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jlfcsowc čemonstracye polskie na $. Śląska
Górnośląski obwód przemysłowy we wczorajszą
niedzielę był świadkiem imponującej mamtestacyi lud
ności górnośląskiej. W odpowiedzi na wszechn emie'kie groźby, którymi niepokojono w osianich tygodniach
całą ludność naszego kraju, ludność polska obwodu
irzemysłowego postanowiła dać jotęzne świadectwo
iwytn przekonań om i dążeniom Rzucona na 24 go
dziny przed odbyciem wieców odezwa wezwała lud
QO<jł polską do zgromadzana się w niedziel*1 w pełudrue we wszystkich miastach obwodu przemysłowego
pod goiciri niebem.
W Bytotmu, Katowicach, Wirku, Królewski Ą Hude,
Mysłowicach, Zabrzu, Oliwkach, Mikołowie, Rybniku.
Radzionkov e, Pszczynie i Wodzisławiu spłvnęły nie
przejrzane tłumy ludności Mcwcy prz- pominali dłu
goletni ucisk niemiecki i twierdzili, że w ostatnich mie
siącach, poin.mo rządu Konusyi Międzysojuszniczej, nie
dłannno jeszcze starego systemu. Wśród burzy oklas
ków przyjęto jednomyślnie ooszemą rezolucyę, którą
podamy w następnym numerze.
Dopii ro ścisłe przeprowauzer.ie wszystkich uwydat
tionych w tej rezclucyi żądań naszych umożliwi spra
wiedliwe głosowanie przy plebiscycie, gdyż dopiero
wypełnienie tych żądań naszych będzie równoznaczne
e zupełnem równouprawnieniem obu narodowości na
kląsku, które Komisya Międzysojusznicza traktatem
. kojewym zobowiązań, jest przeprowadzić. Ludność
, lska przez wiece niedzielne okalała wyraźne, że w
n pełności zgadza się na te zarz?dzenia Koalicyi, ktrre
.inierzają do ostatecznego pfrzyznania nam praw ró
wnych z Niemcami, że domjga się stanowczo zarzą
dzeń o wiele dalej idących i gotowa jest poprzeć w
ym kitrunku Kom»syę Rząazącą i Plebiscytową ze
wszystkich sił.

Około % miliona ludu polskiego napłynęło na te
kolosa,ne wiece. Mimo to nie zakłócono nigdzie spo
koju i porządku publicznego. Wiece niedzielne były
wspaniaieni świadectwem, że lud polski gornosląSKi w
obwodzie przemysłów ym, to nie ciemny tłum fiodjudzany pr~cz agitatorów, tylko dojizaly, świadom swej
godności, swych ouowązków i celów, czynnik twór
czy, bez którego przyszłości Górnego Śląska nikt zbu
dowąc nie potrafi.
Wiemy, że podżegacze opłacani z Berlina w swej
niecnej roboue nie usianą. Żywimy jednak mocne
przekonanie, żt rozsądni Niemcy nareszcie zoryentują
się w rozkładzie sił i że Komisya Międzysojusznicza
po wiecach niedzielnych nie wątpi już o tem, że lud
ność p.ilska ua G Śląsku przedstawia potęgę, z którą
liczyć się trzeba.
Ludność puiska obwodu przemysłowego godnie i
stanowczo wypowiedziała swe żądanie Oczekujemy
teraz czynu ze strony tych, w których mocy to 'eży
na dowód, że zrozumiano siuszność naszych żądań o
równouprawnienie, o które walczyliśmy naprożno z
rządem niemieckim, a które jest kamieniem węgielnym
pod sprawiedl-wy plebiscyt.
Osobna delegacya przewiezie życzenia nasze- do
Opola, zaząda spełnienia ich w oznaczonym terminie
a w razie odmowy zagrozi strejkiem gene
ralnym. — Czekany na czyny.
Liczby uczestników, o ile dotychczas wiadomo:
Bytom 15 000, Katowice przeszło 50 000, Wirek 15 000,
Królewska Huta około 15 000, Alysiowice 10 000, Za
brze 50 0U0, Ruca 10 00), Zaborze 5000, Gliwice
12000, Radzionków 15 0ÜC, Pszczyna 8 00J, Wodzi
sław 7 000, Ryomk 12 000. Brak jeszcze niektórych
liczb.

Krwawe aida w Cieszynie.

Pomoc dla Polski.

W1 e d e fi, 25. kwietnia. Biuro Wolffa donosi:
Wiedeńskie gazety donoszą z C eszyna: W cie
szyńskim obwodzie plebiscytowym urzędnicy i ro
botnicy z powodu zamiany banknotów zarządzonej
irzez Międzysojuszniczą Komisyę Międzysojuszni
czą zażądali podwvżki dochodów w wysokości 150
orocent. Ponieważ żądań nie uwzględniono, zło
żyli pracę Według pewnej dalszej wiadomości roz
broił' robotnicy polscy w Trzyńęu patrolkę francu
ską i oddział cieszyńskiej straży obywatelskiej, któ
ra m.ała zlecenie odebrania broni robotn.kom polkim Robotnicy udali się następnie do Cieszyna,
idzie to przyszło do starć z strażą obywatelską.
Jedna osoba została zabita a sześć ranionych. MlęJzy rannymi znajduje się maior francuski Freumond Polska żandarmerya przywróciła znown
spèkôjPowyższą wiadrmość podajemy z zastrzeże
niem- Niezawodnie nastąpi zc strony polsk’ej szcze
gółowe wyjaśnienie.

Paryż, 25. kwetnia. Przedwczoraj odbyła
się w Paryżu konfereneya zastępców tych państw
koalicyjnych i neutralnych, które za pobudką rząou
angielskiego chcą popierać układ kredytowy, aby
pomagać państwom średnio-europejskiem, szcze
gólnie Polsce i Austryi. ZastaP’’one były: Anglia,
Stany Zjednoczone, Francya, Belgi?. Kanaaa, Ar
gentyna, Dania, Holandya, Norwegia. Scwecya 1
Szwajcarya. Włochy przyrzekły również pLparcie, zaś Hiszpania ma się jeszcze oświadczyć. Cho
dzi o dostawę surowców i żywności.

Umowa z Ukrain? zawarta.*
Warszawa, 25. ku etnia W czv% *rtek ra
no została podpisana ugoda z rządem ukraińskim,
mocą której Polacy okupują Ukrainę aż do Dnienru- Według dalszych punktów umowy granice
Polski od strony Ukrainy ustanów: mo po Zbrucz
Styr- W tvch dniach rżąd polski ogłosi cdpowieini dokument, uznający niepodległość Ukrainy.
Umowę ze strony Ukrainy podpisał minister spraw
zagranicznych Andrzej Lewicki, z upoważnienia
prezydenta gabinetu ukraińskiego Mazepy. Umowa
hed/ie ratyfikowana przez atamana Petlurę, obec
nego naczelnika państwa ukraińskiego.

Oiwiadczenie ministra Pałka.
M e d y o 1 a n, 25- kwietnia. Dziennik »Avanti«
podaje treść telegramu nadesłanego mu z Wiec .ia,
według którego miał oświadczyć polsk' nrnisler
spraw zagranicznych p. Patek, który jak wiadomp
w dredze do San Remo przejeżdżał przez Wiedeń,
że żywi nadz’ejç. iź Koalicya udzieli Po’sce pcmocy w prowadzeniu wojny przeciwko Rosyi sowie
ckiej.

