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GÓRNOŚLĄZAK
kosztuje na poczcie, u agenta lub kolportera kwartalnie 
15,00 marek, z odnoszeniem do domu 16,50 marek. 

Na miesiąc 5,00 mk., z odnoszeniem 5,50 mk.

Przez lud — dla ludu!
TeÜeiott nr. 1439«

Ogłoszenia 1,50 mk. za 14amowy wiersz petytowsf# 
Przy kilkakrotnem powtórzeniu udziela sit? rabatu, 
Za reklamy płaci się 6,00 mk. od wiersza petytowegjo

Rcdakcya 1 ekspedycya 
zna idu je się w Katowicach przy ulicy Poprzeczne) lt,

Nakładem »Górnoślązaka“, spółki wyd. z ogr. odp. w Katowicach. — Drukiem „Katolika“, sp wyd. z ogr. odp. w Bytomiu. Redaktor odpowiedzialny: Franciszek Godula w Bytomiu ft, ŚL

Rokowania polsko-niemieckie.
Przyjazd polskich i niemieckich delegatów 

do Katowic.
Katowice, 8. grudnia. Niemiecka delegacya gos

podarcza dla G. Śląska pod przewodnictwem p. Schif
fern i Lewalda w towarzystwie pp. Gepperta i hr. Schu- 
Ienburga z ministeryum spraw zagranicznych przybyła 
na G. Śląsk w poniedziałek. Podkomisye niemieckie 
wczoraj przybyły do Katowic.

Z Warszawy donoszą, że premier Ponikowski przy
jął wczoraj na posiedzeniu wszystkich prezesów podko- 
misyi, którzy już następnie wyjechali do Katowic dla 
rokowań z Niemcami. Rokowania gospodarcze miały 
się rozpocząć w dniu 8. bm.

Skład delegacy! górnośląskiej.
Skład delegacy! polskiej do rokowań górnośląskich 

fest następujący:
Przewodniczący: Pełnomocnik rządu, dyrektor de

partamentu ministerstwa spraw zagranicznych Kazi
mierz Olszowski. Zastępcy: Dr. Englich, prezes' za
rządu Banku Związku Spółek Zarobkowych; D. Plu
ciński, komisarz generalny Rzeczypospolitej Polskiej 
w Gdańsku; dr. Zygmunt Seyda, wiceminister byłej 
dzielnicy pruskiej.

Przedstawiciel ministerstwa spraw zagranicznych: 
August Popławski. Konsultanci: w sprawach gospo
darczych inżynier Alfred Falter, w sprawach pra
wnych dr. Wolny. Sekretarz generalny delegacy! pan 
Jerzy Kramsztyk, zastępca sekretarza generalnego dr. 
Warzycki.

Skład podkomisyi:
Koleje (Katowice): Przewodniczący minister Eber- 

ftardt. Członkowie: Dr. Wróbel, zastępca przewodu., 
inź. Janda, naczelnik urzędu mchu w Katowicach, 
Henryk Moskwa z min. kolei, K. Mikulski z min. 
kolei, B. Bogusławski z min. kolei, B. Chodkiewicz 
nacz. wydziału w M. P. i H., inż. Bobkowski, dr. 
Zygm. Klechniowski.

Woda i elektryczność (Zabrze): Przew. inż. Szy
mon Rudowski. Członkowie: dr. Paweł Pomianow-

Odezwa ks. biskupa krakowskiego.
W chwili gdy rozszalała najstraszniejsza burza wo

jenna, gdy Naród Polski rozdarty i podzielony, zmu
szony był w dwuch wrogich obozach walczyć na ziemi 
własnej i gdy zdawało się, sądząc po ludzku, źe mógł 
tylko z jednej niewoli trafić pod drugie jarzmo zrodziła 
jię myśl wzniesienia na granicy trzech zaborów kościoła 
pod wezwaniem Królowej Korony Polskiej jeżeli za 
przyczyną Najświętszej Maryi Panny rozerwane ziemie 
Ojczyzny naszej zjednoczą się ponownie w jedną wolną 
Polskę. Myśl ta dnia 15. maja 1915 roku uzyskała 
aprobatę 1 protektorat J. E. Księdza Arcybiskupa War
szewskiego Kardynała Kakowsklego (a potwierdzona 
została uchwałą Zjazdu Katolickiego w Warszawie we 
wrześniu 1921 r.).

Ówczesne warunki polityczne nie pozwalały jednak 
ma publiczne rozgłaszanie tego Votum.

Obecnie gdy świat cały stał się świadkiem istotnego 
cudu upadku trzech potężnych państw zaborczych i 
wskrzeszenia niepodległości Polski, gdy ziściły się tylu 
pokoleń gorące pragnienia nastała chwila dla całego na
rodu okazanie wdzięczności Królowej Korony Polskiej 
przez wzniesienie świątyni pod Jej wezwaniem w tym 
właśnie miejscu gdzie w czasie niewoli i rozdarcia scho
dziły się kordony trzech mocarstw zaborczych, w miej
scu które nawet nosiło miano JKąta trzech Cesarzy“ 
(Dreikaiserecke).

morderstwa I orabiefe.
Berlin, 8. grudnia. „Berliner Zeitung am Mittag” 

donosi, że w Szarlotenburgu przy ulicy Wielanda nr. 
4°. kredowano i ograbiono 75-letniego kupca Gabryela

ski, inż. Kiedroń, inż. Kischka, inż. Gayczek, dyr. 
Alfred Hosman, inż. Leon Janowski.

Waluta (Katowice): Przew. dr. St. Pemaczyński. 
Członkowie: St, Makowiecki, dr. Modzelewski, L. Ba
rański, dr. Wacław Fajans, inż. Alfred Falter, Sza
flik.

Cło (Bytom): Przew, dr. Wajnszek. St. Chutkow- 
sld, Ruszkowski, dr. Wołk, dr. Ludwik Tenner, inż. 
Aleksander Tupalski.

Poczta (Opole): Przew .dr. Maksymilian Koch. 
Członkowie: Fr. Musiał.,

Węgiel i rudy (Katowice): a) Węgiel: Przew. inż. 
St. Girabianowski, dr. St. Skarbiński, inż. Jerzy Po- 
bóg-Krasnodębski, inż. Alfred Falter, Jerzy Kram- 
sztyk, inż. Józef Kiedroń. b) Rudy: Przew. inż.
Szymon Rudowski, inż. Maciej Rogowski, inż. Kischka.

Związki Pracodawców i Pracowników (Katowice): 
Przew. Fr. Sokal. Członkowie: Alojzy Kot, Emil
Caspari. ,, . x ^

Ubezpieczenia społeczne (Katowice): Przew. Hen
ryk Gruber. Członkowie: Guzy, Bacik.

Cyrkulacya i paszporty (Bytom): Przew. dr. Ce- 
Hchowski.

Podkomisya prawna: Przew. wiceminister Zygm. 
Seyda. Członkowie: dr. Prądzyński, dr. Celichow- 
ski, dr. Wolny, Tadeusz Czapla, dr. Leitgeber, Kazi
mierz Czapla, P. Bocheński.

Podkomisya dla spraw mniejszości narodowych: 
Przew. dr. Wasserberger. Członkowie: dr. Prądzyń
ski, mec. Wolny.

Podkomisya dla ustalenia organizacyi i atrybucyi 
komisy! mieszanej Trybunału rozjemczego: Przew. 
dr. Prądzyński.

Niemiecka kolonizacya Górnego Śląska.
Berlin. Na wtorkowem posiedzeniu Sejmu pru

skiego minister rolnictwa oświadczył, iż dla niemieckiej 
części Górnego Śląska planowana jest wielka akcya 
osadnicza, która ma na celu sparaliżowanie tam dążności 
polskich. Niemiecki Górny Śląsk otrzyma również wła
sny krajowy urząd rolniczy.

Alexandra w jego mieszkaniu. Podejrzany o morder
stwo jest 20-letni młodzieniec, którego zamordowany 
starzec używał do posyłek. Pugilares zamordowanego 
leżał na stole; papierowe pieniądze, których miało być 
około 10 000 marek, były z niego wyjęte. Zmarły miał 
usta zakneblowane i umarł wskutek uduszenia się.

Ta sama gazeta donosi o drugiem morderstwie, któ
rego dokonano w gospodzie w Drebma, w powiecie Bit
terfeld. W gospodzie tej zamieszkał kupiec Józef Krug 
z Berlina i został dziś w nocy zamordowany i ograbiony. 
Pollcya poszukuje niejakiego Frankego z Roitsch pod 
Bitterfeldem, który jest podejrzany o morderstwo.

