Kosztuje na poczcie kwartalnie 1 m. 60 fen., z odnoszeniem przez
Redakeya i ekspedycya znajduje się w Bytomiu przy ulioy
listonosza 2 m. (Zeitungspreisliste t 14); u agentów i kolporterów z
Telefon Sr. 1030
Równoległej (Parallelstrasse) nr. 13. — Od ogłoszeń za 6-cio
odnosz. do domu 1 m. 3i) fen., na miesiąc 65 fen., na tydzień 15 fen.
łamowy wiersz 15 fen., od reklamy wiersz 40 fen.
NT Przy sądownem dochodzeniu naszych pretensyi za ogłoszenia przy konkursach, akordach i t. d. wszelkie rabaty upadają.
Bok
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¡(owe prawo

Bytom G. S., czwartek 23 go marca 1905.

samo bankierzy jako członkowie rady nadzorczej
pośredniczą pomiędzy kapitalistami (akcyonaryusza
zajmuje pracodawców bardzo. Generalny dyrektor
mi) i generalną dyrekcyą.
p. Williger z Katowic (z spółki Tiele-Wincklera)
Skoro kapitaliści mają swój wydział, to robo
napisał i ogłosił obszerną petycyę, w której żąda \ tnicy muszą go tern więcej mieć.
odrzucenia nowych przepisów, które rząd przed
Czy p. Williger będzie żądał skasowania rady
łożył sejmowi.
nadzorczej swojej spółki, czy będzie żądał, aby akPanu Willigerowi nie podoba się to, że szychta
cyonaryusze głosowali jawnie, skoro prawo akcyjne
tylko w górnictwie ma zostać ograniczoną dla do przepisuje głosowanie na kartki ?
rosłych robotników. Twierdzi, że górnicy pracują
Nie upieramy się przy takiem porównaniu, ale
w zupełnie korzystnych stosunkach.
zawsze będziemy bronili słusznych żądań robo
Jeżeli górnicy osięgną krótszą szychtę, wtedy i hut
tników.
nicy, tkacze, robotnicy po fabrykach cygar, cukru
Długość szychty.
i t. d. będą żądali krótszej szychty. (Tego sobie
P. Williger twierdzi, że górnik pracuje
życzyć należy. Red.)
w cieni u, więc praca przy 17% stopnia ReaumuPonieważ nowe prawo górnicze zostało przed
ra czyli 22 stopni Celzyusza nie może być szkodli
łożone p o wielkim strajku westfalskim, dlatego i
wą, bo żniwiarze w słońcu pracują przy 25,30
robotnicy —- p, Williger twierdzi, że par ty e
a nawet więcej stopni przez całe miesiące, a są
wrogie państwu! — będą twierdzili, że pańzdrowi.
vo (rząd) m u s i a ł zrobić ustępstwa dla nich.
Czy p. Williger nie wie, że słońce daj e
(p oprawia) z d r o wi e? Czy p. Williger jeszcze
Wydziały robotnicze
nigdy nie był zimą lub wiosną w południowych
uważa p. Williger za organizacyą narodowostronach, np. na Riwierze, aby przy jej słońcu i do
polską i socyalistyczną. Twierdzi, że partya bę- !
brem powietrzu pokrzepić siły i zdrowie?
dzie wywierała nacisk niedozwolony czyli będzie
A przecież p. Williger pracuje zwykle w do
straszyła robotników i dlatego większość człon brze ogrzewanemu i widnem (jasnem) słonecznem
ków wydziału zostanie wybrana z pośród naro- l
biurze, gdzie jest 22 stopni Celzyusza, więc przy
dowców lub socy alistó w.
normalnej, zdrowej temperaturze, jak sam pisze!
Nowe prawo przepisuje co prawda, że tylko
Górnikowi właśnie słońca i świeżego powietrza
wybór większej połowy musi się odbyć na kartki,
potrzeba, aby nie był bladym lub szarawo-żółtym!
że wybór może się odbyć na oddziały lub klasy ro
botników, że wydziały mają radzić nad stosunkami | Roślina bez słońca jest białą (np. kartofel wyrasta
jący w piwnicy), a więc potrzebuje słońca jak naj
po kopalniach, ale p. Williger obawia się wielko
więcej. Tern więcej człowiek potrzebuje słońca i
polskich agitatorów, którzy będą pracowali tak
świeżego powietrza.
długo, aż wydziały regularnie będą się zajmowały
A tu górnikowi tak bardzo zazdroszczą trochę
zarobkowe mi
sprawami,
długością
więcej słońca, odpoczynku. — Kto ?
szychty i t. p.
Pracodawcy niektórzy, którzy powinni się cie
Wydziały będą źródłem ciągłego niezado
szyć, że mają silnych i zdrowych robotników!
wolenia.
Pan Williger twierdzi, że wydziały
Prawdą jest, że w zbyt wilgotnem lub zbyt
jpołączą się w jedną organizacyę, a ta będzie słu
suchem, w zatratem gazami lub zepsułem powietrzu,
chała wielkopolskiego (lub socjalistycznego) za
wśród gazów, mianowicie palnych, wreszcie w wo
rządu, a pracodawca będzie musiał członkom wy
dzie lub tam, gdzie trzeba pracować schylając się
działu jeszcze płacić.
lub leżąc,
praca jest nieraz
niebezpieczniejszą
Wydział ma pośredniczyć pomiędzy robotni
i szkodliwszą, niż w „ciepłych" przodkach. Ale to
kami i głównym zarządem. Pan Williger porównuje
też dążą górnicy do skrócenia szychty nie tylko
robotników a mianowicie górników do żołnierzy, tam, gdzie ciepło, ale i wszędzie indziej.
którzy słuchać muszą, i pyta się, czy kto słyszał,
W przyszłości górnicy będą się musieli wprost
żeby
żołnierze
wybierali
wydział,
do wyższego urzędu górniczego w Wrocławiu uciec,
któryby z pułkownikiem się naradzał nad sto
aby na mocy § 197 ustęp 1 skrócił szychtę w ta
sunkami.
kich niebezpiecznych pracach. Wydziały robotnicze
Robotnicy pewnie teraz zrozumieją, dla czego
im do tego posłużą.
urzędnicy każą pierwszemu bajerowi (jakoby gePan Williger pisze, że Niemcy jeszcze nie są
fraitrowiy po przodkach zgłaszać (meldować), ilu
dosyć bogate, aby zaprowadzić 8-godzinną szychtę.
pracuje górników, szleprów i t. d. Pan Williger
Wskutek skrócenia szychty nastąpi podwyższenie
twierdzi, że podoficerami i oficerami są — niżsi, kosztów produkcyi węgla, podrożenie węgla, a przez
średni i wyżsi urzędnicy. Zaprowadzenie wydzia
to ucierpią odbiorcy i przemysł, który sprzedaje to
łów znaczy tyle, co nie mieć zaufania do urzę
wary za granicę.
dników.
Dziwną rzeczą jest, że p. Williger obawia się
Jeżeli już nie można odrzucić przepisu o wy
podwyższenia kosztów produkcyi, skoro jego spółka
działach robotników, to conajmniej mają wybory
daje rokrocznie tłuste dywidendy, po 10, 12, 15
się odbywać jawnie a wolno ma być tylko ta procent. Czy by nie mogła poświęcić 5 procent na
kich wybierać, którzy nie będą służyli partyi wiel
poprawę dla robotników?
kopolskiej (lub socyalistycznej), która robotników
Nadszychty.
podszczuwa.
Pan
Williger
twierdzi, że skoro praca w gór
Pan Williger jako generalny dyrektor spółki
nictwie nie jest tak szkodliwa, to też nie trzeba
akcyjnej zna organizacyę kapitalistów i wie, że oni
też wprost z nim nie układają się, lecz przez radę przepisu, ile nadszycht wolno zrobić. Pracodawcy
nadzorczą. On wraz z urzędnikami służy ka
będą musieli więcej robotników na zapas zatrudniać
pitalistom, a ci mają nie tylko radę nadzorczą, ale — pisze p. Williger — a będą to robotnicy z rol
właściwie spółkami akcyjnemi rządzą bankie nictwa, o których wielkim posiedzicielom (konser
watystom) tak bardzo chodzi.
rzy, którym kapitaliści powierzyli swoje pie
niądze.
Kasowanie wózków
P. Williger dobrze zna wpływ bankierów na
nie pełnych lub nie czysto naładowanych jest ła
spółki akcyjne i na ich generalnych dyrektorów.
Jeżeli bankierzy i rada nadzorcza każą godniejszą karą, niż kara pieniężna. Tak pisze p.
Williger i twierdzi, że nie można inaczej postępo
generalnemu dyrektorowi wy gospodarzyć
wać,
chyba, żeby na pewien czas lub na zawsze
wysoką dywidendę, lub zachęcają go do te
wydalić z pracy tych robotników, którzy wózki
go, — który generalny dyrektor temu się będzie
źle napełniają.
opierał ?
Kary
Tak samo, jak wydział robotników pośredniczy
pomiędzy robotnikami a generalną dyrekcyą, tak powinny być większe, niż zarobek % dwóch szycht

