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' WłaSze niemieckie strzelają do dzieci polskich.
S T a r 1 e j, 19-czerwca. (Tel. własny). Tutej
sza dziatwa polska zastrejkowała, gdyż nauczyciele
nie chcieli jej uczyć po polsku. Podczas strejku je
dnak nie próżnuje, lecz uczęszcza na polską naukę,
którą udziela się na sali p. Matuszowica. Wczoraj
podczas nauki wtargnęli do sali amtowy Lange i policyant Bednorz chcąc dzieci rozpędzić a nauczy
cielkę uwięzić. Bednorz nawet wystrzelił tizy ra
zy, wskutek czego powstał wśród dzieci wielki po
płoch. Nc huk strzałów zbiegła się obywatelstwo
polskie, które amtowego i policyanta wysadziła na
świeże pow’etrze, nie szczędząc im »oblewanych«.
Niezawdłiic na przyszłość oaechce się im strzelania
do bezbronnych dzieci.

Z północnego terenu plebiscytowego.
Olsztyn, 19. czerwca. (Pat.) Dnia 17-go
b. m. rozbiły niemieckie bojówki polski wiec w
Szczytnie. Dnia 13-go b. m. odbył się imponujący
polski wice pod golem niebem w powiecie Ostrództim na wielkiej polanie w pobliżu pol Grunwa'dzcich. Wiec poprzedziło poświęcerie sztandaru
Kółka lotniczego w miasteczku Uąbrówna.

Poselstwo Szwajcarskie w \?arszaw!e.

rodowej Demokracyi. Ośwradceznie P. P, S. zapo
wiada wreszcie, iż klub tej partyi uzależni swój stosinek do nowego rządu od jego działalności.
Niezwłocznie potem odbyło się posiedzenie
przedstawicieli klubu posłów: Polskiego Stronnic
twa Ludowego, Wyzwolenia i Narodowej Partyi
Robotniczej ped przewt dnictwem posła Rataja w
obecności posła Juna Brejskiego. Na tern posiedze
niu ustalono punkty programu rządowego, którego
nowy rząd ma bronić wobec Sejmu. Programem tym
między innemi objęto żądania szybkiego zawarcia
pokoju, konstytucyi z sejmem jednoizbowym, roz
wiązania Sejmu po uchwaleniu konstytucyi i t. d.
Stronnictwa wchodzące do większości rządowej,
zobow.ązują się popierać i głosować w sejmie za
wszystkimi punktami, z wyjątk.em punktu, który
dotyczy konstytucyi z Sejmem iednoizbowym. Co
do tego punktu, może być zacnowana wolna ręka.
»Gazeta Warszawska« donosi, iż poseł Brejski
nie zdążył w piątek do godziny 4-tej po południu
ukończyć układów z klubám., tak, że term.n odpo
wiedzi Naczelnikowi Państwa, która pierwotnie
miała być dana od tej godziny, był zmuszc tiy prze
dłużyć do nocy.

ÍM grodów a polska.

Warszaw i, 19. czerwca. (Pat.) KomunL
kat sztabu generalnego z dnia 18. czerwca Na fron
cie północnym trwa żywa działalność wywiadow
cza. Oddziały nasze po zaciętej walce obsadziły
na wschodnim brzegu Auty miasto Soknłowszczyznę. W rejonie Nowościółek i miasta Befezino pa
trole nasze zniszczyły dwa mosty, zbudowane w
czasie dfenzywy przeciwn.ka.
Na Polesiu nieprzyjaciel przeszedł dc energicz
nego nata-cia na linii Krasiłówek i Czerewacz. Na
Ukrainie dzień wczorajszy minął spokojnie.

Londyn, 19. czerwca. (Pat.) Podczas oma
wiania w lzb:e gmin budżetu ambasad i poselstw
Ligi Narodów oświadczył Baliour, że Liga Naro
dów już wiele zdziała dobrego. Wedle Balfoura Li
ga Na.-odów będzie musiała rozstrzj- gnać trudności
wyn.kłe w stosunku do Polski z powoau Gdańska.
I ora Robert Cecil twierdził, iż Liga Narodów
mogłaby-z powadzeniem pośredn:czyć w sporze
Polski z Rnsyą. Balfour w odpowiedzi oświadczył,
ze co do Polski, to niema usprawiedliwionego po
wodu do pośredniczenia Ligi Narodów. Chodzi nie
tylko o dalsze przedłużanie wojny, ale 1 o wojnę
między mocarstwami, z których jedno (Rosya) nie
zostało uznane przez żaden naród. Pośredniczenie
w tj-m wypadku byłoby podobne do wtrącania się
przechodnia do bójki uliczników, krępowania jedne
go przeciwnika, pozwalającego drugiemu zadawać
ciosy. Liga Narodów nie może przecież szanować
bolszewików'.

JKinister patek w Warszawie.

Przesilać w Jtaczech.

Warszawa, 18- czerwca. Minister spraw
iagramcznych Palek, który bawił w sprawie me
dyńskiej w Paryżu, wróc.ł wczoraj do Warszawy.

Berlin, 19. czerwca. Wszelkie dotychczaso
we zabiegi około utworzenia nowego rządu nie doprowadzily do żadnego rezultatu. Przeciwnie tru
dności są coraz większe. Obecnie nawet demokraci
odmówili współpracy w nowym rządzie. Wobec
tego oświadczył prezydent parlamentu Fehrenhach,
iż będzie musiał zaniechać dalszych zabiegów około
utworzenia nowego rządu. To też nie jest wykluczcnem, iż do czwartku, pierwszego dnia posiedzeń
parlamentu, nie będzie można zestawić listy nowe
go ministerstwa.

B e r n a, 19. czerwca. Rada narodowa uchwa
liła przeci w głosom socyalistów utworzenie trzech
nowych poselstw mianowicie w Warszawie,
Sztokholmie i Brukseli.

Zacięte walki na polesiik

a angielska a PoisKa.
Londyn, 19. czerwca Na' wczorajszcm po
siedzeniu angielskiej Izby niższej zabrał głos Asquith, który jak zwykle przy takiej ckazyi rotrącił
znowu o sprawę polską. Mianowicie zarzucił Lidze
Narodów, iż była nieczynną mimc, że powinna się
była wmięszać w srrawe polską. Na zaczepki Asquitha odj: owiedział Balfour zaznaczając, że kwestya polska była nadzwyczaj zawikłana a okolicz
ności bardzo trudne. Nic zatem dziwnego, że Liga
Narodów się do spraw polskich mieszać nie mogła.

Foseł grejski otrzymał poecenie utworzenia
nowego rządu.
Warszawa, 19. czerwca. iPat.) Wobec
uch} lenia się p. Skulskiego od misyi utworzenia no
wego rządu, Na.zeln’k Państwa na skutek propozy• cyi marszałka Se.mu polecił utworzenie rządu po
słowi Janowi Brejskiemu. Poseł Brejski odbył w
triątek przed południem pierwszą ofieyalną konfe; encyę z delegatami Polskiej Partyi Socyalistycznej,
poczem zarząd tej partyi wydał komunikat, w któ■yr'’ oświadcza, iż socyaliści do rządu p. Brejskiego
v- eJ >ć nie mogą. gdyż program tego rządu budzi dla
nich poważne wątpliwości co do kierunku polityki
pokojowej, uważa,ąc go za zbliżony do polityk: Na

Da*?ny rzaC auftryaęki pozostał przy władzy.
Wiedeń, 19. czerw ca. Austriackie przesile
nie gabinetowe zostało ukończone- Dawny rząd
pozostał ptzy władzy. Doty chczasowe stronnictwa
rządowe działają znowu wspólnie w formie kcoperacyf
Na posiedzeniu głównego wydziału uznano je-'
dnomyślnie potrzebę rozwązania konstytuanty i
przeprowadzenia nowych wyborów.

Przed słre kiem kolejowym w Czechach.
Praga, 19. czerwca. Orgamzacye kolejarzy
czeskich wręczyły ministrowi kolei żądani a z wyrażnem oświadczeniem., iż o ile owe żądania do
23. b. m. n.e zostaną uwzględnione, natenczas wy 
buchnie strejk powszechny na kolejach czeskich.
Grcżbu kolejarzy jest rządowi bardzo nie na rękę;
wybuch strejku zapowiedziano właśnie na dzień j
Drzed ro7i>oczeciem kongresu sokołow czeskich.
*
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I luSność powiatów nadwiślańskich proies.uje.
Wyznaczenie terminu plebiscytu w obwodach
nadwiślańskich na dzień 11. lipca wywołało u lud
ności tamtejszej wielkie niezadowolenie. Daje temu
wyraz organ warmińsKiego komitetu plebiscytowe
go, »wychodząca w Kwidzynie »Gazeta Polska« w
słowach następunjących.
Wyznaczenie terminu głosowania na 11- lipca
wywołało u Niemców wielkie zadowolenie. Dala
temu najlepiej wyraz 1 widzyńska »Westpieussische
Mitteilung« z dnia 9 bm. zaczynając swój artykuł cd
słowa: »Wybawieni«.
Nie dziwimy się wcale, że Niemcy w ten spo
sób wyrażają swoją radość Osiągnęli bowiem
wszystko, czego tylko pragnęli. Na niczeni więcej
im nie zależało, jak na przyspieszeniu terminy gło
sowania, bo jego odraczanie jaknajwidoczniej, psuło
ich p my i widoki powodzenia.
Tem gwałtowniej jednak zaprotestować musimy
my, Polacy, przeciw pedubuemu traktowaniu naszej
sprawy.
Nie znaczy to wcale, byśmy chc.eli sprzeciwiać
się rozkazom władzy. Byna mniej! Jeżeli inaczej
być nie może, to i my głosować będziemy w dniu
11. 1‘pca. Ale z tego miejsca założyć musimy pro
test przeciw tak powierzchownemu traktowaniu
sprawy polskiej.
C7,emże bowiem jest plebiscyt w warunkach
obecnych, kiedyśmy zalcdwo parę tygodni cieszyli
się prawdziwym równouprawnieniem, kiedy, jak to
już raz zaznaczono, w licznych miejscowościach tyl
ko raz jeden odbyć się mogły publiczne witce pol
skie bez przeszkód? Czemże jest plebiscyt wobec
zestawienia krótkiej pracy przygotowawczej do
głosowania z wiekowym przeszło uciskiem narodo
wości polskiej? Czy podobne głosowanie, w wy
mienionych tu warunkach będzie naprawdę plebis
cytem tj. prawdziwym objawem wolnej woli ludu?
Nie i stokroć nie! będzie to farsa i knmeaya, ale
nic plebiscyt!
Zaiste, że w ten sposób nie szafuje s:ę szczęś
ciem i przyszłością narodów! O tem powinni byli
pamiętać cl, w których ręce złożono przyszłe losy
kroć. tysięcy ludu wszelkich warstw i zawodów.
Myśmy tu jednak pieczołowitości nie doznali, a
chyba mamy prawo jej się domagać. Jeżeli bowiem
ockiadaUśmy przedtem zaufanie nasze w Komisji
Koalicyjnej, to tylko dla tego, że uważaliśmy ją za
władzę, która w sposób jaknajsprawiediiwszy i naj
bardziej odpowiadający miejscowym warunkomwyu iążt się z włożonych na nią obowiązków Tym
czasem, nie dano nam sposobności, ani czasu do
przeprowadzenia pracy przygotowawczej. Zapew
nione nam traktatem pokojow-ym równouprawnienie
wprowadzono dopiero w czyn po długich prześla
dowaniach ! męczani ach, jakich doznawaliśmy i po
długich o to walkach, Dawszy je zaś, chociaż i tak
jeszcze ezęściuwo tylko, nie daje mm Się czasu na
jego wykorzystanie.
Niemcy się cieszą, bo mają do tego powód.
Wszystko bowiem, co rozporządzono dotychczas, a
zwłaszcza wyznaczenie terminu głosowania najzu
pełniej zadowala ich żądania. Czy nie jest to nie
zbitym dowodem, że Komisya koalicyjna działa na
korzyść Niemców, a na naszą szkodę?
Stwierdzamy tu fakt, nie twierdząc bynajmniej
że robi to celowo i umyślnie- Zdajemy sobie zupeł
nie sprawę z tego, jak trudno zadość uczynić wszel
kim życzniom I wymaganiom dwóch obozów naro
dowych, walczących z sobą na życie i śmierć, ale
nie możemy się zgodzić na to, by dla odjęcia komu*
trudów, samych siebie poświęcić. Nie rozchcdz
nam się tu tyle o uwrzględnian.e tylko naszych »ży
czeń«, ale o danie nam tego, co nam się należy!
Nie stajemy wobec komisy! koalicyjnej jako że
bracy, którzy zadowolnią się laaa ofiarą, ale jako
bracia i współplcmieńcy zwycięskiego narodu i
soi zjmit-rzeńcy koalLji, narodu, któremu Europa

zawdzięcza obronę przed bolszcwizmem i uratowa
nie wiekowego dorobku cywilizacji.
Protestujemy więc przeciwko krzywdzącemu
traktowaniu i narażaniu nas na los, brzemienny w
dalsza niewolę i ucisk!
Odtąd wiemy- skąd pomocy wyglądać możemy!
Nie od komisyi koalicyjnej, która naszych interesów
nie rozumie, ale od Polski! Tam zwracamv się z
naszi m bólem : żalem. Potężna Polslta niewątpli
wie bronić będzie lepiej spraw naszych.
— Były prezydent Francyl Poincaré o machinacyact moniec kich w celu odzyskania G. Ś ąska.
W an,:.tie zamieszczonym w „Revue dto deux mon
des” Pyły prezydent Poincare podnp.-*
uznaniem za
rządzeni® stanowcze, stonowane przez rz:d w polityce
wewnętrznej i zagraniczne], dodając, iż Millerami, po
party przez zaufanie całej francyi. posiadł autorytet,
ktery bęTie mógł zużytkować w stosunkach ze sprzynnei żeńcami oraz z Niemcami. Ważne jest, by na konferenrvj w Spaa sprzymierzeni ujawnili seist związek,
bowiem Niemcy, głosi art-kuł, szpiegują nas, szukając
pilnie najm iejs ego rozdav ; ku międ^. sprzymierzeńcami, narzekając na nędzę i manę- rując jp: tnie w celuodzyskania śląska Gcrnegc
Niemieccy mężowie stanu będą usiłowali wyzyskać
konferencyę w bjyaa, by ositgnąt od sprzymierzeńców
skreślenie z traktatu wefsalsWegd a i tykułu Ö8 oiaz dopehiiających go klauzul. Mauryc Banes w artykule,
którego dane mogłem sprawdzić, uj iwnił juz powyższe
maOiniacye niemieckie. Należy uświadomić oninię pu
bliczną francuską, że Niemcy nie chcą /r'ec się zagłę
bia węglowego, nie chcą dopuíůc na Śląsku Górnym
do ple 'iscytu który najyewno wypadnie przeciwko nim
i przvzna Polsce okręgi najbogatsze w skarby kopalnia
ne. Niemcy podejmują próby propagandy pangermańskiej i uciekają się do wywołania zaburzeń, korzystając
z tego, iż Komi«ya Międzysojusznicza, na której czele
stoi generał Le Rond, rozporządza tylko 3000 żołnierzy
włoskich oraz 7000 strzelców alpejskich, slacyonowi.nych na Siąsku Pozatem niema ani jednego żołnierza
angielskiego, ani jednego żołnierza amerykańskiego.
Niemcy spodziewają się przy pomocy intryg zniwe
czyć pracę K( misyi, poróżnić mieszkańc w i zrazić
większość polską — w nadziei przedewszystkiem na to,
iż na konfeiencyi w Spaa Anglia ujawni bezintereso
wność w sprawie los >w Śląska Górnego, oraz przy
szłej żywotności Polski. Prawdopodobnie tylko lrancya będzie mepr-ejeunaną w sprawie utrzymania arty
kułu 88-go w mocy, lecz winna zrozumieć, że będzie
zmuszona wybrać między uzyskaniem odszkodowania za
straty wojenne a plebiscytem na Śląsku Górnym, a
wówczas musi uczynic wybór w myśl interesów własnvch. Zresztą cóż łatwiejszego?
Rząd niemiecki przedstawi konteiencyi w Spaa, ze
me będzie w możności zapłacenia swych długów, jeśli
nie będzie miał środków do niezwłocznego podniesie
nia przemysłu, do czego niezbędny jest węgiel lesí to
niewystarczające, powiedzą Niemcy, że art. 50 traktatu
wersalskiego "zobowięcuje Polskę do przyznania Niem
com prawa wywozu w ciągu lat 15 produktów kopal
nianych ze Śląska Górnego.
Produkty te — mówią Niemcy — muszą być zastrze
żone wyłącznic dla nas. Pewność w tym kierunku da
nam tylko niedopuszczenie do tego, by Śląsk Górny
stał się polskim. Na razie możemy się.zgodzić najwy-

żej na utworzenie państwa neutralnego, zarządzanego
przez jedno z mocarstw, np. przez Anglię lub Włochy
na mocy mandatu Ligi Narodów, a później — zoba
czymy !”

