Kosztuje na poczcie kwartalnie 1 m. 80 fen., z odnoszeniem przez
Redakcya i ekspedycya znajduje się w Bytomiu przy ulicy
listonosza 2.22 m. (Zeitungspreisliste »); u agentów i kolporterów
Telefon nr. 1020
Równoległe! (Parallelstrasse) nr. 13. — Od ogłoszeń za7-mioz odnosz. do domu 2 m. 10 fen., na miesiąc 70 fen., na tydzień 20 fen.
łamowy wiersz 15 fen., od reklamy wiersz 40 fen
Przy sąd own em dochodzeniu naszych pretensyi za ogłoszenia przy konkursach, akordach i t. d. wszelkie rabaty upadają,

Bok XLI.

Bytom G.-S«, niedziela 31-go października 1909.

Kr. @51

Z powodu święta Wszystkich Świętych na
stępny numer wyjdzie na środę.

Ferrer sprawiedliwie zasądzony!

JSfasze sprawy.

Treść:

Kto to oświadczył ? Hiszpański minister wojny,
Luque, wielki liberał.

—. Polskie towarzystwo demokratyczne w Po
znaniu, składające sie dotąd, 0 ile wiemy, z 30
członków stanowiących Rade główną, zajmowało sie
sprawą stanowiska Kola polskiego przy reformie
finansowej i uchwaliło:
1) Koło polskie nie mogło wobec całej refor
my finansowej zająć stanowiska bezwzględnie
opozycyjnego.
°) Koło polskie przekroczyło natomiast
w części głosowań swych za pośrednimi po
datkami granice, nakreśloną naszymi stosunkami
i naszym interesem politycznym.
.
Rada główna ma zaufanie do posłów d emokratycznych. że w przyszłości granicy te?
trzymać sie będą.
Z pierwszą częścią uchwały możemy się na
ogół zgodzić, ponieważ zawiera ona wyraźne
oświadczenie, że mogą zachodzić ważne sprawy,
w których bezwzględna opozycya ze strony Koła
z politycznych pobudek musi ustąpić miejsca powo
dom rzeczowym natury socyalnej lub ekonomicznej.
Na drugą cześć uchwały oczywiście się n i e
zgadzamy ani w odniesieniu sie do reformy finan
sowej. ani też do spraw przyszłości i to głównie dla
tego, ponieważ nie określono bliżej i szczegółowiej
owej g ra nicy, wskazanej rzekomo naszymi sto
sunkami i naszym interesem politycznym. Dopóki
towarzystwo demokratyczne publicznie tej granicy
nie naznaczy, nie można o tym punkcie zgoła roz-'

W głównym arkuszu: Ferrer sprawiedliwie zasą
dzony ! — Nasze sprawy. (Polskie towarzystwo de
mokratyczne w Poznaniu a polityka Koła polskiego.
Rada narodowa.) — Ruch robotniczy itd.
W dodatku: Polski siłacz Cyganiewicz w Amery
ce. — Sprawy rzemieślnicze.
Korespondencye itd.

#a]nows%e wiadomoścL
Rewolucya w Grecy i.
Z Áten donoszą: Oficer marynarki Trypaldos
zdobył jeden torpedowiec i obsadził z .300 żołnie
rzami arsenał Salamis. Flota znajduje się w po
bliżu. Rząd przygotowywa środki obrony

Wrocław.
J. E. ks. kardynał Kopp powrócił z Janowca
(Johannisberg) na Śląsku austryackim, gdzie się le
czy, do Wrocławia.
Tarnowskie Góry
W Rybnie zmarł w czwartek ś. p. ks. pro
boszcz Szymon Korpok. Od roku 1888 był pro
boszczem w Rybnie. Liczył 61 lat. Pogrzeb od
był się w sobotę rano.
6 ubogich kobiet spaliło się
w szpitalu w Vexjoe w Szwecyi w środę, ponieważ
pożar ogarnął budynki z drzewa bardzo szybko.
Dżuma.
W tureckim obwodzie Konia, w Małej Azyi, za
szły dwa wypadki dżumy.
Nowym wicekrólem Korei,
następca zastrzelonego księcia Ito. jest hrabia Sonę,
dotychczasowy pomocnik If a. Będzie podobno pro
wadził tę sama politykę.
Streik w Mausfeldzkiem.
Wydział strejkujacych prosił generalną dyrekcye o wyznaczenie dnia i miejsca na nowe narady
ugodowe. Generalna dyrekcva wyznaczyła 7 listo
pada br. jako dzień ostatni do bezwzględnego pod
jęcia pracy. Kto sie nie stawi, nie otrzyma już ni
gdy nracy. Robotników drażniła bardzo obecność
strzelb maszynowych przed hutą miedzi. Strzelby
usunięto.

Wybuch' w Mnichowie (Monachium)
Policva aresztowała dwóch anarchistów, na
których pada podejrzenie, że spowodowali wybuchy
nieudanych bomb przed sądem i zerwanie godła
hiszpańskiego z domu konsula Hiszpanii.

600 000 marek zapisał
kapitalista Struck w Brunswiku miastu na czele do
broczynne.

Bomba wybuchła w Petersburgu
na podwórzu pewnego domu. Położył ją tam nie
znany złoczyńca. Dom jest znacznie uszkodzony.
Pewien przechodzień został zabity.
Pożar w Gliwicach.
W fabryce papieru Kleczewskiego wygorzala
w piątek wielka szopa i skład papieru.

Przy wyborach do sejmu w Saksonii
socyaliści pobici zostali w czterech okręgach Lip
ska, a zwyciężyli w jednym.

Przytrzymanie handlarza Bzkwoz#.
W Wrocławiu na dworcu przytrzymała pali
*
cya dwóch handlarzy dziewcząt, którzy próbowali
Wwleść 2 dziewczęta do Holandvi i Południowej
Ameryki.

Jak to?
Przecież liberałowie, masoni, socyaliści i anar
chiści wrzeszczeli przez cale tygodnie, po gazetach,
na zebraniach, w parlamentach, że kleryka!ny rząd
hiszpański popełnił morderstwo na Ferrerze?
Przecież wszyscy niedowiarkowie i nowomodni
poganie krzyczeli w niebogiosy. że Ferrerowi działa
sie największa niesprawiedliwość, niesłychana krzy
wda. bo zasądzono niewinnego, a zasadzono za to,
że myślał inaczej, niż rząd hiszpański?
Przecież twierdzili, nawet na zebraniach w Gli
wicach, Katowicach i t. d., że Ferrer jest niewinny,
że żadnego czynu zbrodniczego nie popełnił?, .....
To wszystko ma być nieprawdą?
Tak jest.
Wiadomo, że minister Maura wraz z calem mi
nisterstwem ustaoił. Za nim to uczynił, kazał ogło
sić akta procesu Ferrera. Nie obawiał się niczego.
Nie potrzebował niczego zataić.
Jego największy przeciwnik. Moret, doszedł do
rządów i jako prezydent ministrów dobrał sobie in
nych jako ministrów. Pomiędzy nimi jest minister
wojny, generał Luque.
Ten oświadczył wyraźnie, że
Ferrer zasądzony został tak, jak prawo i ustawa
przepisują.
Akta procesowe, ogłoszone teraz, wykazują —*
powiedział generał Luque —- że świadectwa złożone
i poszlaki sa wystarczającemi dowodami winy Fer
rera. nie jakoby on tylko myśli (rewolucvi krwawej)
rozszerzał, lecz jako kierownika rewolucyi.
Za granicą rozsiewano wiadomość, że proces
odbył się przy zamkniętych drzwiach. To nie jest
prawda.
Wyrok został wydany jednomyślnie,
jednogłośnie. Kto inaczej twierdzi, ten nie zna
prawdy. Kto uderza na postępowanie sądu, ten nie
zna prawa hiszpańskiego. Ja sam — mówił gene
rał Luoue — postarałem się o prawo, według któ
rego zbrodnie i przewinienia przeciw wojsku m us z a być sądzone przez sądy wojenne. Zre
sztą zwykle prawo cywilne już przepisuje, że bunt
i rewolucye należy oddać sądowi wojennemu.
Ułaskawienie Ferrera po straceniu in
nych skazanych było niemożliwem, bo niesprawiedliwem. Nie można robić wyjątków!
Co na te słowa Luque’a powiedzą ci, co to ha
łasy urządzali z powodu zasądzenia Ferrera?

Za dobry był rząd Maury dla Ferrera!
Tak powiedział generał Luque.
To rzecz niesłychana, że nawet liberał musi
przyznać, iż Ferrer otrzymał więcej swobody, niż
mu sie należało.
Mógł obronę swoją urządzić jak mu się podo
bało. Otrzymał do tego czasu i sposobności więcej,
niż prawo przepisuje i zezwala. Proces jego się
długo przeciągał, zamiast w sposób krótki być za
łatwionym.
Tak oświadczył Luque.
Wobęę tego hałasujących liberałów, masonów,
socyalistów i anarchistów trzeba wyśmiać,
bo pokazali, że opowiadają rzeczy, których nie znają.