Sr. 69.

w miesiącu — i to w interesie robotników 1 Tak
wywodzi p. Williger.
W końcu żąda, żeby odrzucić prawo przez
rząd przedłożone, albo oświadczyć rządowi, żeby
się naradził z zastępcami obwodów górniczych albo
w komisy! prawo tak zmienić, jak p. Willigerowi
się podoba.
Wobec tych żądań y. Willigem, górnicy coraz
głośniej będą żądali, aby fiskus odebrał
wszystkie kopalnie.

górnicze

Z Królestwa Polskiego.

Rozruchy, które w nadgranicznych wsiach
Królestwa Polskiego w ostatnich dniach wybuchły,
wywołali robotnicy, którzy żądali znacznego pod
wyższenia płacy. Pracodawcom przedłożono gotowe
kontrakty do podpisu, wedle których mieli robotni
cy pobierać rocznie sto rubli w gotówce i deputat.
Celem powstrzymania opornych robotników od prze
kraczania granicy wyznaczyła władza pruska na
stanowisko graniczne we Walentyno wie w powiecie
inowrocławskim czterech żandarmów pod komendą
wachmistrza.
_
Stosunki w Rosy i.

Polakom i żydom

zarzucają konserwatyści rosyjscy, że połączyli się
ze sobą dla oderwania Królestwa Polskiego od Ro
sy! jak w roku 1830.

Zastrzelono 6 oficerów gwardyi,
którzy nie cheieli strzelać na lud roboczy.
Taki wyrok wydał sąd wojskowy na sześciu
oficerów pułku przybocznej gwardyi, ponieważ w
dniu 22 stycznia br. nie cheieli strzelać do robo
tników.
W Nikołaj ewie

wybuchły zeszłego tygodnia rozruchy przeciw ży
dom.
Żydowska organizacya „Bunda" w Odesie
wysłała oddział zorganizowanych robotników, uzbro
jonych w rewolwery, celem obrony napadniętych
żydów.
Petersburg.
Śledztwo wykazało, że Nauman, który zginął
przy eksplozyi w hotelu Bristol, miał dokonać za
machu na carową w chwili, gdy miała się udać na
nabożeństwo żałobne za cara Aleksandra do katedry
Piotra i Pawła. Czterech jego wspólników areszto»
wała policya.
Baku.
Ostatnie niepokoje są dziełem armeńskiego ko
mitetu rewolucyjnego. Aresztowano 10 osób: od
kryto również bibliotekę tego komitetu. Pomiędzy
aresztowanymi z okazy i tych niepokojów znajduje
się także 39 anarchistów.
Tak donosi „Nowoje
Wremia".
Wojna rosyjsko-japońska»
Rosyanie maszerują na północ,

i
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bo nie chcą stoczyć bitwy. W odległości 50 mil
od Tielinu, na stacyi Szantulin, znajdują się główne
warsztaty kolei mandżurskiej, obejmujące olbrzymi
materyał. Rosyanie muszą spiesznie dojść, aby ten
materyał zniszczyć albo uprzątnąć. W ogóle wszę
dzie wzdłuż linii kolejowej trzeba będzie wysadzać
mosty i palić budynki stacyjne, aby Japończykom
utrudnić pościg.
Główne siły rosyjskie ciągnące gościńcem mandaryńskim dążą prosto do Charbina i obsadzą za
pewne most kolejowy na Sungari. Oddział wschodni
chce się przedostać do Kirinu, miasta położonego
również nad Sungari, zkąd prowadzi droga do Nin¡z u ty, siacy! kolei władywostockiej. Ztąintąd mqgą

rtoáyanie alba połączyć sig ż głównym Korpusem
w Charbinie, albo schronić się do Władywostoku.
Japonia

podobno ehce u Rosy! stawie wniosek o zawarcie
pokoju. Taki krok zo strony zwycięzcy byłby prze
cież bez wątpienia jak najwyższego uznania go
dnym ; należy jednak zaczekać, czy on istotnie bę
dzie zrobiony, gdyż urzędnicy w Tokio oświadczają
ustawicznie, że coprawda każdej chwili gotowi są
do rokowań pokojowych, ale rozpocząć je musi Rosya. Inaczej nic z pokoju, wojna szaleć będzie da
lej i pokrywać trupami i zlewać krwią obszerne
pola azyatyckiego Wschodu.
Marszalek Oyama

donosi: Japońskie wojsko rozprószyło na wschód od
rzeki Liao 8 rosyjskich szwadronów, zaopatrzonych
w artyleryę, poczem obsadziło wzgórze na północ
od Tielenu na prawym brzegu Liao miasto Fakumen. Z tego wzgórza Japończycy ostrzeliwali cofa
jącego się nieprzyjaciela.

Z

Berlina.