Demonstracja rolników.
Berlin, 8. grudnia. „Tägliche Rundschau” donosi, 

że w dniu 15. grudnia ma się odbyć w Berlinie w wiel
kiej sali Izby Panów polityczna demonstracya całego 
rolnictwa niemieckiego. Na porządku dziennym będą 
sprawa zobowiązań reparacyjnych z powodu przegranej 
wojny i w styczności z tem pozostające sprawy podat
kowe.

Lloyd George otrzymnie powinszowanie.
Londyn, 8. grudnia. Lloyd George otrzymał i o- 

trzymuje w dalszym ciągu liczne powinszowania z stron, 
a szczególnie z Ameryki z powodu szczęśliwego uregu
lowania sprawy irlandzkiej. W jednej z swych odpo
wiedzi wyraża Lloyd George ubolewanie, że z powodu 
układów z Irlandyą nio mógł się udać na konferencyę 
do Waszyngtonu, ma jednak nadzieję, że w przyszłości 
znajdzie jeszcze sposobność odwiedzenia Stanów Zja- 
doocłooarflk

Stosy nie na czasie.
Ciągle jeszcze odzywają się w niemieckim obozi* 

glosy ostrej krytyki pod adresem przedstawicieli gór 
nośląskiego przemysłu, którzy przyjęli zaproszenie 
p. ministra Olszowskiego i razem z polskimi rzeczoznaw
cami omawiali w Sosnowcu sprawy gospodarcze. 
Kilka dni temu „Berliner Tageblatt“ zawodził z tego 
powodu gorzkie żale, a teraz znowu „Katowltzer 
Zeitung“ umieszcza pod tytułem „Sosnowiec“ długi 
artykuł, poświęcony przedwstępnym polsko-niemieckim 
rozmowom. Właściwie nie jest to wcale artykuł dzien
nikarski, lecz zmyślona mowa, z którą, zdaniem 
zety, jeden z górnośląskich przemysłowców powinien, 
był się zwrócić do upełnomocnionego delegata rządu 
polskiego. Chodzi więc tylko o pobożne lecz nie
spełnione życzenia „Kattowitzcr Zeitung“, nie zaś o 
rzeczywistość, aczkolwiek te wogóle nigdy nie wypo
wiedziane słowa podane nam są w cudzysłowie. Cho-, 
ciąż więc „ICattowitzer Zeitung“ przenosi nas w świat 
poetycznych urojeń, to przecież warto się nad zmy
śloną mową górnośląskiego przemysłowca krótko z?' 
stanowić.

Cóżby wiec powiedział przedstawiciel górnoślą
skiego przemysłu, gdyby poprzednio był szukał na
tchnienie w redakcyi niemieckiej gazety ?

Byłby on zaczął od narzekań na niesprawiedli
wość decyzyi genewskiej, którą nietylko Niemcy, ab 
także liczni obywatele państw neutralnych, a nawa 
sprzymierzonych, najsurowiej potępiają. Byłby wyle
wał żale z powodu podziału Górnego Śląska, które
go część jakby od macierzyńskiej piersi od Niemiec 
oderwano; byłby w poetycznych zwrotach opisywał 
żałobę Niemców i rozdzierający ból Górnoślązaków, 
Mówca byłby następnie oświadczył, że ponieważ przy 
należność państwowa bynajmniej nie decyduje o na 
rodowości, przeto Niemcy górnośląscy będą się czuli 
daleko bardziej Niemcami z chwilą, gdy przyjmą obf 
watelstwo polskie. Wkońcu wymarzony przez „Kattó. 
witzer Ztg." obrońca górnośląskich interesów byłbj 
p. ministrowi Olszowskiemu powiedział, że tylko głę- 
kobie .przywiązanie do niemieckiego przemysłu i chęć 
bronienia interesów robotniczych skłoniły Niemcó^ 
do przybycia do Sosnowca. „Tak to zapewne musiał 
przemawiać do p. ministra Olszowskiego jeden z 
przedstawicieli górnośląskiego przemysłu“, kończy 
„Kattowitzer Z tg.“ „Nie wiemy dokładnie, czy w
rzeczywistości tak się rzeczy miały, ale możemy sobie1 
wystawić, że tak mniejwięcej być musiało.“

Naturalnie cała zmyślona mowa jest uiczem innem, 
jak najostrzejszym wypadem w stronę przemysłow
ców, którzy zaproszenie p. Olszowskiego przyjęć 
i do Sosnowca pojechali. Jeden z nich rzeczywiście 
odpowiedział na powitanie p. Olszowskiego, ale mó
wił zupełnie inaczej, aniżeli by tego pragnęła „Katto
witzer Z tg.“ Wogóle zarówno z polskiej jak i z nie
mieckiej strony mówiono w Sosnowcu rzeczowo i sta 
rannie unikano wszelkich uczuciowych wynurzań. NL 
poetyczne lamentacye nie było doprawdy w Sosnowcu 
czasu. A potem pocóź mieszać poezyę do interesów, 
pocóż ją profanować, gdy mowa o węglu, o żelazie,
0 mące, tłuszczach, wieprzowinie i wielu innych 
prozaicznych rzeczach ? Przemysłowcy górnośląscy
1 polscy eksperci, a zwłaszcza p. minister Olszowski 
zbyt dobrze zrozumieli cel tej podróży do Sosnowce, 
żeby zamiast obradować o rzeczach praktycznych 
i realnych mieli słuchać narzekań na Ligę Narodów 
Dobrze więc zrobili Niemcy, że przed wyjazdem dl 
Sosnowca nie poszli szukać natchnienia w re-dakcyt 
„Kat. Ztg.* i ze się ściśle trzymali ustalonego 
rządku dziennego, bo na wszystko jest czas, na pcf 
traktacye gospodarcze i na poetyczne fantazye. Mif 
szanie poezyi z prozą wydaje najczęściej dziwoląg 
literackie a w życiu praktycznem do niczego nie prey 
wadzi. I my i Niemcy górnośląscy powinniśmy sfy 
trzymać na przyszłość tej reguły, zwłaszcza w
sic pokko-niemiftckich rokowań fioaDodaraardii



POLITYKA.
CORNY ŚLĄSK

Sprzedaż posiadłości hr. Donnersmarcka.
Paryż, 8. grudnia. Sprzedaż kopalń i hut hr. 

Donnersmarcka, o czem już donosiliśmy, wywołuje 
zaniepokojenie w kołach francuskich. Miedzy innymi 
pisze gazeta „Temps“, co następuje:

„W chwili, kiedy Polska robi ogromne wysiłki, 
ażeby ujść gospodarczemu zdławieniu przez Niemcy, 
znajdują niemieccy kapitaliści środki celem wzmocnie
nia swego stanowiska. Należałoby przewidzieć taką 
kombinacye i na wszelki wypadek przedsięwziąć środ
ki zapobiegawcze, jeśli rząd warszawski nie ma być 
pozbawiony prawa wykorzystania polskiej części Gór
nego śląska.“

POLSKA
Przejmowanie przez Polskę nfem. taboru kolejowego

Warszawa. Ministerstwo kolei żelaznych donosi, 
że z dniem 5. bm. rozpoczęło się formalne przejmowanie 
od Niemiec taboru kolejowego, przyznanego Polsce pa
ragrafem 371 traktatu Wersalskiego, a to przez komlsyę 
międzysojuszniczą, pod przewodnictwem majora japoń
skiego w Berlinie. Odnośne wagony znajdują się w 
Polsce, ale dotąd nie były prawną własnością Polski 
i dlatego zużytkowanie ich nie mogło być takie, jak od 
chwili, gdy staną się bezsporną własnością. Czynności 
odbiorcze spełniać będzie 25 komisy! w różnych miej
scowościach Polski, składanych z Polaków i Niemców, 
a zostających pod kierunkiem centralnej komisy! przy 
ministerstwie kolei. Dla inforrtiacyi dodaje się, że odbiór 
obejmie około 50.000 wagonów.
Kradzież kielichów i monstrancyi z kaplicy Braci 

Albertów w Krakowie.
Kraków, 8. grudnia. W tych dniach zauważono 

w kaplicy Zakładu Braci Albertów przy ulicy Krakow
skiej, że z ołtarza i skarbca skradli nieznani sprawcy 
kilka złotych kielichów i monstrancyę. Skradziono 
przedmioty przedstawiają olbrzymią wartość.