Jeżeli zaś wiedzieli o wszystkiem, więc znali
prawdę, a jednak sprawę inaczej przedstawiali świa
tu, byle uratować swojego towarzysza, to trzeba
ich nazwać kłamcami.
Gdzie sie nadarzy sposobność, triebe hałasują»
cych lać zimna wodą prawdy, jaką wyja
wił ich Współtowarzysz, general Ludas.
Wlać im należy tej zimnej wody za kark jak
najwięcej!

prawiać.
Ale cała uchwała towarzystwa opiera się zda
niem naszem na błędnej podstawie ogólnej. To wi
dać i z pierwszej i z drugiej jej części.
Towarzystwo demokratyczne nie rozumie, że
wobec ukształtowania sie stosunków parlamentar
nych przy reformie, właśnie całość reformy, bez
względu na jej szczegóły, była podstawą postępo
wania wszystkich partyi. Cały tok obrad tak w komisyi. jak w plenum, dobitnie to wykazuje. Kto za
tem chcial w tej robocie brać czynny udział, musiał
przedewszystkięm jedne z trzech reform projekto
wanych wybrać. Tylko takie postawienie sprawy
i tylko uchwały co do całości były parlamentarnie
możliwe. Uchwałami co do szczegółów głównej
sprawy rozstrzygnąć się nie dało.
Co do pośrednich podatków, to przedewszy
*
stkiem zaznaczyć trzeba, że gdy towarzystwo poli
tyczne o nich rezolucyę uchwala, oczywiście parnię-,
tać powinno, że Kolo z tych podatków tylko za
okowita i tytoniem ostatecznie glo
sowało. Ten i ów mówca wiecowy albo i jaka
gazeta może sobie opowiadać, jeśli chce, głosząc, że
Kolo też inne pośrednie podatki przyjęło. Ale
prawdą pozostanie, że materyalnie Koło tylko
te dwa podatki przyjęło z przyczyn podanych nie
raz, a tkwiących w interesie odnośnych przemysłów
polskich. Przyjęcie ustawy finansowej miało tylko
formalne i taktyczne znaczenie. Materyalne głosowanie przeciw podatkom na kawę, zapałki
itd., dokonane przed glosowaniem nad ustawą fi
nansową wyraźnie i dla każdego czło
wieka dobrej woli niedwuznacznie
stanowisko Kola wykazuje i chara
kteryzuje.
Dlatego drugiej części uchwały nie uznajemy.
za rzeczowo słuszną. Nie przypuszczamy bowiem#
aby Rada główna towarzystwa demokratycznego
miała sobie przyswajać stanowisko przeciętnego
gaduly-agitatora co do tych rzeczy.
A potem owa granica, „nakreślona naszyli# sto
sunkami i interesem politycznym“! Z tea zdanie®

niozego począć nie można, dopóki towarzystwo tów
da ściślejszego wyjaśnienia tej granicy.
To jest tern więcej wskazane, ponieważ Raitó
główna do demokratycznych posłów ma zaidankk

Że tei granicy nie przekroczą. Taka wskazówka
(.marszruta“) partyina, wydana przez towarzystwo
demokratyczne dla posłów» powinnaby byc znana
społeczeństwu, bo posłów wybierają me tylko zwolennicy
stowarzyszenia
demokratycznego,
lecz
wszyty, którzy sie za Polaków uważają.
Jedynym punktem dobrym całej uchwały jest
pośrednie uznanie, że Koło polski© nie powinno się
zgubić w bezwzględnej opozycyt Na to zgodą.

* l powodu Rady narodowe! a więc komitetu
n
pöfftysznego, któryby nadawał ton polityce polskiej
W Prusiech. Pisze .Polak“, między innemi: „Gdyby
była Rada narodowa, to taka polityka, jaką uprawia
n. p. poseł Napieralski w stosunku do centrowcow,
byłaby niemożliwa i wykluczona".
Na to my: ..Gdybv była Rada narodowa, to
taka polityka, jaka uprawia n. p. poseł p. Korfanty
w stosunku do wszystkiego i do wszystkich, byłaby
niemożliwa i wykluczona".
Zatem utwórzmy Rade narodowa, którą obaj
ci posłowie uznała, a może sie doczekamy, że „Polak" przestanie karmić swoich czytelnikom wąiką
przeciwko posłowi Napieralskiemu, a zabierze się
do pożyteczniejszej czynności.

Ruch robotniczy.

___ Streik w Mansfeídzkiem trwa dalej. Koszta
¿min, wydawane na „bezpieczeństwo publiczne ,
będą znaczne. Gminy muszą płacić na pobyt i wyżywienia tak wojska, jak żandarmów i policyantow.
W sejmiku powiatowym w Eisleben zapytał pewien
członek sejmiku, czy kto te koszta gminom wróci.
Na to landrat oświadczył, że tego nie wie. Tyle
jest pewne, że mansfeldzka spółka niczego nie chce
płacić. Nawet żandarmom, którzy szybów bronią,

nie chce dać jeść.
— Kontrolerzy-robotnlcy no kopalniach. Urzędowy „Reichsanzeiger" ogłasza dalsze rozporządzenie co do wyborów kontrolerów - robotników itd.

Wiadomości

ze

świata.

POLSKA
(pod panowaniem rosylskiem).

Ł KATOWICKIEGO.

ANGLIA.
— Kradzież rysunków wielkich okrę
tów wojennych, nastąpiła w prywatnych warszta
tach okrętowych. W parlamencie minister mary
narki to przyznał. Chodzi o rysunki pancernika
„Indomitable“. Kto mógł skraść te rysunki, tego
nie wypowiedziano..

Katowice. (Baczność przed złodzi ejami kieszonkowemi). W tych dniach za
szły na tutejszym dworcu różne kradzieże. Gdy
trzej robotnicy zamierzali jechać do domu, spostrze
gli z przerażeniem, że podczas, gdy kupowali bilety,
w natłoku jakiś złodziej skradł im mozolnie zapra
cowane pieniądze. Jednemu z nich 60 lat liczącemu
robotnikowi skradziono 55, drugiemu 43 a trzecie
mu 22 marki. Stary robotnik, któremu skradziono
owe 55 marek, rozpaczał, lecz złodzieja nie zdołano
przychwycić.
— Przyaresztowano.tu w tych dniach
na dworcu, jak się zdaje. jakiegoś międzynarodowe
go wielkiego złodzieja. Skradziono bowiem wieczo^
rem przed odejściem pociągu do Wrocławia pewnej
pani torebke z większa suma pieniędzy, różnemi ko
sztownościami i biletem kolejowym do Frankfurtu.
Okradziona zgłosiła kradzież do naczelnika stacyi,
któremu udało się pochwycić ptaszka. Gdy bowiem
złodziej wieczorem o godz. 8 przyszedł na dworzec,
aby sobie dać wypłacić pieniądze za bilet skradzio
ny, znaleziony w torebce, odnośny urzędnik zawia
domiony o kradzieży, przyaresztował złodzieja i od
dał go policy i. Policya zarządziła rewizyę i znala
zła nietylko skradzioną torebkę z pieniędzmi, lecz
także jeszcze mnóstwo innych rzeczy, pochodzą
cych z kradzieży.
— Gazownia tutejsza wytworzyła we
wrześniu z 393 000 kg. węgli 115 964 kub. metr gazu.

BUŁGARYA.
-¿-Sobran!c, bułgarski parlament, otworzy!
w czwartek król Ferdynand. Wyraził wdzięczność
dla Rosy!, która pierwsza uznała niezawisłość Buł
garii, i dla mocarstw. Oświadczył, że Bułgarya
chce żyć w zgodzie z Turcy a.

GRECYA.
¿—Rządy wojskowe zapanowały w Gre
cy!. Komitet oficerów wydaje rozkazy, których
rząd chcąc nie chcąc słuchać musi. Wszyscy sy
nowie króla wystąpili z wojska. Mówi się o ustą
pieniu króla, który ma sie wyprowadzić na wyspę
Korfu. Kto jego następca ma być. niewiadomo.
Zdaje sie, że mocarstwa koniecznie chca go utrzy
mać przy tronie. Z drugiej strony komitet oficerów,
aby sie okazać narodowym, pragnie natychmia
stowego pr zyłączenia Krety, lecz mo
carstwa oświadczyły, że na to nie zezwolą. Za
groziła też Turcy a wojną na przypadek, gdyby
grecki parlament przyjął posłów z Krety do swo
jego grona.

AMERYKA.
— Sejm Związku Narodowego Pol
skiego. największej organizacyi Polaków w Ame
ryce. odbył sie wdniach od 10 do 15 b. m. w Milwaukee, w Stanie Wisconsin. Miasto oblekło się
się w szatę odświętną, a na ratuszu lśnił olbrzymi
elektryczny napis: Witaj polski narodowy związku!
W polskiej dzielnicy miasta ulice udekorowano i ilu
minowano rzęsiście. Komitet obywatelski, składa
jący się z 50 osób, już od niedzieli przyjmował przy
bywających delegatów. W poniedziałek odbyło się
uroczyste nabożeństwo na intencve sejmu, trzech
księży odprawiało msze św. w kościele św. Stani
sława. Po odśpiewaniu hymnu narodowego ..Boże
coś Polskę“ udali sie delegaci przed pomnik K&ściuszki. Tutaj przemówił do angielsku sędzia Błoń
ski. a po polsku Pan Smulski z Chicago. Przed po
mnikiem złożono liczne wieńce. O godz. 2 po po
łudniu nastąpiło powitanie delegatów przez prezesa
komitetu p. Józefa Kruszkę. Prezes zarządu centrainego p. M. B. Steczyński wygłosił dłuższą i głęboko obmyślana mowę. Po nim przemawiał w imięniu gubernatora Stanu Wisconsin sędzia Kareł. Czech
z pochodzenia, którego przemówienie przyjmowano
z zapałem.