— Amerykański komisarz dla wy
chodźców na JSlis Island wydał rozporządzenie, na
mocy którego żaden wychodźca, nie mający środ
ków do życia i nie umiejący podać celu swej po
dróży, nie otrzyma pozwolenia wysia
dania na ląd, a natomiast każdy może być
wywieziony w okolice bezludne. To rozporządzenie
narazić może wielu wychodźców na ogromne straty
a wywiezienie byłoby dla niektórych wprost zgu
bne. Ministerstwo austryackie poleciło władzom
krajowym, by postarały się o rozpowszechnienie te
go ostrzeżenia, aby się o niem dowiedzieli ci, którzy
mają zamiar udania się do Stanów Zjednoczonych.
— Hakaty ści a gazety i towarzy
stwa polskie. W Bydgoszczy profesor p. Wie
sner powiedział, że zmarły minister spraw wewnę
trznych Hammerstein obiecał, iż będzie wydany za
kaz używania języka polskiego na publicznych ze
braniach. Zapewne będzie też wkrótce ustawa, na
kazująca gazetom polskim, aby obok polskiego
tekstu umieszczały niemieckie tłómaezenie.
Zdaje się, że parlament na to się nie zgodzi.
\V każdym razie prosimy o rozszerzanie gazet pol
skich, mianowicie naszych, w rodzinach polskich,
j
aby szerzyć oświatę i organizacyę.
j
i
Wiadomości ze świata.
I
!
Afryka. Generał Négrier w czasie pobytu
swojego w Kairze dowodził, że r uch pomigda y
mahometanami coraz bardziej się rozszerza,
głównie zaś zwraca się nieprzyjaźnie przeciw Fran
cuzom.
Wszystkie wyprawy przeciw sułtanowi
marokańskiemu zorganizowane zostały przez zwiąek mahometański w Kairze.
Widać, że rei i g i a in a rodowość wszy
stkie narody jżywiają.
Północna Ameryka. W zachodniej części
Kanady znachodzi się około 72 miliony akrów roli.

a tylko 5 milionów uprawia się.: Gospodarze w
Kanadzie mają w pobliżu dobry ■ zbyt dla swych
płodów rolnych. Rząd kanadyjski byłby gotów od
dać żydowskim kolonistom odpowiednie parcele.
Parcele te stałyby się po trzech latach własnością
kolonistów, jeśliby rząd przekonał się, że koloniści
prowadzą dobrze gospodarstwo rolne i odpowiednio
uprawiają grunta. Bogaty żyd Rothschild stara się
o przeprowadzenie zamiaru pod niektórymi warun
kami, a mianowicie: 1) że kolonistami w pierwszym
rzędzie będą żydzi ubodzy, mieszkający w dzielnicy
Ostend w Londynie; 2) że w drugim rzędzie kolo
niści bądą z Rosyi i Rumunii.
Nowinki.

f Marya Wjsleuchowa,
dawniejsza redaktorka pisma ludowego pod tytułem
„Zorza“, gorąca miłośniczka ludu polskiego umarła
we Lwowie dnia 20 b. m. w młodym jeszcze wieku
na chorobę sercową. Zmarła szczególnie intereso
wała się sprawami Śląskiem!. Wieczny spokój jej
zacnej duszy 1

Polska pielgrzymka uczniów <lo Kzymu.
Włoski minister oświaty przyznał wszystkim
nauczycielom i uczniom w ogólnej liczbie 400 osób,
biorącym udział w polskiej pielgrzymce do Rzymu
wolny wstęp do wszystkich rządowych muzeów,
galery! i zabytków sztuki w Rzymie, ¡Florencyi,
Bolonii i Wenecyi na czas od 15 do 30 kwie
tnia r. b.

W plomieuiaełi zginęła
pewna włościanka w Hurku pod Przemyślem, sta
ruszka 72-letnia Marya Koto wieżowa. Jak zbadano,
przyczyną strasznego wypadku była własna nie
ostrożność Kotowiczowej. Kładąc się bowiem spać,
włożyła do pościeli garnek z jarzącymli się węglami,
dla ogrzania się, wskutek czego pościel od wypa
dłego węgla stanęła w płomieniach, w których zna
lazła śmierć Ko to wieżowa.
Zmarzł.
W piątek, dnia 9 b. m. zbiegł z domu rodzi
cielskiego z Cieszyna dwunastoletni chłopczyk Jan
Tomica, umysłowo chory, w lekkiem letniem ubra
niu i boso. W sobotę znaleziono jego zmarzłe
zwłoki w jednej z poblizkich wsi.

Aa śmierć skazany
został przez sąd przysięgłych w Olsztynie 19-letni
syn gospodarski Wilhelm Radzik. Zastrzelił on
w dniu 14 lipca r. z. ojca swego, gdy tenże wracał
wieczorem do domu. Matkę młodocianego zbro
dniarza niespodzianie aresztowano, ponieważ ciąży
na niej podejrzenie, iż syna do tego potwornego
czyn a namówiła.

Złodziej elegant.
W zeszłą sobotę wszedł do domu p. Helia w
Toruniu przy ulicy Bismarcka jakiś ełegacko ubrany
pan we fraku i w cylindrze na głowie i począł
przeszukiwać mieszkanie. Widziała go wprawdzie
służąca- gdy wchodził, lecz nie śmiała tak „ele
ganckiego pana" zatrzymać, to też ptaszkowi spra-

