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Oświaoczcnic rządu polskiego w sprav ?
zawarcia rozejmu.
Warszawa, 21. lipca. Z powodu pojawie
nia się mylnych informacyi o warunkach rozejmu
rząd polski wydal odezwę do narodu, podpisaną
przez prezesa ministrów Władysława Grabskiego.
Z odezwy tej podajemy najważniejszy ustęp, doty
czący sprawy przynależności do Polski: Wilna i
całej Galicyi Wschodniej. Czytamy tam:
«W związku ze sprawą rozejmu powstają nie
pokojące opinię publiczną wieści o tern. jakoby rozejm z góry przesądzał na niekorzyść Polski cały
szereg spraw. Rząd kategorycznie zaprzecza wszel
kim pod tym względem, błędnem przypuszczeniom.
W razie zawarcia rozejmu, zarówno sprawa prcynależności Wilna dc Polski, jak i całej Galicyi
wschodniej pozostaną całkowicie otwarte i od spo
sobu, w jaki Polska będzie umiała bronić swoich
praw zależeć będzie korzystne rozwiązanie oby
dwóch tych wielkich zagadnień bytu narodowego
Polski«.
r

Obrady nad sprawą Sfąska Cieszyńsko.
Lyon, 20. lipca. Rada Ambasadorów odbyła
w sobotę rano posiedzenie pod przewodnictwem Ju
liusza Cambona. Rada zajmowała się kwesty.. Cie
szyńskiego i wysłuchała w tym celu srrawo?dania
dr. Benesza, delegata rządu czesko - słowackiego.
Konferencya będzie we wtorek kontynuowała swoje
obrady i wysłucha wyjaśnień delegata rządu pol
skiego.

Paderewski w paryźu.

Paryż, 21. lipca. (Teł. własny). Wczoraj ra
do Rada ambasadorów zebrała s:ę ponownie na po
siedzenie i wysłuchała sprawozdań delegata pol
skiego, byłego prezesa ministrów Paderewskiego,
w spravme Cieszyńskiego oraz przyjęła na posłucha
niu przewodniczącego komisyi polsko - czesko - sło
wackiej dla ustalenia granic.

0 pokoi z Kosyą.

stały ataki bolszewickie w rejonie stacyi kolejowej
Działtowice, dalej odrzucono nieprzyjaciela z Nowo
siółek i ze Szycy. — Na linii rzeki Styru walki za
cięte. Wszystkie ataki zostały odparte, jedyme w
rejonie Borowyje przeszedł nieprzyjaciel na zacho
dni brzeg rzeki. Walka w rejonie Dubna coraz za
ciętsza. Piechota nasza odparła nieprzyjaciela z
Młynowa. Natomiast jedna dywizya bolszewicka
przedarła S'ę na tyły naszych wojsk i oddziały jej
napadły w rejonie Radziwiłowa na nasze tabory i
szpitale. — Na nasze pozycye pod Wołoczyskami
i Frydrychówka gwałtowne bezskuteczne ataki nie
przyjacielskie. Na południe od tego rejonu bolsze
wikom udało się sforsować Zbrucz w okolicy Fidorowa.

JConferencya państw bałtyckich w Rydze.
Ryga, 20. lipca. (Pat.) Uwzględniając życze
nia wyrażone przez niektóre państwa ościenne, rząd
łotewski postanowił zwołać konferencyę państw
bałtyckich w Rydze na 3-go sierpnia br.

W Czechach cz!:v/.ęcicgodzinny Dzień pracy 1
P r a g a, 21. lipca. Dobrze poinformowane koła
donoszą o zaprowadzeniu w Czechach dziew ięc:ogodzinnego dnia pracy w miejsce dotychczasowego
ośmiogodzinnego. Odnośny projekt przygotowuje
minister socyalnej opieki.

Sir? ki w Czechach.
Praga, 21. lipca. W północnych Czechach
zanosi się na streik poważnych rozmiarów. W Lí
be r c u (Reichenberg) i okolicy ogłoszono streik
generalny. Jedynie składy żywnościowe są otwar
te. Taksamo z Jablonca (Gablonz) donoszą o
wybuchu strejku generalnego. Strejkuje około 4
tysiące robotników. Groźniejsze jeszcze wiadomo
ści nadchodzą z H a id a(?), gdzie to postanowili
zastrejkować robotnicy wszystkich hut szklanych.
StanęłoDy wobec tego 400 zakładów przemysło
wych. Dzienniki przestaną wychodzić. Strejki są
skutkiem wielkiego braku żywności.

Wyoalen e boiszew.ków z francyi.

Londyn, 21. lipca. (Reuter). Do Londynu
aadeszfa wczoraj odpowiedź Cziczerina na notę an
P a r y ż, 21. lipca. Cztery tysiące Rosyan, w tej
gielska w sprawie zawarcia rozejmu z Polska- Jak liczbie 29 komisarzy bolszewickich, opuści dziś Mrrsłychać, jest rząd sowietów gotowy do rozpoczęcia sylię, udając się do Odesy. Będą oni w myśl układu
układów w sprawie zawieszenia broni i do rozpoczę w Kopenhadze wydani w zamian za ostatnią partyę
cia układów pokojowych z Polską. W tym celu obywateli francuskich, zatrzymanych w Rosyi.
podał rząd sowietów nowe propozycye, k+óremi zajmow ano się na wczorajszem posiedzeniu angielskie-vo ministerstwa.
Amsterdam, 21. l>pca. Dzienniki dowiadują
A m s t e r d a m, 21. 7. »Times« piszą w sprawie się, że do Londynu przybędzie sowiecka delegacya
odpowiedzi Cz>czerina: Rząd bolszewicki odrzuca handlowa z prezydentem moskiewskich sowietów
propozycyę odbycia konferencyi w Londynie, gdyż Kamenewem na czele. Towarzyszą mu Krassin i sze
Anglia nie jest dość bezpartyjną. Dalej zaznacza reg rzeczoznawców handlowych i finansowych. Derząd sowiecki, że proponowany rozejm »est nieko legacya wyjechała dnia 18. b. m. z Moskwy do Re
rzystny dla Polski. W układach bezpośrednich osię- walu. Stamtad przewiezie ją angielski okręt wo
głaby Polska korzystniejsze uregulowanie granic. jenny do Londynu.
Również odrzuca rząd sowiecki niektóre warunki
dotyczące sił zbrojnych generała Wrangla i żąda
bezwarunkowej kapi tulącyi. — Ton odpowiedzi bol
M e d y o 1 a n, 21. lipca. »Corriere délia Sera«
szewickiej jest zjadliwy i niezawodnie obliczony na podaje wiadomość o zatargu, jaki powstał między
wywołanie niezgody między aliantami i Polską.
robotnikami, włościanami i policyą. W San Gio
vanni ď Ásso przyszło do poważnych zaburzeń.
Czterech demonstrantów zabito a kilka osćb okale
R o 11 e r d a m, 21- lipca. Urzędowy organ Le- czono; między rannymi jest 6 żandarmów. Fen
n.na zawiera oświadczenie, że przemysłowa i go sam dziennik donosi, że w Fabiano, w prowincyi
spodarcza przyszłość Rosyi wymaga wspólną gra Ankona, zastrejkowali włościanie.
nicę z Niemcami. Ofenzywa przeciwko Polsce nie
zostanie wcześniej wstrzymana, aż granica ta bę
dzie przywrócona. — Z oświadczenia Lenina wy
Miechowice pod Bytomiem, 20. lipca. W
nika, że każdy bolszewik ma odmienne zdanie. Czi- nocy na poniedziałek znaleziono bez życia przed
czerin takie, Lenin inne a Trocki jeszcze inne.
własnym domem przy ulicy Kościelnej górnika Si
korę. Stwierdzono, że nieszczęśliwy został za
mordowany; nieboszczyk miał rozbitą głowę. Przy
Wa r s z a w a, 21. liix.a- (Pai.) (Z komunikatu nim znaleziono dwie połamane i krwią zbroczone
z dnia 20. b. m.) Na wschód od Grodna toczą się sztachety oraz kamień, domniemane narzędzia mor
w alki w rejonie Sztuczyna. Wojska nasze opuściły dercze. Jeszcze wczoraj aresztowano robotników
Baranowicze; obecnie odpierają ataki na wschód od Grzegorza Kortykę^i Wmcentego Skupina, podejrzeki Szczary i Sloníma, — Na Polesiu odoarte zo 1 zanveh o Dopełnienie zbrodnL

lelegaťk sowieicy w Srodze Do ionöynu.

Zaburzenia we Włoszech.

£enin o pokoju z polską.

Zabójstwo w jtiiechowittch.