W;bory řo konstytuanty Hevskiej.
Wilno, 25. Kwietnia. Dnia 15 i 18 kwietma
odbyły się wybory do konstytuanty Rzeczypospo
litej litewskiej- W szeregu miejscowościach wybo
ry nie odbyły się wskutek zaburzeń. Niespodzian
ką jest częściowe powodzenie listy polskiej, która
zdobędzie prawdopodobnie około 30 do 35 manda
tów z pośród ogólnej liczby 130.

jKon/erencya państw bałuckich w Kyóze.
Sztokholm, 25. kwietnia. Państwa skan
dynawskie odmówiły współudziału w konierencyi
rysKiej państw bałtyckich, zwołanej na 16 maja,
która miała zpinć się sprawami sojuszu i żeglugi
bałtvckiei.
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Uchry na tcrin;í plebiscytowym
a traktat wersalski*
W »Słowie Polskicm« z dnia 21- kwietnia czy
tam} :
Wciąż jeszcze są gazety przepełniono opisami
gwałtów rozmaitych Wehrów niemieckich i terro
ru, który uniemożliwia ludności polskiej na tere
nach plebiscytowych swobodne wypowiedzenie się
i agnacyę ar rzecz Polski. Czytając te opisy, na
suwa sie mimowoli pytanie, jak jestto możliwe, że
nas. sprzymierzeńców zwycięskiej koalicyi, maltre
tują zwyciężeni Niemcy, — nasuwa się pytanie, czy
traktat wersaiski daje nam dostateczną rękojmię,
że ludność na terenach plebiscytowych będzie się
mogła swobodnie wypowiedzieć za Polską. W od
powiedzi na ostatnie pytanie zaznaczani z góry, że
owszem,, jeśli dane przepisy traktatu wersalskiego
me pozostaną na papierze, lecz zostaną w czyn za
mierzone.
Ze wszystkich terenów plebiscytowych na
wschodzie N:emiec zajmuje się traktat wersalski
najobszerniej Górnym Śląskiem. Jestto zrozumiałe
gdyż teren ten jest i największy 1 najważniejszy
Artykuł 88 określa granice, a dodatek do tego ar
tykułu, składający się z 6 paragrafów, zawiera
szczegóły, tyczące się wojska, władzy i samego
plebiscytu. Paragraf pierwszy przepisuje, że naj
później w 14 dniach po wejściu w ż-yci : traktatu
muszą wojska niemieckie opuścić teren plebiscyto
wy. zarazem te władze niemieckie, których usunię
cia będzie komisya likwidacyjna, obejmująca wła
dzę na Górnym Śląsku, uważała za pożądane
Wszelkie zaś towarzystwa wojskowe i półwoiskowe (toutes les sociétés militaires et semi — mili
taires) muszą być natychmiast rozwiązane, a człon
kowie tych towarzystw, nie zasiedziali na terenie
plebiscytowym, muszą również teren ten opuścić.
Lecz nie dość na tem. Według par. 3 może komN
sya koalicyjna w ogóle każdego z kraju wydalić,,
ktoby przez terror lub korrupcyę starał się wpły
nąć na wynik plebiscytu. Jak więc widzimy, trak
tat stara się zapewnić ludności na Górnym Śląską
swobodne wypowiedzenie się względem przyszej
przynależności państwowej, a jeśli egzystują jesz
cze rozmaite Wehry i znęcają się nad ludnością
polską, jest to już winą wykonawców traktatu, że
nie dopilnują, by jasne przepisy traktatu zostały
wykonane.
Plebiscytem na Mazowszu i na Warmii, zajmują
się art. 94, 95, 96 i 97. Wymieniam poszczególne
artykuły, by wszystkim, którzy chcą się u źródła
poinformować oryentacyę w obszernym traktacie
wersalskim ułatwić. 1 tutaj (por. art. 95 i 97) jest
wyraźny przepis, że wojsko i wogóle władze nie
mieckie maią najpóźniej w 14 dniach po wejściu
w życie traktatu teren plebiscytowy opuścić. Nic
wspomina wprawdzie art. 95 i 97 o rozwiązaniu to
warzystw wojskowych i pólwojskowych, ale daje
kom.syi koalicyjnej obejmującej władzę na Mazow
szu resp. na Warmii wyraźnie joełnomc rnictwo
(plein poiivoir) do wszelkich zarządzeń, jakie uwa
ża za potrzebne, by ludności swobodne 1 taioe gło- •
sowanie zapewnić- Jeśli więc te rozmaite Wehry
zaliczają się do wojska lub władz, pow nne już
były w styczniu resp. w lutym teren plebiscytów}
opuścić: zaś do towarzystw, ma komisya koa
licyjna nietylko prawo, lecz obowiązek rozwiązać
Je, jeśli terror na kurzvść Niemiec uprawiają.
Co się tyczy Gdańska, to niestety art 100 do
108, które Gdańskiem zajmuią, me data żadnych
wskazówek: w konsekwencyi traktatu wersalskie
go powinna jednak kualfcya i tutaj rozwiązać
wszelkie Wehry, b} Gdańsk nie został schroni
skiem wojsk bałtyckich i wszelkich wrogich ele
mentów, — tak jak w samych Niemczech Sicher
heitswehry, Bicgcrwehry itd. traktatem nie są do
zwolone. Art 160 przepisuje, że począwszy od
31. marca 1920 r. woisko niemieckie we wsz}stkich

państw acn związKowycn n;e moze iiczDy lOP.POU
ludzi włącznie oficerów przekraczać, i aby Niem
com obej; cie tego przepisu uniem>żliwić i zarazem
milita, vzttï zgnieść, rnosi traktat obowiązkową słu
żbę wojskową w Niemczech (ait 173), zakazute
wszelkim uczelniom niższym i wyższym, towarzy
stw om wojackim, strzeleckim, sportowym, wcgóle
wszelkim towarzyszeniom jak!ejkolw iek bądź na
tury zajmować się śpiewkami i ćwiczemami wojskoweini (art- 177). Nawet ilość żandarmów i policyantów i sił pomocniczych w urzędach policyj
nych, wolno w poszczególnych okręgacn podwyż
szyć tvlko w stosunku do przyrostu ludności od
roku 1913 w danej miejscowości resp. okręgu, lecz
nie wolno ich ścigać do wojskowych ćwiczeń (art.
162). A zatem nawet gdyby tereny plebivcytowe
Gdańsis. podlegały wlad; om niemieckim, wszelkie
Wehry powinny zastać usunięte resp. rozwiązane:
iiakiat bowiem pozwala na ląlzie Niemcom tylko
na trzymanie lOO.frOO regularnego wojska*), które
Niemcy ochrzcili mianem »Reichswehr«, a pozatem
zaKazute wprost wszelkich forruacyi wojskowych.
Tak też zapatruje się koalicyal i zażądała roz
wiązania wszystkich Einwohnerwehrów, Biirger«vehrów i Sicherheitsw ehrów, lecz niestety, juk to
zwykle bywa, koalieya żąda spełnienia przepisów
traktatu a Niemcy robią swoje; wymówek im nie
brak- W tym wypadku iednak powmna Polska
stanowczo zażądać, bv pizynajmniej na terenach
plebiscytowych rozbrojona wszelkie Wełny i broń
zabrano resp zniszczono (por. art 169) i w razie
octrztby zaofiarować swą pomoc, dopoki rozbro
jenie nie nastąpi Koalieya może jeśli chce, bez
■vszystkiego wziąć polskie wojska do pomocy, gdyż
teren plebiscytowy może byc obsadzony przez
wojska wszystkich sprzymierzenców państw (pui
ssances alliées et associées), do których zaraz na
wstępie traktatu i Polskę zaliczono, a nieiylko
przez wojska głównych sprzymierzeńców' (por. doatek do art. 88, § 2). Jeśl. koalieya dotychczas
w nadziei, że wysłane wojska koalicyjne wystar
czą, z prawa teg^ nie korzystała by Niemców niebotrzebnie nie drażnić, to wzgląd ten wobec zacho
wania się Niemców rsp. Wehrów' powinien teraz
ustać. Leży to już w interesie samej koalicyi, gdyż
rozbrojenia całych Niemiec w ramach traktatu n:e
D.'zeprowadzi, jeśli rozbrojenia Wehrćw na terenie
"łebiscytowym nie dokona, gdzie ma 1 własne siły
f wojsko polskie w sąsiedztwie.
Czas byłby, by nasz Sejm na najbliższym po
rodzeniu po świętach ze względu n.”, ważność spra
wy zakiterpclowal rząd, co w tym względzie zdzia
łał. i wvbrał komisyę, któraby sprawy dopilno
wała, by czasem rząd. zajęty sprawami wschodniemi, terenów plebiscytowi ch nie zaniedbał. Do^ć
łuż nacierpiał się lud nasz na Górnym Śląsku, na
Warmii i Mazowszu, czas najwyższy, by m^gł w
spokoju oddać się pracy przygotowawczej do ple
biscytu, by plebiscyt wypadł na chwałę i pożytek
Zjednoczonej Polski.
— Rzekome sprzysieżerie polskie na Górnym
błąsku. »Schlesische »Volkszehung« w wydaniu
•) Prócz tych lOO.eOu wojsk lądowych wolno Niem
com trzyma1 Jeszcze 15.000 marynarki oraz obronę wy
brzeży morskich art. 1S3).
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O południu wartownik z wieży kościelnej otrąbił
znak, iż spostrzegł zbliżanie się kompanii z wizerun
kiem cudownym. Przeor, który rzekał na to hasło, po
dążył naprzeciwko z wszystkimi zakonnikami, z kapelą
klasztorną i chorągwiami ;>potkanie nastąpiło w porcwie drogi od kościółka św. Jakóba dn kiaiztoru
3dy rydwan, ze skarner Jasnej Góry, wysłany boga
remi kobiercami, zaprzçzonv sześciorgiem białej zupełnie
maści koni, :nalazł się w odpowiedniej odległości, za- |
konnicy upadli na kolana, intonując:
„O Maryo!
,
Z Tobą nikt nie stane równo
Przy tronie Boskim z prośbami,
Ty się zawsze mó il za nami !”
Po odśpiewaniu hymnu zdjęli wizerunek z rydwańu, umieścili go na noszach ręcznych, materyą iedwabną, złotem i srebrem dzierzganą, oraz girla Jami zielonosa wczesnej pi y strojonych, które ujęli z przedu
O prowmcyal Broncwski i przeor Kordecki, a z tyłu
® kasztelan oraz Andrzej Celary, graf na Lublińcu
Radziątkowie, poczem ruszył pochód uroczys, \ ku Ja
snej Górze, przy odgłosie Godzinek o Niepo^alanem
Poczęciu Bogarodzicy:
„Zacznijcie, wargi nasze, chwalić Pannę Świętą,
Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą !
Przybądź nam, MJot-ciwa Panne ku pomocy ”