Stwierdzono, że sprawcy kradzieży dostali się do 
wnętrza kaplicy przez okienko znajdujące się w pobliżu 
ołtarza. („111. Kur. Codz/‘)

NIEMCY
Bethenau w Berlinie.

Frankfurt, 8. grudnia. „Franki Ztg.“ donosi 
źe Rathenau przybył z powrotem do Berlina. Roko
wania dalsze prowadzić będą Weinberg i Mendelsohn. 
Rokowania mają charakter urzędowy, to też ze strony 
angielskiej biorą udział przedstawiciele rządu.

Proces o zamach Kappa.
Berlin, 8. grudnia. Wczoraj rozpoczął się przed 

trybunałem czyli najwyższym sądem Rzeszy w Lip
sku proces przeciwko Jagowowi, bar. Wangenhe;m 
i dr. Schleb, oskarżonym o to, iż w czasie zamachu 
Kappa w marcu 1920 r. usiłowali w drodze gwałtu 
obalić istniejący usrrój Rzeszy. Po otwarciu rozpra
wy rozpoczęło się przesłuchanie Jagowa, znanego 
monarchisty i b. prezydenta policy! w Berlinie. Ja- 
gow opisuje zamach Kappa, przyczem podkreśla z 
naciskiem, iż sam zachowywał się zupełnie biernie. 
Twierdzi on, iż odgrywał jedynie rolę pojedyńczą.

|| z SZEROKIEGO ŚWIATA II
Straszna tragedy a.

Z Drezna donoszą: Kupiec Vogt zastrzelił w Sta
ate obłąkanym troje własnych dzieci, 13-letnią dziew
czynkę, która padła trupem na mięjscu, 10-letniego 
chłopczyka, który zmarł w drodze do lazaretu i 15- 
letniego chłopca, którego odnaleziono z ciężką raną 
w głowie. Obłąkany wyrzucił potem z okna drugie
go piętra postrzelone dzieci na podwórze, poczem 
sam zeskoczył z okna na dół. W stanie beznadziej
nym przewieziono obłąkanego do zakładu dla umy
słowo chorych.

Niepożądani goście.
W kilku hotelach drezdeńskich pomieszczono przy 

wejściach następujące ogłoszenia: „Goście Polacy i 
Francuzi są w tym hotelu niepożądani i przyjmowa
ni będą tylko za dopłatą stu procent do cen obowią
zujących. Dopłata powyższa przeznaczona jest w ca
łości dla uchodźców górnośląskich.“

Skutki zabawy dzieci bez opieki.
Z Heilbronn donoszą do dzienników berlińskich 

0 strasznym wypadku. Dwoje dzieci, z których jedno 
piało 12, a drugie 4 lata, pozostawionych przez ro
dziców bez opieki, otworzyło stojący w mieszkaniu 
kufer i weszło do niego, wieko jednak kufra opadło 
* zatrzasnęło się tak, że dzieci nie mogły go otwo
rzyć. Po powrocie do domu rodzice znaleźli wresz
cie w kufrze, po długich poszukiwaniach, oboje dzie- 
ti-bez życia, wskutek uduszenia.

Katastrofy.
Z Królewca donoszą: Onegdąj w południc na- 

siąpiła w składach amunicyi w miejscowości Kaschau 
Dcci Królewcem efcsplozva amunicyi. Wybuch spowo-

Ciekawe jest twierdzenie oskarżonego, iż głównym 
przywódcą zamachu Kappa nie był Kapp sam, lecz 
generał Lütwitz.

Baron Wangenheim (agraryusz) uniewinnia się, 
że on troszczył się tylko o rolnictwo, a przyłączył 
się do rządu Kappa tylko dlatego, ponieważ inaczej 
w przeciągu trzech dni nastąpiłaby katastrofa co do 
wyżywienia ludności.

Dr. Schiele twierdzi oczywiście także, iż jest nie- 
winien.

Proces potrwa zapewne dość długo.

ZAORADICA
Oznsmfe d!a BrSasnÖa.

Paryż, 7. grudnia. Briand wygłosił w senacie 
wielką mowę, w której zaznaczył, że Francya otrzymała 
od Niemiec znikome sumy, i że jest narażona na nie
ustanne niebezpieczeństwo. Francya rozbroi się tylko 
pod gwarancyami.

Senat uchwalił mu 429 głosami przeciw 12 zaufanie.
Również i w Izbie miał Briand powodzenie, gdyż 

uchwalono mu wotum zaufania i na jego żądanie odrzu
cono dyskusyę nad interpelacyami 463 głosami przeciw 
160. Stanowisko Brianda niesłychanie się wzmocniło.

Ugoda angielsko-irlandzka.
Londyn, 7. grudnia. Warunki ugody angielsko- 

irlandzkiej, jakie zostaną przedstawione parlamentom 
angielskiemu i irlandzkiemu, są następujące: 1) Irlandya 
będzie prawie zrównana co do swego stosunku do Anglii 
z Kanadą, Australią, Nowa Zelandyą i południową Afry
ką i otrzyma oficyalny tytuł „Wolne Państwo Irlandya“, 
Sprawy finansowe rozstrzygać będzie parlament ir
landzki samoistnie. 2) Irlandya obejmuje odpowiedzial
ność za część angielskich długów państwowych, w tej 
liczbie i wojennych. 3) Ulster otrzymuje zupełna wolność 
co do wysyłania swych przedstawicieli do parlamentu 
angielskiego, — czy irlandzkiego.

Dziś odbyło się posiedzenie gabinetu angielskiego, na 
którem jednomyślnie przyjęto projekt ugody z sinnfei- 
nistami. — Wszystkie wczorajsze dzienniki londyńskie 
wydały nadzwyczajne dodatki o zawarciu ugody. W 
dniu wczorajszym zebrał się również narodowy parla
ment sinnfeinisfów, celem omówienia ugody z Anglią.

Wrażenie w Irlandyi.
Belfast, 7. grudnia. Przez całą noc z 5. na 6. 

grudnia panował w Belfaście ruch uliczny jak w dzień. 
Tłumy oczekiwały koło parlamentu i redakcyi dzien
ników. Wszędzie wynoszono okrzyki na cześć Irlandyi.

Zwołanie parlamentu angielskiego.
Londyn. Parlament został zwołany na dzień 

14. grudnia, celem zatwierdzenia układu z Irlandya.
Credzie Hardinga z powodu otwarcia kongresu.

Waszyngton, 7. grudnia. Na otwarciu kon
gresu (parlamentu) byli obecni delegaci wszystkich 
państw, biorących udział w konferencyi waszyngtoń
skiej. W dorocznem orędziu oświadczył prezydent 
Harding:

Republice Stanów Zjednoczonych nie grozi żadna 
wojna i doznaje ona pokoju, który wobec prawdo
podobnego powodzenia konferencyi rozbrojenia bę
dzie trwały.

Dalej oświadczył prezydent, że nie ma wpraw
dzie zamiaru narzucić światu planu rozbrojenia, Ho

dowało poślizgnięcie się robotnika, który niósł skrzy
nię z amunicyą. — Arsenał w Tulonie (we Francy!) 
został zniszczony przez pożar. Nie jest wykluczone 
podpalenie. — Gmach nowego teatru w Brooldmie 
(przedmieścia Nowego Jorku), będący już na ukoń
czeniu, z niewiadomych przyczyn zawalił się. Pod 
gruzami zginęło 25 robotników.

Rosyjski generał szewcem.
We Wiedniu zdał świetnie egzamin na szewca były 

carski generał Agabojew. Ma on zamiar założyć 
wskutek tego pracownię i zarabiać kopytem na swe 
utrzymanie.

Tylko 74 000 bezroboczych -we Francyi.
W przeciwieństwie do innych krajów, cierpiących 

na ciężkie przesilenie robotnicze, Francya nie posiada 
prawie bezroboczych, w tygodniu bowiem, kończą
cym się dnia 18. listopada, do biur wsparć dla bez
roboczych zgłosiło się w całej Francyi tylko 14 145 
osób, w tej liczbie 10 392 mężczyzn i 3823 kobiety. 
W porównaniu do tygodnia, poprzedzającego wymie
niony, liczba bezroboczych zmniejszyła się o 587 o- 
sób. W tym samym czasie angielskie dane statysty
czne wykazywały w Anglii 1 800 000 bezroboczych. 
Do tej zaś liczby należy jeszcze dodać 250 000 osób, 
pracujących tylko częściowo i pobierających wobec 
tego także wsparcia.