i
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— O' język polski w sądach. Warsżawska izba sądowa rozpatrywała w piątek protest prokuratora przeciwko wyrokowi sądu płockie-'
.
go, skazującemu na naganę kilkudziesięciu sędziów
i ławników gminnych za wprowadzenie języka pol
skiego do sadów gminnych. Mimo dzielnych prze- j
JAPONIA.
mówień adwokatów: Pepłowskiego, Nowodworskie- ■
—
Rokowania
rosyjsko-japońskie, i
go, Lemańskiego i Dziewulskiego skazano na skreObecnie
miedzy
Rosyą
i
Japonią toczą się rokowa
ślenie ze służby 12 sędziów i 6 ławników, a na 4 mienia.
dotyczące
zmiany
położenia
w Azyi wschodniej.
siące więzienia sędziego Edwarda Witowskiego
Podróż zamordowanego księcia Ito miała głównie
i 23 ławników.
na celu przygotować podstawę do ugody.
— Stan ochrony w z m o c n i o n e j w gu
Angielskie dzienniki donoszą z Tokio, że zamor
berniach warszawskiej, lubelskiej i siedleckiej prze
dowanie księcia Ito uchodzi w gazetach japońskich
dłużono do dnia 17 września 1910 roku. Warszaw
za dowód antyjapońskiego prądu w Korei, podsy
skiemu generał-gubernatorowi z dniem 11 b. m. do
canego przez Rosyę.
17 września 1910 r. nadano prawo wydawania roz- :
porządzeń obowiązujących w sprawach dotyczą- i
cych zapobiegania pogwałceniu porządku publiczne
Wiaiomoki potoczne.
go i bezpieczeństwa państwowego dla ludności gubernii kaliskiej, oprócz powiatów sieradzkiego i łę
czyckiego. gubernii kieleckiej, oprócz powiatu olku
• — Zmiany w duchowieństwie. Mianowani lub
skiego, oraz gubernii łomżyńskiej, płockiej, radom przeniesieni zostali: kapłan świecki Wiktor Woźniskiej i suwalskiej.
czok jako kapelan do Zaborza. kapłan świecki Bern
hard Hartlik jako kapelan do Leśnicy, ks. kapelan
NIEMCY,
Wiktor Oanczarski jako wikary, powiatowy do
■ — 500 milionów marek' nowych dłu
Imielnicy.
i
gów zaciągnie rzesza niemiecka. Dawniej mó
wiono, że tylko 284 miliony będą potrzebne do po
— Przeciwko szkarlatynie. Regencya opolska i
krycia niedoboru. Teraz już urosła ta suma na
wystosowała do lekarzy powiatów: Bytomskiego, Í
pół miliarda.
Gliwickiego,
Królewskohuckiego,
*
Katowickiego
\
— Cesarz Wilhelm II naradzał się w
Pszcyńskiego. Rybnickiego, Tarnogórskiego i Zabr- '
czwartek z ministrem wojny.
iskiego credzie, w którym wskazuje na rozszerzenie
sie szkarlatyny i wzywa wszystkich lekarzy do .
AUSTRO-WEGRY.
— Prawo o niemieckim języku urzę- energicznego zwalczania tego choróbska. Pomię
dzy innemi ma zostać lud pouczony o objawach tej i
d o wy m Wiednia i Górnej Austryi; zo
stanie zatwierdzone przez ministerstwo i cesarza. choroby, o grożącem niebezpieczeństwie zarażenia
sie, dalej o konieczności natychmiastowego zgłosze
Czescy ministrowie wskutek tego ustępują,
'
nia zachorzenia do policyi. mianowicie też o wyFRANCYA.
starczającem odosobnieniu chorego na szkarlatynę.
— Podatki l socyaliści francuscy. Ponieważ z doświadczenia odosobnienia wystarcza
Socyaliści francuscy domagali się przez długie, dłu jącego takiego chorego w domn prywatnym, miano
\
gie lata zaprowadzenia podatku dochodowego. Wre wicie w rodzinach robotniczych nie da sie przepro
szcie doszli do władzy. Socyalista Briand jest pre wadzić. dlatego lekarze mają się starać takich cho ■
zesem ministrów; dwaj inni socyaliści, Millerąnd rych odstawić do domu chorych. Jeżeliby to sie nie
i Vivian! zajmują jako ministrowie ważne stanowi dało zrobić, to lekarze maja dbać o jak najściślejsze
odosobnienie w mieszkaniach prywatnych. Od 1-go
sko w rządzie. Zdawałoby się, że urzeczywistnie
niu ważnej i sprawiedliwej reformy nic nie będzie lipca r. b. w obwodzie regency: opolskiej zdarzyło
przeszkadzało. Gdzież tam! Panonie socyaliści się sie przęszło 2200 wypadków zachorzeć, na szkarla
tynę. Większość z nich przypada na obwód prze- ;
klękli kapitalistów. Postanowiono odłożyć uchwa
lenie podatku dochodowego na później czyli go po- myślowy. W niektórych miejscowościach śmier- j
telność z.tego .m&du jęsLsądzwycząinie..wielką.,.
lata.,

Siemianowice. Według tegorocznego liczenia,
gmina tutejsza liczy 17 385 dusz, a więc liczba mie
szkańców wzrosła wobec roku ubiegłego o 350 osób.
Załęże. (N i e w i n n ie skarany). Za nie
uczęszczanie do szkoły uzupełniającej, został robo
tnik młodociany Hollek skazany przez sad ławniczy
w Katowicach na 2 mk. kary lub 2 dni aresztu. Lecz
jak sie później wykazało, robotnik ten nie potrze
bował wcale chodzić do szkoły uzupełniającej. Ato
li wyrok stał sie już prawomocny i karę będzie mu
można darować tylko w drodze łaski.
Mysłowice.
(Nieszczęśliwy wypa
dek). Na kopalni Mysłowickiej wydarzył sie w
tych dniach smutny wypadek. W pewnym szybie
kładziono szyny. Chociaż w takich razach zakazane jest wyjeżdżanie szalą, to jednak wraz ze szty
garem wszedł jeszcze jeden robotnik na szalę. W
chwili, gdy szala zaczęła iść w górę, usiłował je
szcze pewien drugi robotnik wskoczyć na nią. Nie
ostrożny ten człowiek został pochwycony szalą i
przyciśnięty do belek żelaznych tak. Iż głowa zo
stała zupełnie zmiażdżona i śmierć nastąpiła .na miej
scu. Nieszczęśliwy górnik nazywa się Ziele i mie
szkał w Bytomiu.

L BYTOMSKIEGO.
Bytom. (Nowa szosa powiatowe). Na
wiosnę p. r. mają rozpocząć budować nową szosę
powiatową. Szosa ta ma prowadzić przez tak
zw. „Szwajcaryę Orzegowską“ i ma połączyć wieś
Orzegów i Szombierki. Obecnie używana polna
droga z Orzegowa do Szombierek ma zostać usu
nięta. Po ukończeniu zostanie także tór kolejki uli
cznej wiodący z Bytomia do Wirku, przełożony na
tę nową szosę, tak, że potem kolejka uliczna będzie
jeździła z Bytomia przez Szombierki do Orzegowa,
Goduli i opodal kopalni „Pawła“ dalej do Chebzia
i Wirku.
Szarlej.
(Nieszczęśliwy wypadek).
Na kopalni „Cecylii“ odniósł górnik Sobota przez
spadający kamień ciężkie pokaleczenia. Nieszczę
śliwego odstawiono do lazaretu knapszaftowego.
— (Kula armatnia?) W tych dniach pe
wien robotnik idący do domu z huty „Łazy", spo
strzegł na drodze ku Szarleju jakąś rzecz, która obu
dziła jego ciekawość. Podniósł ja 1 spostrzegł, że
to jakaś kula. x Zabrał ją ze sobą i pokazał swemu
kamratowi, który co dopiero przybył od wojska.
Ten uznał, że to jest kulą armatnia. Ponieważ W
tych stronach nigdy nie odbywały się manewry,
ciekawa byłoby rzeczą, skąd się ta kula tu wzięła.
Kulę zresztą oddano dß policy!.
— Zwłoki nowonarodzonego dziecka
znaleziono w tych dniach w wychódkach płóczki
Wilhelmsglück“. Stwierdzono, że tu zachodzi zbrodnia. Policya śledzi za zbrodniarką.
Orzegów. (Kradzież). Pewnemu górnlkowi skra dli złodzieje w nocy z wtorku na środę pięć
kur. Po złodziejach nie ma śladu.

Chebzle. Zmysły postradała nagle żona
maszynisty Kołodzieja. Ponieważ jest bardzo niebezpieczna, policya odstawi ją do zakładu obłąkanych.
Frydenshuta. Znikł bez śladu 15 letni syn
górnika Józef Namyslo. Dnia 1 czerwca roku ubie
głego oddalił sie z domu i dotychczas nie wrócił.
Wszelkie poszukiwania za nim dotychczas były bez
skuteczne.
K ról. Huta. (K r ą d z 1 e ż). Pewnemu *rzeźni
kowi z ul. Hajdukowej skradl jakiś złodziej,20 *hm
■tów mięsa.
złodzieju śladu niejną.

z tarnogórskiego.

Mikulczyce.
Liczba mieszkańców wzrosła z
9455 w r. 1905 r. na 11 018 dusz, jak to urzędowe

liczenie wykazało.
Tarn. Góry. Według sprawozdania zarządu po
wiatowego liczył powiat tamogórski od 1 kwietnia do
31 ma3 1909 r. 73 331 dusz. Wobec liczenia wgrudniu 1905 r. wzrosła więc ludność o 4035 dusz. Wy
niki rolnictwa nie były zadowalające. Stosunki robot
nicze były także nader liche a dla większych zakładów
przemysłowych w tym powiecie musiano sprowadzać
¡robotników z zagranicy. Dla pnemysłu i handlu rok
1908 był niekorzystniejszy aniżeli inne lata przedtem.
Stosunki zdrowotne były na ogoł zadowalające.
Śmiertelności nadzwyczajnie wysokiej me było nigdzie
W powiecie całym.

