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Codzienna gazeta polska dla ludu polsko-katolickiego
z S bezpłatnymi dodatkami tygodniowo.

gsgr Äedakcya, Admlnlstracya i Drukarnia ”101
znajdują się w Gliwicach przy ulicy Nowowiejskiej (Neudorferstrasse) 17

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

war Rodzice! Uczcie dzieci wasze czytać i pisać po polsku! "W#

PRZEDPŁATA
na poczcie, u agentów i kolporterów 

1,50 m.,
z odnoszeniem do domu 1,92 m.

OGŁOSZENIA
20 fen. od 1-łamowego wiersza pe- 
tytowego. Przy większych i częst
szych ogłoszeniach odpow. rabat.

Wielkie wypadki
zapowiadają się na polu boju w Azyi Wscho
dniej. Wojska zbliżają się ku sobie coraz to 
więcej i walna bitwa, która wpłynie na dalsze 
losy wojenne, zbliża się. Jeżeli kiedy, to wła
śnie w takiej chwili, gazeta jest w domu po
żądanym gościem. Nawet robota w polu nie 
powstrzymuje ludzi od śledzenia wypadków 
wojennych, l^iechaj czytelnicy nasi wyzyskują 
położenie obecne i niechaj starają się o świe
żych czytelników.

Kto wie, czy my w najbliższym czasie nie 
będziemy mieli w okręgu katowicko-zaborskim 
świeżych wyborów do parlamentu. Komisya 
rugów wyborczych zbiera materyał, dotyczący 
wyboru p. Korfantego w tym okręgu. Być mo
że, że wybór naszego posła zostanie zatwier
dzony, być jednak może, że zostanie uniewa
żniony. Obowiązkiem naszym jest stać jednak 
na straży i zawczasu ludzi przygotowywać do 
wyborów, by wiadomość o możliwem uniewa
żnieniu nie zaskoczyła ich nagle.

Najlepszym środkiem agitacyjnym to ga
zeta polska narodowa. Niechaj więc każdy 
czytelnik nasz stara się o jak największe roz
powszechnianie pisma naszego.

„Glos Śląski”,
wraz z trzema bezpłatnymi dodatkami 
koszta je na kwarta! tylko

1,50 mk.,
z odnoszeniem w dom 1,92 fen.

Wojna Rosyi z Japonią.
Pięć miesięcy trwają już zapasy wojenne 

pomiędzy Rosyą a Japonią, a sądząc z dotych
czasowego przebiegu, można przyjąć z całą 
pewnością, że wojna potrwa przynajmniej rok. 
Jaki będzie jej koniec, to najciekawsze oczy
wiście pytanie, ale na takowe z całą pewnością 
najbystrzejszy polityk i znawca sztuki wojen
nej odpowiedzieć niezdolen.

Dotychczas jest Japonia górą. Wygrywa 
bitwę za bitwą. Ma przewagę nietylko na lą
dzie, ale i na morzu, aczkolwiek w ostatnim 
czasie miała na mdrzu kilka niepowodzeń. Zdu
mienie ogarnia świat cały nad powodzeniem 
tego narodu azjatyckiego. Toć trzydzieści pięć 
lat ten u ten naród wyspiarzy azjatyckich znaj
dował się w mrokach zamierzchłej kultury, w ja
kiej się dziś jeszcze znajdują Chińczycy. Wów
czas Japonia nie miała wcale zrozumienia dla 
kultury europejskiej, wszystko było jej obcem, 
dziwnem, a że obcem, więc i niesympatycznem. 
Nikt nie byłby przypuszczał, ażeby 35 lat wy
starczyło u narodu na przeobrażenie pojęć kul
turalnych, na które składały się tysiące lat! 
Nikt nie byłby przypuszczał, ażeby ten naród 
w tym krótkim czasie oswoił się tak dalece z 
kulturą europejską i ażeby w tak wysokim 
stopniu przyswoił ją sobie.

35 lat wystarczyło, ażeby z Japonii wyro- 
dziło się pierwszorzędne mocarstwo, które po
siada wojsko i marynarkę, które sprawnością 
i dzielnością przewyższają daleko wojsko i ma
rynarkę rosyjską.

Z toku dotychczasowej wojny jeden głownie 
szczegół przedewszyskiem podpada. Oto nad

zwyczajne męstwo armii japońskiej. Podobnej 
pogardy śmierci, z jaką walczy i umiera Ja
pończyk, niezdolen okazać żołnierz żadnego 
dziś niezależnego politycznie narodu europej
skiego. Stwierdzono bowiem, że tak oficer, 
jak żołnierz woli ginąć, aniżeli popaść w nie
wolę. To szczyt bohaterstwa. Tyle zaszło wy
padków śmierci dobrowolnej z strony oficerów 
i żołnierzy japońskich wśród obecnej wojny, 
że wyszedł w końcu nakaz, nakazujący szano
wać życie własne.

Ta oto głownie cnota wojska japońskiego 
jest ową tajemniczą siłą, która przyczynia się 
do zwycięstw japońskich. Żołnierz japoński 
nie zna lęku przed śmiercią, nie przerazi go 
widok stósów poległych współbraci, nie ustąpi 
przed najzawziętezym ogniem kartaczowym, 
jeżeli ma to mocne przekonanie, że śmierć jego 
nie będzie nadaremną.

Przewaga armii japońskiej nad rosyjską 
polega dalej na wyższem wykształceniu kor
pusu oficerskiego. Kto bacznie śledzi przebieg 
wojny, ten spostrzegł już prawdopodobnie, jak 
oficerowie japońscy potrafią wyzyskiwać każdą 
choćby najdrobniejszą okazyę, mogącą szko
dzić nieprzyjacielowi. Obroty wojsk japoń
skich, tak zwana strategia wojenna, budzi po
dziw wśród najtęższych generałów europej
skich. Wszystko obliczają z góry jak najdo
kładniej, przewidują wszelkie trudności i ko
rzyści, znają słabe strony przeciwnika wyśmie
nicie, tak że wodzowie rosyjscy nie mogą sobie 
z nimi dać rady.

Powodzenie ich polega dalej na rozległej 
sieci szpiegów. Każdy prawie Chińczyk jest 
szpiegiem japońskim, a że jest na swojej ziemi, 
więc go Rosyanie wygnać nie mogą. Muszą 
się nawet posługiwać robotnikiem chińskim, bo 
innego nie mają. Chińczyk wszędzie zaś wej
dzie, wszystko obejrzy jak najdokładniej i zdaje 
następnie relacye Japończykom, którzy więc o 
najdrobniejszym ruchu nieprzyjacielskim są 
najlepiej poinformowani.

