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Gospodarcze upośledzenie Śląska Opolskiego
Projekt utworzenia Górnośląskiej Izby Rolniczej odrzucony

Bytom. Izba Rolnicza Śląska odbyła 
onegdaj we Wrocławiu nadzwyczajne wal
ne zgromadzenie. Po omówieniu ciężkie
go stanu rolnictwa przystąpiono do spra
wy projektu utworzenia odrębnej Górno
śląskiej Izby Rolniczej. Sprawa ta wy - 
wołała na zgromadzeniu żywy spór mię
dzy zwolennikami i przeciwnikami u two - 
rżenia Górnośląskiej Izby Rolniczej. Prze
ciwnicy próbowali wykazywać, że niema 
gospodarczej potrzeby zakładania osob - 
nej Izby Rolniczej i twierdzili, że projekt 
ten wysuwany jest tylko ze względów po
litycznych. Przy dyskusji nad tern obsy
pywali się wzajemnerni zarzutami cen - 
trowcy i nacjonaliści. Hrabia Praschma, 
popierający sprawę utworzenia odrębnej 
Izby Rolniczej, postawił wniosek, by za
rząd Izby Rolniczej Śląska porozumiał się 
z zarządem prowincji górnośląskiej co do 
kosztów utworzenia odrębnej Izby. Wnio
sek ten uchwalono, gdyż do niczego on nie 
zobowiązuje, równocześnie jednak uchwa
lono olbrzymią większością wniosek hra
biego Kayserlingka, odrzucający projekt 
utworzenia osobnej Izby Rolniczej dla 
Górnego Śląska. Z 25 górnośląskich 
przedstawicieli, biorących udział we wspo- 
mnianem głosowaniu, 13 oświadczyło się 
przeciw utworzeniu osobnej Izby Rolni
czej.

Jest rzeczą ciekawą, że centrowcy,

przedstawiający się za zwolenników u - 
tworzenia Izby nie bronili tej sprawy w 
sposób zdecydowany, lecz raczej dla po
zorów tylko. Górnośląska zaś prasa cen
trowa, donosząca o odrzuceniu projektu 
nie wydaje się być oburzona i raczej go
dzi się z takim obrotem sprawy. Centrow
cy widocznie uważają, że wystarczy to, 
aby ludziom zdawało się, że oni bronią od
rębnych interesów naszego kraju. Prze
cież mało kto zwróci uwagę na to, że 
wniosek oddający sprawę utworzenia Iz
by Rolniczej na drogę nowych rokowań 
jest nową zwłoką, a Izby Rolniczej dla 
Górnego Śląska jak nie było tak i nadal 
niema. Upłynie sporo czasu, zanim obli
czą ile to będzie kosztować, potem zno
wu sprawę odłożą z powodu „braku pie
niędzy“ i Górny Śląsk nadal to będzie 
cierpliwie znosił. I tak niestety być musi, 
bo lud nasz niema dotychczas swego sil
nego przedstawicielstwa a.ni w sejmikach 
powiatowych, ani w sejmiku prowincjonal
nym, ani w innych władzach. „Opiekę“ 
nad nami sprawują albo otwarci wrogo
wie, albo obłudnicy — centrowcy. Lud 
górnośląski powinien to nareszcie zrozu
mieć i oglądnąć się za godnymi, własny
mi przedstawicielami swoich interesów 
Wtedy dopiero dolnośląscy i inni panowie 
i hrabiowie zaczną się z nami liczyć.

Wyrok rozjemczy w górnictwie zagłębia Hssfcry
Esse n. Pod kierownictwem komisarza 

rządowego Mehlicha odbyło się posiedzę - 
nie sądu rozjemczego. Wydano nastę
pujący wyrok:

1. Umowy zarobkowe, ważne od 22. 
kwietnia 1925 r. przedłuża się od 25 sierp
nia 1925 r.

2. Urnowa jest ważna od 1 listopada 1925 
r. z tą zmianą, że zarobki dla cieśli ■(Zim 
merhäuer) zostaną podwyższone z 6,50 na 
7,00 mk. Zarobek dla robotników przyuczo
nych podwyższa się z 6,40 i zarobek dla 
wyuczonych robotników z 5,30 mk. na 5,60

mk. Zarobki przeciętne dla rębaczy (Voll
häuer) mają wynosić 8,05 mk. Zarobki in
nych kategorii podwyższa się odpowie - 
dnio.

Podwyższenie zarobków jest ważne do 
31 marca 1926 r. i nie może być do tego 
czasu wy po wied zone. Strony układające 
powinne się do 2 listopada oświadczyć co 
do przyjęcia tej umowy. Związek kopalń 
■oświadcza, że nie posiada środków na ta 
kie podwyższenie zarobków i dla tego od
rzuca wyrok rozjemczy.

Kiedy nastąpi rozbrojenie Europy
Jest rzeczą znamienną — pisze kores

pondent londyński ..Berliner Tageblattu“ 
— że w mowach swych wygłaszanych 
prawie codziennie na temat zawartych u- 
kładów Locarneńskich, członkowie Rządu 
angielskiego podkreślają, że nie zwraca - 
ją się one przeciwko żadnemu trzeciemu 
państwu. W tym wypadku mają oni na
turalnie na myśli Rosję Sowiecką.

Chamberlain omawiając stosunki z Ro
sją powiedział, że Anglja jest zawsze go
towa pracować z każdym narodem nad 
ugruntowaniem pokoju, tak jak to uczy - 
niła w Locarno.

Prasa zaś liberalna wyjawia swoje prze

konanie, że dzieło, zapoczątkowane w 
Locarno, dopiero wtenczas będzie skoń - 
czone, kiedy przyjdzie do pojednania z 
Rosją i kiedy ta wstąpi do Ligi Narodów.

Organ Lloyd George‘a „Daily Chror.ci- 
le“, omawiając Pakt Locarneński, pisze, że 
ten układ o tyle tylko będzie przedstawiał 
wartość, o ile przyczyni się do rozbroje
nia.

Ponieważ Rosja jest tym państwem, 
przeciwko któremu państwa zachodnie u- 
trzymują swoją arrnję, dlatego też układy 
Locarneńskie, zajmujące się tylko Niemca
mi, i są zupełne.

Obiecanki — cacanki
Z zamieszczonego obok telegramu o upo

śledzeniu gospodarczem G. Śl. widzimy, że 
sprawa utworzenia samodzielnej Izby Rol
niczej dla Górnego Śląska, o czem pisaliś
my już w jednym z poprzednich numerów 
stoi na bardzo kruchych nogach. Z stro
ny centrowców zrobiono dużo hałasu w 
tej sprawie, lecz zdaje się, że uczyniono 
to tylko z względu na zbliżające się wy - 
bory do sejmiku prowincjonalnego. Wia
domo przecież, że part je niemieckie przed 
każdemi wyborami obiecują ludowi bardzo 
dużo, lecz po wyborach nikt o tych obiet
nicach nie pamięta. Ileż to naobiecy wano 
ludowi podczas wyborów w ubiegłym ro
ku. Przypominamy tu tylko sprawę uwar
tościowienia, sprawę zniżenia podatków i 
rozmaite inne obiecanki, za pomocą któ
rych chwytały partie niemieckie wybor
ców we swe sidła. Naród niemiecki, lu
biąc być okłamanym, bo przyzwyczaił się 
do tych kłamstw niemieckich podczas 
wojny, radował się z powodu tych obieca
nek. Cóż to szkodzi, że po tej radości na
stąpiło silne rozgoryczenie? Przyjdą no
we wybory, to się lud uspokoi nowemi o- 
biecankami. Znane są obiecanki nie tylko 
nacjonalistów i komunistów, lecz także 
centrowców, które nasz lud górnośląski 
chyba .najbardziej obchodzą. Dziwić się 
trzeba, że łatwowierny nasz lud górno
śląski, oszukany już tyle razy przez par- 
tje niemieckie zawsze jeszcze idzie na lep 
obiecanek Niemców.

Przekonałem się sam w ubiegłym roku 
na rozmaitych wiecach, urządzanych przez 
centrowców po wsiach z okazji wyborów, 
że centrowcy podkreślali zawsze swoją 
przyjaźń do ludu śląskiego, sławili się ja
ko opiekunowie praw ludu śląskiego, za
klinali się, że oni to właśnie występują w 
obronie tego uciemiężonego ludu śląskie - 
go. Za oddanie głosów na partię centro
wą obiecywali ludowi naszemu stanąć w 
obronie praw kościelnych ludu śląskiego, 
obronie polskich nabożeństw:, polskich 
szkól i t. d. Ulubionym konikiem, na któ
rym centrowcy podczas wyborów zeszło
rocznych jeździli, była sprawa uwarto - 
ściowienia. Podkreślano, że właśnie par- 
tja centrowa w swojem gronie ma szereg 
wybitnych i doświadczonych ludzi, rze
czoznawców sprawy uwartościowienia i 
że centrowcy najlepiej się przysłużyć mo
gą sprawie uwartościowienia. Gdyby so
bie zadano nieco trudu możnaby nawet 
przytoczyć wszystkie głosy prasy centro
wej w tej sprawie. O ile więc nie pomo
gły centrowcom obiecanki kulturalne dla 
ludu śląskiego, to pomogły obiecanki ma
terialne, bo lud chwycony z strony ma
terialnej, słuchał bardzo chętnie obieca - 
nek, że dostanie choć w części zwrócone 
swoje stracone pieniądze. Jak niesumien
ne były te obiecanki widać obecnie, gdy 
się lud sam przekonuje, że został znów 
porządnie oszukany z sprawą uwartościo
wienia. Przekonuje się lud, że obiecanki 
dawane mu były li tylko dla tego, aby o- 
trzymiać głosy tego ludu. Mimo to, że lud

śląski się już tyle razy dał oszukać idzie 
jednak zawsze jeszcze na lep coraz to no
wych obiecanek.

Obecnie wynaleźli centrowcy nowego 
konika, na którym jeżdżą dowolnie. Tern 
konikiem jest sprawa usamodzielnienia 
Górnego Śląska oraz związana z tern spra
wa utworzenia samodzielnej Izby Rolni
czej dla Górnego Śląska.

Centrowcy przypomnieli sobie obecnie 
obiecanki, dane ludowi górnośląskiemu 
podczas plebiscytu i uważają, że obecnie 
nadszedł czas urzeczywistnienia tych o-

biecanek.
Sprawa utworzenia samodzielnej Izby 

Rolniczej dla Górnego Śląska odrzucona 
chwilowo i zepchnięta na tory długotrwa
łych rokowań będzie omawiana żywo 
przed zbliżającymi się wyborami do sej
miku prowincjonalnego i sejmików powia
towych, a po wyborach zapanuje znów 
grobowe milczenie.