Szła lekkim krokiem jak sarna krasna, ludzie
spoglądali z radością za nią, bo piękna była. Taka
szła na pole, a do domu przywiózł ją parobek na
zielonej koniczynie wyciągniętą, bladą, zranioną.
Bożeny Némewé. Tłom, z czeskiego Paweł Rybok.
Nogę miała zawiązaną cienką, białą szmatką; z wo
(23)
— -=—
zu musieli ją podnieść i do izby zanieść.
(Ciąg dalszy).
— Matko Boska Jasnogórska! — biadała ma
Od tego wieczora Wikcia przechodziła te same tka; — dziecku co się stało !
— Nastąpiłam na tarnisko, wbiłam w piętę
ciężkie chwile co przedtem, a chociaż ż całą wiarą,
cierń
głęboko i zrobiło mi się źle. Zanieście mnie
skaplerz do serca tuliła, nie przestawał niepokój
do komory, położę się! — prosiła Wikcia.
targać, jej duszą i szarpać, gdy tylko czarne oczy
Zanieśli ją na łóżko, a ojciec pobiegł zaraz
w pobliżu uczuła.
po ko wal ową. Kowalowa przypędziła jak na koniu
Poszła więc po radę do kowalowej.
— Już sobie poradzić nie mogę! Widoczna a za nią przyszły inne baby z doradami.
Jedna radziła szezyr, druga babki, trzecia za
kara Boska na mnie spadła, bo wszelkie Wasze
środki i rady zostały bez skutku, — narzekała żegnanie, czwarta kadzenie suszonemi ziołami, ale
ko wałowa nie dała się zbić z tropu i okładała nogę
Wikcia.
— Niech będzie, co ehce; a chociażby był sam tartemi kartoflami. Potem wyprosiła kobiety, oświad
czając, że sama Wikcię pielęgnować będzie, bo cho
antychryst, muszę mu poradzić. Wprawdzie potrze
ba mi do tego dwóch rzeczy, które były jego włas
roba długo nie potrwa.
nością. Nim się w te zaopatrzę, unikaj go jak mo
— Opowiedz mi, dziewczyno, jako to było;
żesz. Módl się do Anioła Stróża i za dusze w czy takaś przestraszona! A kto ci tą bielutką, delikatną
śćcu cierpiące, które znikąd pomocy nie mają. Bo
szmatką nogę zawiązał? wołałam ją czemprędzej
wyprosisz której zbawienie, będziesz miała orędow
schować, aby jej te gadatliwe baby nie spostrzegły,
— mówiła przezorna kowalowa, układając wygodnie
niczkę w niebie.
nogę na łóżku.
— Właśnie w tern sęk, kumotro, że się już
— Gdzieście ją podziali, kumotro? — spytała
wcale spokojnie pomodlić nie umiem, — skarżyła
skwapliwie Wikcia.
się biedna dziewczyna, zalewając się łzami.
— Masz ją pod poduszką 1
— Widzisz; zwlóczyłaś długo, aż cię zła moc
Wikcia wzięła chustkę do rąk, patrzała na
całkiem ogarnęła. Ale nie rozpaczaj; za pomocą krwawe plamy, wyhaftowane nazwisko, którego nie
Boską przemożemy tego dyabla.
znała i na odmian rumieniła się i bladła.
Wikcia skupiła wszystkie swe siły i oddawała
— Dziewczyno, dziewczyno! ty mi się nie po
się rzeczonej modlitwie, a gdy myśli gdzieś odbie dobasz; co mam o Tobie myśleć ?
gać chciały, przypominała sobie mękę Pańską, Ma
— Myślcie tak: że mnie Pan Bóg opuścił, że
tkę Bolesną, aby się w ten sposób złej mocy oprzeć. jestem stracona na wieki wieków, że dla mnie nie
Udało jej się to dzień pierwszy i drugi. Na trzeci
ma pomocy.
dzień poszła rznąć koniczynę na ostatnie pole. Pa
— Widocznie ma gorączkę i majaczy, — po
robkowi kazała niedługo za sobą przyjechać^ bo się myślała kumotra, głaszcząc Wikcię po licach; ale
4 opięciem pospieszy.
'
- twarz bvła zimna .i roca zimna. TvJfco.
d’fo.wBABUNIA.

wka gładko uszła, na szczęście nie obłowił się,
znalazł bowiem tylko książki, ubrania i t. d., a cho
dziło głównie o gotówkę. Kosz służącej, w którym
znajdowało się 75 m., pozostawił nietknięty.

Jędza w Warszawie.
W jednem z pism warszawskich czytamy:
„W dniu 2 grudnia 1904 r. Bronisława Budkiewiczówna, znajdująca się na nabożeństwie żałobnem
w kościele św. Jana, zauważyła, że jakaś staruszka
klęcząc przy ołtarzu wzięła z podłogi dzwonek
i schowała go do kosza. Budkiewiczowa natych
miast powiedziała o tern zakrystyaąowi Cholerowi
i nieznajomą aresztowano. Magdalena Hej man, tak
brzmi nazwisko przestępczyni, przyznała się do kra
dzieży, oświadczając, iż ukradła dzwonek w tym
celu, aby dostać się do więzienia; w więzieniu le
piej, niż na wolności.
Obecnie mamy w Warszawie to, czego nigdy
nie bywało. Po kilka osób pada codziennie z wy
cieńczenia i głodu na ulicach miasta. Ci nie grają
komedyi — umierają z głodu, wyczerpali wszystkie
środki otrzymania chleba, bo przecież najniezaradniejszy człowiek nie poddaje się tak łatwo męA
czarniom głodowym i niebezpieczeństwu śmierci.
To najlepszy dowód, że nędza wśród ludności doszła
już do szczytu."

Oszustwa włoskiego ministra.
Ukończyło się śledztwo przedwstępne w spra
wie byłego ministra oświaty i sztuk pięknych, Nasego w Rzymie, wykrywając mnóstwo oszustw. Pan
minister otaczał się tylko swoimi przyjaciółmi, któ
rzy nie mogli mu przeszkodzić w rozmaitych spra
wkach. Jednego ze swych urzędników, Baglieri,
oddalił dlatego tylko, że ten nie chciał wciągnąć do
rachunków państwowych wydatku na konie i po
wozy syna ministra. Nasi umiał wyzyskać prze
znaczone mu koszta podróży, bo zarobił na nich
co najmniej 60 000 lirów. Podczas odwiedzin ce
sarza niemieckiego w Montecassino, pan minister
był gościem posła Bisbechi i, jak stwierdzono, je
dynym jego wydatkiem były napiwki w ogólnej
sumie 16 lirów, mimo to policzył sobie 1865 lirów
na koszta reprezentacyi. Za fotografowanie p. Nasi
i jego rodziny rząd musiał zapłacić 1469 lirów.
Pan minister, będąc namiętnym lubownikiem ksią
żek, kazał oprawiać swe książki na koszt państwa,
co wynosiło 15 000 lirów; nie dość na tern, okradał
biblioteki publiczne, znajdujące się pod jego zawia
dywaniem i bezceenne egzemplarze przewoził do
swego zamku w Tropani. Współdziałaczami w tych
oszustwach byli jego urzędnicy: Duranti, Rodolico
i Lombardo.
Pioruu w kościele.
W Ameryce w pewnem mieście uderzył pio
run w kościół, kiedy właśnie odbywała się procesya.
Zapalił się wielki ołtarz, a ksiądz i 8 osób z pu
bliczności odniosło ciężkie rany. Przed kościołem
dwie osoby zostały zabite.
Czytajcie książki polskie m bb
Mietek towarzystw 1 a czytelń lu
dowy clii Zachęcajcie innych de ozytanial
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czyny gorzały i spoglądały ustawicznie na chustkę,
którą obiema rękami przed sobą trzymała.
— Słuchajcie kumotro! — zaczęła z cicha, —
ale nikomu o tern nie mówcie — wszystko wam
opowiem. — Te dwa dni nie widziałam go, wszak
wiecie, kogo mam na myśli, ale dziś już mi od
rana w uszach dzwoniło: Idź na koniczysko, idź
na koniczysko, jakby mi to kto podszeptywał. Wie
działam, że to jest jakaś pokusa, bo on najczęściej
bywał koło tego pola i wysiadywał pod drzewem
u stóp wzgórza; lecz mi nie dało spokoju, wzięłam
więc kaftanik i sierp i poszłam. Często mi przy
chodziło na myśl, że jestem sama swoją zwodzicielką, ale w uszach mi wciąż szeptało: Idź na ko
niczysko, idź na koniczysko! Być może, że go tam
nie będzie, czego się zresztą obawiasz ? Wszak To
masz za tobą przyj edzie!
Tak mnie pokusa zagnała na pole. Spojrzałam
w stronę drzewa, nikogo tam nie było.
— Gdy go tam nie ma, tom już wygrała, —
pomyślałam w duchu i wziąłam sierp do ręki, aby
rznąc. Wtem mi przyszło na myśl, szukać czterolistej koniczyny, przyczem sobie pomyślałam: znaj
dziesz, bo będziesz z Tomaszem szczęśliwa! Szu
kałam i szukałam, nie odwracając ani na chwilę
ócz od koniczyny. Nagle spojrzałam w bok i —
widzę Strzelca pod drzewem! Jednym zamachem
obróciłam się w przeciwną stronę i w tern samem
okamgnieniu nastąpiłam na tarnisko tuż przy ścież
ce, raniąc'nogę. Nie krzyknęłam z boleści, wiem
tylko, jak mi się zrobiło ciemno przed oczami, padłam na ziemię. Jak przez sen widziałam, że mię
ktoś brał na ręce i odnosił, aż mię znów silna bo
leść obudziła. U potoku klęczał strzelec, maczał
białą chustkę w wodzie i owijał mi nogę.
— Panie Boże I — pomyślałam — co się teraz
2 tobą stanie! Już nie możesz uciec przed tean
czarnemi oczami. Najlepiej, nie patrz w -nfo l
nitie HíüMiév nastaotr
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Wiązka.

