Kosztuje na poczcie kwartalnie 1 m. 60 ten., z odnoszeniem przez
Redakcya I ekspedycya znajduje się w Bytomiu przy ulicy
- listonosza 2 m. (Zeitungspreisliste t 14); u agentów i kolporterów z
Teleiöia Mr. 3.080
Równoległej (Parallelsńrasse) nr. 13. — Od ogłoszeń za 6-cio
odnosz. do domu 1 m. 90 fen., na miesiąc 65 fen., na tydzień 15 len.
łamowy wiersz 15 fen., od reklamy wiersz 40 fen.
Przy sądownem dochodzeniu naszych pretensyl za ogłoszenia przy konkursach, akordach i t. d. wszelkie rabaty upadają.
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Bytom G.-S., czwartek 30-go marea 1905.

Zjazd górników z Prus w Berlinie.

We wtorek rozpoczęły się obrady w domu
organizacyi zawodowych. Obecnych było 7 Pola
ków (pomiędzy nimi poseł p. Królik jako przedsta
wiciel bytomskiego Związku), 38 zastępców chrześcjańskich organizacyi, 8 zastępców Hirsch-Dunckerowskich „Gewerkvereinów“ i 62 z socyalistycznego
„Verbandu". Nie chciano dopuścić pewnego gór
nika z Bytomia, który przybył bez zaproszenia ja
ko przedstawiciel berlińskiego .Yerbandu", lecz w
końcu dopuszczono go do narad. Obecnych jest
kilku posłów, ale
rząd nie przesłał przedstawicieli
ną narady robotników; gdy przed 14-tu
dniami radzili posiedziciele kopalń, to
byli zastępcy rządu obecni.
Pierwszy przemawiał poseł Hue o praw odawstwie względem kopalń.
Przed 50
laty posiedziciele kopalń byli zależni od urzędni
ków, »których im rząd ustanowił po kopalniach.
Wtedy rząd prędzej i łatwiej mógł przeprowadzić
zmianę i poprawę stosunków, bo potrzebował tylko
nakazać — i stało się. Dziś posiedziciele kopalń
mają taką moc, że rządowi stawiają opór i nie chcą
się zgodzić na te przepisy, które sejmowi prze
dłożył.
Prawdą jest, że rząd w nowem prawie górniczem robi pewne ustępstwa dla robotników, ale to
nie . wystarczy, aby usunąć złe stosunki.
.
Przeciw opuszczaniu (zastawianiu)
kopalń trzeba lepszego prawa, n. p. takiego, Ja
kie jest lub będzie w Szwecyi, Belgii i Holandyi.
Fiskus niech poprostu zabiorze kopalnie, które pry
watni właściciele nie chcą wyzyskać. Lepiej, że
fiskus będzie posiadał wszystkie kopalnie, niż żeby
mieli je posiadać prywatni spekulanci.
Nowe prawo górnicze nie wiele poprawi sto
sunki. Robotnicy żądają przynajmniej tego, co już
dawniej mieli, i tego, co już od 40 lat żądały wnio
ski partyl centrowej, wolnomyślnej i socyalistycznej.
Ośmiogodzinna szychta n. p. już dawniej
była zaprowadzoną, a teraz po kopalniach węgla
nie można jej uzyskać; nawet na skrócenie szychty
o pół godziny co parę lat nie chcą się posiedziciele
kopalń zgodzić. Przepisy o skrócenie szych
ty po .ciepłych“ kopalniach lub przod
kach- będą ciągle powodem do sporu, do sprzeczki.
Pracę kobiet po kopalniach należy zakazać.
Kopalnie mogą się obyć bez niej, jak się obywa
pruski fiskus na swoich kopalniach. Chłopców ni
żej 16 lat nie należy zatrudniać na dole — a tu
w obwodzie Mansfeld, po kopalniach kruszcu mie
dzianego, 13 letni chłopcy pracują, a gdzieindziej
15 letni. Dla czego to policja górnicza nie. zakażę
tego? Czy o tern nie wie?
Co do dyn g u, to najlepiej będzie, skoro dyng
zostanie zrobiony na piśmie w o b,e c.n ości
wydziału robotniczego. W tedy nie będzie
samowoli, urywania, kasowania bez wiedzy i zgody
robotnika. Wtedy robotnik będzie mógł rzeczywi
ście żądać porządnej zapłaty, podczas gdy dziś
pracodawca mu dyng wyznacza — i koniec układu
czyli kontraktu.
Kasowanie wózków powinno być
zupełnie
zakazane.
Kontrolerzy z po
między robotników są potrzebni, aby nie było tyle
nieszczęść. Jeżeli kontrolerów nie będzie, to jeszcze
więcej robotników spotka nieszczęście. W Bawary!
i Saksonii kontrolerzy z pomiędzy robotników do
brze, spełnili swój obowiązek. '
’
Nowe przepisy o k nap sz afta eh są konie
cznie potrzebne, aby pracodawcy nie mieli takiej
mocy nad robotnikami, jak dotąd. Przemysł ko
palniany wskutek poprawy stosunków robotniczych
nie upadnie, lecz się podniesie. Robotnicy też" dbają
o dobro przemysłu, bo wiedzą, że od niego zależy
ich byt. Posiedziciele kopalń co prawda lak skarżą
się i lamentują, jakoby przemysł upadał, odkąd lepsze
prawa nastały dla robotników. Tymczasem każdy

