Wcgóie sami posłowie w Pekinie nie łudzą
się, żeby w Chinach miały tak szybko nastać
uporządkowane etósurki. Już sama sprawa ure
gulowania wynagrodzenia przeciągnie się rok co
najmniej.
O Li-Hung-Czangu donoszono, jak wiadomo,
že niebezpiecznie zachorował. Dziś słychać, że
chorobę tylko udaje, aby przewlekać układy po
kojowe. Ze Li-Hung-Czang jest przebiegły, znaną
jest rzeczą. I jemu zapewne nie podobają się
ostre warunki pokojowe, ułożone przez posłów
cudzoziemskich. Z góry nie chce przeciwko nim
zaprotestować, więc udaje chorobę, żeby później
miał jaki wybieg. Kiedy wreszcie ta sprawa
chińska, która pochłania tyle milionów, zostanie
uregulowaną, Kóz to wiedzieć może!

LELUM-P0LELU&

Podarował mi go margraf Giero. Ale i najlepszy
łuk na nic się nie zda, gdy ręka strzelającego nie
jest wprawna, a oko mierne. My Niemcy umie
my używać łuków.
Mówił to z uśmiechem i z dumą, spoglądając
dokoia na zu/iwione twarze polskie.
— Dla tego też — dodał, wskazując ręką na
łuk — biada tym, którzy nas zaczepią. U nas
takich łuków jest jako piasku w morzu, jako
gwfazd na niebie. Nikt się przeciw nam nie
ostoi i niech nikt się nie wazy nas zaczepiać.
Uderzył dużą, kosmatą ręką w miecz, aż
zabrzęczał.
Po tych słowach Niemca milczenie zapano
wało w całej gromadzie i wszyuey zdawali się w
pokorze etuchać dumnej i zucnwatej mowy Otto
na. Dobroduazność słowiańska, małe cenienie
siebie, wzięła jak zwykle, jak zawsze potem brała
górę.
Jeden tylko Waligóra zmarszazył brew i po
chwili, podno-óząc swój wlalki, niezgrabny łuk i
nakładając nań strzałę, rzekł:
— Nie chwal się, Niemcze, i nie groź, bo ci
się tu nikt nie zlęknie. Strzelasz ty dobrze z
twego zamorskiego tuku, ale i m, też to potrafi
my z naszych prontych, kmiecych łuków. Wi
dzisz tę jaskółkę?
Po mówiąc przyłożył łuk do oka, szybko
naciągnął cięciwę, s rzaia ze świstem wyleciała i
jaskoiaa padła przeszyta u Bióp częstokołu.
Orjzak Waligóry począł głośno śmiać alę z
radości i ten i ów mówił:
— Niemiec dobrze strzela, ale i nasz woje
woda nie gorszy od niego.
Otton znowu uśmiechnął się szyderozo i
rzikł :
— Dobrze strzelasz, wojewodo, tylko łuk twój
tak daleko nie poniesie jak mój. Nunbyście wy
do nas tak busko podeszli, byście mugli strzała
mi ne„ Kuć, mybyémy w w wprzódy wszystkich
pozabijali.

OPOWIADANIE HISTORYCZNE Z X. WIEKU.
(8)
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(Ciąg dalszy).

Właśnie jastrząb upatrzył widać już zdobycz, bo nagle zwinął skrzydła i jak piorun
spadać począł na gromadę gołębi. Już je doga
niał, gdy wtem strzała świsnęła i rubuś ugodzo
ny nią runął z łoskotem na dach gontyny, prze
szyty na wylot i stoczył się z krzykiem na
ziemię.
Zdumienie było ogólne. Wszyscy, nawet
Waligors który dotąd jeszcze luku nie zdołał z
pleców zdjąć, odwrócili się i patrzeli zdziwieni na
rycerza Ottona, który właśnie spokojnie przycze
piał łuk do łęku siodła. Spostrzegłszy ogólną
ciekawość, rzekł:
— A oddajcie mi strzałę, bo jest dobra i
szkoda jej na takiego łotra jak jartrząb.
Zbiszek zdjął kołpak z głowy i stał ze spło
wiałą, rozczochraną czupryną, w białej switce i
patrzał z wyrazem niepojętej trwogi i uszanowa
nia na rycerza.
— Bog cię nam. dał, rycerzu — mówił —
ocaliłeś święte gołębie i szczęście przyniosłeś w
gonty nę Lelum-Folelum. Właśnie Boguchwał z
trzewi zabitego jagnięcia wywróżył wczoraj nie
dolę i meszozęście dla całej Polan ziemi, aiel ty
to odwrócił. Czekajcież tu, powiem o was Bogu
chwałowi
I znirnął za częstokołem. Wszyscy, nawet
chmurny Waligóra, otoczyli Ottom: i poczęli się
dziwić i chwalić dzielność jego strzału.
— Co wy za łuk macie rycerzu — mówił
Waligóra — że tak daleko i tak pewnie niesie ?
Uśmieohnął się na to pytanie Niemiec i od
parł:
— Łuk jest dobry, w Anglii, r'elk.ej wy*
■pi^ za morzpxni leżącej, kupfóňy u Normanów.
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ciągle jeszcze można zapisywać. Kto go dotąd
nie zapisał- nie.-h to uczyni czemprędzej.
Zasady »Katolika« są znane. »Katolik« stoi
na gruncie zasad katolickich, broni spraw wiary
i Kościoła. Jako pismo polskie wytrwale pracuje
nad zachowaniem, utrzymaniem i krzewieniem w
ludzie mowy i narodowości polskiej. Jeżeh kie
dy, to w obecnej chwili trzeba nam wszystkich
sił dokładać, aby oprzeć się niemczyźnie i skute
cznie odpierać wszelkie zaranny je manizn orskie.
»Katolik« ciągle i ciągle do tego nawołuje ^ po
daje sposoby i środki, jak lud ma się bronić,
żeby go nie osaczono i nie złamano.
Jako pismo ludowe, od lat »Katolik« broni
ludu przed wyzyskiem, dopom na się o lepszy
byt materyalny dla niego, podLje sposoby, jak
ludowi starać się i wołać należy, żeby było mu
lepiej, a nie gorzej.
Niech Pan Bóg każdego uohowa ód nieszczę
ścia. Ale znaną jest rzeczą, że szczególnie u nas
w obwodzie przemysłowym o nieszczęście nie
trudno. Co chw<la mamy nieszczęśliwe ofiary.
»Katolik« zaprowadził zatem takie urządzenie, że
rodzinom po tych nieszczęśliwych aoonentach,
k'ó?zy umrą skutkiem nieszczęśliwego wypadku
.f przeciągu dwóch tygodni od dnia nieszczęścia,
wyznacza dobrowolne wsparcie w sumie od 150
do 170 marek. »Katolikowi« chodzi przy tern i o
to, żeby rodziny po śmierci męża i ojca miały