Marki Dantego we "Włoszech.
Po raz pierwszy od 1911 roku, 50-ej rocznicy ist

nienia królestwa, poczta włoska wydała pamiątkową 
seryę marek. Tym razem ku czci Dantego i to tylko 
trzy gatunki po 15, 25 i 40 centesimów. Wszystkie 
trzy mają inieyały S. N. D. A. (Sodeta Nationale 
Dante Alighieri), dalej Centennario Dant -sco MCMXXL 
Rysunki sa dziełem rzymskiego artysty Giuseppe Cel
lini. 15-centes'mcwa marka ma w środku tarczę, pi a 
wie całą nakrytą orłem o rozpostartych skrzydłach.

ry jest raczej rzeczą narodów najbardziej interesów» 
nych, ale że Stany Zjednoczone zamierzają zupełnie 
bezinteresownie użyczyć narodom w tej sprawie swej 
pomocy. Handel i wymiana towarów są jedynie wte
dy możliwe, jeśli narody wszystkich części świata pa 
wrócą do współpracy.

Co do wprowadzenia nowej taryfy celnej w Sta 
nach Zjednoczonych oświadczył prezydent, że taryfz 
ta jest konieczną celem zabezpieczenia stosunków 
handlowych ze światem, a przez to uchronienia przed 
upadkiem licznych gałęzi przemysłu amerykańskiego,

Harding zakończył swoje wywody oświadczeniem 
że rząd amerykański nie uznaje Rosyi sowieckiej, ak 
ze względu na nędzę i głód panujący w Rosyi prosi 
o uchwalenie kredytów dla amerykańskiej organizacy? 
pomocniczej.

Berlin najdroższem miastem w Europie
Katastrofalny spadek marki niemieckiej oddziała* 

zabójczo na życie gospodarcze Niemiec. W ciągu za
ledwie kilku tygodni zdrożał dolar pięciokrotnie. Je
szcze w maju i czerwcu płacono za dolar 60 marek 
dziś przeszło 300 marek. Giełda berlińska na zniżkę 
marki niemieckiej zareagowała niezwykle gwałtownie 
Masami skupywano obce waluty, uciekając przed mar
ką niemiecką, która z dnia na dzień traciła na wal 
tości. Również i publiczność niemiecka w paniczny 
wprost sposób wyzbywa się marki niemieckiej i sku
puje wszelkiego rodzaju towary. Oczywiście ten pa
niczny strach przed marką sprowadził niesłychaną 
zwyżkę cen. Kupcy bowiem jak i fabrykanci nie rzu
cali towaru w stosunku do popytu, lecz magazyno
wali go, a jeśli sprzedawali, to po cenach dowolnych, 
wiedząc, że konsument każdą cenę zapłaci. W pierw
szym rzędzie zdrożały towary kolonialne, które z po
wodu zwyżki obcych walut podrożeć musiały. Pod 
skoczyły dalej niezwykle szybko w górę i towary, 
produkowane wyłącznie w Niemczech i z surowca 
niemieckiego. Obecnie cena towaru krajowego dosto 
sowaną jest do ceny towaru zagranicznego. Pogof 

i za wysokimi zarobkami nie ustaje, pojęcie uczciwego 
dochodu zupełnie jest nieznane kupiectwu i fabryka" 
tom niemieckim.

Urząd statystyczny Rzeszy niemieckiej ogłasza co 
miesiąc wysokość stopy utrzymania, a więc ile osoba 
powinna w danym miesiącu wydawać na wyżywienie 
opał, światło i mieszkanie. Ubrania oraz innych dro
bnych wydatków statystyka nie uwzględnia. Otóż je
śli się weźmie 100 mk. jako normalną kwotę utrzy
mania przed wojną, to w roku bieżącym na utrzyma
nie potrzeba było w maju 880, w czerwcu 895, w lip 
cu 963, w sierpniu 1045, we wrześniu 1062, w paź
dzierniku zaś 1146 marek. W listopadzie natomiast 
na utrzymanie potrzeba było z górą 3000 marek, a 
ponieważ drożyzna wzrasta w dalszym ciągu, nawet 
i więcej.

Ceny towarów konfekcyjnych w ostatnich czterech 
tygodniach podskoczyły o przeszło 100 procent. I tak 
metr tkaniny ,,serge“ (na podszewki) kosztował przed 
wojną 2—2,50 mk., przed 4 tygodniami 60 mk., dziś 
100—150 mk. Metr materyału na ubranie (60 procent 
wełny) kosztował przed wojną 3—3,50 mk., przed 4 
tygodniami 70 mk., obecnie 189—220 mk. Za 1 meti 
jedwabiu (szer. 60 cm.) płacono pczed 6 tygódniam 
150 mk., obecnie 375—400 mk.

W szponach dzierży ptak otwartą „Boską Komedy#“ 
a w koło tarczy cytat o klasycznej szkole poetów 
zwmconv do Wirgiliusza: „Che sopra !e altri com1 
aquila vola“. 25-centesimowa marka ma w środku 
prostokątne pole z siedzącą postacią Italii, podnoszą
cą w prawicy „Boską Komedyę“. Napis, cytat a za
razem godło" obchodów dantejskich „Onorate 1’altis*, 
s5mo poeta“. Trzecia nareszcie marka przedstawia 
Dantego siedzącego, obejmującego swą książkę, którę 
objaśnia, a napis jest również wyjęty z „Komedyi“; 
„Mostro ci o potea la lingua nostra“.

Nowa arka Noego.
Do Londynu przybył w tych dniach statek poczto 

wy „Mcdlc“, należący do towarzystwa „White Star Li 
ne“ i zatrzymał się w porcie Tamizy. Przywiózł or 
„ładunek“ z Australii, który ze względu na skład 
swój przypomina biblijną arkę Noego, ale przewyż
szył ją co do ilości, gdyż zabrał nie „po parze wszeh 
kiego stworzenia“, ale znacznie więcej zwierząt z po
śród fauny australijskiej. Wyładowano tedy: 100 kan
gurów, 250 rozmaitych papug, jakich nie spotyka się 
w innych częściach świata, 70 nader rzadkich gołębi, 
25 ptaków rajskich1! 20 czarnych łabędzi, kilka kuku
łek australijskich, 12 pelikanów, jednego kazuara, 12 
orłów skalnych, największych na swiecie rozmiarów, 
2 ryby płucne, szczególne tern, że mogą żyć zarówno 
w wodzie, jak i na lądzie, posiadają bowiem organy 
pozwalające im oddychać. W Europie znajdują sif 
po raz pierwszy, żyją bowiem dotychczas tylko w 
dwóch rzekach Quenslandu, gdzie dochodzą do du
żych rozmiarów i ważą po oO kilo. Cały ten ładunek 
przybył pomyślnie, z wyjątkiem trzech szczurów au 
stralijskich, które zdechły w drodze. Zwierzęta przy
wieziono częściowo do londyńskiego zwierzyńca Re 
gent-park, resztę na sprzedaż do ogrodów zoologicz
nych, których zbiory cudzoziemskie bardzo się zmniej
szyły w czasie woin*»



KORESPONDENCYE.
Bytom. (Kółko oświatowe im. św. Jacka). 

W bieżącym miesiącu mijają dwa lata, jak zołożono wa- 
żną placówkę oświatową —~ Kółko oświatowe im. św. 
Jacka. W trudnych warunkach ono powstało i niemało 
miało trudności do zwalczenia aż doszło do rozkwitu ta
kiego, jakim się mogło poszczycić na początku bieżącego 
roku. Tymczasem nadeszło powstanie, potem stan oblę
żenia, wpływając ujemnie na dalszy rozwój Kółka oświa
towego. Kilkumiesięczna bezczynność nawet sprawiła, 
że Kółko oświatowe zmalało liczebnie i teraz od nowa 
zaczynać trzeba pracę około jego rozwoju. Boć prze
cież nie można dopuścić do tego, aby towarzystwo pod
upadło zupełnie. Na gruzach powinno powstać nowe

Wobec tego zwracamy się do Rodaków i Rodaczek 
% miasta i przedmieść, w pierwszym rzędzie do dawniej
szych członków i członkiń, aby pamiętali o najważniej- 
szem zadaniem naszem — o oświacie. Temwięcej teraz, 
kiedy nadal pozostać mamy w niewyzwolonej części 
Górnego Śląska, powinniśmy dążyć z wszystkich sił do 
zabezpieczenia naszych narodowych właściwości i naro
dowej odrębności. Najważniejszem zadaniem będzie zje
dnoczyć wszystkich Polaków, wszystkie Polki, zorgani
zować tak pod względem oświatowym jak i narodowym. 
Najpotężniejszą i najruchliwszą organizacyą oświatową 
jest niewątpliwie Towarzystwo oświatowe im. św. Jacka, 
do którego należy także bytomskie Kółko oświatowe. 
Do Kółka oświatowego więc wszyscy Polacy i wszyst
kie Polki z miasta i najbliższej okolicy należeć powinni. 
Niech zatem nikt nie zaniedbuje obowiązku, lecz do je
dnego da się zapisać do Kółka oświatowego.