Wiadomości «soltfvczne.
Z CIESZYŃSKIEGOZamarcie życia przemysłowego.
Produkcya węgla w Zagłębiu ostrawsko - karwiń kiein
spadła w oslafnich dwóch tygodniach o pół miliona ton. Komisya koalicyjna trwa nparce na zajętem stanowisku i nie
lice u nać ' i n'arme i czerluci zc ?* 1
Ka ta pa
trzy obojętnie na skutki
ku ki-r już a katastrofalne. Dli
braku węgla staną sialow e i hut\ w Trzyńeu. Ostatkami
węgla rf'bia febr k w e Fn -ztacie Ci y nie • BieLku. W na jbliż -wch dniach sł ną ga >wme i elektrownie na calvm Ślą
sku. T ąi ne rzesze robotników | •
iwionych prsej wy ćą
na ulic
Rząd otski powinien z.i ć :‘mówcze w tej opra
wie słanowiiko.

Z POZNAŃSKIEGO.
Niemiec!; f f a ł s z r.
,.Vo»fis»'hc Zeitung" przynosi urzędowe oświadczenie nicini#ó;:egn lojuniMiza opieki w Po nuniu, k.óry stanów -et za
przecza donit emoiii gazet niemieckich, jakoby w cytadeli ponańskiej m ały się z: ajdowić setki Niemców więzionych prze.
Polaków, jaljoby wię r-.cw ci byli katowani i jakoby wíródi
nich pmowala
ra zna
iertel
pow dowana gru lic?.
Komiîrrz tv :rdza, žt vv
ad: ionwfóka- przebywa c$,ołem tylko 36 Niemcov7, o których uwolnienie toczą się układy.
Stan tych więźniów nie daje pov.cdów do obaw. — Tu zno
wu
e
jak to niemieckie gazę
kia nu | op rię pu
blic .
Majątek

Tiedcmarna pod przymusowym
zarządem.
7. Romania donoszą: Rz' d pc
zarr-erza 'ddae pod
zarz. : pnu
, -nan' .>
się w Fozr ń*ł ni duz; inaj tek znanego liakatysty Jiedananna. 'S na lęj .. c n
.1,
ten ma być zlikwidowany i rozparct.owany.

Z POLSKI
Masowe aresztowania komunistów.
Ud dlu _ego czasu usiłowali komar
krakowscy sze
rzył agitacyę bolszewicką wśiod wojska, bładze wojskowe
posiadały o każdym poszczególnym wypadku dokładne wiado
mo*
i były stale na trop • pewnego szczupłego roni. komu
nistów
rzy iu swoją sobole ^przeszcz piae zamierzali. Uoj.kjw
zebraniu ozczebóiowych inic.nia.ii, zarządziła
14 bm. szereg rewizyi i aresztowań. W ręce władz wpadł
cenny materyał inłormacyjny i dowodowy. Szczegółowi Śledz
two w toku. Skompromitowany jest szereg osob w Krako
wie, Warszawie, ł.odzi i 7ag.- bin Dąbrowskieni. Szczegóły
są na razie trzymane w .jjemnicy. W Krakowie aresztowano
do tej pory 11 osób. Sprawa powyższa budzi w micîcie
wielką sensacyę.
Również polipa m lr./aw.
wpadła na trop
iclk
organizacyi bolszcw :Ckit j. mającej na celu \ty + '
w ca'ej
Polsce rozruchów i stresów, oraz zamieszek v si od wojska.
Podobno pomiędzy tą organizacją a wykrytą w Krakowie
szajką bolszewicką istniał ścisN związek. Policja warszawska
wykryła przy rewizyi wielki sli'ad lit ratury agitacyjnej bolvwickicj i odezw strčil owj tli dla każdej grł- , pracy od
dzielnie. Jednocześnie znalez-ono ii .żywe pieczęcie urzędowe
i fałszywe blankiety, * służąc; do w;, -tawienia dla ag tatorów

podrobionych dokumen.ów. Szczegóły iledztwj trzymane są
w tajemnicy.
li
Wyjaênienia prezesa ministrów Sk-ulskiegcą
Donosiliśm-- już krótko, że prezes ministrów Skukki zło
żył mandat utworzenia nowego rządu oświadczając, iż obecne
położenie sejmu nie daje możności utworzenia gabinetu. Ró
wnocześnie złożył prezydent ministrów Skulski wobec przed
stawiciela Polskiej AgenCj i Telegraficznej następujące wyja
śni :nia celem ogłosztnia tychże:
Narodowa Partya Robotnicza nie wypowiedziała jasno
swego stanowiSKa w sprawie projektowanej przezemnie konstrukcyi rządu, opartej na doborze fachowców z sejmu i z
poza sejmu, uzależniając swe stanowisko od ścisłego porozu
mienia się z Polskiem StronmcTwem Ludowem i Narodowem
Z
i -cniem Ludowem. Natomiast P. S. L. zaprojektowało
rozpo żęcie pertraktacyi programowych. Wobec tego jednak, iż
program rządu, który miałem tworzyć, był klubom wyraźnie
a komun.! wany i opierał się na koniecznościach państwowych
ćn.e .snych i bezspornych, inne sprawy zaś, jak konstytu^ya, reforma rolna, polityka zagraniczna, były już szczego
ł<>wo omawiane przez stronnictwa, stanowiące większość proponc-;
j rz-idu — a sprawy aprowizacyjne zdecydowano
'fatwii na tych podstawach, jakie były wypracowane
przez kor. ,yę porozumiewawczą, zwłaszcza z przedstawicie*ïii P. S. L., Wyzwolenia, Lev.icy P. S. L., P. P. S. i N.P. R., doszedłem do przekonania, że w 10. dniu przesilenia
gabinetowego rozpoczynać na nowo jałową dyskusyę na ten
sam temat, nie doprowadzi do celu i zrezygnowałem przeto
z misyi tworzeń a nowego gabinetu.

Z WARMII.
Z terenu plebiscytowego.
„Aller teiner Volksztg.” otwarcie grozi „zemstą niemiecł. tym n. e*zkańr3m, którzy głosować będą za Polską. Bezc.clwo».1 mcmiecka me zna granic. Uwydatnia to także nastę
pujący wypadek: Były burmistrz Olsztyna Ziilob, kiórego Komisya M.^dzy ojusznicza zwolniła z urzędu i wydaliła z te
renu piel cytow-go za znieważenie sztandaru polskiego na
kon
de pcLkmi, zpmanowany został przez iząd niemiecki
dyrektorem komunikacji morskie, dla przewozu uprawnionych
do głosowania Niemców.
W Malborku w jednej z restauracyi przyszło do bójki
mirlzy żołnierzami włoskimi a Sicherheiiswehrą. po obu
= rona. !i są ranni. Wojsko włoskie internowało „zycherkę” w
koszarach. Zatem nietylko f ancuzi, lecz także Włosi są Niem
com niewygodni.
Z Kiajpedy donoszą, iż rządzący tam generał irancuski
Odry kazał rozv -z lé wszys : Kriegervereiny. Majątek swój
jrzel. aiy one iu towarzy^iwa sportowe. Z doświadczenia
toh wiadomo nam, .i podobne zarządzenia nie złanną buły
niemieckiej. Tak np. na Górnym Śląsku duch „krygierferajnów” szerzy się pod osłoną towarzystw jak „sterbekassenferajny " i innych.

Z CZĘCII.
Dar honorowy dla bolszewików.
Na wiecu w Pradze oświadczył Muna: Jeżeli rząd me
i Tni wego obe^v i zku, muszą to zrobić kolejarze. Nie śmią
oni przei ś-.'ić ani jednego wagonu z amunicyą przez granicę,
ani i-ed ego patronu, ani jednego karabinu maszynbwego. —
Muna zaproponował, aby pierwsi ą lokomotywę, którą zakłady
Skody obecnie wyprodukują, oddano do użytku rosyjskiej re
publice sowietów jako dar honorowy
Przesilenie gabinetowe.
Dzienniki czeskie donoszą że przesilenie rządowe weszła
w okre-, bardzo poważny; położenie parlamentarne jest także

— Prcsić do biura; zaraz tam zejdę...
siego powodzenia zalecał byt setek i tyaiecy. Czuł to,
— Ten pan mówi, że ma do pana osobisty inte
mógł byc dumnym z siebie, a jednak dumy tej me wi
dać było ani w jego ruchach ani w wyrazie jego twa res...
— A... tak., poproś go o kartę...
rzy.
Służący oddalił się, aby po chwili wrócić z bile
Tu nie koniec jeeo dazeń. On ie cze Bzów ożywi
Nowa kopalnia, nowy zakład rofeni ą dobrobyt d-dej. tem wizyiowyrn. Podał go Bodmerowi.
—O—
Gdy tenże przeczytał na wi< ko gościa, twarz mu
Juz teraz myślał o przyszłości, myślał, jaką nazwę da
ÍĎ)
(Ciąg dalszy.)
kopalni galmanu. Kopalnia w°gla nosiła nazwę „Na krwią nabiegła. oczu strzeliła błyskawica gmewń, rę
Przeświadczenie o tern skłoniło Bodmera, że na przód”, kopalnia rudy żelaznej nazyw* » się „Postęp”, ka zadrżała... Ale że umiał panować nad sooą, przeto
dłużej trwającej konferencji, w której wziął udział dy huta mhia nazwisko „Anny na pamiątkę matki; przy- wyra ,,p o. it . który rzucił służącemu, tak brzmiał
rektor, administrator i inżynierowie, postanowiono okopali.ię chrzci w myśli swojem nazv\.skiem. Tak, spokojnie i pewnie, że mógł omylić najwprawniejsze
tworzyć w Bzowie kopalnię galmanu i hutę cynku. linata nosie nazwę „Bodmer”
ucho. W głosie Bodmera nie bvło najmniejszego drżą-,
Wspomnienie okolicznościowe matki odbiło się w nia...
Bodmer polecił swym urzędnikom, aby wszystkie kroki
Służący wyszedł. -Bodmer stojęc przy biurze, z ręka
potrzebne do wprowadzenia w życie tego przedsiębior jegc rysach. Gdy o niej pomyślał, surowe, poważne
stwa uskutecznili bez odwłoki, gdyż życzy sobie, aby oblicze jego wyłagodniało. rozjasnilo się, oczy straciły na niem wspartą, oczekiwał gościa, który wkrótce po
jak najprędzej zadymiły kominy fabryczne na horyzoncie W] raz badawczy, chłodny; coś jakby umuech bólu po jav ił S'ç w csoóie — Boryckiego.
Bzowa.
Spojrzeli na sieHe. W twarzy Bodmera nie drgnął
jawił się koło ust, a pi;t p^Jnit ła się cichem west
— im wcześniej stanie zakład przemysłowy w Bzo chnieniem.
żaden musAu}; za to w twarzy gościa było pewne zawie — przemówił c (! urzędników — tern jłrędzej spełni
— Czemuż cna iiie dożyła tej clt w iii i — pomyślał. kłoftotanic kt re starał się ukryć.
się moje życzenie połączenia Leśnej z Zadkowcami ko — Czemu nic doczekała tryumfów syna. czemu z nim
— Jak sip masz-! — orzem 3wił swobodnym nibj
leją zelazną...
tonein, kładąc na krzesełku kapelusz i zdejmując ręka
razem cieszyr się nie mogła !.
Konferencja skc czyła się przed chwilą, Teraz Bod
Wspomnienie matki pozbawiło go cfiokoju duszy, wiczki — Dj tbło trudno dostać się do ciebie ! Cere
mer używał siesty? Cieszył się rezultatami.
jaki przed chwilą jeszcze był udziałem tego człowieka. monie jak u jakiego monarchy...
Nie mógł on jednak spacerować bezm; dnie. W na Nie mógł dalej chodzić bezczynnie, musiał w pracy p>
— Witam pana — zimno odparł Bodmer. — Chc:ei
turze jego nie leżała bezczynność, on zawsze kombino szukać ulgi. Ona jedna absorbowała Jego umvsł, da pn usia'é. — Wskazał gościowi fotel.
wał naprzód, ogarniał cały obszar swych oDowiązków wał się wśród niej napowrot obojętnym, zimnym, uPożytki nie siadał. Oczy jego biegały po pracowni
a widać w nich było niekłamane zdziwienie i zdu
i zajęć. Przebiegał myślą przeszłość i zastanawiał się czucia cofały się przed cyfrani..
nad tern, z jak małemi stosunkowo środkam- zaczynał
Si?dł pr ed biurkiem i zaciął piśaf. hn dłużej ięka mienie
swoje przedsiębiorstwo, jak mozolnie walczyć musiał jego kieiiiU cytry i wyrazy, tern twarz Bodmeu sta
— Pai ieu ! Daw n« nie wid iaiem tak przepysznej
o każde powodzenie, o każdy krok n lepsze, jak jrod wała się bardziej zamyślona, fałd mmdzy brwiami po i smakowitej pracowni. 1 en tv\a pałacyk urządzony
trzepał żywo Bożycki,
ożywczem tchnieniem jego woli budziło się życie w jawił się na nowo, a rysy przed chwilą nerwowo po Po królev. ku. . No, a teraz
t-jac prze' Bodmeiem — niech ci się przypatrzę
Leśnej, jak wzrastała luono- ć. zamożność, jak małe jx>- ru; yne wróciły do olimpijskiego spokoju. Wyglądał
czątkowó zakłady stawały się kolosami, zatrudni-j,cemi jak geniilny w Jz, piszący swej armii rozkazy dzienne Slit nie wyglądasz chłopiec jak lalka... Zdrów je
steś ?.
ły8iące rąk codziennie D4ś dawał utrzymanie tysiącom przed bity i.
rodzin, zatrudniał kilkudziesięciu ludzi z wyzszem aka
Upłynęła mu w te, pracy może godzina, gdy wszedł
— Zdrów zujidiijt
demickimi wyk;-ta .km tachowem; od biuika swego służący i oznajmił, ze jakiś pan życzy sobie mówić z
ęO< ; tl.ilsZy nastąpi.)
kiéru val maszyną tak skompilowaną. Od jego osobi- nim.
Wi.icetuy Juliusz Wdowiszewskf-

CYWILIZHTOR

poważne. Przesilenie wybuchło metylko z powodu nieporozu
mienia w sprawie upalenia cen zboża, lecz również z powodu
niewypełnienia programu rządowego. M’mstrowie Svehla, Sta
niak Praszak, Sonntag i Szrobar zgłosili dymisyę. Prezvdenl
republiki iszczę na razie nie rozstrzygnął ani o przyjęciu,
ani o odrzuceniu dymisyi. Na ostatniem posiedzeniu rady
międzynarodowej przyszło do ostrego zatargu pomiędzy mi
nistrami socyalisiycznymi a agrarnymi na tle zaopatrywania
kraju w żywność. Przesilenie rządowe zdaje się nie będzie
szybko załatwione. Dziennik „Venkov” donosi,- że na ostatniem posiedzeniu parlamentamem klubu partyi agrarnej nie
przyszło do żadnego porozumienia.
Benesz konszachtował z bolszewikami
Wielką sensacyę -wywołało potwierdzenie faktu, iż prze
wodniczący ministrów czeskich, Benesz, istotni' odbył konferencyę z Krasinem celem nawiązania wspólnej al.cyi bolsze
wików i Czechow. — Gddne to towarzystwo !