7 8yt0.ni. Miasto Bytom powiększy park. 5 W tym
celu wymieniło 92 640 metrów kwadratowych gruntu
z lipińską spółką akcyjną, który to grunt, jako gra
niczący z parkiem, ma być do parku wcielony.
Aby ten grunt stosownie na park przerobić, po
trzeba wyłożyć 54 000 marek. Istnieje zamiar pła
cenia rocznie po 5000 mk. na ten cel, zapłaciwszy
w roku bieżącym 10 000 mk. na pierwsze urządze
nie. W radzie miejskiej wybrano komisyę, która
się ma tą sprawą parkową zająć.
Piechowice. Regencya domaga się, aby gminy
Karb, Miechowice i Bobrek zbudowały wspólną
szkołę ewangelicką w Karbie, i aby koszta rozdzie
liły na siebie. Otóż gmina Karb jest przeciwna
temu projektowi, podczas gdy Miechowice podobno
gwazą się na ten projekt o tyle, że chcą tę szkołę
częściowo utrzymywać do chwili, dopóki nie wej
dzie w życie nowe prawo o utrzymywaniu szkól.
Lipiny. Wachtmislrz policyjny został swego
czasu skazany przez sąd ławniczy w Bytomiu za
obrazę mistrza blacharskiego Wolnego na 30 mk.
kary. W drugiej instancy!, do której Helbing ape
lował, sprawa wzięła inny obrot.
W ostatni po
niedziałek bowiem izba karna w Bytomiu uwolniła
Helbinga od kary, a natomiast skazała Wolnego
na 60 mk. kary i na ponoszenie kosztów.
Katowice.
„Katowicerka" pisze, że niektóre
przedsiębiorstwa przemysłowe w Sosnowcu i okoli
cy tamtejszej zwalniają ze służby i pracy niektó
rych urzędników Niemców, ponieważ tego sobie ro
botnicy koniecznie życzą. Jak rzekomo domoszą do
„Katowicerki", pochodzić ma cała heca przeciw
urzędnikom Niemcom ze strony urzędników Pola
ków, którzy rzekomo robotników podżegają prze
ciw urzędnikom niemieckim.
/
W dalszym ciągu „Katowicerka" żali się nato
i pisze: „Smutna byłaby przyszłość rosyjsko-pol
skiego przemysłu na tern pograniczu, gdyby miano
niemiecką intelligencyę wypędzić z kraju z powodu
zazdrości o chleb i nienawiści do Niemców ze
strony kilku fanatycznych Wielkopolaków."
Sprawę tę moglibyśmy obszernie omówić, lecz,
niestety nie mamy na to miejsca. Zaznaczamy tyl
ko krótko, że przecie nie wszystkich urzędników
Niemców chcą robotnicy usunąć, ale chyba tylko
urzędników znienawidzonych dla ich hakatystycznego zachowywania się, lub dla ich zbyt ostrego po
stępowania.
Rzekome zazdroszczenie Niemcom chleba nie
jest w Królestwie Boiskiem ani do dziesiątej części
tak wyśrubowane i zaostrzone, jak zazdroszczenie
chleba Polakom np. na Górnym Slązku. Ilu to jest
urzędników Polaków w przemyśle górnoślązkim?
Ozy się już „Katowicerka" kiedy zastanowiła nad
tein? Więc kto i komu zazdrości chieba?
W Królestwie Boiskiem w przemyśle nader
licznych można spotykać urzędników Niemców, jak
kolwiek urzędników Polaków wcale nie brakuje.
Urzędników Polaków jest tak dużo, że ich można
bardzo wiele spotykać w calem olbrzyiniem pań
stwie rosyjskiem, bo wszyscy zatrudnienia w Kró
lestwie Boiskiem mieć nie mogą. A Rosyanom to
iedno przyznać trzeba, że przynajmniej chieba Bo
bakom w głębi Rosy! nie zazdroszczą.
Dlaczego też niewczesne są żale i obawy
„Katowicerki", że smutna będzie przyszłość prze
mysłu w Król. Boiskiem, skoro rzekoma inteligencya niemiecka się usunie. „Katowicerka" niech się
raczej sama kamieniem w piersi uderzy, bo chieba
nie zazdroszczą nigdzie i nikomu tak bardzo, jak
w Prusach Bolakom. Cały system hakatystyczny,
który obecnie jest najwyższą mądrością w Brusach,
dąży do zupełnego wygłodzenia i zniszczenia BolakówSzopienice pod Katowicami. Wybory gminne,
które się miały w tym miesiącu odbyć, nie odbędą
się, ponieważ dwaj zastępcy z III klasy, którzy ze
szłego roku ze strony pańskiej zostali wybrani
i których wybór gmina uznała za nieważny, zostali
w urząd wprowadzeni. Jeden z ławników założył
był protest przeciw tym dwom zastępcom, ale teraz
naraz protest cofnął, tak że owi pańscy zastępcy
mogli teraz być w. urząd wprowadzeni. Z jakiej
przyczyny ów ławnik swój protest cofnął? Czy się
obawiał panów albo czy zaszło co innego? Podług
mojego zdania nie potrzebował się ów ławnik bać,
bo przecie nie żyje z pańskiej łaski. Z postępowa
nia tego ławnika są tu ludzie niezadowoleni.
Szopieńczyk.
Górnik! w Tarnogórskiem. Muszę odpowiedzieć
kilka słów na ostatnią korespondencyę tuztąd na
pisaną. Coprawda nie mamy onecnie wójta, bo do
tychczasowy wójt umarł a nowego jeszcze nie
obrano. Ale o jakiem nieporządku w gminie nic
nie wiem. Rządy sołtysowskie w gminie sprawuje
w zastępstwie pierwszy ławnik. Więc nie powin
niśmy się tą sprawą kłopotać za wiele. To jest
jedno.
Co do wyborów gminnych, to zaznaczyć mu
szę, że wybory odbywają się co dwa lata. U nas
u I były się wybory łebskiego roku, tego roku więc
wyborów nie będzie, ale dopiero na przyszły rok
vł marcu. W tedy, to stawimy się znowu wszyscy