wie, że zyski z kopalni są coraz większe, są pod
stawą wielkich majątków, które porobili posiedzi
ciele kopalń. Góitdcy nie żądają nadzwyczajnych
dobroci, lecz tó co im konieczne potrzebne do życia
i zdrowia. Ządaiją równouprawnienia wobec prawa.
Co się górnikom -dostanie, to wyjdzie wszystkim na
korzyść. Jeżeliby, górnikom nie dano, co koniecznie
po.trzeba, będą o to walczyli i wywalczą z czasem
czego sobie życzą.
Związek chrześciańskich górni
ków w Austryi nadesłał telegram z życzeniami.
Następnie mówił delegat p. Köster o opusz
czaniu kopalń. W obwodzie westfalsko-nadreńskim połączyły się kopalnie węgla w jeden
związek. Zarząd tego związku na mocy kontraktu
podpisanego przez prawie wszystkich posiedzicieli
kopalń, sprzedaje węgiel i koks i wyznacza kopal
niom, ile każda z nich ma dostarczyć i wydobywać
węgla. Po wielkich kopalniach kosztuje
centnar węgla przeciętnie liczęc mniej, niż po ma
łych. Dla tego .członkowie związku kopalń wolą
wydobywać węgiel po większych kopalniach, niż po
mniejszych, bo większe kopalnie przynoszą im wię
kszy zysk od centnara. Wskutek tego opuszczają
(zastawiają) małe kopalnie. Robotnicy z opuszczo
nych kopalń: zwykle nie chcą się daleko wyprowa
dzać, mianowicie, jeżeli mają chałupę albo rodzinę.
Szukają przeto pracy na pobliskich kopalniach.
Pracodawcy mają więc robotników za nadto, i dla
tego obniżają zarobki.
Przytem starsi robotnicy
nie mogą znaleźć pracy. Cóż wydalony robotnik
po 20 lub więcej latach pracy ma robić?
Mówca żąda, aby statut związku
kopalń był dopiero wtedy ważny, jeżeli go rząd
zatwierdzi.
Rząd na pewno takiego statutu nie zatwierdzi,
któryby robotników i gminy krzywdził przez opu
szczanie kopalń.
W obradach nad wnioskiem mówcy niektórzy
żądali, aby fiskus zabrał opuszczone ko
palnie. Wtedy zysk z skarbów ziemi wpłynie
do kasy państwa i wszyscy obywatele będą z tego
coś mieli, a nie tylko posiedziciele kopalń; W An
glii górnicy również żądają, aby fiskus zabrał ko
palnie.
Inni mówcy jednak zwracali uwagę na to, że
na fiskalnych kopalniach stosunki nie wszędzie są
najlepsze. Fiskus mógłby również kopalnie ząstawić. Fiskus też uciska robotników, daje niskie za
robki itd.
W końcu zgodzili się delegaci na wniosek p.
Kostera.

O długości szychty i nadszychtach
mówił delegat p. Husemann. W dawniejszych wie
kach szychta po kopalniach była ściśle przepisana
(ogratiiczoni) i trwała po części tylko 6 go
dzin. Nadszycht nie wolno było robić. Robotnicy żądają 8-godzinnej szychty wraz z zjazdem
i wyjazdem. Szychta trwa 9, 1U, nawet llh/a (na
Slązku jeszcze dłużej) godzin. Rząd chce szychtę
ograniczyć według ciepła, ale doświadczenie po
ucza, że takie przepisy mało skutkują, bo praco
dawcy je omijają. Zresztą zdrowie górników nie
zależy tylko od ciepła, ale od długości szychty, od
zarobku, „cola", wody, gazów, kurzu węglanego itp.
Wielka liczba chorych i coraz krótsze życie górni
ków są dowodami na to, że tak dalej pozostać nie
może., Udzie 8-godzinną szychtę zaprowadzono,
tam kopalnia jeszcze większe zyski daje, niż
przedtem.
Mówca żąda,, aby od 1 października 1905 po
wszystkich kopalniach węgla czarnego i rudy cyn
kowej i żelaznej szychta trwała 8*1*o
i/., od 1 stycznia
w
1907 tylko 8 godzin; po kopalniach węgla bru
natnego od 1 października 1905 ma szychta trwać
10 godzin, od 1 stycznia 1907 tylko 9, od 1 sty
cznia 1910 tylko 8 godzin. Po mokrych przodkach
lub tam, gdzie jest ciepła 28 stopni Celzyusza ma
szychta trwać 6 godzin. Zjazd i wyjazd mą być
wliczony. Nadszychtv i niedzielne szychty wolno
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ma być robić tylko w razie nieszczęścia, gdy cho
dzi o ratunek ludzi, o reparaturę szybu, o zawale
nie ganku lub inne nadzwyczajne przeszkody. Je
żeli rząd i sejm na te żądania się nie zgodzą, musi
nastąpić walka ze strony górników, którzy już mają
dosyć tej niedoli.
Na tern skończyły się obrady wtorkowe.

O karach
będzie mówił delegat p. Regulski i przedłoży taki
wniosek:
Zjazd delegatów górników w Prusach, obradu
jący w Berlinie, jest zdania, że kary wymierzane
górnikom są za surowe, że stale ich jątrzą
i drażnią, i że w drodze ustawodawczej winny być
obniżone tak, żeby były sprawiedliwemu
Paragraf 80 d projektu rządowego przedłożo
nego sejmowi pruskiemu, odnoszący się do karania
górników, żadną ,miarą nie odpowiada ich życze
niom, mianowicie nie usuwa samowoli przy wy
miarze kar.
Prosimy dlatego, żeby rząd pruski i pruskie
ciała prawodawcze nadały pierwszemu ustępowi pa
ragrafu 80 d następujące brzmienie:
Kary pieniężne nie powinny nigdy przenosić
sumy 50 fenygów. Za czynne jednąk znie
wagi, za poważne wybryki przeciw dobrym oby
czajom, za naruszenie przepisów, ustanowionych dla
utrzymania porządku i ubezpieczenia przed nie
bezpieczeństwami, zachodzącemi w zawodzie górni
czym, wreszcie za naruszenie przepisów niniejszej
ustawy oraz odnośnych przepisów ustawodawstwa
rzeszy, można wymierzyć karę pieniężną w wyso
kości połowy przeciętnego dziennego
zarobku robotnika.
Wszakże przy wymierzaniu kar, przenoszą
cych 1 markę, winien być przed tern słuchany
wydział robotniczy.
Kary pieniężne, wymierzone robotnikowi w
ciągu miesiąca, nie powinny przenosić przecięciowego zarobku dziennego ostatniego okresu zarob
kowania.
Przepis ten nie narusza prawa właściciela ko
palni do żądania odszkodowania za poniesione stra
ty. Wszystkie grzywny (kary pieniężne) muszą
być użyte dla dobra górników i powinny płynąć do
mającej się założyć kasy zapomogowej;
Kasą zapomogową zarządzają albo wydział ro
botniczy albo komisya, wybrana przez robotników
w drodze tajnych wyborów.
Jeżeli zarządy kopalni nie płacą wcale składek,
to nie mają też żadnych praw administracyjnych
w kasie zapomogowej. Właściciele kopalń nie mo
gą w niej mieć więcej ławników niż połowę, nawet
choćby płacili większą sumę składek.
Sprawozdanie z dochodów i rozchodów tej kasy
należy ułożyć w formie przepisanej przez wyższy
urząd górniczy. Po czterotygodniowem wywieszeniu
na widocznem miejscu należy je przedłożyć wyż
szemu urzędowi górniczemu.
Walne zebranie związku „Sokołów"

odbyło się w niedzielę, 26 marca br., w Poznaniu.
Przybyło 53 delegatów. Zatwierdzono przyjęcie 43
nowych gniazd, których jest razem 126 z 5482
członkami, to jest o 1365 więcej, niż w roku ze
szłego. Liczba ćwiczących na zlotach wynosiła
1112. Delegat berliński ubolewał, że wydział po
leca niemieckiego fabrykanta sprzętów.
Wydział
oświadczył, iż nie znalazł odpowiedniego dostawcy
polskiego. Dochód „Związku" wynosił 4783 mk.,
wtem 2500 mk. daru od „Sokołów" z Galicyi, a z
roku poprzedniego pozostało 1226 mk., razem 6008
mk. Wydano na sprzęty dla słabszych gniazd
1181 mk., na podróże naczelników okręgowych i
naczelnika związku 1000 mk., na druki 655, porto
172 mk., myto sekretarza Karola Rzepeckiego 100
marek. Skarbnikowi udzielono pokwitowania.