Z ROSYI.
Niepowodzenie bolszewickiej mobilizacyi.
Ogłoszona w Rosyi powszechna mobilizacya dała marne
wyniki. Z powołanyc i robotników zaledwie 10 procent zdol
nych jest do noszenia broni. Rząd sowietów nosi się z my
ślą zaprowadzenia regularnej armii w miejsce ochotnicżej. Do
armii należeć mają także kobiety.
Odpowiedź na list Lenina.
Angielski minister wojny Churchill umieścił w „Evcning
News’ artykuł, w którym odpowiada na list Lenina do robo
tników angielskich stwierdza on, że Lenin przyprawił repu
blikę rosyjską o głód, wyludnił -miasta, zrujnował przemysł
i rolnictwo rosvïskie. „Les Débats” podaje z drugiej strony
list I enina. któr" wywołał w kołach robotniczych angielskich
jaknajgorsze wrażenk

L

FIMjANDYI.

F i r ł a n d y a a Polska.
Pismo finlandzk' „llfalehti” dowcdzi w jednym z arty
kułów, że należy liczy się z państwami, z którvch teraz Finandya nie ma pożytku. lecz w przyszłości mieć go może. Do
akich pańsiw ni leży przedew szystkiem Polska, .wstępnie Estoiia i Węgry. Co dotyczy Polski należy Finom patrzeć na ten
wielki naród polski, zamieszkujący kraj bogaty i przemysłowy
ińskiemi oczyma, a nie oczyma angielskich przywc dców roaołniczych i nie niemieck imi, a już w żadnym razie nie ro
syjskiemu Mocna Polska jest naturalnym przeciwnikiem na
szego dziedzicznego wroga Rosyi. Jako kraj przemysłowy
Finlandya musi czuć się bliską Polsce. Polityczne interesy
obu krajów nie znajdują się ze sobą w sprzeczności.

z Włoch.
Włochy żądają
66 miliardów.
ï

Według doniesienia gazet rzymskich zakończy iząd wło
ski jeszcze w ciągi' bieżącego miesiąca rachunek co do żądań
swych w sprawie odszkodowania wojennego. Odszkodowanie
to, jakiego Włosi żądają od Austryi i Niemiec, oblicza się na
6umę 66 i pół miliarda urów w co wliczone są renty dla in
walidów i za szkody z powodu spustoszeń. Rachunek ten
przedłożony zos.anie na konferencyi w Spaa.

nistrem poczt Pasqualino-Vassallo; ministrem na
kolonie Rossi; ministrem wojny B o n o m i; ministrem ma
rynarki Sec hi; ministrem oświaty Croce a ostatecznie mi
nistrem robót publicznych Peano.
Giolliti zaofiarował jjortfel ministra spraw .zagranicznych
Sonninowi, lecz tenże nie zgodził się na to. Nacyonaiiści wło
scy przyjęli rezolucyę zwalczania każdego gabinem, będącego
przeciwko trał tatowi jxikojowemu.

Tylko kościół mógłby uratować ludzkość od
zagiady.
Londyn, 17. czerwca. W mowie, wygłoszo
nej na konferencyi zgromadzenia kościelnego w
Walii, oświadczył Lloyd George: We wszystkich
krajach panuje zamieszanie i niedawno mówiono w
parlamencie angielskim o bolszewiźmie, jako o osta
tnim wysiłku ciemnych potęg Wybory niemieckie
ukazały nam naród rozbity, którego stronnictwa za
ciekle zwalczają się wzajemnie- Wielka Brytania
unikała dotychczas tego rodzaju katastrof. Duch
zatracenia zyskuje jednak coraz bardziej na sile w
całym świecie i gdyby rzeczy szły dalej tym to
rem, to tylko Kościół mógłby uratować ludzkość
od zagłady.
F ada Ligi Narodów o rządzie sowietów.
Londyn, 18- czerwca. Na środowem posie
dzeniu Rady Ligi Narodów zajmowano się także
sprawą komisyi śledczej dla Rosyi. Rada przyjęła
do wiadomości sprawozdanie następującej treści:
Rząd sowietów odpowiedział dnia 26- maja na tele
gram Rady z dnia 20. mata. odrzucając prcpozycyę
przyjęcia wydziału śledczego, zaznaczając, iż od
czekać musi do tej chwili, aż się poprawi obecne
położenie przez korzystne wyniki otenzywy pol
skiej, Rada przyjęła odmowę ze strony rząau so
wiet kiego do wiadomości oświadczając, iż odpowie
dzialność za skutki opozycyi ponosi tylko rząd so
wiecki.

{ribne wia lorności polityczne.
— (Bolszewicy przeciw Polsce.) Z rozmai
tych centr europejskich nadchodzą wiadomości ze boi: zewicy
rozpoczęli bardzo energiczny krok przeciw transportom anuinicyi do Polski. Agitacya ta ma na celu zmobilizowanie w tej
sprawie robotników.
— (Brygada kozaków połączyła się z Po
lakami.) Konna brygada kozaków dońskich zdołała prze
bić się przez front bolszewicki i po ciężkich walkach połączyć
6ię z armią polską.
— (Opróżnienie Szlezwik u.) Drugą strefę ple
biscytową północnego Szlezwiku opuściły już wojska koali
cyjny Anglicy wyi»chali we wtorek, zaś Francuzi w środę.
— (Układy gospodarcze fińsko-niemiec k i e.) Z Berlina donoszą, iż układy fim ko-niemieckie w spra
wie gospodarczej zostały odroczone. Delegaci, fińscy wyjechali
do Helsingfor'ii po info,macye.
•

Giolliti a związek narodów.
Turńska „StamjDa”, organ Giolliti’ego, donosi, że Giolliti w obrat aut swych
partyami w sprawie stworzenia ga
binetu dąży do tego, aby dawniejsze mocarstwa centralne, t. j.
Niemcy i Austrya przyjęte zostały do związku narodów. Giol
liti żąda zajęcia takiego stanowiska, i od reszty ministrów, ja
kich przyjąć chce do swego gabinetu. Alianci oczywiście nie
zbyt przychylnie przyjęli wiadomość o możliwości przyszłego
gabinetu wlo.kiego pod przewodnictwem Giollili'cgo, który
jest wielkim przyjacielem Niemiec.

— (Ustalenie granicy czesko - rumuń
skiej) Międzynarodowa komisya, która miała za* zadanie
ustalenie granicy międz / Czecho-Slowacyą a Rumunią, powzięła
postanów -enie co do ustalenia granicy nad Marmarosz. Gra
nica ta jest korzystna dla Rumunii.
— (Niesłowność tureckich nacyonalistów.)
Z Konstantynopola donoszą, iż naq nnahści tureccy złamali
układ dotpcząey zawieszenia broni i napadli na francuskie
straże w armeńskich osadach. Nad wybrzeżem Czarnego Mo
rza zajęli nacyonaiiści kopalnie węglowe jwd Eregli. Przy
szło do starca z Francuzami.

Nowe ministerstwo włoskie.
Nowy gamne utworzony przez Giolliti’ego ma wygląd
następujący: Prezydent ministrów i ministeryum spraw we
wnętrznych Giolliti; ministrem spraw zagianicznych Sfor
za, ministrem sprawiedliwości Fera; ministrem przemysłu
A 1 e s s i o, ministrem finansów T e d e s c o; ministrem pracy
1 abri ol a; mimstrem na wyzwolone dzielnice Ra i ner i;
ministrem "karbu Me da; ministrem rolnictwa Mi che li; mi-

— (Rokowania z Krasinem będą zerwa
ne.) Jak podaje „Voss. Ztg.' z Londynu,’rokowania z Kra
sinem nanotvka:a na coraz więksi» trudności, jwniewaz Krasiu nie może dać żadnych gwarancyi. Liczą się ze zerwaniem
rokowań.
— (Bolszewicy grożą Anglii.) Z Londynu
donoszą, iż bolszewicy grożą Anglii w razie dalszego popie
rania Polski wywołaniem rewolucyi w Indyach.

czwartą inedzio!§ p® SwiątkarSi.
ewangelia
u św. Łukasza rozdział V, wiersz 1—11.
Onego czasu, gdy rzesze nalegał, na Jezusa, aby słu
chały Słuwa Bożej o, a On stał vedle jeziora Genezaret i uj
rzał dwie łodzie stojące przy jeziorze, a rybitwi wyszu byi
i płokali sieci, wszedłszy w (ednę łódź, która była Si mon owa,
-prosił go, aby maluczko odjechał od z.emi. A siadłszy, uczył
rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Symona: Za
jedź na głębi» a zapuśćcie sieci wasze na połów. A Symon
odpowiedziawszy, rzekł Mu: Nauczycielu, przez carą noc pra
cując, niceśmy nie ułowili: wszakże na słowo Twe zapuszczę
sieci. A gdy to uczyaili, zagarnęli ryb mnóstwo wielkie i rwała
Się sieć ich. I skinęli na towarzysze, co byli w drugiej łodzi,
aby przybyli
ratowan h. 1 przybyli i nipełnili obie łódki,
tak 'ż się mało nie zanurzały. Co widząc Sy-non Piotr, upadł
u kolan Jezusowych mówiąc: Wynijdź odemnie, bom jest czło
wiek przi zny, Panie! Albo-...an go było zdumienie ogarnęło
i wszystkich, co przy nim byli,
f>oło-vu ryb, który pojmał
Także też Jakóba i Jana, synów Z :bedeuszowych, którzy byli
'owar/vsze Symonowr. 1 rzekł Jezus do by mona: Nie bój
outaJ juz ludzi łowi» bf“lz.„3z. A wyciągnąwszy łodzie
aa znam», wszystko opuściwszy, szli za N.m.

NAUKÁ.
Do c z e jJ-o zmierzał Pan Jezus, zdziaławszy
cud obfitego ryb połowu?
1. Chciał Piotra i towarzyszów jègo utwierdzić w wie
rze w Swe Bóstwo.
2. Pragnął ich ściślej do Siebie -przywątaL Dotychczas
bowiem towarzyszyli Mu czy to, ale jeszcze nie byt- porzucili
wszystkiego, aby poświęcić się wyłącznie Jego służbie. Do
piero po tym cudzie uczynili to. „Wszystko opuściwszy, szli
za Nim”, aby odtąd pospom z Nim pracować w sprawie
zbawienia.
3. Przez ttn oblity fiołów pragną! im dać obraz tego,
do czego ich powołał. Jak dofycneżas łowili ryby w sieciach,
tak odtąd mieli łowić ludzi dla Królestwa Bożego. „Siecią”,
mówi św. Ambroży, „są slow; orawdy, które tworzą jakby
tkankę kazoń ewangelicznych, które wydobywają dusze ludzkie
z łona ciemności na światłe dzienne prawdy i wiodą ludzi do
nieba.”
4. Zbawicie) chciał ich zachęcić do przyszłego ich jx>wolania,
okazać im, ze starania ich, zmierzające do pozyskania niebu ludzi, będą uwieńczone pomyślnym skutkiem, jak
zaizi -enie sieci na przestworze morza.
3 Wrîszc e chciał ich pouczyć, że pomysmego skutku
wy^h usiłowa nie powinni oc/ekiwa od sił swych, lecz od
zau'ama do jego mocy i imienia.

(Zatarg szwedzko-fiński) Rząd szwedzltf
wysłał notę do pięciu wielkich mocarstw z prośbą o wypowie
dzenie udania _w sprawie wysp alandzkich.
— (Rokowania Finlandyi z Rosyą.) Delegaci nnlandzcy postawili warunek opróżnienia przez Rosyę
wszystkich miejscowości, znajdujących się koło Peczeng j
i Karelii
— (Protest Ukraińców.) Pr-.cwodniczący ukra
ińskiej delegacyi na konferencyi pokojowej wręczył Lloyd George’owi protest jjizeciwko zastępowaniu Ukrainy przez Krasina. Rząd ukraiński wskazał na niepodległość Ukrainy, do
której nie mają Moskale prawa.
— (Stanowisko Anglii wobec akcyi Wrän
get a.) Dowódca angielskiej siły zbrojnej na Czarnem Morzu
otrzymał od swojego rządu wskazówki, aby się nie mięszał
do akcyi wojennej generała Wrangela.
— (Japonia przeciw bolszewiko m.) Japo
nia wystą|ii czynnie przeciw wojskom sowietów i poprze każdą
akcyę ku temu zntićrzaiącą. Wszelkie agitacye wewnątrz pań
stwa rząd zwalcza ï całą stanowczością.
— (Komisya francuska dla
dalekiego
Wschodu.) Wydział Izby dla spraw zagranicznych wyzna
czył komisyę, która wyjedzie do Konstantynopola, Syryi i <V
licyi w celu zbadania tamtejszych stosunków.
— (Nowy gubernator Australii.) .Rząd ati
gielski zamianował lorda Forstera, byłego sekretarza skarbo
wego w urzędzie wojennym, gen».atnym gubernatorem Au
stralii.

Z całego świata.
— (Pożar szvbu w Borysławiu.) W Borysła
wiu wybuchł w szybie Wanda pożar. Ogień przerzucił się na
cysterny z rojoą, z których 16 eksplodowało. Ugień zniszczył
również kilka domów. Szkoda wynosi kilkanaście milionów
marek.
— (Manufaktury polskie na Ukrainę.) R:ąd
polski zawarł z Ukrainą umowę co do dostarczania towarów
łokciowych i manufaktury za 3 miliony marek.
— (Aresztowanie za bratanie się z Niem
ca m i.) Władze belgijskie aresztowały dyrektorów j ewnego
wielkiego kamieniołomu w okolicy Namur. Aresztowanym za
rzuca się dostawę kamieni zarządom w czasie okujiacyi.
— (Gwałtowny spadek cen.) Dzienniki pary
skie donoszą o spadaniu cen na wszystkie towary. Między innemi cena wełny amerykańskiej spadła o tyle, iż iest niższą od
kosztów wyrobu.
— (Kara chłosty na paskarzy.) Parlamen
towi węgierskiemu przedłożono projekt ustawy o wprowadze
niu kary cielesnej na paskarzy. Według tego projektu chłosta
ma być flosowana tylko do mężczyzn i kart nie może prze
kraczać 25 uderzeń.
— (Jak wygląda w Rosyi?) Kraj cały zubożał
nadzwyczajnie. Towarów do wymiany, jak zboża, oleju ma
szynowego, wełny, nawet drzewa brak obecnie w Rosyi, tak,
że sama nawet musi je sprowadzać.
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iHiadonjoáci kościelne.
Kościół katolicki w

Łotwie.

Zmianom politycznym wśród Leszów towarzyszą zmiany
kościelne. I tak dotychczasowy biskup Rygi ks. Rourke, Po
lak, ustąpił a na jego miejsce przyszedł ks. Spręgowicz. Pa
rafii polskich w dyecezyi będzie 8, 2 miejskie i 6 wiejskich.
Jedną z miejskich będzie parafia w Dźiwińsku. Ks. dziekan
HardiLwicz ustępuje z drugiej, bo nie zna języka łotewskiego,
a jego kościój obejmuje Łotysz ks. Roślinka. W całym Dżwińsku jest tylko 2 jrrocent Łotyszów, a w dyecezyi 30 procent
Polaków, 40 Litwinów, 20 Niemców i 10 proc. Łotyszów.
Duszpasterstwo przedstawiać się będzie dość ciekawie: w Ry
dze n p. jest jeden kościół, który równocześnie jest katedrą,
kazania są w trzech językach: ra.io po litewsku, przed sumą
f>o łotewsku, w czasie sumy po polsku. W ostatnich tygo
dniach był w Rydze ks. Nuncyusz Ratti. Projekt ugedy mię
dzy Łotwą a Watykanem przyjął już gabinet łotewski, Na
mocy ugody biskupami ma być Łotysz.
Jaką zbawienną dla nas naukę zawiera
dzisiejsza ewangelia?
Naukę nam daje w powyższej ewangelii Chrystus Pan,
lud i uczn-owie Zbawiciela.
Chrystus nam okazuie: 1. jak Perce Jego umiłowało lud,
gdyż jako dobry pasterz korzysta z każdej sposobności gło
szenia jirawdy i ocalenia ludzi przez prawdę.. 2. Lubo jest
Panem świata, prosi Piotra, aby cokolwiek odjechał od brze
gu, i daje przez to dowód pokory i uniżenia, którem chce
Sobie ująć serca uczniów. 3. Sprawiwszy im cudownym sf>osobem obhty jiołów, daje dowód, jak dobrotliwie i łaskawie
pamięta o ich doczesnych potrzebach, byleby Mu ufali i po
słuszni byli Jego jirzykazaniom.
Od ludu nauczyc się możemy, żt powinniśmy rhciwis
i gor.iwie słuchać Słowa Bożego, gdyż ono jedno wskazuje
nam drogę do nieba.
Öd uczniów zas uczmy się: 1. że w jiracjch i za.mdnie
niach naszych chodzie ram naděv szystko powinno o błogo
sławieństwo Boże; id ’ ;j błogosławieństwa bc wiem wszyjikc
zależy. 2. Gdy nar Bóg coś nakazuje, winniśmy być posłu
szni i ulać, ze do wykonania udzieli nam potrzebnej łaski
i siły. 3. Pomyślnego skutku usiłowań naszych nie mamy
przypi jwa
-obie., lecz jak Piotr kłęauąc w rokorze, dać
chwałę Bogj i uznać się niegodnymi darów łaski jego.

