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Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego.
i 8 bezpłatnymi dodatkami tygodniowo.

PRZEDPŁATA 
bk poczcie, u agentów I koi polerów

z odnoszenie» do domu J4»a mu

P^T Eedakejr»» AdmtnIstracya i Drnkaruia HM
znajdują się w Gliwicach przy ulicy Nowowiejskiej (Neudorferstrasse) 17

w podwórzu na parterze.
»Glos Śląski« zapisany jest na poczcie: Zeitungspreisliste t. potu. 47a.

OGŁOSZENIA 
90 fen. od 1-łamowego wiersza pe
ty towego. Przy większych 1 częst
szych ogłoszeniach odpow- rabat

Rodzice! Uczcie dzieci wasze czytać i pisać po polsku! iss§

Gazeta polsko-katolicka
«est najlepszym przyjacielem każdego Polaka 
i Polki. Ona jest głosem naszego sumienia pu
blicznego, ona to przypomina o obowiązkach na
rodowych, umacnia zwątpiałych, a budzi śpią
cych i leniwych, ona nie pozwala zapominać 
drogiego nam wszystkim języka ojczystego, ona 
broni dzielnie i wytrwale sprawy robotniczej, 
ona wreszcie informuje nas stale o braciach 
naszych w kraju i zagranicy.

Taką gazetą jest „Głos Śląski’". Roz
szerzajcie go więc, Szan. Czytelnicy. A teraz 
przed końcem kwartału nadarza się do tego do
bra, sposobność. Niech każdy z Szan. Czytel
ników postanowi sobie, że zyska nam na nowy 
kwartał co najmniej jednego nowego abo
nenta. Ludu polskiego na G. Śląsku jest wiel
ka moc, a stosunkowo nie wielu jeszcze czyta, 
nie wielu wie, co to oświata i organizaeya, nie 
wielu jeszcze rozumie, że w oświacie i organi
ze cy i spoczywa siła nasza i moc nasza.

A więc dalej, Rodacy, do agitacyi za „Gło
sem Śląskim”.

„Głos Śląski” z trzema pięknemi bezpłat
nemu dodatkami tygodniowo kosztuje na cały 
kwartał tylko 1,50 m. Jest więc najtańszą co
dzienną gazetą polsko-katolicką na G. Śląsku.

Szanownym Abonentom pocztowym zwraca
my uwagę, że do

25 Liii.
wszyscy listowi w calem cesarstwie niemiec
ki em przyjmują przedpłatę na „Głos Śląski”. 
Prosimy z tego korzystać. Dla wygody Szan. 
Abonentów pocztowych zamieszczamy na czwar
tej stronie w dzisiejszym numerze formularz 
pocztowy. Formularz ten prosimy wypełnić, 
wyciąć i wraz z pieniędzmi wręczyć go listo
wemu lub urzędnikowi' na najbliższej poczcie.

0 podburzanie do gwałtów.
Mowa posła Bernarda Chrz a n owskie go, 
wygłoszona w <parlamencie niemieckim w środę, 

dnia 14 marca.

(Ciąg dalszy.)
Nawet pieśni przeznaczone dla dzieci mają 

zdaniem sądów pruskich zawierać występek 
przeciwko paragrafowi 130 kodeksu karnego. 
Odczytam panom pierwszą, najwięcej inkrymi
nowaną zwrotkę takiej pieśni, ułożonej przez 
Nęskiewicza:

Nie smuć, nie smuć. dziatwo droga,
Że na własnej ziemi więzy —
Bo przed tobą przyszłość błoga,
Skruszy jarzmo i zwycięży,.

Pieśń samą składam na stole Izby. Ma ona 
zawierać podburzanie do gwałtów według wy
roku izby karnej w Poznaniu z dnia 3 lutego 
1906 r.

(Słuchajcie! słuchajcie!)
M. p„ nawet gry dla dzieci zdaniem sądów 

pruskich zawierają podburzanie warstw ludno
ści do gwałtów. Składam na stole Izby taką 
grę p. t. „Lech”, gra narodowa dla dzieci 
przez J. Chociszewskiego. Jest ona znaną pod 
zaborem pruskim od lat 30. Ta „niebezpiecz
na” gra. za którą prokurator żądał miesiąc, 
więzienia, ma 160 numerowanych pól. Na je
dnej części z nich znajdują się wydarzenia z 
history i polskiej. Reguły gry są następujące:

Biorący udział w grze dają jako składkę n. 
p. 5 orzechów, 2 jabłka, lub grosz. (Weso
łość) Każdy z grających rzuca po kolei kost
kami. Ile ów rzuci, tyle miejsc się posuwa. 
Jeżeli natrafi na pole z wydarzeniem I list or y- 
eznem, idzie naprzód, lub cofa się.

Ze względu na te reguły, mianowicie ze 
względu na posuwanie się naprzód przy histo
rycznych zdarzeniach pomyślnych dla Pola
ków. a cofanie się przy niepomyślnych, dalej, 
ze względu na fakta historyczne w grze wy
mienione, jak n. p. podziały Polski, walki Ko
ściuszki o niepodległość, powstanie pieśni ..Je
szcze Polska nie zginęła " we Włoszech, po
wstanie w r. 1831 i fortece pruskie, w których 
Polacy pokutować musieli, skonfiskowała pro
kuratoria gnieźnieńska ową grę. upatrując w 
niej przestępstwo przeciwko paragrafowi 130 
kodeksu karnego.

(Słuchajcie! słuchajcie! u Polaków)
M. p„ zapewne nie znajdzie się nikt w wy

sokiej Izbie, który broniłby podobnego zasto
sowania prawa. Ale kto z tych panów, którzy 
popierają pruską politykę antypolską, będzie 
miał odwagę przyznać, że s ą d y s p a d ł y. 
do stopnia w ład z a d m i n i s t r a, c y j- 
n y c h,

(Bardzo słusznie! u Polaków) 
że sądy pru s k i e nie wy mie r z ają 
p r a w a, lecz u p r a w i a j ą p o 1 i t y k ę? 
Jest to gospodark a p r u s k a. która 
dyskredy t u j e zupełnie p o w a g ę n i e - 
mieć kiego s t a u u s ę d z i o w s k i e g o.

(Bardzo słusznie!)
W szerokich kołach ludności polskiej panu

je skutkiem tego zdanie, że ci sędziowie pruscy 
przy wydawaniu wyroków postępują w b r e w 
lepszemu p r z e k o n a u i u. (1 )zwonek 
marszałka.)

Wicemarszałek hr. S t o 1 b e r g - W e r n i - 
g er o de: Panie pośle, twierdziłeś pan, że
w kołach ludności polskiej panuje zdanie, iż 
sędziowie postępują wbrew lepszemu przeko
naniu. Tego panu mówić nie wolno.

Poseł C h r z a u o w s k i: Niestety nikt
nie wierzy w bezstronność tych sądów. (Dzwo
nek marszałka.)

W i c e m a r s z a 1 c k: Panie pośle, powo
łuję pana do porządku.