Parlament niemiecki.

Stosunki w Rosyi.

W wtorek żądał konserwatysta hrabia Kanitz,
aby rząd od 1 lipca br. żądał zawsze natychmia
stowej zapłaty cła na zboże itd., aby handlarze nie
mogli tyle zboża sprowadzać do kraju, skoro cło
płacą dopiero wtedy, gdy z magazynu wydobywają
zboże. Sekretarz skarbu baron Stengel oświadczył,
ée rząd w jesieni powie, czy tak będzie postępował,
jak poseł hrabia Kanitz żąda. Następnie uchwalił
parlament, że państwa mają do kasy rzeszy (cesar
stwa) o 53% milionów mk. więcej zapłacić na woj
sko, flotę itd. Sekretarz skarbu baron Stengel te
mu się opierał, bo mniejsze państwa nie mogą za
płacić tyle pieniędzy.
Wydatki rzeszy niemieckiej na rok przyszły
ustanowione zostały przez komisyą parlamentu na
2180167169 marek. Komisya skreśliła z żądań rzą
dowych 61139731 mk. Na pokrycie jednorazowych
nadzwyczajnych wydatków zaciągnięta będzie poży
czka w wysokości 191471413 mk.
Na tern skończyły się drugie narady (czytanie)
nad wydatkami i dochodami.
Następnie uznał parlament za ważne wybory
kilku posłów, pomiędzy nimi wybory pp. JantyPołczynskiego z Prus i Faltina w PszczyńskoRybnickiem.

Z Petersburga

Sejm

pruski.

Izba panów zgodziła się na pewne części
etatu czyli spisu dochodu i wydatków.
Izba posłów obradowała dalej nad
nowem prawem górniczem.
Wolnomyślny poseł Wolff oświadczył się za
prawem. Rząd musi się wmięszać do sporu pomię
dzy pracodawcami i robotnikami.
Socyalistów w
wydziałach robotniczych nie trzeba się obawiać.
Wolnokonserwatysta baron Zedlitz zwalczał niektóre
wnioski rządu, bo się obawia wpływu socyalistów
i polskich robotników a przemysł będzie szkodę
miał. Żądał, żeby komisya zbadała prawo. Wy
wody jego zwalczał poseł Korfanty, który następnie
zaznaczył, iż nowe prawo górnicze powinno być
lepsze, niż rząd chce. Przez swoje postępowanie
fiskus pomaga tylko socyalistom na Górnym Ślą
sku. Przeciw temu twierdzeniu i innym wystąpił
główny naczelnik górniczy von Velsen,
który
oświadczył, że fiskus socyalistów w pracy nie ścier
pł, lecz ich wyrzuci. Centrowiec Brust żądał skró
cenia szychty po wszystkich kopalniach, a nie tyl
ko po ciepłych, i kontrolerów kopalń. Posłowie
Hilbck (nacyonałliberał) i Vorster (wolnokonserwatysta) bronili pracodawców w obwodzie westfalskim.
Minister Möller odpierał zarzuty przeciw rządowi.
Następnie oddano nowe prawo górnicze komisyi.
Wice!

Uczcie dzieci czytać i pisać pa polsku/

BABOIA.
Bożeny Némcowé. Tłom, z czeskiego Paweł Rybok.
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donoszą, że nie wiadomo, gdzie się obecnie znaj
duje wielki książę Aleksy, naczelnik floty rosyj
skiej. Po zamachu na wielkiego księcia Sergiusza
wielki książę Aleksy znikł z Petersburga. Opowia
dano już wówczas, że car kazał mu opuścić Rosyę,
co równałoby się wydaleniu. Jako powód tego roz
porządzenia podawano, że wielki książę Aleksy po
pełnił kilka omyłek, zwłaszcza przy zakupcie okrę
tów wojennych. Mówiono początkowo, że wielki
książę Aleksy wyjechał do Paryża i na francuską
Riwierę, gdzie go jednakże nie ma.

Rozruchy.

W Jałcie splądrowano prawie wszystkie
magazyny i składy wódki, jako też urząd policyjnyKilka magazynów podpalono. Oczekują przybycia
wojska. Urzędu pocztowego strzeże wojsko. Rada
miejska zebrała się na nadzwyczajne posiedzenie.
Naczelnik policyi w Jałcie został zraniony.
Do
Jałty wysłano okręty wojenne z marynarzami i
trzema oddziałami wojska. Rada miasta Jałty po
dziękowała tym osobom, które podjęły się obrony
obywateli w chwili, kiedy policya okazała się zu
pełnie niezdolną do bronienia bezpieczeństwa oso
bistego i mienia ludności. Uchwaliła zorganizować
samoobronę.
W powiecie Nieżyńskim w gubernii czer
nichowskiej wybuchły rozruchy po wsiach. Wy
słano tam wojsko osobnym pociągiem. Skutkiem
strejku trzytygodniowego nowego rosyjskiego towa
rzystwa hutniczego w Jazówce, warsztaty tego
towarzystwa zamknięto na czas nieograniczony, 4000
robotników warsztatowych, oraz kopalnianych po
wróciło do swych domów, otrzymawszy należne im
zarobki.
Niezadowolenie w G-ori przybiera co
raz ostrzejszy charakter i rozszerza się.
Gospodarze w Semogoni uchwalili zabrać
grunta właścicieli posiadłości ziemskich.
Koło stacyi Michajłowo zgromadzenie go
spodarzy i robotników uchwaliło celem wymuszenia
swoich żądań na władzy, popalić budynki admini
stracyjne po wsiach.
W Ruisi uszkodzono cztery młyny wodne,
o które toczył się spór między gospodarzami a wła
ścicielami dóbr.
Z Koczan telegrafują, że tamtejsza ludność
znajduje się w powstaniu. Rosyjscy mieszkańcy
uciekają.
_
Z Królestwa Polskiego.
Zamachy socyalistów w Warszawie
na naczelnika policyi Nolkena i w stacyi policyjnej
na Pradze udały się. Był spisek. Na Pradze rzu-

