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Rok 30 (dawniej „Dziennik Śląski“ 
I „Katolik Śląski“).
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Wydalenie księży katolickich z Rosji.Polacy w państwach bałtyckich.
(Dokończenie).

Zjednoczenie Polaków Studentów Uniwersytetu 
Litewskiego.

Mimo wszelkich udręczeń mniejszości polskiej na 
Litwie Kowieńskiej, mimo wszelkich prób gwałtu i te
rroru wrogich polskości elementów, Polacy na Litwie 
Kowieńskiej zrzeszają się, ażeby pielęgnować polskość 
i język swój, ojcowiznę otrzymaną w spadku po przod
kach. Mniejszość polska na Litwie jest liczna, grupuje 
się w niejednem towarzystwie o celach wzniosie spo
łecznych i kulturalno - oświatowych a spora liczba 
młodzieży obojga płci z mniejszości polskiej uczęszcza 
na Uniwersytet w Kownie. Słuchacze - Polacy tej 
uczelni poczuli w roku 1925 potrzebę zorganizowania 
akademickiego zjednoczenia, któreby zastępowało stu
dentów - Polaków w pewnych zagadnieniach uczelni i 
chcąc nawiązać kontakt z bratniemi organizacjami pol- 
skiemi tak wewnątrz kraju jak i zagranicą.

W sprawozdaniu z działalności za czas od założe
nia zjednoczenia czytamy m. i. co następuje:

Rozwój Uniwersytetu Litewskiego z natury rzeczy 
skupił dość znaczną liczbę młodzieży polskiej na stu- ' 
dia w tej uczelni. Stanęła przed nią konieczność zrze- j 
szenia się. stworzenia własnej organizacji, płynąca ze 
zrozumienia swych potrzeb kulturalnych, ekonomicz
nych i towarzyskich. Taką bezpartyjną i apolityczną 
organizacją, łączącą wszystkich Polaków, studiujących 
na Uniwersytecie w Kownie, stało się Zjednoczenie 
Polaków studentów U. L„ którego statut został 3. li
stopada 1925 r. złożony Senatowi Uniwersytetu. Za
twierdzenie jego nastąpiło 3. grudnia 1925 r.

W sprawozdawczym roku akademickim do Zje
dnoczenia przystąpiło 50 osób. w tern 18 studentek i 
32 studentów, odbywających studia na następujących 
wydziałach: wydział lekarski liczył 24, prawny 15, 
techniczny 5, humanistyczny 4, matematyczno - przy
rodniczy 2. Przeważali studenci kursów młodszych.

Z wyników działalności naszej kulturalnej w 
pierwszym rzędzie należy wymienić zapoczątkowanie i 
współudział w urządzeniu w dniu 27. lutego b. r. uro- 
rzystego obchodu ku uczczeniu pamięci Władysława 
St. Reymonta i Stefana Żeromskiego. — Dążąc do za
spokojenia potrzeb kulturalnych członków Zjednocze
nia, zarząd uzyskał od Tow. szerzenia oświaty wśród 
Polaków w Kownie ulgę w korzystaniu z biblioteki To
warzystwa, polegającą na zastąpieniu kaucji przez po- 
rekę zarządu, oraz w maju, po udzieleniu przez S-kę 
-Omega“ lokalu, urządził czytelnię pism, która otrzy
mywała gratis 2 dzienniki i 3 pisma periodyczne. W 
:ym również czasie została uporządkowana ofiarowana 
przez Tow. „Pochodnia“ biblioteka, posiadająca 255 
dzieł naukowych, przeważnie medycznych, w językach 
polskim, rosyjskim, francuskim i niemieckim. — W 
celu ułatwienia członkom wzajemnego zbliżenia towa- 
zyskiego odbyły się 3 wieczornice koleżeńskie z dzia

łem koncertowym i tańcami. Po zakończeniu roku aka
demickiego została zorganizowana wycieczka do Rygi, 
w której wzięło udział 11 osób. Podczas pobytu w Ry
dze wycieczkowicze nawiązali stosunki z tniejscowem 
społeczeństwem polskiem, w szczególności z młodzie
żą akademicką i szkolną.

Dochód z urządzonego dnia 7. lutego b. r. tanecz
nego „Wieczoru Akademików“ umożliwił zarządowi 
rozpoczęcie akcji samopomocy materialnej. W okresie 
sprawozdawczym wydano 9 członkom pożyczki krót
koterminowe (na przeciąg 2 miesięcy) na ogólną sumę 
600 It. — Z ramienia zarządu funkcjonowały Biuro In- 
foimacyjne, udzielające informacji, dotyczących wa
runków wstąpienia do uniwersytetu, oraz Biuro Pracy, 
za pośrednictwem którego 16 członków otrzymało 
czasowe zajęcie płatne.

Po śmierci Władysława Mickiewicza zarząd wy
słał rodzinie jego pismo kondolencyjne od imienia pol
skiej młodzieży akademickiej w Litwie. Członkowie 
Zjednoczenia na prośbę odnośnych instytucji brali 
rudział w spotkaniu przybywających w celu odwiedzę-

Rada komisarzy ludowych w Moskwie uchwaliła 
dekrei, uzupełniający ustawodawstwo sowieckie przez 
nowe przepisy, zamykające osobom duchownym 
wszystkich wyznań, nieposiadającym obywatelstwa 
sowieckiego, wjazd do Rosji sowieckiej. Jednocześnie 
wydała rada komisarzy ludowych na podstawie tego 
dekretu, rozporządzenie o wysiedleniu z granic Rosji

nia uniwersytetu profesorów wyższych uczelni fin
landzkich w kweście na „Litewskie Towarzystwo 
Opieki nad Niemowlętami“ „Żłobek“ oraz w urządzaniu 
zabawy Polskiego R. K. Tow. Dobroczynności.

Taki jest dorobek pierwszego okresu działalności 
Zjedn. Polsk. Stud, na Litwie.

Łotwa.
Mniejszość oplska na Łotwie, w kraju zamieszkałym 

przez lud pobratymczy Litwinom, liczy ca. 80.000 człon
ków i stanowi w stosunku do ogólnej liczby mieszkań
ców Łotwy nieomal ten sam odsetek, co i mniejszość 
polska w Niemczech w stosunku do ogólnej liczby 
mieszkańców Niemiec. — Ogół Polaków na Łotwie nie 
składa się z potomków emigrantów polskich z epoki 
emigracyjnej, przeciwnie, większa część mniejszości 
polskiej na Łotwie to potomkowie kolonistów polskich 
z wieku złotego, kiedy Inflanty polskie, dzisiejsza po
łudniowa Łotwa, przez setki lat należała do Zygmun- 
towskiej Rzeczypospolitej. Dlatego też większa część 
Polaków na Łotwie zamieszkuje tę część Łotwy z 
głównem miastem Rzeżycą i Lłpawą. stanowiąc w tej 
części kraju poważny odsetek osadników większych i 
mniejszych. Z natury rzeczy i miasta poważniejsze 
jak: Ryga, jako stolica państwa i Dynaburg (Dźwińsk) 
w murach swoich zgromadziły dość liczne kolonje 
polskie.

Łotwa, państwo składające się z kilku prowincji, 
to dawniejsze Inflanty, których części długie lata wcho
dziły w skład Rzeczypospolitej Polskiej za czasów 
Zygmuntów i Batorego. Południowa część kraju, wy
żej wspommane Inflanty polskie do I. rozbioru Polski

księży katolickich, duchowych prawosławnych L 
ewangelickich, nieposiadających obywatelstwa sowie
ckiego. Jedyny wyjątek zrobiono dla archimandryty 
greckiego, Bazylego Dymopolosa, który jest w Mo
skwie reprezentantem prawosławnego patrjarchy kon
stantynopolitańskiego .

należały do Polski. O te Inflanty toczyły się długo
letnie walki ze Szwedami, tak że Inflanty zwane rów
nież Letgalją związane były z narodem i państwem 
polskim węzłem przelanej krwi.

Łotysze, mieszkańcy Łotwy, to lud pobratymczy 
Litwinów, lecz jednak nie pała on do ludności polskiej, 
i wogóle narodu polskiego nienawiścią, przeciwnie, 
wyłączając oczywiście jednostki, przychylnie się do 
Polaków odnosi. Ludność polska na Łotwie stacza 
wprawdzie walki o - swoje kulturalno-oświatowe pra
wa podobnie jak i mniejszość polska na Litwie lub w 
Niemczech, jednak walki te nie bywają tak ostre, jak 
obecnie na Litwie lub jak to ma miejsce w Niemczech.

Naczelną organizacją Polaków na Łotwie jest 
„Związek Polaków na Łotwie“, który posiada we 
wszystkich poważniejszych środowiskach polskich filje. 
Organizacja ta podobna jest do naszej organizacji „Zw. 
Pol. w N.“ — W sejmie łotewskim zasiaduje i broni 
praw mniejszości polskiej dwóch posłów, Polaków, a 
mianowicie pp. Wilpiszewski i Jan Wierzbicki. Osta
tnio posłowie ci złożyli rządowi memorial w sprawie 
szkolnictwa polskiego na Łotwie, które potrzebuje 
obecnie naprawy. — Oprócz naczelnej organizacji, 
frakcji sejmowej i tow. oświatowych na Łotwie istnieje 
mnóstwo lokalnych towarzystw kulturalno - oświato
wych. Mamy koła amatorskie, młodzieży, kobiece itp. 
i dość silnie rozwinięte polskie drużyny harcerskie. 
Praca wre, chociaż i tam na terenach zdarzą się tru
dności, na ogół jednak stosunki są względne i tylko 
sprawa szkolnictwa polskiego obecnie żąda naprawy 
i zajmuje umysły. .

wa już więcej chorągiew angielska. Od dnia dzisiejsze
go strzegą budynku konsulatu wojska chińskie. W 
konsulacie przebywa jeszcze generalny konsul angielski. 
Angielscy mieszkańcy Hankou schronili się do budyn
ków Azjatyckiego Towarzystwa Naftowego, strzeżone
go przez wojska chińskie. Koncesją angielską zawiadu
je obecnie komisja pięciu, składająca się z członków 
grupy miejscowej partji Koumintang.

Zaniepokojenie prasy angielskiej.
Londyn. Angielska opinia publiczna jest bardzo 

zaniepokojona wypadkami w Hankou. Prasa konserwa
tywna krytykuje w gwałtowny sposób pojednawczą po
litykę angielskiego urzędu spraw zagranicznych. „Ti
mes“ podkreśla, że zadaniem dyplomacji angielskiej lest 
wywarcie odpowiedniego nacisku na nacjonalistów 
chińskich w Hankou, których obowiązkiem byłoby o- 
świadczenie, czy działają w interesie narodowym czy
sto chińskim, czy też są tylko pionkami w rękach -ewo
lucji światowej, skierowanej przez sowietów przeciwko 
bytowi Anglji.