r

porannym z dnia 22- kwietnia w oensacyjnem ośv. ietleniu podaje rzekeme tajne rozporządzenie
polskie , w którym jakiś komitet obrony Górnego
Śląska przesyła Polskiemu Komisaryatowi Plebis
cytowemu rozkaz stworzenia polskiej organizacyi
wojskowej na Górnym Śląsku celem wypędzenia
Niemców z Górnego Śląską- »Schles. Volks..tg.«
wzywa kierownika Kcmisaryatu plebiscytowego na
Śląsku, p. Korfantego, apy się oświadczył w tej
spraw ie
Czyn ąe zadość temu wezwaniu p. Korfanty,
w komunikacie do gazet nodanym, stanowczo za
przecza. jakoby Komitet obrony Górnego Śląska
posiadał jaką orpanizacyę wciskową. Komitet ten
zresztą wcale na Górnym Śląsku nie występuje.
Zaś polska propaganda pleLiscyto wa na Górnym
Śląsku, w przeciwieństwie do działalności agitato
rów niemieckich, odbywa się zinełnie otwarcie i
publicznie.
Pan Korfanty wzywa prokuratoryę. aby w
sprawie tej wdrożyła ledztwo 1 sprawnk-ła s‘an
rzeczy: sam zaś ofiaruje się stanąć bądź jako świa
dek bądź iako oskarżony.
W końcu p Korfanty zwraca uwago na cfziałalność biura AAolffa, które bezustannie zasypuje
świat najbezwstyćmejszem1' kłamstwami o stosun
kach na Górnym Śląsku i tern tylko niepokoi lu
dność.

Wîfidoüu^d polityczne.
Z WAR'III.
Mazurzy wysyłają delegacyę do Paryża.
Z Olsztyna donószą, że w Moczanach (Loetzen) odbył
się wiec pol-lti. Zaraz na początku pojawiło się kilkudziesię
ciu Niemców, którzy napadli na óbecnych i rozpędzili ich,
przyczcm wielu uczestników ciężko poranili. Wśród poranio
nych jest poseł do sejmu Hertz. Stosownie do oświadczenia
pułkownika Benota, że byłoby najlepiej, gdyby ludność mazutBka wybrála osobną delegacyę do Paryża dW przedstawienia
osobiści» żądań ludności, insty tuc^e polskie postanowiły wy
siać laką delegacyę do Paryża w czasie n_yblLszym.
Zarządzenia Komisyi plebiscytowej.
członek międzynarodowa, Komisyi plebiscytowej, angielski
major Seeway, wydał zarządzei ie, aby z dniem 19. kwietnia
przedstawiciele polskich komitetów plebiscytowych znosili się
bezpośrednio z władzami niemieckiemi i sami załatwiali w po
rozumieniu z temiż władzami sprawy bieżące. Zarządzenie to
zapewnia Polakom równość w stosunku do władz niemieckich.

Z POLSKINiemcy podżegaj-ą bolszewików przeciw

Polsce.
„Gazeta Warszawska” przynosi sensacyjną wiadomo ć z
wiarogodrr eh źródeł, że w Moskwie znajduje się dwóch dy
plomatów niemieckie i delegowanych tam po cichu przez rząd
niemiecki. Są to pp. Rantzau i brat zabitego w Moskwie ba
rona Mi. bacha. Ci dyplom l< biorą udział we wszvstkich po
siedzeniach komisarzy ludowych -amerają oni glos na równi
z innymi członkami Rany, biorą udział w redagowaniu not do
Koalicyi i Polski i głównie ich stanowisku zawdzięczać należy
opor bolszewików w sprawie rokowań w Borysowie. Oni
również wywierają silny naci-k na komisarzy, kierując ich po
litykę przeciw Polsce.
Szacherki niemiecko-bolszew 'kie od dawna są wszystkim
wudome. Niemcy potrafili jednak ukrywać przed Swi nem

Snuł się on pochód, utworzony z tłuncw nieprzs
branych, niby olbrzymie rojowisko mrówek pracowi
tych zwijał się w skręty wężowe bez koť ca, mienił się
w zMych blaskach słonecznych, a bił od mego maje
stat, przejmujący serca skruch*.. Na czele niesiono
krzyż, umajony i spowity barw iemi wstęgami; dalej
post •powała kapela, wiórująca rozgłośnie Godzinkom;
dalej bractwa różne, jasnogórskie i z miasta Częstocho
wy, z płom.cem światłem i chorągwiami; dalei żaki
nieśli tryumfalne aparaty wojenne, palmy zwycięskie,
korony z gwiazd złotych i srebrnych, bití, wy hetmań
skie, z liliami białemi przy głowicach; dalej kroczyli
plebani, probe* zowie, kanonicy^ prałaci, zakonnicy
jasnogórscy, z Wielunia i z Lublińca Za nimi dopiero
niesiono obraz, pod świetnym, od zlota kapiącym baldachinem, tonący w dymach kadzideł unoszących się
obłccznie ze srebrnych třybularzów Z kolei maszero
wali towarzysze pancerni, z rozwinjętemi propvrcami,
w pełnym moderunku; dalej szlachta, z małżonkami i
dziatwą; wreszcie rzes .e mieszczaństwa i ludu wio
skowego.
Promienie słoneczne załamywały się w złocie baldachinu i rzucały w» powietrze bryzgi migotliwe, że
zdało się, jak gdyby deszcz brylantów mżył dokoła wi
zerunku cudownego; wiatr łagodny igrał z chorągwia
mi kościeiuemi, odsłaniając postacie święte, to znów
je kryjąc w zwojach kosztownych adamaszków i atła
sów, furkotał proporcami panccmycn, chwiał płomy
kami »wiec gorejący cli, szeleścił wylotami kontuszów,
porywał dymy wonne z kadzielnic i osnuwał niemi gło
wy niosących skaib jasnogórski... Brzęk szablic szla
checkich, chrzęst pancerzów ichmosc* towarzyszów,
szelest jedwabi osób goame urodzonycii i samodzia
łów ehłopokica, tupo» i skrzyp obuwa — wszystko to
składało się na osobliwego rodzaju całość, przcpominaj4cą trocha groźny, a trocha pieszczotliwy pomruk
fal morskicn o wte-*ornej penze, kiorv jednak rozpły-