Hektor wstydząc się kary przed młodszymi ko
legami z spuszczoną głową wbiegł do sieni. Ba
bunia zaś tak rzekła:
— Nie lepszy ojciec od syna!
Hektor był bowiem ojcem Sułtana, który
swego czasu Babuni zagryzł tyle pięknych kacząt.
Popas się skończył. Drób się rozszedł. Dzieci
otrzymały od Franciszka i Wojciecha piękne pawie
pióra, pani kumotra dała Babuni tyrolskich jaj na
podsadzenie, pan leśniczy przewiesił flintę przez
ramię, zawołał na Hektora, poczem wszyscy opuścili
gościnny dom.
Sarna szła za nimi jak pies. U stóp góry po
żegnała się pani kumotra i wróciła z dziećmi do
domu. Przy moście podał pan leśniczy Babuni opa
loną prawicę i udał się do boru. Jan długo zanim
spoglądał, nareszcie tak się odezwał do Baśki:
— Jak będę jeszcze trochę większy, pójdę do
pana Beyera w naukę i będę także chodził na sta
nowisko.
— To chyba pan Beyer będzie musiał kogo
z tobą posełać, bo się boisz leśnych djabłów i ogni
stych mężów, — pośmiewała się Baśka.
— Co ty wiesz! — gniewał się Janek, — gdy
będę większy, to się bać nie będę.
Babunia przechodząc obok tamy, spojrzała na
omszony pniak i myśląc o Wikci, głęboko west
chnęła:
— Biedna dziewczyna!

cono bombę, aby wywabić Nolkena z biura i bom
bą go zabić.
Sprawca zamachu na Pradze otrzymał ranę w
brzuch, ale zdołał uciekać. Policyant Gaplejewics
puścił się za nim w pogoń. Wtem sprawca zama
chu odwrócił się nagle, strzelił z rewolweru kilka
krotnie na ścigającego go policyanta i zranił go
ciężko. Gaplejawicz zmarł. Wtenczas atoli pochwy
cono sprawcę zamachu i przewieziono pod silną
strażą do szpitala wojskowego. Wzbrania się on
wyjawić swoje nazwisko i powtarza tylko, że jest
socyalistą.
Sprawca zamachu mówi
po rosyjsku. Aresztowano także jego wspól
nika.
Wskutek wiadomości o zamachu rzeczywiście
Nolken pojechał na Pragę. Naprzeciw zamku kró
lewskiego, nieznajomy rzucił wielką okrągłą bombę,
która uderzyła w tylne koło i wybuchła. Doroż
karz spadł z kozła, rotmistrz Szepel został ogłuszo
ny, ale nie doznał uszkodzenia. Natomiast oberpolicmajster Nolken otrzymał od ułamków meta le
wych liczne rany na twarzy, na piersiach, na ręku,
na nodze i na szyi. Także lewe oko zostało uszko
dzone. Odwieziono go do domu. Tam krząta się
około niego ośmiu lekarzy, między innymi profesor
Kosiński. Stan jego nie uchodzi za niebezpieczny.
Wybuch bomby podruzgotał szyby w przejeżdżają
cej kolejce i zranił 16-letnią dziewczynę. Sprawcę
zamachu ścigał i schwycił tajny agent Kurakin,
ale udało mu się wyrwać z rąk jego. Wtenczas
puścił się za nim w pogoń policyant Gawryłow.
W dzielnicy nad Wisłą atoli nieznajomy sprawca
strzelił do niego dwa razy z rewolweru i położył
go trupem, sam zaś uciekł.

Wojna rosyjsko-japońska»
Japończycy

ukończyli budowę 25-ciu torpedowców o szybkości
34 węzłów. W porcie Jokosuka ukończono budowę
czterech łodzi podwodnych, w Sasebo — dwóch.
Budowa innych trwa w dalszym ciągu. Istnieje za
miar rozstawienia tych łodzi w czasie przepływa
nia floty rosyjskiej przez zatokę Koreańską i La
Perusa.
Japończycy wynajęli około 100 statków chiń
skich do przewozu drzewa z Ladungen do Czemulpo. Z Czifu prawie codziennie odpływają statki z
żywnością do Dalnego i Portu Artura.
Z

Berlina.

.— Najściślej tajne rozporządzenie
wydały w ostatnim czasie pruskie władze admini
stracyjne o śledzeniu i nadzorowaniu
księży — czytamy we „Wielkopolaninie".
Niższe władze pruskie administracyjne otrzy
mały od wyższych nakaz badania przez pośredni-

— Dla czego zabieracie ze sobą chustkę?
Wszak padać nie będzie; niebo jest pogodne! —
zapytała pani Proszkowa.
— Człowiek jest jak bez rąk, gdy nic nie
niesie; jest to moim zwyczajem, mieć coś w ręku!
— odpowiedziała Babunia.
(Skręcili koło ogrodu na wązką ścieżkę.
— Idźcie jedno za drugiem, abyście w rosie
ubrań nie zmoczyli. Ty, Baśko, idź przodem, ja
poprowadzę Adelkę, bo jest nieuważna, — rzekła
Babunia, biorąc za rękę Adelkę, która z wielkiem
upodobaniem po sobie spoglądała.
W ogrodzie grzebała „Czarna*, Adelcina kura,
ostatnia z czterech, które Babunia dzieciom z gór
skiej wioski była przywiozła. Staruszka kurę tak
oswoiła, że brała dzieciom z ręki ziarno, a za każ
dym razem, gdy zniosła jajo, przychodziła do Adelki
po kawałek bułki, który dziewczynka od śniadania
dla niej odkładała.
— Idź do mamusi. Czarna; zostawiłam ci ka
wałek bułki. Idę do księżnej pani! — wołała Adelka
do kury, która, jakoby nic nie rozumiała, kłusem
się do dziewczyny puściła, chcąc ją dziobać w su

