Głos SIą

Telefon Mr. 146»

Gazeta polska dla ludu polsko - katolickiego.

ł

Olee Śląski* wyehodei oe wtorek, czwartek
i sobotę I kosztuje na poczcie, u agentów i kolpor
terów 14S0 mk * odnoszeniem do domu 1J30 mk. Oglo■zanis 20 ten »d 1-łamówego wiersz» petyt Przy
większych 1 częstszych ogłoszeniach odpowiedni rabat.

Naprzód z Bogiem i
Za ojczystą sprawę!

Redakoya i Administracja znajduje się w Gliwicach
przy ulicy Wilhelmowskiej (Wiltielmstraase) nr. 59.
„GŁ08 8LĄSKI"
zapisany na poczcie; Zeitungspreisliete 1. poln. 47a.

Przy eądowem dochodzeniu naszych pretensyi za ogłoszenia przy konkursach, akordach i t d. wszelkie rabaty upadają,

ahfinPVlf r,Głosu SI ” jest ubezpieczony na wypadek śmierci wskutek nieszczęścia na 300 mk. a na wypadek śmierci przez utonięcie i w kopalni
- £ " uli
^
pod ziemię na połowę, jeżeli wypełni wszystkie przepisane warunki i był sześć miesięcy przed wypadkiem abonentem r śmierć następiła
w cięgu tygodnia od onia wypadku. Abonament musi być do 5. każdego miesiąca a przy* kwartalnym abonamencie do 5. pierwszego miesiąca kwart, zapłacony,
Wypadek must być w przeciągu 24 godzin zameldowany. — Na przeciąg obecnej wojny ubezpieczenie to się znosi i nie istnieje.

Gliwice, czwartek dnia 5-yo ilpca 1917.

Rok XV.

Ostatnie wiadomości.

Rozprawy polskie

Sprawozdani niemieckie.

w austryackiej Izbie panów.

(wtb.) Główna kwatera, 3-go lipca. Wojna
na zachodzie. Dopiero nad wieczorem ożywiła się
ogólna akcya ogniowa. W odcinku Ypern dosięgła
znacznej gwałtowności.
Przy armii generał-feldmarszałka na
stępcy tronu bawarskiego Rupprechta
wydały pojedyncze wyprawy wywiadowcze w angiel
skie linie na północ od kanału la Bassee, na zachód,
od Lens i pod Bulleconrt dobre wyniki. Także w
utarczce przednich straży pod Hargi court, na północzachód od St. Quentin wzięliśmy jeńców i narzędzia
wojenne.
Na froncie armii niemieckiego następcy
tronu próbowali Francuzi znowu odebrać z po
wrotem stracone rowy na wyżynach la Bovelle i po
lewym brzegu Mozy. Ataki złamały się w naszej
akcyi obronnej z wielkiemi stratami. Pod lasem Avo°ourt i przy wzgórzu „304” uniemożliwił nasz ogień
niweczący wyruszenie z rowów przygotowanym do
szturmu wojskom nieprzyjacielskim.
Przy górze Poehl, w Szampanii udało się własne
Przedsięwzięcie wedle zamiaru. Wywiadowcy przy
wiedli jeńców i zdobycz.
6 nieprzyjacielskich samolotów zostało zestrzelo
nych, jeden z nich przez rotmistrza v. Richthofena.
Wojna na wschodzie. Armia generałfeldmarszałka księcia Leopolda ba
warskiego. Podczas gdy pomiędzy morzem Bałtyckiem a Prypedą wzmogła się akcya bojowa pod
fugą j Smorgoniami, toczyła się silna walka ognio
wą nad środkowem łożyskiem Stochodu, gdzie rosyj
skie ataki częściowe nad koleją Kowel — Łuck zła
mały się z wielkiemi stratami, i ku południowi aż
do Złotej Lipy.
Tam nastąpił dalszy ciąg bitwy we wschodniej
Galicyi.
Nfarierajęc na wysokości zachodniego brzegu Stry*
Py udało się rosyjskim atakom masowym miejsce
wtargnięcia z dnia poprzedniego ku północy rozszerzyć. Atak naszych rezerw wstrzymał nieprzyjaciela.
Pod Komuchami złamały się przed południem i po
południu silne ataki Rosyan przed zajętemi pozycyami
Wśród wielkich strat.
Dalej na południe nie zdołał nieprzyjadel dotych^s ponowić swoich ataków przeciw pozycyi na
Wzgórzach pod Brzeżanami.
W Karpatach, w Rumunii ] na froncie macedońskim jest położenie bez zmiany.
Pierwszy gen. kwatermistrz, Ludendorff.

Jfowe sukcesy łodzi podwodnych.
(wtb.) Berlin, 2 lipca. Nowe sukcesy, łodzi
Podwodnych na wodach północnych: 26 700 ton. Pomiędzy zaiopionemi okrętami znajdowały się płynący
P°d eskortą uzbrojony parowiec angielski, 5000 ton,
z. węglem, bardzo wielki zabezpieczony parowiec anSielski, którego kapitan wzięty został do niewoli i an
ielski parowiec wyglądu „Dover Castle”, 3200 ton.
Gwa zniszczone żaglowce przewoziły ryby i towary.

Stan oblężenia w plenach.
,. Do „Beri. Tgbl.” donoszą, iż nad Atenami i grecterytoryum ogłoszono stan oblężenia. Francu
skie gazety donoszą z Aten, iż poddani państw cenhalnych w Grecy! mają być niebawem internowani.

Chiny cesarstwem.
.(wtb) Londyn, 2 lipca. Reute? donosi z Szań
cu: Młody cesarz Hsuan-tung ogłosił swoje wstą-
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menda armii zachowywała się nienawistnie wzgK
dem Polaków, oraz wskazuje na trudności, z jakie
mi walczyć musiała armia austryacko-węgierski
podczas przemarszu w samej Galicyi. Nie sposój
popierać interesów państw centralnych inaczej, ja?
tylko za pomocą odbudowania Polski. Nie można
zaiste, zrozumieć jak może wogóle ktośkolwiek
znający politykę Niemiec, a także zdrowy rozsądel
polityków niemieckich, wierzyć, aby Niemcy chcia
ły w jakiejkolwiek formie odstąpić Polskę Rosyi
(Oklaski).
Baron v. D i 11 e r polemizuje . przeciwko ks<
Auerspergowi, który zarzucił polskiej ludności po-#
granicznej nielojalność.
Przewodniczący Izby, książę Fürstenberg,,
protestuje przeciwko wywodom ks. arcybiskupa
Teodorowicza, skierowanym przeciwko wypróbo-f
wanemu sprzymierzeńcowi niemieckiemu.
Po kilku innych mówcach złożył arcybiskup
T eodorowicz następujące oświadczenie: Prze<
wodniczący nazwał ton mojej mowy, oraz poszczę^
gólne jej słowa i zwroty obrażającemi sprzyniie«
rzone państwo niemieckie. Nie zwlekam ze złoi
żeniem oświadczenia, że daleki byłem od tego ro
dzaju zamiarów i że ubolewam gorąco, iż moje nie
jako zaimprowizowane i bez wszelkiego przygoto
wania wypowiedziane wywody brzmiały ostrzej,
aniżeli to leżało w mych intencyach. Do tego przy
czyniła się i ta okoliczność, że niezupełnie władani
niemieckim językiem.
Po tern przemówieniu arcybiskupa Teodorowi
cza obrady przerwano.