W niedzielę, dnia 11. bm. obchodzi Kółko oświatowe 
św. Jacka drugą rocznicę swego istnienia. Przed po
łudniem o godz. 10. odbędzie się uroczyste nabożeństwo 
na Intencyę Kółka w kaplicy klasztoru św. Józefa przy 
Ulicy Piekarskiej. Na to nabożeństwo zapraszamy 
wszystkich członków jak i zwolenników. Również zapra
szamy na świecki obchód rocznicy, który się odbędzie 
tegoż samego dnia o godz. 6. wieczorem w „Ulu“. Niech 
przybywa kto może a niewątpliwie będzie zadowolony. 
Na temże zebraniu można się zgłaszać na członków.

Spodziewamy się, że społeczeństwo polskie miasta 
Bytomia i okolicy zrozumie konieczność pracy oświato
wej i poprze ze wszystkich sił Kółko oświatowe. Gdy 
wszyscy do Kółka należeć będą, niewątpliwie Kółko roz
winąć będzie mogło dawną swoją sprężystą pracę dla 
dobra jednostek i ogółu. Dążmy do tego aby bytomskie 
Kółko oświatowe stanęło na czele ■wszystkich górnoślą
skich towarzystw oświatowych.

Wydział Kółka oświatowego im. św. Jacka.
Brzeziny w Bytomskiem. Niespokojne ż y- 

jf i o ł y są także u nas. Nic nie jest dla nich świę
tem. Mamy teraz w naszej parafii nowego duszpa
sterza, bardzo dobrego kaznodzieję. To się naszym 
komunistom i innym wywrotowym żywiołom bardzo 
nie podoba. Nowy ks. proboszcz jest im solą w oku 
i dlatego czyhają na jego życie. Najgorsi z pomiędzy 
wrogów ks. proboszcza są Makowski i Lukosch. Na
wet się już z „husytami“ porozumieli, ażeby na nich 
samych nie padło podejrzenie. Tak dnia 3. b. m. 
przybyło do wsi czterech „husytów“, którym przywo
dzili tutejsi wywrotowcy. Plany ich nie udały się by- 
lajmniej. Spodziewam się, że nadejdzie czas, kiedy 
to żelazną miotłą wymiatać będziemy komunistów, 
bojowców i innych wywrotowców.

Brzeziński.

Wiadomości z bliższych i dalszych stron.
Dotyczy krótko- i długotrwałej Polskiej 

Pożyczki Państwowej. Nabywcom tej pożyczki 
iwraca się na to uwagę, iż obligacye już nadeszły 
i można je sobie w tych bankach, gdzie dokonano 
subskrypcja, za przedłożeniem odnośnego pokwito 
wania odebrać.

—- Zmiany w duchowieństwie. Ks. proboszcz 
Paweł Jiittner w Ścinawie został mianowany dzieka
nem dekanatu bialskiego. Przeniesieni odnośnie miano
wani zostali: ks. proboszcz Karol Handy z Woszczyc 
do Boguczyc (w Opolskiem); ks. proboszcz Leopold 
T e n d r z e i cz y k z Boguszyc do Woszczyc (w Pszczyń- 
skiem); ks. proboszcz Fryderyk Loc‘h z Żor do Fyr- 
lądu (w Niemodlińskiemu; ks. proboszcz Antoni Woj
ciecha Fyrlądu do Żorów (w Rybnickiem); O. A i d a n 
Siedlaczek z Dziećmiorowa (w Głubczyckiem) do 
pomocy do Starych Dudkowie (w Opolskiem); ks. pro
boszcz Zygfryd N o z o n z Zdziechowic (w Oleskiem) 
jako kuratus do Obrówca (w Strzeleckiem); proboszcz 
więzienny ks. dr. Alfred A d a m i e t z z Wrocławia jako 
dyrektor domu karnego w Strzelcach; kapelan zamko
wy Ernest Woehl z Kostowia (w Kluczborskiem) rów
nocześnie administratorem lokali! w Ciecierzynie; ks. 
kapelan Franciszek Schulz z Ostroga pod Raciborzem 
do Rokitnicy (w Bytem skiern); ks. kapelan Stanisław 
śmieją z Karbu pod Bytomiem do Żorów (w Rybric- 
kiem); ks. kapelan Józef Nitzke z Szurgoszczy do 
Karbu; kapłan świecki Hugon Makosz z Zalesia jako 
kapelan do Szur&oszczy (w Niemo dli ńskiemJ

I — o nicnu autonomistöw górnośląskich roz-I pisały się „Breslauer Neuste Nachrichten“. Dziennik I ten przyznaje, że Niemcy wzniecili ruch niepodległo- 
I ściowy na Górnym Śląsku, aby odciągnąć część Po

laków od idei połączenia z Polską. Był to jedyny 
manewr, na.który zgodzili się szowiniści niemieccy, 
uważając jednakże ruch ten za zdradę stanu. „Bres
lauer Neueste Nachrichten“ stwierdzają, że przywódcy 
tego ruchu brali pieniądze na agitacyę. Dziennik ten 
zamieszcza komunikat Związku Górnoślązaków (auto- 
nomistów), w którym zaznacza, że hasło „Los von 
Berlin“ służy tylko do zamaskowania agitacyi za przy
łączeniem całego Górnego Śląska do Niemiec.

Baczność! Prezes regency! w Opolu zarządził na 
cały obszar plebiscytowy trzymanie psów na uwięzi i 
to aż do 15. lutego 1922 r. Wszelkie psy należy trzymać 
na łańcuchu lub zawierać w miejscach bezpiecznych. 
Na ulicy trzeba wodzić psy na lince, i to zaopatrzone-w 
kaganiec. Przepis ten dotyczy także psów w uprzęży. 
Psy myśliwskie, pasterskie, policyjne poza czasem ich 
właściwego używania podlegają tym samym ogranicze
niom. Psy napotkane na wolności wbrew przepisom po
wyższym zabije się, lub pochwyci natychmiast. Nadto 
właściciele psów będą surowo karani.

— Zwyżka cen żywności. Według obliczeń pań
stwowego urzędu statystycznego cena środków żywno
ściowych podniosła się w listopadzie w państwie niemiec
ki em o 25 procent w stosunku do miesiąca poprzedniego,

Z Bytomskiego
Bytom. (Przedłużenie godzin skła

dowych.) Składy kupieckie mogą być otwarte od 
godziny 7 do 9 w dniach 12., 13., 14., 15., 16., 17., 
19., 20., 21., 22. i 23. grudnia.

— (Podwyższenie opłat kominiar
skich.) Wszystko drożeje, więc dlaczego nie mia
łoby podrożeć wymiatanie kominów ! Urząd policyj
ny "ogłasza, że nowa podwyżka opłat kominiarskich 
wynosi od 1. stycznia 1922 roku 100 procent więcej 
jak wynosiły opłaty dnia 27. grudnia 1919 r.

— ( Śp. radca miejski Muschaltik.) 
W Wrocławiu zmarł po dłuższej chorobie pozasłuż-

I bowy dyrektor kopalni i radca miejski Muschallik, 
licząc lat 73, Zmarły był długie lata przywódcą tutej
szych katolików niemieckich a od roku 1913 posłem

I do sejmu pruskiego na okręg wyborczy Bytom—Król. 
Huta—Katowice. Jakkolwiek Niemiec z przekonania, 
Zmarły zawsze odznaczał się tekrancyą wobec pol- 
skiej ludności.

— Nieszczęśliwemu wypadkowi w
kopalni uległ górnik Jagodziński z Wielkiej Bło
tnicy. Obrywające się węgle zasypały go prawie zu
pełnie. Nieszczęśliwego wydobyto z ciężkiemi ranami 
w głowie i na twarzy i odstawiono do lecznicy.

— (Strzela n i n a n o c n a.) W nocy na pią
tek rozegrała się w okolicy Miejskiej Dąbrowy gwał
towna strzelanina. Huk strzałów karabinowych roz
legał się bez końca. O przyczynie tej strzelaniny nie 
mogliśmy się niestety nic pewnego dowiedzieć.