Poseł C h r z a u o w s k i: Mości panowie.
Podczas najsilniejszego prześladowania Pola
ków i Litwinów w Rosy i - przed 10 laty 
przyszło do wielkiego procesu politycznego w 
Wilnie. Chodziło tam o powstanie, naruszenie 
spokoju publicznego, opór przeciwko władzy, 
przeciwko gubernatorowi i t. d. Najlepsi adwo
kaci rosyjscy przyszli z pomocą oskarżonym, 
nie Rosyanom, i sąd rosyjski skazał wpraw
dzie oskarżonych. ale na najniższe kary i po
lecił ich sam łasce carskiej. Oby sędzio- 
w i e p r u s e y wzięli sobie za przykład s ę - 
d z i o w r o s y j s k i c h!

Ta sprawiedliwość sądów pruskich pociąga 
za sobą szereg następstw. Jeżeli sądy pruskie 
tak postępują, musi to zachęcać prokuratorów 
pruskich. To też p r o k u r a t o r z y po pro- 
s t u u i e p o k o j ą ż y c i e p u h i i c z n e o- 
s k a r ż e n i a m i. podnoszońemi na podsta
wie paragrafu 130. Przedkładam tutaj oskar
żenie p r o k u r a t o r y i w G 1 i w i c a c h 
z dnia 12 września 1904 r. W gazecie ..O I o s 
Śląsk i " znajdował się w pewnym artykule 
następujący zwrot:

Żelazną jest ręka systemu pruskiego, która 
cięży na nasaem życiu polskiem. Zdaje się. 
jakoby chodziło mu o wywołanie przestrachu

przez srugość, o uciemiężenie ducha, energii 
i pracy.

Na podstawie tych dwóch zdań wytoczono 
redaktorowi skargę w myśl paragrafów 130 i 
131 (Słuchajcie! słuchajcie! u socyalistów).

Nawet przeciwko pieśniom nie stojącym w 
najmniejszym związku z paragrafem 130 pod
noszą prokuratorzy skargę, nawet gdy chodzi 
tylko o piosnki wesołe, skoro tylko w nich 
jest mowa n. p. o ..całej Polsce , albo gdy 
zachód*/i ..kosa ". (Wesołość!)

Składam tutaj dwie takie piosnki na stole 
Izby, ułożone w zeszłym stuleciu po powsta
niu w r. 1831 przez polskiego poetę 'Wincente
go Pola, obie popularne: „Piękna nasza Pol
ska cała” i „Hej tam w karczmie za stołem ". 
Członkowie wysokiej Izby po przeczytaniu 
tych piosneczek przekonają się. że chodzi tu o 
karkołomne oskarżenie. Podniosła je prokura- 
torya w Poznaniu. Nawet obrazy odnoszące 
się do wydarzeń z czasów walk o niepodległość 
ale nawet do dawniejszych zajść z polskiej 
przeszłości mają - zdaniem prokuratoryi - za
wierać przestępstwo przeciwko paragrafowi 130. 
Przedkładam tutaj 2 takie obrazy. Na jednym 
z nich wyobrażony • jest sarkofag z matroną i 
dworna, chłopcami. Podpis brzmi: Teofila Bo
bińska z synami swymi, Markiem i Janem przed 
grobem hetmana Żółkiewskiego; uczy ona swoich 
synów, jak trzeba żyć i umierać za Ojczyznę.

Jest to obraz Walerego Eljasza. Prokurator 
sądu ziemiańskiego w Gnieźnie przyznaje wpra
wdzie. że hetman Żółkiewski za czasów pol
skiego króla Zygmunta walczył tylko z Rosya 
nami i Turkami, a więc nie z Prusakami! Al# 
pisze on dalej: Znaczenie obrazu w obecnych 
stosunkach w dzielnicach polskich pod pano
waniem pluskiem może być tylko to, żeby wska
zać Polakom na oswobodzenie tych dzielnic z 
pod panowania pruskiego przez wojnę, a wiec 
przez gwałt. (Wesołość.)

Drugi obraz przedstawia postać kobiecą, o- 
,toczoną gronem kobiet, w chwili gdy zamierza 
rzucić sic w rzekę — znany obraz malarza An
toniego Piotrowskiego. Fest to legendowa księ- 

| żiliczka Wanda, która nic chciała wyjść za 
j Niemca i dla tego się utopiła. - W sprawie 
i tych dwóch co dopiero przedłożonych obrazów 

prokurator nie wzdrygał się założyć rewizyi 
p i ■ zee i w ko u walu iającem 11 w y rok o w i.

h tych ostatnich wypadkach nastąpiło wpra
wdzie uwolnienie; ale jak w ogóle było możli 
w ('in, że w G 1 i w i c a e h. Poznaniu i Gnie- 
źni(' znalazły się sądy. które proces wytoczy
ły r* -lak mógł w sprawie ostatniego obrazka 
sędzia okręgowy w .Jarocinie dnia 8 listopada 
1 *)04 roku uznać, że lest on charakteru podbu
rzającego i nakazać jego konfiskatę?

Dalszem następstwem tego postępowania są
dów i prokuratorów jest to. że policy a w kic
iu uku prześladowania wszystkiego, co tylko 
mogłoby obudzić ducha narodowego Polaków, 
może się poszczycić wprost wspaniałymi suk
cesami. Przedkładam na dowód dokumenty 
pocztówki z widokami, skonfiskowane przez 
policyę w Jarocinie dnia 12 października 1901. 
-lest tu najpierw obrazek Kościuszki samego, 
a tu drugi Kościuszki razem z Waszyngtonem 
i -Jeffersonem, a tu trzej poeci polscy: Mickie
wicz, Słowacki i Krasiński. Na tej tu pocz
tówce znajduje się tylko tjfrzeł górski i kraj 
obraz z gór, a na ostatniej najniebezpieczniej
szy symbol - sokół, siedzący na drzewie, t We
sołość!)

Pocztówki te były przez cały miesiąc w w ię- 
żieuiu u prokuratoryi w Ostrowie. Dopiero za



mojem wstawieniem się wypuszczono je z nie
woli. Poszukując takich obrazków, policy a nie 
poprzestaje na przetrząsaniu składów papieru 
i księgarń, węszy ona za niemi także w loka
lach towarzystw polskich. Każe tam zdejmo
wać ze ścian obrazy królów polskich, jak n. p. 
w sprawie Kuchema w Roklinghausen, albo w 
sprawie Tow. św. Stanisława w Herne. Poli- 
cya wywołuje śledztwa z powodu zawieszenia 
portretu naczelnika Sokoła w Poznaniu, ponie
waż policy ant uważał portret ten za króla pol
skiego: sprawa E. Musielaka w Gelsenkirchen; 
nakłada kary na restauratorów, skoro w loka
lach swoich zawieszają, polskie obrazy symbo
liczne: sprawa karna E. Wierzejewskiego w 
Wągrowcu. Policy a wzywa Polki do wyjmo
wania z uszu kolczyków polskich, zdziera dró- 
żbom czerwono-białe wstęgi, jak się to stało w 
< obornikach, prześladuje stuletnie stroje polskie. 
j.i,k n. p. konfederatki.