Podczas obrad w austryackiej Izbie panów nad
etatem tymczasowym przemawiali z Polaków hr.
P i n i ń s k i, i były prezes Koła polskiego dr. B iliński. Hr. Piniński stwierdził, że z mowy tro
nowej i z innych oświadczeń rządu wynika, iż Au
stro - Węgry, kierując się szlachetnem uczuciem
ludzkości, dążą teraz do ostatecznego pokoju w
drodze porozumienia. Mówca sądzi, że także rząd
niemiecki stoi na tern samem stanowisku. Zupełny
pokój może nastąpić tylko na podstawie ogólnego
kongresu światowego. Mówca w dalszym ciągu
omawia stosunki w Galicyi i oświadcza, że nie mo
że ulegać wątpliwości, iż Polacy byli w pełni świa
domi swoich obowiązków wobec państwa, że ich
wdzięczność, przywiązanie i wierność dla dynasty!,
której zawdzięczają uznanie swoich praw narodo
wych, zawsze były ponad wszelką wątpliwość.
Tradycyom Koła polskiego odpowiadało, by nie
sprzeciwiać się koniecznościom państwowym na
wet wtenczas, gdyby Koło zajęło opozycyjne sta
nowisko. Także obecne Koło w parlamencie li
ch waliło budżet tymczasowy. Wiadomo zresztą
wszystkim, którzy znają stosunki w Galicyi, i
nasze zapatrywania narodowe, że w połączeniu
z monarchia spodziewamy się dla nas lepszej przy
szłości. Jesteśmy silnie przekonani i trwać przy
tern będziemy, że przy wzniosłym dzierżycielu ko
rony austryackiej znajdziemy pod każdym wzglę
dem przychylnego i potężnego orędownika naszych
interesów, uprawnionych dążeń i nadziei.
Dr. Biliński mówił: Powiedzieliśmy sobie:
Z jednej strony jest histrycznem powołaniem Habs
»Sozialdemokraten« donosi ze Sztokholmu: Pg
burgów jednoczyć wolne ludy, z drugiej strony
przy tworzeniu Królestwa Polskiego dana będzie rokowaniach z niemiecką mniejszością socyalistyczmożliwość połączenia największej liczby Polaków ną można uważać wstępne narady konferecyi sztok
pod jednem berłem i w jednem państwie. Jeżeli holmskiej jako na razie za ukończone. Tak Niemcy
koalicya czyni nam oferty, to darowuje nam to, jak i Holendrzy opuścili już Sztokholm. Co do pod
czego nie posiada, gdy mocarstwa centralne przy jęcia na nowo pracy komitetu holepdersko-skandy*
rzekają nam obszary, które posiadają. Nie ucho nawskiego na razie nie zapadła żadna uchwałą
dzi mówić o pokoju za wszelką cenę. Pokój musi Prowadzono rokowania z przedstawicielami wszy
być honorowy, musi dać państwu sposobność roz stkich ważniejszych krajów, nie wyłączając Franwinięcia potęgi. Ponieważ znamy intencye nasze cyi, Anglii, Belgii i Ameryki. Socyalista angielski
go cesarza i jego wielkoduszność, czekamy pokoju, Snowden, jeszcze w ostatniej chwili zwrócił się dc
w silnem przekonaniu, że przetrwamy aż do chwili komitetu z prośbą o przesunięcie terminu ogólnej
konferencyi ze względu na możliwość, lź w konfe
zawarcia go.
Na sobotniem posiedzeniu przemawiał z kolei rencyi wezmą udział także przedstawiciele Francy!
lcs. arcyb. Teodoro w icz mniej więcej w na i Anglii. Głównym powodem fiaska konferency
stępujących słowach: Zmiana stanowiska Pola sztokholmskiej jest niepewność, co w najbliższy n
ków w Austryi zwraca się nie przeciwko monar czasie w Rosyi stać się może. Od przeszło tygo.
chii i nie przeciwko umiłowanej osobie panującego, dnia brak w Sztokholmie wiadomości z Peters
lecz wyłącznie tylko przeciwko rządowi. Nie na burga.
Na zebraniu kmisyi wykonawczej niemieckie!
jeży liczyć tego Polakom za zdradę, lub brak lo
większości
socyalistycznej, które odbyło się w ubie
jalności, jeśli oni, postawieni będąc wobec zapyta
nia, czego pragną dla Polski, mówią o jedności — głym tygodniu w Berlinie, mówił przywódca partyi
tern bardziej, iż zasługą jest to monarchii naszej, poseł Ścheidemann, o konferencyi sztokholmskiej w
że w tej dziedzinie z jej strony właśnie wyszła lni następujących słowach:
»Oczy całej ludzkości w dobie obecnej zwró
cy atywa w formie utworzenia legionów polskich.
cone
są na Sztokholm. Wszyscy oczekują teraz od
Polacy całą duszą należeli do cywilizacyi zachodu,
ale obecnie — przy całem zresztą uznaniu dla socyalistów w Sztokholmie tego, czego dawniej, nie*
szczerości i uczciwości zamierzeń pewnych czyn stety beznadziejnie, oczekiwali od swych rządów.
ników — muszą uroczyście oświadczyć, że o ile A oczekują — pokoju. Dotychczasowe debaty w
tak dalej pójdzie, jak jest w chwili obecnej, w Pol Sztokholmie nie przybrały takiego obrotu, jakiego
sce, w takim razie nie będzie można winić tamtej spodziewaliśmy się, lecz nadmienić należy, żć są
szych działaczy polskich, jeżeli okażą się mało od zadowalające. Wszystkie siły są zwrócone jedynie
porni, a nawet zgoła bezsilni wobec pewnych prą ku temu, aby najprędzej zawrzeć pokój. My jesteś
dów, wciskających się obecnie z Rosyi. To po my zawsze gotowi sprzyjać tym usiłowaniom. Lecz
winny mocarstwa centralne wziąć pod rozwagę. zaznaczyć muszę, że zwołanie konferency! sztok
Generał pułkownik Dankl kategorycznie holmskiej napotkało wielkie trudności, 1 kto wie,
odpiera zarzut dr. Bilińskiego, jakoby naczelna ko czy, wogóle doszłaby ona do skutku, gdyby, nie usil-

fiasko konferencji sztokholmskie).