— Przedstawiciele polskich korni- 
s y i dla polsko-niemieckich rokowań gospodarczych 
przybyli już do Bytomia i zamieszkali w hotelu 
„Reichshof“ przy ulicy Dworcowej. Obrady wszyst
kich podkomisyi rozpoczynają się dziś (w piątek) o 
godzinie 10 przed południem.

Miechowie© w Bytomskiem. Granat rę
czny wrzucił dotąd niewyśiedzony sprawca do mie
szkania górnika Schneidera przy ulicy Kuhnastrasse. 
Wskutek wybuchu wyleciały wszystkie szyby. w mie
szkaniu, większej szkody na szczęście nie było. Z do
mowników nikt nie poniósł szkody, gdyż w tej chwili 
żaden z nich w pokoju nie bawił.

Orzegów w Bytomskiem. (Napad rabun
kowy.) Do składu piekarza Giergi przybyło w po
niedziałek wieczorem dwóch nieznanych mężczyzn, 
którzy zażądali bułek. Żona Giergi, która sama była 
w składzie, zajęła się obsłużeniem kupujących, nie 
przeczuwając nic złego. Wtem mężczyźni rzucili się 
na nią i zmusili do wydania całego zbioru dziennego. 
Bandyci, którzy byli uzbrojeni w rewolwery, zabrali 
około 500 marek i uciekli.

Łagiewniki w Bytomskiem. Nierzetelne
go posługacza domowego miał tutejszy 
dom sypialny. Tenże do spółki z równymi sobie 
kumpanami skradł wielkie ilości bielizny do łóżek, 
ręczników oraz dwa pasy transmisyjne. Skradzione 
rzeczy mają wartość blisko 60 tysięcy marek. Złodziej 
i jego wspólnicy dali drapaka i dotąd nie zdołano ich 
wyśledzić.

Wielkie Hajduki w Bytomskiem. (Śmiały 
napad w mieszkaniu.) W wtorek rano około 
godziny 8 przybyło dwóch łobuzów do mieszkania 
rzeźnika Nobosznego. Przybysze rzucili się na córkę 
Nobosznego, powalili ją na ziemię i powiązali. No- 
boszny, usłyszawszy rumot na dole, zeszedł z piętra, 
uzbroiwszy się poprzednio w topór. Na jego widok 
napastnicy uciekli, a chociaż ścigani przez tłum ludzi 
aż do szybu „Ulryka“, nie zdołano ich ująć.

Z Kfciowiddego
Katowice. (Poszukiwanie za bronią.)

, Policya plebiscytowa urządziła poszukiwanie za bro

nią w mtesZkaiiTti pracownika "biurowego NTichowsMe- 
go. Znaleziono dwa nabite pistolety i niecoś amucri- 
cyi. W. oświadczył, że o broni nic nie wiedział.

— Wielką kradzież popełniono jednej z 
ostatnich nocy w pewnym składzie wyrobów cukier 
niczych. Złodzieje skradli wielkie ilości towarów 
Policya ujęła trzech sprawców kradzieży i skonfisko
wała w ich mieszkaniach większą cześć skradzionych 
łakoci.

— Tajemniczy wypadek zdaaeył się w 
środę przed południem na ulicy Ruppella. w piwnicy 
pewnego domu usadowił się jakiś strzelec, który wyo
strzałem z pistoletu zranił przechodzącego ulicą chło
paka. Natychmiast zjawił się oddział wojska fran
cuskiego, który zamknął ulicę i przeprowadził u 
wszystkich domach rewizyę. O wyniku rewizyt nif 
można było się nic pewnego dowiedzieć.

Katowice. (Baczność w d o w y » o w o i a. 
kac h.) W ćmach 12.. 13. i 14. hm. Wypłścać będzie 
główna kasa miejska przy ulicy Pocztowej 7 wdowom 
pp 15 mk. na miesiąc. Dodatki otrzymają tylko wdo- 
wy 'niezdolne do zarobkowania włócznie tych, które ur
nie. mogą zarabiać, ponieważ zajmować muszą-się włas 
nemi dziećmi. Nasampierw wypłacone będą 75 mk. z- 
czas od sierpnia do końca roku. Wykazy dl? kasy ode
brać należy 9. i 10 hm. w urzędzie opieki dla pozosta
łych po wolakach (Kfiegshinterbliebenen-Fürsorgcstcllc) 
przy ulicy Młyńskiej 4, pierwsze wejście, pokój 11 T? 
Kartę pierwotną ĆStnmmbuchkartN należ?, przynieść %p 
sobą.

— (W rzeźni miejskiej) zabito w czasie od 
28. listopada do 4. grudnia: 405 krów, 204 'cielęta, 9f 
kóz, 87 owi.ee, 427 wieprzów. Waga świeżego mięsa 
wynosi 2221 centnarów.

Karbowa pod Katowicami. (Z w t o k i n i e r, n a- 
nogo mężczyzny) — jak donosiliśmy w jednym z 
ostatnich numerów — znaleziono w pobliżu Karbowy 
Początkowo przypuszczano, że nieznany mężczyzna po- 
W w ostatniej walce pomiędzy nolicyą i bandytami. 
Tymczasem jednak stwierdzono, żc nieznany mężczyzna 
zamierzał skraść drut przewodów elektrycznych i w tym 
celu wdrapał się na słup. Niewątpliwie stracił równowa
gę, spadł na ziemię i rozbił sobie głowę,

Muchowiec pod Katowicami. (N lebe z piecze ń 
stwopubliczne) zwiększa się z dnia na dzień. Licz- 
ni bandyci napadają wieczorem i rano robotników idą- 
cyćb do pracy i wracających z pracy. Najwięcej smv- 
ków wałęsa się w pobliżu szybu „Christnacht". Tu W 
niedawno temu postrzelili pewnego cieślę kopalnianego 
który bandytów przydybał na gorącym ucz? n.ku. Kilką 
dni później zmarł postrzelony. Wobec tych wypadków 

i jest konieczna lepsza służba bezpieczeństwa w całej 
okolicy.

Zawodnie pod Katowicami. Kradzieże sta- 
r y c h • m stali są na porządku dziennym. Pewne- 
mu handlarzowi skradziono wielkie ilości' starych me
tali rzekomo za @0 tysięcy marek. W trzeciej' szkole 
ludowej wykroili złodzieje wszystkie rytmy cyckowe 
1 J„ur.V ołowiane. W cyn ko w ni „Kunegundy“ złodzieje 
odjęb od jednego kotła rurę ołowiana dhrości 16 
metrów.

Wirek w Kato wiekiem. Napadnięty i o g r a 
bion y został pewien pracownik tutejszego konnicy.; 
Rabusie, uzbrojeni w rewolwery, wymusili od swej 
ofiary wydania całej gotówki, wynoszącej 9 fys. mk 
Po sprawcach napadu niema śladu.

Mysłowice. (W różbiarst w o u znane 
oszustwo.) w pewnym przypadku wróżbiarskim 
z* Mysłowic miał zawyrokować sąd Rzeszy w Lipsku 
jako instancy a ostateczną. Chociaż sami goście wróż 
biarza zeznali, że uważali cały proceder tylko za Żart 
i tylko ze żartu pieniądze wydali wróżbicie, gdy? 
zgoła nie wierzyli w zdolność jego przepowiadania 
przyszłości, mimo to sąd ziemiański dopatrzył się % 
tym procederze miłowanego oszustwa. Ostateczna 
in stancy a w Lipsku zatwierdziła wyrok, przychylając 
się do wywodów sądu ziemiańskiego.

Z TamogórsWo:;#.
Tam.. <5ópy. (Tragiczna śmie r ć d % \ c o 

Ic a.) Ileż to już maleństw zginęło wskutek pope, 
rżeń ? Często czytamy w gazetach, że Brakło 
dziecko, na którem zajęły się sukienki od rqiprJoueeo 
pieca lub też, że dziecko wpadło do wrzącej wody 
i poparzyło się tak bardzo, że wkrótce potem zmarło 
Podobny wypadek zaszedł w ostatnich dniach w 'tar
nowskich Górach. Trzyletnia córeczka wad*misi;.?.a 
Kotzmanna wpadła właśnie do garnka napełnionego 
gorącą wodą. Maleństwo zmarło wkrótce wśród 
okropnych boleści.