szczegóły swe> wstrętnej roboty. Obecnie ujawnienie flrzędo
wych przedstawicieli Niemiec w Moskwie i udział ich w rz*
dach sou ledc :h stawia ich w stan oskarżenia tak wrixe Pak
ski, jak wobec Koalicyi.
Polska otrzyma rudę z Szwecyi.
Bral rudy Żelazn 1 jest jedynym czynnikiem tr mującyn.
uruchomienie naszych wielkich zakładów przemysłowych. Pol
ski pos-ł w Sztokholmie otrzymał propozycyę od Towarzystwa
Akcyjnego Grängsberg - OksoJósunď, wejścia w stosunki handlowc z przemysłem polskim dla podjęcia wywozu szwedzkiq
rudy że’azne] do Polski.
Rokowania z Niemcami w Paryżu.
Do Paryża wyjechała apecyalna delegacya polska eden
i Iťowaň z Niemcami. W sklad jej wchodzi p. Jan Żółtowski,
p. Jan Mrozowiecld, p. Józef Wielowiejski i radca górniczy p
Czapla z Pozn.in.a. Delegacya rozpoczęła juz refowania x
delegacyą niemiecką.
Wywóz nafty polskiej do Francyi.
Tawrrzyaiwo francuskie, które zawarło w Polsce kontrakt
w celu zakupna produktów naftowych, buduje w Gdańsku 11
rezerww.rów (zbiorników), każdy o pojemności 125 wagonów,
w celu ułatwienia ładowania na okręty. Dostawa do Tiancyi
ma wykosić 22 tysiące wagonów i rozpocznie się w czerwcu
a będzie trwała 2 lata.

Z NIEMIEC.
Niemcy wypełnią traktat.
Nowy niemiecki minister spraw zagranicznych oświadczy!
wobec redaktora „Vorwarísu”, że najbliższym celem polityki
niemieckiej zagranicznej jest uwolnienie miast niemieckich,
świeżo przez Francuzów zajętych. Nowa rewolucya reakcyj La
sp rwodrwulaby tylko kompletny rozklad jedności państwowej.
Niemcy^ potrzebują zaufania zagranicy, jako warunku do rewi
zyi traktatu pokojowego i ,nie mogą niczego zaniedbać eeWm
usunięcia braku zaufania. Dlatego też oświadczył minister, że
traktat wersalski uważa za fakt. który Niemcy uroczyście uznali
swoimi podpisami. Fakt ten trzeba odważnie i Oiwarcie pałać
i starać się usilnie wypełni, traktat, niemniej starać się o to.
aby unikając za częstych not protestujących znaleść przy weg
nej wymianie zdań jakąś drogę pośrednią, aby uzyskać ' pewne
korzyści. Dewizą Niemców powinno być: „Rewizya przez
wykonanie”.

W przededniu nowych rozruchów.
Z Zachodu Niemiec nadchodzą nïedv uznaczne wiadomo
ści, z któiych wynika, że tamtejsze ranykalne koła robotnicze
czynią przygotowania do nowych rozruchów. Główną siedzibą
ruchu rewolucyjnego jecf miasto Remscheid. Pozatem niemnii
napotkać można w Barmen i Solingen objawy, zmierzające
do nowego przewro u. Straż bezpieczeństwa w Remscb^d
składa się tyiko z komunistów i niezawisłych socyalistów, podohne . tc^unki parniją także w innych mostach zachodnich.
Wobec takiego położenia są bezskuteczne wszelkie średki za
stosowane przez rząd niemiecki. Koła radykalnych robotników, niezadowolone z obecnego rządu, knują p.zeciw niemu
nowe spiski i zamiary. Wrzenie to przybiera ionny ostre i nie
zawodnie zakończy się nowemi romthami, znacznie fatalniejszemi jak dotychczasowe

Z AUSTRYL
Austrya nawiązuje stosunki z sąsiadami.
Kanclerz Renner ' przyjął w sobotę przedstawicieli Stanów
Zjednoczonych, Anglii, Francyi i Japonii i zakomunikował im
rezultaty swojej podróży do Rzymu. Następnie przyjął Renner
przedstawicieli Czechosłowacyi, Jugosławii, Rumuni- Ugjier
i Polski. Kanclerz powiadomił ich, że rząd ausłryacki ma za.

wał się w potężnych bizmieriaeh Godzinek, nuconych
przez wszystkie usta pobożnego zastępu.
Snuł się pochód miarowo, z godności® niewypo
wiedzianą, a ponad nim unosiły się proébv rzewne i
uwielbiania:
„Zawitaj, Pełna łaski, Przeczysta światłości.
Pani na pomoc świata śpiesz się, zbaw nas ilości 1M
To znewu
„Zawita., Panno Yiądra, Demie Bogu miły.
Który złoty stoi i siedm kolumn ozdobiły ..”
To znowu:
„Witaj, Arko przymierza. Tronie Salomona
Tęczo, wszechmocną ręką z pięknych farb złezom "
To znowu.
„Witaj, świątyni Boga w Trójcy Jedynego,
Tyś Raj anielsk. Pałac wstvdu panieńskiego...”
Lub wreszcie:
„Witaj Miasto ucieczki, Wieżo utwierdzona
Dawidowa, bramami i bronią wzmocniona...” ,
Chorał ten, wzmacniany dźwiękami kapeli, falował
w powietrzu, a zdało się, że porywały go skrzydła
anteiskie i niosły coraz wyżej, pcJ opułę z błękitów
na której .się wspiera Majestat Boży, gdzie też, sroo
rajskiego wesela, króluje Pocieszydelka strapionych...
Ze stówami ostatniej Antyfony „Tać jest Różdżka,
w której ani siad pierwotnej zmazy, ani skaza uczyn
kowej winy nie powstała, — pochód jął się wspinać na
Jasną Górę W tej chwili również zapłonęły ognie
sztuczne ra basztach klasztornych, zagrzmiały z wa
łów salwy armatnie, z wieżyc parskać zacięły race
Drżała opoka, drżały mury warowni, lecz tym razem
nie groza wojny krwawej niemi wstrząsała, jeno ra
dość, jeno uciecha powitalna ku czd Tryumfatcrki Niebieskiej.
•

im
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miar wysłać swoich przedstawicieli do wszystkich krajów są
siednich dla podjęcia natychmiastowych rokowań w sprawie
wykonam, traktatu pokojowego.
W i dm o strejku.
Z nowoůí odrzucenia żądań zarcbkow] eh post? mwifv
Organizacje urzędników przemysłowych wywołać natychmiasto
wy streik w całym przemyśle z wyjątkiem zakładów służąc ch
najpyzedniejszem potrzebom ogółu. Ostatnie zakłady przyłączą
się do strejku dnia 26. kwietnia. W samyu Wi dniu zastrejkuje
70 tysięcy urzędników.
Krecia robota Beła Kuhna.
Wiedeńska „Korrespondenz Herzog” podaje wiadomość,
ť odwiedzinach włoskich socyalistów u Beli Kuhna. Bela
Kuhn. jak monarcha na chwilowem wygnaniu, dziękował wło
skim socyalistoni za ich p„/noc dła bolszewików węgierskich
i wydał im rozporządzenia co do przyłączenia się do irzcaej
międzynarodówki w Moskwie i przygotowań la rewolucyi świa
towej. Pomimo to wszystko Bela Kuhn uskerzał się przed
swoii.n gośćmi, że w Au itryi, zam ad spodziewanego przy
tułku, znalazł tylko więzienie.
Kamisya odszkpdowań
W node z dnia 17. kwietnia zgodziła się na prośbę rzą lu auatyyacki go, aJby pos«nowienia traktatu pokojowego w Saint
Oermain co do odszkodowań i co do likwidacyi banku auslrowęgierskiego wprowadzić zaraz w życie bez czékania na raty
fikację traktatu poko.owegu.

Z ANGLII.
Korzy-stne poło : e n i c finansowe Anglii.
W niższe Izbie angielskiej zajmuwano się budżetem. W
foku rozpraw zabrał głos minister Hiamberlain, podnos-ąe
korzystna połeżen ie Anglii pod względem finan pwym i zazna
czył, że w przvsitym roku będzie rząd w stanie zmniejszyć
długi p iftdtwa o dalsze 300 milionów ftinłów szfer'inçôw.
Przytem jœjdzie się bez zastosowania nadzwyczajnych pobo
rów podatkowych. Tak n. p. nie f otrzébuje Anglia zaprowa
dzać óbowiądn powr-echnego oddawania części kapitałów na
rzecz państwa. Możliwym jednak jesł, że iroze później rząd
opc iatkuje wielkie kapitały, nagromadzone poucza ■ wojny.
Del ega cya robotników angielskich
poii dzie iednk do Rosyi sowieckiej i to za zgodą rządu lon
dyńskiego. Powody, jakie spowodowały rząd do wydania pa
szportów na wyiazd Jelegacyi, nie są znane. W-^jazd nastąpi
już dnia 27. kwietnia. Wśród delegatów znajdują się także
dwie kobiety.