— Chwilę się jeszcze zatrzymajcie, tyle co dro
biu zasypię, odprowadzę was potem ku dolinie, —
prosiła pani kumotra i Babunia zaczekała.
— Ą ja pójdę z wami do mostu, bo muszę
jeszcze iść do lasu, — rzekł leśniczy, wstając
od stołu.
Pani kumotra pobiegła po ziarno i po chwili
odezwało się w podwórzu głośne wołanie; »Put, put,
put, put!" i drób zlatywał się z wszech stron.
Babunia stała z dziećmi w progu i pilnowała
malców, aby nie spłoszyły drobiu, na który z widocznem upodobaniem spoglądała. A było na co
patrzeć! Widziała białe i siwe gęsi z gąsiętami,
kaczki i kaczęta, potem kaczki czarne, „turczynkami" zwane, piękne kury własnego chowu, tyrolki
o wysokich nogach, kury z czubkami, pawie, perłówki, indyczki z indykiem, który wrzeszczał i na
kienkę.
.
T .
...
— Czy me widzisz, głupia, że mam białą sujeżał się, nareszcie przeróżne gołębie. Wszystko to
•kienkę?
Sssia... śssial... — odpędzało „Czarną*
zleciało się na jedną gromadę, pchało się do ziarna,
dziewczę,
lecz kura nie odeszła, poty jej Babunia
deptało, skakało jedno przez drugie, podłaziło pod
chustką
w
skrzydło zlekka nie uderzyła.
brzuchem, przełaziło przez plecy, a wróble, uliczniki,
napełniwszy sobie dobrze żołądki, skakały głupim
Nie uszli jeszcze daleko, a tu — o biada! —
zagrażało świątecznym ubraniom nowe niebezpie
gęsiom i kaczkom po grzbietach. Niedaleko sie
VII.
czeństwo. Z tamtej strony potoku biegły ku nim
działy w trawie króliki, wesoła wiewiórka, z wy
oba psy, a przepłynąwszy wodę, otrzęsły się tro
Na drugi dzień przed południem wybierała się
prostowanym jak szyszak ogonem nad głową, przy
chę na brzegu i jednym susem znalazły się przy
Babunia z dziećmi do zamku.
patrywała się ciekawie z wysokiego kasztana. Na
— A zachowajcie mi się dobrze! — przykazy
plocie siedział kot* śledząc ohciwem okiem za wró
Babuni.
wała matka, wyprowadzając dzieci za próg, — w
blami. Baśka głaskała sarnę po głowie. Psy le
— A wy zatraceńcy! Kto po was posłał?
Odchodzicie natychmiast! Precz, precz! — wołała
zamku niczego nie ruszajcie, a księżną panią w rękę
żały spokojnie obok dzieci, widząc u pani komotry
pręt w ręku. Lecz gdy czarny kogut puścił się
pocałujcie!
rozgniewana Babunia.
Gniewny głos i podniesiona groźnie ręka wstrzy
w pogoń za gęsią, która mu była wzięła ziarnko
— Już się lam jakoś sprawiemy! — sumitomały psy, które z niemałem zdziwieniem spoglą
L przed samego dzioba, i biedna uciekając prze
wała się Babunia.
biegła Hektorowi tuż »przed nosem, psisko dłużej
Dzieci były wystrojone jak kwiaty, a i Babu
dały na Babunię, myśląc zapewne:
nie wytrzymało i chapnęło za kogutem.
nia była w świątecznem ubraniu. Miała brunatną
— Co to ma znaczyć?
— Patrzcie na tego osła! Jeszcze mu się na meluzankę, biały fartuch, adamaszkowy kabatek
(Ciąg dalszy nastąpi).
stare lata igrać zachciewa. Masz na pamiątkę! — . niebieskiego koloru, czepiec na głowie, na szyi
1 granaty z talarem. Pod pachą trzymała chustkę.
zawołała kumotra i świsnęła go prętem.

łów usposobienia księży, zapatrywań
ich politycznych, działalności społe
cznej itp.
Badań tych mają dokonywać osoby, z któremi
aę księża spotykają — a więc osoby nieurzędowe.
■
Oczy i uszy urzędowe, półurzędowe i nieurzę
dowe — pisze „Wielkopolanin" — zwrócone są za
tem na naszych księży, wiemy, że w działalności
naszych księży nie ma nic, co potrzebaby ukrywać,
lecz ponieważ rozciągnięto taką kontrolę — to owi
kontrolerzy korzystać będą z każdego nic nie zna
czącego słówka.

Wiadomości ze świata.

- Bałkan. Rząd turecki wysłał pismo do mo
carstw, w którem oskarża Bułgaryę o popieranie
powstańców w Macedonii. Tam podobno 50 tysięcy
Bułgarów czeka na rozkaz głównego komitetu po
wstańców. Bulgarya oświadczyła, że nie popiera
powstańców.
Z Krety. 600 ludzi zjawiło się w okolicy
Therisso. Cel zjawienia się jej nieznany. Między
narodowe wojska w koszarach, czekają rozkazu wło
skiego naczelnego komendanta.
Nowinki.
Pociąg najechał furmankę
pod Bordo we Francyi. Trzy osoby, jedna kobieta
i dwoje dzieci, zostali zabici; trzy osoby ciężko
ranne.
Straszne morderstwo
popełnione zostało w Landau. W poniedziałek rano
znaleziono tam żonę robotnika Braunera, matkę
trojga drobnych dzieci, zamordowaną na ulicy. Jest
podejrzenie, że morderstwa dokonał mąż w przyłśtępstwie zazdrości.
75 tysięcy osób obcych
¡przybyło już do Lizbony, aby uczestniczyć w przy
jęciu tamże cesarza Wilhelma. Hotele są przepeł
nione, na ulicach tłumy ludu utrudniają ruch wo1 zowy, ceny żywności są strasznie wysokie.

Głośny pisarz francuski
Juliusz Verne umarł w Paryżu. Miał on sławę
európejską, gdyż dzieła jego tłomaczone były na
wszystkie nieomal języki. Pisał on powieści fantastydzno-przyrodnicze, jak n. p. „ Podróż do środka
ziemi“, „20 tysięcy mil pod powierzchnią morza",
„Podróż na księżyc", „Zamek karpacki" i wiele in
nych. Juliusz Verne znał przyrodę i jej prawa,
przeto fantazye jego oparte były na podstawach na
ukowych. Zasługa więc jego leży w tern, że przez
powieści swoje szerzył naukę i rozbudzał zamiło
wanie do niej. Młodzież szkolna francuska zbiera
składki 10-centowe na pomnik dla Vernego.
Nieszczęście na kolei elektrycznej
podmiejskiej zdarzyło się w Nowym Jorku wskutek
zderzenia się dwóch pociągów. Około 100 osób jest
rannych, przeważnie kobiet i dzieci.
Kierownik
motoru został zabity.
Okropną śmiercią
[zginął zamieszkały w Bochum przy ulicy Dysel[dorfskiej nr. 20% strycharz O ton Kramer. Przy
szedłszy w nocy w nietrzeźwym stanie do domu,
wyszeił oknem na dach i tamże do snu się ułożył.
Zasnąwszy, spadł nagle na kolczasty płot, tak iż
zakończenia płotu głęboko w brzuchu mu ugrzęzły.
Przywołany lekarz uwolnił go ze strasznego poło
żenia, lecz zaledwie odwieziono go do lazaretu, żyć
przestał.
Tanger.
Korespondent angielskiej gazety
„Timesa"
Harris został w poniedziałek wieczorem na jednym
z placów miasta zraniony nożem przez Marokań
czyka Rissy. Rana jest lekką, gdyż nóż utkwił
na zegarku.