Lud górnośląski, który nabrał już dużo 
doświadczenia podczas kilkakrotnych 
wyborów, który się przekonał, że nie mo
że brać obiecanek centrowych poważnie

powinien nareszcie gruntownie zrewido
wać swój stosunek do partji centrowej, 
która tu na Śląsku zawdzięcza swą siłę i 
rozrost jedynie głosom polskiego zbała
muconego ludu śląskiego.

Jeżeli tego nie uczynimy, jeżeli tak jak 
dotychczas popierać będziemy partie nam 
obce, to nigdy nie wejdziemy na tory lep
szej przyszłości tak kulturalnej jak i go
spodarczej. Największą przeszkodą ta
mującą poprawę naszego bytu tu na zie
mi Ojców naszych jest brak własnych 
przedstawicieli tak w ciałach komunal
nych jak i państwowych. Brak odpowie
dniej liczby przedstawicieli w sejmikach po
wiatowych jak i sejm. powiatowym. A prze 
cięż polski lud górnośląski jest tutaj w 
przewadze, powinien zatem i w ciałach u- 
stawodawczych wszelkiego rodzaju mieć 
przewagę. A czemuż jej nie ma?

Otóż, jak już mówiłem za łatwo idzie
my na lep obiecanek partyj niemieckich, 
nie tylko centrowców, lecz znajdujemy po
między naszem ludem i takich, którzy da
ją się obałamucić krzykami nacjonalistów 
i bezbożnych komunistów. Brak nam 
stałości, brak nam wiary w własne nasze 
siły.

Czyż nasi przedstawiciele nie mogliby 
dla nas zrobić tyle co przedstawiciele par
tyj obcych? Zapewne, że mogą i zrobią. 
Zrobią nawet więcej, bo będąc rodakami 
naszymi z krwi i kości, związani z ludem 
z którego pochodzą łańcuchem jednej wia
ry i myśli, lepiej mogą zastępować swój 
lud niż rozmaici inni odczepieńcy i rene
gaci, nienawidzący polskość Górnego Ślą
ska.

Nie chcemy tu ominąć faktu, że szalona 
agitacja partyj niemieckich, zasilana fun
duszem wielkich magnatów kapitalistycz
nych i przesiąknięta różowymi obiecanka
mi wabi niejednego Górnoślązaka. Lecz w 
chwilach słabości przypominać powinniś
my sobie doznane dotychczas krzywdy i 
upośledzenia, to będziemy wiedzieć jak o- 
ceniać propagandę niemiecką. Przekona
my się, że ci, którzy się mianują .naszymi 
„opiekunami“ lub jak ich lud sam nazywa, 
ci nasi „najserdeczniejsi“ są największymi 
wrogami ludu naszego. Jedynymi przed
stawicielami i obrońcami naszych intere
sów są przedstawiciele, których sobie lud 
obierze z własnego grona.

Przy tej sposobności podkreślić .należy, 
że nadchodzące wybory do sejmiku pro
wincjonalnego i do sejmików powiato
wych są dla nas, z powodu rozmaitych go
spodarczych, administracyjnych i kultural
nych spraw, jakie tam będą omawiane tak 
ważne, że powinniśmy iść gromadnie do 
urn wyborczych, aby spełnić nasz .obowią
zek wyborczy. Już teraz powinniśmy 
przeglądać listy wyborcze i stwierdzić, czy 
nasze nazwisko jest w tej liście. Lud nasz 
pilnie śledzić powinien dalsze nasze wska
zówki, które wydamy w sprawie, wybo - 
;rów. Wypełniając sumiennie i gromadnie 
swe obowiązki wyborcze, spodziewać się 
możemy dobrych, zwycięskich wyników 
wyborów. W. J.



T e 1 e cj r si m y
Wiademoścl z Niemiec

Luther w Essen
Berlin. Kanclerz Luther, który do

tychczas zachowywał milczenie, przybył 
do Essen i tam na kongresie lekarskim wy
głosił wielką mowę polityczną, w której 
przyznał, że istnieją w Niemczech dwa 
prądy polityczne. Jeden wyrażający się 
w Traktacie Wersalskim, drugi wypływa
jący z ducha traktatu locarneńskiego.

W najbliższym czasie musi się rozstrzy 
.ginąć, który z tych dwu prądów zwycięży.

Luther wskazał na poważne sukcesy o- 
siągnięte przez Niemców w Locarno, któ
re wyrażają się przedewszystkiem w od
daniu wszelkich sporów wynikłych oraz 
mogących wyniknąć z traktatu locarneń- 
skiego i wersalskiego pod sądy rozjemcze

Z całego Świata
Nowy rząd francuski

Paryż. Painleve przedstawił gabinet Nest Painleve. (socjalistyczny republika -
prezydentowi republiki Doumergue'owi. 
W nadchodzący wtorek lub czwartek ga
binet przedstawi się parlamentowi.

Paryż. Nowy gabinet wliczając pod
sekretarza stanu liczy w swem łonie 4, 
należących do radykalnej lewicy demo
kratycznej i stronnictwa radykalno-socja- 
listycznego.

Pozostali są członkami izby deputowa
nych, wśród nich znajduje się trzech re
publikańskich socjalistów i socjalistów, 10 
radykałów i radykalnych socjalistów, oraz 
trzech członków lewicy radykalnej.

Skład gabinetu.
Paryż. Agencja Havasa podaje nastę

pujący skład nowego gabinetu:
Prezydentem ministrów i min. finansów

nin);
Min. spraw zagrań, Briand (socjalisty

czny republikanin);
Min. sprawiedliwości — Chautempes 

(radykał);
Min. spraw wewnętrznych — Schra - 

meek (sen. radykał);
Min. wojny — Dalladier (radykał);
Min. marynarki Emil Borel (radyka);
Min. handlu — Cherrier (sen. radykał 

prawicowy);
Min. oświaty — Debos (radykał);
Min. kolonij — Viment (rad. lewicowy);
Min. pracy — Durafeur (radykał);
Min. pensyjny — Antriou;
Min. rolnictwa — Durand (sen, radykał);
Pozatem wszyscy podsekretarze stanu 

pozostaną w urzędzie.

Rozruchy wojenne w Damaszku
Paryż. Według wiadomości z Syrji, 

Francuzi ewakuowali Damaszek. Minister
stwo wojny w Paryżu nie udziela o fakcie 
tym żadnych informacyj.

Krwawe walki w Damaszku.
Londyn. Biuro Reutera donosi z Kai

ru:
Jakkolwiek wiadomości o ostatnich zaj

ściach w Damaszku są niezgodne ze sobą, 
stwierdzić należy, że miasto zostało na
wiedzone między 18 a 20 października 
straszną katastrofą. Dnia 18 hm. wtar
gnął pewien przywódca bandy do miasta, 
głosząc że przyszli Druzowie i wezwał 
powstańców do powstania. Wskutek tego 
zaatakowany został pewien posterunek 
policji i zastrzelony pewien oficer fran
cuski. Mieszkańcy przyłączyli się do 
bandy, która wtargnęła do miasta. Przy
szło do potyczki, w ciągu której zginęło 
100 Francuzów po walecznej obronie. Wła 
dze francuskie wysiały do walki tanki i 
automobile pancerne, które zadały pow
stańcom poważne straty. Powstańcy, o-

słonięci barykadami, strzelali dalej i pod
palili różne dzielnice miasta. Ostrzeliwa
nie miasta przez Francuzów trwało od 
niedzieli w nocy do wtorku. Wiele budyn
ków publicznych zostało zniszczonych. Na 
ulicach leżało kilkaset trupów, podczas 
gdy okoł o 2000 osób zginęło pra wdo p o - 
dobnie pod gruzami domów.

Twierdzą, że powstańcy krążą w okoli
cy Damaszku, tak, że należy liczyć się z 
dalszemi walkami.

Według innej relacji, w okolicy Dama
szku jest czynnych 6 zorganizowanych 
band. Banda, która wtargnęła dnia 18 do 
Damaszku, składała się tylko z 40 ludzi. 
Zamiarem jej było uprowadzenie generała 
Saraila.
Generał Sarrail odpowiedzialny za klęskę.

Paryż. Cała prasa francuska przepi
suje generałowi Sarailowi odpowiedzial
ność za wydarzenia w Syrji. „Matin“ w 
ostrych słowach domaga się jego ustąpie
nia.

Wiadomości z Potefcł
Dokoła traktatu handlowego polsko-czeski ego

W a r s z a w a. Obecnie bawi w War
szawie poseł polski w Pradze p. Lasocki, 
który przygotowuje wyjazd min. Skrzyń
skiego do Pragi. Nad umowami taryfowe-

mi i celnemi polsko-czeskiemi prowadzone 
są obecnie prace, które mają dostosować 
je do obecnych warunków.

Pize$ianaę«ia w dyplomaci pokk e|
Warszawa. „Ekspress Poranny“ po

daje o zmianach, jakie nastąpią na pla
cówkach dyplomatycznych Polski zagrani
cą.

Dyrektor departamentu politycznego, 
Bader pójdzie prawdopodobnie na stano - 
wisko radcy poselstwa w Londynie, a tam
tejszy radca poselstwa, Jurjewicz, ma 
być przeniesiony do Aten w charakterze 
posła, Roman Knoll z Angory obejmie pla
cówkę w Tokio, zaś do Angory przenie

siony będzie poseł z Wiednia, Kowalski. 
Na poselstwo wiedeńskie powróci Lasoc
ki, obecnie poseł w Pradze, a jego miej
sce zajmie poseł w Rydze, Ładoś. Były 
radca w poselstwie londyńskiem, Ciecha
nowski, obejmie poselstwo Waszyngton - 
skie, a w charakterze radcy legacyjnego 
będzie mu przydzielony kierownik refera
tu niemieckiego dyrektora departamentu 
politycznego objąć ma naczelnik wydziału 
wschodniego, Lukasiewicz.

Palii bałkański
Paryż. Z okazji pobytu narad z an

gielskim ministrem spraw zagranicznych, 
w czasie których opracowano podstawy 
paktu bezpieczeństwa, mający być zawar
tym pomiędzy państwami bałkańskiemu 

Rządy francuski i angielski postanowiły 
wezwać państwa bałkańskie do wysłania 
swoich reprezentantów jeszcze w ciągu b. 
r. do miejsca, które zostanie jeszcze wy

znaczone, celem zawarcia paktu bezpie
czeństwa, gwarantowanego przez Frań - 
cję i Anglję.