Waszyngton. Prezydent Coolidge przesłał 
senatowi sprawozdanie przewidujące zmniejszenie kon
tyngentu imigrantów. Kontyngent dla każdego kra
ju europejskiego zostanie ustalony w stosunku do 
ludności cudzoziemskiej Stanów Zjednoczonych z

Chińczycy opanowali posiadłości angielskie w Hankou.
Szanghaj. Wedug doniesień ze źródeł japoń

skich nad konsuiatem angielskim w Hankou nie powie-

Ameryka nadal ogranicza napływ imigrantów.

Waszyngton. Reuter. Komendant floty azjatyc
kiej admirał Wiliams otrzymał rozkaz wyjazdu do 
Szanghaju celem uśmierzenia rewolucji światowej, kie-' 
rowanej przez sowiety przeciwko bytowi Anglii.

Francuzi nie są znienawidzeni.
Londyn. Reuter. „Times“ donosi z Hankou, że 

rząd Kantonu zawiadomił konsula francuskiego, że nie 
ma zamiaru obsadzić koncesji francuskiej, chyba na 
podstawie legalnych rokowań.

Ruch antyangletski może ogarnąć Indje.
Londyn. Biuro Reutera donosi z Pekinu: Fakt,' 

żc setki obywateli angielskich, którzy zajmowali sie; 
spokojnie swojemi zajęciami w Chinach doznało niego
dnego traktowania i zostało wypędzonych ze swoich | 
siedzib, uważają tu za poważny cios, wymierzony an
gielskiemu panowaniu w całej Anglji, przyczem wskazują 
na możliwość oddziałania tych zajść na Indje. Ponadto wy-, 
wołało zdziwienie oficjalne zapewnienie, że siły zbrojne* 
Anglji w Chinach są wystarczające, aby ochronić życie , 
i mienie obywateli angielskich, podczas gdy faktycznie • 
w Hankou w chwili krytycznej siły angielskie były 
zbyt małe, aby stawić opór napadom.

r. 1890. Irlandja ma otrzymać roczny kontyngent w\ 
ilości 13 862 imigrantów, zamiast obecnego kontyn
gentu wynoszącego 28 567, Anglja i Szkocja półno
cna otrzymają 73 030, zamiast 34 007, Niemcy 23 4281 
zamiast 51 2?7, Austrja 1468 zamiast 785. )



Zatarg amery h aiishi#
Położenie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi 

Z a Meksykiem zaostrza się.
Londyn, Stosunki między Meksykiem a Sta- 

/ nami Zjednoczonemi jeszcze bardziej się zaostrzyły, 
< ponieważ prezydent meksykański wysłał list do do- 
* wódcy wojsk liberalnych w Nicaragui Sacasy, w 
' którym uznaje go za prezydenta republiki nikaragu- 
ańskiej. Stany • Zjednoczone uznają Diaza w Me< 
ksyk Sacasę.

■V Koncesje naftowe kością niezgody.
Nowy Jork. Stoimy przed niezwykłej wagi 

wypadkami w środkowej Ameryce. Wojna Stanów 
Zjednoczonych z Meksykiem staje się więcej niż 
prawdopodobną. Wczoraj prezydent Calles oświad
czył, że jest zdecydowany ogłosić dekret, mocą 
którego amerykańskie koncesje naftowe zostaną 
skonfiskowane. W odpowiedzi na to ambasador Sta
nów Zjednoczonych w Meksyku oświadczył, żc kon« 
fiskatę koncesyj naftowych w Meksyku rząd Sta
nów Zjedn. uważać będzie za wypowiedzenie wojny.

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Me
ksyku i radca prawny ambasady zostali wezwani 
do Waszyngtonu celem dokładnego sprawozdania o 
stosunkach w Meksyku.

Flota amerykańska.
Nowy Jork. Amerykański pancernik „Gal

veston“, stacjonujący w Managui, udał się na pełne 
morze, by kontrolować i ewentualnie wstrzymać do
wóz broni i amunicji dowożonej przez statki meksy
kańskie liberalnym powstańcom w Nicaragui. Wszy
stkie statki meksykańskie, które zdążają obecnie do 
środkowej Ameryki, przewożą wojska.

Posiłki ze Stanów już lądują.
Nowy Jork. Wkrótce po wylądowaniu 

wojsk amerykańskich w Nicaragui powstańcy libe
ralni wysadzili pod Corynto most mający długości 
200 metrów. Dalsze wojska amerykańskie lądują 
w Managui, stolicy nikaraguańskiej i są bardzo uro
czyście witane przez prezydenta Diaza.

Rząd Stanów tłumaczy się.
Nowy Jork. W Waszyngtonie odbyła się 

konferencja prasowa, na której przedstawiciele 
rządu oświadczyli, że Stany Zjednoczone muszą po
przeć rząd istniejący w Nicaragui, podobnie jak to 
uczyniły w rkou 1924 wobec rządu prezydenta me
ksykańskiego Obregona, któremu za opłatą oddano 
do dyspozycji zapasy armii Stanów Zjednoczonych.

Grypa w Warszawie.
Warszawa. W sobotę odbyła się w depar 

lamencie służby zdrowia minsterjum spiaw we 
wnętrznych konferencja pod przewodnictwem gene 
ralnego dyrektora służby zdrowia d-ra Wroczyń 
skiego, która stwierdziła, że obecnie panuje w War 
szawie influenza (grypa) jednak o nasileniu nit 
większem, niż w zimie roku ubiegłego. Przeb eg in
fluenzy jest narazić łagodny, a śmiertelność niezna 
czna; również i śmiertelność z powodu organów chorótf* 
oddechowych, które występują często jako powikłania 
grypy, nie jest w tym roku większa, niż w odpowie
dnich miesiącach r. 1925. Inne komplikacje pocho- 
robowe, które zwykle występują po influenzy nie są 
zbyt częste i nie mają charakteru groźnego tak, że 
w szpitalach warszawskich znajduje się obecnie tyl
ko znikomo mała liczba chorych na grypę.

Wielkie rozmiary hiszpanki w Krakowie.
Kraków. Według wiadomości zarządu kra^ 

ko w sklej Kasy Chorych epidemia grypy przybrała 
tu wielkie rozmiary, na szczęście jednak bez cha
rakteru złośliwego. Na podstawie wykazu porad 
lekarskich, udzielonych w Kasie Chorych, obliczono 
w przybliżeniu ilość zachorowań na grypę w Kra- 
kowie w ostąfnich tygodniach na 6 tysięcy wypad- 
ków.

Ze świata.
Wiadomości polityczne

Ł Niemiec.
Przesilenie w Niemczech.

, Berlin. Dziś prezydent Hindenburg przyjął 
min. Curtiusa ponownie i nalegał na niego, aby pod
jął! się misji stworzenia rządu Rzeszy. Hindenburg 

'oświadczył, że w dzisiejszym układzie sił tylko Cur- 
łius może z powodzeniem misję tę urzeczywistnić.
Prezydent parlamentu Loebe (socjalista) za przy- 

' łączeniem Austrii do Niemiec.
Berlin. Prezydent Reichstagu Loebe ^ wygłosił 

na zebraniu Heimatsdienstu w Kamienicy (Chemnitz) 
przemówienie, w którem na wstępie wskazał na roz
wój stosunków gospodarczych między poszczególnemu 
'Państwami Europy i na konieczność zespolenia się 
tych państw w Paneuropę. Omawiając cele programu 
wielkich Niemiec. Loebe oświadczył:

Narodowem prawem Niemiec jest dążenie do 
przyłączenia Austrji do Rzeszy. Przez wstąpienie 
Niemiec do Ligi Narodów stworzona została korzy
stna sytuacja, w której pewnego dnia będzie można 
dojść do przyłączenia. Mąż stanu, który wprowadzi 
własny naród do Paneuropy, nie zrezygnuje bynaj
mniej z praw swego narodu, tylko wyciągnie polity
czne następstwa z dokonywujących się gospodar
czych i technicznych przeobrażeń.

Sprawę twierdz będzie rozpatrywała „Liga 
Narodów".

Berlin. Rząd Niemiecki na dwuch dłuższych 
posiedzeniach postanowił instrukcje dla jen. Pawelsa, 
który dziś razem z radcą legacyjnym Forsterem udał 
się do Paryża, aby tam prowadzić dalej rokowania 
nad spornymi punktami programu rozbrojenia. Jak 
wiadomo Komisja Międzysojusznicza w Niemczech 
kończy swoje prace dnia 31-go stycznia i o ile te
go czasu nie nastąpi w drodze rokowań porozumie
nie w sprawie Iwierdz wschodnich, wtedy cała spra
wa zostanie przekazana Radzie Ligi Narodów. Jak

Panienka z okienka.
Starodawny roeaesik 

17) —o— (Ciąg dalszy).
Tylko chmury, czarno podarte, przesuwały się 

nad nim, jakby płaczki wiejące długimi kirami, — tyl
ko księżyc przypatrywał mu się swojem okiem, okrą- 
głem od podziwu i przerażenia, — tylko wicher ję
czał nad nim przeciągle i , z jękiem tym prze
leciawszy pola, uderzał na morze, chwiał okrętami, 
stojącymi w zatoce Puckiej, targał ich liny i flagi, aż 
marynarze współzbudzeni przewracali się na twar
dych deskach, żegnali się znakiem krzyża i' mó
wili:

— Jak też ten wiater osobliwszo zawodzi! Richtig 
tak, jakby nad kim desperował.

III.
Cudowne odkrycie.

Nazajutrz Dom Bursztynowy pozostał długo 
zamknięty — zaklęty — niedostępny.

Już od rana, co prawda, krążyły głuche wieści 
o jakiemś tragicznem zakończeniu nocnej przygody. 
Wszakże nikt nie wiedział na pewno, co się stało. 
Z ganków i okien sąsiednich kamienic setki oczów, 
setki uszów zwracały się t -m nieustannie, dla pod
chwycenia jakiejś oznaki tub odgłosu. Kupki prze
chodniów stały z głową zadartą, wpatrując się w ka
mienny pierścień. Ale pierścień był ciągle pusty, w 
źadnem / okien nikt się nie pokazywał, żaden jęk, 
*mi krzyk, ani najlżejszy nawet szmer nic dochodził

przypuszczają jen. Pawels, zdaje się, będzie prze
ciąga»! rokowania, ażeby sprawę tę rzeczywiście prze
kazać Radzie Ligi Narodów, gdyż przez tosamo 
Niemcy zyskują na czasie w dalszem uzbrojeniu.