Na karlę Fr««zy na mięso 'wyda « się
w tygodniu rid 14-g< do 20-go bm. na głowi
ludności 200 gramów ameryk. towarów mięs
ny ob po 12 mk. aa mnt.
Dairoi otrzymują połowę. Bptzeda. odbędsie się w sobotę.
Bytom, dnta 17-go csarwoa 1920.

Magistrat.
Na] jrlękazy

Strzelnica □ Bytom
|Q

(Schützenhaus)
W środę, dnia 23-ero czerwca b. r.
o godzinie 77*
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Piętek, sobol, niedziele, eon edziałer

Reżyser: Maciejewski
Dyr gent. Kirsten
Muzyka: Polski™ orlrieretrn z Bytomia
9
Bilety naprzód nabyć można w księgarni
p Kochanowskiej (naprzeciw poczty)

Tylko jeszcze 4 dni!
Jako gći-

;

nałgtriatn Łonbe
a awym komik.am z ogrodu zimo
wego a Berlina
Najoryginalniejsza tegoroczna para
ko own ków
Oprócz tego-

Operetki w 4 aktach Herve* go

Cena biletów 04 2 do 6 mk.

Jank przemysłowców
04dra) w Kałowicnch
róg ni. Dworcowej i Pocztowej, naprzeciw poczty

przy

rv

fc ossez^dnoki

aa Wysokiem oprocentowaniem i
wypowiedzenia.

edług terminu

Zatntnls nszelklc «pro wy kredytowe,
kupuo 1 uiriciliri poiycsek państwowych,
zamiana waluty obcej.

Biuro Banku otwarte od goduny 9-tej do l-szej.
W niedziele i święta biuro zamknięto.

■3

□□□□{□□IQIElEllEDElEEi

2 wielkie zagraniczna li.my:

I«

Kiub miljardeiYW

Oddział w Bytomiu

Związek bociani i,

narożnik ulicy Dyngoaower i Bulwaru

w głównej roli: Lotta NbuniLnn.

■

przyjmuje oszczędności

ot chodzi

w niedzielę, dnie 27-go czerwca 11)20 r.

jjj przyjmuje depozyta w k: Mo wysokości za
115699

Załatwia wszelkie sprawy kredytowe,
kupno i sprzeda?, pożyczek państwo
wych. Ylymiaua waluty obcej.

uroczystość poświęcenia sztandaru.
^ROGRknm:

CZĘŚCI. O godz. 9 przy mow m . to
warzystw w Stri. jioy. — Uroczyste naboieńatwo oraz poświęcenia saUndarn • godz 10 w
jościale św. Jacka w Rozbarku. (Podosaa
klasy śpiew Tow. śpiewu „Jedność“).
C Z Ę fi C II. W ogr idaie i.rzbinicy (Sohiitzenhaua) od godz. 2 przyjmowanie towa ayatw.

j

Jedyna Dolska cukierń.» i restauracja

Teatr Amatorski

„Gdy zabrzmią trąby Chrobr.jo“.

{■tira kiego

Faiirrkec^ 5 miijunów

Katowice, ulicn Jana lO.

po 10 gromów, i ozy■tej peraflny i dobrych
kentów bawełnianj ob,
cen» za sztukę 30 fen.,
dostawa w sierpnia,
wn Łn u. psnds-erniku
liato ad*: 9 — opako
wania w kartonach po
1" _»tuk i w nowych
ekrzjnkaob po 50 ki.o
kapującemu ia gotówkę
odstąpię*

I poświęcenia sztandarów •

Qocht, Lotru'S.)

LlYTOM G.-S.
► ullcu Tnrnogorafaa nr. 11 4

Epizody sceniczne w 3 aktach ze śpiewami
nar.jdow. na tte wojny i smertwyjhwLtanla
Polski. Przed prseditaw. *piew Tow. śpiewu
„Jedność“.

Znana pierwszorzędna kuchnię.

W Końcu taniec.

Ociady od 12 do 3. --- Koiacya od 6 do 11.
Plarwn onrina usługi

Zapraszamy wszystkich miłośników we
sołości, lipiLwu, gry i przyrody
Na porządku obr d mlędiy lunami ;
1. Kura gry na g-tarzo i mandolinie.
2. Wspólna wyoieczka.
Prosimy o jak najliczniejsze priybycii
ZARZĄD.

Poststrat.sc 2

kupuję stale. Pray nieszczęśliwych wypad
kach jaknajsaybsze załatwienie

KAPELUSZE
dla pad, panów i diieoi (olomkowe i pilś
niowa) prsyimujs aię do przsprasow*n>a,
priewróoenia, farbowania, bieleń h, wtczysicseuia chem omego, napraw ai a
powiękoM'ta i smnieisien'a, takio do
prxsfasoncwania 1
garniro* *n a od
klirnteii prywatnej i saładów priy
nitkioh eonach i ó itawio w najkrótszy m
czusie.

calrta kapeluszu D./^^

I Bliśoiouium „Demii" in.ui.
Katon ice
ulica Beaty (lienlcstr. iS.

w
w
w

Telefon nr. 2041
Prr.yiraujo olę takés:
Bytomiu, nli-a 1'ocstowa (Piststrassei
i
1. 11 p-ętru
rtyslowicach, ulica By j niska 8.
Zaląłu pri f Kstswioacbj Wica Leśna
W.ldstr) u p. Klaputkiego.
Katowicach ul Fryderyka wchód
z ul'oy Btarowipi»l<ipj. II. pi*?lr'>

Paweí Sedlaczek,
Gliwice, m.ta Barbary 3.

i

. lSłllikl0iMZ^JlJjCW8[i6pSZJftl:
i o sc wt po 4,

y/%

i 3 pro

’ank r»r,owv w Zabrzu. (
HI>Mś »»MiMMIM MPtii <tW

we w'elkim wyborze

OSM naiafllOlBB.
Jan Smoczyk

b 'Bťjvtjsienotypisiki
ttórnoślą^l Jřuk Handlowy,
I ytom G .-3.

D-a Szanownycn Towarzystw
Konqrepacy! i Rodťt w

?

Kilhelm Stíw :

•
.
O
5

Edward

kwiatów szta^zuTuh

S*
«fl
Š Ci

es "

w pięknych uarwach aarudowycb
które aię nadają jako oznaki przy
z i aurach i uroozyztoáciaoh.

7724

mistrz stolarski

LtfnorórsVa nlłca 2

- ’S naprieoiW kobcoła Najśw. Maryi P.
— Telefon 649 —
»I
_ »,
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Wielki
magpzyu mebli
wszelkiego rodssjn.

a kompletne umeblowanie pokoi
lakn tel pojet-yńcze meme.

Wyrób Waniów nn grehy

Własna fabryko » eloktr. upędom

z szarlnml narodowcml.

Zam.wiaf mozn.t telcfonbin pod nr
185^.
Wszelkie zamówienia neku
to* z na si uii’trioczuit,
WjroUiie

s ozek,

poler van;a i pon k owaira

n*r r!na kw -t >w
>or
m-jt okrągły, bez tugow pars !■ 0.— marek
io same 5SÖ *1emplowane jisrn 1-9— jii&rak.
A'yryons uouogr. za darmo
WysiłZo *
.a . *k.j lub popřed m nads.l g tówk
’rzj ur ,f.* i u wyil.rnzr i*kc r «f«
paro
a, 1er j
iir»’"
-1 !«>«.

»
N
■O
ř
•mm

r I Bytom

polecam mój wielki włvjny wyróh

J
Obrączki
Siufc ,e - z,ote
•
i
___ ___
masyw., nowy
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Poszukujemy od zaraz dzielnego

w

Konie rzeźne

Ceny przystępu

Codslennl H0HCEHÏ BBn'SIVCaWy :n wi p. FiBlsiúsra

^06652

o godz. 8 wlecz, w „lllu“.

Na uroczystości

Własna cukiernia.

Wstęp do or-odu dla dorosłych 1 mk.
Bilety na teatr od 2 do 5 mk są do nabycia
w składi oh Kościelniaka, Rynek nr 8 i drogeryi Wolskiego, Rynek nr 9—10,
O liosny udział upruuza______ ZARZĄD.

w przyszłą niedzielę, dnia 2.0. bin.

według umowy i terminu wypowiedzenia. Znłaiw

a mianowicie: dyskontuje welu le, inkasuje czeki
I; otwier. konto-korent i udziela potyček.
Wymiana obcych pieniędzy,
j* Adres telegraficzno : Bank Hrndiowy.
Telef. 4lf
Pocztowe konto czekowe: Wrocław 2, 659.

Zabawa ogrodowa:

Następne posiedzenie odbędaie się

i

wszelkie sprawy bankowe

Biuro Banku otwarte od godziny 9-tej ao 1-szej.
W niedziele i święta biuro zamknięte.

a) Koncart wielkiej orkiestry peisk.ei .dy
rygent F i rato n-Bsr sďski' b) Występy kól
śpiewackich (uhóry mieszane), o) Popuy glmnaatyozne (Tow. sokole i aportowa). 1) Lrozmaiuenia jak: Loterya polska, raucanie pitką
i cibrącskami o nagrody, kalanie w kręgle, atrzelanie do tarcz. — Tanleo popołudniowy dla pozamiejacowyob.
część ni.
o godz. 8 na sali Strzelnicy

Zassdą owego towarzystwa jest tir«4«.zonie wyoieczek w okolice jak i pie
lęgnowanie polskiej pieinl przy grzó
na gdarach I itndollnsoh.

Bytom O.»»., ui.ca Pocztowa nr. 2.

za Wysokiem oprocentowaniem i według terminu
wypowiedzenia.

?jw. śpiewu Jedność w Byłonlu

ta Bufniu M sie
itiuiarzusliup

'^L” ~

I {jjnjggM |aÉ Maate

Bank Przemysłowców

w 5 aktaeb.

Wielka komedyjka

w

! ytom 6.-5.. ul. Klukowleka 16
I

U

à IV

sprzętów tomowych każdego rodzaju
i.

wykonuje prędko i tau.o.

rz uť c jwerke, Ï. i ogr. r,'p
Piz

/ tvu|um

ptitvi.l) » .r

IowarCu pro im)

iia ii.
ga/ctç.
.A m«. ..
- 4

Bogucic: l olud. ul. Schillera 2.
Biuru ui Cub.rz» W.lbeltua 0 .

ARKUSZ

DRUGI.

Niedziela, dna 20-go czeiwca 1920 r.

Górnoślązacy!
Przestańcie płakać polska krew
Owiała życiem nasze c'alo.
Co wczoraj' jeszcze w bólach tkało
Dziś niechaj nuci święty śpiew!
Przestaną wnet pioruny bić,
Dalciże Polsce wianki wić!
Krzyżacki nas chciał zniszczyć gad
I duszę naszą w proch zamienić,
Kaził nam swoich bogów cenić
Przez tyle burz — przez tyle lat,
Przestaną jednak gromy bić,
Dalejże Polsce wianki wić!
Patrzaj — Ojczyzno! męki czas
Nie zdołał złamać śląskie plemię —
Choć nas niewoli gmotłn brzemię
My idziem naprzód! raprzód wraz
I wnet przestaną gromy bić
Dalej więc Polsce wianki wić!
Augustyn Świder.

Jttfejmy vrarç?
Kiedy w dooie upadku wiary w siły włas
ne, w latach niewoli budził się duch polski
w marzeniach o przeszłości, kiedy pieścił się
wspommenianv dni chwały i czekał z stęsk
nieniem tego jutra, ' które pokolenie przeka
zywało pokoleniu jako relikwję, — ślubowa
liśmy tworzyć rzeczy piękne, wyrzec sie
dawnych błędów, budować od fundamentów
to wszystko, co nam wielkie duchy najlep
szych narodu przekazały, jako testament,
kiedy odżyje Rzeczpospolita nasza.
I oto stało się, stało się to, o czem
śnili Ci, którzy za miljony czuli i kochali.
Wstała do życia ta, którą przemoc gnę
biła, ta wymazana z pamięci nie tylko
„liberalnych“ rządów, ale i światłych naro
dów.
Zmartwychwstała i przyszła, jak zjawie
nie, wymodlone cudem wiary, jak tchnienie
wiosny po długiem odrętwieniu.
Ze snu budzi się mocarny rycerz skrzyd
laty pól Kircholmu i Cecory, wstaje potężny
hufiec Grunwaldu, wstają tíkrzetusoy i Kmicice, przed oczy nasze jawią się szarże
Samossierry. Błysk szabli polskiej rozświetla
kręgi Rzeczpospolitej, jak ongiś, jak kiedyś w
je] obron.e, lub gdy o honor chodziło.
I dziś, choć otoczona rojem wrogów, kład
zie równocześnie granitowe podstawy kultury, aby się na nich mocno oprzeć i spotężnieć.
Czyn polski i dążenia mogą napawać
nas dumą i rozpierać piersi uczuciem ulgi i
radości. Wstajemy godni majestatu minio
nej chwały Jagiellonów, aby drogą prawdy
dążyć ku lepszej przyszłości, ,aką przed stu
laty przemocą nam wstrzymano.
Nagromadzona energja tem szybciej, tem
lepiej ujawnia się i realizuje.
Ziemie polskie zaczyna przebiegać dreszcz
woli, woli dobrej, woli szlachetnej.
Widzimy to nie tylko na czynach oręża,
któremu hetmani Naczelnik, ale na dążeniu
uspołecznionych obywateli kraju, którzy z
godnością witają zadania i obowiązki, jakie
wkłada na nas państwo.
Prawda, jeszcze nie jest tak, jakbyśmy
chcieli. Bądźmy jednak cierpliwi. „Nie odra
zu Kraków zbudowano“. Na razie siarczyć
nam winny oznaki, które wskazują, że idziemy
naprzód, że szukamy coraz lepszych dróg,
że już je zaczynamy osiagać.
Niech nam mówi o tem rozwój obrony
kraju, wojska, rozwój szkolnictwa itd. Idźmy
tylko z wiarą, dążmy do celów tej Polski,
jaka jaśnieje w umysłach najlepszych hetma
nów ducha naszego — Polski, ładu i dobroby
tu. Niech nas nie zraża chwast na runi
własnej państwowości.
Dobry gospodarz nie zniechęca się pracą,
która go czeka, ale h.erze sie do roboty,

widząc, że stokrotnie każdy trud się opłaci i
usuwa chwasty i plewi. Czeka go plon z
trudu wynikły, ale sowity.
Każdy z nas jest gospodarzem Polski,
ka&dy, komu dobro Rzeczpospolitej jest pra
wem najwyższem.
Jeżeli chcemy doczekać się złotych plo
nów państwowego życia, wzmożenia się kul
tury w’asnej, nie oglądajmy się na złudne
jakoś to będzie, — lecz w radości pracy szu
kajmy środka tworzenia dobra narodu.
Naród, który pracuje z myślą o coraz
lepszej przyszłości, nie może być podatnym
na bakcyle rozkładu. Naród taki mężnieje,
hartuje się i staje się twórczym, jak organizm,
który drga radością życia.
Pracując nie z musu, ale z woli, z umi
łowania pracy, wydajnie, staniemy na tej
wyżynie, która zapewni nam dobrobyt, a jako
naród wzmoże i spotężni.
Pracujmy. To obowiązek dla dobra Pols
ki, dla chwały Rzeczypospolitej.