Ale te warunki, które im tak dalece sprzy
jają, nie rozstrzygają jeszcze o wojnie. Tu 
najgłówniejszą rolę odgrywa liczba wojska 
i pieniądz, a pod tym względem Rosya ma 
znowu przewagę. Japonia to naród zaledwie 
42-milionowy, który może uzbroić co najwyżej 
pół miliona żołnierzy, zaś Rosya może zdaniem 
znawców wywieść w pole około 2 mil. żołnie
rzy. Na razie, dopóki więc Japonia posiada 
potężne jeszcze tysiące wojska, to dobrze, — 
ale co będzie, gdy one się wykruszą, a gdy nie 
będzie pieniędzy na zbrojenie dalszych żoł
nierzy? Prawda, że i Rosya w dostatki nie 
opływa, ma olbrzymie nawet długi, ale łatwiej 
otrzyma kredyt od Japonii, raz dla tego, że 
państwom zależy na tern, ażeby przez bankru
ctwo Rosyi nie straciły swych pieniędzy, po- 
wtóre w obawie o tak zwane »żółte niebezpie
czeństwo«, które zagrażałoby przemysłowi i han
dlowi europejskiemu oraz interesom polity
cznym Europy w Azyi w tym razie, gdyby Ja
pończycy mieli wojnę wygrać.

Rosya ma zresztą to do siebie, że każdą 
wojnę w początkach przegrywa. Przykładem 
tego ostatnim była wojna z Turcyą w r. 1877. 
Słynne były zwycięstwa Turcyi w początkach 
wojny, słynną była pomiędzy innemi obrona 
twierdzy Plewny, w końcu jednak przewaga 
liczebna wojska rosyjskiego i zapasy pieniężne 
odniosły zwycięstwo.

Czy tak będzie i tym razem, nie można 
obecnie przesądzać. Należy zważyć na to, że 
Japonia jest u siebie w domu, może więc w

krótkim czasie przerzucać wielkie zastępy wojsk 
i wielką liczbę na plac boju, gdy tymczasem 
transport wojsk rosyjskich z głębi Rosyi , trwa 
całe miesiące. Obok tego muszą Rosyanie ol
brzymie zastępy wojska wyznaczać na pilno
wanie kolei, ażeby Chińczycy i rozmaite szcze
py mandżurskie, wrogie Rosyi, nie niszczyły 
szyn, i nie napadały na wagony z wojskiem 
i z żywnością. Japończycy są w tern szczęśli- 
wem położeniu, że tego w tym stopniu czynić 
nie potrzebują, mogąc tern samem większe za
stępy wojska przerzucić na plac boju.

Jedne i druga strona więc ma powody 
do nadziei w ostateczne zwycięstwo, ale wszy
stko spoczywa na razie w ręku Opatrzności.

Niezgoda straszna panuje pomiędzy rosyj
skimi generałami, powodem tej niezgody zaś 
jest wzajemna zazdrość. Jeden zazdrości po
wodzenia drugiemu, ztąd pracuje na własną 
rękę, byle się sławą nie dzielić. Ofiarą tej za
zdrości padł pomiędzy innemi generał Stackel- 
berg. Kuropatkin nie chciał go wysyłać prze
ciw Japończykom, będąc przekonanym, że zo
stanie pobitym, Alekeiejew się jednak uparł za 
wysłaniem, i car jemu uwierzył. Admirał Skrzy- 
dłow, obecny dowódzca eskadry we Władywo- 
stoku nie chce się dzielić sławą i dla tego nie 
łączy się z innemi eskadrami. Woli wojować 
samopas i dać się wyniszczyć przez Japończy
ków, aniżeli złączonemi siłami ich pobić. Ge
nerał Sasulicz poniósł nad rzeką Jalu klęskę 
głownie dla tego, że chciał koniecznie bitwę 
wygrać, ażeby nazwisko jego stało się Sław
nem. Skutkiem tego nie słuchał żadnych prze
stróg i poniósł klęskę.

Przegląd polityczny.
— Urzędowa niemiecka gazeta »Nordd. 

Allgem. Zeitung« wita króla angielskiego na 
ziemi niemieckiej i zaznacza, że naród niemiecki 
jest dumny z tego, iż może powitać w Kilonii, 
gdzie król, pan największej marynarki na świę
cie, ma sposobność podziwiać potęgę floty nie
mieckiej. Pismo to wyraża równocześnie ży
czenie, ażeby bytność króla angielskiego w gra
nicach Niemiec przyczyniła się do wzmocnienia 
pokoju wśród narodów.

Gazety angielskie bardzo chłodno rozpi
sują się o podróży króla angielskiego do Nie
miec. Największa angielska »Times« pisze, że 
wizyta jest tylko prostym aktem grzeczności, 
nicze^i więcej. Król angielski odwzajemnia 
się cesarzowi niemieckiemu za zeszłoroczną 
wizytę.

— W sprawie 2-miliono w e go prze
kupstwa, Poseł Pichat z Grenoble zeznaje, 
że do przeora 00. Kartuzów przybył razu 
pewnego jakiś człowiek, ofiarując Ojcom z po
mocą swego stronnictwa wyjednanie pobytu we 
Francyi pod warunkiem natychmiastowego zło
żenia 300,000 franków, a 2 milionów bezpośre
dnio po wyjednaniu pozwolenia. Nazwisko 
osoby zna, Przeor nie pozwolił mu go jedna
kowoż wymienić. Postanowił jednak zasięgnąć 
pozwolenia Przeora.

Poseł Pichat dodał, że O. Przeor na pro- 
pozycyę owej osobistości nie przystał.

We wtorek mają być w tej sprawie prze
słuchiwani O. Przeor i O. Rey ze zakonu OO. 
Kartuzów. Gazety katolickie francuskie 
wzywają obu, ażeby się stawili na termin, a ze



znaniami swemi mogą oddać całej Francyi 
i Kościołowi katolickiemu niezmierne usługi. 
Mogą bowiem przyczynić się do obalenia obe- 
cnego masońskiego ministerstwa.

Wiadomości blizkie i dalsze.
Kalendarz. Dziś w niedzielę Jana i Pawła. 

Jutro w poniedziałek Władysława kr. Wschód 
■łońpa o godzinie 3,40, zachód o godzinie 8,24; 
wschód księżyca o godzinie 6,51; zachód o go
dzinie 2,54.