Rozłam wśród nacjonalistów niemieckich.
Berlin. Sensacją dnia dzisiejszego jest rozłam 

w stronnictwie nacjonalistycznem. Odłam nacjonali
stów, którego przywódcą jest b. min. Loebeli oderwał 
się od grupy nacjonalistycznej hr. Seydlitz-Zandrow- 
skiego. Grupa ta nie uznaje traktatu wersalskiego, 
a wraz z nim i paktów Locarna. lir. Seydlitz-Zan- 
drowski oświadczył, że grupa jego była i pozostanie 
wierną dynastji Hohenzollernów. To też grupa jego 
zwalczać będzie politykę wypełniania traktatu wer
salskiego i dlatego nie chce nic słyszeć o Locarnie i 
Genewie.

Jak z tego widać hr. Seydlitz jest szczerszym od » 
min. Loebella, który za cenę objęcia rządów w państwie 
gotów jest uznać traktat wersalski i politykę Locarna.

Z Polski.
Zmiany w rządzie polskim.

Warszawa. Pan Prezydent Rzeczypospoli
tej podpisał 9. stycznia b. r. dwa następujące de
krety:

1) Do Pana Profesora Kazimierza Bartla, Mini
stra-kierownika Ministerstwa Wyznań Religijnych i 
Oświecenie Publicznego w Warszawie.

Zwalniam Pana z poruczonego mu kierownictwa 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu- 
bicznego. Warszawa, 9. stycznia 1927 r. Prezydent 
Ignacy Mościcki. Prezes Rady Ministrów Jozef Pił
sudski.

2) Do Pana Senatora Doktora Gustawa Dobłuc
kiego w Warszawie.

Mianuję Pana Ministrem Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego. Warszawa, 9. stycznia 
1927 r. Prezydent Ignacy Mościcki. Prezes Rady 
Ministrów Józef Piłsudski.

Straszne rozmiary grypy we Francji i Alzacji.
Paryż. Epidemja grypy przybiera w Francji za

straszające rozmiary. Ilość zmarłych przewyższa znacz
nie cyfry z roku 1918, kiedy przez Francję przeszła 
ostatnia fala grypy. W Departamencie Nievre około 30 
proc. ludności zachorowało na grypę. W Paryżu wy
padki śmierci są tak liczne, że wyczerpały się wszyst
kie zapasy trumien. Fabryki trumien pracują na dwie 
zmiany, mimo to nie mogą sprostać smutnym zamó
wieniom.

Strassburg. W okręgu przemysłowym ałzacko- 
lotaryńskim szerzy się w gwałtowny sposób hiszpanka. 
W Strassburgu zachorowało na hiszpankę 28.000 ludzi.

Ręka Moskwy w Chinach.
Londyn. Pisma angielskie wskazują Rosją Sc 

wiecką, jako inspiratorkę obecnych antyangielskich roz
ruchów chińskich w Hankou.

Times stwierdza:
— Od pewnego czasu specjalna komisja Rządu Kan- 

tońskiego i narodowej armji chińskiej bawi w Moskwie 
i obraduje z Rządem Sowieckim w sprawach technicz
nych i wojskowych, oraz z międzynarodówką komuni
styczna w sprawie komunistycznych metod propagan
dowych. Komisje te zapoznają się z organizacją ustro
ju Rosji Sowieckiej. W Komisariacie Spraw Zagr. w 
Moskwie oświadczono sprawozdawcy Timesa, ü so
wieccy oficerowie są czynni w armji Rządu Kantońskie- 
go tylko jako prywatni ochotnicy.

Radjo-telefon pomiędzy Londynem a Nowym 
Jorkiem.

Londyn. Dzisiejszej ceremonii otwarcia bez
pośredniej komunikacji radjo-telefonicznej między 
Londynem a Nowym Jorkiem towarzyszyło ogrom
ne zainteresowanie po obu stronach oceanu atlan
tyckiego. Otwarcie rozpoczęto wymianą serde
cznych powitań między Sir Evelinem Murray, se
kretarzem generalnej dyrekcji poczt w Londynie, a 
p. Walterem Giffordem, dyrektorem sieci telefon!cz- 

• nej w Nowym Jorku.

z wnętrza, i choć niektórzy znajomi poruszali ko
łatką, nikt im nie otwieraL Już kumoszki zaczęły 
szeptać, że majster Johann wszystkich pozabijał i 
sam się powiesił.

Dopiero po południu dobiła się tam pani Flora, 
która zawsze i na wszystko miała swoje sposoby.

Trochę popukawszy, zaczęła wołać:
— Mina, otwieraj! Bo ja niosę dryjakiew dla pa 

na konzula.
Zaraz klucz zgrzytnął, drzwi troszkę się uchy

liły, wyjrzała z nich przerażona twarz Miny. Wdo
wa tak zgrabnie wparła się w tę szparę, że sługa 
musiała ją wpuścić do sieni, ale natychmiast drzwi 
napowrót zamknęła.

—• Meister nie każe nikogo puszczać i okrutnie 
sierdzi się, co tam tyle narodu stoi. Ach! — mówiła 
dalej, podnosząc do nieba ręce. — Ach! Co się to 
u nas porobiło!

— Czy meistu- leży?
— Nie, chodzi po swojej komorze, tam na dru

gim trepie, od podwórka, bo nie chce patrzeć na te 
ludzie, co mu dom napastują.

— Wiem, że porąban. Czy ta rana zła?
— Pono nie. Balwierz opatrował i śmiał się, i 

gadał, że za dniów pięć abo sześć meist er będzie 
zdrów. Ale zawdy biedny syka z bólu.

A frajlcin Hedwiga czy już wie, że pan Ka
źmierz nieżyw?

A jakże, wie! Meister zara jej to gadał, i ten 
paskudny Kornelius chwalił sie przed nią, że go 
zabił. Oj, szkoda frejbitterai Nieładnie to było, że
wykradał pannę Hedwigę, meist er miał racie, że ją

gonił, meister ma zawdy rację, ale po co ten Ca
lender go zabijał? Taki gładki kawaler! Taki szczo
dry pan! .

Przez czas, gdy Mina utyskiwała, pam biorą, 
nic nie odpowiadając, szła szybko po krętych scho
dach. Stanąwszy na drugiem piętrze, wtargnęła bez 
namysłu do sypialni majstra Johanna.

Ten po swojej pięknej komnacie chodził ciężkim 
rokiem, cały nachmurzony; za każdym nawrotem 
irzyprzystawał i popijał piwa ze szklenicy, stojącej 
>od oknem. Kabat miał nadziany tylko na jedno 
amię. Lewa ręka, wpół obnażona, była u ramienia 
powinięta chustami.

Na widok pięknej wdowy,
:abat naciągać na piersi.

— Herr Gott! A jakoważ 
a się wstydam.

— Nie wstydaj się Waszeć. 
ala. Chory medyków się nie w»v— 
nedyk. co przynosi Waszeci cudowną dryjakiew 
any. Dawaj Wasze rękę. Cóż, bardzo boli
- Boleć, boli. Co Örawda, balwierz gadał, ,ako 

fruby rękaw mię salwował i j^ko mc niema nad>u. 
lanego. Wszelako to rżnie i M^cze d]abełme.

- Ale bo to te balwierze zawsze do maści na- 
dadą różnych papryko w i chrzanów, byle — jako 
mówią — złe wypalić, la Waszeć chcę kurować po 
labsku Mam' tu plasterek turecki, co w mm jest i 
łalsamus mekkański i one różne styraksy takie, że 
ak przyłoży na rękę, to iakbv ręką Odjął. Siadaj 
Pasze, pokaż, nieboraku, rękę.

(O** da!y,$y nastapft

zmieszał się, zaczął

to siurpryza! A no.

Ja tu jako do szpi- 
wstyda, a ja : zisia 

i *-ł-5 na
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Wtorek 11. stycznia 1927 r. Rzymsko-kat.: 
Hygina. — Grecko-kat.: Teodozya prep. — So wian- 
ski: Chwalibóg.

Tworzenie wielkich miast na Śląsku Opolskim.
Z dniem 1. stycznia 1927 roku weszła w życie 

Uchwalona przez sejm pruski ustawa, dotycząca po
większenia kilku miast powiatowych na Śląsku O- 
polskim przez przyłączenie do nich okolicznych 
gmin. .

Bytom otrzymał gminę Rozbark i rozbarski 
dwór. Resztę dworu Wielkich Piekar oraz resztę 
dworu radzionkowskiego. Rozbark ma 20 036 miesz
kańców, reszta dworu piekarskiego 283, dworu ra
dzionkowskiego 58. Bytom sam liczy 65 636 miesz« 
kańców, Rozbark z dworem i reszty wymienionych 
dworów 24 036, przeto Wielki Bytom ma 89 672 
mieszkańców. Obszar miasta powiększył się przez 
przyłączenie gmin o okrągłe 1000 hektarów.

Gliwice liczyło w dniu 1. grudnia 1926 roku 
84 624 mieszkańców. Do tej liczby dochodzi i So
śnica z dworem 7639 mieszkańców, Wójtowawies 
3930, Ligota-Zabrze 2273, Zermica 2160 mieszkań
ców. Oliwce liczy przeto po przyłączeniu 100 626 
mieszkańców. — Obszar miasta wynosi po przyłą
czeniu 5574 hektarów. .

Zabrze otrzymało Maciejów, Zaborze i Bisku
pice, gminy dobrze rozbudowane i posiadające roz
budowane komunalne urządzenia i zakłady przyno
szące wysokie podatki. Miasto Zabrze liczyło przed 
przyłączeniu 75 000 mieszkańców. Po przyłączeniu 
Zabrze ma 124 500 mieszkańców.

Racibórz otrzyma przyrost ludności o 8000 
osób, a gminy następujące: Ostróg, z gminy oraz
dworu Studzienna kilkanaście parcel, tak samo od 
zamku raciborskiego i ocickiego, wreszcie od dwo
ru staro wiejskiego i proszowickiego. Po przyłącze
niu miasto Racibórz będzie mieć 51,344 mieszkań
ców.

Obuwie podrożeje.
W Frankfurcie nad Menem odbyło s;ę zebranie 

głównego wydziału związku fabrykantów obuwia i 
cholew. Pomiędzy innemi uchwałami uchwalono 
wysłać do członków okólnik, w którym fabrykanci 
zostaną wezwani do rewizji cen za obuwie. Zda
niem wydziału związku rewizja cen jest konieczjia 
wskutek podwyższenia zarobków w przemyśle obu
wniczym. W prostej mowie znaczy to, że fabrykanci 
zaprowadzą wyższe ceny za buty i trzewiki.

Śląsk opolski
W sprawie badania koni przechodzących granicę.