ZE ZABRSKIEGO
Zabrze. Na szosie powiatowej pomiędzy
kopalnia Guido i Przyszowicami poniszczono młode
drzewka i kilka drzew wysokich. Za wyśledzenie
niecnych sprawców wyznaczył landrat 50 marek

stała ze sposobności, gdy Ją mniej dozorowano i uciekła ze swego więzienia w Ujeździć.
Szczedrzyk. Do „Gazety Opolskiej” piszą: W
czwartek rano znaleźli pp. K. Rajtor i K. Kolwander
w lesie Szczedrzykowskim mężczyznę na sznurze mu
larskim wiszącego. Jak się okazało z jego papierów,
przy nim znalezionych, nazywał on się Franciszek Ce
bula, a był ze Szczedrzyka, rodem zaś pochodzi z
Zimnie; pozostawia żonę i troje małych dzieci. Po
południu około goefc. 4 było słychać z wieży koś
cielnej dzwonienie na skonanie. Jak się dowiedzieliś
my, to ks. Kulik kazał mu dzwonić. W niedzielę ra
no odbył się pogrzeb. Ks. KuBk prowadził kondukt
żałobny na cmentarz przy biciu we wszystkie dzwony.
Teraz o przyczynie samobójstwa: Ów Cebula kupił
sobie dom na kredyt i rozpaczał bardzo, że ma tyle
długu; żona wciąż na niego nalegała, żeby jak naj
więcej zarobił. Samobójca był mularzem, a chociaż
jej posyłał pieniądze, to jednak nie było w rodzinie
zadowolenia i niesnaski o mały zarobek powtarzały
się. Koniec dramatu: samobójstwo.

Spilepsya (padaczka)
i jej zwalczanie stanowią osobny przedmiot dokładnych
i bardzo ważnych badań międzynarodowego zjazdu le
karzy w Budapeszcie Jak wielkie znaczenie się,temu
przedmiotowi przypisuje, można wnieść z tego, że do
zwalczania epidemii ukonstytułowała się międzynaro
dowa liga, mająca swoje środowisko w Budapeszcie,
Bu (tapes ast eńs k i lekarz specyaSästa Dr. Alexan
der Sza b<i stara się od lat z skutkiem nad zbadaniem
problemu leczenia padaczki, by swoją już wypróbowa
ną metodę leczniczą u cierpiących zastosować, dlatego
udziela ná pytanie epileptycznie chorym jak najchę
tniej porady

ŻakłaB fotograficzny

I piętro.

Sprawy towarzystw, zebrania i t. d.

nagrody.

Z GLIWICKIEGO.
Gliwice« (Sprawa wody). W najbliższym
czasie rozpoczęte zostaną Drace wstępne około no
wego miejskiego wodociągu. W miesiącu ubiegłym
radni miasta uchwalili na ten cel 50 000 marek. Spra
wa lepszego zaopatrzenia miasta we wodę zajmuje
sie już od kilku lat zarzad miasta, lecz do ostatecz
nego wyniku jeszcze nie przyszło. Dotychczasowemi badaniami stwierdzono tylko, że w okolicy
miasta znajduje sie dosyć źródeł dobrej wody, któreby mógły być wyzyskane. Pomiędzy innemi
wchodzą w rachubę trzy obfite źródła i to w Łabętach, w Szalszy i w Karchowicach. Aby stwier
dzić, które źródło dostarcza lepszej wody, mają na
stąpić w Łabetach i w Szalszy wiercenia.
— Do kanału wpadł w jednej z ostatnich no
cy pewien pan. potężnej tuszy ciała. Jego dwaj
towarzysze wołali bezradni o pomoc. Przybiegło
też kilku przechodniów, którym połączonemi siłami
udało się wyratować nieszczęśliwego.
— Pies p okasił w tych dniach pewnego
ucznia kupieckiego, tak, iż odniósł kilka poważ
nych ran.

Fptnwke. Ćwiczenia „S okoląK odbędą się w listo
padzie w następującym porządku- Dnia 1 listopada o
godz. 10 rano, dnia 8, 19. 22, 25 o srodz. 8 wieczorem w
Reichshalle. O liczny udział uprasza
Naczelnik.
Ryto n. Tow. św. Alojzego odbędzie swe posiedze
nie w niedzielę 31 hm. po poł o godz. 5’/,. Będzie od
czyt. Prosimy o liczny udział.
Zarząd

bez różnicy

na zwyczainą
een? pe »sstępuj^eh
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Katowice, ul. Grundmańska 19.
Poczta

Do Dottropu Winkler przybył przed około 90 laty
na Górny Śląsk Jako ubogi pisarz na kopalnię Miał
szczęście, rb ogacił się i ożenił z dziedziczką p. Domes
w Mincho wicach Jędrną córkę tej rodziny pojął pan
von Thiele. Taka jest krótka hisf-orya rodziny ThieleWinklerów. Winkler pochodził z Tarnowa 'md Ziębi
cami czyli Franksztynem <Frankenstein¡ na Śląsku. Po
zostawił brata a ten liczną rodzinę, której część — o
ile wiadomo żyle w Załężu.' Winkler z Miechowie prze
znaczył dla rodziny brata newne sumy. Ktoby chciał
skorzystać z nich, powinnien udowodnić że należy do
tego pokrewieństwa Czy załęska odnoga Winklerów
to udowodniła, nie wiemy.

Składki na cele komitetu wyborczego przyjmuje
kasyer nasz p. Rudolf Ligoń w Król. Hucie, przy
i ulicy Ecka (Eckstrasse) nr. 21, pr. y rynku Bismarka.
Z DALSZYCH STRON.
Polski Komitet wyborczy na powiat Królewska
Ze Strzeleckiego. Skazana na dłuższą karę Huta (miasto).
Dr. Krzyżankiewicz, przewodniczący.
więzienia za różne oszustwa niewiasta Nowak skorzy

"W" dniach tych przyjdą
wielkie zapasy
trykotów
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Sery a I

Serya II

obe mnie:

obejmuje:

8g nr7ONMlWQil7^n1 Firanki białe i żółte, materye na
8 PlŁBplWihlJhij. zasłony itd. nadzwyczaj

Bochum we Westfalii. Naszym Szanownym
delegatom rpr^zesom) na Górnym Śląską oświad
czamy, że w miejsce brakujących znaczków: 35-ien,,
40-fen., 45-fen., fil?-fen. itd. winni lepić inne w tej wyso
kości, aż będą wynosić sumę żądanych znaczków. —
Znaczki żadanej wysokości będą jak najspieszniej prze
słane Dalej: materyały piśmienne nadejdą jak w naj
krótszym czasie; prosimy się tymczasem posługiwać
starem! książkami. — Filie górnicze otrzymają wszel
kie materye z Bochum, skąd i organ „Siłę“ dostają.
Filiom mieszanym, nienależącym do naszego Oddziału,
jak organu tak i innego materyału wysyłać nie będzie
my.
Zarząd Oddziału górników.
*3BRS(S5łe®Re6!®SKBDWR^^
«¡m«@BKł
Nakładem „Górnoślązaka”, spółki wyd. z og w.
odpowiedzialnością w Katowicach. — Redaktor o
Jó.:ef Bednorz w Rozbarku. — Czcionkami „Katoli
ka”, spółki wydawniczej z ogr. odpow. w BytomM

Serya III

obejmuje:

Serya IV

obejmuje:

lm\i & pirói

Sat's ila pasów

latzsli 'mA

Koszo'e normsine

lac e & pads

[ocznie illa pasów

Gacie kożuszkowe

6m:í ¡loreite

Mi ¿la pań

Biraiia óziecpco

Koszule Bersa!«

[mali tazk.

Sitia dziec i

łaszki dla psi

Gacie normalne

Sacie koíBszkowo

Gac o kożuchowe

Koszule damskie

Słoiki z aha

do wvszukania
każda sztuka

do wyszukania
każda sztuka

tanio.

do wyszukania
każda sztuka

do wyszukania
każda sztuka
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wtedy poszukajcie znany dom kon
fekcyjne dla przyodziewku pańskiego i chtopiqcego pod firmą:

ytom,
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Rynek

Firmie tej udało się
PALTOTY

I

JUPY

młodzieńców i chłopców bardzo t-nio nabyć i będą te rzeczy tak

d!a
długo;

póki zapas Starczy, za bezcen sprzedawane.
Niechaj przeto nikt nie
przekonać się o nigdy już nie wracającej korzystnej okazyi zakupna.

I Walter

Go,

&

Bytom,

omieszka

cl

Ry

u
największy dom gOraośiąskl zaknpna

dla przyodziewku paúsk’ego 1 chloplęcago.

Przy zakupcie towarów prosimy się na nasza gazetę powoływać!

Dom

zakupna

Crünpeter

}ritz

Laurahuta,

ulica

nr.

plecenie

lanie

Bardzo

Wandy

16.
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Zabrzescy

Handel towarów krótkich bhwatnych i bielizny

Satynowe sukna, sukna na kostyumy,

metr już od 2.00 mk. pocz.

Cybelina, damskie sukna, zimow. mat. na suknie metr od 50 fen.

.

ul. Gliwicka 39

Przyborów

.

.

.

Poszwy, szerokość poduszki i pierzyny

jako to:
ornaty, stuły, komże, koronki itd.

gradel
Żamasty

.

.

.

.

50 fen.

.

Płótna we wszystkich szerokościach i cenach.

firanki białe i kremów

.