— »Dziennikowi bląskiemu« w krótkiej od
powiedzi na napaści w num. 143:

Jest nieprawdą, jakoby redaktor p. Dyonizy 
Kowalski z okazyi procesu »Katolika« z »Gło
sem Śląskim» był powiedział dosłownie: »Nam 
z taktycznych względów na zgodzie z »Kato
likiem« nie zależy«. Pan Kowalski za zachętą 
paru współobywateli gliwickich podawał 
rękę do zgody, nie otrzymał jednak 
nawet odpowiedzi. Redaktor p. Kowalski 
nie pogniewał się mimo to na »Katolika» i w 
imię świętej zgody nie zamieścił nawet kores- 
pondencyi rozmaitych czytelników, wyrażają
cych oburzenie »Katolikowi« z powodu wyto
czenia procesu. »Katolik« odwdzięczył się »Gło
sowi« w ten sposób, że gdy sąd ławniczy od
rzucił skargę »Katolika«, tenże napisał, że mimo 
to »Głosu« ścigać sądownie nie zaprzestanie — 
i zwrócił się z apelacyą do następnej instancyi. 
Takie okazał miłosierdzie dla wydawcy «Gło
su« p. Siemianowskiego, który w tym czasie 
począł odsiadywać półroczne więzienie. Nie 
nam więc, ale »Katolikowi» z taktycznych wzglę
dów na zgodzie nie zależało.

Reszta zarzutów p. Napieralskiego jest 
czysto osobistej natury. Mieszczą się w nich 
niegodne zarzuty na redaktora p. Kowalskiego. 
Rozsądny czytelnik, przeczytawszy to, powie 
sobie w duchu: »Mózg redaktora, który to pi
sał, nasiąkł już widocznie tak dalece żółcią do 
ludzi, że w sercu wypaliły się wszelkie szla
chetniejsze uczucia.«

— Orzcgów. Wyczytałem w »Katoliku« 
w num. 73 artykuł przeciw »Górnoślązakowi« 
z powodu wieca w Szczakowej. Pisze, że da
wniej można było otrzymać sale na zebrania, 
a teraz jest pod tym względem tak źle, że trze
ba szukać sali aż w Galicyi. Pisze dalej, iż 
gazety narodowe zbierają składki na Domy 
Polskie rok za rokiem, a Domów nie budują. 
Ja »Katolikowi« tak odpowiadam: Gdyby pi
sma narodowe na Górnym Śląsku istniały 34 
lata, jak »Katolik«, to byłyby one już dawno 
»Domy Polskie« pobudowały. My Polacy chę
tnie pieniądze na nie damy. Sale było można 
otrzymać, to prawda. Któż tam jednak zasia- 
dywał? Centrowcy, którzy nam oczy mydlili. 
Wy zaś Panowie z »Katolika» pomagaliście im. 
Nie zwalajcie więc winy na pisma narodowe, 
które coprawda istnieją dopiero od niedawna, 
ale inaczej już o nich słychać, niż o »Katoliku». 
Gdzież tu są petycye o polską naukę w szkole 
do których przed 16 laty zbieraliście podpisy?’

PRZEKLEŃSTWO MATKI.
122) ----- -----------

(Ciąg dalszy).
Ah! musiał on być wszechwładnym, aby 

uzyskać jego ułaskawienie! I chciał uczynić 
dla niego jeszcze więcej. Przekonany o jego 
niewinności, chce mu powrócić wszelką cześć, 
odebraną niesprawiedliwie. Czyż to możliwe?

Oh! nie trzeba żądać za wiele!
Pomyślał i on w tej chwili o margrabi 

de Premorin.
Czy to nie on nim się tak szczerze zaj

muje? Któż wie?
Mniejsza o to! Kimkolwiek jest ów czło

wiek najszlachetniejszy, zajmujący się takim 
jak on biedakiem, niech będzie błogosławionym !

III.
Czytelnicy nasi dowiedzieli się w poprze

dnim rczdziale, że margrabia de Premorin nie 
pozostał bezczynnym.

Niby dowódzca całej armii, który patrząc 
na mapę przed nim rozłożoną, układa plan 
bitwy, kombinując z góry rozmaite obroty po
wierzonych mu oddziałów wojska, studyując 
bacznie każde zgięcie terenu, tak samo i mar 
grabia działał przezornie, z wszelką ostrożno
ścią, po cichu, z ukrycia, nie spiesząc się zby
tecznie, aby tern pewniej dojść do celu zamie
rzonego.

Pierwszym wynikiem najszczęśliwszym ze
znań starego Bourlota, dawnego kłusownika, 
było ułaskawienie Lapreta i powrót tegoż do 
Franoyi.

Ah! Lapret i jego żona znali widocznie 
z najlepszej strony margrabiego de Premorin,

Taką to była Wasza troskliwość. Obiecywa
liście nam nieledwie złote góry, gdzie się to je
dnak te obiecanki podziały. Panowie od »Ka
tolika« ! Świadczyliście dużo dobrego, ale nie 
polskiemu ludowi, lecz centrowcom, którzy od
wdzięczyli nam się w ten sposób, że nas ka
zali bić po p........ Obecnie chcecie winęzrzu
cić na »Górnoślązaka«. To Wam się nie uda, 
bo lud polski dzisiaj już jest na tyle światłym, 
że wie, co o wszystkiem sądzić.

— Gliwice. Jednooki górnik a renta. Hajer 
Henryk L. zatrudniony na kopalni »Preussen« uszko
dził sobie 12 czerwca r. 1901 prawe oko i pobierał 
50 proc. renty, którą mu jednakże, gdy stan jego 
zdrowia się pogorszył, podwyższono na 100 procent. 
1 marca zmniejszono mu znowu rentę na 25 proc., 
ponieważ według zeznania lekarza oko się znowu po
lepszyło. Przeciw zmniejszeniu renty założył inwalida 
apelacyę, wywodząc, że przedtem zarabiał 5,50 do 
6,50 na szychtę, a po owym nieszczęśliwym wypadku 
tylko 3,50 mrk. Zażądał więc 50 procent renty. Gór
nicze towarzystwo zawodowe odpowiadało na to, że 
ów inwalida ma jedno zdrowe oko i jedno uszkodzone, 
więc też lepiej jeszcze widzi, niż gdyby widział tylko 
na jedno oko. Oprócz tego nie należy robotnik gór
niczy do tej kategoryi robotników, u których praca 
jest przeważnie zależna od ócz. Skarżący robotnik 
zaprzeczył temu wywodząc, że potrzeba do dobrej 
pracy obu ócz, i że robotnik górniczy już należy do 
robotników zawodowych. Dalej wywodził, że teraz 
już nie może pełnić służby ha jera z powodu owego 
nieszczęścia. Asesor górniczy Hager z Rudy zeznał 
jako rzeczoznawca, że jednooki górnik służby hajera 
już nie może pełnić. Według statystyki z 64 górni
ków którzy utracili wzrok na jedno oko, tylko 6 jest 
zdolnych zarobić to, co zarabiali przedtem. Najwyższy 
sąd polubowy w Berlinie, o który sprawa się oparła, 
przychylił się do tych wywodów i przyznał górnikowi 
50 procent.