na praca nasza. Na całym świetie, nas socyalnych detnie wyjeżdża 700 osób na dzień. Jest to prze
demokratów niemieckich, uznano za sympatyków ważnie ludność uboższa, która sądzi, że na prowinwojny i wiernych służbistów imperyalizmu niemie cyi łatwiej znajdzie utrzymanie.
ckiego. Memoryał, w którym scharakteryzowa
liśmy pracę naszą w kierunku pokojowym, zbija
wiele zarzutów.
Z Mady Stanu.
Następnie Scheidemann omówił podróż Bogs»Dz.
Lubelski«
donosi: Z Rady Stanu ustąpili
berga do Petersburga. Aczkolwiek Borgsberb jest
socyalistą i obywatelem państwa neutralnego, mia w dalszym ciągu pp. dr. Jankowski, Błażej Stolar
nowicie dziennikarzem duńskim, misy a jego napo ski i Artur Śliwiński.
tkała wielkie trudności w Petersburgu. Pierwsze
Narada u kanclerza,
pytanie, jakie mu zadano, było treści następującej:
W
poniedziałek
odbyła się narada kanclerza z
o Czy kanclerz Rzeszy zgadza się na przedstawione
przywódcami
partyi
parlamentarnych. Omawiano po
przez nas warunki?« To świadczy, jak fałszywie
zagranica pojmuje stanowisko socyalistów niemie między innemi sprawę pokrycia potrzebnych znowu
15 miliardów marek. Pierwsze posiedzenie parlamentu
ckich. Borgsberg odpowiedział, że nic wspólnego
odbędzie
się w czwatek. Nie jest wykluczonem, iż
z kanclerzem nie mamy. Następnie delegaci rosyj
scy zapytali się, czy poglądy nasze spotykają się z kanclerz przemawiać będzie w parlamencie lub we
sympatyą innych stronnictw? Na to Borgsberg od wydziale, odpowiadając na ostatnią mowę Lloyd
powiedział, że dość duża część narodu1 niemieckiego George’a w Glasgowie.
myśli tam samo jak i my. Potem Rosyanie zapytali j
Intrygi nieprzyjacielskie.
się, czy w Niemczech spodziewana jest rewolucya
(wtb.) W Dysseldorfie splądrowano w dzień
* czy na nią liczyć można? Borgsberg oświadczył,
że podczas wojny nie należy spodziewać się wybu św. Piotra i Pawła cześć składów z artykułami spo
chu rewolucyi, gdyż naród cały jest temu przeci żywczemu Współudział nieprzyjacielskich cudzo
wny* Rosyanie powinni wiedzieć, że taka rewolu ziemców. Belgijczyków i Rosyan, został stwier
cya, którą przeżyła Rosya. jest zupełnie niemożli dzony. Wielu z nich zostało aresztowanych i. wy
wa w Europie zachodniej, gdzie tylko rewolucya czekuje surowej kary. Zwołany z tej okazy! sąd
społeczna jest do pomyślenia. Spodziewamy się, wojenny wydał już 29 czerwca 15 wyroków, po
mówił dalej Scheidemann, że zagranica nadal nale między niemi do 6 lat domu karnego.
życie oceniać będzie naszą pracę w kierunku poko Niemiecko-angielskie pertraktacye.
jowym.
Prasowe biuro w Hadze donosi, że przybyli do>
Tyle ze sprawozdania Scheidemanna, ułowny
Hagi
delegaci niemieccy oraz delegaci angielscy, któ
organ socyalistów niemieckich, »Vorwärts«, pisze
rych
zadaniem
jest omówić sprawę wymiany obopól
pod1 nagłówkiem »Cierniowa droga do pokoju« w
tej sprawie, co następuje: Rokowania sztokholm nej jeńców wojennych i internowanych. Kwestyi tej
skie okazały się trudniejsze, aniżeli to przypuszczali powszechnie przypisują niemałe znaczenie nie tylko
optymiści. Konferencya powszechni odłożoną zo czysto militarne, lecz i nawet polityczne.
Do delegacy! należą ze strony angielskiej: lord
stała z powodu trudności ze strony Anglików i
Francuzów. I chociaż rokowania z komitetem Newton, generał - pułkownik Henry Belfield i książę
mniejszych partyi i narodowości są zakończone, po Robert Younger; ze strony niemieckiej: generał ma
wstaje groźba wyczerpania materyału do roko jor Friederich, major Drondt i dr. Gebhardt. Także
wań. Pozostaje wszakże ze wzsystkiego i pozo rząd holenderski ma swego przedstawiciela. Pierwsze
stać musi wola osiągnięcia celu, a do tego potrzeba posiedzenie rozpoczęło się w poniedziałek przed po
łudniem o godz. 11.
wiele silnej woli i bardzo wiele cierpliwości.
fA' wiec socyaliści sami przyznają, że pokładane
Amnesty#! w Austryi.
przez nich w konferencyi nadzieje zawiodły. Ko
Na
posiedzeniu
wydziału parlamentarnego oświad
zła ofiarnego za niepowodzenie znaleźli socyaliści
czył
prezes
austriackich
ministrów dr. Seidler, iż ce
w obecnym rządzie niemieckim, któremu nieprzy
sarz
Karol
wydał
amnestyę
dla przestępców polity
jaciele rzekomo nie ufają. Domagając się zmiany
rządu, ułożyła wrocławska »Volkswacht« już na cznych, skazanych na kary za zdradę stanu, obrazę
wet listę nowych ministrów, wśród których natu majestatu, zakłócenie porządku publicznego, zaburze
nia i bunt. Wyjątek stanowią tylko ci, którzy przed
ralne nie brak socyalistów.
dochodzeniem sądowem schronili1 się za granicę.
— Wydalanie studentów z Warszawy. Gaze
ty warszawskie zamieszczają następujące obwiesz
czenie niemieckich władz okupacyjnych: Wszyscy
byli studenci uniwersytetu i politechniki, którzy
nie są stałymi mieszkańcami Warszawy, obowią
zani są opuścić Warszawę, do dnia 5-go lipca.
Warszawa, dnia 28-go czerwca 1917 r.
Gubernator podp. v. Etzdorf, jenerał piechoty.
*•—1

Ewakiiacya Warszawy.

Gazety warszaw

skie donoszą, że liczba osób opuszczających War
szawę zwiększa się z tygodnia na tydzień.

Prze-

3EZWIE0M ZIPSHll.
Powieść z angielskiego.
----w---65)

(Ciąg dalszy)

— Temu człowiekowi widocznie cięży coś na ser
cu — zauważył doktor Roberts po wyjściu jego lordowskiej mości. — Wygląda jak zbrodniarz, trapiony
wyrzutami sumienia.
W rok prawie po bytności Karola, zjawił się je
go adwokat u Maryi, zadając jej też same pytania,
bez omówień jedynie, w jasny, urzędowy sposób.
Gdy podziękowawszy uprzejmie za łaskawe wy
słuchanie jego interesu, miał już odejść, Marya za
trzymała go jeszcze.
— Proszę o chwilkę cierpliwości, panie. Po raz
to już trzeci lord Merrion zadaje mi podobne zapy
tania . Nie wiem nic o ludziach, o których bada
mnie nieustannie... z Afryką nie miewam i nie chcę
mieć żadnych stosunków... Jaki więc może mieć cel
w odgrzebywaniu takiem nieszczęsnej przeszłości ?
— Niewiele objaśnić panią w tern mogę — odparł
adwokat, spoglądając z uwielbieniem prawie na sto
jącą przed sobą śliczną, pełną godności istotę. — Mój
klient z niewytłumaczonych powodów stał się mania
kiem pod względem tej nieszczęsnej afrykańskiej wy
prawy. Chorobliwe owe objawy nie często zresztą
trafiają sie u niego i bywają poprzedzane zazwyczaj
dołkir'venti cierpieniami fizycznemu.. I tym razem na
wykład, kamerdyner znalazł go bez czucia, leżącego
• • podłodze we własnym gabinecie, poczerń dotkliwa
ó«mmc nie Dozwoliła mu przez czas jakiś ruszyć się
' mejsca, inaczej na j niezawodnej zechciałby był oso, btkk rozmówić sic z panią, nie szukając mego po

Zmiana rosyjskiego ministra
marynarki.
Kiereńskij ustąpił ze stanowiska ministra ma
rynarki. Rząd tymczasowy mianował porucznika
Lebiediewa tymczasowym ministrem marynarki.

Mobil i Kacy a kobiet w Rosy i.
Minister wojny Kiereńskij, biorąc na uwagę
ciężkie położenie w kraju, wymagające napięcia
wszystkich sił, zarządził zbadanie projektu ustawy,
mającej na celu mobilizacyę kobiecych sił robo
czych.

Kojerucliy wojskowe w Hosyi.
Petersburska agency a telegraficzna donosi: Pc
wyczepaniu wszystkich środków przekonywują
cych, zastosowanych względem srzelców 12 i 13
dywizyi, korzy w dniu 28 czerwca nie chcieli wy
konać rozkazu reorganizacyjnego, z polecenia minisra wojny, Kereńskiego, otoczono oddziałami kawaleryi miejscowość Jugow, w której przebywa!
wspomniani strzelcy. Po dwukrotnych strzałacl
bateryi, skierowanych na tę miejscowość, kawalerya przeszła do ataku, wskutek czego poddało sic
około 500 strzelców, których rozbrojono i odprowa
dzono. Do przelewu krwi nie doszło.

Wyjazd delegacy! rosyjskich.
Piotrogrodzka Agency a Telegraficzna podaji
następujący komunikat Pady robotniczo - żołnier
skiej: W niedzielę wyjechali członkowie wydziału
wykonawczego jako delegaci rad robotniczo - żoł
nierskich za granice. Najbliższym celem jest Sztok
holm, następnie uda się część delegacy! do Anglii.
Francy! i Włoch. Delegacye upoważnione są do
wstępnych rokowań z wszystkiemi stronnictwami
socyalistycznemi.

Odezwa rządu tymczasowego do
Ukraińców.
Rząd tymczasowy wystosował do ludności
Ukrainy manifest, w którym powiada: Bracia z
Ukrainy, nie wstępujcie na zgubną drogę, która roz
prasza oswobodzone siły Rosyi, nie odrywajcie się
od ojczyzny, nie osłabiajcie wspólnej armii w chwili
wielkiego niebezpieczeństwa, nie wnoście niezgody
i bratobójczej walki w szeregi narodu w chwili, w
której musi się ściśle zjednoczyć, aby ocalić ojczyznb od upadku pod względem militarnym, i okaż
cie rozwagę wobec olbrzymich trudności. Nie za
dawajcie waszem niepohamowanem dążeniem do
natychmiastowego ustalenia formy rządu Ukrainy
samym sobie śmiertelnego ciosu, bo upadek Rosy’
pociągnąłby i was za sobą.