„Polska bezczelność“.
Jeden z kupców warszawskich otrzymał z To
runia od pewnego tamtejszego kupca w odpowiedzi
na posłane mu cenniki list następującej treści:
„Podziwiam pańską bezczelność, że pan mnie, człon
kowi Ostmarken-Vereinu przysyła swój cennik!
Nie mam nawet słów na dostateczne określenie pol
skiej bezczelności, Voigt“.

Ze

Ś9ązka.

Bytom. Radni miasta na ostatniem posiedzeniu
rozprawiali nad ogólnym spisem wydatków i do
chodów miasta Bytomia czyli nad etatem, który w
końcu prawie bez poprawek został przyjęty. Przy
tej sposobności wielu radnych wyrażało rozmaite
tyczenia i zażalenia,
1 tak jeden ri dny żądał lepszego czyszczenia
ulic i lepszego wy s ..Kolenia policyantów. Inny ra
iny żądał zbudowania ustępów czyli wychodków
'.a bulwarze i w parku, dalej żądał zbudowania
iromenady czyli drogi pieszej z Bytomia do Mtęjkiej Dąbrowy, a w końcu się zalil na swędy i dy
ny, jakie sie daia
znaki mieszkańcom Bytomia.

Inny radny również przeciw dymom występował,
które obniżają zdrowotność w mieście. Inny radny
znowu żądał, aby miasto przy udzielaniu koncesyi
na wyszynk staram się o to, by w nowokoncesyonowanych szynkach sprzedawane były także napoje
bezalkoholowe; tenże radny dalej żądał, aby, ze
względu na mające nastąpić pomnożenie kawaleryi
o 28 szwadronów, miasto starało się u ministrado
uzyskanie ‘dla Bytomia konnej załogi wojskowej.
W końcu inny jeszcze radny żądał wcielenia do
miasta Bytomia gminy Rozbarku.
Nadburmistrz odpowiadając na te rozmaite ży
czenia, zaznaczył co do policy anto w, że pełnią oni
służbę zadowalająco i nie można od nich więcej
wymagać. — Sprawa wcielenia Rozbarku do Byto
mia jest bardzo ważna; sprawa ta w jakibądź spo
sób musi być uregulowana. — Co do dymów i swę
dów w Bjtomiu oraz wychodków, to będzie się
magistrat starał o zadośćuczynienie tym życzeniom.
W końcu na wniosek ze strony radnych po
stanowiono obniżyć komunalny podatek
od dochodu o 10 procent, tak, że w roku bie
żącym, zamiast 160 procent, będzie się płaciło 150
procent od dochodu.
— Dzieci, które już szósty rok ży
cia ukończyły, powinny być od kwietira do
szkoły zaprowadzone, co rodzicom i wychowawcom
przypominamy. W Bytomiu przyjmowane będą
dzieci w poszczególnych szkołach w dniach 3 14
kwietnia od godz. 8 do 11 rano; w innych miej
scowościach mniej-więcej tak samo dzieci do szkół
przyjmowane będą. Ña osobne życzenie rodziców
mogą być przyjętemi do szkół także i te dzieci,
które dopiero w czasie do dnia 1 października br.
szósty rok życia skończą, jednakże dzieci takie
muszą już być i cieleśnie i umysłowo rozwinięte
odpowiednio.
— Śledzie będą tanie! Na wybrzeżach
pomorskich i holsztyńskich połów śledzi jest tego
roku nadzwyczaj obfity. 'Wyłowiono takie ilości
śledzi, że ceny za nie spadły na miejscu bardzo,
tak, że w ostatnich dniach sprzedawano na miej
scu 80 sztuk śledzi za 10 lub najwyżej za 15 fenygów.
Chropaczów. Na ostatniem posiedzeniu zastęp
stwa gminy wybrano komisyę, która ma oszacować
wartość posiadłości obywateli i huty
i zastanowić się nad tern, czy należy zaprowadzić
podatek gruntowy od wartości (dotąd
fiskus, kataster oszacował). Do komisy! należą pp.
Schirokauer, W einert, Binas, Lück i Franciszek
Kowolik. Zastępstwo gminy nie zgodziło się na
ustanowienie rewizora rachunków gminy. Inspektor
kopalni p. Lück wytoczył gminie proces o to, że
może zostać wybranym do zastępstwa gminy, po
nieważ twierdzi, iż posiada pół chałupy księcia Donnersmarcka. Gmina oddała proces pewnemu adwo
katowi w Bytomiu. Etat czyli spis dochodów i wy
datków gminy był wyłożony do 25 marca r. b.,
i każdy mógł do niego zajrzeć, ale nikt z obywa
teli tego nie uczynił. Trzeba na tablicę w urzędzie
zaglądać, bo tam są ważne rozporządzenia wywie
szone. Zastępstwo gminy zgodziło się na to, że
ulica z bytomskiej ulicy na ulicę hutniczą zostanie
wybudowaną naokoło nowego kościoła, tak jak so
bie tego zastępstwo parafii życzy. Następnie uchwa
lili zastępcy zaciągnąć 81000 mk. pożyczki, aby
gmina mogła zapłacić za grunt zakupiony od na
stępujących obywateli: pp. Zgryska 15 000 m., Pi
tas 30 000 m., Ficek 9500 m., Ñeugebauer 8500 m.
i za urządzenia ulic kowalskiej (tichmiedestrasse)
3000 m., lolwarkowej (Vorwerkstr.) i Sedanowej po
7500 m. Posiedzicielowi p. Jendreckiemu nie daro
wano 342 m. podatku od sprzedaży gruntu. Dó
komisyi, która ma się zajmować wyborem sołtysa,
wybrano pp. Kesslera, Schirokauera, Weinerta, Biniasa i Kowolika.
Świętochłowice. Na ostatniem posiedzeniu za
stępców gminnych podano do wiadomości, że sto
sunki pieniężne gminy nie są piękne. Podatki
gminne obliczono na 230 procent od dochodu, 250
procent od nieruchomości i również 250 procent od
wyszynku. Największy wydatek w gminie powo
dują szkoły,
bo pochłaniają w roku bieżącym
70 000 marek.
— W tutejszym protestanckim zbo
rze skradziono przed kilku dniami różne przed
mioty srebrne. Obecnie skradzione rzeczy znalazł
pewien obywatel; zakopane były na polu przy
ulicy Szarloty. Rzeczy oddano na policyi, która
eż już podobno wpadła na trop złodzieja.
t
—Kupcowi p. Kolisko skonfiskowała
policy a za około 700 marek napojów i trunków roz
maitych, które podobno miał sprzedawać, jakkol
wiek
koncesyi
na sprzedaż
takich
napojów
nie miał.
Katowice. Ucieczka dezerterów z Ro
sy!, przeważnie żydów, rozpoczęła się- na nowo od
chwili, gdy rząd rosyjski powziął zamiar dalszej
obszernej mobihzacyi. W tych dniach między Mi
lo wicami a Małą Dąbrówką przeprawiło się naraz
około 60 chłopa przez pograniczną rzekę Brynieę.
Uciekinierzy podążają zaraz dalej do Anglii lub
Ameryki. 1’ieniędzy zwykle poddoslatkiem mają
przy sobie.