.

Welury na bluzki i suknie.

.

.

.

Urządzamy w niedzielę i w święto Wszyst
kich Świętych w swoim składzie wystawę przyborów kościelnych, na co zwracamy uwagą Sza
nownej Publiczności.

metr od 25 fen. pocz.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■He

Weluryna koszule, głabkie, 'M paski i kratki
Echarpes w wełnie, jedwabiu i bawełnie

kościelnyrh

40 fen

.

.

ul. Gliwicka 39.

Polecamy Szanownej Publiczności nasz wielki skład

Cheviot, diagonal krepp, ¡Kohair
jßaterye na suknie w kratki.

Bytom

.

■ 0EU KTOBID Opowiadanie historyczne B

»

»

B BEH0uUK z czasów Jezusa Chrystusa B

80 fen

Chusty na głowg, wełniane, jedwabne i bawełniane od 70 fen.

.

!H przez

Lew. Wallace, z licznemi

g Broszurowany egzempl. 3 mk.

tosía tótija üm nal

pięknemi illustracyami. |||

W ozdobnej oprawie 5 mk. g

i ChataWujaTomasza ■

tanich cen dąje przy
każdym
zaknpnie
@ procent rabata IBM

Lg
Powieść z życia murzynów, ozdobiona 73 rycinami.
Ki Broszurowany egzempL 4 mk. W ozdobnej oprawie 6 mk. B

który przy kasie natychmiast gotówką zostanie wypłacony.

Zamawiać pod adresem:
„G órnośląza k.46 B
Katowice (Kattowitz O.-S»)
g

Oprócz

tych
gégF

Agitujcie z a naszą gazetą!

Dodatek

Zgromadzenie wyborcze
odbędzie sie w niedziele, dnia 31 b. m., o godz. 5
po południu w Wielkim Koiorzu na sali pana F o ejgelle. Przemawiać b izic reset nasz do parla
mentu ks. prob. B~a <ys.
Na zgromadzenie to zaprasza
Komitet wyborczy na okres opolski.
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polski siłacz Cygatónńcz v Ameryce.

Zbyszko Cyganiewicz znajduje się od kilku - go
dni w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, do
kąd pojechał, ażeby się zmierzyć z niezwalczonym do
tychczas przez nikogo siłaczem wszechświatowym Gotchem. Ten ostatni uważany jest za najsilniejszego
człowieka na całej kuli ziemskiej i jeżeli Zbyszko po
wali go w walce, to może się wtedy nazwać istotnie
„niezwyciężonym”.
Pisma amerykańskie piszą o Cyganiewięzu wiele i
chociaż walka jego z Gotchem jeszcze się nie odbyła,
nasz rodak w Ameryce jest już obecnie uważany za
zwycięzcę.
Po zapasach w Buffalo, gdzie Zbyszko położył w
sali Convention wszystkich swoich przeciwników, z
kolei stanął Cyganiewicz w Montreal, gdzie w Sohmer Parlen walczył z Kanadyjczykiem Karolem A fo
sera i pobił go w siedmiu minutach trzy razy. Pier
wsza potyczkę Zbyszko wygrał w trzech minutach.
Nastąpiła druga walka również w ten sam sposób;
Zbyszko położył Afosa w jednej minucie. Trzeci ro
dzaj walki stanowiły t. zw. grecko-rzymskie zapasy.
Tu walka trwała również tylko trzy minuty.
Do Rochester przybył Zbyszko Cyganiewicz 19
października. Na dworcu przyjęli go Polacy w wiel
kiej liczbie, a na czele szli Sokoli i Sokolice. Wie
czorem wystąpił w teatrze Corinthian z pięciu siła
czami.
Następnego dnia gazety w Buffalo wydały dodatki
nadzwyczajne, zamieszczające taką wieść:
Zbyszko Cyganiewicz, największy wszystkich siła
czy w Europie, przyszły przeciwnik i prawdopodobny
zwycięzca Franka Gotcha, odniósł świetne zwycięstwo
pokonawszy wszystkich pięciu swoich przeciwników
*
w czternastu minutach. Zbyszko kładł jednego po
drugim w czasie mniej więcej jednej minuty.
Po zwycięstwie, które było świetnem, świetniejsze
jak kiedykolwiek odbyte w naszem mieście lub w Ameryce, Zbyszko nie mógł przedostać się do swego
hotelu.
Publiczność zaległa drogę i obsypała Cyganiewicza kwiatami. Policya torowała drogę Zbysz
kowi i szczęśliwym uczuł się Zbyszko, gdy wreszcie
dostał się na pociąg.
Polacy byli w teatrze Corinthian w wielkiej licz
bie. Bilety rozsprzedano o godz. 7, a za miejsca
płacono po kilka dolarów już o 10 godzinie, ale i
tych zabrakło.
Z Rochester udał się Cyganiewicz na dalsze zapa
sy z amerykańskimi atletami do Buffalo, gdzie masie
spotkać z Gotchem.

Sprawy rzemieślnicze, kupieckie, handlowe.

Hansabund.
Liberałowie utworzyli niedaw
no temu nową organizacyę pod nazwą „Hansabund”.
(Hansa była w średnich witkach związkiem raiasi
handlowych celem obrony i poparcia handlu). Do
tego „Hansabundu” zapraszają wszystkich rzemieślni
ków, przemysłowców, kupców, handlarzy itp. Wiele
cechów rzemieślniczych ostro się oświadczyło prze
ciw „Hansabundowi”, ponieważ uważają go jako organizacyę wolnomyślnych kapitalistów, kupców, ban
kierów, którzy pragną dojść do tern większego zna
czenia, skoro poza nimi będzie stała wielka organizacya. Rzemieślnicy, wogóle stan średni, nie może sie
jednak pogodzić z zasadami i interesami wielkich ka
pitalistów. Rzemieślnik właśnie walczy z wielkim ka
pitalistą, fabrykantem, ponieważ ten mu coraz wiecej
gałęzi rzemiosła zabiera do fabryki i niszczy jego byt
(ęgzystencyę), wskutek czego niejeden rzemieślnik scho
dzi na reparatury, a może w końcu partactwo (flikowki) „Hansabund” jednak nie daje za przegraną.
Niedawno temu wysłał do izb handlowych pismo o
stosunkach handlowych pomiędzy Niemcami a Tur
cyą. Prosił izby handlowe o nadesłanie swojego zda
nia. Izba handlowa w Moguncyi napisała mu, że ja
ko organizacya polityczna , nie powinna się wtrącać
w urzędowe sprawy handlowe.
Podobnie odpowie
działy izby w Barmenie i Mannheimie. Zjazd han
dlowy, obesłany przez izby i związki handlowe i ku
pieckie również odparł żądania „Hansabundu”.
Izba rzemieślnicza przeciw izbid
handlowej. Berlińska izba handlowa oświadczy
ła jako rzeczoznawczym, iż rzemieślnik powinien bez
płatnie podać kosztorysy (obliczenia kosztów robót
rzemieślniczych), skoro jaki odbiorca tego zażąda,
chodążby nie oddał pracy do wykonania owemu rzefltieśkiikowi. Na to berlińska izba rzemieślnicza wy

do

numeru

251.

słała zażalenie do ministra sprawiedliwości, żądająe,
aby sądy w sprawach rzemieślniczych nie żądały orze
czenia izb handlowych, które o tych sprawach dobrze
wiedzieć nie mogą. Zarazem dodała, że rzemieślnik
wedle zwyczaju żąda i ma prawo do zapłaty 6 do
10 procent sumy kosztorysu, zrobionego przez niego
jeżeli pracy mu nie powierzono. Minister odpowie
dział, iż sądom przepisów robić nie może.
Wiaüomoád

aotoczne.

Wirek w Katowickiem.
(K or es p on d en c y a.) Kółko śpiewackie w Nowej wsi odbywało lekcyę śpiewu w niedzielę dnia 24 b. m. w południe po
nabożeństwie.
Zanim przewodniczący rozpoczął, za
pukał ktoś na drzwi i zaraz wszedł, byłto policyant.
Ten pyta zaraz o przewodniczącego. Ten podajepolicyantowi całe swe nazwisko, gdzie mieszka i pracu
je. — Rzekomo .policy! chodziło o stwierdzenie, czy
w Kółku niema członków poniżej 21 lat (?). Poli
cyant dobył notes z kieszeni i idzie między członki
nie i pyta zaraz jednej: Jak się nazywa, ile ma lat
itd.
Ale ta mu odpowiedziała:
Odmawiam wszel
kiej odpowiedzi. Na to rzek! gość nieproszony, że
pójdzie do amtowego i Kółko rozwiąże. I poszedł.
Za chwilę zjawił się po raz drugi, idzie do przewod
niczącego i pyta o nazwisko dyrygenta.
Pan prze
wodniczący odpowiada: Jeżeli on (dyrygent) powie
panu swe nazwisko, jest mi obojętnem. Poszedł po
licyant do zastępcy dyrygenta i pyta o nazwisko, ale
ten odpowiada, żeby mu dano spokój, bo obecnie
jest w służbie. — Pan przewodniczący zaś idzie do
policyanta i przypomina mu, że tu jest Kółko zam
knięte, co i w sieni na drzwiach jest oznaczone. —
Policyant widział, że Polacy posiadają już i rozum
i energię, poszedł sobie z niczem. — Widzicie, roda
cy, jaką to nas opieką szczególniejszą chce otaczać policya. Ale to nas nie zraża; pracujemy dalej nad pod
niesieniem pieśni. Wzywamy także innych, aby wszę
dzie zakładano Kółka śpiewackie, bo do tego mamy
wszelkie prawo. Cześć pieśni!
Był tam.
Król. Huta. Niesnaski między rzeźpikami
tutejszymi a zarządcą rzeźni miejskiej, p. dyrektorem
Menzlem, są od dawna wielkie. Teraz słychać, jakoby
p. Menzel wziął urlop na cały rok, aby się w swo
im zawodzie wydoskonalić. Przez ten czas p. Men
zel nie ma pobierać myta. — Tak mówią, ale ta spra
wa jest dość nieprawdopodobna.
— Bezpieczeństw-o mienia i życia
w Król. Hucie nie jest bardzo wielkie. Kradzieże,
rozbóje, hałasy, i inne złoczyństwa są tu na porząd
ku dziennym. W jednej niedawnej mglistej nocy po
wybijano w kilku domach w północnej części mia
sta szyby w oknach. Jakieś „buksy” chodziły od do
mu do domu i wybijały kamieniami okna. Na stró
żów z towarzystwa dla zamykania i strzeżenia do
mów także rzucano kamieniami. Niektórzy tu powia
dają, że tu policya jest niewystarczająca i wzdychają
do królewskiej czyli państwowej policyi.
Inni sobie
życzą znowu stróżów nocnych, których było więcej,
bo byli tańsi, niż policya. — Mojem zdaniem należa
łoby przedewszystkiem ograniczyć wyszynki alkohole?
we, a popierać towarzystwa, popierające moralność i
trzeźwość.
K r.