PeCsłta spichrzem čuropy.
W pw«j podróży po Polsce zaw ał pan minister
żywnościowy, Śliwiński, przed kilku dniami i do
Cieszyna. Udzielił on dziennikarzom Księstwa Cie
szyńskiego osobnego posluobama.
1 warto go rzeczywiście było słuchać.
Z całe1 bardzo sympatycznej postaci pana mi
nistra pisze „Dziennik Cieszyński — bije optj mizm
wiara w przyszłość i Polskę.
Polaka mówił była dawniej spichrzem Europy,
stąd szły Wisłą na Gdańsk galary wypełn one żytem,
pszen eą. 1 rójdą wnet znowu W’prawdzte obecnie
z za morza przez Gdańsk Wisłą do Polski żywność
przybj’wae musi — wkrótce się to już jednak
i raz na zawsze zmieni i galary i beri nki znów
odwiecznym szlakiem — w dół rzeki — ku Gdań
skowi pomkną.
Polska znów spichrzem Europy będzie, jak
nim była przez tyle wieków! Ma wszystkie wa
runki po temul Więc klimat, niezrównaną glebę,
ozarnoziem stawny, ma doskonale łąki i lasy.
Trzeba tylko zabliźnić rany, których nam woJna
światowa zadała wiele ciężkich.
To się już dzieje. Mimo, że jesteśmy w szó
ptym roku wojny, że ta woina trwa leszcze u nas,
podczas gdy w reszcie Europy skończyła się one
już przed dwoma laty, my już jesteśmy w pełni
robót reparacyinych, w toku szjbkiego zabliźnienia
ran, zagospodarywania się na rumach, których co
raz mniei, i które coraz niewidocznie] bujną, rumą
nowego życia okrytei
Wyciekło z nas krwi i sił wiele, aie odrodze
nie na podłożu niezniszczonych sił żywotnych c:ł
guspndarozycb naszyoh jest pełniejsze!
1 me ulegamy pod tym względem zarozumia
łości jakiejt i zaślepieniu — najlepszy dowód w
zdumięmu i podziwie oooyohl Przyjaciele Polski,
bo i takich mamy, mimo Czechów, Bolszewików,
Niemców a często i ofioialnych t zw. sprzymierzeń
ców. a druhów, w pierwsze; iiaii zaliczyć należy go
spodarza, taki ego, jak Hoover — n.e tają swego zdu
mienia na widok tego olbrzymiego postępu mimo
woinę i inne klęski, tego ogromu odbudowy, jakiego
Polska dokonała iuż w ciągu kilkunastu miesięcy
swej niezawisłości tuż — ť którego ciągle dokonuje.
Wysłańcy p. Hoovera i inni ze zdumieniem za
pytują się, jakiem cudem my z niczegol robimy to
wszystko, jak się to dzieje, że z coraz więoej ko
minów labrycznych s'ę dymi, że pociągi kursu<ą
prawie że bez Bpóźnień, wagony znajdują się zgoła,
że w przedwojennym stanie, auministraoya utworzona
z niczego, zaimprowizowana — z tygodniem każ
dym doskonale lunkoyonuie i sprężyściej, że nade
wszystko my, naród przez Mo kilkadziesiąt lat nic
wolny — dziś pu kilkunastu mit-siącaoh wolności
w najtrudniejszych warunkach, otoczeni zewszi.l
pożogą wojny, w domu zburzonym woiną światową,
napadnięcie przez Czechow, Bolszewików, U«ra n,w,
itd., — że my z niczego z pod ziemi wydobyliśmy
armię, jedną dziś z pierwszych w swieoieMy tego tak wśród udręk życia naszego nie
widzimy, co zauważyć musi widz dalnzy, tj naszego
olbrzym, ego posunięcia się naprzód od onwili, gdy
gospodarkę narodową prowadzimy sami, na wiasną
odpowiedzialność! Osławiona „polnische Wirtacht-U“
— stanie się już wnet — sławna — polniaohe
Wirtschaft.
Zwłaszcza gdy rcze rzvmy się dokoła, Polska
co do żywności, ta polska rabowana systematycznie
przez lat k'lka z żywności, maszyn, bydła, koni

i ludzi! (milion robotników w Niemczach) dziś ma
najlepszą aprowisaoyę w środkowej Europie. Z dmem
24 maja w eałym państwie podwyższono rację żyw
nościową w czasie przednówku, który widmowo za
gląda w oozy nie zniszczonym wcale wojną —
Czachom nie mówiąc już o Niemczech! Ujedno
stajniono w .i-łej Polsce aprowizaoyę górników,
którzy, czy to będzie w zagłębiu dąbrowskim, czy
w Jaworznie itd. mówią, że żywności mają dosyć.
Nictylko, że wystarczy nnm żywności do żniw,
ale zapasy nasze stare starczą do poozątku września,
tak, że nie będziemy młócili zbjża wilgotnego.
Ziemniaków, tłuszczy mamy nadmiar, skoro zaś
park kolejowy z dniem każdym rośnie, i sprawność
kole niotwa - i rozdział także wszystkich wnet
już zadowoli”'
Obliczania skrupulatnie poczyniono
przez
urzędy naaze i prywatne wykaznją. że ťolska dziś
już obcej pomocy nie potrzebuje! Wystarczamy
sarnim sobie w tym juz roku gospodarczym! Nie
będziemy już z zagranicy sprowadzali za drogie
obce wiiuty żywności, jak to skutkiem wojny świa
towej czynić musieliśmy dotychczas z lem wyni
kiem, że marka polska spadać musiała. Z zagra
nicy dowóz ustanie
Zakaz wywozu przedmiotów
zbytku, wydany przez komitet ekonomiczny —
pozbawi nas wprawdzie takioh fig, chiiba święto
jańskiego, czekolady itd, ale osłodzi nam to
wszystko wzrastający kurs mark
Idziemy w złotą przyszłość i już jej zorze Bą
na niebie
A «'Siedzi? Jakże jest w Niemcżeru?
Pozatem Dosiadamy olbrzymie możliwości roz
woju. Pomnając już to, że wkrótce już nietylko
siebie wyżywimy, ale żywić będziemy innych, nafta
nasza, sól. węgiel, gazy z.emne, pokłady biUumezna,
a za przyłączeniu Górnego Śląska kruszce, czynią
nas krajem bardzo bogatym i uczynią z nie kraj
przemysłowy, mający, co najważniejsze, wielki
teren zbytu. Ros’a już przed wojną była naszym
odbiorcą, a cóż to dopiero będzie obecnie, gdy rzą
dami bolszewickiemi zniszuzona jest gospodarczo,
jeśli nie na kilku wieków, tak jedni obliczają, to
w każdym razie na kilku pokoleń.
To jeszcze nie wszystko 1 My mamy jirzedowszystkim nasz lud! Ten lud, który wprost kocha
ziemię, który do Ameryki wyjęidża po to. by tam
uciułać dolarów i kupić za nie kawał roli tu po po
wrocie. Ten głód ziemi i ta mi iość ziemi. ta praco
witość ludu naszego w przeciwieństwie do zbolszewizowania Czech, Rosyi, a w częśc; i Niemiee, do
rozleniwienia i zatraty poczuoia obowiązku u są
siadów, są takża epoką, na której wzniesie się po
tężny gmach gospodarczy Polski.
Nasza konferencja z p. ministrem Sliwińskiem
trwała modlugo, wystarczyła jednak, by umysły
przygnębione troskami codziennycb przejść z Cze
chem — rozjaśnić nadzieją, lepiej bo pewnośoią,
że to wrzyaiko chwilowo, -edyme i ekonczyć się
musi świutnein zwycięstwem.

•

Przeciw wysokim cenom.

Ze Sumów Zjednoczonych i z Anglii naaehcaz?
w dalszym ciągu wiadomości o prowadzonej tam
silnej kampanii przeciwko wysokim cenom. Będą
one z pewnością przyjęte u nas z żywein zaćowolen'em a może przyczynią się także do — naślado
wnictwa. Bierność spożywcy ma swe granice. Pro
ducent może się łatwo przekonać na własnej skórze,
że bezlitośne podwyższenie cen miewa nawet w dzi
siejszych czasach swą odwrotną stronę, b kupiec
detaliczny, nie znający tak często miary w wyzy
skiwaniu konsumenta, może być przyprowadzony
do przytomności środkami samoobrony spożywców
Amerykanie i Anglicy zaczynają się bronić. Miej
my nadzieje, że ich przykład będzie zaraźliwy.
W Stan ich Z.ed.ioczonych zniżka cen miała
dotknąć całego szeregu towarów. Niektóre z mch
spadív o 30 do 40 procent, średnio jednak niew ięćej
jak 15 procent Główną przyczyna tego zjawiska
jest. wedłńg dzienników miejscowych, rozpowszech
niająca się wśród publiczności decyzya, aby me ku
pować towarów nadmiernie drogich, a także uchwa
ła bankierów, aby nie udzelać zbyt łatwo kredy
tów, przyczyniających sie do wzmożenia siły na
bywczej spożywców. »Fala przeć.wko wysokim
cenom — telegrafuje jeden z koresjiondent iw ame
rykańskich — ogarnia cały kraj«-. Gdzieindziej czy
tamy, że obuwie, które sprzedawano po 25 dolarów,
spadło do ceny 5 dolarów, ubranie zaś z 75 dolarów
do 30 dolarów.
Wielkie stowarzyszenie »National Association
of Manufacfuers«, zatrudniające 6 milionów robo
tników, zariewnJa swe żywe (cordial) współdziała
nie tej akcyi przeciwko drożyżnie, oczywiście me
tyle z motywow dobroczynnych, de z dobrze odważonego interesu własnego. »Reserve Board*

wezv af bankierów, aby ograniczyli udzielanie taíich krs ' ów. jakie przyczyniają się do utrzymania
wysckteh cen.
Zniżka cen w Ameryce odbiła się zaraz na
ryni u anc ełskirti Ryły zresztą i inne ku temu pow ti\. jak' zr niei < vu? koszt i w przewozu w skutek
« b'x
o nowięk* 'cnia się tonażu, oraz pewna pa
rła v ‘ród producentów Wśród towarów, któ
rych cena już sie zmniejszyła, cytowane są: kon
serwy, herbata, masło. drób. ryby, owoce suszone,
ser, iłł?ra~
obuv e. Sensacyjna wnrost zniżka
nastąpiła w cenie ta v cłny egipskiej, którą w osta
tnich miesiącach spekulacja wyniosła niesłychanie
w porównaniu z ubiegłym rokiem. Za co w poło
wie lutego płacono 91 nensów, dziś się płaci 43
pensy. Oczywiście w Aleksaróryi spekulanci nie
tylko, że drabią się ^ głowy, aie pnprostu bankru
tują.
Wysokie ceny cukru y Ameryce sprowadzają
także pewien bo:kot wyrobów z cukru. Publicz
ność nie chce ich kupować, a fabrykan i marme1 ad
oświadczyli, że gotow' są pozamykać swe praco
wnie, jeżeli cena cukru nie bedzie zredukowana do
połowy. Drożyzna obuwia także wywołuje reakcyę i panuie przekonanie, że ceny tego artykułu spa
dną wybitnie — ceny, które, jak Anglicy mówią,
były wręcz »głupio wysokie«.
Zresztą w Anglii ludzie nie oddają się jeszcze
wielkiemu optymizmowi, mianowicie gdy chodzi o
artykuły żywnościowe zasadnicze. T utaj wzmożo
na wytw órczość będzie zawsze alfą i omegą całą
problematu. Natomiast co do artykułów, które nie
są absolutnie niezbędne w życiu codziennem, na sa
moobronę spożywców liczy sie tam bardzo dużo.
Pisma amerykańskie i angielskie cytują przykład se
natora Thomasa, który* oświadczył w senacie, że
nosi połatane ubranie i obuwie, kupione jeszcze w
r 1916, i będzie je nosił dopóty, dopóki nie nastapi
zniżka cen tych towarów, oraz, że postanawia ja
dać »siekaninę wołową« a nawet zupełnie wyrzec
się nręsa. jeśliby jego ceny podniosły się jeszcze
więcej.
Nawiązując rzecz do tego przykładu, pisma te
utrzymują, żc »na’prostszy sposób walki z drożyzną
spoczywa w rękach samej publiczności«. Oszczę
dzać s,ę. r_:e kupować rzeczy za drogich, bojkoto
wać wyraźnych wyzyskiwacz ów — oto jedyna dro
ga zmuszenia kupców i rzemieślników' do zrezy
gnowania z olbrzymich zarebków, do których ich
wojna przyzwyczaiła.

0 gćrach srebrnych v Tîtracli.
W roku 1902 ir mniemaniu, że .upływa 400
lat od ebwili, gdv rozpoczęto po raz pierwszy w
Tartaoh polskich roboty górnicze', wydał dr. Sta
nisław Eliasz Radzikowski rozprawę pod tytułem :
.Góry srebrne w Tatrzech otwarte r. p. 1503', gdzie
zebrał praoowiois i ze znawstwem objaśnił wszel
kie wiadomości, dotyczące dobywania srebia w Ta
trach. Obok źródeł historycznych wyzyskał też lo
kalne podania i lsgendy tatrzańskie, posiłkując się
ponadto skutecznie materyałem, zawartym w nie-

których nazwach dolin i gor tatrzańskich. Za Dunkt
wyjścia wziął wiadomość kron.ki Miechowity o
kontynowaniu w r. 15G3 prac okcło dobywania sre
bra w Tatrach pr: o , kroia Aleksandra Jagielloń
czyka broniąe trafnie i skutecznie jej w.arygodnośei. A ż* wiadomość ta na^tarszą byb ze zna
nych autorowi, wiec też przyiął on rok 1502, jako
datę otwarcia gór srebrnych w Tatrach i w te> intcncyi dedykował swą książkę w czterechsetną
rocznicę .pamięci Aleksandra Jagiellończyka, króla
polskiego.,, eo góry w Tatrzech otworzył srebrne'.
Nowe jednak źródła historyczne, jakie « osta
tnich latach zabrał i wydał prot. Dr. J. Ptasn k
(Cracovia artificum, Kraków. 1917) zaprzeczają pomienionnmu monarsze przyznanej mu przez Dra
Radzikowskiego inicjatywy poszukiwań srebra w
Tatrach, nakazuiąo jednocześnie sam takt przesu
nąć znacznie wstecz w głąb średnich wieków. Ja
ko przedsiębiorców górniczych poznajemy w tych
najstarszych obecnie ź-ódłach kilku mieszczan kra
kowskich, klAriy też być może nie pierwsi poszu
kiwania sreora w Tatrach rozpoczęli, lecz dzieło
rozpoczęte jeszcze dalej prowadaili.
Akta odnośne dotyczą dwóch odrębny« h spraw,
które po kolei obecnie przedstawię.
Od stycznia do czerwca 1494 r. prowadzoną by
ła nrzed radą m. Krakowa sprawa spadku po
zmarłym złotniku Pawle i jego żonie Agnieszce.
Zeznam? składali mieszczanie krakowscy Mateusz
Przyjaciel, złotnik Mateusz Sfrab, złotnik Marcie i
Stanisław Kreczmer, przed którymi jeszcze dawniej
uczynił swe testamentarne rozporządzenia złotnik
Paweł.
Dowiadujemy się z nich, że był on przedsię
biorcą górniczym .in monte Tatn alias Snebergh'.
Cały teren poszukiwań górniczych w Tatrach po
dzielono — 'îwyczaiem praktykowanym wówczas
też w kopalniach olkuskich — na 64 części. Ta
ki? udziały, zwane .firachcentralami' obejmowali
poszczególni .gwardowie“ do eksploatacji. Takich
właśnie udziałów w Tatrach posiadał zmarły złotnik
Paweł trzy i niedawno na tak długo przed r. 1494
sprzedał io za sumę 50 dukatów złotych niejakiemu
Mikołajowi Zeydenhef terowi; ton zaś miał mu 30
dukatów wypłacić gotówką zaraz, zaś pozostałe 20
srebrom, które wydobędzie w Tatrach, gdy mu połuży szczęście w tych górach. Na wypadek zaś
śmierci swojej przed odebraniem tych 20 dukatów,
zarządz.1 złotnik Paweł, by dziesięć z nich odebrał
pasierb jego Stanisław, zaś dziesięć dukatów prze
znaczył na budowę kościóła maryackiego i inne po
bożna cele.
Zaś dług S dukatów, jaki pozostali mu winni
‘ego współpracownicy w Tatrach (.cooperarii atias
gewerkowye“), tj., gwarkowie tatrzańscy, przezna
czył na ubogich w mieście Krakowie.
Istotnie umarł przed odbiorem swej naieżytości.
Po jego śmierci w myśl jego ostatniej woli poszła
ona na wskazane przezeń cele. W ten sposób cu
dne nasze Tatry choc skromnym datkiem swego
srebra pr/yczyn ly się do budowy świątyni maryackiej, chluby naszej architektury, gdzie w tym sa
mym czasie nad przyozdobieniem jej pracował ge
nialny mistrz Wit!