Z frontu polskiego.
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Asygnaty zakupione w mar
kach niemieckich wypłaca
się w markach niemieckich
100 za 100 lub w markach
polskich 400 za 100 marek
niemieckich.
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Biskupi polscy
do biskupów całego lwia a.
Episkopat polski, zwróciwszy się do Ojca św.
z prośbą o błogosławieństwo dla Polski, wydał na
stępujący list wspólny do episkopatu świata:
Zwracamy się dziś do was najczcigodmejsi księ
ża biskupi całego katolickiego świata, z wołaniem
gorącem o pomoc i ratunek cila Polski.
Zwracamy się w chwili tak bardzo dla nas kry
tycznej, kiedy to wróg potężny staje na naszych ru
bieżach, zagrażając nam podbojem i zniszczeniem.
Zwracamy się do was z wołaniem błagalnem
o Polskę. Bo czyż na to świat witał z radością jej
powstanie, czy na to upatrywał w wskrzeszeniu
Polski ziszczenie się dziejowej Bożej sprawiedli
wości, ażeby potem, zimnem i nicczułcm sercem pa
trzeć na rozgrom narodu!? Czy na to cudem otrzą
snęła się Polska z kajdan niewoli, ażeby opuszczo
na nrzez wszystkich, zakuć się dala w stokroć stra
szniejsze jeszcze pęta?
Wszak nie szukała Polska tej walki, narzucona
jej ona została. I nie walczymy zupełnie z narodu uw'alczymy raczej z tymi, którzy Rosyę zdeptali, jej
krew i duszę wyssali, idąc po nowe zabory. Jak
szarańcza, zniszczywszy wszelkie życia ślady w jedntm miejscu, wędruje ao miejsc innych, pędzona
z dawnych granic wlasnem dziełem zniszczenia, po
dobnie bolszewizm, zatruwszy Rosyę, splądrowa
wszy ją, na Polskę swoje otwiera gardziele. Nie
upadamy wcale na duchu, bo znamy żywotność na
szego narodu, bo żywo ufamy opatrznym prądom
Bożym, ale jednak w ciężkiej potrzebie czujemy sic
całkiem odosobnieni.
W takiej to chwili podnosimy głos do w?'’, bra
cia nasi czcigodni i iakżebyśmy to pragnęli, aby
^ehem rozszedł się po świecie.
Bo nie my sami dziś zagrożeni jesteśmy. Dla
wroga, który nas zwalcza, nie jest bynaunniej Pol
ska ostatnią przystanią, dla jego trofeów; lecz jest
mu raczej etapem tylko i pomostem do zdobycia
świata.
I nie jest bynajmniej za śmiałe to słowo- które
tu rzucamy o zdobywaniu świata.
Kto wie, jak bolszewizm siecią agitacyi niby
pająk, plątał najdalej nawet leżące od Rosyi narody;
kto wie, jak związek międzynarodowy, rozszerzony
do świecie. iest ieeo rządem wlaiciwvm. kto zna

rîîeiednokrotnie świat katolicki słał swe modły
za naszą Ojczyznę, ale kiedyż to chwila bardziej by
ła nagląca. Modląc się zaś za Polskę, przymnożycie zdroju błogosławieństwa najczcigodn’ejsi bracia
wszystkim narodom chrześciańskim. Bo przez mo
dlitwę zszereguje się zagrożony świat katolicki w
jeden obóz, który «tanie do walki przeciwko temu
straszliwemu międzynarodowemu, a tak zhakomicie zorganizowanemu obozowi; modlitwa też spotę
guje ducha Chrystusowego, który w rozmodlonych
duszach ujawni się światu i przec:wrstawi się boży
szczu, żądnemu władania światem
Modlitwa wreszcie niosąc umiłowanie Br,że,
ocuci sumienie narodów. Bo sumienie to. które się
było ocknęło w nas po tej wojnie, jakże rychło za
marło na nów o. Jeszcze nie przefcrzmialv echa i
wołania, iż bolszewizm zagraża ki wawo zdobytemu
pokojowi świata, że jest on zarazą, od której wszel
kie ginie życie, że żadne szanujące swój byt państwro
nie może z nim wejść w stosunki i układy, że walka
z nim do upadłego jest istotnym warunkiem istmenia państw i narodów. Jeszcze nie przebrzmiały ie
hasła uroczyście v ywxlywane na usta rządów i dy plomucyi, aż oto Europa zaczyna się słaniać do stóp
swojego nieprzejednanego wroga. Gdy do n edrwna odrziw.la wszelkie t nim układy, gdy go jak
miejsca dotknięte zarazą izolowała- to dziś przemy
śla sama o tern. na jakiejby drodze tiznoć prawa
obywatelskie bolszewików pośród narodów. Od\
dotychczas piętnowała jf’"--' ducha Jako zgubny za
czyn świata, to dziś wota.
d!a zboża i handlu na
leży rozgrzeszyć sumienia z nndrmeniej wrzekomo
Jego wrażlWości. Kiedy "grody nie balowały pie
niędzy ni of’ar na ujaizn. nie bolszewików, to dziś
uzuehwailły bolszewizm do tyle, że poważa się on
państwom potężnym sam zaofarować swe złoto.
Gdy siały narody tak niedawno wc ska i amunieye na i okonanie bolszcw Izmtt, to dziś zimnem
zdafą sie rrtrzeć okiem, jak w krwawych zapasach
pław! się Polska.a nierez odnosi się wrażenie, jak
gdyby państwa niektóre miasto odgradzać zarazę,
wschodu prz.ez Polskę jak najsilniejszą, radebv ją je
dnak raczej widzieć małą i słabą. Nie na to przy
taczamy te szczegóły, abyśmy wchodzić zamyślali
w dzicizmę polityczną. Rejestrujemy je tylko
jako objaw,y realne moralnej odmiany Europy i świa
ta. Doprawdy, Europa z przed kilku miesięcy, a Eu
ropa dzisiejs/a jakże są sobie niepodobne- I tamta,
w głoszony li przez siebie zasadach, sędzią się sta
je F.urupy obecnej.
Niechże więc modlitwa wprnwmdzi do głębi dusz
wryrzut i niepokój; n'echaj sztuczne sofizmaty bla
skiem poniszczy prawdy, nowe obudzi v/ świecie
sumienie i nowe zeń wyprowadzi moce duchowe.
W irmeniu episkopatu polskiego:
t Edmund kardynał Palbor. prymas.
* " Aleksau 1er kardynał Rakowski
" " Jó-cf Bîlczcwskl, areb. lwowski, ob. łac.
‘ Józef Teodorowicz, areb. lwowski ob. or.1
" Adam Parieha, ks;ążę biskup krakowski.
" óiaf.an rulntan. biskup lubelski.
■' Henryk Przezdzleckl. biskup podlaski.