jak jetten m-ąz do wyborów i będziemy wybierać
dzielnych mężów.
.
Coprawda i ja nie pochwalam tego, it, jeśli
który ze zastępców urząd złoży albo umrze albo sie
wyprowadzi gdzieindziej, to zwykle czeka się aż do
przyszłych wyborów, bo w ten sposób może sie
zdarzyć, że nawet kilku lub wielu na raz zabraknie
Ale wtedy też przypuszczam, żeby było najlepiej'
gdyby nie czekano przyszłych wyborów, all na
znaczono nowe wybory zaraz, skoro znaczniejszej
liczby zastępców braknie.
My tu w takiem położeniu jednak jeszcze nie
jesteśmy.
Rajca.
2 Pszczyńskiego piszą do „Gaz. Katolickiej", że
w tym powiecie zabrały się urzędy do usu wa
nia z urzędu akuszerek pochodzenia
polskiego, nie władających dostate
cznie niemieckim językiem urzędo
wy m. Korespondencya brzmi w doslownem tłomaczeniu polskiem jak następuje:
„Bozwalam sobie dónieść co następuje: Jak da
lece język polski bywa gnębionym i prześladowa
nym, wykazuje postępowanie przeciw akuszerkom
polskim w powiecie pszczyńskim. Starsze z nich
były swego czasu wedle przepisów rejenc y i wykształcone po polsku i składały wszystkie
późniejsze egzamina (Nachprüfungen) w języku pol
skim. Teraz zostają jednak jedna po drugiej usu
wane jedynie dlatego, że nie umieją dostatecznie
po niemiecku, aby instrukcje, których się dawniej
nauczyły po polsku, przetłumaczyć na niemieckie,
i Prawa do pensy! one nie. mają, ponieważ przy ogło
szeniu prawa o kartach kwitowych liczyły już 40 lat
wieku, a więc dobrowolnie nie mogły lepić. Przy
musowe zabezpieczenie dla nich nie istnieje. Tak
zostały teraz te osoby, które 30 do 40 łat wiernie
poświęcały się dla dobra ogólnego i tysiące nocy
przepędzały dla dobra ogólnego przy chorych po
łożnicach, odepchnięto jako nieużyteczne, ponieważ
dawniej nie nauczyły się po niemiecku
n a mo cy dawniejszych przepisów r ej e n c y i.
„ Każdy robotnik, każda robotnica — mogli le
pić marki, i mają dlatego rentę na starość, odnośnie
rentę na wypadek; im jednak nie było można iść
do pracy, a ich poświęcenia bywają uważane za nic.
W Pawłowicach, w Studzience, usunięto już starsze
akuszerki. Teraz przychodzi kolej na akuszerkę
w Niemieckiej Wiśle (Niem. Wisła ma tyle nie
mieckiego w sobie, że się nazywa niemiecka, tak
jak Niem. Piekary), która 30 lat pracowała w tym
zawodzie. A jak haniebnem i jak bezwzględnem
jest usuwanie z tego urzędu! Naprzód nadesłano
akuszerkom polskiego języka tego roku w styczniu
niemieckie książki instrukcyjne, objętości około 31)0
stronnic, aby się z tychże przygotowały na powta
rzanie egzaminu. Dano im znać, że mają sobie za
kupić nowe instrumenta dla swego zawodu
w wartości około 40 marek. Gdy zaś na dniu 9-go
marca stawiły się do powtórzenia egzaminu w
Pszczynie, oznajmiono jednej, że jak nie umie po
niemiecku, to ma iść za granicę i do Polski; aku
szerkę z Niem. Wisły wykreślono bez wszystkiego
z listy z tern jedynem uzasadnieniem, że jak nie
umie po niemiecku, to musi iść."
Wszelkie uwagi są zbyteczne!
Z Rybnickiego. Na Paruszowcu nie najlepiej
powiodło się agitatorowi socyalistycznemu Wasnerowi, którego podobno obito porządnie. Rybnicki
„Stadtblacik" pisząc o tern, dodaje od siebie, że po
leca usilnie ten środek (to jest bijatykę) do naśla
dowania, w celu zapobiegania socyalistycznym i
wielkopolskim agitacyom.
Tu się więc znowu pokazuje „kultura" nie
miecka, „kultura pięści". Niemcy od rybnickiego
„Stadtblattu", jakkolwiek są tylko przybyszami na
ziemi górnośląskiej, chcieliby tutejszych Polaków,
którzy około dobra ludu pracują, pięścią bić. Toż
to „kultura" dopiero!
Gdyby tak polska jaka gazeta wzywała do
przetrzepywania skóry Niemcom, to nie wiemy, na
jak długo poszedłby jej redaktor do więzienia za
takie wzywanie. Ciekawiśmy więc, co prokurator
powie na to, co napisał rybnicki „Śtadtblatt".
My socyalistów nie pochwalamy; zwalczamy
ich, bo prowadzą całą sprawę ludu na manowce,
bo nie stoją na zasadach chrześciańskich, bo odrzu
cają i potępiają to, co dla nas Polaków i katoli
ków jest najświętsze. Wszelako zwalczając socya
listów, nie mamy zamiaru bicia pięściami lub ki
jami socyalistów; taką „kulturę“ musimy już zo
stawić Niemcom od rybnickiego „Stadtblattu".
— Miasto Rybnik domagało się lepszego
połączenia pocztowego, to jest żeby dowóz przesyłek
pocztowych powierzono liczniejszym pociągom, niż
dotąd. Naddyrekcya pocztowa w Opolu jednak odmó
wiła temu żądaniu, stwierdzając, że ilość przesyłek
jest jeszcze za mała.
' — W Rogoźnie nauczyciel Lamia podczas
ostatnich wyborów do sejmu agitował tak wielce
za kandydatem rządowym, że został wskutek tego
wśród Polaków znienawidzony.
Obecnie Lamia;
jakkolwiek jnż-27 lat w gminie tej siedział, prze
nosi się do Zabrza.
— W no wiecie rybnickim zameldo

wano już ogółem 12 wypadków zachorzenla na
stwardnienie kręgów.
W Dziergowicach w Kozielskiem zgorzała gospo
darzowi Józefowi Makulikowi stodoła z licznymi
sprzętami gospodarczymi.
Suchołony w Strzeleckiem. Młodocianych zło
dziei przydybano na gorącym uczynku. Mają to
być ci sami, co w Mokrołonach rzeźnika okradli, a
ostatnio kupca p. Freyhofera w Strzelcach w nocy
na środę zeszłego tygodnia. Złodzieje ci liczą do
piero po 17 lat. — Rodzice wychowujcie dzieci wa
sze po katolicku i po polsku!
Gospodarz.
Ługniany w Opólskiem. Dziś dnia 20-go b. m.
o godz. wpół do "5 rano wybuchł ogień w stodole
gospodarza Chrystyna Czecha, który zniszczył wszy
stkie budynki gospodarcze i stodołę. Spaliło się
także y phi pszczół i pies. Bydło zostało wyrato
wane, lecz spaliło się wszystko, co leżało na górze.
Gospodarza zbudził ze snu sąsiad, a tenże chcąc
wyciągnąć z palącej się stodoły wóz, poparzył się
tak bardzo na głowie i rękach, że musiano go od
stawić do klasztoru w Opolu.
Ostatnie wiademoścL

