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»Dziennik Alaski« koszłułe na poczcie, o agento Infi kohorto^
kwartalnie tn »= mk. z n&n<?eniem dn domn 11.25 marek. Na
miesiąc 3.45 mk.. z odnoszeniem do doma 3.75 mk.
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„Petit Farisieu“ podoje oświadczenie Jon«
djúskieh fc <Í5 «rządowych, że plebiscyt na
Górnym Śląsku, przeprowadzony zostanie
w dniu 13-go ni;«rem Wspomniany dziennik
oświadcza, że wiadomość ta jest zgodna
e ińformacyamf zasięgniętymi w Paryżu.

Nowe krętactwa niemieckie o G. Śląsk.
Londyn, 17. stycznia. (Havas-Pat.) „Morningpost“ podaje pogłoskę, jakoby Niemcy zamierzały za
żądać przyznania im Górnego Śląska,
Francya uzy
skałaby przez to wielkie korzyści przy załatwieniu
sprawy odszkodowań. Niemcy zaś mogłyby zorgani
zować armię celem zwalczania bolszewików. „Morningpost“ oświadcza, że postawienie sprawy w ten
sposób byłoby oszukaniem Francyi, albowiem Niemcy
pragną Górnego Śląska tylko jako arsenału wojennego,
którego nie potrzebują, jeżeli mają istotne pokojowe
zamiary.
G6my Śląsk w zamian za Ausfryę.
Berlin, 17. stycznia. „Hamburger Fremdenblatt“
podaje następującą wiadomość, dotyczącą Górnego Ślą
ska, otrzymaną rzekomo z Warszawy: Polscy socyaliści
uznają zupełną wspólność interesów między Francyą
a Polską. Ich troską dla tej wspólności interesów jest
sprawa górnośląska. Rozwiązanie jej miałoby nastąpić
w tej formie, że Francya zgodzi się na przyłączenie
Austryi do Niemiec, za co Niemcy mieliby się zrzec
Górnego Śląska. — Potwierdzenia • tej wiadomości z
Warszawy brak dotąd.

Dobrowolne opodatkowanie na rzecz
plebiscytu.
Warszawa, 17. stycznia. (Pat.) Sejmik powia
towy łomżyński opodatkował się dobrowolnie na rzecz
Górnego Śląska po 3 marki od morga, co uczyni ra
zem 660 tysięcy marek. Na poczet tego rachunku wy
słał on już na ręce marszałka sejmu 1 rąmpczyńskiego,
jako przewodniczącego centralnego Komitetu Plebiscy
towego, 600 tysięcy marek.
Z Polski.

Ustalenie granicy polsko-niemieckiej.
Toruń, 17. stycznia. Dzienniki donoszę-o osłatecznem ustaleniu granicy polsko-niemieckiej w powie
cie ostrudzkim. Opróżnienie miejscowości, przyznanych
Polsce, względnie Niemcom, nastąpiło 15. stycznia br.
Linia graniczna idzie między innemi przez następujące
wioski: Groszki, Gutowo, Stefanowo, Zakuczewo, Grubowó, Kazan ice, Lampława, Głodowo i Osiowo, Ogó
łem wróciło temsamem około 30 miejscowości na łono
macierzy.

Niemiecko-polskie rokowania gospodarcze.
Berlin, 1/. stycznia. Niemiecko-polskie rokowa
nia gospodarcze, przerwane w listopadzie ubiegłego
roku, mają być w niezadługim czasie wznowione. Z
polskiej strony rokowania prowadzić będzie podsekre
tarz stanu dr. Wachowiak. Miejscem, rokowań będzie
Berlin.
Mianowanie ministra aprowizacji.
Warszawa, 17. stycznia. „Monitor Polski“ ogłasza dwa pisma naczelnika państwa. Jedno z nich
zwalnia p. Śliwińskiego z urzędu ministra aprowizacyi, drugie mianuje ministrem a prow iza cy i p. Bolesła
wa Grodzkiego.
Przygotowania do przyjęcia naczelnika
w Paryżu.
Paryż, 17. stycznia. (Pat.) W związku z ocze
kiwanym przyjazdem naczelnika państwa kolonia pol
ska w Paryżu wyłoniła wśród siebie komitet powitania
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Wzmocnienie wolsk francuskich.

Frankfurt n. M., 17. stycznia. Szwajcarska
agencya telegraficzna donosi z Paryża o odjeżdzie
francuskich wojsk do obwodu plebiscytowego. Wojska
te mają służyć wzmocnieniu tamtejszych załóg koali
cyjnych.
Wykrycie niemieckiego składu broni.