Mam w ręku trzy wyroki w sprawie karnej 
przeciwko Kędziorze: sądu ławniczego, zie
miańskiego i kamergorychtu. w których pod
niesiono oskarżenie z powodu noszenia kon- 
Jederatki. Sąd pierwszej instancyi w Żninie 
kazał nawet oskarżonego dnia 25 września 

1904 r.! Nie tylko stroje narodowe, ale nawet 
i akie, które wśród ludu polskiego okazały się 
praktycznemu podlegają prześladowaniu ze 
strony polieyi.

Mam tutaj dalsze 2 wyroki - sprawa karna 
przeciwko Michalskiemu i towarzyszom.

Z powodu tej oto czapki, t. z w. maciejów
ki, którą składam na stole Izby, i która "uży- 
waną jest pod zaborem pruskim od lat prze
szło 50, wytoczono skargę o „grubą swawole", 

(Słuchajcie! słuchajcie! — Wielka wesołość.)
Prokurator miał odwagę założyć apelację i 

sprawa znajduje się obecnie przed kamerge- 
rychtem. Prawda, że w tych dwóch wy pad- 
kaeh oskarżenie mówiło tylko o ,,grubej swa- 
woli . ale jeżeli sądy w dalszym ciągu używać 
będą paragrafu 130 w sposób przeżeranie przy
toczony, to za 2 albo 3 lata i za noszenie ta
kiej czapki można spodziewać się oskarżenia o 
podburzanie do gwałtów.

(Bardzo słusznie! u Polaków i na lewicy.)
Skutkiem takiego postępowania sędziów pru

skich. prokuratorów i polieyi wytwarza się po
wszechni n i e p e w n o ś ć p r a w n a; na lu
dności polskiej ciąży jakoby stan oblężenia. Re
daktorzy polscy zapytują prawników, co w o- 
góle jeszcze wolno pisać: dokładnej odpowiedzi 
w obec takich stosunków i najdoświadezeńszy 
prawnik udzielić im nie może. Jak za najgor
szych czasów cenzury rosyjskiej, wytwarza sio

y 1 • Ä f % y k n i e w o 1 i, wszyscy starają 
się pisać i czytać pomiędzy wierszami. Księ
garze nie wiedzą już. jakie książki mogą mieć 
na składzie, jakie dawać do druku.

Jedną z najniebezpieczniejszych osobisto
ści, prześladowaną przed wszystkimi innymi 
przez prokuratoryę pruską i policje, jest po
stać Tadeusza Kościuszki. W pewnym procesie 
politycznym powiedział prokurator pruski, że

SZALONA ZEMSTA?
Pf«** Henryki Germ aim.

1161 55_.J2._S!
(Oiąg dalszy.)

Pan Jakób musiał przestać, opanowany we 
wnętrz nem wzruszeniem, wy wola, nem w las nem i 
słowy, a które udzieliło się także Andrzejowi.

— Tak — mówił młody człowiek w zamy
śleniu — to bardzo słodki sen. o gdybyż urze
czywistnił się prędko, tak samo dla tych. któ
rzy musieli tyle wycierpieć, jak i dla mnie sa
mego.

Miejmy nadzieję! — zakończył pan Ja
kób, niezdolny dodać nic więcej.

Niedługo potem, doktor zaczynający zawsze 
®d pokojów płatnych, ukazał się na progu 
nr. 8.

Miło mi spotkać pana, panie hrabio — 
rzekł, zwracając się z wyciągniętą ręką do pa
na Jakuba.

Usłyszawszy ten tytuł po raz pierwszy, 
Andrzej zerwał się na łóżku i patrzył badaw
czo to na jednego, to na drugiego.

Pan .Jakób zmieszany, zbladł, a ściskając 
rękę doktora, spuści! oczy. jak gdyby się za
wstydził.

Jakże się miewasz, kochane dziecko? — 
zapytał doktor U o Patiu, ujmując rękę Andrze
ja zdaje sic, że dobrze, wszak prawda ?

nh! bardzo dobrze, panie doktorze.
Nie ma gorączki ?
A ni śladu.
Trochę sil. być może tajemne pragnienie 

wyjściu ztąd ?
Przyznaję się zaczął Andrzej wahają- 

(A> ( će z wielką przyjemnością...
Pan Jakób przerwał mu. mówiąc bardzo prędko;

Hektorze, odgadłeś; myślimy obydwaj je-

imię Tadeusza Kościuszki obudzą wspomnienia 
ludności polskiej w kierunku rewolucyjnym. 
Dla tego prześladowanem bywa wszystko, co 
tylko ma jakiś związek z jego imieniem, a więc 
portrety, które co dopiero pokazywałem, ksią
żki opisujące jego życie, pieśni opiewające go, 
obrazki przedstawiające wydarzenia z jego epo
ki. — Prezydent Stanów Zjednoczonych powie
dział niedawno przy odsłonięciu pomnika Ko
ściuszki w Chicago, że Kościuszko powinien 
być czczonym nie tylko przez Polaków, nie 
tylko przez obywateli Stanów Zjednoczonych, 
ale przez wszystkich przyjaciół rządów uzna
jących swobodę.

(Bardzo słusznie! u Polaków.)
W Prusach — oczywiście konfiskuje się o- 

brazy Kościuszki razem z obrazami Waszyng
tona i Jeffersona, przyjaciela Kościuszki!

(Dokończenie nastąpi.)

Przegląd polityczny.
Niemcy. W- parlamencie niemieckim wy

wiązała się we wtorek nieprzyjemna dla rządu 
dyskusya nad gospodarką urzędniczą w Kame
runie. Posłowie różnych stronnictw ostro sma
gali rząd za to, że trzymał w kolonii tej urzę
dników, którzy dopuszczali się gwałtów na mu
rzynach i w ogóle prowadzili tam życie, przy
noszące wstyd Niemcom. Niedawno złożony z 
urzędu gubernator Kamerunu, von Puttkamer, 
sprowadzał sobie „przyjaciółki” z Berlina, co 
też czynili niektórzy inni urzędnicy. Prowa
dzili życie hulaszcze, budowali kosztowne do
my — t to wszystko za miliony, jakie rząd wy
dawał na utrzymanie kolonii. Murzynów zaś 
uciskali i prześladowali.

Przedstawicielom rządu krytyka taka była 
bardzo nie na rękę. Usiłowali bronić Puttka- 
łitera, ale bez skutku. W końcu kierownik wy
działu dla kolonii, książę Hohenlohe przyrzekł, 
że rząd oczyści kolonie niemieckie z tego ro
dzaju urzędników.

Można sobie wyobrazić, jak pomiędzy mu
rzynami gospodarzyli krzewiciele kultury nie
mieckiej w rodzaju Puttkamer a, jeżeli w par
lamencie takie brzydkie rzeczy o nich rozma
zywano.