— •Zezwolenie na zbieranie de? b r #* 
wolnych datków w powiecie tarnogótakim 
udzielił prezes recency i opolskiej wdowie Franciszce 
M*dć;uKuw«*j z Gustavshain, w powiecie lublinieckim. 
Osadnikowej spaliła się posiadłość, przez rn popadł,’ 
w biedę.

Wielki Żyglin w " Tamogórskiem. (Napad
na straż gminną.) W niedzielę wieczora* 
około godziny 10 urządzili napad na tutejszą Straf 
gminną nieznani dotąd bandyci. Napastnicy odebrał , 
straży gminnej karabiny, którymi obili okropnie trzeci 
członków straży gminnej i trzech cywilistów. Nasif- 
oneeo dnia znaleziono na drodze zwłoki Wooo ucz*;



dnfka poticyi plebiscytowej Jana Siwca. Przypusz
czają powszechnie, że S. został zamordowany przez 
tych samych napastników.

Z Gliwickiego
Gliwice. (Targ na świnie.) Ostatni targ 

na świnie był bardzo słaby. Zwieziono tylko 500 
wieprzy a sprzedano zaledwie 258. Za wieprze na 
chów płacono 1400 do 1600 mk., za podrostki 560 
do 800 mk. a ostatecznie za prosięta 300 do 400 mk.

— (Pożar.) Nieostrożne obchodzenie się z 
ogniem spowodowało już wiele nieszczęścia, lecz mi
mo to ogół jakoś nie może się przyzwyczaić do 
ostrożności. Właśnie z powodu nieostrożności po
wstał w środę wieczorem pożar w pewnej posiadło
ści przy ulicy Ligockiej. Gospodyni domu wyszła 
z świecą do chlewa, aby zaopatrzyć bydło. Od świecy 
zajęła się słoma i w okamgnieniu stanął cały chlew 
w płomieniach. Przywołano straż pożarną, która 
ugasiła ogień w stosunkowo krótkim czasie. W pło
mieniach zginęły Świnia i koza. Szkody wyrządzone 
przez pożar są dość poważne.

Szobiszowice pod Gliwicami. (Dobre z i ó ł- 
k o.) Pewien chłopak, zatrudniony w tutejszym bro
warze jako uczeń biurowy, sprzeniewierzył swemu 
pracodawcy 36 tysięcy marek. Właściciel browaru wy
słał chłopca z tymi pieniędzmi na pocztę. Łobuz je
dnak nie wykonał zlecenia, lecz się ulotnił. Później 
odszukano go i aresztowano. Stwierdzono atoli brak 
6 tysięcy marek, które młody sprzeniewierca prze- 
trwonił.

Ostropa w Gliwickiem. Wstrząsający wy
padek zdarzył się tu w ubiegły czwartek. Przed 
samochodem osobowym, jeżdżącym pomiędzy Gliwi
cami i Sośnicowicami, spłoszyły się konie, którymi 
powoził 16-letni Kiszka. W pobliżu kościoła najechał 
samochód na wóz. Skutki zderzenia były okropne; 
Kiszka spadł z wozu i dostał się pod koła samocho
du, który przeszedł przez niego. Okaleczenia były 
tak ciężkie, że chłopak zmarł po upływie kilku godzin 
po wypadku.

Z Rybnickiego.
Rybnik. (Przeciwko sprzedaży to

warów do Czechosłowacyi.) Urząd po
licyjny ogłosił, że zakazana jest sprzedaż żywności, 
obuwia, ubiorów i innych artykułów pierwszej po
trzeby ludności pochodzącej z Czechosłowacyi. Kup
cy, którzy się do zakazu nie zastosują, podlegają su
rowej karze.

— (Nieszczęśliwy wypadek.) Dwu
letnie dziecko robotnika Zawadzkiego wpadło do 
garnka napełnionego wrzącą wodą. Maleństwo zmarło 
krótko po wypadku wskutek odniesionych poparzeń.

— (Znowu ofiara nieszczęsnej bro
ił 1.) Robotnik Powała, którego postrzelił górnik Pa
weł Lutczyk, zmarł wskutek rany w tutejszej lecznicy 
lmapszaftowej. — Znowu niewinna ofiara więcej. 
Stąd nauka: kto nie potrzebuje broni lub też nie umie 
nią władać, niech tego rodzaju niebezpiecznych rze
czy przy sobie nie nosi.

Golejów w Rybnickiem. (Zamach.) Pod dom 
arzędnika straży gminnej Pękały podłożono przed 
kilku dniami materyały wybuchowe. Wskutek eksplo- 
zyi został dom znacznie uszkodzony. Aresztowano 
dwóch młodych ludzi, podejrzanych o udział w za
machu. Przypuszcza się, te zamach został popełnio
ny z zemsty osobistej.

Z Pszczyńskiego
Pszczyna. (Bardzo poufne zebranie nie

mieckie.) W sobotę, dnia 26. listopada rb. przybył 
do Pszczyny starosta niemiecki Schwendy z Katowic, 
gdzie urządzi! bardzo poufne jakieś zebranie w hotelu 
„Plesser Hof“. Założono na owem zebraniu nowy zwią
zek niemiecki pod nazwą „Schutz und Trutzverband 
zur Förderung des Deutschtums in Oberschlesien“. Udział 
na zebraniu mogli brać tylko urzędnicy i to tacy, któ

rzy przedtem otrzymali od szefa, dyrektora lub kierow
nika oddziału pracy poświadczenie, że uczestnik zebra
nia jest Niemcem.

Tychy w Pszczyńskiemu (Święto zgody.) We
dług gazet niemieckich odbył się tu w tych dniach wspól
ny wieczorek polsko-niemiecki, w lokalu p. Brzoski. Ce
lem tego wieczorku było poparcie zgodliwego pożycia 
Polaków obok Niemców. Udział w tej uroczystości tak 
z polskiej jak też z niemieckiej strony był nader liczny. 
Przemawiali liczni mówcy, Polacy i Niemcy, pomiędzy 
innymi także ks. dziekan Kapica.

Krzyżowiec w Pszczyńskiemu (Nieszczęśli
wy wypadek.) Gospodarz Wawrzyniec Welhar z 
Krzyżowic uległ w sobotę ubiegłą nieszczęśliwemu wy
padkowi. Wyjechał on do Ruptawy z końmi po wóz. 
Wracając do domu, konie spłoszyły się widocznie, Wel
har spadł z woza i został przejechany. W niedzielę ra
no znaleziono go w rowie przydróżnym bez życia, z 
wielką raną w głowie. Prawdopodobnie W. został le
żeć bez przytomności i zmarzł, gdyż mróz był stosun
kowo silny. Nieboszczyk liczył około 40 lat życia i był 
ojcem czworga nieletnich dzieci. Zaznaczyć wypada, że 
konie z wozem zatrzymano w Jastrzębiu. Zadziwia bar
dzo, że nie znalazł się nikt, aby właściciele odszukać. 
Przecież każdemu musiało być jasnem, że przydało mu 
się nieszczęście.

Z Raciborskiego.
Racibórz. Napady na drodze (promenadzie) 

z miasta do Brzezia są coraz liczniejsze. W niedzielę 
wieczorem napadnięto na tej drodze, w pobliżu pa
rowozowni kolejki wąskotorowej, kilka osób. Ban- 
dyni, uzbrojeni w rewolwery, wymusili od napadnię
tych wydanie pieniędzy i kosztowności.

— (Kradzież na dworcu.) Pewnemu 
uchodźcy skradziono na tutejszym dworcu kolejowym 
6 tysięcy marek.

— (Napad w śródmieściu.) W wtorek 
wieczorem około godziny l/2ll czterech bandytów na
padło w Rynku asystenta gospodarczego Schmiatka 
oraz kupców Schmidta i Schędoka, którzy codopiero 
byli opuścili kawiarnię RiedePa. Bandyci oddali kilka 
strzałów; Schmiatek został przeszyty 5 kulami, Sche- 
dok otrzymał strzał w ramię. Następnie bandyci 
uciekli; pościg za nimi był bezskuteczny.

Gorzyce w Raciborskiem. (Broń w rękach 
dzieci.) Pewien woźnica, zatrudniony na tutejszej 
kopalni, oddał do przechowania gospodarzowi ka
syna kopalnianego rewolwer. W sobotę- posłał swego 
dwunastoletniego chłopca po odbiór broni, którą też 
otrzymał. Chłopak nie wiedząc, że broń jest nabitą, 
wymierzył do służącej gospodarza kantyny, Anieli 
Goldównej z Kostuchny. Nagle padł strzał, który 
ugodził dziewczynę w twarz. Ładunek wypalił jej 
jedno oko a drugie okaleczył niebezpiecznie.