Bytom. Termin badania koni przechodzących 
granicę polsko-niemiecką, a pochodzących ze stro
ny polskiej — przez powiatowego lekarza wetery
naryjnego dla miejscowości Bytom na rok 1927 wy
znaczony jest na każdą pierwszą środę w miesiącu 
od 8—12 na północnym placu w Bytomiu. Wobec 
tego wchodzą w rachubę następujące dni: 3. lutego,
2. marca, 6. kwietnia, 4. maja, 1. czerwca, 6. lip ca.
3. sierpnia, 7. września, 5. października, 2 listopada 
i 7. grudnia.

Samobójstwo kobiety.
Bytom. Zamieszkała przy ulicy Długiej (Lange- 

stras.se) zamężna Lech mannowa targnęła się na wła
sne życie. Lachmannowa rzuciła się do stawu w 
parku miejskim i utonęła. Zwłoki wydobyła straż 
ogniowa. Przyczyny samobójstwa nie stwierdzono.

Dwa śmiertelne wypadki podczas pracy.
Bytom. W bytomskiej lecznicy gwareckiej 

zmarł górnik Jan Smolarczyk z Rokitnicy wskutek 
okaleczeń, doznanych podczas pracy zawodowej. —

W tej samej lecznicy zmarł robotnik fed runko wy 
Jan Piech z Radzionkowa, który pracował na ko
palni Jir. Johanny“.

Zuchwały napad rabunkowy.
Zabrze. W odcinku zabrsko-rudzkim, dokonali 

nieznani sprawcy napadu rabunkowego na szosie 
pomiędzy Paniówkami a Kończycami na przejeżdża
jące smochodem osoby kasjera Sławiką Leona i ka
sjerkę Potrawową Elfrydę, z hurtowni towarowej z 
Nowej Wsi, oraz na szofera Weissa Pawła, którym 
zrabowali pobrane pieniądze na ogólną sumę 
około 36 000 złotych. Napadu dokonali w ten sposób 
że sprawcy, z których jeden miai być ubrany w 
mundurze przodownika Policji Woj. SI., a drugi w 
mundurze strażnika celnego, w chwili, gdy autu się 
ku nim zbliżało, dali znak kieszonkową lampką elek
tryczną do zatrzymania się, co też szofer zauwa
żywszy, będąc zdania, że ma z kontrolerami celny
mi do czynienia, auto zatrzymał. — Natychmiast po 
zatrzymaniu samochodu przez szofera, dostąpili on aj 
bandyci do auta, z których jeden, a to osobnik w 
mundurze policjanta, oznajmiwszy, że przedsiębiorą 
rewizję, polecili pasażerom wysiadać. W tej chwili 
jeden z nich zawołał głośno: „Panie zawiadowco,
chodźcie tutaj, poczem ku nim z przodu wystąpił 
trzeci osobnik w ubraniu cy wilnem. — Kasjer Sła- 
wik, wysiadając z samochodu, zabrał z sobą teczkę 
z inkasowanemi pieniądzmi w kwocie około 27 000 
złotych. W tej chwili przystąpił ku niemu osobnik 
w mundurze strażnika, który trzymaną przez tegoż 
pod pachą teczkę z pieniądzmi wyciągnął. Gdy 
kasjer Sławik stojąc w obronie teczki nie chciał ze
zwolić na odebranie sobie tejże, przystąpił ku niemu 
osobnik w mundurze policjanta, a przyłożywszy 
mu browning do głowy kazał mu trzymać ręce w 
górę. Osobnik w mundurze strażnika celnego po 
wyrwaniu kasjerowi teczki z pieniądzmi, zapytał się 
go, gdzie jest druga teczka, a gdy od Sławika od
powiedzi w tym kierunku nie otrzymał, udał się do 
samochodu i wezwał szofera, oraz znajdującą się 
tam jeszcze kasjerkę Potrawową do wysiadania. 
Gdy kasjerka wysiadając z auta zabrała z sobą ró
wnież teczkę z pieniędzmi w kwocie około 9000 zł. 
dostąpił do niej w tej chwili jeden z bandytów, który 
teczkę tą z rąk jej wyrwał. — Po odebraniu teczek 
poszkodowanym, sprawcy przeprowadzili jeszcze 
rewizję samochodu. — Jeden z nich uszkodził motor 
i światło samochodu, a to w tym celu, by uniemoż
liwić spieszny pościg za nimi. — Wszyscy ze spraw
ców uzbrojeni byli w broń palną. Sprawcy po do
konanym rabunku odeszli w kierunku Paniówek,

Zasadzenie bluźnlercy.
Zabrze. Przed powiększonym sądem ławni

czym odpowiadał czeladnik rzeźnicki Franciszek 
Kos. Akt oskarżenia zarzucił podsądnemu bluźnler- 
stwo, ośmieszanie urządzeń kościelnych oraz wy
wołanie publicznego zgorszenia. Rozprawa odbyła 
się przy zamkniętych drzwiach. Oskarżony, który 
obecnie odsiaduje 7-miesięczną karę więzienną, zo
stał skazany na dodatkową karę, wynoszącą 5 mie
sięcy wiezienia.

Zabity przez samochód ciężarowy.
Zabrze. Na ulicy Luizy zdarzył się śmiertelny 

wypadek. Samochód ciężarowy Górnośląskiego Bro
waru przejechał 15-1 etui ego Brunona Behra, syna 
kościelnego Gustawa Behra. Chłopiec wyzionął du
cha, nie odzyskawszy przytomności.

Obchód gwiazdkowy dla wdów i sierót.
Strzelce. W święto „Trzech Króli“ odbyła się 

w Strzelcach piękna uroczystość gwiazdkowa dla 
wdów i sierót powiatu strzeleckiego. O godzinie 
4-tej po południu zebrały się wdowy z dziećmi na 
sali w „Bürgerhof“. Uroczystość zagaił p. Witkow
ski, dyrektor strzeleckiego Banku Ludowego po
chwaleniem Pana Boga. W krótkich słowach wska: 
zał na cel uroczystości. Zaśpiewano wspólnie pieśń

„Dzisia! w Betleem". Przemówienie okolicznościom 
we wygłosił p. Jankowski, który pomiędzy innen) 
wskazał na to, że staraniem Związku Polaków za-, 
wiązały się w poszczególnych powiatach Komitety 
Gwiazdkowe, celem sprawienia uciechy biednym 
naszym wdowom i sierotom. Taki Komitet zawiązał 
się i w Strzelcach. Dzięki szczodrej ręki tutejszego 
Banku Ludowego był nasz Komitet Gwiazdkowy w 
stanie urządzić dla wdów i sierót niniejszą uroczy- j 
stość i wręczyć wdowom i sierotom podarki. Mów
ca w dalszym ciągu swego przemówienia wyraził 
nadzieję, że mimo ciężkich warunków, w jakich ży
jemy, lud nasz nie utraci wiary w lepszą przyszłość. 
Po przemówieniu odśpiewano razem pieśń „Wśród 
nocnej ciszy“. Następnie młodzież odegrała teatrzyk. 
Po teatrze nastąpiło obdarowanie wdów i sierót. 
Każda wdowa odebrała podarek dla siebie i dla- 
swych dzieci. Trudno tu opisać radości biednych 
naszych wdów. Łzy, jakie stanęły w oczach jednej 
i drugiej, mówiły więcej, niż człowiek opisać jest w 
stanie. Jedna z wdów wypowiedziała wierszowane 
pedziękowan e za otrzymane podarki. P. Jankow
ski w imieniu Związku Polaków oraz w imieniu 
wszystkich obdarowanych złożył serdeczne podzię
kowanie ofiarodawcom, jak Zarządowi i Radzie 
Nadzorczej Banku Ludowego oraz amatorom, Któ
rzy prze odegranie teatru przyczynili się do upięk
szenia uroczystości. Przez odśpiewanie pieśni „Ser
deczna Matko“ zakończono uroczystość.

Uczestnik.
Oskarżony położył się do snu na sali rozpraw 

sadowych.
Opole. Przed tutejszym sądem miał odpowia

dać niejaki Pohl z Charlottenburgu, który swego 
czasu wyłamał się z zakładu karnego w Brzegu. 
Pohl miał odpowiadać za popełnienie kilku napadów 
rabunkowych. Na rozprawie sądowej oświadczył z 
wielką swadą, że jest kilkakrotnie koronwanym 
prokuratorem z Indii. „Szanowny panie podkolego“ 
— z temi słowy oskarżony zwrócił się do prokura
tora — „w wielkim Moabicie mam najlepsze znajo
mości. Pan- możesz zrobić świetną karierę, jeśli po
zwolisz, że teraz przedrzemnę się tu na tej ławie“. 
Jak rzekł, tak zrołrł! Natychmiast Pohl położył się 
na ławie oskarżonych i zapadł w głęboki sen. Po
nieważ członkowie trybunału nie mogli dać sobie 
rady z „dziwakiem“, przeto termin odroczono.

Zakonnik otrzymał medal ratunkowy.
Olesno. Student inż. St. Marusczyk z Prus 

Wschodnich wyratował od utonięcia pewnego czło
wieka z narażeniem własnego życia. Wypadek zda
rzył się we Wrocławiu dnia 13. czerwca 1926 roku. 
Kilka dni później student Marusczyk wstąpił do kla
sztoru franciszkańskiego w Borkach w powiecie 
oleskim. W tych dniach przybył do klasztoru na
czelnik powiatowy i wręczył byłemu studentowi 
medal ratunkowy. Marusczyk zaniechał studiów na 
politechnice, ponieważ poczuł pociąg do życia klasz
tornego.

Województwo śląskie.
Samobójstwo.

Król. Huta. Podczas jednej z ostatnich nocy po
wiesił się w krzakach na górze Redena w Król. Hu
cie, niejaki Wieczorek Jan, ur. 21. II. 1885 r. w Bo
gucicach, pow. Katowice, ostatnio zamieszkały w 
Małej Dąbrówce. Powodem samobójstwa były nie
snaski rodzinne.

Wiercenie nowego szybu.
Dąbrówką Wielka, pow. świętochlowicki. Na 

obszarze gminy naszej przy ulicy Kościuszki Spółka 
„Hohenlohe“ przystąpiła do wydobywania kruszcu 
oraz galmanu, a w danym razie także rudy cynko
wej. Szyb wybito 35 metrów głęboki. NoWa kopal
nia ma otrzymać nazwę „Olga“.