pewną zapomogę, jak I o to, żeby I w te nieczytające dotąd koła roznosić oświatę, zachęcać je
do pielęgnowania języ ka polskiego i obrony spra
wy naszej polskiej, kióra w dzisiejszych czasach
istotnie wielkiej potrzebuje obrony.
Niech więc i światli czytelnicy nasi przyłożą
z swej strony ręki do obrony wspólnej naszej
sprawy polskiej, a uczynią to wtedy, gdy pozy
skiwać będą nowych członków do czytama pol
skiego, do czytania i abonowania »Katolika«.
Bardzo o to prosimy.

Zapisujcie i szerzcie „KATOLIKA“!
Wiadomości bliższe i dalsze.
— Brak pracy w przemyśle że
laznym. W Gliwicach u Huldschińskiego, w
fiskalnej hucie i w warsztacie kolejowym rozpo
częto po świętach pracę na nowo. w fabry
kach spółki Karo-Hegenscheidta dopiero po No
wym Roku znów rozpoczną pracę.
Brak zamówień.
Niektóre niemieckie gazety pisały z tego po
wodu, że po werkach wielu robotn.ków
oddalono z pracy. Tymczasem »Breil. Ztg.«
otrzymała wiadomość z strony pracodawców, iż
tak nie jesŁ Prawdą jest, że robotnicy sami od
chodzą, ponieważ po hutach i werkach praca
obecnie ule przynosi tyle zarobku, ile sobie ży
czą. Ci robotnicy szukają pracy po kopalniach,
a te ich chętnie przy,mują. Brak robotników po
niektórych kopalniach mógłby ustać.
Brak pracy w przemyśle żelaznym mógłby
wpłynąć także na zapłatę po kopalniach.
Słychać, że po innych hutach również me
wszystkie szychty przepracowują.
Bytom. Robotnik Mix na ulicy Rycertkiej
sam Bię obwiesił. Żona nie ma winy w jego
śmierci. Uczynił to w pijaństwie.
— We wilią skradli złodzieje w szynkowni Piskiego na Rozbarku pewnemu człowie
kowi z Kamienia 63 mk. Płakał niemało, ale czy
to we wilią powinien był wchodzić do szyn
ko wm?
— Niejaki Sz. z Rozbarku w podchmielonym
■tanie został przez - lejkę elektryczną w Łagie
wnikach na śmierć przejechany. Trupa odwie
ziono do bytomskiego lazaretu.
— Zmiany w stanie duchownym.
Ks. administrator Józef Thiel z Biskupio (Bisch*
dorf) został przesiedlony jako proboszcz do
Reichenau (?), ks. prob. Stottko ztarntąd do Bi
skupio (Bischdorf), ks. dziekan Preissner pi zasie
dlony z Łubrzni do Prudnika, ks. dziekan Hettwer
z Brzegu do Konar (Kuhnern), ks. administrator
Nieborowaki mianowany proboszczem w By
czynie.
— Kolejka elektry ozna według prze
pisu ma tylko tylu mieć podróżnych po wago
nach, ilu władza wyzuaczyła. Liczba dozwolona
jest po wagonach wypisana. Skoro ta liczba jest
— Albo to prawda! — oŁmrknął się Wali
góra, a oczy mu się zaświeciły groźnemi błyska
wicami.
— Nie prawda? — począł znów Niemiec —
więc rzemużeś me strzelał do jastrzębia, gay ści
gał wasze święte gołębie? Nie strzelałeś, boś
mówił, że daleko, że łuk twój nie doniesie. Ale
mój doniósł.
Waligóra miał już coż odrzec groźnego, gdy
W bramie ukazał się ZLiszek i wołał:
— Waiigóro, Boguchwał was i niemieckiego
ryceiza czeka. Chodźcież a prędzej. Boguchwał
wislce jest uradowany, żeście ubili jastrzębia.
To wam i nam szczęście przyniesie i LeiumPoielum błogosławieństwo zeszłe na całą krainę.
Chodźcie!
Waligóra zsiadł z konia, bo do gontyny ina
czej wohouzić nie było wolno, i z Oitonem ruszył
przodem, a za nimi Zbiszek. Reszta orszaku zo
stała przed częstokołom i rozłożyła się na mięk
kiej murawie na spoczynek.
Dziedzinieo gontyny był cały bardzo staran
nie wyłożony kamieniami polnerni, a przez jego
środek szła ścieżka białym piaskiem wysypana.
Zti*d mezasłoiięty nirzem, ocieniony od słońca
olbrzymiemi konarami ściętego dębu, chram po
gańskiego bożka uderzał miaternością swej bu
dowy, bogatą rzeźbą ganku, słupów i jaskra
wością malowań. Była to zresztą świątynia nie
wielka; za nią wznosiły się chaty wieszczków i
stajnia białego wieszczowego koma- Na ganek
webodziio się po kilau schodach na czerwono
malowanych i wprost znajdowały się drzwi świe
cące nifcbieekiemi i złotemi pasami, zamknięte na
wielką, drewnianą zasuwę 2 boku wisiała ogro
mna, na pół zmurszała kość jakiegoś przedpoto
powego zwierzęoia, a jak w eszczowie mow li,
kość jednego z tych wielkoludów, którzy dnwno,
bardzo już dawno mieli ijć na ziemi.
O uszy ciąg nastąpi).