Druga sprawa toczyła się w roku następnym,,
t. j. 1495, a pozwala nam zapoznać się z innymi
członkami tejsamej kampanii górniczej, do której na*
leżał prawdopodobnie ów Paweł złotnik, a która już
w XV wieku pracowała nad dobywaniem srebra w
Tatrach. Jest to akt dzierżawy tatrzańskiej kopalni
srebra (.arenda montli Thatry'). Mianowicie spół
ka przedsiębiorców, złożona ze znanego w finanso
wych dziejach Krakowa kapitalisty Jana 1 urzona,
(który wraz z Fuggerami zdołał opanować niemal
wszystkie bogate w kruszec północno-wągierekie
kopalnie) Macieja Przyjaciela, złotnika Jerzego
Seltzera i innych niewyruienionych imiennie wspól
ników, wydzierżawiła na rok swą kopalnię srebr«
w Tatrach za cenę 64 grzywien czystego srebra
innej spółce, złożonej znowuż z mieszczan Michała
Golhorna z Kaźmierza pud Kramem oraz Macieja
Humana i Jana Glazara z Nowego Targu, buma
dzierżawna dość znaczna, jak na owe ezauy, płatna
w czterech ratach kwartalnych, świadczy, że ko
palnie te dawały już pewne zyski, ze skończył się
okres poszukiwań, a zaczęła eksploat&eya odkryte
go już kruszcu.
Szczegóły kontraktu zaznamia:ają nas dość do
kładnie z rozmiarami przedsiębiorstwa i urządzeniem
kopalni w Tatrach Były tam już wykopane trzy
sztolnie, zwane; niższa, średnia i wyższa — poszu
kiwania zatem przeprowadzono w trzech poziomach.
Sztolnie to. położone w pórze, nie służyły oczywi
ście do odprowadzania podziemnej wody, lecz dc
wywożenia ukopanych kamieni kruszcowych i zie
mi. Do tego celu przystosowane były urządzenia
linowe, (prawdopodobnie były to kołowroty cią
gnące poziomo), których sztolnia dolna posiadała
aż trzy, średnia zaś dwa, a górna jedno Do pracy
przy zwożeniu wykopanej rudy do zbuduwanej po
niżej huty posiadała kopalnia zaprząg 4 koni, war
tości 16 dukatów — sama zaś huta znajdowała się
w dobrym stanie: „hutta bene reformata“ z 4 pa
rami miechów i .nnemi n.ezbędnymi przyrządami,
których niestety akt szczegółowo nie wymienił.
Wśród warunków kontraktu, które dotyczą
ewentualnego uszkodzenia urządzeń kopalnianych
lub niepłacenia rat dzierżawnych przez dzierżawców
itp., zwracają uwagę dwa punkty, mianowicie, że
dzierżawcy i ich robotnicy mają do owych sztolni
wychodzić wprost na górę i schodzić, a nie na bo
ki; wskazywałoby to, że zbocza góry tworzyły
odrębne „firachcentrale“, przynależne do innych
gwarków, jednem słowem, że obok tego przedsię
biorstwa istniały w sąsiedztwie leszcze inne sztolnie
i huty, prowadzone przez innych przedsiębiorców,
do których prawdopodobnie należał ów złotnik Pa
weł, a po jego śmierci nowonatywea jego trzech
udziałów Zeydeniiafter. Druga zaś klauzula gwa
rantuje dzierżawcom nienaruszalność kontraktu
przed upływem roku, nawet gdyby się dokopali
czystego srebra („etiam si purum argentum ioderent“). Wskazuje tb, że ciągle jeszcze przyświecała
przedsiębiorcom tatrzańskim myśl dokopania siq
olbrzymich skarbów srebrnych, że jednak na razie
ilość srebra zawarta w wykopywanej przez nich
rudzie nie musiała być zbyt wielka.
Tyle wiadomości podają przoz prof Ptai nika
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BytomsSci pułk strzelców
na froncie bolszewickim*
I. Wyjazd.

•

W trudnych warunkach odbudowuje się DoIska
Ze wszech stron zagrożona przez wrogów odpiera
piersią swej bohaterskiej armii nawałę nieprzyjaciół,
broni świat cały, zgodnie ze swą tradycyą przed na
wałem pot :gi zżydziałego bolszewizmu, czyhającego
na jej zgubę. Pełen otuchy idzie Polak do tej walki
i choć już sześć lat krew przelewał na wszystkich
frontach, nie zagasi w nim ogień poświęcenia, bo wie,
że idzie tu o idei polskie, i odczuwa instynktownie,
że spełnia posłannictwo swego narodu. »Jest tyle sił
w narodzie, jest tyle mnogo ludzi, niech duch Twój
stąpi w nię i śpiących niech obudzi* modlił się nasz
poeta i wieszcz Wyspiański i, zaiste, modlitwa jego
spełniła się. Ramię przy ramieniu do wspólnej walki
stanęły wszystkie szczepy Polski. Stanęli i ci, co
jeszcze do niej nie należą, choć tego pragną — Gór
noślązacy .
Było to w pierwsze święto Zielonych Świątek,
dz.eń piękny i pogoany, gdy III. baon Bytomskiego
pułku, jako pierwszy z rozkazu Naczelnego Dowództwa
załadował się na dworcu w Lesznie do wyjazdu na
Wschód. Wszędzie gwarno i wesoło, wszędzie roz
radowane miny, bo cóż d>a żołnierzy piękniejszego,
jak obejrzeć nowe krainy, doznać nowych wrażeń i
nowych przeżyć.
Mimo skwaru — był to pierwszy dzień upalny —
Załadowano wszystko w krótkim czasie i pociąg wy
ruszył.
I jechał Górnoślązak przez żyzne kraje Polski.
Patrzył się na te zielone łąki, na te lany zbóż, na te
polskk wioski o białych strzechach, na bory' i lasy.
Wszystko to polskie, wszystko to nasze, wszystko
lo nas/1 O -yzna. A kolej co nie- ie coraz dalej,
dalii htn w nieskończoność, icdzie dzień i drugi, a

tu ciągle jeszcze nie widać końca. Jakaż wielka ta Toć to wojąko, które z gantki vermachtowców, pto
Polska, akaż bogata1 Wiele ziemi tu jeszcze nieob- wiaków legionistów i studentów w ciężkich bojach o
ssanej, wiele miejsca dla chętnych do pracy
niezawisłość ledwo z grobu dźwigniętego państwa —
Minęliśmy już Warszawę, majestatycznie nad powstało, jest dziś po półtora roku potężną armią
Wisłą rozłożoną, mijamy złote kopuły Wilna, lśniące zdolną potykać się z najpotężniejszym przeciwnikiem
(w promieniach słonecznych : — wjeżdżamy w od Gdy pomyśli się o tern, że w ciągu półtora roku ,
wieczne boty litewskie, których pruska chciwość nie niczego prawie wystawiono tak dobrze uzbrojoną
zdołała wyciąć, zbliżamy się do miejsca przeznaczenia. wyekwipowaną armię, która walczy nietylko za wol
Już dawno pozrzucali żołnierze mundury i z da ność fiwei Ojczyzny, lecz wyzwala inne ludy z nie
chów pociągu witają przyjazną ludność miejscowłą. woli — wyrywa się z piersi okrzyk: »Dzięki Ci, Boże.
Wszędzie śpiew, wszędzie muzydca i radość- Czy żeś stworzył mnie Pcatoem i pozwolił do najszlache
jadą ci synowie Górnego Śląska naprawdę na krwawy tniejszego należeć narodu.«
bój, na śmiertelne z bolszewikami zapasy? Wesoło
Wyładowanie skończono. Rozpoczyna się marsz
im, bo są pewni zwycięstwa i nikomu z nich nawet do pobliskiej wioski, gdzie baon rozłożyć się ma na
przez myśl nie pi zejdzie, by sprawa marny obrót n ocleg. Kompanie lokują się przi : ważnie pod gołem
przybrać mogła. Ulękliby się bolszewicy, gdyby wi niebem.
dzieć mogli tych »pionierów«- górnośląskich i znali
Stawia się stół na nim aparat telefoniczny i jes
ich zapał i dLcha.
gotowa kancelarya kompanii. Naokoło rozkładają się
Idą oni terar do ostal i Jej walki, która ma roz żołnierze. Rozpalają ognisko i układają się do snu
strzygnąć definitywnie stanowisko Polski w Europie. Przed snem kompania śpiewa i gwarzy. I rozlegają
Walczą oni o to, by Polska stata się mocarstwem się wesoło junackie śpiewkie żołnierskie, przerwane
piérwszorzędnem. Walczą oni o Polskę, a więc i o niekiedy smutną nutą tęsknoty za Śląskie.n, a wszyst
Śląsk, do której on przynależyć będzie.
kie przepełnione głębokiem umiłowaniem tego rodzin
»Za Śląsk i Polskę«, »za Polskę zjednoczoną* i
nego kraju, dla którego obrony przed Niemcem, aż ra
takie napisy widnieją na wagonach.
Litwę i Białoruś przyszli synowie rycerzy, by krwią
Dokona swego dzieła żołnierz górnośląski, bo swą szczodrą dla sprawy wylaną zadokumentować
walczy on za świętą . prawę, i Bóg mu dopomoże.
nierozłączność Śląska od Polski.
Gwar cichnie i kona powoli. Ognisko gaśnic
Ciemność czarnemi smugami klaJz.e swój gęsty welun
II. W drodze na front
na rozłożoną wśród urzew grupę żołnierzy.
x
Dojechaliśmy do N I. baon, ktc.y jechał przed
.1 zda się, jakby z mroków noc* wypełzały pn
nami, wyruszał właśnie z dworca. Żołnierze raźnie stacie złe, co śpiących rycerzy wolno- i oku ' znów
maszerowali, śniewaiąc głośno a z humorem zwykle chcą w kajdany. Le< z krótka chwila ich tryumfu bo
swe piosenki. W dźwięku ich głosów czuło się tę oto znów światło wraca, by promier.iarr i słońca ™*rzać
moc i pewność siebie jaką dać może tylko pojęcie i pokrzepić do nowej walki bojowników idei. Bowiem
świętości sprawy, za którą się walczy. Sprawrv a. krótka być tylko może chwila tryumfu złego. Z poszybko wyładowaliśmy sie z wagonów Gdym patrzył w tamten Polski świat zrobił oi' .żytni krok napřed
na to wyładowanie, na ten ruch, panujący na dworcu, w pochodzie ku światłu i dobiu.
gdzie co chw*lę nowy przyjeżdżał tramoort. poc"
(Dokom.zei.ie n... tąuJ
i gięoo.ac uczucie rozradowania orzeiUe mnie całego.