Meile eignerin5C.lKt.fA
Bpj przez komisje lekarskie potwierdzono. __

operacji, bez przeszkody zawodowej. ## 
taK że sami lekarze i swoje rodziny dawaią przez nas leuyc. 

lubiiczne podziękowania tamtejszej okolicy:
„Hermes lekarskiemu zakładowi dla ortopedycznej o leczenia rup- 

tury w Hamburgu, potwierdzam, że moje cierpienia zostały przez Pańska 
metodę zupejnie wyleczone. Mogę teraz wszystkie roboty bez uciążliwości 
wykonywać. P. H'ldebrandt, Halbendorf i Schl., 27. 8. 26. Takie same. 
W. Wiłlmer, Wohlau. 12. 7. 26. Takie same, P, Worisohken, Tscherneg- 
gosda, 24.7. 26. Przeszło 100 urzędowo poświadczonych świadectw leża u nas. 
Godziny rozmów naszego aprob, specjalnie wykształconego zaufan. lekarza: 
w Bytomiu* Hotel Hohenzo lern piątek 14. stycznia przed połud. od 9—1 

po południu od 2—7' ,
W Zabrzu* Hotel Kochmann, sobota 15. stycznia przed południem od 9—1 

po południu od 2—7% ....
* Oliwkach* Bahnhofshotel, niedziela 16. stycznia przed połudn. od 9—2 

»•Hermes*1 Aerztliches Institut für orthopädische Bruchbehandlung 
Hamburg, Esplanade 6 (Dr. H. L Meyer).

Ostrzegamy przed fuszerami, którzy próbują nas naśladować, mimo 
»ni wcale w tej rzeczy jądra nie znają.

j A
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litujcie za naszą gazetą!
#i>€M^fti#0iaia#B#Bi####O(#^|#ft#########OO##O##O###4

1 Poszukuje się
1 przodownika (żonaty) 

70 kosiarzy, 15 dziewcząt 
i 2 parooczaków, tylko 
wieśniaków, przy wyso
kich zarobkach i akordzie. 
Zgłosz. do H, Piechazki, 
Aloertshof bei Berlin, Host 
Rüdnitz.

iatlMEfS
Bytom 0.»S.

ulica Tarnogbrska43 
w domu mistrza piekare 
kiego Kuballa, — poleca
BUDZIKI

14 dni chodzące.
Regulatory
srecrne zegarki remont

Masywne słotę 
pierścionki ślubne
ako tez wezelk. towary 
słota i srebrne oraz o 
katary i binokle poleca 
po ęenacb j#k najtańszych

■WM Zieh. M.—17. Januar

Wohlfahrts-
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Lose zu 1»° M.

Honet-

I.W. 1.

im i. w.»

QlllcKstirlefergM
I loniert »oi vorscttlofl l»utc«dwi ul IW.

ln allen durch P skate kennt
lichen Verkaufsstellen und bei

H. (Kröger*«
Bankgeschett

Berlin W», MedrlthitreBo 198/1»! 
Postecheek konto Berlin 816

K^j|j*Tel.: Mei-kur^aaMtiMI
In Betsthen 0.-8. bei Doinorownky 

Lotterie-Einachurer.

Jeżeli was męczy 
k aszel lub duszność
uźyw. tylko aptek. Nothmannn cyprysowych

KROPEL PECTYL
przeciw kaszlowi. Będziecie zadziwieni 
szybką i skuteczną ulgą po użyciu 10 kropli 
tego lekarstwa, gdyż „Pectyl*' jest najlep
szym środkiem na kaszel, cierpienia płuc, 
i astmę. Radzę używać tylko J’eotyl“. 
Wiele podziękowań, których dla braku 
miejsca nie można umieścić, świadczy 

o skuteczności tych kropli.
Cena za '!, butelkę 4.50 mk. zł., za V* bu
telkę 3.- mk. zł. Na 1 całkowitą kurację 
potrzeba 6 V. butelek. „Pectyl“ jest do 

nabycia we wszystkich aptekach.

Bśbliiki i Katechizmy
miłe I duże

poleca Księgarnia nakładowa „Katolika*
w 63y8omluJ (öeuth-<m O..S«)

pfiwiimpii—mmmmmm
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inwenturowej
wyprzedaży

po znacznych cenach
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-apse, czysta wełna
130 cm szerokie 
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metr 3.95

Jedwabie oralne „Helvetia"
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Tatet na suknie
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Materje .Affenhaut
140 cm szer. 
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Grepelm do prania
100 cm szeroki
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1 1 rowych metr 11U U

Poszwy
i szerokość poduszki

I Metr 78, 68, 48 fen

Płótnana sf-
Półpłótna, 140 cm szer.

metr

konfekcja damska znacznie niżej ceny
Płaszcze welurowe

przepiękne fasony 1*4*. 15

Płaszcze-Seal

%% sukni damskich | | Większe paltota dziecięce
Kreoelin pralny 3.50 z czy»tej wełnianej materji „Affenhaut*

Sprzedał większych llołcl zastrzelona.

8.75 
Kaftaniki=Seal

pr mm bytom, rynek

OD REDAKCJI.
Panu O. w Żernlcy! Zmniejszenie renty nastą

piło na podstawie ustawy z dnia 1. lipca 1926 r. 
Odpowiednie orzeczenia zapewne Pan otrzymał, 
Celem dokładnego zbadania prosimy przesłać nam 
to orzeczenie. Jeżeli choroby sie powiększyły, na
leży w ciągu trzech miesięcy stawić wniosek o 
podwyższenie pobieranej renty. Podanie musi je
dnakowoż być potwierdzone orzeczeniem lekarza. 
Z tgo powodu radzimy udać się do lekarza i dać sie 
zbadać na wlaswe kostU. Atest, faM Pan otrzyma,

należy razem z wnioskiem o wyższą rentę przesłać 
do półki Zawodowej (Berufsgenossenschaft).

Odpowiedzi Biura Obrony Prawnej Katolika.
Panu R. w Solami. Pobyt rodziny w Niemczech 

lest zależny od pozwolenia regencji. Jeżeli rodzina 
takiego pozwolenia nie posiada, to mie:scowa policja 
może ową rodzinę bezwzględnie na granicę odpro
wadzić 1 oddać w ręce urzędników granicznych te
go państwa, którego obywatelstwo rodzina po
siada.

BIURO PORADY I OBRONY PRAWNEJ
dla czytelników „Katolika^ i „Katolika Codzienne
go*4, oraz dla Polaków z ^aska opolskiego otwarte 

yy Bytomiu
w „Katoliku“ we wiórki, środy i piątki od godziny 
& rano do 3. po południu bez przerwy. 

W Strzelcach
w domu Banku Ludowego w każda środę przed po-

h,dnkm' KATOLIK,
Sp. wyd. i ogr. por.



Przepowiednie na rok 1927.
Co mówią gwiazdy?

Ostatnie tygodnie grudnia są zawsze głównym se
zonem dla proroków wszelkiego rodzaju. Astrologo
wie jasnowidzący na wyścigi usiłują uchylić zasłonę, 
która pokrywa najbliższą przyszłość. Szczególnie licz
ne w tym roku są przepoweindie, zestawiane z gwiazd. 
Angielscy, francuscy i niemieccy astrologowie zgodnie 
przepowiadają przewrót w Rosji. Według tych prze
powiedni, Rosję oczekuje krwawa rewolucja, która 
uczyni los kraju niepewnym na całe lata, dopóki ustale
nie się nowego burżuazyjnego rządu nie przywróci 
porządku.

Dalej, astrolog niemiecki Paulus, przepowiada, że 
W roku 1927 Niemcy nawiążą przyjazne stosunki z 
Szwajcarią, Polską, Szwecją i Austria. Niepomyślna 
gwiazda ma w nowym roku rządzić losami Anglji. 
Amerykanin Withcomb przepowiada strajk, który spa
raliżuje na dłuższy okres czasu przemysł kraju, oraz 
prorokuje straszliwą katastrofę giełdową. Francuski 
astrolog Andoux, zapowiada wojskową rewoltę w In
diach. Stłumienie tej rewolty będzie kosztowało An
glię mnóstwo pieniędzy i nie przyniesie jej definityw
nego zwycięstwa. W ciągu roku nawiedzi Anglię 
straszliwa eksplozja kopalni, która pochłonie cały sze
reg ofiar w ludziach. Wszystkie te nieszczęścia w 
pierwszym rzędzie przypisywane są wpływowi pla
nety Saturna.

O wiele pomyślniejsze są wróżby Francji, o ile 
mamy wierzyć francuskim astrologom. Zapowiadają 
oni dalszy wzrost kursu franka. Pewien francuski in
żynier dokona wynalazku epokowego w dziedzinie prze
mysłu elektrycznego i sprowadzi przez to przewrót w 
tej dziedzinie.

Przepowiednie na r. 1927 z almanachu Moore a.
Almanach starego Moore‘a, jeszcze tak bardzo po

pularny w Anglji, który przepowiedział ściśle datę 
strajku generalnego na rok ubiegły, przewiduje na rok 
bieżący całą serję wydarzeń nieszczęśliwych.

Na styczeń zapowiada on zgon jednego z angiel
skich przywódców socjalistycznych, oraz poważną cho
robę pewnego księcia, bliskiego krewnego króla an
gielskiego.

W lutym przewidywane są zamieszki w Australii.
W maju należy oczekiwać powstania pewnego 

narodu.
W lipcu bunt w Indjach wystąpi w ostrej formie, a 

Francja będzie się starała uwolnić od swych zobo
wiązań.

Sierpień będzie miesiącem komunistycznego zama
chu stanu, który na razie się nie powiedzie, a stanie się 
groźnym we wrześniu wskutek bezpośredniej akcji ze 
strony Rosji.

W listopadzie Europa zagrożona będzie wojną.
A wreszcie almanach Moore'a zapowiada, że w ro

ku bieżącym traktat locarneński będzie miał żałosne 
zakończenie.

Jedynemi wydarzeniami szczęśliwemi, które będą 
w stanie ukoić obawy dobrych i lojalnych poddanych 
króla anigelskiego, jest zmiana, łatwa do przewidzenia 
w rodzinie księcia i księżnej Yorku.

Jeszcze jedna przepowiednia na rok bieżący.
Prasa berlińska publikuje przepowiednie uznanego 

tam profesora nauk okultystycznych i astrologa — Ra
deckiego. który postawił następujące horoskopy na rok 
bieżący:

..Monarchiści niemieccy będą się starali zagarnąć 
władzę, próby ich spełzną na niczem. Niemcy zawrą 
cały szereg traktatów międzynarodowych. Możliwa 
jest zmiana rządu. Serja skandalów finansowych, któ
re w roku ubiegłym narobiły tyle hałasu, nie została 
jeszcze wyczerpana.

Należy przewidywać zorganizowanie nowych kon
cernów. Pozatem nastąpi okres zamachów, które nie 
będą miały poważniejszych skutków. Wielkie odkry
cia w dziedzinie chemicznej. W medycynie zostaną od
kryte nowe środki przeciwko śpiączce ł malarji. Świe
tny rozwój homeopatji.