Z FINLANDVI.
Niemcy a Finlandya.
„Moming Post” donosi, że Niemcy żądają od Finlandyi
wynagrodzenia za pomoc udzieloną Finlandyi w roku 1918
przy uwalnianiu kraju od bolszewików, ogółem Finlandya
nu zapiacie Niemcom 127 milionów marek.
Układ pomiędzy Finlandyą a Rosyą.
Rząd norweski zastrzegł sobie na wypadek jakichkolwiek
składów pomiędzy Finlandyą i Rosyą sowiecką we wszystkich
sorawacn granicznych, obchodzących Norwegi® prawo zabra
nia głosu, oraz prawo żądan-.a zmiany i gwarancyi politycz
nych i terytoiyalnych interesów norweskich.
Rosyjsko-finlandzkie układy o zawieszenie broni odroczono- na dwa dni, gdyż delegacya rosyjska musi zatięgnąć in
forma ..yi w Moskwie. Jeden z członków delegacji rosyjskiej
oświadczył, że wprawdzie wymaganj finlandzkie są przesa
dzone, jednakże w zasadzie nie uniemożliwiają zawieszenia
broni.

{roùtie u aáor io5 H
— Odbudowa Ví velu. Przed »ygoćniem wypła
cono pierwszą ratę zapomogi rządowej, uchwalonej przez sejm
oa odbudowę Wawelu. Wobec tego roboty przerwane w roku
|914 zosta,y wznowione.
— ^ł°te po 1 skie są już gotowe i w najbliższym
frasie zostaną przewinione z Paryża do Polski. Ponieważ
pomieszczenie banku państwa okazało się za szczupłe, otwarty
ostanie przeto osobny skarbiec.
>
— Porozumien_e między Litwą a Łotwą.
Otrzymano wiadomość, że Tząd łotewski FOjanow-3 zwrćcic
Litwie okręg
aż do rzeki świętej. V ten sposób byaby usunięta główna przeszkoda, która dotychczas uniemożliwiała ostateczne porom mien e Litwy z I otwą w sprawie
zranić.
5L “ B°lsz«w‘cy uprowadzili ks. biskupa
cieplaka. „Ckzeta Poranna” podaje: Ks. biskup Cieplak
rostał w Wielką Sobotę wywieziony z Pictrogrodu przez bok
izewików w zaniku, ym samochodzie i przepadł bez wieści.
_ Kozacy dońscy. Rozbitki armii korków doń
skich na wschodmem wybrzeżu morza Czarnego znajdują się
r.becnre w niepewnem położeniu między bolszewikami a nieza
leżnemi państwami kaukaskiemi.
- Walk: w Turcy.. Wojska nacjonalistyczne opró
żniły częściowo od< inek ! mymeńiki. aby eię połączyć z woj
skami. regularnemi przeciwko Anvazurze Paszy. Zdaje UE
na ogół, że Anvazur Pasza nie ma powodzeiua w walkachmusiał się cofnąć. zaś z Konstantynopola wysłano mj nowć
oddziały wojsk i amunicyę.
— Wydziá. dla zbadania położenia w Pa
lestynie ufworzor o w niższe Izbie antr-elsklej. Przewodni
czącym w-'dzi?lu iest lord Robert Cecil.
— Amerykańskie siły zbro ne. Sinat amery
kański przyjął 4ć głosami przeciwko 10 projekt ustawy, według której v ; no*ić będą sity zbrp,ne w ok -esic poko.owyni
17 tysięcy 43 oficerów i 280 tya. żołnierzy.
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— Strejk w Turynie przybrał z powodu opozycyi
pewnej części strajkujących formy łagodniejszej. Ruch kolejo
wy w Piemoncie odbywa się w rozmiarach prawie normal
nych. Pow ihji część personálu kolejowego wróciła do służ
by. Drukarze podjęli także pracę. Poważniejszych wypadków
nic było. Drobne utarczki na prowincyi zdołano prawie wszę
dzie stłumić. Wszelkie wieści alarmujące są bezpodstawne,
c
— Orkan w Północnej Ameryce. Z Birming
hamu donoszą o wielkim orkanie w Północnej Ameryce. Ofiarą
orkanu padło 160 osób. Szkody obLczajp na dikanafccie mi
lionów marek.
— Amerykanie jadą po okręty niemieckie.
Z Filadelfii wyjechał do Rosyth okręt transportowy wiozący
1100 oficerów i żołnierzy. Załoga obejmie w Rosyth skonfis
kowane okręty niemieckie, które odwiezie do portów amery
kańskich.

Wiadomości i bliżtfycn i dalszych stron.
Bytom- Polska młod/ież pracuje
nad wykształceniem. 8-go, 9-go, 10-go
12-go kwietnia odbył się w Bytomiu pierwszy r.z
po długich latach egzamin polski. Egzamin wstę
pny do kursów seminaryjnych dla s.ł Donrocntczych
i egzamin wstępny do seminaTyum w Bydgoszczy
i w Lesznie. Komisya egzaminacyjna składała się