— W celu zakupna koni 5 do 10 lat liczących, 
przeznaczonych dla Zachodnio - Południowej Afryki, 
mniejszych od zwyczajnych koni wojskowych, odbędzie 
się na Górnym Śląsku sześć dalszych targów i to w 
Mysłowicach, w Pszczynie, w Rybniku, w Chałupkach 
i w Niem. Krawarzu w pow. raciborskim. W Poznań- 
skiem odbędzie się odnośny targ w Kępnie. Widać 
z tego, że rząd jest przygotowany na dłuższy czas 
trwania powstania w Zachodnio-Południowej Afryce.

— Laurahuta. Zajście nadgraniczne. Hajer 
Karól Janocha z kopalni »Maxa« poszedł się w Przera
zie pod Miłosławiem wykąpać jeszcze z dwoma kam
ratami. Gdy się zmierzchło, wrócili jego towarzysze 
do domu. Janocha, przyszedłszy nieco później do 
domu, zmylił drogę i przestąpił nieuważnie granicę. 
Nagle przytrzymał go kozak i odstawił do więzienia 
w Będzinie. Początkowo nie wiedziano, gdzie się po
dział. Rodzina już opłakiwała go jako nieżyjącego, 
myśląc, że się w Przerazie utopił, aż w końcu dowie
dziano się o rzeczywistości. Staraniem dyrektora ko
palni Eckerta i policy i nadgranicznej uzyskał Janocha 
znowu wolność, ale o gościnności moskiewskiej chyba 
całe życie będzie wspominał.

— We wtorek o 7 godz. przed południem udzie
lił Najprzewielebniejszy ks. Kardynał w kościele św. 
Krzyża we Wrocławiu 66 klerykom z tamtejszego 
alumnatu i 3 Franciszkanom ostatnie święcenia ka-

skoro przypuszczali oboje, że mógłby on być 
owym tajemniczym opiekunem i dobroczyńcą.

Teraz powracamy do Paryża, wchodząc 
na nowo do mieszkania barona de Septeme 
w kilka godzin po odwiedzinach hrabiny de 
Premorin.

Podano mu tymczasem drugie śniadanie. 
Zaledwie skosztował tej i owej potrawy, a na
stępnie wyciągnął się znowu na otomanie w po
stawie pół leżącej, w jakiej przyjmował nieda
wno swoją eks kochankę.

Nie mając nic innego do roboty, zabijał 
czas wlokący się leniwie paleniem jednego cy
gara za drugiem.

Puszczając pod sufit chmury dymu, rozmy
ślał głęboko.

Mówił sobie w duchu, że Karolina miała 
słuszność, że w jego draźliwem położeniu, nie 
koniecznie bezpiecznem, ściągnął na siebie 
uwagę całego świata.

Musiał przyznać, że posiada mnóstwo wro
gów zaciętych, że zgromadzały się przeciw nię- 
mu straszne urazy, nieubłagane nienawiści.

Przypominają sobie obecnie jego pychę, 
jego zuchwałą arogancyę.

Ci, których niegdyś upokarzał, lekceważył, 
przygniatał swoim przepychem, swoją wyższo
ścią, nie przebaczą mu tego nigdy. Śam przy
znawał, że dziś, kiedy się stał zerem, kiedy 
jest do niczego, powinienby kazać o sobie za
pomnieć.

Spojrzał ponuro na stos dzienników przed 
nim leżący i mruknął głosem stłumionym:

— Tak, źle uczyniłem. Czyż mogłem je
dnak tego uniknąć? Mogłem-że odpowiedzieć 
baronowi de Verboise: Udaj się do kogo in
nego z tą sprawą, lub sam go wyzwij, skoro 
ci zawadza! Nie, musiałem mu być posłu
sznym ! Odtąd atoli niech więcej nie żąda ode-

plańskie. Z nowo wyświęconych księży należy 58 -*o 
dyecezyi wrocławskiej, 4 do dyecezyi olomubi 
4 do dycezyi praskiej, a 1 do apostolskiego wikaij- 
tu saskiego Podniosła ta uroczystość skończyła . 3 
o V4H godz. Poniżej podajemy nazwiska nowo 
święconych księży. Z dyecezyi wrocławskiej: 1) Arndt 
Alfred z Laurahuty, 2) Badelt Brunon z Piotrowic 
z powiatu franksztyńskiego, 3) Blacha ze Szydłowa 
w pow. niemodlińskim, 4) Bleischwitz Brunon z Zr 
djeln w pow. franksztyńskim, 5) Boriński Karoi 
z Chrapkowic, 6) Brendel Paweł z Wrocławia, 7)' Cho
lewa Józef z Chrapkowic, 8) Cibura Józef z Leśnicy, 
9) Dörlich Jerzy z Wąsów w pow. oławskim, 10) 
Dohnau Brunon z Kluczborku, 11) Fiedler Maks z Vi- 
carei w pow. Neusalz, 12) Frommhold Jerzy z Wał
brzychu, 13) Foik Paweł z Gliwic, 14) Gajda Jan 
z Warmuntowio w pow. kozielskim, 15) Hadelt Alfred 
z Kątów w pow. średzkim, 16) Heidrich Alojzy z Her
zogwalde w powiecie bolesławskim, 17) Hentschel Pa
weł z Prudnika, 18) Herbst Paweł z Prudnika, 19) 
Hoppe Otton z Izbiska w pow. wielkostrzeleekim, 20) 
Hösl Michał z Monachium, 21) Hübner Maks. z Wal- 
lisfurth w hrabstwie kłodzkiem, 22) Ihman Leon ze 
Strasburga w Alzaoyi, 23) Jensch Karol z Wrocła
wia, 24) Jung Henryk z Nentershausen w pow. Ro
tenburg, 25) Kaleta Paweł z Gliwic, 26) Kłosa Józef 
z Półwsi w pow. opolskim, 27) Knosała ze Żelaznej 
w pow. opolskim, 28) Krautwald Paweł z Ober- 
Neuland w pow. nyskim, 29) Knaka Paweł z Chrze- 
lic w powiecie prudnickim, 30) Lange Ernest z Wallis- 
furth w hrabstwie kłodzkiem, 31) Langer Robert 
z Rohnstock w pow. bolkowskim, 32) Lewek Michał 
z Bralina w pow. sycowskim, 33) Lompa Jerzy z Go
rzowa w pow. oleskim, 34) Łukaszkowicz Franciszek 
z Chorzowa w pow. katowickim, 35) Marx Franciszek 
z Mysłowic, 36) Maj Jan z Peterswaldau, 37) Menzel 
Wojciech ze Szprotawy, 38) Mika Kurt z Kuźnicy 
w Królestwie Polskiem, 39) Mokroś Maks z Chrapko
wic, 40)Ulbrich Alfred z Wrocławia, 41) Pasternak Karol 
z Mysłowic, 42) Penkert Oton z Berlina, 43) Piechota 
Jan z Chrzowic w pow. opolskim, 44) Pietryga Paweł 
z Pyskowic, 45) Rathmann Paweł z Bukołowa w po
wiecie namysłowskim, 46) Zając Andrzej z Ligoty 
pod Białą, 47) Sauer Karol z Laurahuty, 48) Schick
tanz Max z Reicheubachu, 49) Schmidt Wojciech 
z Grudyni w pow. kozielskim, 50) Schneider Teodor 
z Prudniku, 51) Schwarz Adolf z Kocurek w pow. 
trzebnickim, 52) Schütte Franciszek z Belek© w pow. 
Arnsberg, 53) Siebner Józef z Lindenau w pow. grot- 
kowskim, 54) Sittek Franciszek ze Skrzyszowie w po
wiecie rybnickim, 55) Sobek Edward z Niem. Piekar, 
56) Steinmann Alfons z Hanoweru, 57) Tanz Edmund 
ze Zgorzelic, 58) Springer Oton z Bukowa w pow. 
strzygłowskim.