psychikę ludzi, kierujących całą konspiracyjną sie
cią- i kto zna ich metody, Ich ha Sia I cele, ten zro
zumie i ocen1 doniosłość i ścisłość użytego przez nas
wyrażenia.
Bolszewizm idzie istotnie na podbój świata. Ra
sa, która nim kieruje, już przedtem podb.ła sobie
św iat przez złoto i banki, a dziś gnana odwieczną
żądzą imperyaUstyczną. płynącą w jej żyłach,
zmierza już bezpośrednio do ostatecznego podboju
rarociów pod jarzmo swych rządów
Wszystko inne. o czcm ona mówi i głosi, jak
lud, los ivarstw robotniczych, iak wolność, jak pa
nowanie proletaryatu. to są maski jeno, pokrywające
prard nieświadomymi właściwe jej cele
ł wszystko już dziś jest do tego podboir świa
tu puzvgotowane. Są już we wszystkich kiajach
całe zastępy zorganizowane, oczekujące tylko bejo
wego hasła: są w przygotowaniu ustawiczne straj
ki, maiące paraliżować zdrowe życie narodu. Waśń
klasowa przechodzi już w paroksyzm nienawiści, a
przez \vp?vwy międzynarodowe tamowany jest zrę
cznie każdy zdrowy odruch oninii i wszelkiej samoebrrmv narodowej.
PoNka w pochodzie holszewłzmu na świat jest
już ostatnią dla niego baryerą. a gdyby sie ta zafamała. rozleie sJe on po świecie falami zniszczenia.
[ jakř°* straszliwa Jesť ra fala, która dziś światu
zagraża.
Po bol^ewizm jest ostatnim wykwitem wszel
kich zacrd negaevi chowanvch przez całe stulecie,
które godziły w rodzinę w wychowanie, w ustrój
socyalnv, w rebcię, a nadto dziś godzą w samą do
niedawna bóstwioną jeszcze przez siebie wiedzę.
TYlko że brNztwiztri orzyíaezvl do doktryny czyn:
prroprowsiza or zasady swe w życic mordemkrwią, dyktatura 1 desno+vzmem jednostek. Oprócz
doktryn" i czynu, nosi leszcze bnlszew’zm. w swej
pierś" mcnawiścia zionące se^ce.
Nienawiść zaś jego zwraca się przedewszystfciem ku chrystyanizmowi. którego żywem jest za
przeczeniem: zwraca się przeciw krzyżowi Chry
stusa i Jego Kościołowi, zwłaszcza, iż ci, którzy są
sterownikami bolszewizmu. noszą w sy ej krwi tra
dycyjną nienawiść ku chrystyanizmowi.
Pohzewi/m prawdziwie jest żywem wcieleniem
f ujawnieniem s'ę na ziemi ducna Antychrysta.
Zdradza s.e ów duch we wszystkicm. a docho
dzi « swej żądzy namiętnej aż do bezczeszczenia
kościohów, do mordowania kapłanów, do wyrzynania doszczętnie ludności katolickiej, do bestyalskich
znęcnń się i okrucieństw.
Podnosząc dziś głos za Polską, podnosím go za
świat cały. Ody mówimy o nas, mówimy zarazem
o Was najczęściej bracia.
I wogóle mówimy o Europie i o dz'siejczvm
świecie. Po gd^by świat chciał bvć nawet oboję
tnym na losy Kościoła, nadnrzyrndzr-ncgo żvcia i
chrzcściafiskietro ducha, to jeszcze 1 wfedv nie bę
dzie przecie obojętny na zniszczenie zagrażające Je 
go kulturze własnej, jaką z chrvstyanizmu wyniósł.
Zwracamy sie.przcto bracia nasi z prośbą o ra
tunek. nie o pieniądze was prosím, nie o amunicyę,
nie o w ojskowe zastępy, nie prosimy was o to, zwła
szcza, żp me wojny pragniem. lecz jedynie pokoju,
bvleby tvfko pokój ten nie był nowym u naj pod
bojem. a światu zagrożeniem, Pokoiu pragniem i o
pokój sie modlím" i was dlatego najczcigodniejsi
brncia o broń prosím pokoiu łaką jest modlitwa. Pro
sím was dzisiaj o szturm modłów do Boga za Polską.

— Polska nigdy nie iizra odebrania jej Górne
go Śląska. Gdańska 1 Wilna. Dziennik »Le Temps«
zwrócił się do posła polskiego w Paryżu hr. Maury
cego Zamoyskiego z prośbą o informaoye, co do po
łożenia i stanowiska Polski w obecnej chwili.

Wbcenty Juliusz Wdowis^ewskl.

mieńcem oblana twarz kobiety, podczas gdy ona schý
lit głowę ru pie si, aby wzroku tego me spetkać...
Pierwszy nawiązał rozmowę Boćmer

— Pojmie pani, ze te rno wzajemnej ufności, w in
teresie trxba być scis.ym i wszystko naprzód obliczać.
Daje to rękojmię późniejszego powodzenia i chroni od
nieporozumień. Zg-d*ając się na spółkę, zgodzić się
panj
także musi na oszacowanie swoich wkładów natu
iCląR iLIszy)
ralnych,
przez bezinteresown.ch znawców Będzie to
— łainiast iść 'edno obok drugiego — idźmy ra
jeni Ja dam ziemię i ukryte w niej bogactwa; dam podstawą obliczeń technicznych i unormuje wysił-osć
materyał drewniany Ł moich lasów i gdy potrzeba by pieniężnej wkładki, jakr obydwie 3tron> dać muszę. Wy
tí ie h'kże pewien kapitał; pan dasz swoją pracę, wie biera p-ni ze swej strony technika i adwokata, aby d z
dzę i kapitał. Uregulujemy wkłady do poiow, i zamiast adwokatem moim i ze mn? ułożyli kontr "4 spółki, na
osobistych i miejscowych oadan Zgidz» się
dw ch zaktadów stworzymy jeden większy pod firmą podstwie
pani
?
„Bodn.tr i Bzowska”. W razie takim doprowadzenie
— Zgadzam.
kolci z Leme) do Ząbkowice będzie leżało we wspól
— Rozmiary przedsiębiorstw» oznaczymy po zb.da
nym interesie Les nej i Bzowa, a to, na co pan mogłeś
niu
dokladném stosun’iow. Dziś n.epodoiiei stwem polata całe daremnie czekać, spełnić się może w najoliżwiecizieć, czy zakład nisz ma zirepiezentować krecie,
BZym CzaSie
Im dłużej mów ła Marya, tern uważniej słuchał Bod- czy tylko tysiące,..
— Z. 'eży to od kapitału obrotowego większego lub
mei 'em tw»rz jego stawała się ruchliwszą, ok0 nabie
rało gorąca, a gdy skończyła, p. wstał iywo z krzesła. mniejszego — prawda panie ?
— Naturalnie Inaczej postępuje się, mając w ręku
— Wprawiasz mnie pani w podziw tenie... Nie by
tylko
1U000 rubli, ir.aczei gdy milion...
łem przegotowany znaleść tyle życzliwości i sprawy so
— Milionem możnebj p Ktawić euTopojóki zakład.
bie zdać nie umiem z wrażeń, jakich doznaje. Pani byś
Wie pan przychodzi mi jedna myśl do głowy... Zmysł
naprawdę miała zamiar iść ze nmą razem ?
assocvacyjny Niemców spać mi nie daje... A gdybyśmy
— Jeśli pan na to przystanie...
— Takiej iyczliwćcci nigdy się nie odrzuca — 1 oto dla naszego przedsiębiorstwa spróbowali zainteres iwać
pcwiat ?... Gdybyśmy obywatelstwo zaprosili do udziału
moji ręka
Uścisk połączy! ich dłonie Imał trochę za długo, w spółce?... Stworarwecy towarzystwo udmłowe,
jrk na wvkłe podanie ręki przy zawarciu ugody o n.j- mielibyśmy ogromny kredit... a wtedy...
zwyczaimeis-ą rzecz w śwecie... Ale co dziwnego?
— Wlcdy moglibyśmy rzeczywiście zdziałać coś po
Ręka kobieca była tak ftlftła i miękka, mę.ka tak silna i tężnego...
twarda. ze pierws ej z trudnością przyszło się uwolnić
— Pomyślno pn o tern... Rzecz godna zastanowie
z więsieflla... Legało w tym uscisku więcej tak prosty nia...
kupiecki interes; pitlmej kot iecie pudiwai dłoń dorodny
— litotnie... tylko...
mężczyzna, a to nie uchod-i bezkarnie.
— Dopowiedz pan otwarcie...
Gdy sif rozsunęły ich ręce. byli oboje pomieszani;
— Nie mam nad iei powodzenia, znając okoliczne
tylko że cko Bödmet» patrzyło wprost na piękną, ru- obywatelstwo... Dsiłowarue będzie ďirenme..,

ÍYWIUZHTOR

Sytuacya wojskowa, rozpoczął hr. Z. ’ \ ki,
nie jest wxale tak powa/.ną. jak ją chciał v przedsta
wiać peu ne telegramy równie sensacym „ jak ten
dencyjnie. Hr. Znnoyski podniósł, że u
te roz
puszcza się rozminie, ażeby zachwiać zaufanie
koaiicy; do Polski. Następnie zwrócił uwagę na gro
madzenie wojsk przez Niemców w okolicy Królewca pod płaszczykiem rosyjskiego ruchu antyholszewickiego, które lednak/e ma podtrzymać rewindykacye terytoryalne Niemiec.
»Niebezpieczeństw o. którem naibardziej się nie
pokoją Polacy, mrncj polega na sytuacyi wojskowej
obecnej, co na konferencyi polityki europejskiej,
którą Niemcy starają się tal, zręcznie zasugiestynoV, ać spr7 mierzcńcomr. Dalej hr. Zamoyski wydaśnił, /c Niemcom chodzi o odbudowanie swej potęgi
ekonomicznej na koszt Polski. Ich program, przy
wieziony do Spaa. streszcza się vy odebraniu Polsce
Górnego Śląska- w zamknięciu jej dostępu do morza
I w- otwarciu dla Niemiec drogi komunikacyjnej z
Rosyą.
»Należy się obawiać, że nowe projekty dotyczą
ce statutu miasta Wolnego Gdańska, mogą być ko
rzystno dla tej kombinaevi. Z drugiej strony, ażeby
Otrzymać wolny dostęp do Rosyi. Niemcy chcieliby
widzieć Litwę dwa razy większą, obejmującą czy
sto polską okolicę Wilna, coby im dało wspólną gra
nicę z Rosvą«. Owóż w obec tych projektów nr
Zamovskï złożył następujące oświadczenia.
»Muszę panom oświadczyć to z naciskiem, że
gdyby nawet nasza svtuacva w'o:sko\vp bvła je
szcze o wicie bardziej poważna, niżli fest w istocie,
naród polski nie przyjmuje nigdy tego okrofenfa, równie n’espraw'edUwego, jak niebezpiecznego«.
Hr. Zamoyski wyraził ufność, że koal'cva nie
dozwoli na tryumf programu berlińskigo, który równałby sîo urzeczywistnienia dawnych snów o
wpływach Niemiec na u schodzie europejskim.
l&îï

fîîuoici polityczne»