1I ntest<^w
P°d adresem browarników a zwłaszcza Je«
oralnego dyrektora książęcego browaru w Ty; chach nie wynr śli żadnego śrouka przeciw podroźeniu, albowiem są zależni od browarów.
Dla
nas pozostaje jeden bardzo skuteczny środek ra po
ci rożen.e piwa tj. ograniczyć się w piciu do naj.
mniejsze,, Pości, a lepiej wcale nie pić.
— Z v i ą z e k górn osi. cechów piekarski^,
zjechaT się do i iszej gminy na narady. Po oży• wiowior.wj i wycz pującej dyskusyi uchwa'ono jepomyślnie nastęmijącą rezolucyę, którą przesłano
. wydziałowi gospodarczemu międzysojuszniczej komisyi rządzące ‘ plebiscytowej dla Górn. Śląska w
Cpolu. — »Przymusową gospodarką zbożem nale
ży od nowego '.niwa znieść- Przymusowa go
spodarka zbożem wyhodowała lichwę, jfaskarstwo
i handel pokorny. Przymusowe gospodarka
potrzebuje olbrzym:egu aparatu urzędniczego co
niepotrzebn prze draża mąkę i chleb. — Rolnikom
należy wyznaczyć stosownie do obecnego położe
nia gospodarczego ceny wystarczające, maksymal
ne, aby ich zachęcić do sprzedaży zboża. —
Zboże ma 1 yć wprost od rolników dc młynów
górnoląskich odstawiane, a nie jak dotąd się działo
młynom poza Górn- Śląskiem; młynów mamy na
Ü. Śląsku dosyć — Piekarze 1 cechy pietcarskie powinny być w mąkę wprost % młynów zaopa
trzeni. — Młyn irzom i piekarzom naieży
ustanowić ceny s^łe i ściśle przestrzegać przepi
sów, a wykraczających należy surowo karać (choć-
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minie piśmiennym uwzględniono iako przedni' oty. .nice Górn. Śląsk a należy bardzo starannie
; pilnować, aby wywóz uniemożliwić- — Wtedy tnieć
Wypracov'anie i dyktando polskie, arytmetykę
geometryę. przy egzaminie ustnym zaś pedagogikę . będziemy na Górnvr Śląsku taniego chleba pod do
(dla kandydatów do wyższych klas), religię, język statkiem.
Mlkulczyce w Tamogórskiem. iNapad rapolski, język niemiecki, historyę śląską i pclską,
geografię, arytmetykę i geometryę. Egzair., nc wa ! bunkowy). Onegdaj w nocy powracał fryzyci
nn w polskim języku. Rezultaty były nadzwyczaj • Z- z Mikulczyc z Zabrza o domu. Pod mostem w
dobre, szczególnie w języku polskim. Podziwerna ' Źydowinie został napadnięty przez 4 bandytów
godną jest energia, z którą polska młodzież nad którzy mu zrabowali 4800 marek, dotkliwie ob41i
wykształceniem swem pracuje. Prawie z całego i nożem go poranili. Po sprawcach me ma śiadu.
Gliwice- (Wet za wet). Tutejszy »OberGórnego Śląska zjehała się tam młodzież, aby ^dać
świadectwo pilnej, po większej części autodydakty- sohl- Wanderer« roni łzy krokodylowe na szorstkie
cznej (samoukowei) pracy. Egzaminowano 150 mło zachowanie się żołnierzy załogi francuskiej wobec
dzieńców, 140 dziewcząt. Egzamin złożyło 135 niektórych butnych Niemców. Gybym naszych
młozitiiców, 136 dziewcząt. Przewodniczący ko- hurrapatrvotów nie znał, gdybym też na Francu
j misyi egzaminacyjnej, p. dr Reginek, podziwiał zów patrzał przez okulary ostmarkowców, to mógł
fakt ten i oświadczył, że w kilkunastu konrsyach bym -'ego bredniom uwierzyć. Ale tak — nie. nigdy!
egzaminacyjnych zasladywat, lecz tak dobrego re Wszystko.co pisze o znieważeniu i pobiciu niektó
zultatu jeszcze nigdy nie zauważył, a ponieważ, rych mieszkańców gliwickich, to fałsz i kłamstwo
wielka lic; ba kandydatek przybyła w wieśnia- rrzynajnr ‘aj w formie podanej przez niego. Dla
czem ubraniu, dodał, że wioski konkurowały przy czegóż to mn?e i innych spokoînycn obywateli ża
tym egzaminie z miasiam: bardzo poważnie- Zwra- den żołnierz francuski jeszcze nie zaczepił i da Bóg
caiąc się do starszych kandydatów, p. dr. Reginek nie zaczepi. — Trudno, jesteśmy ped okupacyą mię
zaapelował do ich powinności wobec Narodu i Ma dzysojuszniczego wojska, a każde wojsko ma swo
je specyalne prawa. Jano uczestnik okupacyi biacierzy polsk’ejibernii ki
Rozbark pod Bytomiem Dr. Urbanek sołtys łoruskej w roku 1917 i ukraińskiej w
rozbarski donosi r.am że wiadomość podana przez jowskiej mogę słówko prawdy o pssttv^waniu pru
gazety niemieckie, iaKoby się ubiegał o posadę soł- skich »leutnantow«, majorów i całej kopy »ortskotysowską w Zaborzu jest wyssana z palca i niepra mendantów« wobec ludności tubylczej powiedzieć,
5 co najważniejsze do\, odami i przysięgą stwierdzić.
wdziwą
Rozkazy takiego kluka prusk:ego oficerka musiały
Brzozowiec pod Bytomiem. (Z kopalni być w lot spełniane, a za najmniejsze ociąganie sięK1 o t y 1 d y). Na całym Górnym Śląsku niema ta była pożądna poreya batów. Nieraz się krew w
kiej zawieruchy jak u r.as. Tutaj robią nam rozmai żyłach ścinała na jęki katowanych starców. Ale
te szajki trudności. Dyabli wezmą tych, którzy się przecież Germanie pacyfikowali (zaprowadzali lad
sami do urzędów cisną. Nasza kopalnia jest cala i spokój na zbuntowanej Ukrainie) kraj.
zorganizowana w Z- Z- P- , ale między pszenicą
Gliwice. (O rentach inwalidów wojen
znajdzie się zawsze kąkol. W cechowni ogłosi! nam nych).
Wydział społeczno-polityczny zgroma
raąz zaui., że będziemy wybierać do rad przedsię dzenia na-edowego .bramował nad ustawą zabez
biorczych, przeciwników me było. A teraz, gdzie pieczenia żołnierzy1-. Wedle projektu rządowego ma
się kto obróci, to słychać o innych listach wybor łą otrzymać rocznie: Uszkodzeni na 20% niezdolno
czych. Bracia górnicy! Porozumiejmy się co do ści zarobkowania 480 mk.; 30%—720 mk.; 40%—96C
kandydatów; bo byle kogo tam posłać nie można. m.; 50%—120*' m. i 120 %. dodatku, 60%—1440 m
Baczrość druhowie, jak rrzyjdzie dzień wyborów, i 240 m. dod.; 70%—1680 m. i dod. 360 mk.; 80%
to oddajcie kartki na tę listę, na której będzie jako 1920 i 480 m-dod.; 90%—2160 m. i 680 m. dodatku;
pierwsze imię Owczarka, bo tylko I-sza lista bę pr7Tr zupełnej niezdolności do zarób, wynosi ren
dzie ważna, nie II. albo III- Precz z temi szatkami, ta 2400 mk. i 720 mk. dodatek- Kogo lekarze uzna
bo to są ludzie nielitościwi hakatyści i socyaliści, ją więcej niż na 90% niezdolnego, otrzymuje najco się trzymają łaski pańskiej. My mamy na na wyżrzą rentę i naiwyższy dodatek.
szej kopalni dzielnych mężów zaufania nie fary
— (Milionowe zyski). Gómośl. Spóika
zeuszów albo zdrajców, tych się trzyir aitry. Bacz akcyjna przemysłu górniczo - hutniczego w Gliwi
ność druhowie! Musimy się trzymać orfratrzacyi cach miała za rok 1919 zysku ogólnego 16 mil. 355
naszej Z. Z. P Są też między nami druhowie, któ tys. 90'u mk. — a czysty zysk wynosił 11
rzy się z socyalistami kumają, łączą i rękę im po- m 1. 830 tyś. marek. Akcyonaryusze otrzymali
dawają, ale jak przyjzie dzień wyborów, to m daj- 14% -iwwidendy, a urzędnicy i kierownicy zakła
ce odpowiedź, że wy nie możecie z socyabstam: dów tłuste remuneracye. Kapitał zakładowy wy
wspólnie wybierać.
Marek z CVnnoszący 12 milionów — zostanie do sumy 50 milio
Bogucice w Katowickiem. Scltvs zwołał radę nów podwyższony. Najlepszym to jest dowodem,
gminną na posiedzenie, na którem zostali ncwo że kapitał pracuie całą siłą nad swojem pomnożewybrani ławnicy, zatwierdzeni przez landrata, za n em, a biadający kapitaliści na wysokość zarob
przysiężeni. Do frakcyi poNk'ei r^Wą: górnik ków, płaconych robotnikom, trochę głębiej do wor
Dawid Buchta, cieśla kopal. Emanuel Kierek. dro- ków swoich sięgnąć mogą i dla dobra ludu pracu
gerzysta Bolesław Dłuriewicz: centrum: rektor jącego cośby więcej uczynić mogli- Pc d tym wzglę
Och.na.m; poi. socyal. Klemens Borysdem musi na Górnym Śląsku nastąpić zmiana, bo
Zabrze. Podrożenie piv/a- W śro^ę Górny Śląfk dzięki swemu bogatemu przemysłowi
21- 4 zjechali się właściciele górneśl- browarów górniczo-hutniczemu może się stać klasycznym (t.
w Zabrzu i radzMi nad — broń Boże niepotanie- j. wzorowym, doskonałym, niedoścignionym) krai
niem — lecz nad podrożeniem piwa, ^ynoszącem kiem dobrobytu i opieki społecznej ludu pracują
całe 100%. Cerę za litr ustanowiono 3 mk. Ktoby cego.
z oberżystów i karczmarzy taniej sprzedawał, bę
— Podrożenie opłat cmentarnych
dzie miał pobór (kupno) piwa wprost z browarów Stolarze pourożeli trumny, a grabarze 1 ogrodnicy
zamknięty. — We czwartek nasteonego dnia obra- groby. Wykopanie grobu dla dziecka kosztuje 12
dował r.~d tą spra 'a związek gospodnřo - szynkar- I mk., dla dorosłego 20 mk. Wyłożenie proou zieleń
ski powiatu zabrsk'tßo i mimo gołosłownych Dro- * nia i kwiatami 16 do 24 mk.: pieiegnacva grobu 24