Wydalanie Ohorwalów z Prus.
Zagrzebskie dzienniki z wielkiem oburzeniem
donoszą, że z Prus wydalono 72 włościan chorwac
kich, przybyłych tam za pracą.
ISesnowiee.
Fabrykant Schön zamknął fabrykę na dwa
miesiące i żąda, aby robotnicy z honorami wpro
wadzili i przeprosili niemieckich majstrów i urzę
dników; jeżeli tego nie uczynią, wtedy nie otwo
rzy fabryki. — A zysków będzie szukał w ko
minie?
Na kopalni Paryż i innych kopalniach pod’
jęto w środę pracę.

W Warszawie
rzuciło dwóch ludzi nieznanych bombę na patrol
wojskowy na ulicy. 4 żołnierzy i 3 policyantów
zostało pokaleczonych, szyby pobliskich domów wy
padły. Sprawcy uciekli.
12 miliardów
pożyczyła Francya Rosyi.
SaiuordowaMie fcousuia niemieckiego.
W mieście Puebla (Meksyk) były niemiecki
konsul Stein znaleziony został zamordowany w pa
łacu milionera Cuttolone. Stein miał z milionerem
jakieś nieporo zumienie natury prywatnej. Cuttolone
i jego syna aresztowano.
Łiniewiez
podobno zatrzyma się pomiędzy Tsohangtschungiem
i Kirinem, nad rzekami i dwoma kolejami. Oyama
stara się temu przeszkodzić i wszelkiemi siłami dą
ży do Kirinu. Rosyanie cofając się, niszczą mosty
i kolej, wskutek czego Japończycy nie mogą zdążyć
za nimi;
Kuropatkin
został mianowany komenderującym generałem tej
armii, którą dotąd generał Liniewicz komendero
wał. Prosił o to cara, a Liniewicz się za nim
wstawił.

Sprawy towarzystw, zebrania itd.

Halemba. W niedzielę dnia 26 marca o godz. 5-teJ
po południu, odbędzie się nadzwyczajne jeneralne po*
siedzenie związku domów i gruntów, na sali p. Basken
Na porządku dziennym będą ważne sprawy do omówię*
nia, a zzczególnie sprawa zabudowania, która to sprawa
będzie szerzej omówiona przez budowniczego p. Sobo
cińskiego z Bytomia, którego związek posiedzicieli domów i gruntów jako mówcę osobiście zapro<
sił. O jaknajllczniejsze przybycie posiedziciell domów
i gruntów uprasza
Zarząd.
iowe agentury.

W Goduli jest naszym agentem od pierwszego
kwietniab.r.p. Jacek Białas z Kopaniny 1 pro
simy czytelników naszych tylko u niego „Katolika" na
nowy kwartał sobie zapisać. Ban Muck wyprowadzi
wszy się, złożył agenturę.
Już teraz przyjmuję przedpłatę na nowy
kwartał na „Katolika", „Dziennika Śląskiego", „Bracę*
i „Rolnika" i proszę moich szan abonentów, ażeby zachęcali innych do zamawiania tych gazet. Niech więc
każdy namówi jednego abonenta. Ja będę każdemu
dostarczał gazety jak najregularniej do domu,
Książki modlitewne i powieściowe można u mnie na
być po tej samej cenie co w ekspedycyi „Katolika*.
Także zapisuję członków do bytomskiego „Związku
wzajemnej pomocy i kasy na bezrobocie i proszę o li
czne zgłoszenia.
Atoizy Prus, Orzupowice.
Wiadomości handlowe i przemysłowe.

Płaca
„

za 100 rubli „ 100 guldenów -

21 marca.
27 marca.
- 216,15 mrk. — 216,15 mik,
- 170,50 „ -- 170,60 „

Wroclaw, 2¿-go marca. (Ceny targowe).
W markach i fenyStałe ceny ustanowione przez
gach za 100 kg.
deputacyą targową.
piękny I ćtedji | poSieJni
16,00
Tf,io
16,50'
Pszenica biała 17,00
16,40
15,90
„
żółta 13,50
12,TG
13,20
Zyto 16,00
14,80
18,60
Jęczmień 14,20
Owies 13,70
14,80
14,00
Groch „Viktoria"
18,00
16,00
Groch •
«
15,80
14,00
17,50
Rzepik
20,40
21,90
18,90

Leon

Mój syn Wiktor Matula, 20 lat
liczący wyszedł z domu i dotąd nie
wrócił. Ostrzegam więc, aby mu
nikt nie borgował, bo ja za jego
długi me stoję. Franc. Matnia z
Małych Paniowek przy Zabrzu.
Dla hawiarzy

Pieczka

Bielszowice.
Bom

zakupna

w

'

'

stylu

dla towar o w
kolonialnych i łokciowych, garderoby Bla

chłopców i komunikantów, żelaznych

ludowy

gank

ulica Andrzeja (Andreasstrasse) 2 Ł

i odprzedających!

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

ggg
Wielką Ilość resztek
Ul kretonu, satynu, batystu, materyi na koszule
g i wszelkich innych dr u
SB ków bardze tanio. Nie
S rozsyłam próbek. Zwie|H dzehie moich składów
R się poleca.
353
Ul Emil Prager, Rybnik.

8% za tygodnlowem wypowiedzeniem,
&y//o za ćwierćrocznem wypowie
dzeniem, 4% za pólrocznem
wypowiedzeniem.
Od 1—3 włącznie oblicz» się
procenta za cały miesiąc, od 4—16
włącznie jeszcze za pół miesiąca.
Z dalekich stron jak z Westfalii,
Nadrenii itp. można przesyłać oszczę
dności pocztą z dołączeniem 5 fen.
za odniesienie. Przyjmujemy oszczę
dności dzieci od 50 len.
Bank otwarty od 8-12 przed poł. i od 2-4 po poł.

i krótkich, mąki i krup.
Najtańsze i ściśle stale ceny.