.
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— W Z a w 0 d z i u socyaliści zaczynają zno
wu ze strój kiom murarzy. W tych dniach
agitatorzy socyalistyczni namawiali pracujących
przy pewnej budowli murarzy do zawieszenia-pracy.
Jednakże nie udało im się robotników do strejku
nakłonić. Ludzie jeszcze mają świeżo w pamięci
wielkie niepowodzenie strejku budowlanego ze ze
szłego roku, i chyba teraz niełatwo dadzą się do
strejku namówić. " Do strejku potrzeba dobrej organizacyi i pełnej kasy, a jednego i drugiego mura
rze górnośląscy nie posiadają. W każdym razie
radzimy murarzom organizować się, ale nie u socy alistó w, jeno w bytomskim Związku wzajemnej
pomocy! Do niego wszyscy robotnicy górnośląscy
należeć powinni!
— Projekt kanałizacyi miasta Katowic
obejmuje zarazem kanalizacyę Załęża. Ma to niby
być wspólna kanalizacya. Przeciw temu jest cała
gmina załęzka, która coprawda również zamierza
zaprowadzić u siebie kanalizacyę, ale samodzielnie.
W razie gdyby miano gminę zalęzką zmuszać do
wspólnej kanałizacyi z Katowicami, to gmina po
stanowiła wystąpić z procesem o swoje prawa.
Bielszowice. Droga ze wsi aż do dworca kole
jowego ma być teraz pospiesznie budowaną i do
maja b. r. ukończoną. Dawniej fiskus żądał, aby
gmina tę drogę dojazdową do dworca sobie zbudo
wała. Ale gmina drogi budować nie chciała, wsku
tek czego dworzec w Bielszo wicach pozostał nieotwarty. Obecnie fiskus poczynił ustępstwa, dał
grunt na drogę i znaczną sumę na jej wybudowanie,
tak że budowa drogi może być rozpoczętą. Jest też
nadzieja, że już od maja b. r. dworzec w Bielszowicach będzie dla ruchu osobowego otwarty.
Z Rybnickiego. Właściciel dóbr rycerskich w
Kamieniu pod Rybnikiem zamierza dobra swe
rozparcelować. W niedzielę odbyła się pierwsza ta
ka schadzka nabywców parceli. — W Rzędów
kach fiskus kupił kilka gruntów w celu powię
kszenia tamtejszego dworca. Po wybudowaniu no
wych linii kolejowych ma być dworzec w Rzędów
kach 13 torów szeroki. — Zaznaczyć też wypada,
że parcelant żąda od 1200 do 1600 marek za jutrzynę.
— W Boguszowicach w oberży p. R.
spadła w sobotę ze schodów kobiecina Musiolikowa
i wskutek odniesionych obrażeń cielesnych na drugi
dzień zmarła.
Wrocław. J. E. ks. kardynał Kopp odjechał w
poniedziałek do Berlina, aby uczestniczyć w obra
dach w izbie panów.
Ostatnie wiadomości.

Francya.
Arcybiskupi Paryża, Lyonu, Bordeaux i Ren
nes i biskup z Autun wysłali wspólny list do pre
zydenta Loubeta, w którym go proszą, aby nie do
puścił do rozłączenia Kościoła od państwa. Jeżeli
jednak już ma być rozłączenie, wtedy niech się
stanie w porozumieniu z Stolicą Apostolską,
General Grodekow,
któremu wielki książę Mikołaj Mikołaj ewicz pole
cił, aby zbadał dokładnie możliwość dalszego pro
wadzenia wojny, miał oświadczyć, iż dalsze prowa
dzenie wojny nie jest możliwem. Mianowicia twier
dzi on, że wobec tego, że Japończycy zajęli całą
Mandżuryę, niemożliwem jest wyżywienie wielkiej
armii rosyjskiej.
Szangaj.
Trzech chińskich marynarzy, którzy zamordo
wali w sierpniu zeszłego roku francuskiego i nie
mieckiego oficera wojskowego z Portu Artura, ska
zano na śmierć.
Sprawy towarzystw, zebrania itd.

Bytom. W przyszły piątek dnia 31-go b. m.
o godzinie 8 wieczorem odbędą się ćwiczenia
śpiewu Towarzystwa Górnośląskich Przemysłowców
na sali domu katol, towarzystw. — Amatorów śpiewu
uprasza się o liczne przybycie.
Zarząd.
Bytom. Polsko-katolickie „Kasyno“ odbędzie swe
zwyczajne posiedzenie w czwartek 30 b. m. o godz. 8
wieczorem na sali domu katolickich towarzystw
przy ul. Krawieckiej u p. Wieczorka. Liczny udzla’
członków pożądany. Goście mile widziani.
Zarząd

Wiadomości handlowe i przemysłowe.
Płacą
„

28 marca.
29 marca.
216,00 mrk, — 216,00 mrk
- 170,50 „
170,50 ,,

za 100 rubli „ 100 guldenów -

Magdeburg, 29-go marca. (Ceny cukru).
Cukier w głowach 1
25,95 mrk.
Cukier w głowach II
....
- 26,00 „
Rafinada mielona (z beczką) .... 25,20 ,,
'leny targowe).
W markach i fenygach za 100 kg.
piękny I średni | pośledni
li,20
16,60
16,10
- 17,10
16,l0
16,00
13,50
13,20
12,70
16,00
14,80
13,80
14,80
14,20
13,70
19,00
18,00
16,00
17,50
15,80
14,00
21,90
20,40
18,90

Wrocław, 29-go ma...
Stałe ceny ustanowione przez
deputaoyą targową.
Pszenica biała
• „
żóita
- - Zyto
Jęczmień - ■ Owies Groch „Viktoria“
Groch
Rzepik
- ' Siano 4,60-^5,00 za 1
Słoma 254K)=.tiJj)0 «.