Lubliniec. (Korespoiftdencya.) Centro
wcy się ruszają. W niedzielę 24 b. m. zwołano tu
większe zebranie na sali p. Baranka, na którem przeI mawiał pewien mówca z Karłowic z pod Wrocławia.
Mówca rozwodził się początkowo o ostatnim prześla
dowaniu Kościoła katolickiego, poczem przeszedł do
polityki, urządził nagankę na nigdy nie zadowolonych
robotników i skończył hasłem założenia natychmiasto
wo katolickiego „Volksvereinu”, którego celem jest
ściślejsze łączenie katolików itd. Mówca cytował, jak
dużą rolę odgrywa „Volksverein” na zachodzie Nie
miec i jak wielkie usług? oddał przy ostatnich wybo
rach partyi centrum w Essen. Zapewnie sądził mó
wca, że i w polskim Lublińcu może być tah „Volks
verein” pomocny party! centrum.
„Volksverein” za
łożono i dało się z wszystkich zebranych 175 osób
zapisać na członków. — Księży było obecnych 7, i
to proboszczowie: ze Sodowia, Pawonkowa, Lübec
ks, Kochanowic, miejscowy i dwóch »wikarych. —
Nicbyśmy nie mieli przeciw temu zebraniu i założe
niu „Volksvereinu” i wcale nie zajmowalibyśmy się
tern wszystkiem, gdyby nie to, że z ambony na na
bożeństwie polskiem proszono wszystkich
na owe zebranie, na którem przecie tylko po niemie
cku przemawiano i śpiewano. — Jak najenergiczniej
protestować musimy przeciw podobnemu sposobowi
wciągania naszego polskiego ludu do wypełniania luk
niemieckich zebrań i do śpiewania „Deutschland über
alles” — bo trzeba wiedzieć, że miejscowy ks. pro
boszcz zamknął katolickie to zebranie trzykrotnem ekrzykiem „Hoch lebe Deutschland”, poczem zaintono
wano „Deutschland über alles”. — Cfcy to nie germanizacya? — Zebrani byli sami katolicy, obecnych
było 7 duchownych i 1 Franciszkanin, ale nikt się nie

zdobył na okrzyk na cześć Papieża. >— Niech sobie niewyraźne, niezrozumiałe. Opowiadał w końcu o te
Niemcy, katolicy i niekatolicy, robią co chcą, ale wa legramie z Marsa, który otrzymał, i podał treść, któ
ra im od wciągania ludu polskiego na takie wybitna
ra miała być taka:
parodowx>niemiedde i dla ludu germanizacyjne ze
Telegram z Marsa na ziemię. Przestańcież nare
szcie z waszemi sygnałami świetlnemi! Musicie so
brania.
Polonus.
bie przecież sami raz na zawsze powiedzieć, że sy
Król. Jankowice pod Rybnikiem. (K o r e s pondencya.) Nasz p. organista dba bardzo o gnałów waszych spostrzedz nie możemy, p o n i e -ł
waż nie mamy ócz! Opuściłem ręce — ¡za
nasz śpiew kościelny, ale go germanízate, czego sobie
kończył profesor Jozue — porozumienie z Marsem jest
nikt nie życzy. Byłaby więc rzecz dobra, gdyby nas
niemożliwe, skoro sami mieszkańcy Marsa mi to oś
uczył pieśni z polskiemi melodyami a polskich pieśni
wiadczyli, gdyż nie mają ócz. Co zaś do porozu
tie przekręcał pod melodye niemieckie. Niech on ra
mienia za pomocą telegrafii bez drutu...
czej liczne nasze starsze pieśni gra, które są piękne
Tu urwał profesor Jozue, ponieważ zbliżył się do
a łatwe do śpiewania. Upraszamy go o to. — W na
niego
jego sekretarz i szepnął mu kilka słów, poczem
szej dość rozległej parafii, która jest czysto-polska,
obaj
wyszli.
Kilka minut później dwóch lekarzy od
nie mamy żadnego Towarzystwa polskiego, ale nato
stawiło
sędziwego
uczonego do domu obłąkanych.
miast mamy „kriegerferajn”, który tu kwitnie i sze
Słuchacze się rozeszli, opowiadając o smutnym losie
rzy germanizacyę.
Czy to polski lud jest jeszcze ma
uczonego profesora.
ło uciskany, żeby się jeszcze miał osobno i dobro
wolnie poddawać niemczyźnie we „ferajnach”? Pro
szę was, kochani bracia, nie przystępujcie do niemie
ckich „ferajnów”, a zapiszcie sobie raczej jaką dobrą
gazetę polską, abyście ciemnymi nie byli.
Bartek.

Góra św. Anny. Rekolekcye ludowe od
prawione będą w kościele klasztornym w następują
cym porządku: 1) Dla niewiast, początek 14 listopa
da wieczorem o godz. 6; koniec 18 listopada rano.
i 2) Dla dziewcząt, początek w niedzielę 21 listopa
da wieczorem o godz. 6, koniec 25 listopada rano. —
3) Dla mężów i młodzieńców, początek 13 grudnia
wieczorem o godz. 6, koniec 17 grudnia rano.
Z Galicyi. Krakowskie muzeum na
rodowe otrzymało jako podarek na srebrny jubi
leusz swój od miasta Pragi czeskiej zbiór obrazków
przedstawiających najpiękniejsze części czeskiej stolicy,
malowanych przez najsławniejszych malarzy czeskich.

Kraków. Poślwięcenie kamienia wę
gielnego Kościoła Serca Pana Jezusa w Krakowie
na Wesołej odbędzie się w uroczystość Wszystkich
i Świętych o godz. % 10 rano. Ceremonii poświęcenia
dokona Najdostojniejszy ksiądz biskup-sufragan krako
wski, który też odprawi Mszę św. i wygłosi kazanie,
¡już w murach przyszłego kościoła, o ile pogoda dopisze.
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SMUTNY LOS PROFESORA.
Astronom profesor Jozue w Paryżu zajmował się
szczególnie planetą Marsem. Koniecznie chciał się po
rozumieć z mieszkańcami Marsa, i to za pomocą sy;gnatów elektrycznych.
Cały swój majątek poświęcił
na wybudowanie elektrowni (fabryki elektryczności) i
wielkiego zwierciadła, potrzebnego do wysyłania syg
nałów. Od miesięcy robił profesor jozue próby.
'W&zyscy uczniowie jego, profesorowie uniwersytetu pa
ryskiego i inni uczeni ciekawi byli, jaki jest wyniki
’tych prób, podjętych właśnie teraz, kiedy Mars jest
najbliżej ziemi. W tych dniach profesor Jozue zapo
Wiedział wykład o „obecnem porozumieniem z Mar
sem”. Przybyło na ten wykład bardzo wielu słucha
czy. Jozue zaczął od słów:
,,Wierzyłem w możliwość porozumienia się z Mar
sem. Omyliłem się. Porozumienie jest niemożliwe.”
Następnie opowiadał długo i szeroko o próbąch
swoich. Naraz zaczęły się mu wymykać z ust zdania