Gdyby jedno z państw opierało się 
przystąpieniu do paktu, wówczas rządy 
francuski i angielski użyłyby wszystkich 
środków presji celem skłonienia go do 
przyłączenia się do paktu.

Amerykańska pożyczka dła Czechosłowacja
Praga. Otrzymano tu wiadomości, ja

koby rząd czechosłowacki zdołał uzyskać 
od pewnej amerykańskiej grupy banko
wej z National City Bank na czele i w po

rozumieniu z grupą banków holenderskich 
pożyczkę w sumie 25 miljonów dolarów, 
spłacalną w ciągu 25 lat .na 8 proc. przy 
kursie emisyjnym 96.

Kronika Simka
Kalendarz. Jutro w sobotę Lucyli, An

tonina f. — Wschód słońca o godz. 6 min. 
54; zachód o godz. 4 min. 33.
Zatrudnianie zagranicznych robotników.

Pracodawcy-rolnicy, którzy mają za
miar zatrudniać zagranicznych robotników 
w ciągu roku 1926, muszą stawić odpo
wiedni wniosek do władzy gminnej lub do 
urzędu pośrednictwa pracy najpóźniej do 
1. listopada 1925 r. Później zgłoszone wnio
ski nie zostaną uwzględnione. Potrzebne 
formularze można otrzymać w wyżej wy
mienionych urzędach.

Gorąca prośba parafian siołkowskich.
Siółk owice. Jak w poprzednich la

tach tak i w tym roku odprawia nasz Wiel.

ks. proboszcz nabożeństwo różańcowe w 
czasie od 15 października do 15 listopa
da i to w dni powszednie wieczorem o 6 i 
pół a w niedzielę o godz. 2 i pól po poł. 
Nasz Wiel. duszpasterz czyni to ze wzglę
du na swoich parafian, którzy na począt
ku października mają jeszcze wiele roboty 
w polu. Zarządzenie to nie jest zatem po
zbawione racji. Dochodzą nas niestety 
głosy od osób mających bliższe stosunki z 
probostwem, że rocznica poświęcenia ko
ścioła parafialnego, powszechnie kierma
szem zwana ma być obchodzona w nie - 
dzielę dnia 15 listopada. Nie chce nam 
się to wierzyć, bo i ciężko by nam było, 
gdyby nasz Wiel. duszpasterz, który po

WOLIMIR L.
Cień matki

Opowieść współczesna.
6) (Cąig dalszy.)

VI.
Minęło kilka lat, w świecie politycz 

nym zaszły wielkie zmiany, ale i wśród 
ludzi także.

Przedewszystkiem Polska, którą trzy
mano w podziemnym grobowcu, 
głosząc, że nie żyje, zerwała swe 
krwawe pęta i zasiadła w gronie 
wolnych ludów i państw. A jej tyrani legli 
bądźto podcięci mieczem zwycięskich na
rodów zachodu, bądź też sztyletem włas
nych poddanych wsuniętym tymże pod
stępnie przez synów Judasza — Żydów i 
tarzali się n? ziemi we własnej krwi, albo 
skomląc łaski i litości zwycięzców.

Niestety wojna spowodowała i w umy
słach ludzkich przewrót i to nie tak ko
rzystny, budząc drzemiące na dnie duszy 
człowieka — bydlę o instynktach najniż
szych, najpodlejszych, ukazujące się wten
czas, gdy już nie świszczy bat pański i nie 
przyskakuje do pięty pies pasterza.

Kto sądził że ludzkość była już dojrza
ła do zdania egzaminu i rozsądku i pojęć 
etycznych, ten na podstawie objawów 
zwyrodnienia, które wstrząsnęły podczas 
wojny i po wojnie podstawami bytu i spra
wiedliwości i rozumu, doznał przerażają
cego rozczarowania. Widać człowiek je
szcze nie udoskonalił się do tego stopnia, 
by mógł być wielkim.

Będą o tern dziejopisarze pisali tomy. 
Dla nas to temat za obszerny. Nam cho
dzi o dzieje kilku zaledwie osób.

A zatem wypada nam zaznaczyć, że nie
szczęśliwa matka Karola doczekała się je
szcze zwycięskiego wkroczenia wojsk pol
skich do rodzinnej jej wioski, jakoteż do 
wioski, w której później w domu Zosi spę
dziła swój żywot.

Wkrótce potem zmarła, nie uzyskaw
szy wiadomości o synu, chyba od powra
cających jeńców, którzy twierdzili, że Ka
rol byt wprawdzie ranny, gdy się dostał 
do niewoli, ale żyje i znajduje się gdzieś 
daleko na wschodzie Rosji.

Stasia zapoznawszy się w -czasie nawa
ły bolszewickiej i ewakuacji kresów wscho 
dnich z pewnym ziemianinem, którym zao
piekowała się w szpitalu, gdzie umiesz
czono go wskutek ran odniesionych pod
czas obrony przed najazdem bolszewic - 
kim, wyszła za niego i zamieszkała w je
go posiadłości na kresach wschodnich. By
ła to posiadłość niewielka, zachowana w 
polskie-m ręku mimo natarczywości władz 
rosyjskich. Bolszewicy zniszczyli ją do
szczętnie i Stasia i jej mąż wytężać mu - 
sieli wszelkie siły, ażeby jaki taki dach 
sklepić .nad głową własną i skromnym do
bytkiem. Pozatem trzeba było pokrze - 
piać serca sąsiadów i oświecać ludność 
ni »oświeconą, tumanioną ustawicznie 
przez własnych polskich wichrzycieli i a- 
gentów nadesłanych z bolszewji. Karolem 
przestała się już zajmować, umarł w jej 
sercu wskutek niepoprawnych swych czy
nów, a zresztą praca nadludzka, jakiej wy
magała od niej jej obecna pozycja na tak 
trudnej placówce, nie pozwalała jej na to, 
— Tylko czasem, tak przelotnie, wracały 
jej myśli do wspomnień z ubiegłych miłych 
lat młodości.

Położenie jej było tern cięższe, a obo 
wiązki tern większe, że jej mąż niedawno 
zaginął podczas pościgu za bandą napa
stników bolszewickich, którzy napadli za
budowanie pewnego inwalidy polskiego i 
wszystkich domowników wymordowali.

Pewnego razu jednak całkiem przypad
kowo przy przeszukiwaniu książek oko 
jej padło na jej pamiętnik, jaki sobie spi
sywała w wieku panieńskim, i to właśnie 
na miejsce, gdzie zanotowała sobie opo
wieść swej matki o dziwnym śnie, doty
czącym jabłoni, z której zerwał się dziki 
jatrząb. Równocześnie zaś -opanował ją ja
kiś dziwny niepokój, którego sobie niczem 
wytłumaczyć nie umiała.

Ten niepokój, do którego przyłączyło się 
także wspomnienie o Karolu, trapił ją 
przez kilka dni. Aż pewnego wieczoru 
wbiegł pasterz, krzepki wyrostek i opo - 
władał, że do Wsi zajechali jacyś nieznani 
przybysze. Widział bowiem przed grup
ką ludzi, poczęści nie po miejscowemu u- 
branymi, jakiegoś człowieka na saniach, 
trzymającego w ręku płonącą pochodnię.

Opowieść ta wśród domowników Stasi 
wywołała żywy niepokój, zwłaszcza, że 
słyszano dość często o napadach zbójec
kich w niedalekiem sąsiedztwie.

Najspokojniejszą jednak była Stasia, na 
której opowiadanie wyrostka nie uczyniło 
pozornie żadnego wrażenia.

Tymczasem atoli przed parkan zaje - 
chali niebawem istotnie jacyś ludzie, przed 
stawiając się za podróżujących kupców i 
proszących o możliwość przenocowania.

. Była zima, mróż wprawdzie niewielki, ale I ziemia pokryta śniegiem. Byłoby więc nie

po ludzku -odmawiać podróżnym gościnne
go dachu. Chcąc jednak upewnić się, z 
kim sprawa, poprosiła, ażeby któryś z 
przybyłych jej się przedstawił.

Życzenie jej zostało spełnione.
Jakie jednakże było jej przerażenie, gdy 

na progu w świetle lampy ujrzała postać 
całkiem podobną do... Karola.

— -Pan Karol! —- zawołała głosem zdu
mionym i częściowo uradowanym, postą
piwszy kilka kroków ku niemu.

Przybyły widać również był niemało 
zaskoczony tą niespodzianką, ale niemile. 
Stał bowiem nieruchomy z wielce zakło
potaną miną, nie mogąc się zdobyć na od
powiedź.

— Ach, to Stasia! — odezwał się wresz
cie półgłosem. — To bardzo przyjemnie 
— dokończył sucho. — T-o nic nie szkodzi.

I -opanowawszy się już zaczął -opowia
dać, że przybył z polecenia pewnej firmy 
wielkomiejskiej, której jest współwłaści
cielem, celem zawarcia kontraktów na ku
pno zboża i innych produktów rolnych i 
prosił Stasię o łaskawe udzielenie jakiej 
takiej gościny, byle on i jego towarzysze 
jakoś odpocząć mogli pod dachem po tru
dach podróży.

Stasia oczywiście zg-odziła się, prze
znaczyła mu nawet osobną, wolną jeszcze 
komórkę, ale niemniej zaczęła się wypyty
wać o jego dzieje po ostatniem spotkaniu 
się w Zamyśliniu.

Karol jednak udzielił zaledwie kilka wy
mijających odpowiedzi, tłumacząc się tern, ' 
że jest znużony, i że wszystko opowie na
stępnego dnia po wypoczynku.