— C e s a r z Wił h e 1 m miał w najbliż
szym czasie udać się w podróż po morzu Sród- 
ziemnem i odwiedzić króla hiszpańskiego Al
fonsa w Madrycie. Z podróży tej jednak nic 
nie będzie. Urzędowo donoszą bowiem z Ber
lina. że cesarz podróży w tym roku zaniechał. 
Jedni twierdzą, że dla tego, iż konferencya ma
rokańska jeszcze nie ukończyła obrad, drudzy 
zaś, że na zaniechanie zamiaru cesarza wpły
nęła postawa rządu hiszpańskiego, sprzyjają
cego wy raźnie Francy i i popierającego wyra
źnie żądania francuskie na konferencyi.

— W B e r 1 i n i e umarł wczoraj poseł 
L e n z m a u n, najwybitniejszy po zmarłym po
jaw mim» cvwamßw
dna ko wo w tym względzie i chciałem właśnie 
prosić cię dzisiaj...

— Założę się, że o wypisanie ze szpitala.
— Tak. jeżeli nie widzisz w tern nic nie

właściwego.
— Zupełnie nic teraz.
W sekundę bilet wyjścia był podpisany.
— Dziękuję, panie doktorze, za wszystkie 

twoje starania — rzekł Andrzej ze szczerą 
wdzięcznością.

— Nie ma za co, moje dziecko, nie ma za 
co. choć sprowadziłem cię z tamtego świata.

— Nigdy tego nie zapomnimy — odpowie
dział pan J.akób — i gdybym nie bał się, ko
chany mistrzu, obrazić cię. pozwoliłbym sobie 
ofiarować ci wynagrodzenie dobrze zasłużone, 
za twoje światłe leczenie...

— Dziękuję — odpowiedział doktor, domy
śliwszy sie. lecz z metalów, srebro nie jest 
moim bogiem, przekładam stal z której robią 
takie piękne narzędzia chirurgiczne.

— A brona? — zapytał pan Jakób.
— Tak brouz. także dość lubię. Ale rny 

żartujemy, a czas ucieka, dużo nieszczęśliwych 
czeka na mnie... Do widzenia, kochany hra
bio, do widzenia. - Potem podając rękę An
drzejowi: — Radź zdrów, chłopcze; nie powra
caj do innie w roli pacy en ta.

Wyszedł, odprowadzony wdzięcz nem spoj
rzeniem obu.

— Teraz — odezwał się pan Jakób — wstań 
Andrzeju, poczekam na ciebie i pójdziemy zjeść 
dobre śniadanie na wolnem powietrzu, jak do- 

■ brze powiedziałeś.
Z ochotą - odpowiedział młody człowiek 

wesoło I nie tracąc chwili, wyskoczył z łóżka.
Podczas kiedy się ubierał z pomocą posłu

gacza, hrabia poszedł do biblioteki szpitalnej 
i napisał kilka słów do Ledoux, zawiadamia
jąc ich o wyzdrowieniu Andrzeja. Zapowie
dział im także, że prawdopodobnie nazajutrz

śle Richterze przywodzę» party i postępowej w 
sejmach. Zmarły był znakomitym mówcą i 
sprawiedliwym w obec Polaków, za którymi 
nieraz ujmował się w sejmach. Poseł Lenz- i 
mann rażony został paraliżem we wtorek pod- j 
czas obrad w parlamencie i wczoraj wskutek 
ataku umarł.

Rosy a. Amnestya (ułaskawienie) w Rosyi, j 
spodziewano w dniu 7 kwietnia! Do berliń- • 
sklej „Post” telegrafują z Petersburga: W tu
tejszych wyższych kołach krąży pogłoska, że 
wkrótce ogłoszoną będzie amnestya; ma to na
stąpić już w dniu 7 kwietnia r. b.; urzędowej 
zapowiedzi amnestyi nie ma. W dalszym ciągu 
nadeszły z Rosyi wiadomości następujące: W
koszarach żandarmeryi w O desie pod poko
jem, gdzie się znajduje główne biuro, nastąpił 
wybuch, spowodowany machiną piekielną. O- 
bok biura ucierpiał także pokój, w którym pra
cuje szef żandarmów; odłamki bomby raniły 
dziesięciu przechodniów, idących ulicą.

Francy a. W sprawie strejku górników w 
obwodzie Pas de Calais, spowodowanego kata
strofą w Courrieres, donoszą: Liczba strejku- j 
jąeyeh górników wynosi 51 376. Spokoju do
tąd nie zakłócono; w kilku miejscowościach 
zaczepiono łamistrajków, lecz do poważnych 
starć nie przyszło. Kongres górników odrzu
cił propozycye pracodawców; strejk więc trwać 
będzie dalej.

Wiadomeśd hlhdtfe i śatae.
Kalendarz. Dsil w piątek Wiktora. Jutro 

w sobotę Ssjmcna, Wschód słońc# o godz. 5,59, 
zachód o godslni® 6,17; wschód kiięlyc# o gods,
8,6; zachód o godzinie 5,41.

— Gliwice. Kwiatek kultury pru
ski ej. W postępowym katowickim »Tagebla- 
eie* czytamy: »W niedzielę wieczorem; po 9 
godz. jechał kolejką elektryczną z Król. Huty 
do Kałowie polioyani Przedział był przepeł
niony, sie mimo to policysnt, któremu kurzyło 
aię z czupryny, zajął dla siebie miejsce na 
trzy osoby i zachowywał się ordynarnie i w 
najwyższym stopniu skandalicznie. Płaszcz % 
blyzzozącemi guziki mi zaledwie go okrywał 
a kokarda od czapki sterczała nad uchem. 
Nogi wyciągnął jak długie, tak, że wchodzą
cym do przedziału osobom czynił irudnośoL 
Osoby, które przechodząc potrąciły o jego nogi, 
obdarzał mianem podolskich Swifi (oberpo- 
dclisohe Sahweioe), które powinna być wy
słane do Kamerunu, gdzieby ich nawet nie 
przyjęto. Do pewnego starszego psna stoją
cego na platformie zawołali Jesteś pan takie 
taką polską świnią, bo byś mi pan też moje 
odciski rozdeptał i przynajmniej 10 razy po
wiedział »pieronie«! Nikt aię ni® odezwał i 
było spokojnie, tylko w kącik« przedziału spał 
robotnik, który widocznie wracał $ nocne# 
szychty do d»mn i znużony zasnął. Naraz 
woła policy ant: Jakaś polska Świnia mruczy 
w chlewie. Potem wymyślał na lad polski jak

będzie u nich. W liście swoim nadmienił rów
nież, że poszukiwania odnośne do urodzenia. 
Andrzeja i jego rodziców nareszcie ukończone. 
Prawdziwi rodzice młodego człowieka żyją je
szcze i przyjdzie chwila, gdzie obowiązkiem 
jego będzie poznać ich z sobą.

Skończywszy list ten. przeznaczony, aby 
przygotował Wiktora i Teresę do ciosu, jaki 
ich spotka, napisał także do szwagra o wszyst- 
kiem, zapowiadając rychły przyjazd do Cha 
teau-Thierry.