Francie czeka nowa wojna w Marokko. Konflikt z 
Anglją. F rancja próbuje nawiązać przymierze z Niem
cami przeciwko wspólnemu wrogowi na wschodzie. Za
mach na życie Poincarego.

O przyszłych losach Włoch prof. Radecki pisze:
Ostry kryzys. Mussolini padnie ofiarą nowego za

machu, tym razem bardzo poważnego.
O Rosji astrolog berliński powiada, że w roku 1927 

zwróci ona na siebie kilkakrotnie uwagę całego świata. 
Bolszewizm padnie. Nowa Rosja wystąpi przeciwko 
Rumunji. zajmie Besarabję i Bałkany.

Horoskopy Anglji przedstawiają się według prof. 
Radeckiego w ten sposób:

Anglja odseparuje się zaupełnie od ogólnej polityki 
Europejskiej, Brzegi Anglji, Islandii i Niemiec padną 
ofiarą straszliwej powodzi. Lwia część angielskiej flo
ty zginie wskutek tej katastrofy.

Horoskopy prof. Radeckiego wywołały pewne po
noszenie nietylko w Berlinie, lecz i w innych stolicach 

;eampdskich,> *

DODATEK« Wtorek, ania 11. stycznia 1927 r.

Bezczenne zachowanie się pruskich urzędów 
wobec zażaleń mniejszości narodowych.

W „Kulturwehr“ nr. 12/26 ukazał się ciekawy 
artykuł, który ze względu na aktualność i waż
ność w tłumaczeniu na łamach naszego organu 
podajemy.

Zdarza się nieomal codziennie, że członkowie 
mniejszości polskiej otrzymują z wrogich nam kół nie
mieckich anonimowe pisma, w których pod groźbą te- 
roru, mordu i zabójstwa wzywa ich się, by wyparli się 
swych przekonań narodowych i by wycofali dzieci 
swe z polskich szkółek mniejszościowych a nawet by 
opuścili ojcowską glebę. Bardzo liczne mamy wypad
ki, w których nasi rodacy musieli, chcąc ratować po- 
prostu swe życie, uchodzić chyłkiem w nocy, opusz
czając swoją chudobę, swój majątek, miejsce zamie
szkania, ponosząc nieocenione straty materialne i 
gdzieś na tułaczce stwarzać musieli sobie nową egzy
stencję. Przed niedawnym czasem zdarzył się fakt 
taki a mianowicie: — kilku członków mniejszości pol
skiej w Sorowski (powiat Oleśno na G. Śląsku), otrzy
mało pisma zawierające groźby, wzywające :ch do 
wyrzeczenia się polskiego poczucia narodowego, do 
opuszczenia miejsca zamieszkania Sorowski pod groź
bą zastrzelenia w razie nieusłuchania wezwania. Pi
smo to oprócz już wymienionych gróźb nosi pieczątkę 
urzędową z napisem „Gutsvorstand Sorowski „Kreis 
(Rosenberg) Lublinitz“. (Lubliniec w Polsce — należał 
przed rozdziałem G. Śląska do Polski. Skorowski — 
Zborowski należało przed rozdziałem O. Śląska do po
wiatu lublinieckiego, obecnie należy do powiatu Oleśno 
(Rosenberg). Widocznie naszym niemieckim przeci
wnikom zdaje się każdy środek do osiągnięcia celów 
haniebnych wobec członków mniejszości polskiej za 
dozwolony i prawy, byleby tylko służył do sterroryzo
wania i do germanizacji naszego ludu polskiego. Jak 
zachowują się w takich wypadkach pruskie urzędy, 
pruskie władze policyjne? czy członkowie mniejszości 
narodowych znajdują u nich odpowiednią opiekę a 
sprawcy odpowiednią i sprawiedliwą karę? Przedsta
wiciele mniejszości narodowych w sejmie pruskim pp. 
posłowie Baczewski i proboszcz Klimas niejednokro
tnie byli zniewoleni występować w tym kierunku w 
sejmie pruskim wnosić skargi i rząd państwowy od
nośnie interpelować. Równocześnie wskazujemy na 
interpelację 467 z 23. sierpnia 1925 r. — druk sejmu 
pruskiego Nr. 941 — posła Baczewskiego jako odpo
wiedź na powyższe zapytanie. Poseł Baczewski w 
tej interpelacji wywodzi, podając nadzwyczaj charak
terystyczny wypadek, który przedłożony został r.ad- 
prokuratorji w Elblągu (Prusy Wschodnie) w sprawie 
karnej (F. 521) 25. w tłumaczeniu co następuje:

„Częstokroć bywają członkowie mniejszości pol
skiej Prus Wschodnich, przedewszystkiem mężowie 
zaufania przez specjalne do tego organizowane n- 
dy napadani, bici lub grozi im się zabiciem. W ka
żdym poszczególnym wypadku prokuratoria Jo- 
tychczas nie dopisała. Jeżeli się podaje nazwiska 
zbrodniarzy to celem uniewinnienia os' rżonych 
przekręca lub przeinacza się zajścia, aby móc za
wiesić dalsze postępowanie. Jeżeli natomiast nie 
można podać nazwisk sprawców, to ze strony pro
kuratorii nie będzie nic czynione, celem wyk ycia 
sprawców. Postępowanie bywa zawieszone z krót
kim zaznaczeniem, że sprawców nie zdołano wyśle
dzić. Jeżeli do aktu oskarżenia dołącza się mate
riał dowodowy, to „znika“ takowy z akt sądowych. 
Poniżej przedstawiam następujący wypadek:“
W dalszym ciągu wskazujemy na interpelację Nr. 

701, z dnia 18. grudnia 1925 r. — druk sejmu pruskiego 
nr. 1896 posła proboszcza Klimasa, który między inne- | 
mi w tłumaczeniu wywodzi: i

„Sobotta (górnik z Turza powiat raciborski) jak 
też i inni członkowie mniejszości polskiej otrzymywali 
już częściej listy z pogróżkami. Jeśli władze państwo- < 
we wogóle w sprawy te wkraczały, to — jak i w po- i 
wyższym wypadku — zastanawiały śledztwo rychło ! 
po całkiem powierzchownych i pozbawionych bez
stronności badaniach, z tern uzasadnieniem, że piszą
cego list nie można było znaleźć.“

W(zeszycie 6 „Kulturwehr“ z czerwca 1926 r. str. j 
254 ff. umieściliśmy w artykule p. t.: „Metody do zwal
czania polskiego szkolnictwa mniejszościowego“ ulot
kę, którą otrzymali rodzice w Wielkim Dobrzyniu, po
wiat Opole, w dniu 16. maja 1926 r. w formie przesyłki 
pocztowej z pieczątką miejsca nadania w Opolu, izna- 
czoricj jako druki.“ Ulotka ta wzywała niemiecką lu
dność do walki przeciwko ludności polskiej i przeciw
ko szkole mniejszościowej w Wielkim Dobrzyniu w 
sposób zmierzający wyraźnie do zakłócenia spok )ju. 
Bliższe szczegóły znaleźć mogą czytelnicy w artykule 
w wyżej wymienionym zeszycie „Kulturwehr1*. Pismem 
z 5. czerwca 1926 r. przedłożył poseł na sejm pruski 
p. Baczewski ulotkę ową pruskiemu ministrowi nauki, 
sztuki i oświecenia w Berlinie. Dotychczas nie nastą- 1 
piło nic, coby wskazywało na to, że minister w kwe
stii W *>owział kroki biorące mniejszość nolska w cole-

kę. Nawet zwykłej odpowiedzi na pismo p. posła Ba-i 
czewskiego z 5. VI. 1926 r. nie raczył minister wysto-j 
sować. — Związek Polaków w Niemczech T. z. —| 
Dzielnica I. w Opolu zwróciła się w osobie swego kie
rownika p. Stefana Szczepaniaka w dniu 20. maja'. 
1926 r. w sprawie tejże ulotki z zażaleniem na podsta
wie artykułu 585 Konwencji Genewskiej z 15. maja 
1922 r. do Prezydenta Komisji Mieszanej dla G. Śląska 
w Katowicach. Z powołaniem na to zażalenie Nr. 675 
doniósł pismem z 20, lipca 1926 r. — znak aktu O. P.- 
III. Nr. 4763 — p. Nadprezydent Prowincji G. Śląskiej 
żalącemu się, że dochodzenia celem stwierdzenia re
daktora ulotki spełzły na liczeni. Tej samej treści od-j 
powiedź wystosował niemiecki urząd mniejszościowy) 
w Opolu pismem z 28. lipca 1926 r. — M. 426 do Pre-) 
zydenta Komisji Mieszanej w Katowicach. Dalsza in-i 
terwencja interpelującego, wystosowana 17. września 
1926 r. na zasadzie artykułu 149 Konwencji Genewskiej 
do Prezydenta Komisji Mieszanej, w której przede-) 
wszystkiem podkreślono pobłażliwość w rachubę 
wchodzących urzędów wzgl. urzędników, pozostała ró
wnież bez skutku. Rozporządzeniem z 19. październi
ka 1926 r. przekazał Prezydent Komisji Mieszanej in-) 
terpeluiącemu pismo niemieckiego Urzędu Mniejszo
ściowego w Opolu z 13. 10. 1926 r. — M. 577 —, we
dług którego wszelkie dalsze dochodzenia pruskich' 
urzędów w sprawie powyższej, pozostały bez skutku. 
Wobec takiego stanu rzeczy i uznając bezsensowność 
dochodzeń w dalszym zażaleniu, na zasadzie Konwen
cji Genewskiej interpelant zrzekł się dalszego przepro
wadzenia sprawy. Rezygnację w piśmie z 11. listopa
da 1926 r. skierowanego do Prezydenta Komisji Mie
szanej w Katowicach, interpelant następująco uzasadnił:

„Uderza nas, iż wszystkie dotychczasowe wy
niki dochodzeń są negatywne. Wydaje się, jakoby 
dochodzenia na poczcie w Opolu nie były przepro
wadzone. Nadawcę ulotek można by było stwier
dzić przez wywiad na poczcie, ponieważ ulotki te 
zostały masowo na poczcie do wysyłki oddane. W 
drukarniach w Opolu należało stwierdzić, czy ulot
ka nie została w jednej z nich drukowana. Wobec 
tego, nie możemy się przekonać o tern, żeby docho
dzenia wszelkie na zasadzie zażalenia uskutecznia
no z odpowiednią starannością i w przyspieszonym 
tempie. Wszystko to zasila nas w mniemaniu, że 
zażalenie nie zostało rzeczowo i z powagą zbadane. 
Ze względu na taki stan rzeczy, zrzekamy się dal-; 
szego przeprowadzenia zażalenia, ponieważ na pod-) 
stawie zrobionych doświadczeń przeprowadzenie 
dalsze zażalenia stałoby się niepotrzebnie przewle
kłym postępowaniem bez pozytywnego kiedyś wy
niku. W związku jednakże z wypadkiem stwier-i 
dzamy, że z powodu ulotki szkoła mniejszościowa) 
w Wielkim Dobrzyniu poniosła dotkliwe szkody.“
Pismo zrzekające się przeprowadzenia sprawy za

wiera gorzkie i poważne oskarżenia, które jednakże na 
zasadzie zrobionych doświadczeń, powyżej tylko po
wierzchownie wymienionych, są dostatecznie uzasa
dnione. Z powodu zupełnego niedomagania pruskich) 
urzędów wobec uprawnionych skarg i zażaleń znajdu
jących się w Prusach mniejszości narodowych, mniej-' 
szóści narodowe znajdują się bez opieki i wydane są’ 
terorowi niemieckiej ludności, a szczególnie na pastwę, 
tak zwanych „Nationale Verbände“, „Heimatschutz“) 
itp. Wobec tego też dziwić się nie potrzeba, że szkol
nictwo mniejszościowe w Prusach nie może się nale-j 
życie rozwinąć. W zeszycie 6, „Kulturwehr“ stwier
dzono w związku z ulotką ową na końcu artykułu, że, 
nie można wyrzec się mniemania, jakoby istniał fakt 
współwiny pruskich urzędów t. j., że urzędy współ
działają w zwalczaniu mniejszości narodowych w Pru
sach. Dosłownie w artykule tern wykazywano: „Od
czekać należy, czy i jak rząd państwowy w wymienio
nym na początku niniejszego artykułu wypadku, wobcCj 
osoby redagującej i rozpowszechniającej ulotkę postą
pi. Wówczas okaże się, czy i jak rząd państwowy za
winił w współdziałaniu w walce przeciwko polskiej, 
szkole mniejszościowej w Wielkim Dobrzyniu“. — Już 
wówczas, kiedy artykuł ten pisano, nie można było się 
wyrzec przeczucia, że urzędowe dochodzenia w spra
wie ulotki będą bezskuteczne. Przewidywania msze 
okazały się niemylne. Tak jak zresztą w wszystkich 
nieomal wypadkach zażaleniowych, tak i w tym kon
kretnym wypadku wykazały pruskie urzędy zupełne 
niedomaganie. Wyrażamy nawet obawę, że i nadal, 
będą niedomagać, o ile chodzić będzie o wystąpienie 
członków pewnej mniejszości narodowej z wnioskami 
do urzędów o naprawę istniejących stosunków na pod
stawie upragnionych życzeń i żądań. Z czasem WZttVH 
cni się w nas przekonanie, że niema sensu, ażeby; 
członkowie mniejszości narodowych w Prusach wogjüH 
występowały z zażaleniami.

Biblioteka Tow. „Iskra“ I Tow. Czytelni Ludo
we! znajduje sie przv ulicv Elektoralne} (Kurfürsten-, 
strasse) nr. 19 w domu „Katolika” 1 otwartą jest
w poniedziałki i czwartki od godziny, (i
do 8 wieczorem.



Twierdze niemieckie. |
Times z dnia 23. b. m. zamieścił list p. J. H. Mor

gana, członka Międzysojuszniczej Komisji w Berlinie do 
wydawcy Times‘a o twierdzach Królewca. List ten 
brzmi:

— Szanowny Panie, w odpowiedzi na wywody p. 
K. B. Mowat, ogłoszone w Times z dnia 4-go b. m., j 
żądające „pobłażliwości“ dla niemieckich fortyfikacji na i 
południowej i wschodniej granicy Niemiec, zwłaszcza j 
w Królewcu, pragnę zaznaczyć, że gdyby p. Mowat 
był obeznany z historią niemieckich żądań, a widocz- j 
nie tak nie jest, to byłby, mojem zdaniem, długo się ' 
wahał z poparciem tych dążeń. Jego i innych, niezna
jomość stanu rzeczy tłumaczy się tein, że historia nie
mieckiego rozbrojenia nie została nigdy napisana. Wo
bec tego zdaje się być bardzo potrzebne wytłomacze- 
nie, jaki był niemiecki plan wojskowy, i prawdopodo
bnie nadal jest, względem tych fortyfikacji na grani
cach południowych i wschodnich. Powtarzam „prawdo
podobnie nadal jest“, gdyż nie zdarzyło się, o ile ja 
wiem, żeby władze wojskowe niemieckie zaniechały 
kiedykolwiek jakiegoś planu, który raz powzięły, 
choćby był on skreślony ostatecznie przez władze mię
dzysojusznicze. Czy stronnictwa lewicowe w Niem
czech zdołają powstrzymać te plany, zdaje się być pro
blematyczne i pozostawiani to pytanie na stronie. Sy
stem fortyfikacji na granicy południowej i wschodniej 
Niemiec miał, według art. 180 Traktatu, być utrzyma
ny „w takim stanie, w jakim się znajdował.“ W r. 1920 
Ministerstwo * 1 eichswehry podało listę 14 „twierdz“ z 
Królewcem na tych granicach, wraz ze spisem ich 
uzbrojeń. Okazało się, że jedenaście z nich, po inspek
cji były do niczego,-lub wojskowo mówiąc, były w 
stanie przedhistorycznym i co najwyżej nadawały się 
do opieki kuratora zabytków przeszłości; nie miały ko
munikacji, pola działań, pozycji dla baterji ani nawet 
olanu obrony. Jedna z nich Königstein pochodziła z 
w. XVI., stała się muzeum klejnotów koronnych, do j 
zwiedzania dla ciekawych turystów za biletem. Inne 
pochodziło z okresu wojny siedmioletniej i od ozami 
Fryderyka Wielkiego, żaden wojskowy inżynier ich 
nie badał. To jest wszystko, co znalazła Komisja Kon
trolująca po żmudnych krokach, aby pozwolono jej sa
perom zbadać stan rzeczy i po licznych wezwaniach, 
aby jej przedstawiano plany obrony, które oczywiście 
nie istniały.

Na uzbrojenie .tych zabytków przeszłości Rząd 
Niemiecki zażądał 4UÜÜ armat lekkich i ciężkich, innemi 
słowy ilość wystarcająca do uzbrojenia dalszych 35 dy
wizji ponad przewidzianą siłę armji w Traktacie, ob
darzającą tę armję ilością artylerii o wiele wyższą od 
tej z r. 1914. Gdyby to żądanie było wtedy uwzglę
dnione, władze niemieckie miałyby w swej mocy 
uzbrojoną siłę nietylko „do utrzymania porządku we
wnętrznego“, jak było powiedziane w Traktacie, ale 
także do prowadzenia akcji wojennej przeciw, które
muś z Państw sąsiednich.. Na miesiące przed sformu
łowaniem tego żądania, niemieckie władze gorączkowo 
zamieniały te stare twierdze w duże parki artyleryj
skie, aby uratować nadmiar fabrykacji broni od kon
fiskaty i przytaczało argument, że armaty te, które 
umieszczono tam po wojnie, i których tam przed ani 
podczas wojny nie było, musza bezkarnie tam pozo
stać, gdyż stanowią one stałą część składową tych 
twierdz. Skrócę tę długą opowieść objaśniającą, że 
następnie wykryto, że z tych 400 armat tylko 105 na- ; 
leżało do jakiegoś istniejcąego planu obrony.

Większa część tych twierdz, zwłaszcza Królewiec, 
były mi dobrze znane. Gdy ta ważna sprawa miała 
być decydowana na Radzie Międzysojuszniczej w Ber
linie, uważałem wtedy za swój obowiązek jako jeden z 
dwóch, przedstawicieli brytyjskich w tej Radzie, obej
rzeć tę twierdzę razem z oficerami saperów i jednym 
z oficerów niemieckich. Znalazłem wtedy twierdze 
zapchaną armatami. Istotnie był to olbrzymi skład ar
tylerii, armaty w parkach, szopach, w podziemnych ko
rytarzach. wszędzie, tylko nie tam, gdzie w jakimś pla
nie obrony powinny się były znajdować. Było tam z 
tysiąc armat i haubic, które miały rzekomo należeć do 
„istniejącego stanu“ fortecy, drobna ich ilość miała 
swoje wyznaczone miejsce, inne były oddawna znane. 
W tym jednym wypadku, powoływano się na plan 
obrony z r. 1914. Niemcy żądali, abyśmy przyjęli tę 
wysuniętą linję obrony, improwizowaną przeciw ar
miom rosyjskim w r. 1914; przyznali im wszystkie ar
maty, które kiedykolwiek ją broniły. Jeżeli miało się 
przyjąć to rozumowanie, w takim razie należało uznać, 
że wszystkie armaty, broniące twierdzy Verdun prze
ciw Niemcom w r. 1916 stanowią część „stałego sy
stemu“ fortyfikacji. Co więcej cały francuski front od 
Północnego Morza do Szwajcarii podczas wojny mógł 
być uważany za „system robót fortyfikacyjnych“ do 
uwiecznienia po wszelkie czasy. Innemi słowy nie
mieckie władze starały się dodać do art. 180 Traktatu, 
za czcm n. Mowat przemawia, przebudówke, którahy 
była zniszczyła całą reszto zastrzeżeń wojskowych i 
pozwoliła niemieckiej armji pójść na wojnę raz jeszcze.

Proszę przyjąć i t. d. J. H. Morgan.

Rodzice polscy! UczJe dzieci swe mówić, czytać
1 pisać po polsku!

Manifest cesarza Japonji.
Z powodu swego wstąpienia na tron nowy ce- 

! sarz Japonja wydał następujący manifest:
— Z łaski Naszych Cesarskich Przodków dostą

piwszy Tronu, w nieprzerwanej linji dziedzicznej od 
wieków wiecznych, i przy ją wszy władzę, aby pano
wać i rządzić Cesarstwem, My uskuteczniliśmy obe
cnie uroczyste wstąpienie na Tron.

Jest naszem postanowieniem zachowanie podsta
wowych praw Państwa, doskonalenie odziedziczo
nych cnót i utrzymanie nienaruszonemu wspaniałych 
tradycji, ustanowionych przez Naszych Przodków. 
Nasz Cesarski Dziadek, obdarzony najwyższą mądro
ścią i zdolnością rozpoznawczą tak w sprawach cy
wilnych jak i wojskowych, podniósł wielkość Cesar
stwa. On popierał rozwój oświaty wewnątrz oraz 
dopełnił czynów wojennych nazewnątrz. On obwie
ścił niepodlegającą znieszczeniu wieków konstytucję 
i skonsolidował system rządów, nie mający sobie 
równego w świecie. Naszemu Cesarskiemu Ojcu 
leżało zawsze na sercu panowanie prawa i spra
wiedliwości i stałym Jego celem było rożświecać 
ścieżkę, wydeptaną przez Jego poprzedników. Nie
stety, zdrowie nie dopisywało Mu od młodości, i My, 
będąc Dziedzicem Tronu, byliśmy powołani do dzia
łania jako Regent. Obecnie On opuścił nas śród nie
utulonego żalu i zmartwienia.