(Ciąg dalszy w dodatku.)



misjach tak do zgody i miłości nawołuje, 
miał nam uczynić taki zawód. My wszy
scy wszak pragniemy tej zgody i miłości, 
jednakże dawne nasze prawa i obyczaje są 
nam święte. Od samego poświęcenia ko
ścioła aż do roku 1911 odprawiali wszy
scy urzędujący duszpasterze tę uroczy - 
stość bez żadnej zmiany zawsze w nie
dzielę po uroczystości Wszystkich Świę
tych, a żadnemu się nawet nie przyśniło 
zaprowadzić tu jakiejkolwiek zmiany. Nie 
ma też żadnego powodu do tego. Prawda, 
że za przeszłych proboszczów różaniec 
był już zakończony, gdyż go odprawiano 
od 1 października, lecz w innych parafiach 
obchodzą kiermasze także w miesiącu ró
żańcowym, tak naprzykład w pobliskiem 
Popielowie, Dobrzyniu, więc i u nas zna
lazłaby się rada, aby kiermasz obchodzić 
pa czas. Mówi się o tern, że data poświę
cenia k-ościoła naszego nie jest doskonale 
określona, lecz my możemy śmiało wie
rzyć naszym ukochanym przodkom dzia
łom i pradziadom, który nam opowiadali 
o poświęceniu kościoła i rozmaitych trud
nościach, które byty do pokonania. Tak- 

, że śp. ks. proboszcz -Nerlich Karol pierw
szy proboszcz w Popielowie opisał to w 
książce przez siebie wydanej pod ty tu - 
łem „Kronik der Parochie Schalkowitz.“ 
Dla tego prosimy naszego Wiek ks. pro
boszcza, aby odprawiał tę uroczystość we
dług starych praw i obyczajów. Prosi - 
my go w imieniu naszem, którzy to wy - 
pełniamy lojalnie nasze obowiązki wzglę
dem kościoła, oraz w imieniu tych wszy
stkich zmarłych, których szczątki przy 
tym kościele spoczywają. Jak wiadomo 
pochowano tu ludzi z Kaniowa nawet z 
Chrościć i Popielowa, które to wioski da
wniej należały do parafji siołkowickiej. 
Pamiętamy jak dzisiaj, że gdy gmina Ka
niów została przyłączona do kupskiej pa
rafii, to ówczesny ks. proboszcz i ks. 
dziekan Musioł w pożegnalnem kazaniu 
zażądał uroczystej obietnicy od obywateli 
gminy Kaniów, że choć raz do roku pod
czas uroczystości rocznicy poświęcenia 
kościoła przybędą do swego dawnego pa
rafialnego kościoła, aby pomodlić się za 
dusze swych zmarłych ojców i krewnych. 
Obywatele gminy Kaniów wiernie dotrzy
mywali tej -obietnicy i zawsze przychodzi
li na tę uroczystość. Dzisiaj niestety jest 
im trudno wypełnić swój -obowiązek, gdyż 
kościół w Kupach bywa poświęcany w 
dniu 10 listopada i muszą iść do swego pa
rafialnego kościoła. Także iw Chrości- 
cach -odprawia się kiermasz w niedzielę po 
św. Marcina (11 listopada.) Byłoby więc 
słusznie i sprawiedliwie a dla całej okoli
cy dogodniej, gdyby stary czas obchodu 
naszego kiermaszu znów przywrócono. 
Spodziewamy się m-ocno, że Wiek ks. pro
boszcz uwzględni tę naszą sprawiedliwą i 
pokorną prośbę za co mu wdzięczni bę - 
dziemy. Parafianie.

Usiłowane samobójstwo,
Koźle. Kelnerka pewnego tutejszego 

lokalu usiłowała zeskoczyć do rzeki z 
pierwszego- m-ostu, lecz została przytrzy
mana przez przechodników. Przywołany 
policjant zaopiekował się niedoszłą samo
bójczynią.

Nowa szkoła rolnicza.
K1 u c z b o r e k. W ubiegły piątek na

stąpiło -oglądanie tutejszej now-o wybudo
wanej szkoły rolniczej przez członków 
wydziału powiatowego-, oraz starostę p. 
Bärensprunga. Urządzenie i budowę szko
ły powierzono budowniczemu Lenzo-wi z 
-Kluczborka. W piwnicy znajduje się pral
nia, l-okale -do przechowywania garderoby i 
pokój do przechowywania .rowerów, a po
nad piwnicą 2 pokoje szkolne, l-okale po- 

" boczne oraz biuro dyrektora. Schody wy
żej znajduje się mieszkanie -dyrektora 
szkoły, -oraz mieszkanie nieżonatego, dru
giego nauczyciela. Przy obu mieszka
niach znajdują się łazienki. Budynek

szkolny przedstawia się nader okazale. — 
Z powyższego wynika, że zbudowano 
piękny i pożyteczny budynek, niestety po
żyteczny tylko dla Niemców, bo dopóki 
język polski będzie wyparty z tej uczelni, 
to nie przyniesie ona wiele korzyści na - 
szym polskim rolnikom. Nauka w szkole 
rolniczej dla Polaków powinna odbywać 
się po polsku. Tego wymaga nie tylko 
sprawiedliwość, ale sam rozum!

Ruch samochodowy Bytom—Zabrze.
Bytom. W celu uproszczenia czyn

ności przy przewożeniu pasażerów, po
dzielono wymienioną pocztową Iłuję auto
busową na cztery odcinki. Cena biletu za 
każdy odcinek wynosi 25 fenigów'. Nowa 
taryfa obowiązuje od 28. października.

Ostrzeżenie przed oszustem.
B y t o m. W ostatnim czasie odwiedzał 

rolników pewien mężczyzna, który się 
przedstawiał jako monter Klein. Ów o- 
sobnik usiłował nakłonić rolników do za
mówienia maszyn rolniczych, oprócz tego 
oświadczał, że jest upoważniony do ba
dania urządzeń bezpieczeństwa przy ma
szynach rolniczych. Przy zamówieniach 
na maszyny oczywiście żąda zaliczki. 0- 
strzega się przed tym osobnikiem, gdyż 
jest to zwykły oszust. W razie pojawie
nia się należy go oddać w ręce policji.
Nieszczęśliwy wypadek przy budowaniu 

toru kolejowego.
Rokitnie a, (paw. bytomski.) Ro- 

botnik Józef Burczyk, zatrudniony przy 
budowaniu nowego toru kolejki wąskoto
rowej, został przejechany przez wózek 
połowy. Ze złamaną nogą i poważnemi 
ranami na głowie przewieziono go do szpi
tala w Bytomiu.

Posiedzenie rady gminnej.
Mikule z y c e, (pow. tarnogórski.) 

Przyszłe posiedzenie rady gminnej odbę - 
dzie się w wtorek 3-go listopada br. Pro
gram posiedzenia zawiera 14 punktów. Z 
ważniejszych spraw wymienić należy : U- 
chwałę nad projektem kanalizacyjnym, roz 
budowę ulicy Górniczej (Bergwerkstr.), 

utworzenie boisk sportowych i placów do 
urządzenia zabaw, mianowanie oby wate - 
la, który będzie urzędował jako rozjemca 
(Schiedsmann), uporządkowanie spraw 
rentowych i ustalenie wysokości pensji o- 
raz emerytury naczelnika gminy.

Włamanie do szkoły.
Mikulczyc e, (pow. tarnogórski.) O- 

negdajszej nocy włamali się złodzieje do 
szkoły II, gdzie rozbili zamki przy sza - 
fach zawierających książki, zeszyty i in
ne przedmioty przeznaczone do nauki 
szkolnej. Włamywacze spodziewali się 
zapewne znaleźć większą sumę pieniędzy, 
lecz musieli odejść z próżnemi rękami. 
Istnieje przypuszczenie, iż sprawcami 
włamania są ci sami osobnicy, którzy 
przed kilku dniami uszkodzili przyrządy 
przeznaczone do ćwiczeń gimnastycznych.

Nieszczęśliwy wypadek.
Zaborze, (pow. zabrski.) Na placu 

budowlanym przy ulicy Granicznej leżą 
drewniane formy do slupów betonowych. 
Onegdaj bawiła się na tych formach gro
mada dzieci bez dozoru starszej osoby. 
Nagle przewróciła się jedna forma i przy
waliła H. Chromika. Ze złamaną nogą i 
imnemi okaleczeniami przewieziono nie
szczęśliwe dziecko do lecznicy.

Wzrost liczby bezrobotnych
Gliwice. Położenie na rynku pracy jest 

z każdym tygodniem gorsze. Także w u- 
biegłym tygodniu roboczym od 19 do 24 
października zanotowano liczby bezrobot
nych. Ilość pobierających wsparcie w po
równaniu do przedostatniego tygodnia po
większyła się o 42 robotników i 6 robotnic, 
chociaż urząd pracy pośredniczył w uzy
skaniu zatrudnienia.

Śmierć wskutek zaczadzenia.
Biskupice. Inwalida Feliks zbierał 

węgiel na hałdzie obok Borzigwerku, przy 
czerń stracił przytomność wskutek wdy
chania wydobywających się z hałdy ga
zów trujących. Nieszczęśliwego odsta
wiono do lecznicy, gdzie zmarł, nie odzy
skawszy przytomności.

Utworzenie fabryki futer.
R acibór z. W byłym parowym mły

nie Domsa na Lukasynie urządzono fa
brykę futer. Właścicielami nowego przed
siębiorstwa są rzekomo trzy firmy, mia
nowicie amerykańska, niemiecka i pewna 
polska firma w Katowicach. Na początku 
fabrykacja ma się ograniczyć na wyro
bie owczych kożuchów i czapek z polu - 
dniowo-amerykańskich futer, a dopiero 
później fabryka zajmie się wyrobem szla
chetnych futer. Nowe przedsiębiorstwo 
zatrudnia przeszło 100 osób.

Rozmaitości
Ciepłe źródło lodowego oceanu.

Z Kopenhagi donoszą, że nad zatoką 
Scoresby, w Grenlandii wschodniej, w po
bliżu założonej tam niedawno nowej osady 
duńskiej, odkryto dwa źródła gorące.

Jedno z tych źródeł wytryska z pomię
dzy żwiru, tuż u wybrzeża zatoki, a wo
da jego posiada temperaturę +62 stop. C., 
drugie zaś wytryska nieco dalej i posiada 
temperaturę +50 stop. C.

W przeciągu długotrwałej i tak surowej 
zimy grenlandzkiej przestrzeń około stu 
metrów kwadr, dokoła tych źródeł jest 
wolna od śniegu i lodu-.

Konkurs piękności starszych kobiet.
Na oryginalny i nowy koncept urządze

nia konkursu piękności dla starszych, a, 
prawdę powiedziawszy, starych kobiet, 
wpadła pewna firma konfekcyjna w N. 
Jorku.

Powodzenie tego konkursu, którego u- 
czestniczki musiały mieć, co najmniej lat 
50, było kolosalne. Stanęło do niego 728 
niewiast, które miały odwagę przyznać 
się, że dawno już przekroczyły legendar
ną „trzydziestkę“, a 127 z pomiędzy nich 
otrzymało nagrody.