wyszło na jaw, że Müller popełnił bigamię, gdyż w
Astoria żyje jego druga żona z dwojgiem dzieci, któ
rą zaślubił pod nazwiskiem Gebhardt. Ta poczyniła
zeznania, że jest już ósmą z rzędu żoną Mullera.
Wskutek tego policya skłonną jest przypuszczać, że
Müller i tamte kobiety pozbawił życia. W czasie prze
słuchania Muller przyznał się do zamordowania An
ny Lutter, a jako powód podał, że wiedziała o jego
wielożeństwie i groziła mu ogłoszeniem tego.
(Mężczyźni — o nagrodę piękno
ści.) W walce o prawa równe, i mężczyźni zapra
gnęli zrównać się z kobietami. Wolno im dostawać
nagrody za piękność. Czemużby i mężczyznom nie
było wolno? Cóż to? Czy ich na to nie stać? W
Folkestone w Anglii, urządzono wystawę urody męzkiej. Stanęli młodzieńcy z miasta i okolicy dalszej
i bliższej. Sąd stanowiły, ma się rozumieć młode da
my.
Nagrodą była ręka pięknej wdówki, która oś
wiadczyła gotowość nagrodzenia najpiękniejszego. Otworzyły się drzwi, poczęli wchodzić wysocy i mali,
Rozmaitości.
grubi i szczupli, wąsacze i gołowąsy. Niektórzy wy
glądali, jak hrabiowie, inni — jak szubrawcy. Gdy
(Smutny koniec procesó w.) Z Tar
nowa piszą: Od dłuższego czasu trwały zatargi po się skończył pochód, każdy musiał wysuwać głowę
między rodziną Dumańskich i Wesołowskich, kończą ' przez otwór w kotarze. Sąd miał oceniać tylko twa
rze.
Pierwszą nagrodę otrzymał kędzierzawy, goło
ce się zwykle procesami i karami na Dumańskiego.
wąsy Anglik, drugą Wiedeńczyk z miłą bródką, trze
To samo miejsce miało w ostatnim tygodniu, gdzie
cią nie młody brodacz Anglik. Druga i trzecia na
Dumański za pobicie Wesołowskiej otrzymał 4 dni
groda były inne od pierwszej, bo w brzęczącej mo
aresztu i koszta sądowe. Ponieważ to się mu zda
wało dużo, przeto udał się do Wesołowskiej w za necie.
- W (Tajemniczy gość.) W Paryżu przed
miarze ugodzenia się z nią w dniu 23 bm. po po
łudniu. Spotkał ją na podwórcu przy pracy. Ponie kilku tygodniami zaczęły mnożyć się po sklepach ju
bilerskich kradzieże, dokonywane w niewiadomy spo
waż był pijany i Wesołowska z nim nie chciała roz
mawiać, D. wyjął nagle rewolwer i strzelił tak, że sób. Przerażeni właściciele sklepów, chcąc wyśledzić
trafił ją w głowę. Wesołowska na miejscu padła tru złodzieja, używali różnych sposobów. Nic nie poma
pem. Dumański zbiegł. Policya jednak przychwyci gało, codziennie w kilku sklepach brakowało to kil
ła go w nocy, a następnie oddała prokuratoryi.
ku pierścieni, to zegarków, to drogich kamieni, które
Kilku większych jubi
- & Porucznik Shakleton, który o mato znikały w nieznany sposób.
lerów
najęło
tajnych
policyantów
i trzymało ich cały
nie dotarł do bieguna południowego, zgodził się na
dzień
w
swoich
sklepach,
aby
wykryć
złodzieja. Da
wygłoszenie 120 odczytów w Anglii, Francyi, Niem
remnie. Aż nakoniec jeden z policyantów wpadł na
czech i Austryi, w językach tychże krajów. Za to
płacą mu wysokie sumy. Obliczono, że wypowie o- pomysł, aby patrzeć nie na ręce kupujących, lecz na
pokazywane klejnot}7, i nie spuszczać ich z oka przez
koło 1 milion 200 tysięcy słów podczas mów.
cały czas. Wydało to wynik niespodziewany. Miano
# Zderzyły się okręty w Hamoniu (w
wicie do pewnego sklepu, w którym ów policyant
Hamburgu) w środę, wskutek czego jeden z nich uczuwał, przyszedł pięknie ubrany młodzieniec i kazał
tonął a razem z nim 2 majtków.
pokazać sobie klejnoty. Po chwili spostrzegł ów po
# Burze i wichury w Anglii wyrzą
licyant, że z kieszeni paltota gościa wysuwa się jakaś
dziły wiele szkody. Kolej przerwała ruch. Most nad
mała ręka, czarna, owłosiona i błyskawicznie chwyta!
rzeką Roter się zawalił. Pociąg towarowy w Susset
klejnoty, leżące na stole, poczem, złapawszy kilka pier
zjechał do rzeki.
ścieni, znika. Powtórzyło się to dwa razy. Po wyj
-W- ,(N owy król kolejowy.)
Większość ściu gościa ze sklepu, policyant podążył za nim i aresztował go. Okazało się, że złodziej miał w kie
przyznaje tę godność Edwinowi Hawley owi, który
posiada 8000 kilometrów kolei amerykańskich. Za szeni paltota wytresowaną małpkę, która na dany przez
pana znak, wysuwała łapkę, chwytała, co leżało na
wód rozpoczął Hawley przy tejże samej linii, otrzy
stole i znikała napowrót w kieszeni. W ten sposób
mując początkowo bardzo szczupłe wynagrodzenie.
nikt nie mógł dojść, kto był sprawcą kradzieży, gdyż
Kiedy się go wtedy pytano, czem ma zamiar zostać,
odpowiedział, że pozostanie w zawodzie, który wy sam złodziej nigdy rękoma nic nie zabierał. Złodzie
ja oddano sądowi, małpka zaś powędrowała do me.brał. Majątek zdobył w ostatnich dziesięciu latach.
Podstawą była szczęśliwa spekulacya, którą przepro nażeryi.
wadził na giełdzie: mianowicie zakupił za 10 mil. k.
Łączmy się. Bracia, w towarzystwa rolnicze,
akcye kolei północno-amerykańskiej, które w krótkim
czasie podskoczyły tak w górę, że sprzedał je za 68 handlowe i robotnicze!
i■■ ■»■■»¡«Jll H_ II I H. II. II. 11 11
mil. koron.
Nakładem „Górnoślązaka“ spółki wydawniczej
- N- (W i e łożeń st wo.) Niedawno znaleziono
na Long Island w pobliżu Nowego Jorku trupa ko z ograniczoną odopwiedziainością w Katowicach.
biety, w której rozpoznano Niemkę Annę Lutter. Pod Redaktor odpow. Józef Bednorz w Rozbarku. —
zarzutem morderstwa aresztowano jej męża budowni Czcionkami „Katolika“ spółki wydawniczej z ogra
czego architekta Alfreda Müllera. W czasie śledztwa niczoną odpowiedzialnością w Bytomiu.
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Koszule normalne dla panów 125, 95 f.
Nici maszynowe
Materye na fartuchy mtr. 72, 45, 42 f.
Gacie normalne dla panów
Górne ni&i (Obergarn)
rolka 28 f.
1.55 1.25 95 f
Spodnie
nici
(Untergarn)
rolka
18 f.
Materye na poszwy w kratki
metr 58, 52, 39 f,
Koszule męzkie barchanowe
Mydła toalet, do wy«zuk. szt. 15 i 8 f.
w jasne paski
1.75, 1.55, 1.35 f. Wełna zimowa do sztrykowania
Maszynka do gotowania na
czarna i szpakowata
włóka 21 f
spirytusie
szt. 55 28f. Materye na koszule metr 52, 48, 89 f
Koszule damskie z barchanu
Damsk rękawiczki zim. p 48. 35, 28 f.
1.45, 1.25, 95 f
Gładki barchan
metr 48, 35 18 f
jSToże i widelce stołowe p. 58, 42, 24 f.
Rękawiczki zimowe dla panów
Damskie koszule norm. 1.95 1.75 1.45
trykot
para 78, 62, 42 f
Garnki emaliowe do pieczenia szt. 42 f Damsk. chustki do nosa, linón szt. 12 f.
Męskie rękawiczki z kożuszk.
para 165. 85 f.
Sortyment narysowanych
Jedwab, chustki ochraniacze koł
nierzyków, białe, sztuka 95, 85, 55 f.
Damskie pończochy zimowe
para 115, 85. 68 f
bez wyjątku sztuka
Patelnie kuchenne
sztuka 45 f.
Męsk. a ¡skarpetki zim. para 68, 48 28 f.
Łyżeczki do kawy ze stali Mart.
3 f. Lampy kuchenne sztuka 78, 68, 48 f.
Kapelusze damskie nieupiękMęski« ochraniacze kołnierzyków
szone
1.95, 1.45, 95 f
tkane,
sztuka 95, 42 f.
Łyżki do jedzenia ze stali Martin
4f. Ramki kuchenne sztuka 85, 78, 58 f
Damskie bluzki welurowe
Krawatki dla panów do wyszu
5.75, 2.55, 1.95, 95 f.
kania,
sztuka 58, 42 f.
Nocniki emaliowe
szt. 45 f Etażerki do korzeni
sztuka 45 f.
Krawatki damskie do wiązenia
Damskie talie spodnie trykotowe
do wybrania 42 f.
sztuka 1.25, 1.15 95 f.
Maszynowe garnki z emalii
sztuka 18, 14 19 f
Materye na suknie
Linoleum chodniki mtr. 1.28, 93, 78 f.
Damskie paski do wyszukania
42 f
Cukierniczki i puszki do kawy
sztuka 48, 42, 28, 18 f.