Z PGI.SK1
święto armii ochotniczej.
W nixhieiç dria 18. bm odbyło się w Warszawie
święto i-miii ochorniczej. Uroczystość rozpoczęła się
pt'ed południem 0» placu Saskim, gdzie ks. biskup po
łowy Gall celebrował mszę św. w otoczeniu armii ochotniczej i tłum. w publiczne- ci Po skończonem naboźeństwie wygłosił generał Haber gorsce praemow enie o armii i ofiarował jej spccyalny sztandar ufundo
wany pi ez sp Je ye ’stwo. Ks. biskup Gall pobłngosł wił następnie wojsko i tłu*nv, poc
odbyła się de
filada oddjałow ochotniczych pized generałom Halle
rem i lego sztabem. Po defiladzie odbył się olbrzymi
P- ichóti przez miasto, w kt. rym wzięły udział wojcko
i bardzo lione tłumy publiczności.
Rocznica Grunwaldzka.
Staraniem „Straży Polskiej” odbył się w niedzielę
dnia 18. bm w Krakowie uroczysty obchód roranicy
zwycięstwa p, d Uruiiw-lclem. Po nabożeństwie w ko
ściele Maryailum odbył się pochod pcJ pomnik Giunwaldzki, gdzie w;gtos-ono okcJiCznoćciowe pizein-wienia. Uroczystość ta połączona była zarazem ze świetem
annii ochotniczej.
•
Przymusowa pożyczka państwowa.
Na piytkowem posiedzeniu sejmu załatwiono cały
szer.g ust-w, n.ięcl^y itmenn ustawę o przymusowej
— Próba nic nas kosztować nie pędzie. Proszę,
spróbuj pan.
— A je .li się nie uda ?
— W takim razie umowa m&,> poznshje niezmierną
i interes poprowadzimy sam:.
— Stanie się według życienia pani Zajmę się tą
spraw, i pnrus. ę ją publicznie.
— Zas.raegam sobie tylko, ze udział mói w przed
siębiorstwie tak długo pozostanie tajemnicą, jK-ki oby
watelstwo nie oświ-desj się praeciw niemu.
“In* to 'goda. Bęaę scisł/m wykonawcą woli
pani. Proszę jednak nie zwlekać z Wjborem adwokata;
możemy tymczasem robić przygotowania do kontraktu,
gdyż przewiduję Hi sko co dc pr edsiębiorstw» udi udo
wego.
— Jaki z pena prymista...
— Czy nie wolałbym być uprzedzonym na dobre ?
Ale trudno, życie oduczyło mnie imrzuí...
— Ja pogodrę p»na z obywatelstwem i pnekonam,
ze z ttas może być jeszcze kiedyś coś pożyte.-hego.
— Uwierzę w to, gdy zobacę w.ęcej takich kobiet
jak pi-m Chciej nu pani wierzyć, że ookąd ją pozna
łem, zacząłem wesele na świat patrzeć i /di je mi s.ę,
że on uśmiecha się do mnie...
Muy* spłonęła, bo oczy Bodmen patrzały na nią z
rozmarzeniem... *
— Gdy >jdec podniesie się z łóżka, zapoznam pan*
z nim i mam nadzieję, ze pogodzi się 2 hm, Mórego
miał dot^d za wroga. Nim to jednak n-utąpi, upj.cdzam, e w’e czwartki zbierają sj, u mnie bliżsi znajomi
i std*ę,
między nimi brak jwacLy p^ua nie pow inno...
— Stawię się niezawodnie, bo ka:\ia chwila spędzo
na w towarzystwie pi tu, to ozłocenie prozaicznych
chwil życia... — Powstał, aby odejść — O krok-cfc
względem nasze, o ppcdsięi mj siwą nie omieszkamy al
bo cSül’i ie albo pisemnie zawiad: nuc. Będę ęzyflrtyni,
byle tylko zasluzyć na uśmiech zadowolenia..,
Ju- miała mu podać rękę ąa pożegnanie ale zawa
hała się.
'Ciąg dalszy aaatąpi.)

pożyczce państwowej w wySOKOCCj 15 milionów nurek.
PożyCtk« U będzie trzyprocentowa, a dla póki ,cia jej
tęd ł p ci. tj-iif e osoby prywatne, trudniące się 1zial?lnośuą na zysK obliczony oia> osoby fizyczne, które ma
ją ruchom inająttk na więcej niż 100 tysięcy marek, ub
też dcch'xly roczne powyżej 16 tysięcy m<irek.

Położenie bojowe.
Warszawa, 20 I:pca. (Pat.) (Komunikat
Sztabu generalnego z dnia 19. lipca. Na północ od
Grodna bolszewicy dążą do opanowania tego mia
sta. Forsownie ściągaj siły i prowadzą atak
wzdłu'. linii kolejowej. P> zajęciu przez nieprzy
jaciela Lidy toczą się walki na linii Skrzypowice.
Oddziały jednej z dvwizyi poznafiskxh otoczone na
północ ud Lidy przez przeważające siły przeciwni
ka, w brauurow'ym ataku przedarły s:ę przez p’erśrień otaczających wojsk i pctączyły się z naszemi
oddziałami grupy lidzkiej. W rejonie Nowogródka
oddziały nasze na rozkaz ustępują na zachód bez
większego nacisku ze strony nieprzyjaciela.
Na vyschód od Earanowicz na linii rzeki Szczary odnarte zostały zaciekłe ataki bolszewickie.
W dniu wczorajszym atakował nieprzyjaciel na
połudn:owem Polesiu pozycye nasze Drży linii ko
lejowej Łuniniec - Sarny w rejonie stacyi Widibor.
W atakach brały udział pułki syberyjskie. Oddziały
grupy poleskiej przy wybitnem współdziałaniu po
ciągów pancernych v'szystkie te ataki udaremn’ly.
Dawno spodziewane ogólne uderzeme nieprzytaciela na linię rzeki Styru rozpoczęło się dnia 1R
b. m. Zaciekłe ataki bolszewickie na Czartorysk
i Rafałówkę odrarły botu/erskie oddziały VII dywízvi piechoty. Jednocześrie silne demonstracye
na Nowosiółki i Kołki zostały zlikwidowane przez
nas e oddziaK
W rejonie Dubna i Młynowa walki trwają w dal
szym ciągu. Podnieść należy nadzwyczajną bojową
pra-’ç 18-te: dywizyi piechoty, która w 10-dniowych
walkach w tym rejonie zadała przeciwnikowi bar
dzo cifzkie straty, wypierając go dwukrotnie z Du
bna, nie bacząc na to. że k.lkakrotnie była atakowa
na ze wszystkich stron przez oddziaív konnej armii
Budjennego. W całej tej bitwie na wybitne uznanie
zasługuje ak'va bojowa 7. eskadry lotni:zej Im Ko
ściuszki, która brawurowymi atakami powietrznymi
szerzyła popłoch i zamieszanie w szeregach nie
przyjacielski :h.
W rejonie Wołoczysk oddziały nasze pr eprowadziły wypad na Korostowę, skąd wyparły znacz
ne oddziały przeciwnika. W walkach dma 18 b. m.
nieprzyjacielowi udało s;ę przejściowo zawładnąć
miasteczkiem Husiatyn nad Zbruczem. Po trzykro
tnym jednak kontrataku naszych oddziałów bolsze
wicy zmuszeni byli wycotać s:ę na wschód.
Z NIFMIFC.
Nowe demonstracje przed francuską
amb«s*dą w Berlinie.
W u iegły piątek przyszło do nowych zajść przed
gni.chem francuskiej ambasady w Berlinie. Pod wiec/cr zgromadziły się przy Placu paryskim wielkie tłu
my, między temiż wiele student w. Demonstranci zaWyzwiskami obs pywać członków ambasady fran
cuskiej i opiewać niemieckie pieśni p.tryołyczne Policya
bezpitc enstwa aresztowała jakiegoś młokosi, przemawia
jącego do tłumu podivirzajrco. Ostatecznie zdołała policyj demonstrant w rozpędzić. — Demonstrace prze
ciwko obo-m dyplomatom charakteryzują dodatnio szowinist/czny ustrój ducha pewnego odłamu narodu nie
mieckiego, który »obie nie zda e »prawy z następstw,
ji-kie postępowanie takie może za sob i pociągnąć.
Jeszcze p’e t w »ze wypadki przed amb Sadą francuską.
aprawa pierws- ych wypadków, wkie zaszły w ostat
nich dniach pi ied francuską ambasadą w Bc.hnie nie
lest jeszcze zupełnie załatwioną Mianowicie zostanie po
ciągnięty do odpowiedzialno ci oficer, który piow tdził
oddział „re-chswehry”, oddający honory przy wywiejzanu chorągwi francuskiej za to, Ü przy odchodnem
żr In.er-e zaśpiewali „Deutschland, Deutschland t.ber al
les !” Ponieważ stać s-ę to mogło tylko za przyczyną
Oiiceia, dlatego ambasada francuska słusznie żrda jego
ukarania.
Uzbrojeni rolnicy niemieccy.
Sccyaliatyczny „Vorw rts” donosi % Oldenburga,
te x polecenia rządu tamtejszego odbyto rewiz/e u gbuD w po wirskach. stwierdzono, że większa część gbu
rów posiadała broń, i to nietjlko karabin*'. rle także
karabiny maszynowe ztjleziofló w znacz.ief ilości. Za
brano dość dużo wszelkiego rodzaju broni leer wielką
częśc ludrość wiejska ukrywa, tak. iż niepodobna jej
cnaltść
Z CZECH.
Czesi o sprawie cieszyńskiej.
Cała prasa czeska zajmuje się sprawą cieszyńska.
Pisma na ogół wyroją się umiarkowanie. „Narcdni
Listy” pi8ią Munimy jedyne oświadczyć, ze trwamy
I r«y pr^eprownd-er.iu plebiscytu i odrzucamy każde inne
ro wiązanie kwestii. Nie możemy narazić się ,ia nie* erpiec re' sVo, aby- Śląsk miał być podzielony. Ceske
51'v0” pisze: Koalicya postępuje jednostronnie wbrew
woli pai lamentu i całego narodu. Ponosi ona zatem
ratą o pc.wi?d?iaJność. Pnwo Lidu” pisze: Rozstrzyniecie k’ estyi c.er
kiej nie może nas uspokoić. Cze
cho-Słow cya łnv- na stanowisku pletiscytu. Nie mo
żna zgodzić sie z poglądem konferencyi w Spaa, jakoby
plebiscyt nie mi gł się odbyć Organ ministra Benesza,