Żory, 17. stycznia. Przeprowadzono tu poszuki
wania za bronią. Wynik rewizyt był zdumiewający.
Znaleziono 2 ciężkie i 2 lekkie karabiny maszynowe,
przeszło 100 karabinów ręcznych, kilkanaście tysięcy
nabojów i różne części do broni. W związku z wy
kryciem tych zapasów broni i amunicyi aresztowano
dwóch bojowców niemieckich.
Znowu wykrycie niemieckiego składu broni.
Opole, 17. stycznia. „Gazeta Opolska" donosi:
Dnia 12. bm. w Urabowie na granicy powiatów strze
leckiego i opolskiego skonfiskowały władze skład bro
ni niemieckiej, a mianowicie. 4 6 karabinów ma
szynowych, oraz większą ilość amunicyi.
Unia
13. bm. w Ozimku (Nałapane) znaleziono w biurze
dyrekcyi huty 2 karabiny, pistolet systemu Mansera, oraz amunicję.- Dalsze poszukiwania są w toku.

Wydalenie niemieckiego dećementu.
Opole, 17. stycznia. Międzysojusznicza Komisya
wydaliła decementa przy niemieckim pełnomocniku na
Górnym Śląsku, radcę tajnego dr. Brauweilera. Nie
mieckie gazety podają, że wydalenie nastąpiło dlatego,
iż dr. Brauweiler utrzymywał piśmienne stosunki z nie
mieckimi urzędnikami na G. Śląsku i to z landratami.

Diemcy wywożą lokomotywy i wagony
z Górnego Śląska.
Bytom, 17. stycznia. Otrzymano ze źródeł do
bnie poinformowanych wiadomość, iż Niemcy wyco
fali z Górnego Śląska od 500 do 700 najlepszych lo
komotyw na ogólną cyfrę 1150 maszyn, obsługujących
koleje górnośląskie. Niemcy wywieźli również znaczną
ilość wagonów. Dokładne dane w tej sprawie będą
ogłoszone w najbliższym czasie. Od Niemiec zażąda
się zwrotu wywiezionego taboru.
marszałka Piłsudskiego i wydwa odezwę, w której na
wołuje ogół Pclakcw w Paryżu do uroczystego powi
tania naczelnika państwa jako symbolu wskrzeszonej
Ojczyzny.
Sprawa wileńska.

Wilno, 17. stycznia. (Pat.) Po parogodzinnym
pobycie w Wilnie Międzynarodowa Komisy a z pułko
wnikiem Chardigny na czele wyjechała do Kowna dnia
15. bm., gdzie ma dopilnować demobilizacyi armii li
tewskiej i poczynić kroki na rzecz uwięzionych Pola
ków. W Wilnie pułkownik Chardigny konferował z p.
Raczkiewiczem, delegatem rządu polskiego i złożył wi
zyty biskupowi Matulewiczowi, oraz naczelnemu rabi
nowi.
Wygrane milionćwki.
Warszawa, 17. stycznia, (Pat.) W sobotniem
ciągnieniu „muionówki“ wygrane padły na numera:
270 830, 1 956 738 i 2 272 765.
Z zagranicy.

Rozbrojeń e Niemiec nastąpi szybko.
Paryż, 17. stycznia. W kołach koalicyjnych pa
nuje przekonanie, że konferencya paryska szybko zade
cyduje o rozbrojeniu Niemiec. Generał Nollet wróci
około 25. stycznia do Berlina i przedłoży rządowi nie
mieckiemu już stanowczą decyzyę.

Wiedeń ośrodkiem agitacyi bolszewickiej.
Warszawa, 17. stycznia. Donoszą tu z Wie
dnia, iż w ostatnich dniach rząd sowiecki wysłał do
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Wiednia liczny sztab agitatorów, zaopatrzonych obficie
w środki pieniężne. Działalność ich ma objąć Austryę,
Czechosłowacyę, Jugosławię i Polskę.
Zakończenie streik« pocztarzy austryadddL
Wiedeń, 17. stycznia. Układy pomiędzy rządem
a strejkującymi pocztarzami zakończono w sobotę wie
czorem z pomyślnym wynikiem. Wobec tego strajkują
cy postanowili podjęcie pracy.
Groźba streikt! kopalnianego,
Praga, 17. stycznia. Pracownicy kopalń na Ślą
sku czeskim zażądali podwyższenia plac o 40 procent,
i w razie odmowy grożą wybuchem strajku w dniu
20. stycznia.
Jeszcze jeden plebiscyt.
Wiedeń, 17. stycznia. Korespondent „Rzeczpo
spolitej“ dowiaduje się, że odeszła nota rządu węgier
skiego do Koalicyi, zaznaczająca, że Węgry oddadzą
ziemie zachodnie Austryi, o ile państwa sprzymierzone
zgodzą się na plebiscyt na Rusi węgierskiej.
Bolszewldd teror na Ukrainie.