Zaledwie skończył, kiedy rekonwalescent u- 
kazał się w bibliotece.

— Już jestem gotów — odezwał się.
— Dobrze, pójdziemy zaraz, moje dziecko.

Nie zapomniałeś tu niczego?
— Nic absolutnie; miałem wreszcie bardzo 

nie wiele rzeczy ; mata walizka złożona w kan- 
celaryi, którą znaleziono szczęśliwie po moim 
wypadku. Pugilares zaś miałem ciągle przy 
sobie. Schowałem do niego przedmiot bardzo 
cenny, który mama Teresa mi doręczyła w 
chwili wyjazdu i przekonałem się, że jest na 
miejscu.

— Co to takiego?
Medalion, znaleziony u mnie na szyi, a 

który miał mi dopomódz do odszukania ro
dziny.

Pokażesz mi ten medalion?
— Z chęcią; oto jest.
Pan Jakób rzucił okiem na ten dokument 

niezaprzeczalny, zadrżał, zbladł i oddał go An 
drzdjowi nic nie mówiąc.

— Chodźmy teraz, — powiedział w końcu, 
udając wesołość.

W parę minut li akr unosił obydwóch panów 
do hotelu, w którym zamówili najpierw pokój 
"do użytku Andrzeja. Potem kazali się zawieźć 
na bulwary, do jednej % najsławniejszych re
stauracji.

(Oląg pelisy antąpi.)



na bydło i kopcił podarowane ma gdsie cy
garo dmuchając dym podróżnym w twarz» — 
Wstyd i hańba !c

Piękne Świadectwo wystawiła sobie w 
owym polioyancie kultura pruska, którą Pro 
aacy gwałtem nam narzucają, Ża laką kulturę 
my dziękojemy.

— Porządek nabożeństwa w ko 
6oiołach tutejszych. W starym ko
ściele: W piątek o gedz. 6 fand. rekw. za 
Sp. Jana i Józefę Goryschk $ Trynko, o go dz« 
7 msza za śp. Adelę i Jana Mokro« z Ghwle,
0 godz. 8 rekw. pogrzeb, za śp. Franc, Sol 
mach z Gliwic, o godz. 7 wieesorem niemiecka 
droga krzyżowa.

W kościele IS. Piotra i Pawia: 
W piątek o gedżinie 7 rekw. za Sp. Jana Le- 
tf wachs z Trynka, o godz. 5 wieczorem pol
aka droga krzyżowa.

— Buda. Samobójstwo. Wczoraj rano 
znsleźli robotnicy przechodzący Uskbm wi 
•ielca na drrewie. Zdjęto trupa i rozpoznano 
w nim górnika Wolnloę, który sam odebrał 
sobie życie. Podobno dłużą** choroba spowo
dowała nieszczęsnego do tsk rozpaczliwego 
kroku. W. był cjrem liomej rodziny.

— Świętochłowice. Dwa polary nawie 
dsiły onegtiaj gminę tutejszą. Po południu 
wybuchł ogień w budynku podwórzowym po
lled*. Pogody. Strat pożarna cg eń ugasiła, 
atoli górna część domu została zniszczona. 
Ogień wznieciły podobno dzieci bawiące się 
zapałkami

Wieczorem około 10 gsdz. paliło się w ml# 
czarni nad Rawą. I W&j pożar wyrządził 
wielkie szkody, zanim został ugaszony. Mówią, 
że ogień powstał skutkiem wyrzucenia niedo 
palonej zapałki przez jakiego! włóczęgę, który 
chciał ns strychu urządzić nocleg, ale z&r&a 
po wybuchu ognia czmychnął niepoinany.

— Biskupice Skutkiem ostatnich deszczów 
przerwał się nasyp kolejowy na tone koleją 
wym kopalni Królowej Ludwiki. Usuwające 
się masy ziemi zatamowały przepływający obok 
toru strumyk, tak, że w$ siąpił % brzegów a 
woda zalała sąsiednie pola 1 łąki 1 utworzyło 
istne jezioro. Price około spuszczenia wody 
potrwają kilka dni.

— Chropaezów. Tutejszy hakaty styczny 
»ostmärkenfarajn«, najstarszy — jak pisze zna
na hakfttystka wrocławska »Sohlee. Ztg.t — 
na Górnym Śląsko, urządził 18 b. m, »nie
miecki dzień.« Przy tej sposobności wygło 
szoso leż różne mowy, w których naturalnie 
nie bardzo delikatnie obchodzono się z Pola
kami. Szczególnie inspektor górniczy Lüok w 
«wojem przemówieniu wyraził Iście krzyżacką 
nienawiść do wszystkiego co polskie. Pan ten 
— prosimy nie śmiać się — przedstawił siebie 
jako wielkiego proroka, który już przed dzle 
mięciu laty przewidział wielkie niebespieszeń 
siwe, jakie grozi obecnie niewinnym baran
kom niemieckim ze strony drapieżnych wil
ków polskich. »Już w r. 1895 — tak prawił 
nowożytny prorok niemiecki — wołałem, żeby 
Niemcy łączyli się do walki przeciwko zdra
dzieckim zamiarom polskiego ruchu narodo 
wego«. (Pan prorok widocznie nie wie, ie 
ruch narodowy na G. Śląsku dopiero od 3 l*t 
się rozwija. — Red). W tym guście mówił p. 
Lück dalej i poniżał wszystko co poi «kle a 
wychwalał pod nieblosy niemczyznę i »Sater
land«: nismmieokl.

Za wiele zaszczytu wyświadczylibyśmy ha- 
katystyosnemu prorokowi powtarzając jego 
hakatystyczne koszałki opałki. Szkoda i miej 
sca na to w gazecie. Dodać atoli jeszcze mu
simy, źe i p. prorok Lück, jak to zwykle dzieje 
się na zebraniach hakaty stów, zakończył mowę 
swoją wezwaniem do worka państwowego, aby 
hojniej jeszcze jak dotąd sypał talarami na 
popieranie niemczyzny srodze uciskanej przez 
niegodziwych Polaków.

Dobrześ powiedział, panie proroka!
— L p ny. W lokalu obsrżystki Kaima 

przez pewien czas oprawiano gry hazardowe. 
Czasami przegrywano lam setki marek w kar
ty. Doniesiono o tern policy 1, która podała 
skargę na oberżystkę do sądu b$ tomskiego. 
Wczoraj toczył się proces i oberżyzlkę zasą
dzono na 30 mk. za to, źe pozwaliła w lokal» 
swoim na gry hazardowe.

— Król. Huta. Pożałowania ggdne nie
szczęście wydarzyło się w domu przy ulicy 
Oeaarzewioza nr. 5. Jedenastoletnia córka 
obraźnika Trilla schodząc po schodach prze 
chyliła się przez poręcz, skutkiem czego stra
ciła równowagę i spadła z wysokości pierwsze
go piętra na kamienną posedzkę sieni. Dziecko 
znaleziono póaaitj besprsytomne leżące w ka 
lufty krwi. Lekarz stwierdził rozbicie czaszki
1 ciężkie wewnętrzne okaleczenia; nie ma na
dziei, aby dziewczyna pozostała przy życia.