„Cap”. pis;e: Kwestya cieszyńska jest obecn e w stance
takim, w jakim znajdowała się na początku. Obecnie
wiem/, że będzie ona najlepiej załatwiona,
Bolszewizm na Słowaczyinie.
Jedna z praskich korespondencji donosi do „Bohe
mii”: Pcłożeme we wschodniej Slowaczy-nie zaostrza
się w oczach. W Preszowie i Koszycach, Ungweme i
Spis- u teror komunistów uniemożliwia wszelide zebrania
mieszczan i -rolników. Nawet zarządy lokalne partyi soÇyalno-demokratycznej s i bezsilne wi hec małych gi up
bcmunistycznych. nie mówiąc już 0 władzach. Wojsko
staje przy każdej sposobności po stronie komunis ow
a nawei często występuje czynnie w interesach partyi.
W Preszowie, Ungw-Tze, Popradzie i Kieżmarku komu
niści są pammi położenia Nie tylko w administmcyi,
ale także w handlu a nawet w życiu prywa.nem musi
się po idąc ich komendzie Oświadczają om wszędzie —
co także jest ogolnem zapatrywaniem — że objęcie wła
dzy prez nirh jest sprawą tylko kilku tygodni. Jeżeli
czeskie wojska nie zostaną jakna jprędzej odkomendero
wane i .astąpime przez słowackie, w takim razie nie
będ ie żadnego ratunku przed panowaniem komunistów,
które się jednak wówczas nie ograniczy na Słowaczyznę
wschodnią.
Z ROSYF.
Powstanie koz-aków przeciwko bolsze
wikom.
Z Helsingforsu donoszą za źródłami ro6yjskiemi:
Generał Wrangel odniósł nad bolszewikami wielkie zwy
cięstwo. Przy pomoev pociągów opancerzonych i la
tawców zniesiono 18 pułków rosyjskiej kawaler,i i
wzięto do niewoli sztab cały. Zdobycz ma wynosić 60
dział. 3 p ściągi paikeme i 20 litawców. Pozatem
wzięto okuło 20 tysięcy ludzi do niewoli.
Darej kozacy dońscy i kubańscy urządzili powstanie
przeciwko władzy sowieckiej. Armia powstaiicew wy
nosi mmej-więcel sto tysięcy ludzi. Oddziały te prze
darły się w k lku miejscach przei » me Sowieckie i połączyły się r oddziałi mi gent.ala Wrangla.
Z 1 Rl/A ND Y IWrzenie w Irland/i.
W niedzielę wieczorem wdarło się kilku mężczyzn do
.dubu urzędników państwowych w Cork, gdzie ustrze
lili obecnego t?m komisarza policyi a nadto zranili lek
ko inspekt./ra policyjnego.
Według pewnej londyńskiej wiadomości w ubiegłą
sobotę zatrzymało około sto uzbrojo lycn zamaskowa
nych ludzj jx,:iąg pocztowy zdążający z Belfactu do
Lcndonderry. Wszelkie przesyłki poc towe skradziono
i odwieziono. Było to w pobliżu miejscowości Denaghmore. Podobny wypadek powtórzył się niedaleko
Lurton Puli
Z PERSYI.
Wojna z bolszewikami.
Z Teheranu, stolicy Persyi, donoszą, że położenie
w kr«.ju jest bardzo niepewne. Wojska rządowe oc bay
oddziały bols ewickie i wyparły ich z miasta Sari. Nie
zadługo potem dostali się bolszewicy znowu w posia
danie miasta.
Rząd perski zwrócił się do angielskiej misy i wojsko
wej z propuzycyą zaniechania programu przeprowadze
ni. zmian na lepsze Nieczynnoeć misyi angielskiej ma
potrwać tak długo, aż perski parlament pn jmie umowę
angielsko-pershą oraz sprawozdaniu kumisyi woiskowej
R, iwnoc^einie postanowił rząd nip naruszać angielskiej
dwumilionowej pozyc-ki a? do mtyiikacyi układu pożyCzkowegu — Stanowisko Persyi względem Anglii zdaje
się być naprężone Niezawodnie lut ilość perska chce się .
pozbawić wpływów angielskich a rząd popiera słusme
dążenia narodu
Drobne wiadomości

polityczne.

— (W sprawie zawieszenia broni.) Ncd propozyc”ą mgielską dotyczącą z--vk *nia brc.u. odbyło się gto
sowanit ‘owieiów. Odd ino głosów 130 za zawioszen.em a 126
przeciw zawieszeniu broni. Trocki był przeciwny propozycji
itifiełskiej.
— (Rosyjskie odszkodowanie dla Litwy.)
Dzictin.k „Berhngske Tidende' donosi z Kowna, że bolszewicy
przyznali Litwie ods: kodowe nie woj mne w wy -okości 3 milio
nów rubli w złocie.
— (Fr-ancya w pogotowiu.) Według uchwały
aliantów zostaje w stanic mobillzficyjnym p-ęt dywizyi francu'.tirh, gotowych każdej chwili do wkroczenia do Niemiec. Odlziałami tenu rozporządza Rada Najwyższa. Stan mobilizacyjny
potrwa na razie do 31. października.
— (Odroczenie brukselskiej konferencyi
fináníowej.) Na wtiíolA konferencyi w Spaa odroczono
międ :ynarojową konferenoę finansową, zwołaną na dzień
23. upca do czasu po 15. wrzejnin r. b- Ligi Narodów zgo
dziła się na odrocz.-n e — W dalszym ciągu donoez y że kon
ferencję w Bnkseli «.voirno na 23. wrzej nia.
— (Nowe wypadki w Tryeicie.) Tłumy Wło
chów splądrowały w izystk>e mieszkania obywali słowii-n-kich
w Tryeście. W porcie rjeckim (fiumskim) spalono okryty jugo.
slowiahsK’e
— (Oderwanie Sycylii od Wioch) „Comcre
della Sfc,ra” donosi o poważnych zami-rřdi odervani wyspy
Sycyiu od ’Toch. X wielu miastach rycyliafiilech a niemniej
na prowincyi odbyły się wielkie demonstracye za samorządem
Sycylii.
— (Turecki sułtan pod opieką aliantów.)
Z. powoJu pjwjt m nacyonałictów turediirh oddał się sułtan •
w opiekę ahantów. Woj ka aliantów zajęły tureckie gm -hy |
państwowe. W Konstantynopolu panuje spokój.
I