— Hakatystyczna logika. W pobliżu Kassel 
w prow, heskiej miało się odbyć hakatystyczno-anty- 
semickie zebranie ludowe, na którem chciało przema
wiać kilku posłów. Landrat odnośnego powiatu za
kazał owego zebrania, aczkolwiek wójt owej miejscowo
ści był już na nie pozwolił. Jako powód tego 
nakazu podał »przewidywany nadzwyczajny natłok.« 
»Schles. Ztg.c i inne hakaty styczne gazety wytykają 
teraz landratowi, że przecież celem każdego zebrania 
ludowego jest »nadzwyczajny natłok ludzi«, że wła
śnie na to się zebranie ludowe urządza.

Przyznajemy jej w tej sprawie zupełną słuszność, 
ale gdy chodzi o polskie zebrania, wówczas prasa ha-

mnie niczego. Dość już długo... nawet za długo 
znosiłem tę niewolę!

W oczach miał gniewu błyskawice, a usta 
kurcz wykrzywiał.

Milczał przez chwilę, potem mruknął głucho: 
— Dziwi mnie, że nie przyszedł dotąd z 

wyrzutami, iż tak źle odpowiedziałem położo
nemu we mnie zaufaniu.

Zaledwie wymówił te słowa, jakaś ręka 
śmiała pociągnęła silnie za dzwono* w przed
pokoju.

— To on na pewno! — drgnął baron de 
Septeme.

Rzeczywiście lokaj zapowiedział baroną 
de Verboise, który wszedł zresztą do pokoju 
rannego prawie razem ze służącym.

Paolo był widocznie w najgorszym hu
morze.

Można to było poznać po skrzywieniu 
twarzy, po gniewnym błysku ócz, po nader 
kwaśnym uśmiechu na u tach.

Baron de Septeme usiadł natychmiast na 
brzegu otomany, podał gościowi dłoń lewą, 
mówiąc:

— Dzień dobry, kochany de Verboise.
— Dzień dobry Septeme — odrzucił tam

ten niedbale.
W obec Paola, baron de Septeme nie był 

już owym znanym nam zuchwałym arogantem, 
dumnym, ludowatym i pogardliwym dla świata 
całego.

Teraz przybrał on postawę skromną, po
korną nieledwie, prawie zastraszoną.

Musiał zapewnie wiedzieć Paolo o rozmai
tych czynach haniebnych barona de Septeme 
i z tego powodu trzymał go na uwięzi.

Trzeba przypuścić, że Alfons tylko z trwogi 
szalonej podjął się na rozkaz Paola wyzwać 
i zabić w pojedynku Henryka Merson.



katystyczna twierdzi przeciwnie. Nie czyń bliźniemu 
twemu, co tobie niemiło.

— Straszne nawałnice zniszczyły w wschodnich 
Czechach całe żniwo.

— Według »proroka« Falba spadnie w pierw
szych i ostatnich dniach lipca bardzo dużo deszczu, 
zwłaszcza 13 lipiec ma być krytyczny. Według stu
letniego kalendarza będzie w pierwszej połowie pano
wał wielki upał z lieznemi burzami. Druga połowa 
będzie pochmurną i chłodną.

— Ks. prob. Buchali i ks. kuratus Jagło, którzy 
wyjechali z pielgrzymką do cudownych wód w Lour
des we Francyi, wrócili na początku tego tygodnia 
znowu do domu.

— Pyskowice. Z tutejszego więzienia sądu 
okręgowego zbiegł kłusownik Wincenty Janoszka z 
Lubią, siedzący w śledztwie. Dotychczas zbiega nie 
zdołano przytrzymać.

— Zabrze. W tych dniach obchodził górnik G. 
swoje srebrne wesele. Przy tern pokłócił się ze swym 
synem i obydwaj tak się pobili, że w końcu musiała 
policy a wkroczyć.

— Szkarlatyna, grasująca między tutejszą dzia
twą, już zaczyna znikać. Jednakowoż leży w domu 
chorych jeszcze 18 osób, a w lazarecie jeszcze 40 
chorych.

— Poremba. Trzech wyrostków z Bielszowic 
napadło w pobliżu dworu w Nowej Rudzie 14-letnią 
dziewczynę, dopuszczając się niemoralnego występku. 
Stróż polny usłyszał wołanie o pomoc i przytrzymał 
jednego z okrutników. Drugich napastników także 
już wyśledzono i pomieszczono wszystkich trzech we 
więzieniu śledczem.

— Wirek. W Kłodnicy pod Wirkiem wybuchł 
w niewytłomaezony dotychczas sposób we wtorek 
około godz. 3 po południu w posiadłości gospodarza 
Mainki ogień, który w krótkim czasie obrócił w pe
rzynę dem mieszkalny i stodołę. Aczkolwiek zaraz 
ludzie z pola spieszyli z ratunkiem, nie udało się je
dnak ocalić 72-letniego starca, krewnego Mainki, 
i 5-letniego synka jego, znajdujących się wówczas 
w zagrożonym domu. Obydwaj stali się pastwą roz
szalałego żywiołu. Po pożarze znaleziono ich spalo
nych na węgiel. Niestety nie był posiedzicie! zabez
pieczony. Tern większe ponosi straty.

— Chropaczów. Jak wiadomo, odbyły się przy 
wyborach gminnych w marcu r. b. zacięte walki mię
dzy partyą obywatelską a partyą obwodu dworskiego. 
Obydwie partye postawiły swoich kandydatów i za
wzięcie za nimi agitowały. Ponieważ obawiano się, 
że na wyborców wywrą przy wyborach urzędnicy 
cały swój wpływ, ażeby swych kandydatów przepro
wadzić, nakazał sołtys, ażeby wybory ławników od
były się na scenie lokalu wyborczego, zamierzając 
przez to zapewnić wyborcom swobodny wybór, nie
kontrolowany przez urzędników. Teraźniejszy sztygar 
Schmidt jednakże dorywał się do sceny, przeszkodziło 
mu atoli w tern dwóch robotników, którzy może przy 
tej okazyi obeszli się z nim nie bardzo oględnie. 
Schmidt zaskarżył owych robotników. W przeszłym 
tygodniu zajmował się tą sprawą sąd w Bytomiu. 
Jednego z nich sąd uwolnił, drugiego skazał tylko na 
5 marek kary. Zasądzony jednakowoż nie chce się 
i przytem uspokoić, lecz założył apelacyę.