Oflięgnięta, mają urzędnicy kolejki wywles.fi ta wej przysięgi. Gliwicki sąd1 po flwietnej obronie
blicę, że wagon jest obsadzony. Urzędnik, adwokata p. dr. Różańskiego uwolnił go od kary,
klóryby pozwolił na przejazd więcej osób, aniżeli którą już całą odeiedział, z wyjątkiem 10 dni.
we ^cn ma pomieścić, podpada karze do 60 ma Prokurator założył rewizyę do Lipska, lecz najrek, ekoro by ktoś doniósł o tem do policyi. wyższy sąd rzeszy odrzucił rewizyę prokuratora.
Teraz M. otrzyma odszkodowanie.
Taki jest przepis rozporządzenia rejencyi z 3-go
W Biskupicach w domu sypialnym zabił
maja 1895.
— Urzędnicy spółki spadkobierców pewien robotnik zagraniczny chorwackiego robo
Giesche’go otrzymali wynagrodzenie gwiazdkowe, tnika Solachę łopatą w śnie. Rozciął mu
i to n eżonaci po 50 mk., żonaci po 100 mk., a je głowę na dwie części.
Z Mikołowa zostanie wojskowy urząd
żeli więcej niż troje dzieci mają, 150 mk. Odtąc
meldunkowy przeniesiony od Nowego Roku
co rok będą gwiazdkę pobierali.
— Żandarmi powiatu Bytomskie do Pszczyny, gdzie się będzie znajdował w
go musieli wedle rozkazu w wilię od 5 goaz. domu spadkobierców kupca Meyera przy rynku,
po południu do 11 godz. w nocy chodzić po uli narożnik uińy Sukienników.
cach najiudniejszyca i dozorować. Tak donosi
Sołtysi powiatu mają się według rozporzą
Katowicki Tageblatt.
dzenia landrata postarać o to, aby tablice po
Czy to prawda? Dla czego to musieli cho wsiach były zaopatrzone w napis »Pszczyna« za
dzić po ulicach ?
miast »Miacłów«. Sołtysi mają ogłosić, że od
Piekary. Dnia 30 Grudnia o godzinie 101/* Nowego Roku 1901 wszystkie meldunki trzeba w
rano zmarł w klinice w Wrcciawiu ka. proboszcz Pszczynie załatwiać.
Karol JSerlich. fi. i. p.
W Chróścinie w Opolskiem w pierwsze święto
Mieehowice i Kokitnlca w powiecie Bytom Bożege Narodzenia skradziono 1250 marek
skim będą się niedługo bardzo rozwijały, gdyż z probostwa po godzinie 5 rano,gdy ks. proboszcz
w pobliżu otwierają dwie nowe kopalnie i jego domownicy byli w kościele.
węgla, i to Ka8tellengo (U r,lies trem) i Prusy
Niedawno temu posiedzicielowi p. Szymoń(Trele-W inckler).
skiemu poobcinał niegodziwiec ogo
W Kokitnicy na wiosnę będą p o w i a t o wy ny u 20 koni. Ale go wyśledzono i odstawiono
szpital budowali.
do więzienia. P. Szymoński sprzedał swoje
Załęże. W duiu 26 b. m., to jest w drugie dobra, 1400 morgów, p. Gers ten bergowi z Kró
święto Bożego Narodzenia odbył się tu »wie lewskiej Nowej-wsi.
czorek rodzinny« Towarzystwa katolickicn
W Dobrodzieniu w oberży Długasa będzie
robotników w Załężu. Na samym wstępie zagai królewsko-aattki urzędnik letniczy sprzedawał
prezes To» aizysiwa p. Franciszek Ring wieczorek drzewo na opał w Czwartek, 3 Stycznia o
i powitał zebranych gości w serdecznych i Iowach, godz 9 przed południem, z obwodów Rzendowi
dziękując im zarazem, że przybyli w tak szlache ci. Kzendz.ny, Kocury Dombrowioe i Blacbów.
tnym celu, jaki wytknęło sobie Towarzystwo, a
ma no wicie obrócenie czystego zysku na podarki
Sprawy towarzystw, zebrania i t. d.
gw.azdkuwe dla biednych dziatek i zakończył
llytn... To w. kobiet urządza swe przyszłe