JZmiana rządu francuskiego.
Do »Corriere della Sera« donoszą, iż*w frari*
cuzkich kołach politycznych utrzymują się pogłoski
o planowanej podobno zmianie gabinetu francuskie
go. Pozostaje to w związku z przebiegiem nieda
wnych poufnych posiedzeń Izby poselskiej. Wszel
kie prawdopodobieństwo zdaje się przemawiać za
tern, że nowym prezesem gabinetu zostanie dotych
czasowy minister Painleve. Ten ostatni zapewnił
już dla siebie oraz nowego rządu zaufanie i wspar
cie wszystkich poważniejszych stronnictw polity
cznych w kraju.

JPrseciwko poköfewi.
W jednem z fachowych francuskich czasopism
wojskowych generał Petain uzasadnia poważne na
pomnienia, skierowane pod adresem francuskich
oficerów i żołnierzy, aby mieli się na ostrożności
przed agitacyą pokojową i zatykali sobie uszy na
wszelkie tego rodzaju podszepty. Nie prawdą jest
— mówi generał Petain — iż Niemcy uczciwie 1
szczerze pragną pokoju. Właśnie w Berlinie szu
kać należy prawdziwej przeszkody ku zawarciu po-

służba zemdlonym, a po każdym takim paroksyzmie
następowała zawsze dziwna jakaś trwoga, w połasze
niu z majaczeniem.
Lady Merrion dowodziła wszystkim, iż stan ten
wypływa z niepokoju o zdrowie małej ich córeczki,
która z każdym dniem nikła coraz bardziej. Żadne
środki lekarskie nie zdołały ocalić drobnej tej istoty
W kilka tygodni po bytności adwokata u Maryi, zga
sła dziecina i z wielkim przepychem złożono ją v/
familijnych grobach, obok dziadka.
Państwo Merrionowie udali się za granicę, dc
Egiptu, na długą podróż wzdłuż pobrzeża morza
Śródziemnego, albowiem zdrowie i siła ducha za
częły odbiegać Anielę. Jako jedyny środek ratunki?
lekarze przepisali jej cieplejszy klimat i zupełną zmia
nę otoczenia.
Książę Tallandu, na prośby córki, zajął mieszka
nie w Merrion-Royal podczas ich nieobecności. Byłe
to mu nawet bardzo na rękę, ocf zamążpójśtia bo
wiem Anieli prowadził już kawalerskie życie, przy
sparzając sobie znacznie dochodu wydzierżawianiem
wiejskiej posiadłości i wspaniałej rezydencyi swyc"
przodków w mieście.
Domownicy w Merrion-Royal witali niezbyt rado
śnie pojawienie się jego w swem gronie. Jego wy
sokość był bardzo wymagający, miewał rozliczne ka
prysy i pomimo, że sam marnotrawca niesłychany, &
przewinienia jednak służby pod tym względem bywa
nieubłagany.
.
,
..
Lady Merrion miała w tern swoje wyrachowani«
aby w Merrion-Royal zostawić kogoś zupełnie zattL
XXV.
nego i na wyjczdnem błagała ojca, aby przysyłał L
Adwokat nic byli! się bynajmniej, wyrażając we kryjomu, pod własnym jej adresem, wszystkie
wnętrzne swe przekonanie, iż lord Merrion chwilami prywatne, które w czasie ich nieobecności będą P*"2'
bywał niespełna rozumu. I wiele innych jeszcze osób chodzüv.
*
dzieliło z nim to przeświadczenie, nie mogąc wytłu
4
(Ciąg dalszy nastąpi.)
maczyć sobie nagłych jego ataków i strasznego pó
źniej przygnębienia umysłu. Dwukrotnie zastała go

średni etwa. Gdy był po raz ostatni w Brukseli, miał
także atak podobny, bez żadnego jak się zdawało ze
wnętrznego powodu. Żiaden niepokojący list nie do
szedł rąk jego, żadna świeża publikacya, potrącająca
0 afrykańską wyprawę, nie pojawiła się w dzienni
kach. Jest to zupełnie niewytłumaczone, chyba, że
śmierć brata uczyniła na nim zbyt silne wrażenie
1 mózg nadwątliła.
.....
Marya uśmiechnęła się smutno, z odcieniem lekkiej
wzgardy.
— Zbyt pochopnie zagarnął miejsce brata — po
wiedziała — nie sądzę więc, aby smutek po jego zgo
nie trapił tak bardzo lorda Merrion.
- Niezależnie od swych dziwnych przywidzeń,
znajduje się obecnie w ciężkiem rzeczywiście położe
niu. Mała jego córeczka umiera.
— Umiera !
— Tak. Lekarze twierdzą wprawdzie, iż nie mo
żna było nigdy żywić nadziei, aby się uchowała... ale
teraz koniec jej już bliski.
— I nie mają więcej potomstwa ?
— Na przyszłość nawet nie mogą łudzić się na
dzieją pod tym względem... Stare imię wygaśnie.
— Wygaśnie na dwojgu braciach bliźniętach —
szepnęła smutnie Marya. — Jeżeli łaska, to prosiła
bym pana, abyś zechciał powiedzieć lordowi Merrion,
że po raz ostatni dziś odpowiadałam na jego dzi
wne zapytania. Nie chcę stanowczo, aby w ten spo
sób odgrzebywano bolesne dla mnie dzieje...

Łoju. Najistotniejszym celem wojennym Niemiec
Jest przeciąć artcryę życia Francy!. Złym Francu
zem jest ten, kto nie chce pojąć, że niemiecki pokój
oznaczałby dla Francy! niewolnictwo i jej poddań
stwo polityczne, wojskowe i gospodarcze.
Omawiając powyższy głos francuzkiego wodza
naczelnego, pisze »Voss. Ztg.«: List otwarty gene
rała Petaina do żołnierzy przedrukowały dosłow
nie wszystkie dzienniki francuskie i, jak widać z to
warzyszących im uwag, znalazły wszędzie jedno
głośne uznanie. W »Victoire« atakuje Herve zwo
lenników pokoju, a szczególnie pewien nowy dzien
nik, który jest rozpowszechniany obecnie w milio
nach egzemplarzy.

IlaiMiersosi w Moskwie,
Z Petersburga donoszą, iż minister angielski
bander son udał się do Moskwy. Podróży tej przy
kują niezwykle doniosłe znaczenie.
Wa pari amentia włoskiego.
W sobotę po południu zakończyły się tajne poeiedzenia parlamentu włoskiego, a rozpoczęły się znowu
otwarte. Na wstępie zaznaczył prezydent ministrów
Boselli: Gdyby naród włoski uczestniczył w tajnych
posiedzeniach, cieszyłby się z miłości ojczyzny i zgo% ożywiającej Izbę. Cele rządu i parlamentu zatwierdzono ponownie. Parlament godzi się na połijtykę zagraniczną rządu. Co do położenia wojennego
$ją parlament silną wiarę w ostateczne zwycięstwo
plantów. Stosunki pomiędzy rządem a naczelnem
!dowództwem są jak najlepsze. Rząd apeluje pono
wnie do jedności Włochów i żąda zaufania. Rząd
dczyni wszystko, co w jego siłach, aby umożliwić
dalsze prowadzenie wojny aż do ostatecznego zwyQ#wa.
. Po przemowie Boselli’ego przyjmuje parlament
głosami przeciw 63 porządek dzienny, wyraża
li rzędowi zaufanie.

Ponowny KjBKtl socjalistów
w Sztokholmie.
r\ Dnia 12. lipca nastąpi w Sztokholmie po raz
pierwszy spotkanie ohcyalne delegatów petersburskiej
^dy robotniczo - żołnierskiej z przedstawicielami so
fistów niemieckich, austro-wegierskich i bułgarskich
dla omówienia spraw pokoju.
% Według świeższej wiadomości zdaje się być po
stanowione odroczeni tych obrad na koniec miesiąca
y—odroczenie
||poa, albo i później jeszcze. Możliwe jest zresztą,
p iąformacye powyższe mają na myśli konferencye
*' 2w. kierunku zimmerwaldzki ego. Nie wykluczone
^ również, że dała 12. lipca odnosi się do starego
sfyiu czyli oznaczałoby to datę 25. lipca według no-,
stylu.

Snaierć polityka rumuńskiego,
.
Z Bukäresztu donoszą, że zmarł znany polityk
'urnliński Titu Majoresku, licząc 77 lat wieku.