Jednak Tron nie może pozostawać niezajęty ani 
na chwilę, jak też nie jest dopuszczalne, aby wypu
ścić cugle rządów. Z ciężkiem sercem, okryłem ża
łobą, My obecni staliśmy się następcą Cesarskiej 
Dynastji. Przy Naszych organiczonych zdolnościach 
pomni jesteśmy trudności, związanych ze sprostaniem 
wielkiemu zadaniu, które stanęło przed Nami.

Stosunki światowe obecnie doświadczyły znamien
nych przemian, myśli ludzkie są skłonne do płynię
cia w sprzecznych kierunkach. W życiu gospodar- 
czem narodu zaznaczają się od czasu do czasu za 
targi różnych interesów. Jest więc przeto ' ażne 
razem ustalić punkt widzenia na ogólne położenie 
kraju i zjednoczyć usiłowania całego Cesarstwa, po
pierać solidarność narodu, wzmacniając jeszcze bar
dziej podstawy egzystencji narodowej i zapewnia
jąc na zawsze powodzenie naszego narodu, tak, aby 
świetny czyn cesarskiego odrodzenia mógł rozsiewać 
nowy silniejszy blask.

Świat przechodzi okres ewolucji. W historji cy
wilizacji ludzkości został obecnie otwarty nowy roz
dział. Od samego początku polityka tego narodu, w 
rozwoju wypadków tak wewnątrz jak i nazewnątrz 
kraju, szła zawsze w kierunku postępu i udoskona
lenia. Posłannictwo, które przeszłość pozostawiła 
ludzkości należy szukać w pośródku.

Następujące nauki winny być przez każdego 
szczególnie wzięte pod uwagę: prostota zamiast
próżności, odrębność zamiast ślepego naślado
wnictwa postępu. Utrzymanie wobec obecnego okre
su przemian i udoskonaleń, w zamiarze i w czynie, harmo- 
nji narodu z przodującą cywilizacją, działanie ku dobru 
i szczęściu wszystkich klas społecznych narodu i 
przyjaźń ku wszystkim narodom ziemi, oto są kar
dynalne cele, ku którym jest skierowana Nasza naj
głębsza i stała troskliwość. Cele te idą po linji 
świetnych przykazań, pozostawionych przez Naszego 
Cesarskiego Dziadka, i są tak obliczone, aby spełnić 
miłościwą wolę Naszego Cesarskiego Ojca.

Jest Naszem życzeniem, aby wszyscy, którzy są 
w publicznej służbie rządowej, kierowali się powyż
szymi Naszymi poglądami, stojąc przy Nas i poma
gając Naszym dążeniom w tensam sposób i w tym 
samym duchu, jak służyli Naszemu Cesarskiemu 
Dziadkowi i Naszemu Cesarskiemu Ojcu, a współ
działając ze wszystkimi Naszymi poddanymi, pod
trzymają l ron, święty i nienaruszony na wieczność.

Bohaterowie atlantyckich burz.
Co opowiada pasażer okrętu „Roma"? — Potomek Wi- 

j kingów, który się tak łatwo nie poddaje. — Na pomoc,
napomoc! — Trzy dni w wodzie przy pompach.

Ciche bohaterstwa.
Poniżej zamieszczamy ustęp z dziennika podróży 

pasażera wielkiego okrętu włoskiego „Roma“, który 
podaje wstrząsające opisy z ostatnich żywiołowych 
katastrof.

Było to zeszłego tygodnia ló. grudnia. Cyklon 
i szalał na wschodnich poiaciach Atlantyckiego oceanu 

od Marokka przez Portugalję i Francję, niosąc zni- 
! szczenię i śmierć. W naszym pływającym pałacu, no

wym włoskim okręcie „Roma“ jesteśmy spokojni o 
nasze życie. Ale mimo wszelkich ostrożności talerze, 
szklanki i półmiski tańczą bezustannie i tłuką się w 
kawałki.

Przepłynęliśmy właśnie na północ od Azorów, 
gdy dał się słyszeć ponury głos syryny, który zmu
sił wszystkich pasażerów do opuszczenia kajut. Na 
morzu widniał norweski okręt 3 000 tonowy , będący 
w wielkiej opresji. Nasz kapitan zawiadomił sygna
łami załogę okrętu, że jest gotów do pomocy. Ku 
największemu naszemu żdziwieniu załoga oświadczy* 

| la, że nie zamierza okrętu opuszczać, ponieważ jest 
\ możliwość ratunku. Widać było olbrzymie fale, jak 
j się kłębiły wokół okrętu, tułów zalany wodą, żagle

rozdarte, trzepocące się na wietrze, połamane raje. 
Norweski kapitan, prawdziwy potomek wikingów na' 
pożegnanie posłał następującą odpowiedź: „Stawia
my czoła jak możemy, ale prosimy, ażeby „Roma“ 
swym silnym aparatem zawiadomiła inne okręty o 
naszem położeniu. Możliwie, że pomoc będzie pó
źniej niezbędna“.

Ruszysiśmy dalej, ale ciągle musieliśmy spoglądać 
na owe zmaganie się małego statku z falami wyso- 
ktemi jak ściany kamienic i podziwialiśmy szaloną od
wagę marynarzy.

Parę minut później nadeszło inne wołanie o po
moc. Puściliśmy się w tym kierunku. Po godzinie 
jednakowoż nadeszła druga depesza, że już angielski 
okręt, który był bliżej, nadchodzi z pomocą. Wobec 
tego „Roma" zmieniła kurs, ale po dwóch dalszych 
godzinach znowu odezwało się wołanie o pomoc te 
go samego zagrożonego statku.

&obec tego puściliśmy się z całą szybkością nas 
jąką „Romę“ było stać, to znaczy 22 mile na godzinę, 
ażeby jaknajprędzej ratować tonących. Angielski: 
okręt, który spieszył temu statkowi na pomoc, nie 
mógł go rzekomo wśród wielkich ciemności znaleźć. 
Naszej „Romie“ udało się to jednakowoż znacznie 
lep-ej. Przy pomocy reflektorów odkryła nieszczę
śliwca.

Pokład był już cały pogrążony w wodzie, a na 
mm znaczna ilość marynarzy skostniałych z zimna 
pracujących resztkami sił przy pompach. Od trzech 
dni stali po pas w wodzie, pompując dzień i noc 
Na jednym maszcie tonącego statku ujrzeliśmy sy
gnał, że nas zauważono, ale że nie należy tracić ani 
chwili. Okrętem tym był transportowiec włoski „Gu- 
arneri“ z załogą 36 ludzi, wiozący do Nowego Jor
ku marmur kararyjski.

Natychmiast nasz młody i jeszcze niedoświadczo- 
ny wprawdzie, ale dzielny kapitan D’Esposito kazał 
spuście na wodę łódź ratunkową, do której byłby 
też najchętniej sam wsiadł, jednakowoż napływ ochot- 

; ników był zbyt wielki. Wyjeżdżać taką łodzią w no- 
| cy przy rozhukanem morzu, nie była to bezpieczna 

rzecz, lymczasem na tonącym okręcie wyglądały z 
nad wody już tylko głowy załogi. Chwilami zda
wało się, że łódź nasza zapadnie się w tę mokrą 
otchłań, co i ci, których chce ratować. Nieraz ginęła 
ona zupełnie wśród piętrzących się tal, tak, że mimo 
reflektorów nie można jej było zupełnie znaleźć. Tyl- 
ko rozbitek jeszcze sterczał upiornie nad wodą. To 
czego dokonało tych 12 ludzi z załogi „Romy“ ni
gdy nie dojdzie do wiadomości publicznej, ponieważ 
oni milczą skromnie, a uratowani, którzy już stracili 
wszelką nadzieję, nie wiele mają do powiedzenia.

Wreszcie o 10-tej godzinie powracała łódź ratun
kowa. Całych 50 minut upłynęło, nim zdołała tak 
s-ę zbliżyć do tułowia naszego okrętu, że można by- 
nieszczęsnym rzucić linę i drabinki i w ten sposób 
wywindować ich na pokład. Wreszcie znaleźli się 
wszyscy 36 rozbitków i 12 naszych marynarzy na 
pokładzie. Niejednemu groził upadek podczas wspi
nania się, tak byli osłabieni i nieprzytomni. Łodzi 
ratunkowej nie można było już wydostać. Błąka się 
ona gdzieś rozbita po oceanie.

Kto może opisać naszą litość, gdy tych 36 defilo
wało przed nami, boso, nieodziani, ze straszliwym 
uśmiechem na ustach, wywołanym śmiertelnym stra
chem, który ich dręczył tak długo. Odeszli szybko 
do przygotowanych kabin * i dopiero następnego 
popołudnia zobaczyliśmy ich znowu. Byli dobrze już 
odziani; po wszystkich klasach okrętu urządzono 
na nich obfite składki. A ich ratownicy? Można im 
było tylko uściskać twarde dłonie i podziękować, ze 
dzięki nim w tych egoistycznych czasach nie należy 
^szcze zwątpić w miłość bliźnego i chęć do ofiary.

rozmaitości

Kawiarnia we Francji.
Pismo „Renaissance“ zwraca uwagę na doniosłą 

rolę, która w życiu politycznem i intelektualnem 
Francji odgrywa kawiarnia. Pierwszą otworzył pod 
otwarłem niebem w 1672-im roku jakiś ormianin, 
który sprzedawał tam napojew czasie jarmarku do
rocznego w Saint-Germain. Olbrzymie powodzenie 
tej wędrownej budy zachęciło go do założenia wła
ściwej kawiarni, na modłę turecką, w pobliżu Se
kwany. W parę lat później poszedł w jego ślady 
Włoch Procope, którego kawiarnia na ulicy „de l’An- 
cienne Comedie“ przetrwała do dzisiejszych 
istnieje we Francji ogółem już przeszło 115(XX) za
kładów tego rodzaju.

Nagroda jubilerów.
Bogacze amerykańscy, znając doskonale umysło- 
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kie do' publicznej wiadomości że Związek tam- 
zych jubilerów wypłaci bezzwłocznie i golówką 
jc dolarów każdemu funkcjonariuszowi policjj> 
ry, nie wykraczając przeciw obowiązującym pra. 
tu zabite indywiduum okradające, lub nawet 
tające tylko okraść sklepy chicagowskich yibi-