swą przemowę okrzykiem ne cześć Ojca św. i ce poslbdzenle
w Nowy Boa o godzinie 4-leJ po po
sarza. Potem nastąpiły śpiewy, deklainacye i ode łudniu na sali domu katolickich towarzystw
grano kilka obrazków dramatycznych i humo
resek. Program był bardzo urozmaicony, za co
Potzia
ziicyi.
w imieniu zebranych dziękujmy tak pp. preze
Do Fawł. To Jest prywatna sprawa. Skoro — bile,
sowi jak i amatorom, rUórzy wywiązali się dobrze można go zaskarżyć najpierw do sędziego poiubowtga
ł.e swego zadania. Obrazki dramatyczne uwy (Schiedsmann) później do sądu. Źle Jest, że to w pierw
datniały same myśli szlachetne, a humoreski po sze święto wdał się w bijatykę. Pracodawca powinien
budzały do śmiechu, aż się okna trzęsły. Dodano go upomnieć. Najlepiej się zgodzić.
jeszcze ponad program kilka deklamacyi i mono'
logów. Taką wiązankę rozmaitości uważamy za
toSadesfano*
bardzo stosowną dla teatrów amatorskich. Szkoda
MT Szanownym obywatelom Boralgwerka do
tylko, że pomimo tego tak obfitego programu nie noszę nlnlejszein, że sobie mogą u mnie dać zapisać
i wszelkie inne pisma z wydawnictwa wy
zebrało się tyłu widzów, jakby tego wymagać „Katolika“
chodzących. Mianowicie mogę poleclC piękną powieść
należało, tem bardziej, że dochód czysty był prze „SIEROTY,“
wychodzącą w zeszytach po iu fenygów.
znaczony na sprawienie radości tym biednym
A. Ru<i«ki, borsigwerk U.
dzieciom, które może nie mają nieraz i kawałka
Z Zabrza. Składam publiczne dzięki cudowne
suchego chleba. Ale miejmy nadzieję, źe na przy mu Dzieciątku
Je*us W. Pradze 1 Matce dobrej rady
szły rok będzie pod tym względem lepiej i pu za otrzymane łaski. F. w. Jeszcze ich raz najserdecz
bliczności napłynie tyle, że całą Balę wypełni niej pozdrawiam niech zostaną z Bogiem.
Ponieważ poczta pieniędzy, które ktoś przekazem
szczelnie.
pocztowym, w sumie lit ma.ek nie zamieściwszy Bwe-t Katowic pojechał na obcy półpasek pewien
go poupisu prd adresem Jana i Stefana Pogorzałka z
Berlińczyk do Sosnowca i tam hulał i miejskiej Dombrowy przysłał, wypłacić nie t_oże, prze
pił, co jię zmieściło. W końcu nie chciał tyle za to upraszamy go, ażeby Bię rai zył zgłosić, na pocztę 1
podpisał przekaz. Juu 1 Sułan ťvgvrzaiek z miejskiej
płacić, -ie żądano. Kłócił s.ę dla tego z gospoda Dombrowy.
rzem, a w końcu i z policy ą, która go chwiała do wię
zienia odprowadzić. Sprawa byiaby się d‘a BerNowe agentury.
lińczyka smutno skończyła, gdyby pewien zna
Do
Łabęd.
Szan. czytelnikom naszym z Łabęd, Ku
jomy nie był za niego wyłożył kary i kosztów.
1 bliższe*^ okolicy, którzy dotąd Katolika, Pracę 1 in
Betlinczyk myślał, że za gramoą może sobie źnicy
ne nasze gazety od p. karciuu diuimir pocierali, uprzej
na wszystko pozwolić, ale się omvhł.
mie donosimy, że od Nowego Boku będzie naszym agen
— »hatowicerka« donosi, żs pewien człowiek tem na tamte okolice w miejsce ustępującego p. M. szu
Urubowski. Ban Grabo
s Dębu został na 30 marek skazany za kały zleć tegoż p.
będzie odtąd do domu Katohka odnosił za matem
obrazę policyanta, ponieważ powiedział wski
wynagrodzeniem. Będzie to dla czytelników dogodniej