mk-; ekshumacya zwłok (wydobycie umarłego 100
marek. Pochowanie nieżywego noworodl a 4 mk,
—Sprzedaż białego komlśnlaka
DTzadzíía tutiisza załoga franc- w piątek rano na
targowicy rzeźnej. Chleb byl coprawda z wierzchu
trochę oplewiały, ale smaczny i zdrowy Francuzi
sprzedawali komiśniak pszenny 21/a funtowy po 2
mk. Całą furę w mig rozebrano.
Strzelce. Rzeźnik Adolf Hoffmann wyrabia spe:yalnt kiełbasy z koziego mięsa i sprzedaje takowe
funt. czosnmarka 14 mk., wątrobianka 12 mk.; czy
sto mięsna 14 mk,; kiełbaski wiedeńskie i ör'lsl.ie
funt 14 mk. Kiedy doczekamy się takich cen kieł
basy z mięsa wieprzowego?
Miedźna w Pszczyńskiem.
Założyliśmy ze
szłego roku towarzystwo śpiewu. Ducha
narodowego było można poznać gdy przy założeń u
dało się zapisać około 80 członków i członkiń, a te
raz liczy ono już 150 członków. Porozumieliśmy
się z tutejszym naszym p- organistą p- Blachetą,
któiy nam chętnie udziela lekcyi śpiewu, za co mu
za jego życzliwość serdecznie dziękuiemy- Ale mu
szę nadmienić, że nasi druhowie na lekcye baidzo
nieregularnie przychodzą, nie wiaduino z jakiego
powodu. Nie mogę również pominąć milczeniem,
rom usłyszał w rozmowie naszych druhów, że je
den tutejszy rodak nasze dziewczyny od śpiewu od
mawia, mówiąc, że to na miedznieckie swoianki nie
przystoi chodzić do śpiewu. Zgroza i przerażenie
przejmuje uczciwego człowieka, gdy się słyszy o ta
kich rzeczach. Kochane rodaczki, nie dajcie się
ogłupić takiemu człowiekowi, który was od towa
rzystwa odmawia, bo jak nie zaprzestanie, to go
ogłosimy publicznie w gazetach. Kochani Rrdz’ce,
pesyłijeie wasze syny i córki na lekcye, a jak
przyMzie do waszego domu taki mąarala, a wasze
córki będzie kus.ł, to mu pokazać otwarte drzwi.
Zrobil^my p:ękny śpiew polski i urządziliśmy so
bie przez to nasze własne gniazdo, w którem się za
bawić możemy po swojsku. Cześć pieśni!
Młedźnlckł
Knurów w Rybnickiem Jeden z na!wlększych
agitatorów niemickięh jest niejaki F’assow Został
on przyjęty na kopalni. Zkąd przybył, nikt nie wie.
Sam opowiada o sobie, że był szpiegiem niemie
ckim w Anglii, Chełpi się, że przebywał w Łodzi
i w Warszawie, V ostatnich dniach roznos’1 on
gazety niby z Krakowa jak »Naprzód« i »Kuryer
ilustrowany«, aby pokazać, jak źle w Polsce. Na
kopalni tutejszej wopóle w ostatnim czasie zostało
dużo Niemców szczególnie z »grenuszucu« przyję
tych. między nimi praktykuje na kopalni niejaki
Mann, który ałoli rzadko się pokazuje w robocie,
inspektor górniczy Schubert jest patronem tych nie
mieckich agitatorówGłogówek w Prudnickiem. Bardzo nas obu
rza, że kupiec Albert Strzoda znajduje się między
burzycielami przeciwko Polakom. Przecież jest on
synem polskich rodziców z Rostkowic. Otatni ptak.
który własne gniazdo kala- Nawet tak dalece się
zapomina, że publ.cznie wyzywa na swych krew
nych, którzy się oświadczają za Polską Zdaje się.
że nie chce być od Polaków poparty.
Polski Browlenlîc w Prudnickiem. W tutej
szej okolicy teroryzują ludność polską nauczyciele
Kem z Solca. Cholewka - Rostkowic (rodem z Gli*wc) i Hamerla z Gostomi. Zasłużyliby oni los nau
czyciela Zimmera z GłogówkaRacibórz.
(Paszporty f półpaski-)
Kto wyieżdza w głąb obcego państwa potrzebuje

Alfred Felder
ï’zHpeln’p’ilt I utr/ymuiri*
ZĘBÓW ifiiiiiiiiiiiiinitiiiii
cïyszczftiir. |>louib\ jtirceii'Utjwe, konty złote,
Zęby na «zlyfclkheb, prostowanie l-rzjwyeh zębów

Małe Przedir teście. naprz. kawiarń.Florian
imwnie; w instytucie lecsnlcsym dis aębów pray uuiwersy
tece w Wrocławiu pod kier. p prole»ors Kmgn ca.

Bftomski Związek Oberżystów.
Według uchwały Górnośląskiego związku
iw< vaiów /ostały «■•ny za piwo o raw o

100 |o podv.’y::sïône.
Dla tego jeileemy zmuazum oeną ni,iiiit :ą za
a*ne piwo zkładewe uztanowić |ok nnstęptre:
[ 1 kufel (Schoppen) ” Itr. 1 mk.

Zarząd.

cławiu, mianowicie: 2000 arkuszy, každý po 30 zie
lonych marek a 1-25 mk.; 500 ark. ciemnc-brunatnych a 1.50 mk. Po złodziejach nie ma śladu-

paszport, kto iedzle albo przechodzi do miejscowo
ści pogranicznych obcego kraju, potrzebuje półpasek- Dotąd wystawiał paszporty landrat, nólpaski
amtowy danego obwodu. Outąd będzie tak pasz
porty iąk i też pćipaski wystawiał kontroler
koalicyjny; wszelkie podania trzeba do mego
wnosić. Paszport kosztuje 3 mk. — pólpasck 1 mk
Z parafii gorczyckiej pow. raciborski- Wojna
narobiła nam wiele nieprzyjemności i skutki, Jakie
wywarła na społeczeństwie naszem dzisiaj dawają
nam się jeszcze dotkliwie we znaki. Jak nam jest
wiadomo, wielu naszych młodych ludzi popadłszy
do mewoli francuskiej zgłosiło się do arm i Hallera
i obecnie bawią niektórzy w domu na urlopie. Po
wrócił także i do naszej parafii pewien Hallerczyk
a nasze dziewczyny widząc go w tern c^ystem pol
skim mudurze i rogatce, przepadały za lim a szcze
gólnie jedna tak się zakochała, w Hallerczyku, żc
porzuciła swego narzeczonego i tylko za rrim :zaleje. Lecz ovv Hallerczyk, syn uczciwych rodzi
ców źle się wywdzięcza za to, a mianowicie r,bczemia Polskę na każdym kroku głosząc, że v Pol
sce panuje bieda i niedostatek Prosimy go, żeby
zaprzestał Polskę obczorniać. bo nv tego bezkar
nie nie możemy zmeść, żeby lada ktoś utuczywszy
się na Chlebie polskim, biotem obrzucał naszą Oj
czyznę. Takich wyrodków' my seine spamipfamv
wszystko jedno, czy oni nosili mundur żołnierza
polskiego lub nie.
Parafianin.
(Tymczasem raciborska centrów ka niem prze
kręciła fakt, że to właśnie dziewczyna-narzeczona
) Hallerczyka« — zerwała z nim, ponieważ służył
w armii polsk:ej).
Słrze!ce. (Składki złożone w Pol Ko
mitecie Plebiscytów ym dla wioski
B e n d o w i c e). Kamionka 542 mk.. Kamień 35"125
mk., Górażdże 150,50 mk.. Dąbrówka 198 mk.. Ka
dłub iec 109,70 mk., Strzebmów 86 mk., Dziewkowi
ec 353 mk. — razem 1798.45 mk. Od zeszłego razu
1187.65 mk. — Razem 2986,10 mk. Rcdacy, skła
dajcie hoinie, bo bieda nieszczęśliwych pogorzel
ców bardzo wielka.
Ostrożióca, pow. Kozielski. Więcek nlz rok
odbywała się tutaj religia w ięzyku polskim, którą
był ks. (administrator) Kowolik zaprowadził. To
najlepszy znak, jak pragnęły dziatki nasze św sło
wa w języku ojczystym. Jak tylko ks. Kowolk
opuścił naszą wioskę, zaraz hakatyści nauczyciele
znieśli ją. lakiem prawem? Nawet p. Bitta ją uznał
za potrzebną i żądał religii i spiev u w szkole po
polsku, lecz nauczyciele ostrożniccy nie słuchają na
lego przeDisy. Panowie: przyldzie kreska na Ma
týska.
Parafianie.
Chmlolowlce w Opolsklem We tworek po po
łudniu w pociągu zdążają :ym z Opola do Kom
prachcic przyszło do rozmow* o sprawach polskich
pomiędzy gospodarzem S. z Bowalna a agentem z
»Freie Vereinigung«, pochodzącym podobno z Do
mečka. öw płatny renegat nie umiejąc panu S- na
jego słuszną uwagę w obronie Polski odpowiedzieć,
uderzył swego przeciwnika grubym kijem prz^z
policzek, tak. Iż twarz grubo napuchla. To są kultumlcy niemieccy, którzy w taki podły sposób »faterlandu« bronią. Mamy nadzieię. że ta hołota prze
cież wreszcie z granic obszaru plebiscytowego zo
stanie przez komisyę rządzącą wydalona. Inaczej
my Polacy, przy takiej wolności nie będziemy pe
wni żvcia.
Wrocław. Za 16? tys. 500 mk. znaczków po
cztowych skradziono na pewnej poczcie we Wro