J| J|

JI

w najmodniejszych wzorach to S
metr 98, 78, 58, 40 L

Damskie majtki barchan.
155, 95 f.
Na Wszystkich Świętych:
Damskie trzewiki filcowe z łupa
ną podeszwą
1,55
Swere nm gr&btr
Damskie spódniki barchan, szt. 95 f.
groby, lampki z ielaDamskie trzewiki filcowe z po
tyiy w największym wyborze.
deszwą ze skóry
2,25 1,75
Barchan na koszule w paski
metr 48 35 f. Klosz na ser
48 f.
Li nol eum- dy wank i
szt 4S f. Damskie trzewiki domowe filco
Welury na bluzki w paski i kra
we z podeszwą z skory
145f
tki
metr 58, 45, 35 f Kubki do piwa ze złotym brzeg.
9f
Dywaniki Axminster
szt. 95 f. Skarpetki dla panów w kółku
Damskie spódnice barchanowe
czysta wełna
para 78 f.
białe
sztuka 95 f.
Kieliszki do likieru
sztuka 7 i 5f,
Domowe trzewiki dla dzieci steJakonety w wszelki ck kol. metr 28 f.
bnowane
para 95 f.
Walki do makaronów
24 f
Krajana kiszka delikatesowa
Vi funta 45 i 35 f.
Zapas resztek
Metalowe lampy stół.
295 265 185 f.
Winogrony Almeria
funt 48 f
rozm miłych
Lampy stołowe z metalową
fartuchów
przystawką
245 195 125 f.
Tyrolskie jabłka
funt 25f
Damskie pantofle jutę z podeszwą
ze skóry
para 33r
Cerata, ochrona na ścianę
szt. 33 f.
Czekolada
do
łupania
funt 95 f.
Damskie chusteczki jedwabne ba
sztuka 38 f.
tystowe z kolorow. brzegiem
18 f. Zapas skóry do okien
Szklanki do groku
sztuka 10 f. Nowo zaprowadzona: Gobeliny na ścianę
Ceratowe nakrycia stołowe 95 i 45 f. Jeden sortyment towarów niklowych
i galanteryjnych
sztuka 42 f,*1
Kubki do piwa
sztuka 9 f

Derki do spania
185 135 125 95
Drąbki kuchenne każdy stopień 42
Angi. firanki tiulowe białe i kre
mowe
metr 58, 48, 35
Masieiniezki szklanne
sztuka 28, 18
Nakrycia na kanapę angl. tiu
lowe
sztuka 18 f.

f
f.

W Oddziale

środków spożywczych

f.

Ifiiiźan. kawy z bitą śmiet. 10 f.

f.

1 filii czekol. z bitą śmiet. 10 f.

Zakład

fotograficzny
ScholZ

paweł

Katowice, ul. Grundmanna nr. 2.
12 obrazków wizytowych
12 obrazkbw gabinetowych
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Zdjęcia dzieci.

Każdy zamawiający otrzyma jedne powiększeni
•—-------------------- za darmo.
........... —
Największy skład

yaiwi^kszy

kalolicki

skład

obuwia!

Odzie sie najtaniej hpije
Í"

=
'S

s I

B
Z

obuwie
wszelkiego rodzaju %
a
D^ug^e buty
i
ręcznej roboty i z cwekami 5
B

Rynku
w narożniku przy Teatrze miejskim,
Bez konkurencji!
Odpłata dozwolona.

w.
f-

f

S'
s
*
g
=

T¿lko u
HScftKncft 8ÍCSA-Q

WiMora Tarka U

Hamburg und ^lannFieim

H

Epstein, Katowice,

Rynek 8

handel skór

detaliezuia

hurí»«-nie

MT dla ssowcéw § rymarzy. W
^$osti
*
>a4
rzetelna, najtańsza, Whga,
Sy#e^th6S6: ?W? 3Tä $?6nií6Aw 5 tiä za?AÄl

Mam do sprzedania
w Byfomlu
% - ul. TarnOgóraka 4.5 %
%% w domu Banku ludowego, na- M $
prxeciw keíeisia N. P. Maryi.
i

I

dkobnSki.

Paweł Końdek

Ree&ark,
u li ci Siemianowicka.
4gíHircie zs nasza gazeta!

Tani? cseskie ¡iterase.
10 funt, nowych
dartych S.in n»k.,
lefcnreh 1» sir.,
bałyti *v.<kŁici
'* I» »¿i
, .w
> -r WWjéh
rtffs datly. j %, 36 rek. Wy**
5
®
e™
* od «*> « »liczką. Zmiana i zwrot za «srnagr.
port. dozw. Benedykt Saetee!,
Lobes Nr, 370, b. Pilsen, Böhmen.

August Seb midi,
Meble

zegarmistrz — złotnik
Poprzeczna 8 Katowice Poprzeczna 8 :

Kamm

naprzeciw „Górnoślązaka66

,

poleca swój bogato zaopatrzony skład, mian.: ,
Pierścionki ślubne,4

masiw złoto, 883/ooo N
stempl.odlO mk.p. <

Zegarki kieszonkowe.

pierwszorz. mecha
nizm, srebr. 8O%oo <
od8mk począwszy. <
legoNsprAnesn

piękne pudełko, la <
mechanizm, od 13. 50 mk. począwszy.
Budziki w rozmaitych gatunkach
od 1.80 mk. począwszy.
Mis towar? złote i srebrne nadzwyczaj tanio. ¡

Na wszelkie zegarki długoletnia gwaraueya. .
BäT Własny warsztat do reparacji. <

Najtańsze

HflgT
Dom

mebli

M.

źrodło

Kamm,

przeniósł się

z Piotrowic Bo ßogumtna dworca
(Oderberg-Bahnhof) jedna stacya za Annaberglem
i ordynuje w chorobach wewnętrznych,
kobiecych, dziecięcych i t d.

od godz. 9 — 12 i od 2 — 4.
w Hotelu Austrya
2 minuty od stacyi kolejowej.

codziennie

Agitujcie za naszą gazetą!
_________ —-------------------------------------------------- 4-

IW

Bytom,

ulica

Dworcowa

41
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Królewska Huta, teraz ul. Cesarza nr. 23.

Katowice, ul. Fryderyka nr. 1.

Wszech, nauk lekarskich
Dr. yenryk Kłuszyński

zakupna

Doradzcy prawn
*

Tani© czeskie pierze.
1 funt szarych, dobrych
dartych 1 mk., pryma poł\\
białych 1.80 m., białych
puchowatych 1.70, 1.90,
%
śnieżnobiałych najlepsz.
2.70, 3.40, 1 funt śnieżno
białych puchów, niedart.
S. Benisch ¿
2,00,2.30, Pierze cesarskie
2.60, 3 mk. Wysyłka wol
na od cła za zaliczką od 10 funtów pocz. franko.
Wymiana dozwolona. Za niestosowne pieniądze
z powrotem. Dokładna broszura darmo.
S. Benisch, Deschenltz No 928, Böhmerwaid.

Przy zakupnie towarów prosimy się na
naszą gazetę powoływać!

3 wijamy

nas?

i urządzamy od

ZUPEŁNA

*
Wszyscy są zdziwieni
i tacy, którzy cbcą tako
*
wy mi zostać, znajdą w Ä nad wielkim wyborem i tanimi cenami w skiadzie
zegarmistrza
książce „Poradnik dla
J. ¡Kachałzka,
Rynek. %
doradców prawnych“ $
(Ratgeber für Rechtskon
===== Wielki skład ----- ■. _
sulenten) na każde zapy © 5
tanie dotyczące ich prak 2 a Kegarirdw i towarów złotych i srebr. 35 *1*|
Wszelkie instrumenta
muzyczne jak S. |
F................................................
tyki poradę; wskazówki,
harmoniki
gramofony
itd.
Wielki wybór
®
dla każdego kupca lub,
w dwustronnych wSytaeh polskich . g
prowadzącego proceder,
do gramofonów. Maszyny do szycia. ® g
-który swe prace pism,
9 Elektr. lampki kieszonk. i baterye. $ S
sam chce załatwiać lub
Własny warsztat do reparacyi zegarów, 4 g
jako doradzca prawny ma
zamiar stworzyć sob e za h towarów złotych, maszyn do szycia i ro- 5 1
werów. — Wykonanie prędko i tanio. @ 9
robek poboczny. Za prze
syłką 4.— mk. (20 fen. I ’ u Tylko u Ja iSoehataka* J I
porto) do nabycia. — < >
g ® JÄ" Przekonajcie się a uwierzycie. IRg fi g
*.Styria
Verlag
Królewska Untre nr. 60.

intereres
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WYPRZEDAŻ

Aby nasze niezmierne składy, które tylko dobre jakości zawierają, jak najprędzej uprzątnąć,
zdecydowaliśmy się, ceny tak tanio ułożyć, że doprawdy każdy kupujący ma korzyści.
Pieniądzyoszcządzikażdy,

kto

swoje

potrzeby

z

naszej wyprzedaży pokryje.

Pomimo tak tanich cen wyprzedaży obejmujemy przy każdej sztuce gwarancyą za jakość i leżenie.

Cena na każdym przedmiocie wyraźnie naznaczona.

TM

NI

.Jak długo zapas starczy sprzedajemy:
Męskie ni a tery e i ubrania kamgaruóme już od 9.50 pocz.

Materye tila wyrostków i ubrania
kaiMgarnowe już od 6.50
Materye dla młodzieży i ubrania
kamgarnowe już od 5.00
Materye na ubrania dla chłopców
już od 3.00

»
»
»

Męskie paltoty zimowe już od 10.50 pocz.
Dla wyrost. „
już od 8.00
99
Dla niłodz. „
już od 6.50 >1
JJ
©la chłopców „
już od 4.00
»
Zimowe nlstry d. panów już od 14.00
„d. wyrost, już od 10.00
»
„
d. chłop, już od 5.00 )>
99
99 japy dla panów już od 5.00 »
„
» wyrost, już od 3.75
99

Zimowe Japy d. młodzleń.już od 8.00 pocz.
„
., d. chłopców już od 2.50 D
Męskie spodnie z materyljuż od 2.50 V
Dla wyrost. „
„
już od 2.00 n
Dla chłop.
„
„
już od 1.00 3)
Męskie kamizelki z mat. już od 1.25
„ kołnierze na słotę już od 8.00
Wyrostk. kołnierze na słotę już od 6,00 p.
Dla chłopców „
„
„ już od 4,00 „

J

KT

Urządzeni©

ul.

składowe

Cesarska

jest

na

nr.

4,

sprzedaż.

obok

poczty.

"3N

Lokal wydzierżaw i się.