Pierwsza nagroda musiała zostać zdwo
joną, ponieważ odnośne jury przyszły do 
przekonania, że dwie z uczestniczek „ex 
aequo“ na nią zasłużyły.

Podobny konkurs dla mężczyzn urzą
dzić ma niebawem inna firma konfekcji 
męskiej w temże mieście.

Tunel pod cieśniną Gibraltarską.
Komisja zajmująca się przyszłą budową 

tunelu, mającego łączyć Francję z Anglją, 
obradowała na swem ostatniem posiedzie- 
niu, jak donoszą z Paryża, także nad bu
dową tunelu pod cieśniną Gibraltarską.

W razie, gdyby budowa tego ostatnie
go tunelu została uskutecznioną, stanie się 
możliwem bezpośrednio połączenie kole
jowe między Londynem a Kapsztad tern.

Najpoważniejsze sfery finansowe angiel
skie i francuskie zajęły się tą sprawą bar
dzo gorąco.

Olbrzymi włoski aeroplan.
Aeroplan, przeznaczony do odbycia lo

tu z Włoch do Buenos Aires, wybudowa
ny w warsztatach Santa Anna, odbył swe 
próbne wzloty na jeziorze Lago Maggiore, 
które zostały uwieńczone najzupelniej- 
szem powodzeniem. Rozpięcie skrzydeł 
aparatu wynosi 24 metry, a długość 16 
metrów. We wnętrzu kabin znajduje się 
8 foteli dla pasażerów, a motory są umie
szczone w ten sposób, że mogą być na
prawiane podczas lotu. Obciążenie apa
ratu będzie mogło wynosić 15 osób, wli
czając w to pasażerów, pilotów i mecha
ników.. Według -obliczeń aparat ten po
winien przelecić 3.500 kilometrów bez lą
dowania.

Nowy rekord głodowy 33 dm be; poży
wienia.

Dzienniki amerykańskie donoszą z Chi
cago, że w fizjologicznym instytucie tam
tejszego uniwersytetu osiągnięto nowy re
kord światowy w- dziedzinie „ekspery 
mentalnej głodówki“.

Docent fizjologii dr. Fryderyk Hoezel 
przez 33 dni obchodził się bez jakiegokol
wiek pożywienia. Po ukończeniu tej nie
zwykłej głodówki dr. H-oezel wygłosił 
prelekcję, w której opowiedział o swoich 
obserwacjach odnośnie do swojej osoby, 
w czasie tak długiego postu.

W ciągu dwóch pierwszych dni — o- 
świadczył Hoezel — czuł się zupełnie nor
malnie. Od trzeciego dnia począwszy do 
siódmego odczuwał pewne dolegliwości 
przy chodzeniu, a w 7 dniu wystąpiło wy
raźne osłabienie. Zdecydowane uczucie 
głodu wystąpiło dopiero w trzecim tygo
dniu. W ciągu tego -trzeciego tygodnia 
pragnienie pożywienia stało się tak gwai- 
townem, że eksperymentator nie mógł o 
niczem innem myśleć. W ostatnich dniach 
głodówki Hoezel nie mógł sypiać, ponie
waż odczuwał ból kurczących się mięśni 
żołądka. Nie cierpiał przez cały czas na 
bóle głowy i przekonał się, że picie gorą
cej wody ułatwia w znacznej mierze gło
dówkę.

Rekord głodowy osiągnięty przez dr. 
Hoezla wzbudził silne zainteresowanie w 
kołach naukowych.

Wesoły kącik
Trzy razy.

— Przed zaręczynami on mówi, ona 
słucha.

W pierwszym roku po ślubie ona mówi, 
on słucha,

W późniejszych latach: oboje -krzyczą, 
a sąsiadzi -słuchają.

Dz:@# gospodarczy
Stan waluty giełdy berlińskie5.

płacono ;:a 29. 10. 28. lO.

100 gnid, holend. . 168,82 168,59
L00 banków belg, 18.83 ',9,115
100 traue. 17.78 18 485
100 ,, szwajc. . 80,79 80.79
100 lirów włoskich. 16,70 16 72
ICC koron czeskich 12,42 12,41
100 „ duńskich . 103,82 105,22
100000 ,, węgierskich 5,88 12,42
100000 ,, austr. 59 12 54,15
1 dolar ameryk. 4.195 4,193
1 mnt srterl. 20,338 20,80
.100 gnid. gdańskich . 80,49 52,30
100 złotych polsidch . 69,15

Wrocławskie ceny targowe.
z dnia 29. października 1925 r.

Pszenica 18,40, żyto 14,20, owies 16,00, 
jęczmień browarowy 19,00, jęczmień zi
mowy 16,50, kartofle do jedzenia białe i 
czerwone 1,40, mąka pszenicna 29,00, 
rżana 22,50, mąka „Auszug“ 35,00.

Pasza dla bydła: osucie pszenne 10,00— 
10,75, osucie rżane 9,25—10, makuch lniany
22.50— 24?50; makuch rzepakowy 15,50— 
16,50; siano zdrowe suche 3,80, siano do
bre, zdrowe i suche 4,20.

Owoce strączkowe: Groch Wik
toria 28,50—30,50, groch żółty, średni
24.50— 25,50, rogch żółty mały 22,00— 
24,00, groch zielony 27,00—29,00, fasola 
biała 26,50—28,50, bób 20,50—22,50, wy
ka 22,00—24,00, peluszka 22,00—24,00, łu
bin żółty 14,00—16,00, łubin niebieski 
12,00—13,00.

Nasiona: rzepak zimowy 34,00, na
sienie lniane 38,00, gorczyca 52,00, nasie
nie konopne 25,00, mak modry 100,00.

Koniec działu redakcyjnego.
Za dział ogłoszeń redakcja nie odpowiada.

Kupicie tanio 1 dołsrec n

FranÄ iaxy :~: Opole Rynek i
Mofa

Ulsäry di a psrnów z kolorowych materjałów ....... 26.—
Płaszcz® dla penów czarne ............................................. 28.—
Paltfflty dla panów I rzędowe i II rzędowe z dobrego materjału 35.— 
Obrani® dl<S panów I rzędowe i II rzędowe.........................28.—
Ulsflry dla młodzieńców Z kolorowych materjałów................ 23.—
Paltoty dla młodzieńców Z kolorowych materjałów .... 25.—
Obrania dla młodzieńców gładkie i sportowe.....................24.—
OSstry dla chłopców..............................................................18.—

1647 O

17.-
8.50
6.50

po da^:
Ubrania dla chłopców W wszystkich kolorach .
Płaszcze dla dzieci we wszystkich kolorach . . ,
Ubranie dla dzieci we wszystkich kolorach . . .
Wielki wybór w spodniach.............................. .... 4.50

Oddział mateiji:
W na ubrania, paltoty, ulsfry w wielkim wyborze.
Wykonanie podług miary z gwarancją dobrego kroju



IIW lym tygodniu JUKSz cenach
f§ Aslracłran pierwszorzędny 130 cm szeroki od 6.50 jp 
j» Popelina czysta wełna........................................... od 2LJ75
®*® Mater Je zimowe................................................ od 0.05 ®|

V elury na faczki 
Poszewki .... 
Chustki do okrycia

od 0-05 
od 0.05

8»

Q _ • ....................................od 4.50 ®
Chustki chenilowe, astrałanowe i wielkie chustki do okrycia velurowe I krymerkowe 8g

1C w wielkim wyborze. ^ (p

| J. NEBEL, OPOLE j
»I nanrzeciu/ reiencii skład manufaktury ~ Telefon nr. 202 WSto Sto

Otwarcie interesu!
Szanownej Publiczności Opola i Okolicy do łaskawej wiado

mości, iż w

MP* poniedziałek 2. listopada ran©
otwieram w

Opolu przy ulicy Korolu nr. 6
[Karlstrasse] w domu szczotkarza pana Zdechli ka

skład manufakluryjny, bielizny 
damskie, męskiej i dziecięce!
dalej trykotów i wszelkich towarów w zakres bran

ży wchodzących
pod frmą

Alfred Herzko
Zadaniem mojem będzie sprzedawać tylko dobry towar i to 

po cenach przystępnych. Usługa polska.
Prosząc o łaskawe poparcie mojego przedsiębiorstwa, kreślę

z poważaniem

Alfred Herzko

Jeszcze tylko kilka dni

wyprzedaży
Mf* po bajecznie tanich cenach

Bank lądowy ■ Opole
Ulica Portowa 9 Telefon 213 Hafenstrasse 9 

Konto czeku pocztowego Breslau 6164 
przyjmuje oszczędności w mar
kach złotych na wysoki procent. 
Udziela pożyczek pod dogodneml 

warunkami.

Obuwie meskie
od €>.— mk. pocz

Obuwie damskie
od 5.90 mk pocz.

Bufy do gracy
pr. Fahllcder 7.50

Pdłbuclkldamskie
od 5.50 mk. pocz.

Schuhhaus Paul Ksoll
ulica Długa 11 RACIBÓRZ ulica Długa 11 I

0££££SW

Za tanie ceny
znajdziecie

Ubrania dla pailw
Paletołu zimowe 
ölstn 
lupy
i mania fila fititei
S. HiesenfeM
Następca: UL Brass
Opole, Rynek 8

ooaaoooa

ti

a

Świeża słonina, świeże sadło, 
tłuste wodzone mięso
wędzona łlenino

wieprzowina, wołowina, wszelkie ga
tunki kiełbas po najtańszych cenach 

dziennych
Franc. Melełier

Opole
mistrz rzeźnicki nL Odrzańska 13

znts śni™ iintiki
333. 585. 750. 900 stemp. 

we wszystkich wielk. i cenach

Zegarki, lewarg złote i srebrne 
Adolf Przecjendza

ulica Długa Kadbórz ulica Długa
1616 R narożnik ul. Dworcowej

Zwadlo’s Wein- und Bierstuben
©pole, Odrzański® Przedmieście
Tel. 198 Plac Wrocławski Tel. 198
Nowocześnfeodresłaurowane, przyjemny 

pobyt
Dobrze pielęgnowane [1448 O

wina, piwa, likiery I t. d. 
Na wesela

wypożyczamy -zupełnie nowe porcelany 5 name 
srebrne olpakowe łyżki, noże i widelce.

Z uszanowaniem

Paweł i Marja Białek.