Paryż, 17. stycznia. „Journal des Debata" otrzy
muje ze Lwowa wiadomość, że do Tarnopola i innych
miast Wschodniej Galicyi przybyło z sowieckiej Ukrań
ny 6 tysięcy uchodźców. Przybyli opowiadają o po
gromach zorganizowanych przez bolszewików jakoteż,
że wszędzie panuje czerwony teror.
Linia Dniepru w rękach powstańców.
Lw'ów, 17. stycznia. „Ridnyj Kraj“ donosi, że
według wiadomości kijowskiego sztabu powstańców,
cała linia Dniepru od Kijowa do Chersonia jest zajęta
przez powstańców.

Białoruś sowiecka.
Ryga, 17. stycznia. W najbliższych dniach ocze
kiwana jest z Moskwy deklaracya, uznająca sowiecką
republikę białoruską. Do republiki tej włączone będą
Smoleńsk i Witebsk z przynależnymi obwodami. Re
publika białoruska ma się przyłączyć do Rosyi sowiec
kiej jako państwo związkowe.
Sowiety wypierają się zamiarów wojennych.
Helsingtors, 17. stycznia. „Izwiestja“ zaprze
czają wszelkim pogłoskom o rzekomych zamiarach wo
jennych rządu sowieckiego przeciwko Polsce
i wogóie przeciwko państwom sąsiednim.
Zwycięski pochód armii greckiej.
Ateny, 17. stycznia. Komunikat greckiego sztabu
generalnego z dnia 13. b. m. donosi o zwycięskim po
chodzie armii greckiej. Dotąd rozproszono trzy dywizye nacyonalistow tureckich, nadto zabrano do niewoli
jednego tureckiego generała. W Smyrnie na znak zwy
cięstwa wywieszono chorągwie.

Piany francuskich komunistów.
Paryż, 1/. stycznia.
Klub komunistów francu
skiej Izby deputowanych wydał odezwę do niemieckich
i włoskich komunistów, w której wzywa do wspólnej
działalności za powszechnym przewrotem i usunięciem
obywatelskich rządów.
Trudności utworzenia gabinetu francuskiego.
Paryż, 17. stycznia. W sobotę przed południem
prezydent izby deputowanych, Peret, -oniósł Millerandowi, iż nie może przyjąć misy i utworzenia nowego
gabinetu. Briand niezwłocznie potem rozpoczął układy
z poszczególnemi partyami.

Nowy gabinet francuski.
Paryż, 17. stycznia. Wczoraj wieczorem o go«
dżinie 6 przedłożył Briand prezydentowi republiki listę
nowego ministerstwa. Do gabinetu wchodzą: Briand,
prezydent ministrów i minister spraw zagranicznych;
M a r r a u d, minister spraw wewnętrznych; Barthou
minister wojny; Doumer, minister finansów; L o uc h e u r, minister okolic uwolnionych. Dziś rano na,
stąpi urzędowe ogłoszenie.

Baczność

Rodacy!

—

Rozwagi!

Rząd niemiecki, niemiecki „Schutzbund“, Heimatfreuerzy, i tajne niemieckie organizacye na Górnym
Śląsku podali sobie ręce do wspólnej zbrodniczej dzia
łalności ,którą ma sprowadzić nowe nieszczęście na lu
dność górnośląską, Za pomocą kłamstw, fałszerstw,
oszczerstw i prowokacyi starają się oni nakłonić ludność
naszą do nierozważnych czynów, aby zakłócić spokój
publiczny, rozpocząć wojnę domową, i następnie zwalić
winę za to na Polaków.

WedLus zgodnych oświadczeń prasy niemieckiej
z ostatnich czasów, według zdania, przemysłowców i
kupców niemieckich, jest Górny Śląsk dla Niemiec stra
cony. Koła gospodarcze liczą się już dziś z możliwo
ścią zmiany stosunków politycznych. Olbrzymia wię
kszość urzędników, zajętych na Górnym Śląsku, oświad
czyła już swą gotowość pozostania na swych stanowi
skach także po plebiscycie, aby i w nowych warunkach
pod rządami polskiemi spełniać gorliwie swe obowiązki
*a pożytek kraju.
Fakt ten wywołuje u miarodajnych kół niemieckich
rozpacz i bezgraniczną wściekłość. Zdolne one są do
wszystkiego, brak im tylko odwagi do rozpoczęcia wal

ki. Dlatego też starają sie sprowokować ludność polską
do nierozważnych czynów, aby w ten sposób mieć po
wód do wszczęcia krwawych walk, których celem jest
uniemożliwienie plebiscytu.
Niemiecka prasa plebiscytowa posługuje się kłam
stwami i fałszerstwami. Niecna ich robota przewyższa
najohydniejsze wymysły niemieckiej propagandy z cza
sów wojny światowej. Ludność górnośląska i jej przywódzców obrzuca oszczerstwami i setkiem wyzwisk w
sposób dotąd przez nikogo niepraktykowany.