Chcesz s;q padob ć? i Fortepfan
skrzypce
Pafetyna

kopi

Síjrřwy bviarysiv i se&ranïa.
Polski Związek Urzędników 1 Pracown’kuw admi
nistracyjnych na Górnym Śląsku.
V niedzielę dnia 18. kwietnia pow-,tri w Zabrzu pierwiz)
polski związek urzędników i pracown.kńw administracyjnych
na Górnym £'= ku Inicyaiywę do stworzenia takiego zrze
szenia dUi pp. Dworaczek i Kubica, którzy w edezwie swej
nawoływali swych kolegów, by nareszcie zrozumieli, że obroną
swych interesów zna;dą tylko w zw ą ku polskim.
Znaczenie takiego zwą. ku zrozumieli urzędnicy nasi,
którzy za czasów, kiedy na Górnym Śląsku jeszcze rządzili
Niemcy, ukrywać się musieli. Liczba zgłoszonych już przul
założeniem dosięgła kilkuset. Wszyscy prawie wyrażał i swoją
radość, że nareszcie mogą się ziedno zyć w związku tacho,
wym lolskim
No pierwszem posiedzeń u w Zabrzu zjechali się urzę
dnicy' i pracownicy z całego Górnego Śląska. Wybrano za
rząd, k-órego pezewodniezącym został sekretarz i redny m e sk.
p. Widuch z Katowic, zastępcą jego p. Dworaczek z Bir
ma rkhuty.
Ustawy przyjęto jednogłośnie. Odpowiadają one potrze
l>oin urzędników i pracowników admin.stracyjnych, bo Zwią
zek urządzać Lędzie kurt_i języka pałstdego; no pi edzemach
zaś przemawiać będą referenci o kwesłyach komunahweh ipgółr
nych, by urzędnicy nasi, którzy dotychczas (»zbawieni byli
możliwości nabran a obszerniejszego wykształcenia, pogłębili
swoje wiadomości fachowe i ogólne.
Ws lystkim urzędnikom i pracownikom administracyjnym
Górnego śląska, kiórz" jeszcze nie przystąpili do Związki^
udzieli zarząd wyjaśnicn.a co do celów i dalszej pracy.
Zgłoszenia przyjmują:
Prezes p. sekretarz Widuch — Katowice, Hoiu. trosse 3l
Zastępca prezesa p. sekretarz Dworaczek — Bismarkhuta.
Sekr^arz p. Labus - Zabrze, Steuerbüro.
Ławnik p sekretarz Kubica — Gliwice, Maueistrasse nr. 5.

Związek górnoś.ąsklch inwalidów, wdów I sierot.
Na zebraniu inwalidów górnośląskich, odbytem w Król.
Hucie we czwartek 22 hm., uchwalono następujące lezolucy,..
Rezolucya I. My hw,lidzi, wdowy i sieroty, i h,-ar
w Lczbiť 3GJ w dniu 18. kwietnia r. b. na -ali p. Lentachutza,
ul. Strzelecka nr. 53, żądamy, ażeby nasze pensye z bez( >
ęzeniowych kas, t. j. knapsza.tu, na nieszcztś tr wypadek
(L.liait) i z marek — były nam wypłacane wcdl ? wartości
waluty nurek srebrnych. Przysługuje nam prawo żądać, ażeby
n n było _ wypłacane według waluty srebrnej nurki, gdyż my
akże pučili t) lko złotymi Tub srebrnymi pien-ędzmi do kas
ubezpieczeniowych.
Rezolucya I)
My inwalidzi, w Iowy i sierot)- tą.
damy, ażeby nam z każdej kasy ubezpieczeniowej osobno bvły
w''pbc?ne muzę renty, to znaczy: Gdy robotnik lub robotnica
zostaną inwalidem z kasy knapszaftowej lub za nieszczęśliwy wy
padek lub też z mar \ niech mu też każda kasa jsojno p- .
Rezolucya III: My inwalidzi, wdowy i sieroty żą
dany, ażeby nasz związek inwalidów do kartelu był przyjęły,
ażeby tam także my mieli naszych przedstawicieli, gdyż niczwią: ek już przeszło 13 000 członków nu i już przeszło pół
roku istnieje.
Zapytujemy się łez Rządzącej i Plebiscytowej Komsyi,
czy om nam jest przychylne i chce nam dopomódz w naszej
tak okropnej biedzie i nędzy?
Więc także i nam polak; m górno*Uil( m inwalidom, wdo
wom i iierotom cierpł wości już brakuje, gd z naszych. chibZnvch żalów I wniosków żaden nie chce słyszeć, bo najedzony
głodnemu nigdy nie uwierzy.
. _
M. Wróbel, inwalid.
Nakrade;., i czcionkami „Katolik.
spółki wydawr—, z ogr.
odp. w Bytomiu. - Redaktor ody wiedzuday (w zai,„)»;w:r';
ftaeieław Sztykowu; w Byto*»-u.

Pijatyka -Eníysívczna in. ünajip
Kluczborek — Rynak 40

Józefa ZielenaCKieso
usuwa pod v«*r. p>M{i, ul. Ogrodowa 21, ptr.
lisic je, wvriutÿ. bieb i
tworsy riękną pleć. t’(51
słoika 10 ffl., 0 ł> sł. 16 R).
za kartofla odda
Jśzel Drmda,

Fur/- gneju

Vitroltna
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ii ;balk wxka sauta 40
i «wędzeni, skóry w ua u -orc-iy w. wj p_ .ksc-h.
Obs eszc'Bn 8.
Bat. 16 >r„ 3 tut »1 40 w.
Gyrekcga oorodôu
Wyayłka aa zilicztą.
r.;bryki rbormae.- miej-Kien — Bytom,
łarno uraku 1
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dprxedai«
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iilii7lMiinmiTinïilmn|llllllllllll!ll(*l'lillil!lillii'iimiiHiuiiiiililliiiliHliîiiïïï7IT

Wszelkie opericye zębów możliwie bez bólu. 8pv
cyalnle dla c orowitycb > nerwowo-bojażliwycb ocób
i dzieci,
Rwanie zębów w najliczniejszych wpadki ch bez bólu
= 1.00 mk.
Plomby tylko z na lepszego materyalu od 5.00 mk. joez.
7ęby ua zlocie i kauczuku x płytą lub b i płyty. Korony aiote
zęby na aatyltcch, mostki pn.y jak najiadszem obliczen u.
Przerąb anle nieodpowiednich szczęk pbd ywaraneyą.

Iłóraracye w 3—4 godsinąch.
Paegent ów zam!e|scowpch zala włam możliwie w jednym
dniu.

Zajmu'* się ficvntarai tylko osoKiicic !

Potrzebny zaraz
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ïengler, Do przoi-rasowacia

elekir. ćia prądu uzi&hbb c

przetarbow.nia na
dentysta.
3 łazowe/o S0 p r odów 550 wr«s z i”- >ru’- dg om, ul. Krakowak. V. 1. ptr. u p. He mina pelusr^ do komnnji św,
przyjmuję stare kapel.
lt*ai ;ir)uu sta- q do pubuJaao.*. poi uaz-iuy
od mr.zyuy parus- Ou0 ram-zy wisiycn ul koui
lębg sxtuezbie ua kauczuku. ZCotc Ko kVbryka praepraeowao.
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