— Chorzów. W sprawie sprzedaży dóbr 
kościelnych toczą się jeszcze między generalnym 
wikaryatem w Wrocławiu i fiskusem górniczym 
układy. Prawdobodobnie fiskus wydzierżawi 
dobra kościelne, kupiwszy je. W ostatnim 
czasie już kilku chętnych dzierzawów oglądało 
majątek. Cały obszar dóbr wynosi 688 hekta
rów. Część już jest teraz w mniejszych parce
lach wydzierżawiona.

— Bytom. Przy pracach kanalizacyjnych przy 
narożniku ulicy Krakowskiej i Szarlejskiej znaleziono 
40 do 50 srebrnych polskich monet w glinianym 
garncu. Pieniądze pochodzą z lat 1603 do 1703. 
Część monet rozebrali ludzie między siebie, resztę od
dano do urzędu miejskiego. Połowa tych pieniędzy 
należy się prawnie tym robotnikom, którzy je wyko
pali. Niech się upomną o swoją należność. Druga 
część należy miastu, jako posiedzicielce ulicy.

— Nlem. Piekary. Tutejsze miejsce pątni
cze zostało nową godnością zaszczycone. Nasz 
Przewiel. X. Proboszcz Kanonik Zielonkowski 
zamianowany zastał w tych dniach infułowanym 
kanonikiem honorowym z Gaety w Włoszech 
z wszystkimi od Ojca św. Piusa IX swego 
czasa udzielonymi przywilejami. Z tą godno
ścią połączone jest prawo używania pontyfika- 
lii i ubioru papiezkiego prałata domowego. 
Jego Eminencya nasz Najprzewiel. ks. Kardy
nał po swym pobycie tutaj w celu udzielania 
św. sakramentu bierzmowania pozwolił na 
używanie pontyfikalii w kościele Panny Maryi 
i kalwaryjskim. Będziemy więc mieli częściej 
sposobność w naszych kościołach być obecny
mi na nabożeństwach pontyfikalnych.

— Król. Huta. W tych dniach został na tu
tejszej policy! po krótkich przesłuchach Hugon Ach
telik, który, jak donosiliśmy, poszkodował dużo ro
dzin, starając się rzekomo o córkę, aresztowany i od
stawiony do więzienia śledczego.

— Nagłą śmiercią zmarł 24 b. m. rano Wach
mistrz Wojciech Iskra. Jadąc na kółkach, spadł 
przed tutejszym sądem okręgowym i był na miejscu 
trupem. Jak lekarz stwierdził, paraliż serca położył 
kres jego życiu.

— Nowe Hajduki. W nocy z dnia 23 na 24 
b. m. zapadły się w kamienicy Dawida Blumenthala, 
którą przebudowywano, wewnętrzne ściany i sufity. 
Wszystkie sprzęty, znajdujące się w pokojach zostały 
potrzaskane. Na szczęście obeszło się jeszcze bez 
strat w ludziach. Straż pożarna przybyła zaraz i za
częła uprzątać rumowiska.

— Katowice. Ponieważ ks. kuratus miał 
potępić z ambony zaprowadzoną przez nau
czyciela zabawę niedzielną dla dzieci, które 
już opuściły szkołę, żali się ktoś — prawdo
podobnie jakiś nauczyciel — w »Katowicerce» 
na niego i zarzuca mu, że się zawsze sprzeci
wia dążnościom niemieckim. Przyznać musimy, 
że »Katowicerka« krzywdę czyni zaczepionemu 
księdzu. Wiemy źe jest on na wskroś nie
mieckim patryotą. »Katowicerka« tak się o- 
burza, kiedy polskie gazety omawiają zajście 
w kościele, widocznie więc myśli, źe tylko Po
lakom wolno się bronić przeciw zaczepkom z 
z ambony.

— Mysłowice. W kolonii Ómok pod Janowem 
panuje fyfus, na który już jedna osoba, żona robot
nika Pawlika, umarła.

— Dowóz bydła z Austryi przybrał w ostatnim 
czasie nadzwyczajne rozmiary. Dowożą tuczne bydło 
z Galicyi, a konie z Węgier. W ostatni czwartek wy
słano 100 wagonów bydła tucznego do Berlina. Oprócz 
bydła sprowadzają także do Prus dużo drobiu.

— Nicdobczyee. Pożałowania godny wypadek 
wydarzył się nauczycielowi Mendemu. Gotując sobie 
na maszynce wieczerzę, dolał do maszynki okowity. 
Nagle okowita eksplodowała i Mende stał w okam
gnieniu w płomieniach. Na szczęście usłyszała córka 
głównego nauczyciela Miedniaka rozpaczliwe jego wo
łanie o pomoc i nie namyślając się długo, przydusiła 
płomienie pościelą. Jednakże się tak znacznie popa
rzyła, że musiano ją odstawić do domu chorych w 
Rybniku. Zawsze są ludzie jeszcze tak nieostrożni, 
że dolewają okowity do niedopalonej maszynki. Nie
chaj im to będzie przestrogą.

— Racibórz. W Rogach w tutejszym powiecie 
zastrzelił w ubiegły wtorek leśniczy Bernd orła bielika. 
Skrzydła rozpostarte mierzyły aż 2,20 metrów.

— Dzierżawa czereśni na tutejszych szosach po
wiatowych przyniosła w tym roku tylko 9808 mk., 
w roku zeszłym 15080 mk. Dzierżawa przyniosła w 
tym roku 5272 mk. mniej, ponieważ z powodu suszy 
dużo owocu opadło przedwcześnie.

— Głogówek. Na mocy Najwyższego rozporzą
dzenia zezwolono na przyłączenie do miasta gmin 
Winiar i Oraczów i obwodu zamkowego. Miasto bę
dzie po wcieleniu powyższych miejscowości liczyło 
7500 mieszkańców.

— Opole. Pola w Januszkowicach i Wielmie- 
rzowicach nawiedził w tych dniach silny grad. Spu
stoszenia są bardzo znaczne.

— Handlarz żywym towarem. Żyd Mosiek Lu
belski z Modrzejowa, który w ubiegły tydzień został 
w Mysłowicach przytrzymany, ponieważ padło na nie
go podejrzenie, że dostarcza domom rozpusty dziew
czyn, uciekł, jak donosiliśmy, wraz z swą ofiarą po- 
licyantowi w Sosnówcu. Nie cieszył się jednak długo 
błogą wolnością, bo przytrzymano go znowu w Ber-, 
nie na Morawach i wsadzono do śledztwa. Wyka
zało się, że dziewczynę, znajdującą się w jego towa
rzystwie, chciał sprzedać do pewnego domu rozpusty 
w Brazylii w Południowej Ameryce.