— Hajduki (Bismsrkhale). Jedenaście kar
ników od razu wypróżnili tu ubiegłej nocy nie 
wyśledzeni jeszcze złodzieje. Opmiki na 
miejscu pozabijali kury i zabrali je w mle

oh at'* ze sobą. Z chlewika urzędnika Eckerta 
skradli nie mniej jak 16 kar.

— Z Katowic donosi »Górnoślązak« co na* 
stępuje: Niedzielne zebranie katowickiego
»Sokoła« zostało rozwiązane Przebieg zebra
nia był nader- ciekawy i godzi się o nim 
wspomnieć w gazecie. Na »obranie przybyło 
t$m razem at 2-ch urzędników policyjnych, 
mianowicie jeden policjant z Katowic, ora* p. 
Kords, sekretarz radcy oolioyjnego Madiera z 
Bytomia. Gdy prezes Towarzystwa p. Szy- 
nersM chciał zagaić zebranie. oświadczył p 
Kords, te trzeba otworzyć najprzód drzwi I 
pnekcnsć się, esy funkcjonują prawidłowo i 
zapalić świecę w latarni t. z w. »Notlichl.« Ży
czenia seeyniono zadość, pociera p. dr. Adam- 
crew «ki wygłosił bardzo zajmujący odosyt t 
history i Polski.

Po załatwieni® różnych lanych spraw, zn- 
śpiewali sobie zebrani marsz aokoUki. Żale 
dwie iłkf.ńozono pieść, wstał p. Korda i ze- 
żądał od p. szyperskiego, żeb> mu pokazał 
swój Śpię wniosek, czego p. S naturalnie aię 
wazynił, mówiąc, źe w takim razie mógłby od 
niego ześądfć t&kże j go notesik. To sam? 
ooiynił jeszcze tony droh, od którego równie! 
policy» at kryminalny zażądał Ipiewniezka. 
Wreszcie jeden z druhów dobrowolnie podał 
mu swój śpfawniesek, wydany przez Karola 
Miarkę, lses gdy go żądał z powrotem, od
rzekł mm policy s nt, Źe Śpię wniosek konfiskuje. 
IltelępBie jeszcze ras wezwał p. przewodni
czącego, żeby ma oddał swój źpfewnlesek, a po
nieważ to nie poskutkowało rozwiązał ze
branie.

Zamęczyć należy, źe na zebranie nic śpie
wa»» żadnych zakazanych pieśni 1 to mb ar- 
dziej dziwić mml postępowanie policy!.

To atoli nie powinno nas wstrzymywać w 
nasiej procy. Towarzystw» sokolskie od sa
mego początku walczyć musiały z różnymi 
przeszkodami i trudno ścierni, fi jednak rozwi
jają się wszędzie pomyślnie Spodziewać się 
należy, źe i katowicki »Sskół* nie dozna ia- 
daego uszczerbku w swym rozwoju, lec* prze
ciwnie rozwijać się będzie coraz lepiej.

X Pomańskiego.
*— Szykany pocztowe, W kościańskiej »Gaz. 

Polskiej« czytamy: Najsprytniejszy homary- 
sti nie zdobyłby się może nm urządzanie ta
kich »kawałów«, na jakie wpada poczta nie
miecka, gdy dostanie się w posiadanie listu $ 
polskim adres# m Oto dowód. Dnia 13 hm. 
wysłano z Gultowy pódl Kostrzynem list x na 
stępującym adresem na kopercie:

Wielmożny Pan W. Trzciński zegarmistrz 
i złotnik Kościan.

Go robi poczta s tym listem ? Otóż nie 
wysyła listu do Kościana, lecz do Złotnik (!!). 
Tutsj dostaje się list do rąk Polaka (!), który 
na edwrotnej stronie koperty wypisuje błędną 
niemczyzną takie oświadczenie: »Ort and
Adressat (!) in und bei Złotnik bz Posen an- 
bekannt, Podp. RóltoiińskL

Myślałby kto, le skoro już listowy w Zło
tnikach p. Trzcińskiego nie znalazł, poczta list 
wyekspedyowala do Kościana, Jak wskazywała 
koperta. Ais gdzież tom! Kościan przetłuma
czono na Kostoohin i po bezowocnych tamże 
poszukiwaniach, w es wartym dniu dopiero 
wpadł ktoś na domysł, ozy czasem Kościan nie 
jest pedoblan do niemieckiego Kosten ł wątpił 
wą ręką — złotnika nie iykająo — Kościan 
przekreślił, umieszczając obok Kosten z zna
kiem zapytania. Po tej operacji list przywę
drował szczęśliwi* do Kościana, któregoby z 
pewneścią nie oglądał, gdyby na odwrotnej 
stronie koperty nadawca był adres swój wy pi 
sal Taka to »sprytna« ta niemiecka poczta!

Prasy Zachodnie*
— Nawet dorożkami jeśdzć nie wolno — 

Polakom. Czterem członkom wydawnictwa 
»Gaz. Grodz.« wytoczono proces za ©rządsenie 
niedozwolonego pochodu publicznego proc z pp 
oebicchowekiego, Slefsńskiego, Rakowskiego 
i Bonę. Panowie ot po wypuszczeniu % w tę 
zlenta poiła Kuleriklego ndell się do jego 
mieszkania czterema dorółkam! — i stąd 
proces!

R 0 Z M AI T O S C i
— Zasypani przez lawinę. W nocy z d. 7 

na 8 i», ni. zdarzyła się straszna katastrofa na 
wyspach Lofockich. Na obóz rybaków, z nay. 
dujący sio na południowym krańcu łańcucha 
tych wysp skalistych, zwaliła się olbrzymia la
wina śnieżna, grzebiąc dziesiątki ludzi. Kilku
dziesięciu rybaków zostało zabitych, a 39 jest 
ranionych i to banjzo ciężko — wszyscy mają 
potrzaskane członki lub połamane żebra. Nie
szczęśliwi ranni musieli godziny całe czekać 
na ratunek, zanim przybył wysiany z Svoel- 
▼aru parowiec z lekarzami i opatrunkami, a 
to z powodu szalejącej na morzu burzy. Cie

plejszą odzież dla ranionych i trumny dla za
bitych musiano zamówić telegraficznie. Miej
scowość. gdzie znajdował się obóz rybacki, ja
ko położona na krańcu wybrzeża, wystawiona 
jest. szczególnie na wichry i burze. Ściana 
skalista wznosi się pionowo niemal na 600 me
trów; a że skały lofockie są również takie wą
skie. że większe masy śniegu nie mogą się 
wcale na nich utrzymać, skoro tylko następują 
obfitsze opady, przy najmniejszej zmianie tem
peratury masa śniegu spada i porywa ze sobą 
kamienic i odłamy skały. Katastrofa obecna na
stąpiła właśnie w czasie, kiedy rybołóstwo na 
Łofotach jest najbardziej ożywione — sezon po
łowu trwa od stycznia do marca.