po niemiecku: Sie fährt die Stras*,enbahn jetzt mźli dotąd. P. W. Grabowski ma także u siebie piękną,
bald nach KattowitzV, a przy tem po pierwszych wzruszającą powieść, Sieroty, która wychodzi taksamo
dwuch słowaca stanął, wskutek czego brzmiały Jak Genowefa co tydzień w 10 lenygowych zeszytach.
Można u niego także wszelkie inne książki do nabożeń
słowa: Sie fert, to jest tak, jakby mu mówił: Ty stwa
Jak „śpiewniki“ nasze zamawiać.
koniu!
i»o J’iehur. Szan. Czytelnikom naszym, którzy do
.lepiej nie mówić po niemiecku do urzędni tąd Katolika lub inne nasze Gazety od p. Pieca z Kaminia pobierali, uprzejmie donosimy, że odtąd agentem
ka, skoro niemiecka mowa naraża na karę!
na Piekary Jest p. Grace* z Piekar. Prosimy
W Bogucicach wybrano w II klasie na z a- naszym
zatem na nowy kwartał już u p. Gracka gazety nasze
stępców gminy pp. majstra stolarskiego Jó zamawiać.
zefa Kozia i dozóruów Tomasza Fioryana i Fran
»o Michnikowie. Szan. mieszkańcom Michałkociszka Mizielskiego, w I klasie nadgórnika Kon- wto donosimy, że agentem naszym jest na Mlchałkowice p. Jozef Biec z Kaminlal on tyiko ma prawo kwity*
taego.
wystawiać.
W Roźdzleniu w pierwsze święto zmarła
Bo Łaurabuły. Od Nowego Roku skł»da agentu
jagle 24 letnia gospodyni pewnego urzędnika rę na pisma nasze p. Wilk księgarnia w Łaurahucte, po iiim obejmuje agenturę, „t przeciwko mieszka
huty. Ponieważ ludzie mówili, że zmarła z po jący
p. kimoli, handel cygar,
wodu *r u c i z n y, dla tego policya i prosunto*>o Lnu rab uiy. Szan. Czytelnikom upszym,'którzy
rya nakazały krajać zwłoki i zbadać przyczynę dotąd od p. Held a kupca gazety nasze pobierali, do
śmierci
nosím; że p. Held od Nowego Roku agenturę składa.
Na kopalni Królowej Ludwiki polało dwóch Prosimy zatnin zap.sać sobie odtąd Katodka Pracę lub
Dziennik Śląski u p. Susa, kolportera naszego na
robotników naftą swego współbrata Nor-tulę i Leurahutę
1 Siemianowice, lub u lanych agentów na
podpaliło Î® go ubiór. Kilku górników szych w Laurahucie.
ugasiło pożar. Nostuly odstawiono do lazareiu,
Bo Nowej w.i pod Wirklew«. Szan. mieszkańcom
Nowej wsi donosimy, że p. Wujeiccb W (.norek ma agen
gdzie zmarł. Psotników spotka ostra kara.
turę na pidiua nasze. Można zatem u niego zamawiać
Co to za zdziczałośćl
Katolika, Pracę, Rolnika, światło, Dziennik Śląski i pię
Kochlowico. Przed kilku dniami spotkało kną powlPsó, wychodzącą w zeszytach 10 lenygowych
wielkie nieszczęście górnika Józefa Zde- .Sieroty".
Bo krokowe». Ponieważ p. Henryk Kiera wypro
bęt. gdyż mu spadł kawał węgla na nogę i tak
wadził się na Sadzawki, przeto składa agenturę na pi
nieszczęśliwie skaleczył, że mu kość wyszła. Nie- sma
nasze. Szan. czytelnicy niech sobie zechcą zapisać
Bzczęijjw3 ,0 odwieziono do lazaretu knspszafto- Katolika,
Pracę na poczcie w Laurahucie lub
wego.gdzie zapewnie noga odjęta mu będzie.
u listonosza,kt-óry de Srokowca przychodzi.
Łi» okolicy Mi -toł«-«a ustanowiliśmy od Nowego
k
Bleiszowice. Jakób Mańka sie d ział nie
iastępu;ące nowe agenturv i to:
winnie prawie rok w ouehtbauzie, po- Roku Jan
K.,meika. Kolonia Goj 7©d Mikołowem.
niewi ir Baji go jk °»ał za urw arna do fołastri- i nOo.