Jako środek przeczyszczający krew
polecamy
Aptekarza Steinitza herbatę

rs wre

J

do czyszczenia krwi
paczka po óO fen. i 1.00 m tylko
prawdziwa z stemplem firmy.

we

hezalkohollczne napoje orzeźwiające

—przez lekarzy zalecane
doskonale działające na organizm
do

użycia

w

każdej

porze

roku

Przeciw piegom i plamom wątrol)ianym doskonały środek
maść przeciw piegom
w słoikach po 0.50 i 1.00 mk.
Mydło przeciw piegom
kawałek 50 fen.
Apteka poi orłem

Katowice,
ulica Fryderykowska.

latem ze zimną wodą jako
Manru
i
Drużba-fóapój

Katowicach

w

Telefon 1012

Ułożony podług metody czytania i pisania.

Wszystkie gazety polskie nawołują rodziców, aby pamiętały o nauczaniu,
dzieci czytania i pisania po polsku. Nowy elementarz tak całym układem jak i niską
ceną nadaje się do tego nadzwyczajnie. Polecamy go zatem rodzicom 1 przyja
ciołom dziatwy polskiej.
Cena egzemplarza 25 fen., % przes. 35 fen.

Zamawiać można pod adresem;
„KATOLIK“ w Bytomiu (Beuthen O.-S.)

zimą z gorącą wodą jako

Manru

i

Obuwie

Drużba-Puncz

do komunii św.
dla
dziewczyn i chłopców
♦ a niezmięszane jako ❖
po bardzo tanich cenach
Manru
i Drużba-Likier.
poleca
yiljrei Wachsmann,

Unterzeichneter beftelít permit bei ber Sv. ^oftanftalt in
Podpisany zamawia niniejszem w urzędzie Cesarskiej Poczty

@$empl. „Dziennik Śląski44 au§ Senken D.=S. pro 2. Quartal 1905
egzempl. „Dziennika Śląskiego“ z Bytomia G.-Ś. na 2. kwartał 1905 r.

Sposób ożycia na każdej butelce.
B. Kasprowicz,

Fabryka prawdziwych wódek i

Bytom,
ulica Krakowska nr. 25.
Skład skóry i dom obuwia.

likierów zdrowotnych

(eingetragen in ber 3eitungś«?ireiślift <• unter Dziennik Śląski Ausgabe A.

Crt:
Miejscowość:

...................

3?ame:
Nazwisko:

1 9)larí 60 $f. ift begaijlt. — 1 markę 60 fen. zapłacono.

deserowych i czystych.
Gorzelnia koniaków.
Fabryka bezalkoholicznyćh napoi 1
—
i wjtioanśa soków.
Gniezno

_______

--------- 190 5

beu

........ »»uiiiniuii»».«... .......... ..

^oftamt

$aiferlidje§

(Gnesen).
Kartkę niniejszą trzeba wypełnić i na pocztę oddać. =

Unterzeichneter befteUt hiermit bei ber Ä. ^oftanftalt in
Podpisany zamawia niniejszem w urzędzie Cesarskiej Poczty

ya porę ouaowlaNą
poleca:
l—g Belki Oregery) żela»,

Wszelkiego rodzaju i w różnych wielko
ściach węże gumowe po cenach jak naj
tańszych.
Utto R. Krause
Skład stali i żelaza.
BYTOM G.-S., ulica Tarnogorska nr. 30 a
Telefon nr. 71.

BANK IBM! i mi llfit

ulica terapia nr.
I-sze piętro,
’
udziela
pożyezeK na weksle
a płaci od złożonych pieniędzy:
< od sta za pólrocznom ^powiedzeniem
8'/, °d sta za ćwierćrocznem wypowiedzeniem,
3 od sta za tygodniowem wypowiedzeniem.
Oszczędności przyjmuje się już od 1 marki
począwszy aż do dowolnej wysokości.
Od pieniędzy wpłaconych w pierwszych 3 dniach
miesiąca oblicza się procent za cały miesiąc, od
złożonych w dniach od 4 do 16 za pół miesiąca.

Bank jest otwarty od 8-12 przed poł. i od 2-4 po pot

,

©ęempl.
2*teä Quartal 1905
egzempl. „Dziennika Śląskiego“ z „Pracą“ z Bytomia G.-Ś. na 2. kwartał 1905 r.

cement i gips,
papę i smołę na dachy.

Trzcina do sufitów w matach.
Okucia do drzwi i okien
we wielkim wyborze, jako też wszelkie przy,
bury potrzebne «Sw gazu, wodociągów i kunahzacyi. — Wielki skład
pump piwnicznych, zwykłych i do budowli

_______

(Eingetragen in ber 3eitung3«'j3rei§Iifte unter Dziennik Śląski Ausgabe B.

Gliwicach.
ulica
Dworcowa nr« 2.

Crt:
............ ....U.............................I,....... ■...
Miejscowość:

- .1

díame:
Nawisko:

.U

i iii CO

1 -Hiarf 85 5ßf. ift begabt — 1 markę 85 fen. zapłacono.
Popiół węglany

na wszystkie wlelk. przesie
wany jest z każdodziennych odpadków w więk
szych ilościach do oddania.
Refiektanci niech się zgła
szają do ekspedycyi „Kato
lika" pod w. A. 500.
W Miechvwicaeli
OHM z 14 pomieszkaniami
¡Julii nowo wybudowany z
wolnej ręki do sprzedania.
Wpłata podług umowy. Cena
19 800 mrk. Płatu przynosi
rocznie 1275 mrk. Zgłoszęnia do „Katolika“.______ 340
Posiadłość,
dom mieszkalny z 6 pomie
szkaniami i kuchniami, chle
wem i stodołą, 12 mg. roli
i o mg. łąki jest do sprze
dania pod BielszowicamL
Zgłosz. do „Katolika“, 370,
Do mego handlu towarów
kolonialnych i szynku po
szukuję od 1. kwietnia br.
dziewczynę
przy wolnej stacyi i począt
kowani mytem 7 mk. mie
sięcznie.
Spaniol, Król.
Huta, ulica Bytomska. [371

.......

:

-

ben —------------------------------- ----- 1905

£aiferlid)e§

^Softamt

= Kartkę niniejszą trzeba wypełnić i na pocztę oddać. 5S

Unterzeichneter beftelít hiermit bei ber %. Sßoftanftalt in
Podpisany zamawia niniejszem w urzędzie Cesarskiej Poczty

©Eempl.

2<teS Quartal 1905
egzempl. „Dziennika Śląskiego“ z „Rolnikiem“ z Bytomia G.-Ś. na 2. kwartał 1905 r,

(eingetragen in ber 3eitungS»i]3rei5Iifte unter Dziennik Śląski Ausgabe C.

Ort:
Miejscowość;

díame:
Nazwisko:

'

1 SJiarE 85 ‘ißf. ift befahlt. — 1 markę 85 fen. zapłacono.

ben

____ ______ —— 1905

%aiferlidfes Koftami.

Kartkę niniejszą trzeba wypełnić i na pocztę oddać. Z2Z
Nakł adem i czcionkami „Katolika“ spółki wydawniczo, , oe-r. od. w Bytomiu. - Redaktor odpowiedzialny; Winter Seeelteweki w Bytomiu