Tajne niemieckie organizacye wojskowe ukończyły
już swoje prace przygotowawcze i dostarczyły na Gór

nanyclí. Oskarżenie to jest tak bezmyślne i naiwne, źe 1 odstrasza. Od 1, września 1020 r. zamordowano 55
może ono tylko skompromitować rząd niemiecki. Dla i osób, z tych w miesiącu grudniu aż 16.
nas, Polaków, są widoki plebiscytowe tak wyborne, że \
Po wyliczeniu kilku zbrodni rabunkowych przecho
nie mamy powodu do niecierpliwienia się. Przyznają ; dzi podanie do stwierdzenia przyczyn obecnych stosun
zresztą to różne glosy prasy niemieckiej. Czekaliśmy \ ków bezpieczeństwa. Z naciskiem twierdzi, że ośrod
cierpliwie wieki cale na oswobodzenie z jarzma niemiec- ¡ kiem bandytyzmu jest Polska, gdzie się większa część
kiego. Wytrwamy jeszcze i tych pare miesięcy, aż zbrodniarzy ukrywa i stamtąd urządza wyprawy ra
uderzy godzina wyzwolenia.
bunkowe na O. Śląsk. Podanie wyraża zdziwienie, że
Według wiadomości dzienników rząd niemiecki do
Międzysojusznicza Komisya, rozporządzająca 15. tys.
łączył do swojej noty o rzekomych planach powstań
żołnierzami, 5500 urzędnikami policyi plebiscytowej i
czych Polaków górnośląskich cały szereg załączników,
1000 żandarmami i modrymi policyantami, nie jest w
które służyć mają jako rzekome dowody. Oświadczam stanie utrzymać bezpieczeństwa publicznego. W końcu
przeto niniejszem publicznie przed całym światem, że żądają wnioskodawcy przywrócenia normalnych, zu
owe rzekome dowody są od pierwszego aż do ostatniego pełnie bezpiecznych stosunków na G. Śląsku.
falsyfikatami i wzywam rząd niemiecki, aby oryginały
Taka jest treść podania niemieckich partyi. Z na
wydal Radzie Ambasadorów 'dla obiektywnego zbadania. szej strony zaznaczyć nam wypada: Jakkolwiek potę
Rząd niemiecki postąpił tu tem lekkomyślniej, że nieda piamy wszelkie gwałty i zbrodnie, to jednak z drugiej
wno własne jego biura szpiegowskie ostrzeżone zostały strony nie możemy szczędzić niemieckim party om za
przez własnych ludzi przed przyjmowaniem ofiarowa rzutu jednostronnego traktowania położenia na Gór
nych im do sprzedaży dokumentów polskich, które są nym Śląsku i jego przyczyn. W podaniu kładzie się na
fałszywe. Rząd polski będzie również niewątpliwie do cisk, że zbrodniarze, niepokojący Górny Śląsk, znaj
magał się przedłożenia przez rząd niemiecki Radzie Am dują schronienie po tamtej stronie granicy, t. j. w Pol
basadorów oryginalnych dokumentów, a to w tym celu, sce. Natomiast podanie nie wspomina ani słówkiem o
ażeby spokój i bezpieczeństwo Górnego Śląska nie mo tych licznych bojowcach niemieckich, którzy z za gra
gły być więcej naruszone przez nieodpowiedzialny rząd nicy demarkacyjnej przybywają gromadnie na G. Śląsk
berliński.
i tu teroryzują i gwałcą ludność polską, popełniają
Obecny generalny szturm niemiecki na Górnym
liczne rabunki i morderstwa. Ulice i zauki miast i więk
Śląsku, rozszerzane przez agitatorów niemieckich pogło
szych wsi górnośląskich przepełnione są żywiołami po
ski o planowanych gwałtach ze strony polskiej, bez
dejrzanymi, odznaczającymi się minami‘na sposób pru
czelne chełpienie się niemieckich stosstrupplerów, że oni ski przykrójonemi, postawą groźną a przedewszystkiem
nareszcie zaprowadzą, porządek na Górnym Śląsku, — narzeczem Niemcom górnośląskim zupełnie obcem.
I
wszystko to, talrsamo jak w dawniejszych podobnych
czyżby ks. Ulitzka i jego towarzysze mieli o tern zapo
sytuacyach, ma na celu wyłącznie zamaskowanie plano
mnieć? Pozatem wykryte i niewykryte składy broni
wanych przez Niemców aktów gwałtu!
niemieckiej, czyż one nic za siebie nie mówią? Czyż
Rodacy! Bracia! Nie traćcie rozwagi! Zacho by'f tu pamięć wnioskodawców nie miała dopisywać?
wajcie spokój, równowagę i strzeżcie porządku! Niem Angielska izba handlowa na Górnym Śląsku.