W €$-reeya. /
»Havas« donosi, że nowy rząd grecki wydalił
jS służby urzędników przyjaźnie usposobionych dla
nemiec. — W Tessalii odkryto nowy skład broni i
jnjUflicyi. — Książę Andrzej, pułkownik kawaleryi,
głosił się do dyspozycyi władz wojskowych. —
u-dades, redaktor pisma »Aspermi«, został areszto
wany. — Pomiędzy Atenami i Soluniem wznowiono
jomunikacyę pociągów pośpiesznych. — Główno
dowodzący armii, generał Danglis, odwiedził geneatów francuzkich.

J&wrot floty greckiej,
i »Reuter« donosi, że lekka flctyla grecka i okrę^ Wojenne, znajdujące się w Salamis i będące pod
JJ^sztem koalicyi, mają być zwrócone rządowi gre-

H łopoty Francy i w Afryce.
r

Pisma lyońskie donoszą, że według oświadczęWnistra wojny Painlevego we wydziale wój
towym położenie w Maroku i Algierze nie pozwa,L" na dalszą wysyłkę wojsk kolonialnych do Eur°py.

Aowy zamach stanu w Chinach.
Biuro »Reutera« donosi, że generał Tsćhang|Cimn, przywódca partyi wojskowej, udał się 1-go
fhea rano o godzinie 3-iej do prezydenta republiki
v^ądał od niego, ażeby ustąpił z urzędu. Jednod^nie oświadczał generał prezydentowi, iż cesarz
h:audżu-Hsun-an objął tron. Nowy cesarz liczy doJ5r° lat dwanaście. W grudniu 1906 r. został na
^sarza koronowany.
Musiał jednakże ustąpić
tJmec grądów republikańskich.

wo j ar a e
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Połfiieme wojenne.
(wtb.) Berlin, 2 lipca. W dalszym ciągu
rrydi walk artyleryi we Fłandryi wzięto ze strofy
i Wieekiej pod ciężki ogień1 dział ciężkiego i najdężBi^° kalibru miasto Ypern, główny angielski zbióruk broni i amunicyi. W mieście, w którem, jak dotadnie wiadomo, słota silne angielskie rezerwy, za
.

uważono liczne eksplozyc i pożary. Poza tem zwal
czano w dalszym ciągu artyleryę angielską. W Bcznych
pozycyach bateryi nieprzyjacielskich zauważono eksplozye i ucieczkę artylerzystów.
Z rana dnia 1. lipca o godzinie %5, zaatakowali
Anglicy dwoma dywizyami między drogą Bethune —
Lens a rzeczką Souchez. Korzyści, jakie Anglicy po
czątkowo osięgnęli między przedmieściem Lens a rzecz
ką" Souchez, wydarte "im zostały przez dzielny kontr
atak jednego z pułków górnośląskich.
Na froncie nad Aisną kilkakrotne kontrataki fran
cuskie przeciw utraconym tu przez nich w ostatnich
dniach pozycyom, zwiększyły znacznie ich straty. Od
28. do 30. czerwca zabraliśmy im 868 ludzi, w tem,
15 oficerów, 12 karabinów maszynowych, 7 mitraliez,
6 minierek, 3 działa okopowe, oraz nieprzeliczoną
amtinicyę i obfity materyał wojenny.
Na froncie wschodnim dwudniowy ciężki ogień
huraganowy zamienił pozycye od Brzeżan aż do Dnie
stru, według wzoru Zachodniego w pole wyrw i kra
terów. W zasilanych wciąż falach sztormowali Rosyanie aż do późnego wieczora daremnie. Wszystkie
pozycye pozostały w rękach sprzymierzonych, lub też
w śmiałych kontratakach zostały znowu odebrane.
W kilku tylko miejscach zdołały się utrzymać gniazda
Rosyan w pierwszych naszych rowach. W nocy walki
stały się słabsze, lecz od rana dnia 2. lipca ożywiły
się znowu. Na północ od Stanisławowa oraz w oko
licy Złoczowa nie przyszło do walk piechoty. Jako
sukces bezwzględnie przeprowadzonych ataków i jako
nagrodę niesłychanych ofiar, zdobyli Rosyanie jedynie
wieś Komuchy. Próby posunięcia się stamtąd dalej
naprzód rozbiły się.
JeMmarszałslc ^Wenbnrg © Wadach

podwodnych 8 armii.
(wtb.) Berlin, 2 lipca. (Nie urzędowo.) Z
kół, bliskich generałowi Hindenburgowi, donoszą, że
0 obecnem położeniu wojennem wyraził się tenże,
jak następuje: Wojna jest dla nas wygraną, jeżeli
atakom nieprzyjacielskim stawimy opór tak długo, aż
łodzie podwodne ukończą swe dzieło. Nasze łodzie
podwodne pracują doskonale; burzą one warunki ży
da nieprzyjaciela silniej, niż myśleliśmy. W niezadługim czasie nieprzyjaciele nasi zostaną zmuszeni do,
pokoju. Wiedzą oni o tem i dlatego mimo ciężkich
klęsk, jakich doznali nad Boczą, w Tyrolu, nad Aisną
1 pod Arras, w dalszym ciągu podejmują swe ataki,
choćby takowe żadnych nie miały widoków powodze
nia. Na pomoc Amerykanów czekać już nie mogą.
Niech zresztą przyjdą ! Armie sprzymierzone nie są
do pobicia. Będziemy nieprzyjaciela odpierać tak
długo, aż uzna nareszcie, żeśmy wojnę wygrali; wte
dy Austro-Węgry, Niemcy, Bułgarya i Turcya osięgną
spokój, jaki potrzebny im jest do rozwoju ich sił.
Nieprzyjaciel nie docenił nas, wierzył w moc swej
przewagi liczebnej i sądził, że ograniczenia zmusić
nas mogą do przyjęcia pokoju, któryby zniweczył
przyszłość naszą i naszych dzieci. Życzyłbym tylko,
aby mężowie stanu naszych nieprzyjaciół takiego na
byli poglądu na monarchię, jak ja go ponownie teraz
nabyłem. Wtedy odstąpiliby od swych zamiarów.
Z odwiedzin moich wynoszę silne przekonanie, że
stać będziemy razem aż do zwycięskiego końca. Przy
mierze nasze jest niewzruszone. Rządy, armie i wszy
scy poszczególni członkowie narodu Niemiec i AuotroWęgier gotowi są poświecić wszystko dla ogólnego
dobra, niechby cobędź sie stało.
eos^ska.
Wiedeń, 2 lipca. Wojenna kwatera prasowa do
nosi: Od dnia 29. czerwca walka na froncie rosyj
skim znajduje się w pełnym biegu. Rosyanie poczy
nali szerokie przygotowania do ofenzywy. W upatrzo
nym do ataku odcinku stały w pogotowiu. wielkie
masy wyjątkowo dobrze wyćwiczonych i tęgich mo
ralnie oddziałów, a więc: gwardya, dywizye syberyj
skie i zaamurskie, dalej liczne miotacze min i działa
wszelkiego kalibru, w tem działo olbrzymiego kali
bru, które jednak wkrótce zniszczono celnym poci
skiem moździerzowym. Na całym froncie panowała
od kilku dni zwiększona działalność artyleryi nieprzy
jacielskiej. Ażeby złudzić nas co do celu ataku, de
monstrowali Rosyanie w wielu częściach frontu. Demonśtracye te jednak były przez nas poznane jako
takie i zupełnie chybiły celu. Za miejsce przerwania
frontu Rosyanie obrali odcinek Brzeżan. W tem miej
scu ogień "artyleryi nieprzyjacielskiej stale się wzma
gał. Wieczorem dnia 26. czerwca przybrał nawet cha
rakter najsilniejszego ognia huraganowego. Tereny
poza naszemi pozycyami były poddane silnemu dzia
łaniu gazów. Nasza artylerya nie pozostawała dłu
żną przeciwnikowi. _ Zwalczała jak najskuteczniej baterye nieprzyjacielskie i kiedy tylko zaobserwowano
w rowach rosyfskich większe masy wojska, wzięła je,
pod silny ogień niszczący tak, iż/piechota nieprzyja
cielska nie odważyła się na jakąkolwiek akcye zacze
pną. Tylko nocą wykonała ona w dwu miejscach
przy pomocy większych sił próbę ataku, który spełzł
w naszym ogniu zaporowym. Z rana dnia 30, czer
wca ogień nieprzyjacielski powoli ożywiał .się w ogni, sku walki i miejscami doszedł do znacznej siły, przyI czem wybitną akcye wykazały ciężkie miotacze min
| wroga. ' P0 południu ruszyły do ataku silne oddziały
t piechoty nieprzyjacielskiej na południe i na południeł
I wschód od Brzeżan i Koniuszy»