Z całe"9 S^iaEa.
— (Potyczka Odrodzenia Polski.) Zanby
na Pożyczkę Odrodzenia Polski przedłużyło mirtislcr«'wo ę-.kflrbu
do 1. września 1920 roku.
— (Jeszcze jeden zcmach bolszewicki
pod Skierniewicami.) Straż policvjno-kokjowa wy
kryła znowu znaczną ilość dynamitu podłożonego pod most
kolejowy około Skierniewic. Dynamit ponownie usunięto, lecz
sprrwców zamachu na razie nie wykryto.
— (Sztandar francuskiej ambasady w Ber
linie.) Agencya Hai asa donOsi: W Bcrhnie odnaleziono
Ktmdar przedwojenny ambasady francuskiej. Policya ma go
oddać obecnej imba" idzie.
— (Streik górników w Saksonii) trwa daliĄ.
Oóm;cy w Bitterfeldzie zerwali układy z zastępcami rządu.
r'hcą etrejkować aż do pomyślnego ukończeń i układpw górni
ków z rzą iem w Ha'le. Robotnicy etektrowni w Oolp; podjęli
itrż pracę.
— (Zgon historykr austryarkiego) W Wie
dniu zmarł znany austryacki historyk i publicysta, czljnck wiedefi kiej akademii umitjf‘nošc:, dr. Henryk FrieJjung, licząc
09 lat.
— (Duńczycy przeciw bolszewikom.) „Kuryer Poi-anny” podaje, że duński kap-tan Pzhidyn zapropono
wał zorganizowanie oddziałów ochotniczych duńsk-ch karabi
nów maszynowych w liczbie 6tu ludzi do walki arttybopzewickięj" na fron.be polskim.
— (Z trzeciej międzynarodówki.)
Komitet
trzeciej międzynarodówki, któremu rząd sowiecki zlecił wszelką,
propagandę, zaprosił do Baku na dżień 15 sierpnia br. zastęp
eów robotniczych z Armenii, P^rsyi i T<'rcyi.
— (Z Afganistanu.) Z Kalkuty d( noszą, że do Indyi przybyła wielka li :zba kupców z Algan'stanu, którzy ucie
kli z oliawy przed bolszewikami i rozruchami wiwnętrznemi.
— (Śnieżyca w Argentynie.) Buenos Aires, sto
licę Argentyny nawiedziła w tych dniach wielka śnież/ca. Ruch
tramWLjowj i w portach musiano wstrzymać. Miacto jest nadto
pogrążone w ciemnościach z px-wodu stręiku w elektrowniach.
— (T r z ç b i L n i e ziemi.) Wedhig doniesień gazet,
było dnia 16. I:pca w Los Angtelos CKalifomia) silne trzęsienie
zlemî Kilkanaście opÆi zostało ska'ccronych

^^renoonäeneye.
Wożnilti w Lublinii ckiem. Narodowe żyd* budz: Się
w Wożnikach i okolicy coraz to bardziej, mówią niektórzy, że
to repuHika Wużnlcka, lecz to żrrt, bo przecież nie chcemy z
Polski samych republik jiorobić. Mam/ tutaj w miejscowości
sporo towarzyi tw jak .,Sokół", Tow. Polek. Tow. śpiewu „Ju
trzenka", Tow Oświaty św. Jacka i dopiero zbudowaliśmy
Kółko muzyczne ..Paderewski’-’. Urządzamy często wie-.* i ze
brania i ludek nasz się gamie do cśw,aty i można powiedz eć.
u nas plebiscyłi już nie potrzeba, bo u nas już Polet a
Za
stępstwo miasta Woźnik li tylko Polacy i jak nam się śmiesznie
wydaje, republika Woź nick i z niemiecką pieczą‘ką. Naturalnie,
że i u nas mamy kilku zaprzańców i żydów, którzy jeszcze
śnią o Germanii, a już najwięcej żyd Hoffmann, czh wiek, który
przed laty nie miał co do garnka włożyć, a dzisiaj, gdy się
zbogaił na paskarstwie, wyzywa na Polaków, denuneyuje ich
w szpetny sposób, i już tak daleko się posunął, że odgraża się,
skoro Niemcv ple*>iscyt wy-rają to p< tern ,^ie Saubande wird
rausgeprügelt”. Panie Hoffmann, my ci stoli zdradzić możemy,
ze ty nas bić nie będziesz ani twoi z'<-mkowie, ale dzisiaj tobie
radzimy, abyś się wyniósł z Uożnik. bo my już dłużę twojej
pracy «ię przypatrywać nie będziemy; pamiętasz, jakżeż nas przed
grencszucem fais: y wie denuneyował i zdradsał ? Oj, odpldcimy się tobie! Wvzywal raz na p. Kulę, a on tu jeszcze dzisiaj
.est i pracuje gorąco z ludem i będzie tutaj, ale ty, żydzie
i pasksrzu, się wyn.eść musisz, bo takich nie potrzebujemy. —
Taksa mo chcę wspomnieć niektóryrh kupców, aby się niecoś
ograni żyli, bo inaczej ich taki sam los spotka. — Polsko ko
chana ! Spij sobie sjookojnie, bo Woźniki i okolica tob-e dadzą
95 procent głosów podczas jdebiseyiu I

Wiaaomosci z hlitszysii i tln'szvch stron,
— Kontrola cen sprzedaży i siedzibą w Byto
iniu ogłasza do ludności górnośląskiego obv\ od u
przemysłowego wezwanie, by nie kupowała ża
dnych towarów, na których me będą rzetelnem pi
smem wyrażone ceny — wszystkie towary w ok
nach wysiąwowych i w sklepach zmagazynowane
muszą być zaopatrzone ce.iann, ą— handlarze, sprze
dający na targach, muszą mieć na koszach zatknięte
chorągiewki z cenam-', — ktoby się temu rozporzą
dzeniu sprzeciwiał, zostanie przez policyę ukaiany
i nie będzie mu wolno na targach snrzedawać
— Francuskie ministerstwo SDfaw zagranicz
nych zay-adomiło konsulat francuski we Wr^cłaMiu że od 20. lipca b. r. wynosi urzędowy kimś
franka 3.25 rak.
— Za wizę paszportów na Górny Śląsk ■ ! »_■
się odtąd tylko 16.75 mk. a nie
mk.
— Kurs marki polskiej wynos! tlzis’

2.3 f p

Bytom.
Pożegnanie Opery War
szawskiej. W ubiegłą niedzielę ejdbeło -»ię w
Bytcmm ostatnie pożegnalne przedstawień’ -dLil
ki«. Przercłniony po brz gi tc.;ir bd i ki. !..
ególniej p. Mokrzyckiej. Z pu « udu n, .ici u u
v
zycyi zmuszonym był p. Dygas zrezygnować z v ,-sfepu. Zastępujący p. Dygasa d. Janowski mn .'j-