— Przy odnawianiu tutejszego starego zamku 
piastowskiego napotkano na prastare więzienie. Przy
najmniej można to wnioskować z zardzewiałych łań
cuchów przymocowanych do muru.

Z urzędu stanu cywilnego.
Dnia 24 czerwca zameldowano:

Urodzenia: Szewc Szymon Masek, córkę.
Nauczyciel Alfred Walewski, córkę. Rzeźnik Karol 
Wowra, syna. Robotnik Augustyn Brzoza, syna. 
Formiarz Alojzy Piszczek, córkę. Właściciel dorożek 
Jan Polarz, córkę.

Zapowiedzi: Elżbieta Fischer z asystentem
pocztowym Juliuszem Baum. Mary a Skoczowska 
z stolarzem Emanuelem Gaschka. Magdalena Kozioł 
z robotnikiem Józefem Swienty. Walerya Wenglar- 
czyk z ślusarzem Ryszardem Kliesch.

Śluby: Hildegard Dittert z sierżantem Pawłem 
Krawczyk.

Zmarli: Marta Potoczek, 1 mieś. Marya Fa
bian, 10 mieś. Jadwiga Karstirke, 1 mieś. Anna 
Grzesik, 1 r.

ROZMAITOŚCI.

Ostatnie wiadomości.
Odroczenie sejmu praskiego.

Odroczenie sejmu pruskiego nastąpi na- 
pewno 2 lipca.

81 milionów marek
niedoboru mają kasy zabezpieczenia na starość 
i słabość. Może mają za wielu urzędników?

Następstwa walki o szkolę.
Wskutek prawa, znoszącego zakony i kon- 

gregacye rozwiązano 4210 szkół klasztornych, 
zaś 5839 szkół zamieniono w świeckie.

Z pola zapasów wojennych.
Wojska rosyjskie sypią szańce na południe 

rzeki Liau. Rosyanie zajmują w Niuczwangu 
domostwa Chińczyków. Kuropatkin wyruszył 
na czele wojsk ku Kaipingowi.

W kierunku portu Artura usłyszano w nocy 
na czwartek gęsty ogień armatni.
Znowu jeden rosyjski okręt zatopiony.

W czwartek nastąpiła pod portem Artura 
bitwa, przyczem zatonął okręt rosyjski. Inny 
okręt wojenny i jeden krzyżownik zostały nad
wyrężone.

Rozruchy w Urngnay.
W republice Urugyay w*Ameryce toczyła 

się zacięta rewolucya. Wojska rządowe zwy
ciężyły jednakowoż powstańców, których padło 
trupem 600.

Kapujcie
tylko u tych kupców, którzy w »Głosie Śląskim« 
ogłaszają. Ci kupcy, którzy tylko w niemiec
kich gazetach swoje towary polecają, nie życzą 
sobie, ażeby Polacy chodzili do nich.

Niech więc każdy Polak dba o swój honor 
a nie nosi pieniędzy tam, gdzie nie chą słyszeć 
polskiej mowy, albo się z niej naśmiewają.

Przy zakupnach. powołujcie się zawsze na 
»Głos Śląski«.

Od Administracji.
Brakuje nam z roku zeszłego [1903] następujących 

numerów po 2 egz. Od numeru okazowego włącznie 
aż do 164 go, 173, 181, 182, 199, 204, 214, 215, 217, 218, 
222, 228, 244, 246 i 249. Szanownych czytelników naszych, 
którzy by posiadali owe numery, prosimy o łaskawe 
nadesłanie nam takowych, za co z góry serdecznie dzię
kujemy. Ponieważ żaden czytelnik sam wszystkich 
namerów mieć nie będzie, dlatego można dla oszczędze
nia portu z jednej miejscowości razem wysłać.

Agentury
na Glos Śląski.

W Biskupicach pani Marya Zwak przy 
Bergatrasse.

P. Wid era agentury nie ma.
Na Rielszowlce p. Bing.
W Herminenhucle objął agenturę pan 

Karol Weps.
W Starem Zabrze kupiec p. BrysCh, p. 

Sobieraj, ulica Henryka, p. Wycisk, ul. Pa
wła, p. Zofia Balach, ul. Pawła nr. 54.

W Łagiewnikach pod Bytomiem p. Au
gustyn Maj.

Szanownych czytelników, którzy abonowali 
»Głos« u p. Janika w Pyskowicach, upraszamy 
ażeby sobie na przyszły kwartał zamówili 
pismo nasze u p. Hermanna, ponieważ p. Janik 
dalej agentury mieć nie będzie.

Madeslane.

fabryka papierosów i tureckich tytuł
„WULKAN”

J. F. J. K0MENDZ1ŃSKI w Dreźnie
zwraca Szanownym Amatorom łaskawą uwagę aa iweji 
papierosy i tureckie .tytonie, które w wszystkich głów
niejszych handlach są do nabycia. Podróżujący* ■ 
zasady nie wysyła, oblicza natomiast ceny przystępniej 
ese, odstawia lepszy towar.

Wiadomości handlowe i przemysłowe.
WrMiw, 23-go czerwca (Oeny targowe).

— Kaprysy milionerki. Żona milionera no
wojorskiego, p. Jonesa, w przystępie melan
cholii opuściła przed kilku tygodniami swój 
dom i pozostawiła list z oświadczeniem, że ma 
dosyć zbytkownego życia chce w przyszłości 
zarabiać sama na utrzymanie. Po usilnych po
szukiwaniach udało się nareszcie teraz p. Jo
nesowi odnaleźć ogarniętą spleenem małżonkę. 
Pracowała ona najpierw jako dziewczyna w 
oborze na folwarku w Delawarze, ale była to 
robota zbyt ciężka; pani Jones poszukuje tedy 
obecnie miejsca guwernantki.

Stałe ceny ustanowione przez de* 
putscjrą targową.

W markach 1 fe
ny gach za 100 kg.
Mb? ifwfol gbtifal

Pszenica biała 
Pszenica żółta . 
Żyto
Jęczmień . 
Owiee
Groch »Victoria« 
Groch.

18 33 
1820
13.60
13.60 
13,10
18.60 
1603

17,70
17.60 
1293
12.60 
12,50 
16 60 
14,30

17 20 
17,10 
12 40 
11,33 
12,01 
14,66 
12,60

Z »wszelkie reklamy i ogłoszenia redakcya nie bie
rze żadnej odpowiedzialności.

sacha
Podświetlony



J. STEIETITZ
właściciel Julian Piechowski

skład żelaza w Gliwicach, ulica Dworcowa nr. 2.
Do budowli:

Prócz tego

wszelkie

towary żelazne
stalowe i mosiężne

po tanich cenach 

i w wielkim wyborze.