■
•

.

kopę.
fin

Najleysze
łopaty i rydle
Kołownicy I

Nie

dajcie

dla rurkarzy
Bytom, ul. Klukowicka 10 L
wyrabia w Swibiu
Telefon 1452.
Franciszka Pytel,
< wykonuje wszelkie pracą tech f;
wdowa po Janie Pytlu i syn
niczne jako to:
jej Antoni. Adresować na
szkice, rysunki, kosztorysy,
leży Schwieben O.-S. p. Tost.
statystyczne obliczenia M
Zgorzelice (Görlitz).
I
Fayerabenda państw, konc.
Podejmują
sią
zakład przygotowawczy
zupełnego wykończenia hitowi!
a na żądanie przyjmują nadzór
z najlepszą pensyą. Znako
nad wykonaniem wszelkich »
mite przygotowanie dla je
prac budowlanych.
,
dnorocznych, chorążych i
do egzaminów dojrzałości
Ceny bardzo umiarkowane.
oraz do wszystkich innych < r v w vv w v 41
klas wyższych zakładów
naukowych. Krótkie kursy. $om.Smiłowice|
Osobni nauczyciele fachowi.
Plac Wilhelma 2. 358 (pod Mikołowem) isprzedaje.
ćwikłę do paszy cent. 1,30 m.
słomę „
„
„ 2,50 m.
Stara
Szwedzki owiss db
kllnkrówka,

uwieść!

się

2OO szt.

kołowe ów

najlepszy Mcrykatjestjeszeze na składzie.
Zwiedzanie moich wielkich składów
jest każdemu dozwoloneKołowce marka „Wartko“ po 68,50 marek
z gwarancyą.
Płaszcze gumowe 8,50. — Węże gumowe 2,75.
Wiktor DeutscKÄÄ

Największy górnośląski skład kołowców.

połówki i całe cegły z roz
biórki (Abbruch) sprzedaję
furę za 2 marki.
Hermann Stark,
Bytom G.-S.,
ulica Dworcowa (BahnhofStrasse) naprzeciw kawiarni
Hohenzollern.

Gliwice. — telefon 1118. — Gliwice.

Bank

ludowy

w Gliwicach, Wilhelm» wsica til. <5
udziela pożyczek także jako
zaliczek na budowle
po zwykłym procencie; do zgłoszeń należy
w takim razie dołączyć odpisy z księgi
gruntowej i katastru, kosztorys budowni
czego i zestawienie spodziewanego do
chodu z komornego;
przyjmuje pieniądze
od 1 marki począwszy na procent i płaci
4, 8*/, i 3 od sta stósownie do wy
powiedzenia; od wpłaconych w pierwszych
trzech dniach miesiąca pieniędzy oblicza
slęprocent za cały miesiąc, od i-go do 16-go
za pól miesiąca.
Banit otwarty codzień od 9-1,

Pieczka

Leon

Bielszowiee.

Dom

v największym

zakupm

stylo

dla towarów
kolonialnych i łokciowych, garderoby dla
chłopców i komunikantów, żetaych

= i krótkich, mąki i krup. =

faktyczny Bartnik ““
v
........ w........... ............. tyczny prze
wodnik dla początkujących pasieczników. Cena egzempl.
broszurowanego 1,75 m., z przesyłką 1,85 mk.
„Katolik“ w Bytomiu (Beuthen O.-S.)

Najtańsze i ściśle stale ceiiy

Steiniix

J.

właściciel

lande!

Gliwice,

żelazne lane.

Belki (tregery) żelazne, cement i gips,

Garnki, miski, wiadra, konwie

gwoździe drutowe i kute. Papa i smoła

i dzbanki emaliowane.

Żelazka do prasowania.
Hoże, widelce i łyżki.

tach.

Okucia

do

drzwi

i

i klozetowe.

Mój dom
2 piętrowy i wielki bauplac
przy głównej szosie w By
dułtowie w Rybnickiem, ?
minuty od kopalni i 3 mi-j
nuty od dworca w Czernicy
jest za 12 tysięcy marek do
sprzedania. Wpłaty potrze
ba 2-4 tysięcy marek. Dom
przynosi rocz. 500 m. płata,
Soman Stankowskis
Rybnik G.-S.
40#
Chłopiec ™

A A A A.A A A
Baczność!
1 Na 200 fur połówek cegieł
jest po taniej cenie d. sprze
dania. Fura na parę koni
1,50 m., fura na jednego ko
nia 1 m. Zgłosić się można
u Chryste oberżysty w Nie- katolik, chcący się wyuczyć
radzie pomięozy Wleszową za Kominiarza może się na
39T
i Kamieńcem, powiat Tar- tychmiast zgłosić.
Watolin, Krapkowice.,
nogórski.
409
Krappitz Q.-S,

Piechowski

Dworcowa

budowli

na dachy, trzcina do sufitów w ma

E. Hack's Nacht
Katowice
dostarcza tanio
orz^z. kąpielowe

ielua

ulica

Garnki

Gospodarstwo
z dobrymi budynkami, ży
wym i martwym inwenta
rzem 46 morgów roli, 14
mórg dobrej łąki, nadają
cej się na założenie trzech
obszernych stawów zwła
szcza że jest młyn wodny.
Cena kupna 24 tysiące marek
wpłata 1000 marek.
Franc. ®ład9 Gudlina-Miihle
bei Koschentin O.-S.

Julian

Sprzęty kuchenne i domowe

Do

Sadowniczy
Kazimierz Liersch

okien,

2

Wszelkie maszyny i narzędzia
dla

kowali,

i blacharzy

ślusarzy,

maszynistów

po cenach fabrycznych.

Klucze francuskie do śrub, śrubsztoki
i kowadła.

Miechy

do

Maszyny

do wiercenia*

kuźni, nożyce do żelaza.

Nożyczki i brzytwy stalowe.
drzwiczki do pieców kaflowych,
lastwo do kuchni.

że

Piece żelazne do

ogrzewania, piece i wanny do kąpieli,

rury żelazne i ołowiane do wodocią
gów, urządzenia do klozetów, wylewy

do kuchni, kurki do wociągów, pompy
podwórzowe.

Prócz

tego

wszelkie

Bańki blaszane do

Maszynki

Maszynki

do

do spirytusu.
mięsa mielenia.

Latarnie i kłódki.

Piece

żelazne do

Młoty i obcęgi.

petroleum.

gotowania

i ogrzewania.
Wagi stołowe, decymalne i ku

Dłuta, heble, piły, pilniki i świdry.

Okucia do szaf, komod i łóżek.

stolarski.

Papier

szklany,

szaf,

siedzienia

do

wszelkie

narzędzia

i

do

Klej

gzymsy

krzeseł oraz ,

przybory sto

larskie i ciesielskie.

chenne.

towary

żelazne,

stalowe i mosiężne

po tanich cenach i we wielkim wy
borze.

Żelazo sztabowe i stal.

Blachy cynkowe i mosiężne, drut

że

Miary wszelkiego rodzaju.
Łańcuchy,

rydle

i

siekiery.

Nożyce i żelaza krawieckie.

lazny i mosiężny, śruby, ni ty i mutry.
Podkowy i hufnąle. Zamki i zawiasy,
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