Bowol, piekąrt\ IaawMche.

*>'*««

maszynista, Średnie Łaziską,

Franc. Marniak, Podlesie.
Paweł SzHeUt, Kokocln.eo.
Jan Borowski, dmlłowlce.
Jan Koletzk*», Sr dnie Łaziska.
Wilk. Keemaaii, Wyrów.
Jan Uonlny, Mokre.

U powyżej wymienionych agentów można zatem
każdego czasu zamawiać Katolika. Pracę, Rolnika,
Światło, Dziennik Śląski, śliczną wzruszającą powieść
,,Sieroty** w zeszytach 0 lenygowych, różne książki do
nabożeństwa SplewDlkl, Kalendarze ltd.
Bo Boruty. Szanownym obywatelom Doroty do
nosimy, że agenturę p. Stochnioła przejęła pani Józeia
K n o p p i k. Prosimy zatem naszych czytelników u p.
Knopplk gazety na nowy kwartał zaabonować.
Bo CnropacEowa. Nowym agentem na Chropaczów, który Katolika do domu będzie odnosił Jest
p. Sich lnwalld. Można zatem u p. S1 o h a gazety
nasze zamawiać.
Bo Osleka. Szanownym mieszkańcom Osleka pod
Brzmlerką uprzejmie donosimy, że p. Autuni ť « iieruoir
założył agenturę na pisma nasze. Mo/na zatem u nleo zamawiać Katolika, Pracę, Rolnik, Świaiło, Dziennik
ląski, Kalendarze Katolika, książki do nabożeństwa
Śpiewniki 1 t. d. i t. d.
Bo Alstaden. Kochanym rodakom, zamieszkałym
na w obczyźnie w AiJaden 1 bliższej okolicy donosi.uy,
że p. Franciszek Radecki w Alstaden ma agenturę na
pisma nasze Katolika, Pracę, Rolnik, Światło, Dziennik
Śląski, Sieroty 1 Inne nasze książki powieściowe 1 do na
bożeństwa.

f
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Szanownym moim odbiorcom z Bytomia
1 okolicy dziękuję za łaskawe poparcie i skła
dam w dniu Nowego Roku
18

najserdeczniejsze życzenia.
Franciszek Ceuandousk?,

dom tuuarow koloidalnych, delikatesów, handel wina
i palarnia kawy, fabryka «vody seller. 1 destylacja w zast.
Bytom, narożnik ul. Krupniczej i W. Błotnicy.
Książeczki rabatowe proszę jak najprędzej przynos,ć,
" jyż ty Lu do 5-gu Styczno br. takowe przyjmuję.

najserdeczniejszena powinszowanie *2ą
$owy Lok.
Bytom G.-Sl, dnia 1. 1. 1901.

$

Richard Machinek,
bandel towarów kolonialnych.

Ws"ystkijj naszym szanownym odbior
com Zuborza wsi i ckolicy życzymy

szczęśliwego

Nowego Roku.
s

Juliusz Bruîuiok z żoną.

Wszystkim moim odbiorcom, przyjacio
łom i znajomym życzę pomyślnego

Nowego Stoku.
Paweł Ordon,

handel towarów kolonialnych w Bytomiu
Łagiewnicka szosa.
s

*
^
^vm,/
Szanownym moim abonentom z Mi
chałkowie, Brzezinki, Szarleja, Brzozowio,
Kamienia, Przełajki, Baingowa i z Dołków
życzę szczęśliwego
9

Nowego Roku
proszę, żeby i nadal odemnie gazet;
mowa! i.

Józef piec z Kamienia.
Szanownym moim abonentom winszuję
na Nowy Rok
m

wszelkiej pomyślności
Błogosławieństwa Bożego.
Z uszanowaniem

Karci Kalka, BorsîgwsrL.

Nakładem Pawia wibicKieno, Bytom G.-S.,

wyszedł co dopiero wspaniale na złotem tle wykonany
I ’iML îlSËâÆËiSîi1.
o Oraz drukiem olejnym, przedstaw, łaskami Błynące
Szanownym mo.m od
Składając serdeczne Bóg zapTać *
* wszystkim
taSmî
dzieciątko
Jezus
wicik.
53x74 eta. biorcom,
przyjaciołom,
mym kochanym odbior
znajomym i abonentom
Obraz ten można sprowadzić przez wszystkie księgar
*
* com za okazywane
mi zaufanie
życzę szczęśliwego
nie 1 składy obrazów, albo wprost od nakładcy.
przez kupowanie u mnie, życzę im
Cena
obrazka
przy
wolnej
przesyłce
2,60
m.
Kowego Roku.
* przy
rozpoczętym Nowym Roku, *
alty
się
im
jak
najlepiej
powodziło
19 Jan Paul, Karb,
* i aby im P. Bóg błogosławił
*
Każdego czasu
Zarazem proszę i nadal o mnie
* pamiętać,
u mnie kupować i innych *
mi namawiać; niech kai *îy mi chociaż *
* jednego
gospodarstwa
nowego odbiorcę namówi!
* wiąK&ze 1
*
Felix Orlicki,
Pyskowice.
*
*
domy
Dr. parczewski.
Ijojl
»fr »fr tjofr
w rozmaitych okolicach Górnego Śląska. Mają
na spnnlił pod korzystnymi warunkami

Wróciłem.