Makulatura
fes! do nabycia

w drukarni „Nowin Codziennych"

HERMANN GRZIB
naprzeciw kościoła farnego ulica Odrzańska

xOPOLEI
naprzeciw kościoła farnego

1563 0 Sprzedaję nadal p© zadziwiajęco lanidi cenadi
Nałerje na suknie, czarne i kolorowe, s Mohairy, popeliny, szewioty gładkie i w desennie. m Nowomodne materje na ubrania 
i jaki, jedwabne fartuchy, diustki haftowane i aksamitne, welury, jedwabie, aksamity, krymry, poszwy, wsypy i kołdry.
Siałe ceny <5 g>roceu.ź rahałti Rzciclna usługa

hi linii...mi........ .............

»Uli Oszczędność partanie pranie;* 
bielizna znakomitej bieliJylko w 
• znanem opakowaniu.
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Pan Boe-Smith jest rysownikiem, któ
rego rysunki zamieszczają dziesiątki pism 
amerykańskich, australijskich i nowoze
landzkich. Tej okoliczności zawdzięcza 
.możność ustawicznych podróży, które go 
wiodą z jednego zakątka świata w drugi i 
trzeci. Pan Boe-Smith znany jest ze swe
go dowcipu i zmysłu spostrzegawczego, 
jednakże ani nie pisze, ani nie gra roli po
litycznej. Rysuje i — opowiada. I tak 
pewnego wieczoru, przybywszy świeżo z 
Teheranu opowiadał w jednym z najwięk
szych klubów o swych spostrzeżeniach, 
które zyskują specjalne znaczenie z po
wodu jawnej walka sowietów o naftę per
ską.

„Persja jest to monarchia, której oby
watele z największym szacunkiem odno
szą się do osoby monarchy, lecz nie chcą 
wpuścić go do kraju. Pers kłania się głę
boko, wymawiając imię swego władcy, 
lecz pojawienie się szacha w granicach 
Persji równałoby się największemu dlań 
niebezpieczeństwu. Szach mieszka w Pa
ryżu, i to mu jego poddani biorą za złe, 
uważając go za zbyt postępowego. Gdy 
jednak chce wrócić, powiadają, że nie chcą 
szacha, który mieszkał zagranicą.

Jest to więc władca, który nie może 
mieszkać ani w kraju ani zagranicą. Szach 
rozpuścił swój barem. Uczynił rzecz nad
zwyczajną, podzielił się bowiem swymi 
żonami z szeregiem najznakomitszych o- 
bywateli swego państwa. Cóż jednak za 
następstwa z tego wynikły? Owe byłe 
żony szachowe prowadziły wytężoną pro
pagandę przeciw niemu w zaciszu ognisk 
domowych.

Dzisiejsi „republikańscy“ ministrowie 
perscy nie nawidzą postępu i terrorem u- 
łrzymują stare ustawodawstwo i stare 
zwyczaje. Zabraniając cudzoziemcom wy
jazdu do Persji, mniemając, że tym sposo
bem zdołają zapobiedz szerzeniu się szko
dliwych nauk i poglądów. Członkowie 
Iegacji cudzoziemskich nieraz narażają się 
na przykre zajścia, pragnąc wejść w sty
czność z tubylczem społeczeństwem. Je
dnakże Persowie zbyt są sprytni, aby swe 
przeciweuropejskie poglądy wypowiadać 
dosłownie. Ktoby słyszał ministrów per
skich, zachwycałby się ich głębokim przy
wiązaniem do wolności, podziwem dla kul
tury zachodniej, dla zdobyczy techniki. 
Odwrotnie zaś czyni opozycja. Zwolen
nicy postępu ubierają swe wywody w 
możliwie konserwatywne szaty, piorunu
ją na zanik dawnych obyczajów i w dłu
gich wywodach usiłują przesączyć jedną 
lub dwie kropelki nowych poglądów. Dla
tego bardzo łatwo rozróżnić w Persji 
zwolennika ortodoksji mahometańskiej od 
liberała, wystarczy przeinaczyć sens po
glądów wygłaszanych przez tych panów.

WOLIMIR L.
Cień maiki

Opowieść współczesna.
7) (Ciąg dalszy.)

Udzieliwszy więc jakichś tajnych in- 
strukcyj swym towarzyszom, udał się do 
przeznaczonej mu komórki. Nie myślał je
dnak o śnie. Przybył w zamiarach zupeł
nie innych, aniżeli podał Stasi. Był na 
żołdzie Rosji bolszewickiej, a -celem jego 
przybycia był mord i rabunek — spusto
szenie... cel dążeń żydowsko-socjalistycz- 
nych.

Kiedy więc zapadła już głucha noc i 
wszyscy pogrążeni byli w głębokim śnie, 
opuścił pocichu swe posłanie i zaczął szu
kać przedmiotów wartościowych, a głów
nie szafy, w której spodziewał się pie
niędzy. Była ona, jak stwierdził poprze
dnio, tuż obok łóżka Stasi. Przez chwilę 
się wahał. Miał początkowo zamiar do
konać jedynie rabunku bez morderstwa. 
Szafa jednak była zamknięta. Obawiał się 
więc, że w czasie rozłamywanie zamka 
i gwałtownego otwierania szafy Stasia 
przebudzić się może i dojrzeć go przy speł 
nianiu podlej , czynności, nałożonej mu 
przez Komisarzy i towarzyszów. Tego 
się wstydził, a kiedy ona umrze, nie wie
dząc kto dokonał tej zbrodni, obrabuje 
szafę i dom z całym spokojem. Skrupu - 
łów nie miał. Bolszewicy uczynili z nie
go bydlę. Widział tylu umierających z 
jego ręki.

Zabudowanie Stasi znajdowało się spory 
ka^yał drogi poza wsią. Mógł więc spo
kojnie użyć wszelakiej broni. Domowni
ków, choćby się pobudzili, pilnowali jego 
towarzysze. Może w tej chwili leżeli już

Obecny rząd, jakkolwiek dziwacznie 
reakcyjny, i niewspółczesny uratował 
Persje od wpływów bolszewizmu, zdusi
wszy je w zarodku. Ustrój parlamentar
ny należy do przeszłości, arystokracja u- 
żyskała z powrotem prawie niepodzielną 
władzę. Kobiety zamknięte z powrotem 
w haremach i zmuszone do przysłaniania 
twarzy woaikami, dziwią się szybkim 
przemianom losu i rozporządzeń męż- 
czyzń.

Persja żyje pomiędzy dwoma oficjalny
mi przyjaciółmi: Rosją sowiecką i Anglią. 
Obaj przyjaciele bacznym okiem spoglą
dają na źródła prawdziwej siły, którem 
rozporządza państwo perskie: na pola naf
towe. Znajdują się one pod kontrolą An
glików, lecz Persowie starają się wygrać 
sowiety przeciw Anglji i stawiają swoje 
warunki. W Persji wszyscy politycy zda
ją sobie sprawę, że gdyby pewnego dnia 
Rosja z Anglją porozumiały się, niepodle
głość Persji byłaby poważnie zagrożona. 
Dlatego dążą do umocnienia jej w termi
nie jaknajszybszem, choć w obecnym mo
mencie na zbyt ścisłe porozumienie angiel- 
sko-sowieckie wcale się nie zanosi.

Pouczające zjawisko w finan
sowym świecle Anglii

W korespondencji londyńskiej, nadesła
nej do krakowskiego „II. Kuriera Codzien
nego“ czytamy:

Na londyńskim rynku pieniężnym w cią
gu ostatnich kilku tygodni zaobserwować 
można zjawiska, które oznaczają daleko 
sięgające zmiany w międzynarodowym o- 
biegu finansowym.

Przed sześciu miesiącami rząd angielski 
w porozumieniu z Bankiem Angielskim 
zniósł zakaz sprzedaży i wywozu złota. 
Jednocześnie przywrócona została złota 
równią Juta szterlinga. Początko
wo obawiano się, że zniesienie zakazu wy
wozu złota spowoduje odpływ cennego 
metalu ze skarbców Banku Angielskiego, 
ale obawy okazały się płonne. -Funt szter- 
ling odrazu stanął na równi z dolarem i 
wobec tego opłacało się przywozić złoto 
do Anglji, podczas gdy na wywozie traci
ło się. Skutkiem przypływu złota na ryn
ku pieniężnym zwiększyła się podaż.

Z drugiej strony podniesienie w lutym 
stopy procentowej do 5 proc. w porówna
niu do 314 proc. w Stanach Zjednoczonych 
spowodowało dopływ kapitałów amery
kańskich do Londynu i prowadzenie A- 
merykanów wielu transakcyj finansowych 
drogą na Londyn, gdzie można było uzy
skać większy procent. Stopa procentowa 
okazała się wkrótce nienormalnie wysoką 
w stosunku do olbrzymiego materjatu pie
niężnego, znajdującego się na rynku. W 
sierpniu Bank Angielski zmniejszył wobec 
tego stopę procentową do 4%.

nieżywi z zakneblowanemi ustami. Uwa
żał więc, że najlepiej użyć browninga i 
strzelić z boku w skroń.

Wydobył broń z kieszeni i zaczął się 
podkradać do łóżka; już miał przyłożyć 
lufę do skroni Stasi, gdy naraz stała się 
rzecz niezwykła: Z łóżka podniosła się
jakaś postać świetlista, przezroczysta o 
smutnym, bolesnym wyrazie twarzy. Ka
rol zdumiał.... Była to postać jego matki, 
taka, jaką ją widział po raz ostatni, kiedy 
sądził, że umarła. Zasłoniła ręką twarz 
Stasi, a równocześnie Karol usłyszał wy
raźnie słowa:

— Synu, nie waż się dotknąć mych do
brodziejów, to dla ciebie świętości...

Karol przetarł oczy, sądząc, że to przy
widzenie. Nie! postać matki stała nieru
choma i tylko wyraz jej twarzy stawał 
się coraz boleśniejszy. Broń mordercza 
wypadła mu z dłoni. W duszy jego wszczę 
la się straszna walka. Jak w magicznem 
oświetleniu widział naraz dzieje i całą o- 
hydę swych zbrodni... Przejrzał.

Podniósł browning z ziemi i wybiegł do 
towarzyszy. Cr już rozpoczynali swe dzie
ło. Jeden z nich właśnie zamierzać rzu
cić płonącą pochodnię w kupę słomy w 
stodole. Karol zawezwał go, aby pocho
dnię odrzucił na bok. Wezwany nie usłu
chał. W następnej chwili był już trupem. 
Karol zastrzelił go jak psa. To samo stało 
się z dalszymi towarzyszami, którzy nie 
słuchali jego rozkazów wstrzymania ra
bunku. Zbudzeni i uwolnieni domownicy, 
nawiązani częściowo przez bandytów, roz 
prawili się z resztą.