Żelazo sztabowe i stal 
Blachy żelazne i stalowe 

Blachy cynkowe i mosiężne 
Drut żelazny i mosiężny 

Śruby, nity i mutry 
Podkowy i hufnale 

Zamki i zawiasy

Belki (tregery) żelazne 
Cement i gips 

Gwoździe drutowe i kute 
Papa i smoła na dachy 
Trzcina do sufitów w matach 

Okucia do drzwi i okien 
Drzwiczki do pieców kaflowych 

Żelaztwo do kuchni 
Piece żelazne do ogrzewania.

Piece i wanny do kąpieli 
Rury żelazne i ołow. do wodociągów 

Wylewy do kuchni 
Urządzenia do klozetów 

Kurki do wodociągów 
Pumpy podwórzowe

Klucze francuskie do śrub 
Śrubsztoki i kowadła 

Maszyny do wiercenia 
Miechy do kuźni 

Nożyce do żelaza 
Młoty i obcęgi

Wszelkie

maszyny i narzędzia
dla kowali, ślusarzy, 

maszynistów i blacharzy 

po cenach 
fabrycznych.

Dłuta, heble, piły, pilniki, świdry, oku 
cła do szaf, komód i łóżek, klej sto
larski, papier szklany, gzymsy 
do szaf, siedzenia do krze sei 
śruby do drzewa, oraz 
wszelkie przybery
1 narzędzia sto- ZB 1821(3 BO 111330*31119
larskle 1 cle- ~ r
sielskie.

Garnki żelazne, lane
Baroki i miski emaliowane 

Wiadra, konwie i dzbanki emaf.

Noże, widelce i łyżki 
Nożyczki i brzytwy stalowe 

Bańki blaszane do nafty

Maszynki do spirytusu 
Maszynki do mielenia mięsa

Latarnie i kłódki
łBieee żelazne

do gotowania i ogrzewania
Wagi stołowe,

decymalne i kuchenne
Miary wszelk. rodzaju

łańcuchy, rydle i siekiery
Nożyce i żelaza krawieckie

Wielki 
wybór!
Tanie ceny!

BANK LUDOWY W GLIWICACH
prey *AA#y WilkelmowskicJ (Wilkclmstr.) Mr. AS.

przyjmujes depozytu
ei l marki począwszy. I udziela potyczek.
Za złożone w nim pieniądze płaci ••/„ t*/,•/,

I A4/« aa odpowiadałem wypowiedzeniem.
Telefon Mr. 1116.

Przemysł polski niech się szerzy!
Bzan. braciom Polakom z Górnego Śląska polecam 

mój bogato zaopatrzony.

skład wyrobów papierowych
i artykułów dewocyjnych
ako to figury, krzyże, obrazy, Świeczniki, lampki, 
prmed obrazy, Żywoty Świętych, Wykład ewangelii, 
Ogniem 1 mieczem, Potop, Krzyżacy, daję na odpłatę.

Mam na składzie wielki wybór harmonik do grania, 
ustne i do ciągnienia. Książki do nabożeflstwa już od 
5M3 fen. do 5 mk., bardzo zniżone ceny. Zwracam uwagę 
na mój bogato zaopatrzony skład obrazów tylko z kat 
polskich firm. Oprawiam obrazy po bardzo tanich cenach.

Szan. Zarządom i członkom donoszę, że można u mnie 
dostać różne nowe sztuki teatralne z różnych wyda
wnictw, w polskim i niemieckim języku, monologi i t. d.

Kto zamówi za 8 mk.. otrzyma pocztą franko; miej
scowym udzielam rabat. Przyjmuję książki do oprawy.

Niechaj zamówienia wasze będą światkiem naszej spra
wy. Już wprzód dziękuję wam rodacy za poparcie kreślę się 

z wysokim szacunkiem
Jakób Jasiczek,

(Szobiszowice-Gliwice przy kościele.

Prey zahupnach u naszych Inserent*»w 
prosimy się na naszą gazetę powoływać.

Książeczkę Jubileuszową
ku uczczeniu

60-lecla ogłoszenia dogmatu
„Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny'

48 str. w okładce z obrazkiem 10 fen.
Nabyć możnaw Administracji „Głosu Śląskiego.“
'mmmm

Trwale meble
i towary wyścielane kapa)# się tanio 
1 rzetelnie

w Parewęf stelami w Sllwieaek,
3 ałiea Następcy trenn S.

Klaro moje |
znajduje się teraz @

przy ulicy Gliwickiej (Bleiwitzerstr.) 36,1. i 
W. Paczkowski, S

(S)
miernik zaprzyslęż. (konduktor), Bytom. ><

Z Wszystkim, ■
którzy mają coś na sprzedaż, 
do wydzierżawienia lub poszu
kują czegoś, prosimy zwracać 
uwagę, żeby w »Głosie Śląskim« 
ogłaszali, bo >Głos Śląski« jest 
nie tylko na Śląsku, ale i po za 
granicami Śląska rozpowszech
niony.

Książki
i

obrazy
wszelkiego gatunku, stare 
i nowe, oprawia względnie 
ramuje dobrze i tanio

Th. Gajewski
introligator

Gliwice, ul. Mikułowska 81.

Wszelkie

lekarstwa według recept
zostają także w aptece 
,,Pod gwiazdą*4 w Szobi- 
szo wicach wykonywane, 
która właśnie w tym celn 
założoną została.
Apteka „Pod Gwiazdą/*

Unterzeichneter abonnirt hiermit bei dem 
Kaiserl. Postamt für das III. Vierteljahr die in 
GUeiwitz erscheinende Tageszeitung

„«los Śląski”
eingetragen in der Zeitungspreisliste t poln, 47a 

für 1,50 M., mit Abtrag 1,92 1L

(Imię i nazwisko):............................................ .....

(Mieszkanie):

Obige M. erhalten zu haben, bescheinigt

den 190

Kaiserl. Post

Unterzeichneter abonnirt hiermit bei dem 
Kaiserl. Postamt für das III. Vierteljahr die in 
Gtleiwitz erscheinende Tageszeitung

„«los Śląski66
eingetragen in der Zeitungspreisliste t poln. 47a 

für 1,50 M., mit Abtrag 1,92 M.

(Imię i nazwisko):

(Mieszkanie):.......................................................—

Obige M. erhalten zu haben bescheinig!

den

Kaiserl. Post.
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Nakładem I eaetoakaml Drukaral »Głosu Śląskiego« (J. Siemianowskiego) w Gliwicach. - Redaktor odpowiedzialny t Dyonizy Kowalski w Gliwicach.