cy będą próbowali zachęcać Was do strajków i gwałtów,
ny Śląsk niezliczoną ilość broni. Władzom koalicyjnym
gdyż
szukają pozorów do wytworzenia takiej sytuacyi
udało się skonfiskofać zaledwie drobną część nagroma
w
naszym
kraju, któraby umożliwiła zaniechanie ple
dzonej przez Niemców broni.
biscytu! Cokolwiek przyjdzie, bądźcie zawsze rozsądni,
Rząd niemiecki zaś sądzi, że uda mu się uratować
przestrzegajcie ustaw, i bądźcie posłuszni rozporządze
Górny Śląsk dla Niemiec przez zarzucanie rządów koa
niom Komisyi Międzysojuszniczej! Widoki nasze przy
licyjnych powodzią not oszczerczych. Nikt nie czytał
plebiscycie są znakomite, ale urzeczywistniały je tylko
dotąd bezwstydniej szych i bardziej kłamliwych not, jak
wtedy, jeżeli przestrzegać będziemy sumiennie przepi
noty niemieckie z dnia 11 i 13 hm., wystosowane do
sów traktatu pokojowego i regulaminu plebiscytowego.
Rady Ambasadorów. Nadają się one godnie do zbioru
not niemieckich z czasów wojny w sprawie Belgii i po
POLSKI KOMISARYAT PLEBISCYTOWY
koju. Rząd niemiecki ma śmiałość oskarżyć całą lu
Wojciech Korfanty.
dność górnośląską o bandytyzm, choć sam wie dobrze
o tern, że bandytyzm jako skutek demoralizacyi, wy
wołanej wojną, przybiera przestraszające rozmiary ró
POLITYKA.
wnież dobrze w Berlinie, Westfalii i innych okręgach
przemysłowych państwa niemieckiego, jak i na Górnym
GÓRNY ŚLĄSK.
Śląsku. Przed wojną jeszcze utrzymywał rząd niemiec
ki na Górnym Śląsku specyalną policyę, uzasadniając
Niemcy czynią przygotowania do zbrojnego zajęcia |
jej potrzebę geograficzno-polityczn em położeniem tego
Górnego Śląska.
üraju, który jako teren, graniczący z trzema wielkiemi
Głośny
Harden
ogłosił w numerze 15 „Zukunft“
państwami, szczególnie nadawał się na schronisko dla
poglądy
swoje
w
sprawie
Górnego Śląska. Według
różnych ciemnych żywiołów. Z tego samego powodu
Hardena
przywódca
tak
zwanej
organizacyi „Orgesch“
zaprowadził rząd pruski przed wojną specyalną policyę
wszczął rokowania z przedstawicielami Niemców gór
w powiatach pogranicznych Górnego Śląska. Twierdzi
nośląskich, którzy w danej chwili zajmą wybitne sta
my, że bandytyzm na Górnym Śląsku wzmógł się tylko
nowisko w organizacyi. Harden wyzna je, że nie jest
w takiej samej mierze, w jakiej wzmógł się w większych
zupełnie pewien, czy wynik plebiscytu na Górnym Ślą
środowiskach państwa niemieckiego. Dlatego obrazą
dla naszej ludności jest oskarżenie rządu niemieckiego sku będzie pomyślny dla Niemiec. Pisze on: Polityka
niesprawiedliwości, " trwająca przez lat wiele, a także'
przed całym światem ludności naszej o to, co jest tylko
gwałty,
stosowane przez rząd niemiecki, pozostawiły
moralnym skutkiem wojny. Za sprawców zaś tej wojny
głębokie
ślady w duszy ludu górnośląskiego, czego
uzna! jednozgodnie cały' świat cywilizowany Niemców.
właśnie
nie
biorą pod uwagę koła rządowe w Berlinie,
Rząd niemiecki jest więc najmniej uprawniony do rzu
cania takich oskarżeń. Bandytyzm na Górnym Śląsku przewidujące pomyślny wynik sprawy. Właściwie istnieją
tylko dwa okręgi, które nie będą zalane przez morze
nie jest podsycany przez ludność polską. Między are
polszczyzny. Prawdopodobnem jest, że nawet ludność.
sztowanymi zbrodniarzami znajduje się bowiem przewaokręgu opolskiego będzie głosowała solidarnie za przy
żająca większość Nieńiców, pochodzących z głębi pańłączeniem Górnego Śląska do Polski.
Rtwa. Są to głównie byli żołnierze armii niemieckiej.
W dalszym ciągu Harden wyzna je, że wszyscy
Śmiesznemi skargami są skargi rządu niemieckiego
na polityczny terror, stosowany rzekomo przez Pola- Niemcy są jednomyślni co do tego, że plebiscyt, nieko
ców. Rząd niemiecki musi być Istotnie bardzo naiwny, rzystny dla Prus, nie może być przez nie przyjęty.
Niemcy czynią wszelkie przygotowa
ieżeli sądzi, że świat uwierzy jego wywodom.
nia do zbrojnego zajęcia "Górnego
Czy rządowi niemieckiemu są nieznane napady nieŚląska. Sprowadzono nawet do granicy G. Śląska
miecklch bojówek, zorganizowanych przez związki, któr
do Nysy kolumnę samochodową. Celem takiego zarzą
T czerpią zasoby finansowe od rządu niemieckiego, na
dzenia może być jedynie jak najszybsze przerzucenie
siedziby polskich Komitetów plebiscytowych w Głogówku, Koźlu, Lublińcu, Opolu, Katowicach i innych miej- | oddziałów wojskowych w chwili odpowiedniej w głąb
¡cowośdach .oraz na Komisaryat Plebiscytowy w By- | Górnego Śląska.
Harden wyraża przekonanie, iż liczne oznaki nie
tomiu?
.
?
pozwalają
wątpić, że Niemcy przygotowują
Czy rząd niemiecki nic nie wie o tern, ze w sze- |
regu miejscowości niemieccy bandyci plebiscytowi pod- j rozruchy na Górnym Śląsku. Nie ulega
palili domy i stodoły należące do osób, nie kryjących ¡ wątpliwości, że wkroczenie zbrojne po plebiscycie spo
wodowałoby krwawe zaburzenia. Streszczając swoje í
swych polskich narodowych przekonań?
wywody Harden oświadcza, że oddzielenie głosowania I
Czy rząd niemiecki nic nie wie o zamachach bom- |
h-rr-i, rzucanymi do mieszkań znanych działaczy poi- ’ mieszkańców od głosowania emigrantów zapewniłoby >
skjeii, jak ostatni zamach na mieszkanie kupca Wró■! -,-skiego w Toszku, przyczem śmiertelnie została ra! - :żona p. Wróblewskiego?
Czy rząd niemiecki nic nie wie o mordach Polaviv.-. popełnionych przez bandytów niemieckiej propastandy na ulicy, jak ostatni mord w Bytomiu, wykona’>• rzez Niemca Rollego?
Czy rząd niemiecki nic nie wie o tern, że jego koiejąipi i automobilami, należącepit do jego armii, sprowadzą się na Śląsk całemi wagonami broń i amunicyę?
W nocie z dnia 13 stycznia oskarża rząd niemiecki
Polaków górośląsldch przed Radą Ambasadorów o to,
że w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojsko
wych w Warszawie planują na połowę stycznia wy
buch zbrojnego powstania dla stworzenia faktów doko-