Na odgłos strzałów zbudziła się Stasia, 
którą owej nocy zmorzył jakiś niezwykły 
i ciężki sen.

W tern zjawisku zwiększenia się zapa
sów pieniężnych w Londynie jedna rzecz 
była nienormalna. Zwiększenie się zapa
sów złota i gotówki nie było skutkiem po
prawy bilansu handlowego ani dopływu 
środków z wywozu towarów, lecz jedynie 
skutkiem spekulacji, dla której wygodną 
było rzeczą trzymać pieniądze w funtach.

Ta nienormalność nie omieszkała zem
ścić się, kiedy stopa procentowa została 
zmniejszona w sierpniu. Zaczęto wyco
fywać zagraniczne rachunki, złoto zaczę
ło stopniowo i bardzo znacznie odpływać 
z Anglji, tembardziej, że funt spadł o bar
dzo niewielką wprawdzie liczbę punktów 
w stosunku do dolara, ale dostateczną dla 
handlarzy złotem, aby skłonić ich do wy
cofania złota z Anglji.

Mimo to, na rynku pieniężnym w dal
szym ciągu podaż była nadmierna. Prze
silenie gospodarcze prowadzi do tego, że 
przemysł operuje mniejszemi środkami, 
a dla spekulacji zaś akcyjnej stopa nawet 
4% proc. jest za wysoka. Wytworzyła 
się tak dziwna sytuacja, że można było 
łatwo otrzymać pieniądze taniej na wol
nym rynku, aniżeli w Banku Angielskim.

Bank Angielski wobec tego zdecydował 
się przed kilku dniami na ponowną zniżkę 
stopy procentowej. Stało się coś całkiem 
niezwykłego. Złoto odpływa z Banku i 
Bank, zamiast podnieść stopę i wstrzy
mać odpływ tern, zniża stopę! Nienormal
ność całego życia gospodarczego Anglji 
wyraziła się w bardzo charakterystyczny 
sposób.

Wskutek tych wszystkich łamańców 
coraz częściej i z kół bardzo wpływowych 
rozlegają się głosy, że należy gdzieindziej 
szukać rozwiązania sprawy. Należy — 
powiadają najwybitniejsi mężowie — 
znieść zakaz udzielania pożyczek zagra
nicznych, który to zakaz istnieje od kilku 
miesięcy i wprowadzony został, jako śro
dek. prewencyjny w okresie przed powro
tem do równi złota.

Zwolennicy zniesienia tego zakazu 
wskazują słusznie na liczne korzyści 
wznowienia przez Anglję udzielania i finan 
sowania pożyczek zagranicznych. Londyn 
przedewszystkiem wróci do dawnego 
swego stanowiska światowego centrum 
finansowego, które gotów jest utracić na 
rzecz New Jorku. Pożyczki zagraniczne 
dadzą spory dochód i poprawią bilans pła
tniczy. Dadzą następnie krajom obcym 
możność zdobywania towarów angielskich 
za pożyczone w Anglji pieniądze. Zwięk
szy się ogólny międzynarodowy obieg pie
niężny i poprawi się sytuacja finansowa 
wielu krajów, przeżywających obecnie 
kryzys wskutek braku kapitałów. Po
wszechna poprawa gospodarcza niewątpli
wie przyczyni się do ulżenia kryzysu an
gielskiego. Wreszcie odpływ pieniężny 
zagranicę zmniejszy ich podaż na rynku

— Co się stało? — zawołała.
Służąca, która wbiegła do pokoju, poin

formowała ją kilku słowami.
W tern wbiegł Karol, ze śladami krwi 

na ubraniu. Stasia wybiegła ku niemu.
— Mój zbawco! zawołała.
—. Nie zbawca, odrzekł zimno — lecz 

niedoszły morderca. Jestem komisarzem 
bolszewickim i przybyłem was mordować 
i niszczyć wasz dobytek, ponieważ nie u- 
znajecie władzy „błogosławionego prole
tariatu“. Ale ta misja już się skończyła. 
Widziałem w tej chwili przepaść, w jaką 
się stoczyłem i z której już niema wyjścia.. 
tylko śmierć.... dla uwodzicieli. Zemszczę 
się.

— Ale -co się stało? — zapytała się zdu
miona Stasia. Opowiedz. Zostaniesz ze 
mną... wszystko się zmieni.

— Niema czasu na opowiadania! Za 
miną goni i siepacz. Opowiem krótko. Po 
zegnawszy matkę, uważając ją za umarłą 
i dostawszy się do niewoli -rosyjskiej, dłu
go i dużo cierpiałem od ran ciała i... duszy. 
Gdym wrócił do sił, wojna się skończyła. 
Niemcy poniosły -klęskę. Marzenia o mej 
wielkiej karjerze w służbie niemieckiej 
znikły. Co miałem robić? Wstąpiłem do 
białej armii antybolszewickiej. Lecz ta 
została pokonana. Więc przeszedłem stąd 
do armji bolszewickiej. Przyjęto mnie. 
Zostałem wielkim agitatorem bolszewiz- 
mu. Zdobywałem stanowiska i wpływy. 
Lecz byłem wrogiem Żydów i przystąpi - 
lem do tajnej organizacji antyżydowskiej. 
Wykryto organizacje i popadłem w nie
łaskę. Ażeby naprawić zło, które rzeko
mo wyrządziłem spiskiem proletariatowi i 
odzyskać zaufanie, wysłano mnie do Pol
ski, aby wyzwolić rzekomo uciśniony pro-

wewnętrznym, doprowadzi do zupełnie 
normalnego podniesienia stopy procento
wej i co za tern idzie, do spadku cen, po
nieważ kupcy i przemysłowcy będą zmu
szeni do zdobywania kapitałów drogą 
sprzedaży towarów. Spadek zaś cen 
zwiększy zdolność konkurencyjną prze
mysłu -i handlu angielskiego i przyczyni 
się do poprawy bilansu handlowego. Łań
cuch logiczny całkiem i rozumny.

Nie ulega wątpliwości, że zakaz udzie
lania pożyczek będzie zniesiony w najbliż
szym czasie. Szanse krajów kontynen
talnych, a w pierwszym rzędzie Polski, w 
otrzymaniu znacznych kredytów angiel
skich w formie pożyczek giełdowych sta
ją się więc większe. St. Woj.

© gW#@dzenm meteorów
Zupełny przewrót w poglądach o skła

dzie ciał niebieskich sprawdziła dopiero 
przed jakiemiś 100 laty- obserwacja kul o- 
gnistych i badanie meteorów. Kulami o- 
gnistemi nazywamy zjawisko, gdy wi
doczne jest w ogromnej wysokości prze
latująca masa ognista w kształcie jasnej 
gwiazdy, poruszająca się niesłychanie 
szybko ukośnie w dół, błyskająca ogniem, 
dymem i rzucająca iskry, rozpryskująca 
się w końcu z ogromnym hukiem.

Rzadko tylko mamy sposobność ogląda
nia takich kul -ognistych, a jeszcze rzadziej 
odnaleźć można kawałki, z jakich się ona 
składała. Nic dziwnego, że zjawiska te 
tajemnicze żywo zaprzątały i zapładniały 
fantazję ludów starożytności, średniowie
cza, a także nieoświeconych ludów dzisiej
szych. Meteory uważano albo za sa
mych bogów, albo za ich symbole.

W starożytności mówiono wiele o me
teorze, który obserwowano w roku 468 
przed Chrystusem za czasów Anaksago- 
rasa, meteor, który opisuje także Plutrach 
w swej biografji Lysandra. Jeszcze bar
dziej znany jest kamień, uważany za świę
ty, znajdujący się w Mece w świątyni 
Kaaby. Arabowie przypisują mu wiek 
bardzo poważny, a Zamchaszer, jeden z 
komentatorów Koranu twierdzi, że rzucił 
go z niebios archanioł Gabrjel w walce z 
Antychrystem.

W dziesiątym wieku spadł w Nami w 
Umbrji meteor tak duży, że wynurzał się 
z fal rzeki Nery na 3 stopy wysoko. Me
teor, który w dniu 17. maja 1718 r. prze
leciał p-onad całą Angiją w wysokości 64 
mil geograficznych i z szybkością 300 mil 
na minutę, rozpadł się z tak straszliwem 
hukiem, że wyleciały okna i drzwi, a do
my zatrzęsły się w posadach. Opisuje to 
zjawisko Edmund Halley, znany swego 
czasu astronom.

W r. 1772 znalazł Szymon Piotr Pallas 
w dolinie Jeniseju w Syberji meteor, któ
ry ważył podobno 1.600 funtów i składał

letarjat białoruski. Skończyło się. Przej
rzałem. W Polsce niema dla mnie miej
sca. Wrócę do Rosji. Ale nie jako sługa i 
narzędzie okrutne żydowskiego boiszewi- 
zmu, lecz jako ich pogromca. Jestem zbro
dniarzem. Patrząc w twarz matki, która 
ml ukazała się w chwili, gdym cię, Stasio, 
miał zamordować, poznałem swą winę. 
Jest to jednak mniej wina moja, ile warun
ków, w których żyłem i wojny. Zobaczy
my się może jeszcze, gdy zmażę swe wi
ny. A teraz żegnam, bo czas drogi. A wy 
oprawcy ludu słowiańskiego i uwodziciele 
drżyjcie!...

To mówiąc, wybiegł Karol i skoczyw
szy na k-oi-a popędził wdał, bo już ze stro
ny wioski widać było nadbiegających 
wieśniaków.

Kilka dni później, doszły do Stasi wia
domości o napadach ludności białoruskiej 
na oddziały i władze bolszewickie. O Ka
rolu jednak nie doszły jej żadne wieści. 
Jest jednak o niego spokojna. Ufa bo
wiem, że pod wpływem cudownego zja
wienia się matki jego, w chwili zamiaru 
popełnienia na niej mordu, o czem jej u- 
rywkowo na odchodnem opowiedział, na
prawi się on naprawdę i o-dtąd raczej wal
czyć będzie ze zbrodnią, aniżeli jej służyć.

Fakt zjawienia się cienia jego matki ja
ko ostatnią notatkę zapisała w swym pa
miętniku celem uzupełnienia snu, który jej 
matka miała przed- laty.
Zaś obok napisała krótką uwagę: Szczyt

ną cnotą jest miłość macierzyska, ale zby
tnia pobłażliwość matki wobec swych 
dzieci stała się przyczyną niejednej zwi
chniętej karjery życiowej!