Ataki te ooparto wszędzie ogniem, w niektórych
miejscach artylerya nasza przeszkodziła mszczącym
ogniem wykonaniu ataków nieprzyjacielskich jeszcze
w chwili opuszczania rowów. Około godz. 9J4 wie
czorem znów podejmowali Rosyanie ataki na pólnoczachód od Załosiec, jednak nasz ogień zaporny i tej
próbie szybko położył tamę. len sam los spotkał
próbę ataku, którą Rosyanie podjęli około północy
na południe od Brzeżan. Próbowali tutaj bez wszel
kiego przygotowania artyleryi wyskoczyć z rowów
i dopaść d0 naszych. Ponieśli przytem ciężkie straty
i musieli szybko zawrócić. Znów zaczęła działać ar
tylerya rosyjska i wzmagała swą siłę aż do poranku
dnia 1. lipca. Oba pierwsze dni nakazanej przez Anglię i Francyę ofenzywy przyniosły nieprzyjacielowi
jedynie ciężkie straty, nie dając mu najmniejszych. zy
sków. Z naszej strony w walce bralq udział wojsko
prawie wszystkich sprzymierzeńców: Austryacy, - Wę
grzy, Niemcy i Turcy. Wszyscy przyczynili się sku-,
tecznie do zwyciężkiego odparcia dotychczasowych,
ataków rosyjskich. Straty naszych sprzymierzeńców,
dzięki doskonałym środkom obronnym i wzorowej
współpracy wszelkich rodzajów broni, są na dz wy cza;
małe.

Zatopienie angielskiego krążownika(wtb.) Berlin, 1 lipca. Jedna ź naszych ło
dzi podwodnych zatopiła 11. czerwca na morzu Śródziemnem nieznany angielski mały krążownik starszego
typu. Znalezione szczątki łodzi były oznaczone
literą „G”.

Zatopione okręty zbożowe.
„Reichspost” otrzymuje z Lugano wiadomość, źt
wedle doniesień włoskiego kontrolera żywności Canepy, w pobliżu portu pod Neapolem zatopiono trzy
duże okręty, wiozące 300 tysięcy ton zboża australij
skiego. Pomiędzy zatopionemi okrętami znajdowały
się parowce japońskie ,,Europa Maru ’ i „Mandat
Mar u”. Według innej wiadomości okręty te zatopiono
w porcie samym.

Sprawozdaje austpyaekie(wtb.) Wiedeń, 2 lipca. Wojna na wscho
d z i e. Wczoraj rzucił nieprzyjaciel pomiędzy Narnjówką a Strypą swoje zgromadzone masy piechoty w
właściwym sobie sposobie w bój. Bez względu na
wielkie straty, zadane mu przez ogień artyleryjski,
posuwał swoje fale szturmowe, spowadzając wciąż
świeże rezerwy, do walki na białą broń. Zwolna wy
stąpiło co najmniej 20 dywizyi piechoty. Na całym,
50 kim. szerokim froncie, wrzała walka piechoty z
nadzwyczajną gwałtownością i zaciętością. Nieprzyja
ciel został przytem po większej części przed naszemi
przedniemi szeregami odparty. Najsilniejsze ataki
zwracały się przeciwko okolicy na południe od Brze
żan i pod Komuchami, gdzie w ryglowych pozycyach
zostały odparte. Wszystkie, także w dzisiejszych go
dzinach porannych ponowione próby przeciwnika po
sunięcia się w tej okolicy naprzód, złamały się z wielkiemi stratami dla niego. Na zachód od Zborowa
i w kolanie Stochodu wie mógł się rozpoczęty atak
w naszym ogniu artyleryjskim rozwinąć. Wyczekiwać
należy dalszego ciągu walki. Na innych miejscach
frontu tylko przejściowo więcej ożywiony ogień arty
leryi i minierek.
Wojna z Włochami. Oprócz dziarskiego
przedsięwzięcia austryadkiego batalionu landsztumm
nr. 42 "na zachód od Rivy, w którem przywiedziono
16 Alpinów z nieprzyjacielskich rowów, nic ważniej
szego do doniesienia.

Sprawozdanie rosyjskie.
(wtb.) Z 30 czerwca. Na froncie zachodnim: W po
szczególnych odcinkach na południe od Prypeci były obu
stronne artylerya czynne, zwłaszcza pod Złoczowem i Erze*
żanami.
Front rumuński: Ogień karabinowy.
Front kaukaski: Nasze wojska zdobyły wąwóz Car ran
na północny zachód od Penne i ruszyły stąd dalej na zachód,
wzięliśmy jeńców.

Sprawozdam« angielskie»
(wtb.) Z 30 czerwca po południu: Po za ujęciem jeń
ców i zabraniem karabinów maszynowych operacye spowo
dowały ważne posunięcie całego frontu naszego na szerokości
4 mil i na przeszło milę w głąb. Na skutek naszych ataków
wzięto szereg silnie rozbudowanych urządzeń obronnych na
obu brzegach rzeki Souchez, broniących miasta Lens. Wojska
nasze dotarły za każdym razem w zupełności do celu swego
z nieznacznerni stratami, zadając przy tem wrogowi znaczne
straty. Pozycye bardzo silne, o ważności taktycznej i stra
tegicznej, wpadły przytem w nasze ręce.
Sprawozdanie wieczorne: Wojska nasze w ciągu dnia
znowu poczyniły postępy na południe od Lens i zajęły dal
szą część nieprzyjacielskiego systemu rowów na tym terenie
walki. Nieprzyjacielski oddział lotny odparto na południewschód od Gouzeaucourl. Zestrzelono 10 latjjwców niemie
ckich. Z naszych brak jednego.
Z 1 lipca po południu. Po wczorajszych swych sukce
sach wojska nasze zaatakowały ostatniej nocy na północnych
brzegu rzeki Souchez, na froncie półmilowym tuż na południezachód i na zachód od Lens. Posunęliśmy się skutecznie na
północ-wschód od Epeity.

SprawoRdanie włoskie.
(wtb.) Z 1 lipca,, Na froncie trydenckim i Karmie był
słmejszy ogień na płaskowyżynie Sch legen i Górnym But.
Front Jułskh Na południe od Vertoiby wtargnął wróg
nagle w nasz przedni rów. Wyparto go krwawo przy po
mocy posiłków. Nie powiódł się nagły atak na naszą płacówke na Kafńcie na południe od Verste.