Opole, 17. stycznia, „limes“ donosi, że rząd
uchwalił utworzenie angielskich izb handlowych w
Kolonii, Koblencyi, Lipsku, Mannheimie, Monachium
i na Górnym Śląsku. Rząd udzielać będzie nowym
izbom pomocy pieniężnej.

NIEMCY.
Niemcy muszą oddać co zabrali Polsce.
Przy biurze komisyi odbiorczej w Wiesbadenie roz
począć czynności Polski Komisaryat zagraniczny Ko
misyi odbiorczej rzeczy zrabowanych. Czynny on jest
na zasadzie umowy zawartej z biurem francuskiem. Na
tej zasadzie polski komisaryat odbiera rzeczy zrabowa
ne przez Niemców w Królestwie Polskiem. Odesłano
już do Polski turbinę o sile 3000 koni Sosnowieckiego
Towarzystwa fabryki rur i żelaza. Zgromadzono już
około 500 maszyn, zrabowanych w Łodzi, znajduje
się obecnie w Lipsku i Dreźnie. W krótkim czasie
Niemcy będą je musieli napowrót oddać.

Prusacy żywią nadzieję rewizyi traktatu pokojowego,
W ubiegły czwartek odbyło się ostatnie posiedzenie
pruskiego Zgromadzenia Narodowego (sejmu). W dniu
tym odbyło się przeszło 12 posiedzeń. Na zakończenie
prezydent sejmu Leinert pożegnał posłów przemówie
niem, w którem napotknął także o sprawę górno
śląską. Między innemi powiedział, że żywi nadzie
ję, iż Górny Śląsk pozostanie nadal przy Prusach i
że nowy sejm doczeka się rewizyt traktatu wersalskiego.
Rocznie 3 miliardy marek w zlocie. .
W sprawie odszkodowania wojennego podaje „Dai
ly Mail“ wiadomość, według której rząd angielski
przedłoży paryskiej konferencyi ministrów nowy pro
jekt co do spłacenia długu wojennego przez Niemcy
Projekt ten przewiduje raty roczne w wysokości 3 mi
liardów marek w zlocie.