Zabełków w Raciborskiem. (W sprawie uwol
nienia ks. Gonski.) Pisaliśmy w ostatnim numerze 
o uwolnieniu naszego Wiel. ks. proboszczą Gonski, któ
rego w pierwszych dniach maja orgeszowcy wywlekli 
ze wsi i zawlókłszy go do Raciborza, obili okrutnie na 
placu Polke'go i wtrącili potem do więzienia. Usiłowa
nia celem uwolnienia niewinnie więzionego okazały się 
bezskuteczne; trzeba było poruszyć trybunał między
sojuszniczy w Opolu. Nareszcie po siedmiomicslęcznej 
kaźni, uwolniono ks. Gonskę. Parafianie witali swego 
duszpasterza z wielką radością. Lecz radość ich nie 
trwała długo. Otóż orgeszowcy zaczęli zagrażać życiu 
codopiero uwolnionego ks. proboszcza. Dlatego tenże 
musiał ujść z parafii aż do czasu, gdy się zjawi jakaś 
władza i bandytów wsadzi pod klucz. Tak więc para
fia zabełkowska jest znowu bez proboszcza i duszpa
sterza.

Z Opolskiego
Gosławic© w Opolskiem. (Ujęcie rabusia.) 

Pod koniec września włamali się złodzieje do posia
dłości gospodarza Taksy, któremu skradli 18 tysięcy 
marek papierowych, 30 marek srebrnych i 8 marek

drobnej monety niklowej. Po rabusiach nie było T& 
dnego śladu. Dopiero w tych dniach ujęła policy* 
gliwicka niejakiegoś Wiktora Migdoła, który zeznał, 
że do spółki z innymi mężczyznami brał udział w 
wyprawie bandyckiej do Gosławic. Niebezpiecznego 
ptaszka wsadzono do więzienia. Nie jest wyklucz* 
nem, że uda się wyśledzić resztę rabusiów.
-........ ........................ ....... . ' ■ ■ ................ ............ .....

SPRAWY TOWARZYSTW. ZFBRAN1A ltd.
Bytom. Kółko oświatowe Imienia św. Jacka obchodzi 

w niedzielę, dnia 11. bm. drugą rocznice swego istnienia 
Przed południem o godz. 10 odbędzie sie uroczyste nabo
żeństwo w kaplicy klasztoru św. Józefa przy ulicy Piekar
skiej. Wieczorem o godz. 6 w „Ulu“ uroczyste zebranie z 
wykładem p, Macleiczyka. Uprasza się o kompletny udział 
członków w nabożeństwie i w zebraniu. Równocześnie u* 
praszamy gorąco obywatelstwo polskie, aby nasze Kółke 
zechciało zaszczycić swą obecnością. Wydział

Bytom-Rozbark. Tow. Polek na Bytom-Rozbark ma 
zebranie w niedziele 11. grudnia o godz, 4. w „Ulu“, 
O liczny udział prosi Zarżąd — Omańkowska

POCZTA REDAKCYL
Panu Józefowi Hanslikowi w Tychach. Odpowiedz na 

korespondencję z Żwakowa otrzymaliśmy, lecz w tej foniue 
jak ją nam nadesłano zamieścić nie możemy. Prostuje Pan 
bowiem rzeczy, jak „że w Polsce nie bedzie żadnego prawa“ 
i t. p, o których nie wspominała korespondencya ani słów
kiem. Prosimy o nadesłanie rzeczowej odpowiedzi, nie dłuż
szej jak korespondencya sama a wtenczas dopiero ogłosimy.

OD ADMINISTRACYL
Do wzystklch lutowników powieści Na ostatnie Ogło

szenie nasze w sprawie powieści zeszytowej p. t. „Klimczok“ 
otrzymaliśmy liczne zgłoszenia z kół naszych czytelników. 
Potrzebowaliśmy atoli tylko jeden egzemplarz. Resztę egzem
plarzy gotowiśmy odstąpić po 100 mk. za komplet Lubownl- 
cy powieści, którzy „Klimczoka“ nie czytali i dotąd nie po
siadają, mogą się do nas zgłaszać.

NADESŁANO,
Załęże. (Pokwitowanie.) Wynik składkowania na 

pierwsze pięć list przesłanych nam przez radę powiatowa 
jest następujący: p. Ociepka Stanisław zebrał 1215 mk. 
p. Jesionek Leopold 1366 mk., p. Przewoźnik Pa
weł 676,50 mk., p. Pat along Teofil 565,50 mk. Jednej 
listy mi jeszcze nie oddano. Pan Ryguła Franciszek wrę
czy! mi 300 mk., które złożyła nasza straż gminna. Razem 
4123 mk. Wszystkim, którzy zbieraniem składek się zajmo
wali, jako też wszystkim ofiarodawcom składam serdecznf 
podziękowanie i nasze staropolskie „Bóg zapłać“!

Gajdzik Wiłem, przewód, 
O. R. L.

Zjazd Pediatrów Polskich. Dnia 8. i 9. września 1922 r, 
odbędzie się w Warszawie pierwszy zjazd Pediatrów Pol
skich (lekarzy ehr rób dziecięcych). Bliższych szczegółów 
udziela sekretarz Dr. Fr. Ks. Cieszyński, Warszawa, Szopem 
10 m. 21. <

Prof Dr. M. Michałowicz Dr. S. Łyskawlńsld
przewód r rczacy wice-przewodniczący

Dr. F. Ks. Cieszyński, sekretarz.

Komitet osadnictwa reemlgracyl. W Wilnie powstała 
świeżo organizacya, której celem jest przyjście z pomoc*, 
pragnącym osiąść na wschodzie reemigrantom z zachodu. Pierw
szeństwo mają posiadacze kapitałów t inwentarza. Wobec 
niskich stosunkowo cen ziemi i nieruchomości na kresach, 
posiadacze nawet niewielkich sum mogą dojść do posiadania 
własności. Komitet udziela wszelkich informacy! bezintere
sownie za nadesłaniem marki pocztowej na odpowiedź po
leconą (25 mk. polskich.) Adres Komitetu: Wilno, 
kiewicza 22 m. 5.

Podziękowanie.
Za tak liany udria! w pogrzebie 

mego ukochanego męża i naszego 
drogiego ojca

śp.

Franciszka' Lissego
zwłaszcza ks. prob. Kubinie za wzru
szającą mowę pogrzebową, również 
Towarzystwom jako i krewnym i zna
jomym składam

najserdeczniejsze podziękowanie,
Gartruda Llssy

• z dziećmi.

w którym znajdował się 
orócz 2000,— mk. pols
kich i 28,— niemieckich, 
paszport do Polski 
na nazwisko 
Chemia bswimmer, 

Uczciwego znalazcę 
proszę oddać hoć tylko 
paszport za wynagro
dzeniem pod adr. Steiner. 
Katowice ul.Poprzeczna21.

Inżymer-Handlowiec
z długoletnią praktyką 
w Berlinie, włada i. jęz„ 
poszukuje od po w. stano
wiska w handlu luh orze- 
myśle. Oferty p. B. B. 8 
do biura egŁ „ATAR' 
wl. Adred Toeget w Łodzi, 
ul. Piotrkowska nr. 185.

zgubiłem! 0000000000
portfel do pieniędzy

Kalendarze MM
na rok

1122
już nadeszły 

i są
do nabycia

iii BdfPfll „StimSlszifta“
w Katowicach.

Agitujcie m naszą gazetą1110000000000 &

M. Kowatz, Bytom
fabryka mechaniczna towarów muzycznych 

i handel instrumentów muzycznych, 
ulica Dworcowa E 

Bahnhofstrasse nr.
poleca

Piana -- Fortepiany -- Harmonia
pierwszorzędne wyroby po przystępnych cenach. 

Harmoniki własnego wyrobu w niemieckim, 
wiedeńskim I warszawskim nastroją,

mr GRAMOFONY
Marki Gramophon. Odeon, Arena, jakotet własnego wyrobu 
Marka „Melodia** z tubą, lub o tubie wewnątrz wbudowanej
Olbrzymi wybór płyt:

„Gramophon“« . Odeon“. „we^ca*., „Arena** ltd.

Niezmiernie wielki skład najrozm, insirumenlow muzycznych,
jaki skrxypcy, mando’ln, $«tni, gitar, bałabajek, 
cytr koncertowych i akordowy eh. Również polecam: 

muzykalla (nuty) polskie.
Ceny jaknajnl&az*, & umienaa i anracjma obsługa
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