cy chęć kupna niech się zgłoszą listownie lub
osobiście do

Baczność!
Aër, Opowiadania i ßtudya 4,50 xsl. — Chociszewski,
Czarodz. lampa w afryk. jaskini Xa-Xa 25 fen. — Powieści
i podania ludowe, 18 ryo. 80 f. — Wesoły czarodziej, 12ryo.
40 f. — Złota książeczka dla dzieci, 8 ryo. 1 mk, — Dem
biński, Msza pasterssa, na tle intlodyi holend. polskich, na
chór 4 głos. mięuj. z organami; p »rtytnra. 4 m., głoLy 2,50 m.
Dziryt, Michalko, Ł ryt. 35 Ł — Na bruku; Z (jeddasza, opr.
I,ü0 m. — Na Jasnej Oórze, p. hist, z X VII w., B ryo. 1,20 m. —
Okrnchy, 30 pow. i wierszy, 25 ryo. 1,20 ni. — L kolan ba
buni. 7 ryo. 80 fen. — Elementar* Polski Poznański*,
t. zw. „z aniołkiem,“ najlepszy 1 irjtań: 7,43 ryo. 80 str.
opr. 30 f. — Neliring, Studya literrcklo 6 ir - Dyma
kiewiez, J. Kochanowskiego pieśni świątojn&jjne o 8obot .a
4,50 m. — Walka 100-let, narodu po. hirgo o niepodległcśil,
172 str., 58 ryc. 1,50 m., opr. 2,25 m. — Wielaopołanlia, I) :ieje
narodu polsk., 123 str. 50 f. — Wilkoúska, ťowiastki dla panie
nek 1,20 m. — Żychllński, O stanowisku kół naszych poselski n
20 fen. — Bzecz o postępie 2,40 m, — wysyła za poprzedniem
nadesł. nalcżytości . kosztow przesyłki (10 fen. sa każdą ir k
jako też obszerne katalogi darmo i franko

A. Cybulski, księgarnia, Poznań.

Spółki parcelacyjnej, Parzeliirungsaenossenschafl,
e. G. m. b. H.

Bytom G.-Śl. Benthen O.-S.
Polecam handlarzom, oberżystom itd. najlepszy
naftę „Nobel» ctr. 10,25 m. bez beczki (próżną beczkę
przyjmuje się z powrot., jak policz.) Świeże ostępl śledzie
beczka po 38 m., nieostęplowan. beczka po 36,50 mk.,
przeszłoroczne stemplowane beczka po 25 mk. Palone
IrntlIV uleprzebierane funt po 8u, 00 i lOo len, z skłaHflniy, du z miejsca, Jako też 0 jr wszelkie onary
kolonialne
jak najtaniej. Wysyłka tylko za zaliczką.

Telefon 1042. J. JfafUillirZIK, 61ÍWÍCC, Ul JlMOVSka.

Max A ngrcs,
{ylom, ul. Xrakovska, fabr. likierów i handel wina
poleca w najlepszych gatunkach:
wino czerwone
but. od 0}60 mrk. począwszy
wino węgierskie, 6łodkie
i kwaskowate
„ „ 1,25
„
„
wino mozelskie
„ „ 0,60
„
„
wino minujące (Sect)
„ „ 1,50
„
„

KftttXKXXXKXXXXKÄ
Szanownej publiczności polecamy nasze
uznane za

jlfiolkerei-Genossenschaft
Ł 6., ^
g
tsrtieio' lilowice.
JUL

nar

Vino sztuczne,
muszkatowe, tyóer
Jak najtaniej.

s

z fabryki L* D «versieg jun., Borgliorst,
najlepszy środek na

podagrę, reumatyzm, ból v kościach, ból głowy itd.
flaszka po 1,00 m.
Dostać można tylko w

aptece pod koroną,
Bytom, Bulwar 26.

Palla zimowe
zimowe
jupy z mowa
ubrania zi^n rwe

(W. A. Millier)

w Szarleju G.-S.
Angielska magiownia

„Przewoönik zörov.a“

Antonii Cwieloisę

Mój w Dembie położony 1

9

om mieszkalny

z płatem ugo iowym 24ou m„ I
elektryczne ośwletieu., mam |
zamiar pod bardzo korzyst
nymi warunkami przy ni-1
sklej wpłacie Bprzedać. —
Olerty r od adresem:
121

A. Woltrf,

mlBtrz murarski i Ciesielski |
w Katowicach.

bali 4 pokoje z kuohnlatnl

IfUiil, 1 piwnica, oiaz plac
budowlany ma tanio do
Bprzedanla Honstuaty Nic.
■parek w PaulŁdorfie.
111

Apteka
Jeayne pismo w polskim Ję
zyku, poświęcone pielęgno
waniu zdi ..via 1 sposobowi
życia wedle praw 1 wskazó
Bytom, bulwar 26
wek przyrody. Przedpłe ta
poleca
na cały rok wynosi tylko
Wagnera
2,50 mk. Zażądać należy
numeru okazow. adresująo: sól żołądkową stały na cały rok wskaże księga
Czarnowski, Berlin N W., na wszelkie choroby żołąd rzom i handlarzom książek
„Kalolik". Bvtom iRestkn _-S.) |
ko we i nl< n mość po 1 m.
2002
Karlstr. 32.
i 60 fen. Dr. BCttchera

„•cod koroną*

Bobry

zarobek

Cdy
werk z młyna
w loorym stanie Jest z wol
llietka wyprztiaż!

aptece Maryanskiejl

w KróL Huc> 3, ulica C)gro-1
dowa (Gartenstr.) nr. 43.

ff. rum litr od 1,00 m. począwszy,
ff. likiery litr od 1,00 m. począwszy.