?7ą dysponując silą, staral się sprostać zadaniu, znaazł też w zupełności uznanie słuchających. Żegna
jącym Oórny SląsK artystom wręczono piękny wie
niec na rece dyrektora p. Młynarskiego, a balet pod
czas mazura obsypano kwiatami.
— Górnośląski Bank Handlowy nad
syła nam następujące oświadczenie, które podajemy
dosłownie:
»W nr. 162 »Kufyera Śląskiego« pisze ktoś pod
tytułem »Haniebne siosunki«, że firmy polskie, które
pojawiły lub pojawiają się przy ul. Dyngosa, Bul
waru i ul Dworcowej, wszelkie prace oddały obcym.
Należymy do tych firm polskich, które się osie
dlają przy ul. Dworcowej. Dla tego mogłaby pu
bliczność przypuszczać, że i my swoich nie uwzglę
dniamy. Tymczasem ma się rzecz inaczej. Prze
budowę domu i naszych nowych lokali pizeprowadza właściciel domu p. Berger na swój koszt, dla
tego nie od nas zależy, komu on te prace jdda. Na
sze wewnętrzne urządzenie oraz prace żelazne wy
konują pp. Wyleżyoh i Pojda«.
— (Urn owa taryfowa) Pomiędzy związ
kiem czeladzi cukierniczej a cechem przymusowym
cukierników zawarta została 8. lirca następująca
umowa zarobkowa: Czeladnicy do 19 lat otrzymu
ją tyg. 85 mh.; od 19 do 22 lat 100 m\; od 22 do
25 laif 120 mk.; od 25 do 28 lat 135 mk., ponad 28
lat 170 mk.; kierownicy otrzymują tygodniowy do
datek 50 mk. Wszelkie płace rozumieją się z poży
wieniem i m.eszkaniem, bez aprowizacyi dopłacają
majstrowie tygodniowo za wikt 50 mk., za nreszkanie 10 mk. Taryfa obowiezuje od 1. lipca.
— (Kradzież z włamaniem). Do pe
wnego mieszkania przy Wielkiej Błotnicy w'amali
się złodzieje i skradli 5000 marek w banknotach
100 markowych i 65 srebrnych marek.
Miejska Dąbrowa pod Bytomiem. W lesie na
granicy Stolarzowickiej został pewien kołownik,
irzemysłowiec z Blachówki przez opry^zków napa
dnięty i obrabowany. Sponiewierawszy biedaka,
tabrali mu koło i uciekli.
Królewska Huta. Dozorcą nauki pol
skiej przy nattczycielskiem seminaryum w Gło
gówku został zamianowany ks. Adolf Gnilka kare'an od św. Jadwigi.
Katowice. Wybory do rad zakłado
wych w katowickiej dyrekcyi kole
jowej. W oddziale warsztatowym oddano 6811
ważnych głosów, na kandydatów Ż. Z. P. padło 133^
głosy; w oddziale ruchu oddano ważnych głosów
12 541 a Polacy otrzymali 2409.
— Zderzenie powózki z samocho
dem. Na szosie do Giszowca zderzyła się oowózka z 4 osobami z samochodem szalenie pędzącym.
Siła rozpadu była tak wielką, że furmanka z końmi
i gośćmi przewróciła się do rowu przydrożnego.
Na szczęście odniosły osoby lekkie okaleczenia, ko
niom nie stało się nic; samochód uszedł niepnznany.
— W sprawie Października areszto
wany został niejaki Bothor Raun, dostawca jarzyn
dla gm.nv katowickiej.
Mysłowice. Rzadką uroczystość ob
chodzono w poniedziałek 13-go b. ni. w rodzinie Slo
tów. Przed południem obchodzili rodzice srebrne
g o d y, a do południu połączyli się dozgoi mym zwią
zkiem małżeńskim syn i córka jubilatów. Rodzi
nom tym »Szczęść Boże« bv jubilaci dożyli złotych,
a młode pary w miłości i zgodzie srebrnych godów.
Zabrze. Odpust doroczny w parafii św.
Anny odbędzie się w niedzielę 1-go s:erpnta.
— Burmistrz Schwan powrócił z urlo
pu i objął urzędowanie w poniedziałek 19-go lipca.
— Kradzież.
Robotnikowi Hoffmannowi
skradziono z zamkniętego mieszkania 5nn marck— Wydawanie marek cukro wy c li.
na sierpień odbędzie się od środy do soboty 24-go
lipca w znanych biurach gminnych. Przy odbiorze
należy marki natychmiast przeliczyć, gdyż po opu
szczeniu lokalu reklamacye nie zostaną uwzglę
dnione.^ DzrOc" poniżej 14 lat nie należy po marki
posyłać, gdyż im nie zostaną wydane.
Ruda w Zabrskiem- Sprawy gminne Na
posiedzeniu ra ly gminnej z dnia 28. czerwca b. r.
uchwalono następujący regulamin poborów pensyinych. stosownie do taryfy urzędników państwo
wych. Jadnakowóż tak nie jest, bo § 16, określający
myta urzędnik >w komunalnych gminv naszej, pod
niósł prawie dla każdej kategoryi o lwa stopnie
wyże] tatylv urzędników państwow eh.
1) Stróże nocni (policyanci) i ped, Iowie (obsługacze) szkolni gminna taryfa grupa 3. państwowa
taryfa grupa 1. 2) Dozór ca ulic gm. tar. 4 grupa,
państw', taryfa grupa 2. 3) Asystenci, wachmistrze
policyi. kryminalni i komornicy (egzekutorzy) gm.
lar- grupa 5. państw, grupa 3. i) Wachmistrze po
licyjni starsi i kryminalni, sekretarze gm. tar, gr. 6,
państw, tar. grupa 4. 5) Sekretarze, amtuv i i gnťn
ni gm. faT. grupa 7, pańctw tar. grupa 5. 6) Sekre
tarze starsi gm taryfa grupa 8. państw, grupa 67) Teraźniejsi (derzeitige) sekretarze stars; amtowi
i gminni, rendanci głównych kas p viatkowvch i ko
misarz policyjny gm. tar. grupa 9 pr. państw, taryfa
S 8) Teraźniejszy (derzeitig) budowniczy gminny
gm. tar. grupa 10, państw, tar. gr. 8. 9). Obecny
(derzeitig) sołtys gm- tar. grup? H, patsfw. tar. gru
pa 9
Wszyscy policvanci. straż bezpieczeństwa od
- omisarza policyi do stróża nocnego otrzymają 400
marek rocznego dodatku jako odszkodow anie za ni©bezmeczeństwa służbowe.

Ważność niniejszego statutu gminnego wcHoazf
w życie od 1. kwietnia 1920.
Jacek(Ażeby każdy obywatel wiedział, ile myta urzę
dnicy pobierać będą, podamy w, jednym z później
szy oh numerów kwoty pieniężne, przypadające na
poszczególne grupy taryfy państwowej).
Nakło w Tarnogórskiem. W niedzielę 18. lipca
na »M atkę Boską Szkaplerzną« wyru
szyła z naszej parafii bardzo liczna proresya; blisko
tysiąc uczestników wiernych czcicieli Najśw. Pa
nienki Piekarskiej. Jak pątnicy z innych parafii
mówili, była nasza nakielska procesy a najliczniejszą
i najwzorowszą, dzięki niezmordowanym staraniom
i zabiegom tutejszego Towarzystwa Polek i naszego
Wiek ks. Proboszcza. Kapela nasza, stawiła się
w komplecie i ślicznie wygrywała pieśni pątnicze.
W pochodzie pątniczym i w Piekarach samych
zwracały powszechną uwagę nasze Polki z towa
rzystwa swoim narodowym górnośląskm strojem.
Tak więc poczuwamy się do wdzięczności, by po
dziękować wszystkim, najpierw1 Najśw. Panience
Piekarskiej za łasKę nam udzieloną, żeśmy szczę
śliwie powrócili, Wiek naszemu ks. Proboszczowi,
Towarzystwu Polek, muzykantom naszym. Kongregacyi Maryańskiej i wszystkim dziewczynom, oraz
wszystkim pątnikom naiserdeczniejszem Pan Bóg
zapłać !
PrzewodniczącaGliwice- Towarzysze między sobą.
W srbetę 17. b. m. zwołali socyaliści niezawiśli do
teatru »Wiktorya« publiczne zgromaczt nie robotni
cze. Jako referent i mówca przyjechał z Berlina
członek zdrządu głównego p. Kuenstler z Berlina.
Za.az na początku mowy przyszło do zaburzeń.
Mówca uderzył całą siłą demagogii na politykę socyaltstów większości t. j. na Seheidemanowców.
Obecni na zebraniu prowodyrewie »szeidemanowców« posel Becker i raany miejski Beck zaczęli mu
przerj wać i to było hasłem do awantury wiecowej.
Z wielkim trudem uspokojono wzburzone umysły,
jednakowoż nie na długo. Wszczął się nowy hałas
i Becker i Beck dali śwoim niewielu zwolennikom
hasło, by salę opuścić. Przy wychodzeniu zostali
Becker i Beck oraz ich kob:ety pięściami i laskami
dotklr'wie obici, tak, iż ledwo przed doraźnym są
dem zawiedzionych towarzyszów uszli. — Panie
Becker, me trzeba było ludu pod koniec roku 1918
i w 1919 podburzać, teraz żniwujecie owoce waszej
klasowej agitacyi.
Ornontowice w Pszczyńskiem. W niedzielę. 18.
lipca podczas nabożeństwa przyszło do sprzeczki
między organistą i parafianami. Wtem wpadł do ko
ścioła oddział zielonej policyi. Pomiędzy wieinymi
powstał wielki popłoch- Poturbowano ciężko jedne
go człowieka, drugiego (inwalidę wojennego) i pre
zesa Zjednoczenia Zawodowego Polskiego areszto
wano. Kio snrou adził zieloną poMcyę do kościoła,
wykaże śledztwo. W każdym razie jest rzeczą
smutną, że lud polski nawet w kościele nie ma spo
koju. Oburzenie parafian jest zrozumiaie i takie stosunk' nieznośne nada! trwać nie nogą.
(Strzelaniny zatem w kościele nié było, jak ko
respondent nasz pierwotnie donosił. Prostujemy to
niniejszem. — Red.).
Z Raciborskiego. (Napady mordercze).
W sobotę 17. 7. po południu znaleziono ria szosie
poipiędzy Raciborska Kuźnią a Małemi Rudami pie
karza Szędzielorza zamordowanego. — W Budzinie
pod Markowicami została chałupniczka Chatkowa
w pomieszkaniu przez rabusiów napadnięta 1 wy
strzałem w piersi zamordowana. Za spraw cami obu
morderstw śledzi polieya.
Warmuntowice w Strzeleckiem. Przed opol
skim sądem przysięgłych stawał w tych dniach band:;ia, który do spółki z innym zbójem w paździer
niku zeszłego roku napadł na gospodarzów Grochlę
i Rzepkę. Na krzyk córki Rzepki bandyci uc:ekliNastępnego dnia ujęci zostali przez robotników w
pociągu w Łabetach. Znaleziono przy zbójach 3 na
bite rewolwery. Pcd»zas dalszej iazdy udało im się