KONIEC.
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jako świętość, która spadla z nieba.

Kamień ten nasunął fizykowi Ernesto
wi Chladnyemu, zmarłemu w roku 1827, 
pomysł zbadania meteorów. W książce 
wydanej w roku 1794 udowodnią on zwią
zek, jaki zachodzi między kulami ogniste- 
mi, spadającemi „z nieba“, a zanjdowanemi 
od czasu do czasu masami kamieni, czy 
metali. Uczony udowodnił, że masy te są 
przybyszami z zaświatów. W r. 1800 udo - 
wodnili to Brandes i Benzenburg niezbicie,

'Chladny przypuszczał, że istnieją siły, 
zdolne tworzyć całe systemy ciał niebie
skich, lub je niszczyć po to, by z mas roz
bitych niejako ruin ciał niebieskich, two
rzyć nowe. Twierdził, że meteory znajdo
wane od czasu do czasu na ziemi są ni- 
czem innem, jak cząstkami takich właśnie 
rozbitych ciał niebieskich, które dostały 
się na ziemię, dzięki jej sile przyciągania.

Płomienie, w jakich te rudy, czy mine
rały przedstawiają się naszym oczom po
chodzą z tarcia, jakie się wytwarza, gdy 
ciała te wejdą w obręb atmosfery ziem
skiej.

Te poglądy Chladnyego uważano po
czątkowo za majaczenia umysłu szalone
go. Także różne akademie nie chciały nic 
słyszeć o nowej teorji. Dopiero w roku 
1803, kiedy w Normandii opadło dwa do 
trzy tysiące kamieni meteorycznych, aka
demia francuska uznała kosmiczne (za- 
siemskie) pochodzenie znajdywanych ka
mieni i ich tożsamość z meteorami.

LrierWS&y Uli 3JT3JTZ \Udu<iii/ fiiu Luui y v
nych dokonał już w roku 1651 Jan Rudolf 
Glauber, lecz dopiero po ogłoszeniu książ
ki Chladnyego przeprowadzono analizy 
chemiczne dokładniejsze, .z których niezbi
cie wynika, że pierwiastki, z jakich skła
dają się meteory, są te sameź z jakich 
składa się kora ziemska. Analiza spektral
na (. są to badania na podstawie właści
wości rozkładania się światła na poszcze
gólne barwy) potwierdziła później wywo
dy Chladnyego, ujęte w książkę w r. 1918 
P. t.: „O meteorach ognistych i spadają
cych z nimi masach.“

Brony
Napisał dla „Nowin Codziennych“ Wa

łek Brózda.
Walka o byt była zawsze popędem do 

coraz to nowszych wynalazków. Tak jest 
dziś, tak było za dawnych, zamierzchłych 
czasów. Pierwsze wynalazki ludzie zro
bili aby sobie ułatwić i uprzyjemnić życie 
i zabezpieczyć swe życie przeciwko róż
nym nieprzyjaciołom ze świata zwierzę
cego.

Dopóty ludzie nie siedzieli na jednem 
miejscu, lecz przenosili się z jednego miej
sca na drugie zapotrzebowanie w nowych 
wynalazkach nie było tak wielkie. Ludzie 
żywili się mięsem ubitego zwierza, mię
sem ułowionej ryby, więc wynalazki ich 
ograniczały się około ulepszenia przyrzą
dów do ubijania zwierza.

W sprawie rozruchów 
w Syrii

Z okazji rozruchów w Syrji 
donoszą telegramy o poważnych 
wydarzeniach w mieście Da 
maszku. (Patrz telegram: Roz
ruchy wojenne w Damaszku). 
Druzowie atakują garnizon fran
cuski, znajdujący się w mieście. 
Nasze zdjęcie przedstawia u 
góry ogólny widok na miasto. 
Na ] dole widzimy (obraz 2) 
żołnierza Drużów na koniu 
(obraz 3) rodzinę Drużów w 
stroju narodowym.

względem dopiero nastąpił, gdy ludzie o- 
siedli na je dnem miejscu i zaczęli zie
mię uprawiać! Coraz to większa licze
bność zmusiła ludzi do zaspakajania swego 
głodu supstancjami z świata r-oślinego. Od 
czasów stałego osiedlienia się ludzie zmu
szeni byli ułatwić pożytecznym roślinom 
ich wegetację przez trzebienie lasu do cze- 

> potrzebowali niezbędnych narzędzi. 
Pierwsze przedmioty, jakie się ludziom 
nadarzały do zrobienia prymytywnych 
narzędzi rolniczych byty kije, kamienie i 
kości.

Oprócz mięsem, pierwotni ludzie żywi
li się także roślinami, lecz ich nie upra
wiali, nie pielęgnowali, lecz rosły one 
dziko. W mi-anę coraz większego zapo
trzebowania ludzie przyszli do przekona
nia, jak żmudne jest zbieranie roślin uro
sły ch dziko, ludzie się przekonali, że upra
wiając pewien gatunek pożytecznej rośli
ny łatwiej wejdą w jej posiadanie. Wsku
tek tego ludzie wpadli na myśl uprawiania 
ziemi i z tej myśli zrodziło się rolnictwo i 
ogrodnictwo. Pierwotnie ludzie poruszali 
ziemię zwykłem! kijami. Dopiero z cza
sem zbudowano pług i posługiwano się 
do jegóż pociągu sił zwierzęcych. Nieza
wodnie zaprzęgnięcie sił zwierzęcych do 
uprawy roli stanowił najważniejszy etap 
dla dalszego rozwoju rolnictwa. Mimo 
że dziś do uprawy roli nie posługujemy 
się tyle siłą zwierzęcą ile przed 50 lub 100 
laty, to jednak można śmiało powiedzieć, 
że mimo różnych maszyn i motorów, ko
nie, woły i krowy, zwłaszcza w mniej
szych gospodarstwach, będą służyć jesz
cze na nieprzewidziany czas jako siły po
ciągowe narzędzi do uprawiania ziemi.

Pług był pierwszym narzędziem wzru
szającym ziemię, brona jest jego młodszą 
siostrzyczką. Pług -objął to ciężkie zada
nie -odwracania "skiby, jego siostrzyczka 
brona rolę jej r-ozdr-obnienia. Z broną spo
krewnione są grabie. Dokładnie nie da 
się powiedzieć co pierwej powstało, czy 
brony czy grabie. Prawdopodobnie mie
liśmy najpierw brony, na których formie 
się wzorując zrobił człowiek względnie do 
zapotrzebowania grabie w tej formie, w 
jakiej się do dziś dnia utrzymały.

Brony znane już były starym Rzymia
nom, u których rolnictwo stało na dość 
wysokiej stopie rozw-oju. -Prawdopodobnie 
od Rzymian przejęli je żydzi. Zamiast bron 
posługiwali się starzy Grecy, grabi do- za- 
grzebowania ziarna. Pomiędzy ni-eliczne- 
mi narzędziami rolnlczemi. posiadali sta
rzy Rzymianie kilka rodzaj! bron, któremi 
posługiwali się do różnych celów. Do 
ciągnięcia bron posługiwali się zarówno 
starzy Rzy,mienie j-akoteż Żydzi sit zwie
rzęcych.

_
ziemię radiem, to znaczy pewnego rodzą 
ju pługiem. Nazwa „pług“ ustaliła się do
piero później, brony prawdopodobnie: 
przejęliśmy od Rzymian.

Dalsze udoskonalenie bron jakoteżi 
wszelkich innych narzędzi rolniczych na-: 
stąpiło, skoro do ich zestawiania zaczęto 
posługiwać się żelazem. Z powodu coraz 
to intensywniejszej uprawy ziemi w wal
ce -o możliwość wydarcia ziemi jaknajob- 
fitszych plonów, znaczenie bron stale sie 
podnosiło. Dzisiaj postępowi rolniczy u- 
żywają bron także do uprawy łąk. Z cza
sem pług i brona stały się najważniejsze' 
mi narzędziami do uprawy roli. Brony 
budowano z czasem w coraz to cięższe® 
wykonaniu i oprócz drzewa, żelaza lanego 
i kutego z czasem posługiwano się do ich 
zestawienia także stali. Brony stale zmie
niały swą postać zewnętrzną. W miejsce 
pierwotnych, zwykłych, okrągłych zębów 
drewnianych widzimy dziś brony z zębami 
różnych kształtów, także ramy u bron 
zmieniają stale swą postać tak, że dziś. 
przypatrując się często różnym narzę
dziom bronowym, trudno urzec, czy jest 
prawidłowo nazywać go broną. Wzoru 
ją się na bronie, zkonstruowano w ostat
nich latach tak zwaną „szlepę“. Pług, 
brona, „szlepa“ i walec służą dziś postę
powemu rolnikowi do należytego przygo
towania ziemi, jeżeli ta matka żywicielka 
ma wydać należytą obfitość owoców.

D'Annunzio generałem.
Z Rzymu donoszą, że przed paru dniami 

zjawił się u d'Annunzia gen. Piccio, głów
nodowodzący włoskiego lotnictwa i wrę
czył poecie odznaki stopnia, jaki otrzymał 
■od króla, który zamianował go generałem 
„ad honores“ włoskiego lotnictwa.

Przy tej sposobności ofiarował król 
Wiktor Emanuel poecie wspaniała, arty
stycznie wykonana szablę.
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bydła, koni, krów, Świn itd. gdyż mam własny 
laboratorjum. O łaskawe poparcie prosi

Bernlarä Pliseli, ilrtiWi, flisife
Wielkie Przedmieście 31 1o62 R

Proszę dokładnie zważać na moją firmę-

Emil Bowii, Opole
——Rynek 15

Tylko przez zakup masowy za gotówkę jestem 
zawsze w stanie n ojej klienteli dobre gatunki w naj
lepszych wykonaniach i najlepszym kroju bardzo 
tanio polecać.

Ubrania dla panów sä li,-i.
Ubrania SladiłapakewilZB, 
Ubrania dla mm sl 15, 
Ubrania dla dzieci i *58,
Mnisiapń :l 4,38i.
Męskie spoafosśe óo prccy we wiel- 

. kim wyśstrze od 4,215 mk.

Mi tills alpin to lim.
CzssFm© zimowe <aie postów

p od 50,— mk.
H Hlstry, roglotay zimowe a$® ponów
p w wielu kolorach od — mk.

ci natszicł gazetą'