ES

Cena pudełeczka 60fenygów, |
10 pudełek z 5 mk.
Tylko prawdziwe w

Jak najtaniej

niemiecki i francuski koniak

16 stołów ogroflcwycïi
i 130 krzeseł

Spirytus kasztanowy

ran?, wrzody, suche 1 mo- |
kre llKxą|e,

Wino portowe, Słoni, maděra, malaga,

Poszukuję na moją po
siadłość w Swłętochłowirich
pożyczki w sumie 70oo uh.
na II. miejsce. Wart. posiadł.
tr.nio do Bprzedanla.
2büOJ m. Na I. hipot. lïüüO mam
m Zgłoszenia do ehsped. Zgłoszenia przyjmuje
Józef Pice, Kamień
Katolika* pod Ut. S. 1 >05,

U AT

éE £3
Marka ochronę».
Najlepszy środek na wszelkie I

eszcze dobrze utrzymana I
est pod korzystreml wa
runkami do ne.byola u
171

‘ 3T Wielki skład cygar. *714
piękna po ! śó w 40 *e■mytoeh tygodniowyoh po
lO fenygów, z brazkan zaczęła wychodzić.
Pierwszy zeszyt rozsyła się darmo każ lemu, kto
się zgłosi. Poleoamy tę powieść każdemu, szcze
gólnie rodzinom katolioko-polskim.
„KATOLIK" w Bvtomiu (Beuthen O.-U.,

maść

krople na kaszel,

astmę i choroby piersiowe
fl. po 1,G0 i 50 f. Dr. Kocha

krople żołądkowe

rzeczywiście
«♦♦♦♦♦♦w kupić,
temu polecam
moje, pomimo podakoSamotny, zaufania godny |

parobek

nej ręs.1 do sprzedania. — przecie1 kurczom żołądko na myto miesięczne do 24
Zgłosić się można do ^001 wym, fl. po BO fen.
(kw marek 1 wolną stancyą, mo
Keurine,
że się zaraz zgłosić.
10]
Walentego Lebock,
angielskie .murowanie
A. Stulir’a browar
_____ w Jji-ździe UJest).
na reumatyzm 1 targanie w
w Król. Hucie.
Mam do Bprzedanla
[7 kościach fl. po 76 len.
Ktoby wiedział o Jakie]

kilka budowisk Ibauplacćw]
w dobrem położeniu.

Z powodu przeniesienia
oberżysta w Dołkach pod 8tę do Król.Huty zamierzam
moją
posiadłość X
W. Dombrówką.
z wolnej ręki sprzedać. ObeJ
muje ona 19*,, morgi 1 n.u
dla mętcsyi-n I chłopców wyprzedaje się po
rowane budynki zaraz przy
wszystkich, tylko możliwych cenach.
pod Mikołowem poszukuje szkole, 4 kim. od miasta
w Anton.enhucle, Zaborzu 3 morgi pola z placem przy
lub Świętochłowicach dla b domu, roszta w bliskości w
do 60i- litrów bardao dobrae jedům kawałku. Budynki
ulę triyinająecgo nie ■ pa- moą być osobno sprzedane.
ul. Dworcowa
Hotel
Bytom G.-S. San< onoł.
Mmnt|o mleka dziennie, Dwie hipoteki pewne na
nr. 31.
od l. Lipca 1901 począwszy długie la.a; pler*. > za 2210 m
na 66 lat p zy niskim pro
cencie 1 odpłacie, druga fi j
mogących zużyć kauoyą. m wpłaty poi r_eba _™D tal
i :v..
^
Miru.« dostarcza się woz >m Hllższ. wlad. udz. oberżysta
darmo do tomu.
4 Manka, kuihoauu p. Lutimirz
Naj ar..tm .Kiitouka“ smółki wjdawniutj z ogr. oda. .. o "«lomLatal drokaral .lútsiiu,* — KodAktor
Fryderyk Gęba a er,

Lbüi nldfli Suitowice

J.Tworoger,

jjajwijto handel geideroby dla rcgszp i chLpeów. ,Ä odbiorców,

karczmie lub sklepie ‘Syf

we rei kościelne] powiatu
Opcsklego, Strzeleckiego
lub Kozielskiego, niech nadeśle w.adomość do „Kato
lika*, możemy bowiem po
lecić pewnego zasłużonego
1 dzielnego człowieka.
1

Parobcy do koni

mogą sie zaraz zgłosić przy
wysoklem mycie 1 deputr
ols ÖO
2|

folwerku Bziniec

pod Dobrodzieniem iGutten-1

cienia cen, tak chętnie
1 obficie kupowane, bar
dzo smaczne:

Guatemala mięszankę
lunt tylko I 11ik„

ff. Ceylon mięszankę

ftint po 1,20 mk.,
przy odbiorze 9'/, funta
(ranko do każdej stacyl
kolejowej 1 pocztowej.

Johannes
Mer,
Bytom G.-SIm

ulica Krakowska nr. 21

Wielka paiarnia kawy

z un>4 ulw motorowi m

tag 0.-8.)

odpowiedzialny: frsndtwli ktdft w jtytomlo.