Ostfctse wiadomośd.
Itndenci — rabusiami.

W S xto khulmic aresztowano kriech 
studentów, eiłouków bandy /abnaiów, która 
prv:d kilka tifid&ml wykonali napad i miło
wało obrabować bank p^ńitaowy w Heising- 
forsie.

PorMnumienie ?
Gnoty niemieckie łamieszcsają telegram 

z Algeoiras, który zapewnia, ia pomłędiy An
glią a Niemcami nastąpiło porozumienie co do 
spravr bankowej i policyjnej w Maroka. Prak
tyczny o»l konferencji marokańikiej byłby w 
takim razie osiągnięty.

Strassne Srsęsieule niemi,
jakie nawiedziło wyspę Formozę w wschodniej 
Azyl, wyrsądsiło ogromne sposloszenla. Trzy 
wielkie wsi zniknęły s powierschni ziemi; 
inne leżą vr grozach. W miefsoowcśoi Kagl 
2000 ludzi scstało zabitych, w Ditro GOJ osób 
zginęło pod grosami zawalonych domów.

w towarzyatemeli* ___ _
ZrBberee. Tow * W strzmięźli wośe« odbędzie swe 

przyszłe posiedzenie w niedzielę 25 go bm. o godz. 4 tej 
po południu w lokalu p. Walszucha w Zaborzu wsi. 
Zapraszamy wszystkich członków jak mężczyzn tak I 
niewiastr i przychylnych nam gości. -Na porządku 
dziennym sprawy przeciw a!koholiozne.|

Zarząd.
BieiMzowiee. Szanowni posiedziciele Bielszo wic l 

Z wiązek posiedzicieli domów i gruntów odbędzie swa 
generalne posiedzenie w niedzielę 25 bm. z bardzo wa
żnych przyczyn. O liczny udział uprasza Zarząd.

Bytom. Przyszłe posiedzenie towarzystwa Górnoś
ląskich Przemysłowców w Bytomiu odbędzie się w nie
dzielę 25 bm. o godz. 3 po południa w domu katolickich 
towarzystw. Liczny udział Członków pożądany, tukśe 
Goście mile widziani. Z a r z ą d.

Odpowiedzi Redakcji.
Polak * Itis -h arklmty : Za życzliwość serdecznie 

dz'ękujemy. W przyszłym tygodniu odwiedzi Pana ktoś 
z wydawnictwa naszego.

J. <S. w PoremMc: O książki owe niech Pan bę
dzie łaskaw zapytać się w księgarni Cybulskiego w Po
znaniu. Jeżeli księgarnia ich na składzie nie ma, to na 
życzenie je prawdopodobnie sprowadzi Adres taki: Cy
bulski (Księgarnia) Poznań [Posen) Sw. Marcin. Co do 
drugiej sprawy, to adresu biura centralnego wybor
czego na okręg bytomsko • tarnogorski podać nie 
możemy, bo biuro takie dotąd przez komitet nie zo
stało utworzone. Z chwilą, gdy je komitet utworzy, 
poda też to niewątpliwie do gazet. Pozdr.

#4 Ad ministricjl •
W Starem Zabrze obejmuje sgeniarę 

naszą takte krepieo p. Artur Bnoika i 
mogą sobie u niego wsuysoy et, którzy w po
bliżu mieszkają jat teraz >Gioe Śląski« na 
no*?y kwariat zapisywać

W ä 4 » s: l m m

Z powodu przeprowadzki sprzedaję po bar, 
dzo niaklch cenach moon» wytrzymałe obuwie 
* pięknej skóry od BO fen. do 1 mk. nifcej za 
kupnte w fabrykach t to ał do 31 marca 1906.

Od 1 kwietnia br. będę mieszkał w dra 
gisa demu prsy rynka u paai Morawiec.

Z szacunkiem
M M a sals ki 

mistrz szewski w Lipin ach.

btmHowa \ prxmplms&
Wv*ft§»m 20marca (0»«i ł«rgw$$,

IW« mmy mtowwWa »mi 
piw« W*#w%. wypiek «e IW %. 

tea* 1 WW WW

^aeaad^. , , , , ;;?»8 SIW U8«
^iseaUws $!#>■> , . . , , 11 »3 16» '»SB
<Vf» . . . PSW , r<@#

* terato* '4M 14 00 MW»
Owto# . . 6Sj 14,74 im18,65 17,60 PS 88
Swell, , ta Ol) ln,» 1*1«

atowweÄ** «Atem# I ogioawate radakaya a*e Mi
ne ftatłaai WpowWäWmäW.



Polecamy następujące

MąiM dl o nabożeństwu
«üemas Prsyjoelel Bilalek, « sale płótno opr, sloty hreeg, .

„ „w skórę • . .
Wyfeorek, w «ile płótno opi, doły brseg, .....

» w eelą skórę * H « .....
h .»w * ■ * * ©koci«® » .

Chwal» Bota, bardzo ładny format 1 oprawa ....
Ani 02 Ätrdß, 704 «bron, w cale płótno opr., brzeg sloty, > .

„ „ w półskórek opr„ s okuciem, .....
Zdrowaś Marya, w całe płótno opr„ złoty brzeg, .

„ „ w oałą skórę * • •
Pobożne modły, w Unit płótno opr., brzeg marmurowy, 1 

w w ■ n i* * słoty, . . .
Módlmy młę, „ marmurowy, .

„ n w eale * *toty,
„ w całą skórę * s okyoiem,

Dalej Wtuek Maryl, Feboiny katolik w modlitwie, Boże bądź mllośefw 
i wiele Innych, od najprostszych do najwykwintniejszych opraw.

Admin Istracyst ..ttłess Śląskiego66.

65 fen. 
1,00 ink.

85 fen. 
1,20 ink. 
1,60 mk.
1.00 mk. 
1,60 mk.
2.00 mk. 
1,60 mk.
2.00 mk.

66 fen
1.00 mk. 

66 fen.
1,20 mk. 
1,90 mk.

: Telefon %***.: 
Budowniczy

Eaizmierz Licrscb w Bytomiu
ulica Klukowleoka 10 

wykonuje wszelkie prace teetuńcan«, 
tak to:

szkice, rysunki, kosztorysy, 
statystyczne obliczeni« 1 ŁdL

Podejmuję 8lę
zupełnego rykońzeni* budowli, 
■ ua żądanie przyjmują nadzór nad 
wykonaniem wszelkich prac bndowlan,

Cfeny kar4i# uniwrkowsaei

mwmmmmmmmmtm
w

fólMiN

& I • Maflepszc masło roślinne 
it> gotowani*, smażenia

I I wleczenia."wwwwwBm«

I
Jp

Kapelusze iii mężczyzn
5^ {0ST w najnowszych wzorach. TU
^ Mą|wiflk»Bjr wybór! WaJtaÄsee ceny!
gg Dom towarowy
^ H. Herzberg, Zaborze
^ Kapelnsze do komunii śniętej

i bardzo tanio.