ikta zaczerpnięte z księg Archiwum n?. Krakowa. niev aż p. Ciemięga na w o;:iie postradał rękę. więc
Zanotowane są one wprawdzie pod rokiem 1494 i bandyci mieli łatwą sprawę. Czyn ter jest wy
1493, ai treścią Bwą świadczą, że wystawione w stępkiem, tern karygodniejszym, że został z zimnem
Tatrach .uty srebrne, pobudowane sztolnie i t. p., obrachowaniem wykonanv. Łatwo jest napaść na
to doro ;k »pracy lat poprzednich, może nawet doś<Ś kogoś, spokojnie do domu zdążającego, z nienacka
dawnych. W każdym razie już wątpliwości podle j pastwić się nad ofiarą bezbronną i do tego kaleką.
gać nie może, ża poszukiwania za srebrem w Ta Tak postępować mogą tylko tchórze i skrytobójcy.
trach i próby wyiapiania go ze znalezionej tamże Tern pobiciem bandyci niemieccy się niemczy»nie
rudy przypadają na XV wiek, a więc na czasy nie przysłużyli ani szans plebiscytowych nie po
przed królem Aleksandrem Jegriellońskiem, który w prawili.
roku 1502/3 przystąpił z własnym udziałem do
— Aresztowanie oszusta. Sekretarz
górniczych przedsiębiorstw w Tatrach, wkładając w nrejski P. zanrerzał sprzedać pokątnic 80 centna
pie bardzo znaczna Bumy. Pracę tę dalej prowa rów masła za 160 tys. marek. Masło sprowadził
dził też Zygmunt Stary za pośrednictwem swego miejski urząd żywnościowy dla mieszkańców. P.
„góromistrza gór tatrzańskich“ z r. 1526, Samsona został aresztowany.
e'Fulsztyna. A choć akta nie określają nam dość
Załęże pod Katowicami. Golarz P. pokłócił się
dokładni?) terenu poszukiwań, zdaje sie nie ulegać z swoją żoną i widocznie mu kobiecina bardzo do
wątpliwości, że — jak to wskazał Dr Radź.ko gryzła, bo nagle otworzył okno i wyskoczyt z dru
lski — stanowiła go prześliczne dolina Kościelioka giego piętra na bruk ulicy. Odniósł tak ciężkie oka
l je) okolice.
I następne pokolenia łudziły Bię długo iluzyą leczenia, że go odwieziono do lazaretu w bezna
urebrnych skaroów w łonie Tatr ukiytych, ale dziejnym stanie.
Rożditjeń - Szopienice. Dzieciństwo. Ja
L o wadzono znacznym nakładem kosztów prace,
cyś
patryoci
udekorowali szczątki raczej rumowiska
aczkolwiek dostarczyły pewnej ilości kruszczu,
nie doprowadziły
nigdy do wykopania czy zburzonych pomników cesarskich chorągiew kami
stego srebra, o którem marzył Jan Turzo. To też niemiecko - pruskiemi. Polacy te sztandary usunęli,
roboty te ptźnie; zostały poniechane, a wiadomości a Niemcy na przekór znowm takowe pozawieszalio nieh dziś już brzmią, jak legenda „o Brebrnych I dopiero nakaz koalicyjnego Kontrolera powiato
góracb w Tatrach“ — i dostarczyły też wątku le wego chorągwie niemieckie usunął.
gendom. My zaś dziś już po inne «karby przyrody
Szopiemce. Przemytnictwo złota z
wyprawiamy się w Tatry 1
Polski do Prus kwitnie- Straż polska po
graniczna pochwyciła żyda, przemycającego 50 tys.
marek w' złocie z Sosnowca do Prus, a drugi prze
mytnik został pustrzclony.
— Okradzenie związku inwalidów,
Bytom. Powstanie niwego banku wdów i sierót. Pewmej nocy w bieżącym ty
kupiecko-handlowego. Katolickie stowa godniu włamali się złodzieje do biura związku in
rzyszenia kupieckie na Górnym Śląsku utworzyły walidów wojennych i rozbiwszy szafę skradli 152
nowy bani kupiecki pod firmą »Hansabank« z sie nowych koszulek dziecięcych, 26 metr. płótna, 15
dzibą w Bytomiu. Wydział przj gotowawczy skła metrów drylichu, I parę nowych trzewików dam
da się z 12 osób, przedstawicieli najpoważniejszych skich, 100 kawałków mydła i 210 marek* w gotów
firm katolickiego kupiectwa aa Górnym Śląsku,.
ce. Wiele z tego tmvaru bylo już zadatkowanego
Lipiny pod Bytomiem. O naukę polską w i miało być w tych dniach pohrané; ci zatem człon
szkołach. Na wniosek o zaprowadzenie nauki kowie ponoszą podwójną stratę.
polskiej w tutejszej szkole średniej, tak zwanej
Mysłowice. Ukarany pas kar z. W ubie»Höhere Mädchenschule«, stawiony przez Koło ra głjon tygodniu skonfiskowała polieya pewnemu
dzieckie, dowiadujemy się. iż naszenm żądaniu ma kujreowi większą ilość kleju stolarskiego; w tym
się stać zadosyć. Co prawda, uczęszcza do tej tvgodmu zabrano mu 7 beczek benzolu, przeznaczo
szkoły tylko 3 dzieci polskich rodziców, ale przy nego również na pasekstwierdzeniu, ile üzieci życzyłoby sobie nauk. ję
— W Mysłowicach zawiązało się Towa
zyka polskiego, 80 procent za nauką się oświad rzystwo byłych Powstańców i Uchodźców Górno
czyło
śląskich ra Mysłowice i okolicę, które wytknęło so
A w sokołach ludowych iak wygląda? Tą spra bie cel, by poległych powstańców', pochowanych na
wą zajęło s.ę grono poważniejszych mężów z miej parafialnym cmentarzu w Mysłowicach w wspólnej
scowości. Z ramienia komisyi szkolnej w tym celu mogile pochować i im pomnik postawić. Na człon
wytworzonej wysiano żądań,e naszej ludności pol ków przyjmuje się Powstańców jak i Uchodźców,
skiej, bv w imieniu równouprawnienia zaprowadzono na członków wspierających wszystkich życzliwych
naukę polską. Dotego stawiono zarazem ulťmatum, Polaków. Posiedzenia odbywają się co niedzielę
że w razie przeciwnym nie będzie można zapobiedz w Mysłowicach, Miejskim Janowie i Stupnei i zo
ogólnemu strejkrwi.
staną każdorazowo w naszej gazecie ogłoszone.
Jak się z wiarogodnego źródła dowiadujemy,
Janów pod Mysłowicami. Rodacy’ Czas już
zostaną nasze żądania irw zg’ędr_ione, zwłaszcza, żc
nie
długi
dzieli nas tylko od rocznicy pow stania. Za
będziemy mieli swych kontrolerów w urzędach, w»'ęc
pewne
każda
miejscowość, a zwłaszcza ta, gdzie
y wydziale szkolnym w Opolu który nad naszemi
spoczywają
ofiary
powstania, uczci pamięć ich na
sprawami pilnie czuwać będzie.
leżycie.
I
w
naszej
wiosce gotujemy się do ucz
Z wyluszczonych powodów więc do ponowneczenia
dnia
tego,
poświęcając
go pamięci bohate
o streiku w naszej gmuue rie przyjdzie.
rom
naszym.
W
celu
tym
pracuje
Kom. Opieki %iż
Niestrudzony.
od roku zeszłego, zbierając składki. Ponieważ
Frydenshuta pod Bytomiem. We wtorek. 15-go wszystko z wielkim kosztem połączone, a fundusz
czerwca wybuchł w stolarni tutejszych hut olbrzy jeszcze mały, apelujemy do serc rodaków' i roda
mi pożar, który zniszczył zapasy drzewa, goto« e czek, abyście donomogli groszem — wiele kogo
vvvroby, maszvnv i narzędzi za blisko 1 milion ma stać. Hanba byłoby dla nas Janowiaków, gdybyś
rek. Przyczyna pożaru niewyjaśniona. Og'eń po my tc groby tak zostawili iak są. a co gorsza, tych
wstał w czasie, gdv prawie żadych robotników w braci naszych, którzy w najszlachetniejszych ■'ariastolarni nie b\ fo. Przybyłe straże peżame zdołały rach i za wolność naszą krwią swoją zrosili tę zie
■o'szalały żywioł opanować.
mię, zostawili tak jak zwierzęta wrzucone bez tru
Katowice. Zapytanie? do »K a t o w ic e r k i«. mny do ziemi. Dotychczas, z w yjątkiem kilku zło
W numerze czwartkom ym z 17-go b- m. pisze »Ka żonych datków przez szlachetne kobiety - Polki, tyl
tów »cerka« pod rubryką — Bytom, że pewien re ko towarzystwa popierały ten cel, składając ofiary.
daktor bytomskiej polsk’ei gazety sprowadził z pe Zanosimy więc gorącą prośbę do wszystkich szla
wnej sznandawskiei fabryki 150 kijów gumowych chetny cl» ludzi w Janowie i okolicy o pomoc. Ro
* wkładką stalową. Ponieważ w Bytomiu wycho dacy! Niechże n:c będzie żadnego takiego, któryby
dzą tylko gazety polskie w nakładzie naszym »Ka- celu tak wzniosłego nie poparł
Dath> przyjmuje W.ktorya Jerzykiewiczówna
.olika«, a redaktorzy nasi żadnych batów gumo
w
Janowie
i kwituje.'
wych nie rrają, ani nie sprowadzili, więc radzibvšKomitet Opieki w Janowie.
my się dowiedzieć nazwiska tegoż redaktora.
Z
Tariiogćrskiego.
Naczelnik powiatu zatw ier
— Niesu-mienny urzędnik. Urzędnik
magistracki Sosna, który w miejskim urzędzie ży dź.! wybór zwierzchności w następujących gmi
wnościowym zawiadywał markami żywnościowe- nach: Bobrowniki: Antoni T»imczvk, zagro
mí uprav iał zyskowny handel. Pamiętał najpierw dnik sołtysem; Aiig. Óajowski. rolnik i Karol Mi
o sobe i przywłaszczył sobie kilkadziesiąt marek chalski w łase. domu lawinkami; Piotr Sol»k. zagród,
r»a mleko i masło, to też jego spiżarnia była zapeł zast. ławnika. Pniowie:: Albert Gwóźdź, hu
niona masłem i tłuszczami. Niesunuernego urzę- tnik sołtysem; Jan Hakuba II, hutnik i Alojzy Muszaljk rob- ławnikami, Józef Szmieszek, chałupnik
• dnika zasiispendowano.
— Zamknięcie polskiego semina- zast. ław lika. Mały /ygUn: Jan Gulha wł.
ryum dla nauczycielek. W gazetach nie- domu '■ołtysem: A’eks. Żydck zagród, i Wilh. Ku
rrrieck cl. czytamy, żc polskie semdnaryum dla nau rzeja rębacz ławnikami.
Mikulczťcc w Tarnegórsł :u. Nautcjyciel ?iczyć‘elek przy uILy L rochy zostało rozpor- zemnazya’n:, Konrad Marł
i został przez 1 ii ta
niem k^' jęc< -h» u'.picgö urzędu rozwiązane.'
— Napad na redaktora polskiego. zamianow any zastępcą naczelnika gminy w iego u\Vc wtorek o godz. yw cczoum napadło dwóch rz<,dzie nko amtowy na < ręg mikfUczycki
opry
»w nie1, ..ici p. Henrvka Ciemięgę, redakZabrze. Kłusownictwo. Bracia Fr. i Jan
lora Ga ety Ludowej«, i pobiło go do krwi. Po- Musiołow.t tuztąd uprawiali od dłuższego czasu

Wiadomości z bliższych i daiszycd stron.

rabczykostwo. Wspólnikom a nrawdopedob’ ir, 1
główmym doradcą był ojczym tychże nijaki Pasiernok z Byciny. W tych dniach przywieźli furtianką
do Zabrza jelenia i sarniaka, upolowanych w lasacl
bycińskich. Polieya atoli zäbrska zwąchała pismo
nosem, przeszukała furmankę — dziczyznę skonfis
kowała a kłusowników pi zyaresztowała. Rewizya
w pomieszkaniu Musiołów w'ydubyła na jaw kilka
flint, amunicyi i wiek skórek juz wyprawionych.
Ponieważ dowody uprawniają do twierdzenia, ze
wszyscy trzej uprawiali kłusownictwo *procedorowo, t. j. nietylko dla przyiemności polowania i z żył
ki myśliwskiej, lecz żeby się zbogacić, więc c/eka
bratków' surowa kara.
^
— Wydział powiatowy uchwalił zakA
pić dla ludości powiatu zabrskiego obuwia z? P*
miliona marek. Obuwie będzie sprzedawane z bar
dzo małym zarobkiem, aby tylko koszta pokryć,
rod dozorem władzy. Dlâ biednych będzie obuwie
sprzedawane poniżej ceny zakupna, a niedobory bę
dą pokryte z funduszów powiatowych, na co prze
znaczono 100 tys. marek.
— Etat drogowy m rok 1920 został na
80 tys. marek ustanowiony. Nowy nasyn otrzy
mają ulicy: »Gwidona«. »Cmentarna« i »Scśnicza«. Ze względu na mającą być przeprowadzoną
kanalizacyę, nie można będzie w tym roku rozpo
cząć brukowania wielu ulic.
Bielszowice w Zabrskiem. Ofiara zawo
du. W sobotę 12-go b m. został na kupalni »Wolf
ganga« na pokładzie »Pelagii« górnik Fr. Pałasz
przez zrywające się wegle tak nieszczęśliwie potłu
czony, że śmierć nastapiła na miejscu. Pałasz pra
cował razem z synem swoim. Trupa odstawiono
do kostnicy lazaretowej. Biedak pozostawił jesz
cze troje małoletmch dzieci.
Gliwice. Na czele agiucyi niemieckiej stanął
tutaj adwokat Kaffanke. który mirro młodości swei
już został notaryuszem mianowani'. Agitator ten
pochodzi z robhskiej wsi niemieckiej Szywałdu.
Szywałdzianie już w tych czasach, gdy jeszcze GŚląsk należał do Polski, przywędrowali jako kolo
niści na naszą ziemię. Polacy ich gościnnie przy
jęli a teraz odwdzięczają im się wrogą agitacyą. Na
wet jest podejrzenie, że w Szywałdzie jest dużo
broni schowano. Gdyby Kontroler koalicyjny z
iFrutsdrufu« (tak nazywają w Szywałdzie »Wojtowąwięś«) rewizyę dał urządzić, toby się wyka
zało, czy podejrzenie polega na prawdzie. Niechai
lud nasz s‘ę dowie, że Szy w ałdzianin adwokat Kaf
fanke zalicza się do naszych największych wrogów:.
—Ostatni targ na nierogaciznę
był dobrze obesłany; ogółem spędzono 1600 świń
i 1000 prosiąt. Świnie średnie (plewnioki) sprz**daw ano po 600 —1000 marek, świnie tłuste na wagę,
prosięta po 30o —400 rnk. Słoma długa 25—30 mk..
krótka 15—20 mk., siano 60--70 mk. za centnar.
Przvszowice w Glïwickiem. Socyalista nie
miecki poseł Bias raczył też odwiedzić naszą wieś
Przestrzegał 15 swych zwolenników zgromadzo
nych przed przyłączeniem się do Polski, bo wtedy
na Górnym Śląsku panowałby klerykalizm i szlach
cic polski. Czy nie agitują nawięcej księża za przy
łączeniem się Górnego Śląską do Polski, tak wołał
agitator niemiecki. Ale pytam się, czy Bias tmeszka
na księżycu, że nic wie, co się dz»eje na Górnym
Śląsku, lub czy w ychodzi tylko na ohałamucenic lu
du? Wszak każdy Górnoślązak wie. że tylko mała
część duchowieństwa niestety oświadczyła s»f; za
polskością a większą część pracuje za Niemcami,
na czele ;ch ks. -Ulitzka. ks. Nieboi ow'ski, ks. Jankowski,kj| Ogan, dawniejszy ks. Łukaszkowie-* itd.
W naszym powiecie Gliwickim tylko jeden z pro
boszczów' otwarcie przyznał się doJPolski. A dalej
czy n»my tu na G. Śląsku szlachtę polską? Czy
nie w ie Bias. że właśnie szlachcice górnośląs
za
Niemcami agitują. Niech się zapyta, czy tak nic
jest, tutejszych szlachciców' Raczka i Korna. Z tego
może się każdy przekonać, co to za bałamucic;elc
ci socyaliści niemieccy.
Ornontowice w Pszczyńskicm. Są na G. Ślą
sku rozmaite strejki, ale u nas jest osobliwy 6trejk
a to kościelny. Ponieważ tutejszy ks. prob. PŁ_.za
nie zgodził sie na polsk iego organistę p. Filę, to pa
rafia zastrejkowała. Nietylko zarzą»! ko&cieinyzamknął organy, ale i parafianie trzymaią się zdała
cd kościoła, n. p. w Boże Ciało było w kościele
około tílko pół sta wiernych. Panuje tutaj wielkie
rozgoryczenie na proboszcza i patrona Hegenscheidta.
Czarpuchowice w Pszczyńskiem. Landrat po
wiatu pszczyńskiego zatwierdził wybór nowrej
zwierzchności gminnej. Gi -p»darz Jan Malchere1
sołtysem; chałupnik Paweł Klic i wyeużnik Win
centy Uciecha ławnikami: koszykarz Józef Wilk
zastępcą ławnikaRybnik B:uro sekrctarvatii Z. d'joczenû
Zawodowego Po *ki< go Od Jziału rvr 1
jw no.
krewnych za\$odów,znajduje sit na vbwod rybnie! i
przy ulicy Jana Uolnmi.ee,tr. Ï.) przy .starym kiś ciele w Ryhnrku. Jest otw arte dla członków Z;eJ.
Zawo Pol. we wtorki i czwartki cały d/ień. A dla
Dorady praw riei w e śrout do Doludma. Zebrauia i

wnioski o przysłanie referentów należy zgłaszać
pod adresem: Zjednoczenie Zawodowe Polskie.
Racibórz- W nocy na zeszły piątek włamali
się złodzieje do składu obuwia majstra szewskiego
P. Kołodzieja na Przedmieściu - w i elki em i skradli
mu towaru za bl.sko 20 tys. marek.
— Próżne przechwałki.
Raciborska
jiNeue Oberschi, Vo’ksztg.« chełpi się, że w całym
Raciborzu, Płoni i Starej wsi, znalazło się tylko 7
procent dz:eci polskich, których ojcowie dnmcgaią
się polskiej nauki w szkołach iudowvcli. Wvmlemd
n; nawet poszczególne liczby, i tak: 125 domaga się
luki religii tylko w jeżyku polskim: 8 nauki czy
hania i pisania polskiego; 156 polskiej nauki religii,
czytania i pisania; wyłącznej nauki po niemiecku
w'e wszystkich przedmiotach zażądało -1557. Wszy
stkich dzieci zaś uczęszcza do szkół 4S85, czyli że
tylko 7 procent dzieci szkolnych zażądało polskiej
nai<:i. — Czy to zgadza się z prawdą15
Prudnik. W radzie miejskiej prudnickiej siedzi
3 socyalistów ci postaw di wniosek, by usunąć obraz
fesarza Wilhelma I z sali posiedzeń- 23 radnych
obywatelskich się temu wnioskowi sprzeciwiło i żą
danie socyal - deniukratów upadło.
Biała w Prudnickim. Gospodarze Starego
Miasta i całej okolicy odbyli walne zebranie i
uchwalili rezolucyę, by gospodarkę ortymusową znieść i tegoroczne ziemniaki po 30 ma
rek za centnar sprzedawać. — Naszem zdaniem po
winni gospodarze wszystkich powiatów wspólnie
się naradzić, bo ta sprawa jest pierwszorzędną dla
całego rolnictwa.
Morawska Ostrawa (Śląsk Cieszyński). W śro
dę spalił się doszczętnie dworzec osrbowv i towa
rowy oraz wszystkie frachty, leżące na składzie.
Szkoda wynosi kilka milionów marek.
Poznan. W sprawie czystości ięzyka polskiego w ogłoszeniach I napi
sach publ.cznych. Przy tutejszym Wydzia
le Oświaty Pozaszkolnej powstaje osobny referat,
mający na celu dban:e o czystość Języka ojczystego
nrzedewszystkiem w ogłoszeniach i napisach pu
blicznych.
W czasie półwiekowej niewoli pruskiej język
polsh nie był przedmiotem nauki szkolnej, nadto
ulegał wpływom zewnętrznym języka niemieckiego, j
Nie dziw więc, że w szerokich masach społeczeń
stwa zatarło się roczucie poprawności 1 czystości
ięzyka ojczystego.
A przecież język- to jedna z najcenniejszych
sruscizn po przodkach naszych, to obok przyw lązania do ziemi naszej, krwią i potem ojców zroszonej,
główna podstawa poczucia narodowego.
Godność i duma narodowa wymaga od nas.
abyśmy przynajmniej w ogłoszeniach i napisach pu
blicznych przestrzegali czystości języka. Wydział
Oświaty Pozaszkolnej podejmuje się udzielania po
rad w sprawach wszelkich ogłoszeń i napisów, w
przekonaniu, że w ten sposób w myśl swego pro
gramu pracy, przyczyni się do szerzenia wśród sze
rokich mas kultury polskiej, której tworzywem jest
właśnie, obek innych czynników, język polski. W
tym celu Wydział prosi o nadsyłanie tekstu ogło
szeń, napisów publicznych itp. Uprócz tego Wy
dział z własnej inieyatywy bedzie tak władzom, jak
1 osobom prywatnym, zwracał uwagę na rażące
błędy w ogłoszeniach, napisach etc.
W miarę doświadczeń i potrzeby świeżo pow
stały referat z czasem będzie rozszerzał zakres
działania
Departament W. R. i O. P.
Wydział Oświaty Pozaszkolnej.
fPctnań. św Marcin 40)

Jfa respondencie.
Brzeziny pod Bytomiem. (Odezwa do obywa
teli w Brzezinach.) Największy czas aieb,śmy Po
lacy, widząc N.emców agitujących, ażeby Górny Śląsk pozo
stał przy Niemczech, wstąpi li do szeregów naszych własnych
i należeli do jednego gmachu. Uboiewania ."jodny je;t nastę
pujący takt: Każdą niedz-eię odbywa i się. w naszej wiosce
polsk.e zebrania, lecz bardzo mała liczba Bierze udział w tych
zebr n,ach. Gdyby wszyscy należeli do jednego gmachu, był by nasza praca ł-tw.ejsza. Wszystko to tylko od nas i nawej woli zalezy. Otrząśnij się narodzie z tego snu, ażeby*,
się stał innym ludem i nabrał ducha mocniejszego I Więc od
wróć oczy twe, bo czas nastał inny. Zawczasu uznaj swój
błąd i garnij się do swoich ! Nie mówcie: J^zcze czas. Bo
o üe przybędziecie prędzej, to przyjdziecie z podwyższoną
głową, o ile później, tp z wstydem i pokorą. Więc garnijmy
“iię do szeregów naszych, i brońmy swego, ł>o N,emq nam
Oic zarzucić nie mogą. - Uiadomo wam o tych ciężkich polatlach , które już pv tym miesiącu będą na kopalniach odcią
gane, a i tego ni, zaponvnajcie, jak nam Niemiec pluł w twarz,
Więc jaszcze raz podnoszę glos do wat, kochani obywatele z
Brzezin, ażeby każdy, który się czuje Polakiem i katoiik.cm,
zdał się natychmiast do towarzystw polskich, ab >now ił i czy
tał gazety polskie, zachęcał -i przekonywał łych, co to lesze«..;
wre pe nam niemieck.e gazety czytają i jadem germańskim -wą
duszę, swoje otoczę ne i całą nas/ą wioskę zatniwają, — i tak
brcn.ł Ojczyzny.
Jeden z obywateli.