Krwawe demonstracye w Berlinie.
Przy komunistycznych dęmonstracyach berlińskich
komunistów, urządzonych z okazyi rocznicy śmierci Lieb
knechta i Róży Luksemburg, przyszło w ubiegłą so
botę do krwawych wypadków. Pó olbrzymich wiecach
ruszyli wiecownicy w pochodach ulicami stolicy. Od
dział młodych zapaleńców przedarł się przez kordon
posterunków policyjnych i podążył ulicą pod Lipami.
Policya starała się cofnąć demonstrantów, lecz bez skut
ku. Oddano kilka strzałów, raniąc jedną osobę ciężko,
kilka innych osób lżej. Następnie rozpierzchli się de
monstranci na wszystkie strony. Obecnie panuje %
Berlinie spokój.
ZAGRADICA.

Francuskie ulgi dla Austryi.
Prasa wiedeńska donosi, że rząd francuski skłonny
| w pewnej mierze spokój w kraju. W każdym razie od- *•
i dzielne głosowanie utrudni wybuch wszelkich krwa- ś jest udzielić niemiecko-austryackiej republice pożyczki
wych zamieszek na G. Śląsku.
. i w kwocie 150 milionów franków, jeżeli parlament uj Niemieckie partye polityczne do Międzysojuszni- j . chwali odpowiedni wniosek. Kwota ta byłaby użyta
na zakup artykułów żywności, surowców dla przemy
!
esej Komisy!.
słu, alzackich soli potasowych itd. Oprócz tego Frań
|
Niemieckie partye polityczne wysłały dnia 7. b. m. !
g podanie do Międzysojuszniczej Komisy! w Opolu, w i cya ma się rzekomo zrzec 100 tysięcy ton węgla, z ilo
| którem zwracają się przeciwko obecnym stosunkom bez- i ści jej przypadającej z Górnego Śląska, na rzecz Aui pieezeństwa na G. Śląsku. W podaniu tern przytoczo- i stryi. Warunkiem otrzymania tych ulg przez Austryg
| no nąsamprzód urzędowe oświadczenie Komisy! z dnia \ jest uporządkowanie swoich finansów i stanowcze
oświadczenie się przeciwko połączeniu się z Niemcami.
H. lutego 1920 r., zawierające zapowiedź nowego s
Kcnferencya Rady Najwyższe] 25 stycznia.
okresu wolności i sprawiedliwości. Tymczasem po I
l upływie blisko 12 miesięcy niebezpieczeństwo w obwo- \
Londyn, 17. stycznia. „Evening Standart“ do
j dzie plebiscytowym wzmogło się w sposób zastrasza- j nosi, że konferencya Rady Najwyższej odbędzie sigl
8 iacy. Bandytyzm jest panem położenia i nic go już ni« - 25. stycznia w Paryżu.

— (Z ruchu w towarzystwach.) W ubie
głą niedzielę urządziła Polska Kongregacya Maryańska
z parafii św. Barbary zabawę, z której każdy zapewnie
odniósł bardzo miłe wrażenie. Pomimo, że sztuka była
już znana publiczności, sala była przepełniona. Młode
aktorki popisały się doskonale i pokazały, że można
bardzo dobrze pogodzić pobożność i cnotę z dobrą
i użyteczną zabawą, za co im też publiczność nie ską
piła swych hucznych oklasków. Do podniesienia uro-