Wiadomości z bliższych i dalszych stron.
— Zaćmienie księżyca nastąpi dziś wieczorem
o godzinie 9-ej min. 52 według czasu latowego, a
zatem wkrótce po wzejściu księżyca, które nastąpi
0 9-ej min. 16. Zaćmienie księżyca powstaje jak
wiadomo wtenczas, gdy ziemia w swej wędrówce
naokoło słońca stanie między słońcem a księżycem,
tak, że ten ostatni, stały towarzysz naszej ziemi,
światła od słońca pobrać nie może. Tarcz księży
ca zaciemnia się powoli; zupełne jej zasłonięcie
przez cień ziemi nastąpi o godz. T O-ej min. 52 i trwać
będzie do godz. 12-ej min. 27. Tarcz księżyca bę
dzie tego wieczora niezwykle wielka, albowiem
księżyc w tych dniach właśnie zbliża się bardzo ku
ziemi. Będzie zatem można dobrze obserwować
zaćmienie, jeżeli — nie zaciemnią wszystkiego
chmury.
— Ceny maksymalne na srebro. »Reichsanzei
ger« donosi obwieszczenie wydane na mocy par. 2
rozporządzenia o przerabianiu monet państwowych
1 o kupnie i sprzedaży srebra i przedmiotów srebr
nych. Stoi w niem między innymi co następuje:
Cena za kilogram srebra nieobrobionego nie
powinna przenosić 175 marek. W tej cenie wyklu
czony koszt przesyłki i przechowania i obowiązuje
tylko w razie płacenia gotówką. O ile zapłata jest
kredytowana, można podnieść cenę o 2 proc. w rok
dyskontowane za pośrednictwem banku rzeszy. Ta
cena jest ceną maksymalną. Kto chce wiedzieć, ile
ma zapłacić za srebro, surowiec srebra, odłamki
itd., winien się zwrócić do berlińskiej centrali wyznaczącej ceny metali (Preisstelle für metalische
Produkte), gdzie mu oznaczą obowiązujące ceny nie
żądając ani zapłacenia kosztów ani stempli. Urząd
ten ma prawo skonfiskować na rzecz państwa sumy
powyżej ceny maksymalnej.
Kto od chwili, kiedy powyższe rozporządzenie
nabierze mocy prawnej sprzeda lub kupi lub będzie
usiłował sprzedać luk kupić gotowe lub niegotowe
przedmioty lub monety srebrne lub częściowo skła
dające się ze srebra, po cenie wyższej niż 175 mk.
za klg. i kto przedmioty srebrne każe przerobić,
lub stopić lub sam to uczyni, będzie karany więzie
niem do roku lub grzywną do 10 000 mk. Małe reparacye nie należą do przeróbek. Prócz kary mo
żna się. spodziewać konfiskaty przedmiotów, które
stały się powodem kary, bez względu na to, czy
są własnością oskarżonego czy nie.
— Ceny na ziemniaki późniejsze nie zostaną
na razie unormowane, jak donoszą pisma niemie
ckie, ponieważ doświadczenia zeszłego roku wyka
zały, że nie zaleca się normowania cen dla produ
centów, dopóki nie będzie się miało jakiegokolwiek
chociaż poglądu na zbiory. Obecny stan ziemnia
ków, jak donoszą pisma niemieckie, uprawnia do
nadziei, że zbiór będzie wystarczającym, do czego
przyczyniły się deszcze, które spadły w ostatnim
czasie w wielu okolicach Niemiec. Ale samo przez
się rozumie się, że na świetne zbiory, takie, jakie
w normalnych latach bywały, liczyć nie można. Złe
sadzonki odbiją się na zbiorze. Powietrze wywrze
naturalnie również wielki wpływ na zbiory. W ta
kich okolicznościach zaleca się odłożenie unormo
wania cen na ziemniaki do czasu, kiedy, wynik zbio
rów będzie można z niejaką pewnością obliczyć i
wedle niego ceny unormować.
— Zmiany w posadach duchownych. Kapelan
ks. Feliks Kolbe w, Zgorzelicach przeniesiony na po
sadę kapelana zamkowego w Oberlauferbach (?);
kapelan ks. Franciszek Walonek, w Mikołowie, ja
ko taki do Oodulahuty; proboszcz ks. Karol Sauer
w Stolp w Pomeranii »jako taki do Szerokiej; wika
ry powiatowy ks. Jan Piechota w Koźlu jako> admi
nistrator probostwa do Grabiny; administrator pro
bostwa ks. Józef Stanoszek w Kopienicy jako pro
boszcz do Pstrążnej; administrator probostwa
ks. Adolf Pabsch w Kamienicach, jako taki do Pol
nischwette (?).
— Plaga much. Najlepszy środek ochronny
przeciw muchom polega na zapogieganiu wtargnię
ciu ich do pomieszkania. Skuteczny środek na mu
chy byłby może formol, lecz ponieważ zawiera tru
jące cząstki, zastosować mogłyby go tylko osoby
umiejące się z formolem obchodzić. Znane i uży
wane dotychczas papiery kleiste na muchy znikają
z handlu coraz bardziej z powodu braku potrzebnych
materyałów. Najlepszym środkiem jest zamykanie
wczesne okien po stronie słonecznej i otwieranie ich
dopiero późnym wieczorem o godzinie 9. W laza
retach zrobiono to doświdczenie, które wydało jak
najlepsze skutki. Zostawiając na noc okna otwar
te i zamykając je rano o siódmej ustrzeże się naj
lepiej i najtańszym sposobem od jednej z najnieznoś
niejszych plag gorącego lata.
— Zbieranie ziół leczniczych. Z urzędowej
strony donoszą nam: Zioła do celów leczniczych
sprowadzano przed wojną w większej ilości z za
granicy. Ponieważ obecnie dowóz znacznie się
zmniejszył, zalecałoby się, aby ludność w całem
państwie zbieraniu ziół więcej uwagi poświęciła.
Nie trzeba więc zbieraczom utrudniać chodzeń5''
.DO

^ ia****4*J*

Burza na Śląsku. W niedzielę po połundniu po
godz. 2 przechodziła silna burza przez liczne okoli
ce Śląska. Z powiatu opolskiego otrzymujemy na
stępujące wiadomości: W Przy worach uderzył
grom w stajnie i chlewy właściciela piły i młyna
parowego p. Grabowskiego. Budynek spalił się do
szczętnie, pozostały tylko mury. Nadto spaliło się
18 fur siana; bydło zdążono wyprowadzić. W Masowie uderzył grom w budynek pewnego właści
ciela. Budynek spalił się. W Gräfenorcie zimny
grom uderzył w ewangelicką szkołę, nie wyrzą
dzając większej szkody.
Z Chroście piszą nam: W niedzielę z przecho
dzącej nad naszą wioską burzy, uderzył grom w
budynki p. Zośki; spaliły się dom mieszkalny i chle
wy. Równocześnie uderzył grom u Kach la; spalił
się dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze;
zabite zostały koń i krowa.
Z Popielowa pisze jeden z naszych czytelni
ków: W sobotę przeszła nad naszą okolicą chmura
z grzmotem i gradem wielkości jaj gołębich. Dziś
w niedzielę, o godzinie 8 wieczorem burza się pow- e
tórzyła. Grom uderzył przez dach w dom mie
szkalny chałupnika Lygi, nie wyrządzając większej
szkody.
(»Gaz. Opolska««).