Seiuiia Harcerska
(skautowa)

przy Wydziale Kulturalne-] 'światowym
Polskłct?«» kouiłsarjatu ťlt-blseyíowago
w Bjtomtu zwraca -ię do wszystkich
samorzutnie powstałych drużyn tak
męskich jak i żeńskich, o zgłoszenie
ne w hotelu Lomnitz (pokój 39)

celem porozumienia się
eo do dalszej pracy. Równocześnie uprasza się dawnych pracowników har
cerskich i wszystkich interesujących się
harserskism wychowaniem młodzieży o
zgłaszanie się do Sekcji Harcerskiej po
wszelkie informacje i pomoc w dalszej
pracy

Obrączki
ślubie
w---- ~

asamempiow.

ma y w., nowy tormrt okrągły, bei *ugów pars 1UX— marek,
te eame 586 stemplowane para 1B9.— mank,
Wyrycie mo logr. xa darmo. Wysyłka aa
la.icaką lub popredaim nadest. gotówki,
i’rzy zamówieniu wyetaroiy jako m ara
paaeosek papierń.

Witlm Smoli

ZjrtZt.

z poeągu wyskoczyć — jeden z nich złamał rękę
i został powtórnie ujęty, drugi zbiegł. Pierwszy
odpowiadał za napad przed opolskim sądem woj
skowym i utrzymał 3 lata domu karnego; drugi
rabuś stawał właśnie teraz przed sądem przysię
głych i otrzymał tak samo 3 lata cuchthauzu.
Z Lubliniecklego Agitacya wszechniemiecka. W Piasku parafia Lubsza rozbija się
za Niemcami p. S. i jego żona, posługując się przeciw
nam Polakom i Polsce kłamliwymi zarzutami. Ostrzegamy ich przed dalszem szkalowaniem, bo w
przeciwnym razie bylibyśmy zmuszeni ich zaskaiżyć. — Drugim takhn agitatorem jest niejaki Plaszczymąka, rodem z Psar- który u nas założył »heimattrojów« i »bund rolniczy«. Polacy nie słuchajcie go,
bo to wilk w owczej skórze.
Gosławice w Opolskicm. Wdowie B. tuztąd
skradziono przed niedawnym czaseru z pomieszka
nia 4000 mk.; innemu gospodarzowi większe ilości
słoniny i jaj. Polieya kryminalna wyśledzTa zło
dzieja, robotnika B., zamieszkałego w Gosławicach.
Opolska izba karna skazała go za obie kradzieże
na 3 lata domu karnego.

WOZMAIK $ Ol.
* O »czerwonym generale Budiennym« podaje
»Hromajs Słowo« ze słów naocznego świadka, któ
ry był w Ekaterynosławiu podczas wkroczenia tam
wojsk Budiennego:
Są to kozacy duńscy, kubańscy i czoczeńscy.
Mieszkańcy poznali też pomiędzy nimi wielu da
wnych »denikińców«. Sam Budienny, jest to za
możny kozak doński, oficer, który niedawno jesz
cze walczył w szeregach Denikina. Toteż komuni
ści niezbyt ufają i Budiennemu i jego wojskom, a
każdego komendanta pilnie strzegą wszelak e ko
misarze i >:-wojenruki« (skrócone: kierownik woj
skowy). W okolicach Ekaterynosławia czerwona
kawalerya rozpoczęła już była żydowskie pogromy;
toż samo podobno w Korsuniu. Na stacyi Bobrin- »
skaja zapytano kozaka z oddziału Budiennego: »Pod
jakiem hasłem idziecie: z komuną, czy przeciw
niej?« — »Haslo man y jedno — brzmiała odpowiedź
— bij żydów, ratuj Rosyę«. — Nie dziw, że tacy
sprzymierzeńcy poważnie niepokoją komunistów.
Konnicę Budiennego liczą na 10 do 20-000. Uzbrojona dobrze, ma doskonałe konie i walczy z za
ciętością. Włościanie zowią ich »dikunami«, ugi
nają się pud ciężarem rekwizycyi î rabunków »czer
wonych wyhauców ludu« i mówią, że: niech bę
dzie kto chce, byle nie »di Kuny«. Droga, którą kro
czy Budienm, znaczy się krwawu murdami i gwał
tami nad ludnością. W Źywotówce porąbano wło
ścian, stających w obronie kobiet. W Pliskowse do
szczętnie zrabowano ziemską lecznicę i rozstrzelano
wiele osób; pomiędzy niemi młodą panienkę, córkę
leśniczego powiatowego. W Łukaszówce Budienny
na pogrzebie swych kozaków, którzy zginęli z ręki
Tiatiunnyka, miał przemowę, w której oświadczył,
że idzie wyzwalać wieś od »burżuazyjnego włosclanstwa« i zakończył chełpliwie: »Nie później jak
za dwa tygodnie będziemy w Warszawie!« Prze
mowa była przyjęta z niedowierzaniem. Ludność
z nienawiścią traktuje »dikunów«.

Sprawy towarzystw * zebrania.
Zaborze. Wiec polityczny odbędzie się w czwartek
22. b. m. o god/. 4 po południu u p. K mpnow .kiego. O
liczny jdz: ił uprasza
Zwołujący.
Świętochłowic*. Fili* metalowców Z. Z. P. ma ze
branie w czw irtek 22. b. m. o godz. %6 na sa'.i p. Pawlasa.
Świętochłowice. Narodowa Partya Robotnicza ma
zebranie w czwartek 22. b. m. o godz. l/ß na sali p. Pawlasa.
O liczny udział uprasza _
Zarząd.
Zaborcę. Zebranie K. P. G. odbędzie się w n edziełę
25. b. m. o godz. 2 v domu Zwią :kowym.
Zarząd
Zaborze. Zebranie Tow. Wyborczego odbędzie się w
niedzielę 25. lipca o ■ godz 2 w domu Związkc .yym.
Nakładem i czcionkami .„Katolika’- spółki wydawnicze] z ogr.
odp. w Bytomiu. - Redaktor oJ,x>w'«lzialnv (w zastępstwie);
St-nisław -, lykowsk w Bytomiu.

Zudazek sasDim Kł ineuuiP

na Śląsku.
Donosimy wszystkim Towarzyst
wom śpiewu, że z powodów od
nas r'e zależnych

Zjazti śpHi dnia 25. lima
ale mk sie odbili.

Chcesz mieć
łatwy zarobek?
P i* do nas natychmiast.
Hotrs«OU]„my mieć je
dnego cało wieka w kaž
te; oiadiie. vru i miaetacaku. Stów. Meohanlków
Polskich w Ameryce —
Fredry 2. V araiawa.

Kołowce,

Odbędzie się później; o dniu do
niesiemy
gramofony
Prosimy pieśni wspólne i popi er a wsielkie części uzu
pełniające.
sowe pilnie ćwtezyć. Cześć pieśni !
Za Wydział:
Michał Wolski, prezes.

Sïlnegço chłopcu
do pracy w Drukarni

takže chłopca
do posyłek do biura poszukuje

Administr. Katolika
w Bytomiu.

Wóziki dia dzieci
yulnoćić:

Węże (o kołowców

i płyty óo gramofonów
poleca jaknajtaniej

Wiktor Deutsch,
GliwłtU!,

ulica M kołouLK* 15.
Nr. telefonu 253.