Zawadzkie w Strzeleckiem. Miej towuóć Zawadzkie
test w grunciz rzeczy polska, bo Niemców napływowych mo
żna tu na palcach pohezyć. ale zewnętrzna znajduje się nasza
wieś w stadyum nrjwięksTt~o zgei nunizowania i genrtnoiilstwa. Przed wojm killu lat wstecz, było Zawadzkie w sta
nie normalnym, wtenczas obywatele zi.wi Jzcy oprócz .ednost> k posiadali uczucia narodowe, ależ teraz pożal się Boże !
Gdy w niedalekiej przyszłoś« i ma wybić godzina na zegarze
dziejowym, w której ma polski lud górnośląski z.dccydować o przynależności swojej, to germanolile zawadzcy, któ
rych tu jest bardzo mnło, za wszelką cenę agitują ze zban
krutowanym „Vaterländern”, chcą być filarami bajecznych mi
liardów długu fa'erlandoweg >, chcą, by prastara polska dziel
nica Górny Śląsk był nadal doną krową hakatys'ycznych Nie
miec zupełnie teraz zbankrutowanych. A co najgorsza, ci
wszyscy gernianofile zawadzcy to synov ie tylko polskich ro
dziców na których takie piętno wyryła pruska szkoła i pruski
militaryzm, że dziś są najw ększym. warchołami i "przcJawcz-rkami ojczystej sprawy. Lecz pamiętajcie wy wszyscy towa
rzysze „heimattreuen bundu”, że przyjdzie kiedyj chwila „zdać
rachunki za te rabunki”, za te rabunki narodowej sprawy, za
uk.e sprusaczenie i spoganienie waszych sumień i dusz pol
skich zd_ć musicie k.edyś rachunek przed Bogiem, pamiętajcie:
„że kto wiarę i mowę ojców spodli, ttn się nadarmo do Boga
modli”. .Więc póki cza,, upam.ętajcie się i stańcie w szereg.
sjx>’eczeństwa polskiego i zacznijcie pracować nad ~woim i in-,
nych uświadomieniem nrredowem w tej nauer ważnej chwili,
na którą przyszłe puk nenia aż do dziś 600 IM czekały. Jeżeli
będziecie nadal czynni w tej germanofilskiej agitacyi i jeżeli
będziecie nadal szkodnikami na ojczystej niwie, to zaprzepa
ścicie sobie i swoim dzieciom dobrobyt doczesny, które dejv
cąc po waszych grobach będą mogły tnówć: Tu spoczywają
warchoły i sprzedawczyki narodowej sprawy.
Zawadzki.
-Tastrzy gow ice, powiat oleski. V niedzielę 13. czer
wca urządziły złączone towarzystwa: Kółko oświatowe im.
św. Ja’ka f Kółko rolnicze z Jasłrzygowic wycieczkę do lasu
p. Paprotnego. Wyc.eczka udała się, ponieważ w niej brało
około 120) ludzi udział, i niebo nam pogody użyczyło. Ba
wiono się swobodnie i wesoło. Program wycieczki był nastę
pujący: Już o godz. 2 po południu zaczęli się Uczestnicy scho
dzić na salę p. Wilhemia i to z bliskich wiosek pieszo, a z
dalszych na umajonych wozach. O godz. 3% wyruszył po
chód z muzyką na czele do lasu. Przyszedłszy na miejsce
przeznaczane, powitał prezes K«5łka oświatowego im. św. Jacka
p. Górski wszystkich uczestników, a potem się rozpc .z d kon
cert. W wolnej chwili wypawiodziały pa.ina Helena Kurowska
z Kościelisk i dziewczynka p. Fiechuli deklamacye, potem za
brał głos obęcny p. dr. Jaroń i mówił o sprawach naszego
obecnego położenia i t. d. W lesie były urządzi me rozmaite
gry, jak: strzelanie do tarczy o nagrodę dla panów, — dla
piń rzucanie obr czki.mi t ikże o ni gród?. — dla dzieci wy
ścigi i inne różne gry. V przerwach śpiew ino i bawiono się
tańcami. Przed wieczorem powrócono w wzorowym porządku
na salę p. Wilhelma, gdz e t j odbyła dalsza zabawa taneczna.
Gdyśmy z lasu wruci.li z śpiewem „Jeszcze Poiska nie zgi
nęła” î marszem okolím, ou zwały się głosy naszych braci
z poza granicy: „Niech ży;t 1” Było to bardzo imponujące
i zarazem bolesne, boďmv przecież s«)bie nie obcymi, tylko
dziećmi jednej Ma*ki. — Wszystkim tym, co się do wycieczki
w jak.oądi sposób przyczynili, a więc: zarządem obojga to
warzystw, p. PaprOłnemu za przegotowanie w swoim lesie,
pp. P.echuli i Kokotowi, którzy pierwsi myśl uri ddzenia owtj
tiroczysiotc rzucil: i niektórym gospodarzom: cześć i sła
wa! Tak sumo panom z Duczuwa, z VUeri.kowic, z Skroń
ska i Kozłowic: cześć! — Wszyscy, którzy brali udz.al w
owej uroczystości, szli z wielkiem zadowoleniem do do.nu,
pokrzepieni na duchu ao dalszej pracy narodowej, która wła
śnie dziś jest na naszym ukochany m Górnym SUsku tak bar
dzo potrzebna. Zř1«.. iPym i w innych miejscowościach talde
uroczystości urządzać, izby ludzie požnuli, jak się to Polucy
bawić potrahą.
Jeden z uczestników.

Rychtal. Gazety n emieckie a szczególnie „Schlesische
Volks/tiíung ’ i ^Schwarzer Adlrr” przynoszą ustawicznie
rozmaite korespondeneye z części óląska, zajętego przez Pol
skę. Szczególnie przedstawiają powyższe gazety czy.eln koro
swoim beznadziejne położenie szkomietwa w tych <2ęściach
śląską. Czyt my im takie opowiadania, że w Rychtalu pol
skie władze szkoine wykreśliły język niemiecki zupełnie z planu
nauk< wego. Na powyższe oszczerstwo otrzymu emy od p. dr.
Nowaka z Rychtalu nauępującą korespondencyę: W dawnem
państwie memieckiem język polsk był zupełn-e niedopuszczony
do szkól. Językiem wykładowym był zawsze język niemiecki.
Dzisiaj więc Polacy mieliby prawu lak samo uczyn.ć i skaso
wać zupełnie język niemiecki w szkołach znajdujących się na
terenie państwa polskiego. Takie postępowanie byłoby zupeł
nie log czne i łuszne, ale tylao ze stanowiska ducha niemiec
kiego, którego zasadą jest przysłowie: „Macht geht Ubtr Recht”.
Półdzicy Polacy hołdu ią ,zdnakże mnym zasadom. Redaktorzy
gazet memieiKiCh niech zapyta j się pierwszepo lepszego dzie
cka w Rychtalu a dowie«Izą się, że młodzież szkoln. w tej
miejscowość dotychczar uczy s-ę języka niemieckiego i więcej
zdobywa wykiztałcen a, jak za czasów tak w) rhwalnnego pa
nowania prusk ego. Językiem wykładowym w szkołach ludo
wych w Rycnta'u *est nadal jçzvk niemiecki, a dla nauczania
języka polskiego wyznaczono tylko edną godzinę. Oto znów
widoczne kłamstwo pazet niem eckich, oło nowy dowód bujnej
fanUzyi hakatystów którzy za ponura oszczerstw chcą prze
konać czytelników o gwałtach polskich ! ?
W Herten (Westfalia) i w sąsiedn miejsc. ).‘st „Vertm
Heima! Hreuer’!. Niamey mocno agitują i roznr 'tych obcych
mówców sprowadzają i naszych braci ślązaków ogłupiają.
Także w przes-łym tvgodníu w święto Bożego Ciała mieli w
He-'em u p. Heinza zebrane, na którem był obecny także
nieiaki , Herr Sitkówki” » Górnego śląska jako relcrenl. Sala

bvła przepełniona, gdyż i tutejsi rodacy z innych stron PołSk
chcieli tego sławnego mówcę słyszeć i zarazem mu odpowie
dnią odprawę duć. Odprawę dostał porządną, iż na drugi raz
już do Her,en nie przybędzie. Kijem dostał pOrzędnie; krze
sło jedno na scenę wleciało a drugie krzesła już w powietrzu
kręgi toczyły, by spaść na scenę. Możeby był „Herr Suknweki” żywcem nie zeszedł ze sceny, gdyby gościnny p. Heioz
go nie był tylnemi drzwiami wyprowadził. Kobiety w krzyk
i ucieczkę; tak zostało to zebranie „heimat treuer” rozbite.
W innych miejscowościach, jak Recklinghausen, Bottrop. Dat
teln i t. d. też miał ten pan referaty o T-olscc, a wszędzie kła
mał jak mógł. Opowiadał, iż był w polskiem wojsku pod
Hallerem, że tam por :ądku niema i bieda wszędzie aż strach.
Z karty odczytywał nazwiska rozmaitych osób, które na Gór
nym Śląsku wyższe urzędy obejmą w razie przyłączenia Gór
ntgo śląska do Poł~ki. Kłrmał dalej, iż Pc lacy w tutaiszym
obwodzie ro; mlitych agitatorów mają. którym dz:enn,e po
100 marek plącą, że w Koionii już kliku Polaków zawarto,
którzy od ślązaków „Geburtsurkundy” skupują po cenie 1500
marek, coby jeno na głosowanie nie jechał., í na końcu jjowiedział. „Das verfluchte, schmierige, j»lnische Pack kam
nach Deutschland hungrig, dreckig, verlaust und zerrissen” —
s jak to Wjpow-edz-at, to się stał huk i trzask na zali i .Herr
Suk'iwski” w nogi mój drogi.

BczmaitoścL

* 116,912 franków za pocztówą markę!

We

środę sprzedano w hotelu De Ventes w Paryżu jećnę z najrzadszych marek pocztowych (Twopenoss) Koloru indygo (poste office) wyspy Mauryce
go z roku 1847- Cena wywołania wynosiła 50 tys
r. Uzyskano sumę 99.5H0 fr.. razem ;aś z kosztami
marka ta kosztov. ńła 116.912 fr. 50 ct. Jest to naj
wyższa suma. jaką kiedykolwiek zapłacono za mar
kę pocztowa.
SPRAWY TOWARZYSTW. ZEBRANIA Jtd.
Bozb ark- Rytom. Towarzystwo iw. Alojzego ob«
ch >«J*i w niedzielę, dnia 20. czerwcu uroczystość pwego pa
trona. O godz. il praed południem jeat maza iw. w kościele
iw. Jarka ca Roiharfeu. Po poludnm niesipory, o godz. 4
rat uroczyste posti dżecie w lokalu p. Warkoteobit przy ul.
Siarleiskiej
Uprasza uę, ażeby jak najliczniej przybyli
czloukowie i gościa ojcowie i <-zionkowie dawnie si.
■
Zarząd To » »rzystwa św. Alojzego.
Bytom Tov Iskra ma zabranie w pode da ale., dnia
T. bm o goda. S-mej w czytelni. Wyktad p. Tyoa Zarsąd.
3 z ar lej. Tow. ‘plewił Paderewski ma zebranie w n •dzielę, dnia 20 tua. o goda. B .-ą ważne “prawy. Wyda
ma posiedzenie o godz. 1/,5. Upraaza aię u liczny uda.aż
N > • m- f Ukiry. Halka na zebrania w nirdzir ę, «0 b m o godz. 6. Są ważne sprawy. Po posiedzei u leLcj^
O liczny udz zł uprasza
Zarząd.
Świętochłowice. Narodowa Stronictwo Robotników
ma poaiedzeme w niedzielą, dni % 20. b m. o godr ł/a 2 j>c
poł na aali p. Pi wlasa. Uprafa*a aię o liczny udział.

Karbowa. Klub aportowy . Straał' ma zebranie o nous
2 po południu u p. Grenlicba Uprasza aię o liczny udział.
M ’ e j i ki Janów. Iow. byłych Powstańców i Uobodzoów Górn. Siąska na Myelow.ce i okolicę ma poeieazem* w
niedzielę, dwa 20. b. m o godz 10 przedpołudniem u p.
Korzonka.
Czerwionka. Tow. gnnu „Sokół“ ma schronie w
niedzielę, dnia 20, b. m. o godz. 3 po południa w loazlu p.
Kry «teczko w Starem Dębiósrfu-. Cwiozen.a odbywać się bę
dą dwa raze w tygodniu w środę i w sobotę o godz. 6 wiecicren w lokalu p. Krynteczko w Starem Dębiński*. Jak naj
liczniejszy udział w ćvłożeniach jest pożądany.
Zarząd.

NADESŁANO.
Bytom. Zwracamy uwagę na dzisiejsze ogłoszę
me Tow. wycieczkowego w Bjlomiu, które się przed
kilku timami zawiązało. Powyższe ‘owarzystwo zasłu
guje n. wszelką pochwałę, gdyż powzięło jako zasadę
urządzanie wycieczek w nasze piękne okolice jak i pie
lęgnuw >nie polskiej pie»ni przy grze na gitarach i man
dolinach. Wzywamy naszą młodzież, kochającą wefołosc. śpiew, grę i przyroaę, ażeby jak najliczniej po
dąż; ła na następne posiedzenie powyższego towarz;
stwa i wstąpiła w tegoż szeregi, lowarzystwu wyde
czkowemu życzymy jak najlepszego powodzenia i roz
woju
Bytom. W tutajazem domu obrazów świetlanych
„Kamm.rlic. tspiele“ występują od kilka dni jako gość Mał
gorzata Loube z twym komikiem a ogrodu zimowege
z Berlina Jaut to najoryginsluie:sza tegoroczna part kołownikćw, która ma tak wielkie powodzenie, śe zniewoloną
jaet awoje wyetępy przedłużyć leszcze o 4 dni.
Nakładem i czcionkami „Katouka”, spółki wydawniczej z ogr.
odp. w Bylumiu. — Reduktor odpowiedzialny (w zastępstwie).
Stanislaw Sztykowski w B] tomiu.

Pierścionki ślubne teraz nadzwjezai tanio!
Hadlatsńns
ściele rzitsloe źródło limw
zegi rkćw, klejnotów, zlotynb
i -rebruych towarów.

Pomimo br-.ua

towarów największy wy hör I
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z 8 kar., 14 kar. i ; lo dukaiowcao - nlelurowan* D. R. P. Nr. 99299.

N. J' cobowîtz = ilíatcwice
Skład zegarków przemysłu szwoiurcitiz o.
uuoa Grundmanna ur. 7 w domu Colosszum.
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