wic, robotnik' Aloizy Macloszek z PTawnfowłc,
lej zwrotniczy Antoni Zieliński i przesnwacz Aloizjl
Olszowski z Sośnicy. Część skradzionych przed*
miotów u nich znaleziono. Po dość długich dęba*
tach skazano Rothkegla, Kupczyka, Kocura i Macioszka każdego na 3 miesiące więzienia, Jaeschkego uwolniono; oskarżenie przeciw Zielińskiemu i
Olszowskiemu cofnięto, ponieważ zabrali tylko dro*
bne rzeczy. — Karany już kilkakrotnie kelner Ar*
tur Oppermann z Katowic, oskarżony był o ukra
dzenie koledze stu marek. Oskarżony zaprzeczał
temu, mówiąc, że zarabia miesięcznie 2000 marek,
przeto kraść nie ma potrzeby. Rozprawy wyka
zały jednak dowodnie jego winę, więc izba kart#
skazała go na rok domu karnego i 3 lata utraty
praw honorowych. Widocznie więc zarobek 2000
marek miesięcznie był jeszcze niewystarczający!
Chrapkowice. (Samobójstwo żołnie4
r z a). Przed kilku dniami przybył tu pewien ojciec
rodziny do domu na urlop, a ponieważ go żona jak
się należy nie przywitała i jeszcze mu robiła wy?
rzuty »na co przyjechał, kiedy sama z dziećmi ni$
ma co jeść« — wziął sobie to tak do serca, że sko*
czył do wody i utopił się.
Rybnik. (M et e o r.) Piękne zjawisko na flri
mamencie niebieskim zauważono w piątek ubiegły
0 godzinie wpół do 10-ej w okolicy Rybnika. Od!
firmamentu oderwała się wielka, jak głowa ludzka»
przecudnie lśniąca kula i spadała powoli w kierunku!
zachodnim. Skręciwszy ku północy, zgasła cichoj
1 bez wybuchu. Przy pogodnem niebie można by-f
ło spadający meteor zauważyć bardzo dobrze.
Racibórz. Cena na wiśnie w drobnym handftf
ustanowioną została na wielkie, twarde 55 fen., ue,
małe, miękkie 40 fen.
Raciborska Kuźnia. W sobotę wieczorem o
godz. 7 przybył tu pociągiem z Wrocławia NajprzeW-;
ks. biskup dr. Augustin. Wioska nasze przybrała od
świętne szaty, przy dworcu, na Rynku i przed ko
ściołem ustawiono wspaniałe bramy. Na dworcu po*
witał dostojnego Gościa ks. dziekan Wontrcpka w to*
warzystwie kilku innych panów. W powozie, stawicH
nym przez księcia raciborskiego do dyspozycyi, jechał
ks. Arcypasterz wśród bicia dzwonów przez wspa
niale przystrojoną główną ulicę, udzielając-po drodze
błogosławieństwa. Przy bramie na Rynku oczekiwał
tłum ludzi na jego przybycie, szkoły i korporacye
tworzyły szpaler. U bramy kościelnej powitał Najprzew. ks. Biskupa ks. prob. Smykalla imieniem do*
zoru kościelnego, ks. Biskup odpowiedział po polsku
i po niemiecku, a od ołtarza przemówił jeszcze raj
w obu językach. O godz. 8 wieczorem odbyło si§
bierzmowanie. W niedzielę rano nastąpiła konsekracya kościoła, a o godz. 10 odbyło się uroczyste na
bożeństwo. O godz. 6 wieczorem udał się książę
Kościoła powozem do Turza, gdzie w poniedziałek
odbyło się bierzmowanie.
Strzelce. (Tajnia rzeźnia). W poblis
kich Suchołonach skonfiskowała policy a wieprza
ważącego 4 centanry u stolarza H; Wieprz ten ku
piony był za 600 mk. i po zabiciu miał być wywie
ziony do Wrocławia. Policya dowiedziała się Q
tajnej rzezalni i zabrała zabitego już tucznika.
Golub. 15-to letni pomocnik pocztowy Groffian chciał się kąpać i wskoczył do rzeki tak nie
szczęśliwie, że sterczący w niej pal utkwił mu gł?'.
boko w ciele. Nieszczęśliwego odstawiono do kli
niki w Toruniu.
Poznań. Sześcioletnia dziewczynka Władysła
wa Koszewska, będąc wraz z matką na cmentarzu
przy ul. Bukowskiej, weszła na żelazne kraty z je
dnego z grobów i spadła tak nieszczęśliwie, że ostre
zakończenie sztachety wbiło jej się w brzuch. Kil
ka osób uwolniło dziecko z niebezpiecznego połoy
żenią, poczem odwieziono je do lazaretu miejskiego
Bydgoszcz. 18-to letni syn właściciela Orohl3
w Lechowie wziął nabitą broń ojca swego i wyce
lował z żartów do swej starszej siostry. Broń wy
paliła i kula ugodziła dziewczynę, kładąc ją trupę#
na miejscu.

Bytom. (Etat powiatu bytomskiego).
W uchwalonym na rok 1917 etacie dla powiatu by
tomskiego przeznaczono: 82 220 mk. na osobiste i
1360 na rzeczowe koszta administracyi powiatowej;
532 000 mk. na opłaty prowincyonalne i dla związ
ku opieki nad biednymi; 36 56Ö mk. na utrzymanie
dróg powiatowych; 23 060 na utrzymanie dróg pro
wincjonalnych; 42 727 mk. na spłaty i oprocento
wanie długów powiatowych; 7 500 mk. na koszta
domu powiatowego (landratury); 8676 mk. na popie
ranie zdrowotności; 1 500 mk. na popieranie straży
pżarnych; razem suma wydatków wynosi 973 000
marek.
Król. Huta. (Skutki burzy). Burza z de- '
szczem i gradem, jaka w sobotę po południu rozpę
tała się nad całym prawie Śląskiem, poczyniła tu
znaczne szkody. Druty telegraficzne i telefoniczne
zostały poprzerywane, drzewa powyrywane z ko
rzeniami. Na ulicy Następcy tronu burza zerwała
dachy z dwóch domów, trzeci uszkodziła znacznie.
Jeden z dachów, spadłszy na ulicę, rozbił kilka
okien składowych, drugi uniósł wiatr około 40 metr.
w pole. Mieszkania ucierpiały wiele. Do wyżej
położonych deszcz wpadał strumieniami przez
okna, przy ziemi położone zalewała woda z ulicy.
Straż pożarna pracowała do 10-ej wieczorem nad
usuwaniem i naprawianiem wyrządzonych szkód.
— (Zdziczenie). W nocy na 1-go lipca ja
cyś niewyśledzeni dotąd złoczyńcy grasowali na
cmentarzu parafii św. Jadwigi, wyrządzając szkody
na przeszło 500 marek. Kilka grobowców kosztow
nych poniszczyli i zburzyli, z grobowca śp. Natalii
Kupczyk skradli kilka figur. Widocznie zdziczenie
niektórych osobników przechodzi już wszelką
miarę.
— (Zdjęcie dzwonów). Z kościoła św.
Barbary zdjęto tu dzwony we wtorek i w środę,
celem przekazania ich na cele wojenne. Wielki
dzwon »Jadwiga«, odlany w r. 1860, niosący napis:
»Laudate Dominum in excelsis« (Chwalcie Pana na
wysokościach) pozostawiono ze względu na trud
ności spuszczenia go. Trzy inne spuszczono przez
otwory w wieży na ziemię. Z tych »Melchior« no
sił napis po łacinie: »Słyszcie niebiosa wołanie mo
je, niech słyszy ziemia słowa ust moich«. Drugi
»Paulus« miał napis »Vivos voco« (zwołuję żyjące)
i odlany został w r. 1908. Trzeci, z napisem »Mortuos planga«, (opłakuję zmarłych), także dopiero
przed 9-iu laty został odlany. Zdjęciu dzwonów
przypatrywali się liczni parafianie ze smutkiem, ale
i ze spokojem.
— Miejska kasa oszczędności otwar
ta jest, jak nam donoszą, od 1-go lipca także we
wtorki.
Tarn. Góry. (Drogie kaczki). Trzydzie
ści marek za jedną kaczkę żądał tu na targu w
czwartek pewien restaurator z okolicy. Musiał je
dnak coprędzej umykać z targu, gdyż i jemu i ka
czkom byłoby się o małoco źle powiodło. Nie stra
wprost * fabryki po ce
cił jednak dobrej miny, gdyż, jak mówił, w Byto
najlepszy środek na wy
nach oryginalnych:
tępienie szwabów i ra
miu zapłacą mu żądaną za kaczki cenę.
100 cena pojed. 1,8 f. 1.80
sów. Paczka 40 fen.
100 ,,
„ 3 „ 2.30
Tarn. Góry. (Włamywacze). Robotnicy
z pustym mundsztukiem.
Teofil Ormiński, Franciszek Olszyczka, Walenty
100 b. mundszt. 8,0 „ 2.50
najpew. środekna wy
Gwóźdź i Joachim Woźnica, wszystko wyrostki
100 zast. zlot. 8,0 „ 2,60
tęp. pluskw (płaszczyć)
siedemnastoletnie z Radzionkowa, chcąc żyć dobrze
100 „
„
4,2 „ 3.20
Butelka 75 f. i 1.20 m.
100
zloty
mund.
6,2
„
4.60
a wstręt mając do pracy, zajmowali się włamywa
Praw.
Daimat. proszek
Wysyłka
tylko
za
zalicz
niem do składów i zabieraniem z nich żywności.
od 300 sztuk począwszy
przeć, owadem itd. poleca
Przychwyceni nareszcie skazani zostali na kary
Central, grocery a
więzienne od 4—7 miesięcy.
Bytom G.-S.,
Gliwice. (Z izby karnej). W nocy na 12
Fabryka papierosów, ulica Piekarska 14, obok
Ges. m. b. Haft,
poczty. - Telefon 346
listopada 1916 r. skradziono na dworcu towarowym
Köln, Ehrenslrasse 34
w Gliwicach z zaplombowanego wozu kilkanaście
Telefon: A 9068.
skrzyń z kawą słodową, a ź innego wozu otwarte
go pewną ilość okowity do palenia. Z powodu tego
Nakładem i czcionkami „Katolika”, spółki
stanęli teraz przed sądem oskarżeni o tę kradzież
wniczej
z ograniczoną odpowiedzialnością w Bytot#u
przesuwacze kolejowi Jerzy Rothkegel, Teodor
Redaktor odpow.: Adam Napiera Iski w Bvto#**
Kupczyk, Franciszek Kocur i Kardl Jaeschke z Gli-
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Śmierć szwabom

Śmierć pluskwom
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