Znaczne zniżenie ceny! ^j
Lutownikom pięknych powieści pole” 

oamy piękną powieść p. I.

Ostatni z Czwartaków.
Powie* ta, która przed rokiem wycho

dnia zeszytami po 8 fen, obejmuje 61 ze 
stylów i polecamy takową

teraz po 5 fen. za^eazyt, ayi\ 2,86 m.

Cena egzemplarza oprawnego 400 m.; 
z przesyłką poosiową 26 fen. więcej.
Każdy kto lubi czytać piękne powieści, 

niechaj skorzysta z tej okazy! I niech za
mówi sobie za tanie pieniądze powieść 
Ostatni z Czwartaków«.

Zamawiać można pod adre
sem:

,OtoM Śląski,“ Oiciwitz.i
Zwracam titan. Rodakom Nmoplentc, Roźdeieel» 

1 ok«U«r uwagę na mój

skład książek
I polecam takowe po najtaiuuryeh eenaeh oraz donoszą n- 
pnwjmik., v mam agentur«} „UIonu Sląwkiege“ i do 
cfturoaam leeon'v regularnie do domu

Franciszek Richter Rozdzicń.
«I Rowow» 1 [Denarastr.j « pent Wellteeu

►ólofl« tiUąeklego« (I.'' 01eml«iBo'wskiegó7nw (Mwloaohu

a pdt darmo!
6 tomów oprawnych w pldtnm, 

prześlicznych powieści 
Henryka Sienkiewicza 

za tylko

9 marek, z przesyłką 9 marek 25 fen.
Tytuły:

I. Ogniem 1 mleczem, dwa tomy.
II. Potop, trzy tomy.
III Pan Wolotiyj ow#M, jeden tom.

Kto pragnie nasycić się opisem gro
zą przejmujących wojen kozackich, kto 
pragnie nasycić się pobożnością przod
ków naszych, kto pragnie nasycić się 
opisem bohaterskiej obrony cudownego 
obrazu Matki Najświętszej w Częstocho
wie, który to opis wydobywa łzy rado
ści i dumy nad waleczności!ią i pobożno
ścią przodków naszych, kto wreszcie 
pragnie naśmiaó się serdecznie nad do
wcipami figlarza nad figlarzami w po
staci Zagłoby, ten niechaj nie pożałuje 
tych 9 marek.

Dziesiątki tysięcy, ba nawet setki 
tysięcy tych książek się rozeszło, a im 
kto częściej je czyta, tern stają mu się 
one milszomi.

Książki powyższe to skarb praw 
del wy. Serce podnoszą, ducha podno- 
s ą, napawają nae dumą w obeo sław 
nyeh naszych przodków, budząc tern 
samem otuchę w przyszłość, a czytają 
mię tak Ślicznie, że możuaby siedzieć 
nad niemi dniami i nocami 
ą Nabyć można w

Adminśstracyi „Głosu Śląskiego.*

»»kładem i drukiem Drukarń!

Biura moje
znajduje atę teraz

przy ulicy Gliwickiej (Gleiwitzersti. 38,1.
W, Paczkowski,

miernik zaprzysięi. (konduktor), Bytom.

ms

Bank Lodowy«Istoviead
«1. Andrzeja (Aadwawtr.) • L

nd ziela
peły<«eli »» weMele 1 t**'
w eia* pienioday: •'/, ■» tygedelowene wy- 
pe wiedzeniem, a1/,'/, »» <wier*r«M»*ew wy 

p#w$eds«niem» V/, mm pdłroeraem wype- 
wtedseaiem.

Od l—S włącznie oblicza ßiq procenta za cały 
> mWącs od 4-18 włącznie jeszcze za p6t zrieahea.

Z dalekich stron, jak z WeetftOii, W*dre*K 
I IU. mośn« przesyłać OBBOządności pocztą * do- 

i Hen. aa odniesienie. — Pnyj«si«ny 
«mwedaeM deled od 66 len. e 

#wak otwarty od 8 -11 przed potadaie» 
i od 1—4 po południu. ri

rmy zakapnaeh a aaiiy^Ie laieerentów 
pmslmy mm lamnnss gametę alę foarolywnl.

Służąca
do pielęgnowania dzie
ci i do prac gospodar
skich, córka uczciwych 
rodziców, może się zgło
sić zaraz lob od 1 go 
kwietnia do 

Ludwika fiytzia 
w Sztłszr.

Unterzeichneter abonntri hiermit bei dem 
Kaieerl. Poitamt für die II Vierteljahr die I» 
Sleiwitz erscheinende Tageszeitung

„Öles Śląski«
eingetragen in der Zeitungspreisllste t poln. 4Tr 

für 1,50 M., mit Abtrag 1,92 M.
Imię ijnazwisko):------------------------------------- -—

(Mieszkanie):---------------------------------------=-------
Obige M. erhalten za haben bescheinigt 

__________________ _ den___________ '___ 190
Kaiierl. Post-

Unterzeichneter abonnirt hiermit bei dem 
Kaiserl. Postamt für das II Vierteljahr die ln 
ftleiwitz erscheinende jTageszeitung

„«los Śląski”
eingetragen in der Zeitungsprelsliste I poln. *7» 

für 1,50 X„ mit Abtrag 1,92 M.

(Imię i nazwisko).----------------------------------------
(Mieszkanie): ------------- ---------------------------------

Obige M. erhalten so haben, bescheinigt

_ ______ __| den  ---------— ---- -————190

Kaiserl. Post_________________ _

następujące Külspüi

do nabożnego rozmyślania
są do nabycia w

Adm Inistracyi „Głosu Śląskiego66»
Filotea, Droga do życia pobożnego przez św 

Franciszka aalezyusza w płótno opr., 1,50 m, 
Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Jezusa 

Chrystusa w płótno opr., .... 1,00 m. 
Żywot Jezusa Chrystusa, według ez krech 

Ewangelij, oprawna w półskórek. 1,75 m. 
Es. Goffine. Wykład Lekcyi i Ewangelii na 

wszelkie niedziele i święta wraz z wyni
kającą ztąd nauką wiary i obyczajów S 
gruntownem wyjaśnieniem roku kościelne
go, najgłówniejszych obrzędów kościelnych* 
mszy świętej, nabożeństwa domowego I 
dla chorych, drógi krzyżowej jako też ży
ciorysami Świętych Pańskich czconych mia
nowicie przez lud polsko katolicki, w pięk
nej oprawie...................... .... 5,00 hl

Życie świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich 
z zakonu św. Augustyna, w pięknej opra
wie . .......................................... - • 3,00 pil
Przy zamówieniu i nadesłaniu należytoś© 

pocztą, należy dołączyć zawsze na poeto nrze- 
syłki i to do 1 mk. 10 fen., do 2,50 rok. 20 fen. 
Zaś od 3 mk. w okręgu 10 mil 25 f-m„ dalej 
iak 10 mil 50 fen.

Redaktor odpowWaWny ytmuWaw Rożsnowtes w ÖMwicach,