czystego nastroju, jaki panował na sali, przyczynrh sk
też obecność naszego przewiel. Duchowieństwa, która
mimo przemęczenia po odbytej kolendzie i pracy w in
nych towarzystwach zaszczyciło nas w komplecie swoją
miłą obecnością. — Przy końcy przezacny ks. Mende,
prezes Kongregacyi, przemówił w serdecznych słowach
do zebranych, winszując Kongregacyi nowego rozma
chu i pomyślnego rozwoju w Nowym Roku. Mówca
wskazał na dzisiejszą* potrzebę uczciwej i zdrowej za
bawy, której młodzież koniecznie potrzebuje; zabawy,
któraby nie tylko rozweselała, ale także budowała,
wzmacniała w dobrem i uszlachetniała serca. Gorącym
apelem zwrócił się mówca do młodzieży, by porzuciła
wszelkie względy ludzkie i garnęła się pod sztandar
Maryi. — Wszystkim gościom i przyjaciołom, zwłaszcza
zaś przewiel. Duchowieństwu za udział serdeczne „Bóg
zapłać!“
Parafianka.
Chorzów. (Korespondencya.) W środę,
12. bm. odbył się w Chorzowie o godz. %5 wieczorem
wspaniały wiec kobiet. Zebrało się przeszło 1000 nie
wiast. Po zagajeniu wieca przez p. Sojkę zabrała głos
panna Sojkówna, która w pięknych słowach rozwo
dziła się o terażniejszem położeniu saszem. Zebrani
podziękowali hucznymi oklaskami smm. referentce. Na
stępnie przemawiali pp. Kużma i Sojka. Ku końcu
uchwalono jednogłośnie rezolucyę przeciw głosowaniu
emigrantów, na których przybycie zebrani się nie zga
dzają i proszą o odebranie im prawa do głosowania.
Rezolucyę tę wysłano do generała Le Ronda. Tak sa
mo uchwalono rezolucyę przeciw obelgom na naszego
komisarza plebiscytowego W. Korfantego i jednogłośnie
wyrażono mu zupełne zaufanie i przyrzeczone mu
wierność, ażeby na przekór Niemcom odniósł on z lu
dem polskim jaknajświetniejsze zwycięstwo. Wspaniały
ten wiec zakończono o godz. 7.mej wieczorem.
W i erny Górnoślązak.
Katowice. (W sprawie Sierocińca Pol
skiego.) Komitety lokalne nie potrzebują od nas
specyalnych legitymacyi, jeżeli się składają przynajmniej
z trzech osób. Za legitymacye służą nasze publikacye
w gazetach. Prosimy jednak, by nam wszystkie komi
tety lokalne doniosły natychmiast swoje adresy, abyśmy
tam nie wysyłali daremnie swoich kolektorów. Tylko
poszczególne prywatne osoby potrzebują legitymacyi,
albo od komitetów lokalnych, lub od nas. — Wszyst
kich ofiarodawców prosimy, ażeby się dokładnie prze
konywali, czy ich ofiary wpłynęły do Komitetu Cen
tralnego.
Składek wpłynęło na ręce moje: Kółko oświatowe
Kochłowice 29 mk., FI. Kotusz, Czekaj 10 mk., Lista
26 a, Mikołów 554 mk., Lista 32, Mikołów 461 mk.,
W Wrodarczyk, Radzionków 100 mk., M. Zmarzła, Gło
gówek 100 mk.
Ks. Jarczyk.
Krasowy w Pszczyńskiem. (Statystyka ko
ść i e 1 n a.) W naszym nowym kościele usłyszeliśmy
drugi rocznik statystyczny. W roku 1920 było podług
ogłoszenia: chrztów 143 (nieślubnych 4), ślubów we
selnych 56, pogrzebów 87, dzieci do pierwszej Komu
nii świętej 113, spowiedzi wielkanocnej 2009, Komunii
św. przez cały rok 32 414, chorych zaopatrzono 164.
Ligota w Rybnickiem. (R e z o 1 u c y a.) Zebrani
Polacy z Ligoty, Paruszowca i okolicy uchwalili w
sprawie podejrzanego morderstwa, którego ofiarą padł
rzekomo Lotar Salzbrunn, rektor z Ligoty — na zebra
niu, zwołanem w dniu 9. b. m. z poręki wydziału 18-tu
towarzystw, należących do gminy Ligoty, jednogłośnie
przyjętą następującą rezolucyę:

— Niech się pan na mnie nie gniewa, przepraszam
szepnęła.
DA
WYŻYDACH.
Nazajutrz spotkali się znowu, ale już nie na ścieżce.
Przechodził rzekę po lodzie, prostując sobie drogę do
szklarni, leżącej wśród ogrodów za rzeką. Była to nie
POWIEŚĆ
dziela i lód pokryty był dziatwą i młodzieżą na łyżwach.
—o—
(Ciąg dalszy).
Wśród tej rzeszy była Eiźunia i miała saneczki.
Spotykając, witała go dygiem, i „dzień dobry“ mówiła
Ciągnął je chłopak siedmnastoletni, ślusarz, Franek Si
srebrnym głosikiem, podnosząc nań oczy ciemno-brunatkorski, a opodal łyżwował Dyzma ze Skinem, ścigając
ae, bardzo piękne przy złotych włosach i bladawej cerze.
się i strojąc różne figle wśród śmiechu i żartów.
Oczy te wyrażały ciekawość, prostotę, dziecięcą praw
Przed panem dyrektorem otwarto drogę, i zapano
dę i czystość. Raz spojrzał w nie, i zdało mu się, że
wało chwilowe, posępne milczenie.
dziecko mu wskroś duszy patrzy. Odtąd spojrzenia uni
Każdy unikał jego wzroku, każdy mu z drogi się
kał.
usuwał, każdy go się lękał, tylko Eiźunia spojrzała na
Raz przecie przemówili do siebie.
niego jasno i uśmiechnęła, jak do dobrego znajomego.
— Dzień dobry! — rzekła jak zwykle, a potem bez
Wtedy Rudolf znowu pożałował, że jej nie dał sa
żadnego wstępu: — Pan mi może pozwoli tych saneczek,
neczek.
które stoją we młynie. Ja nie połamię.
W fabryce pierwsze wrażenie powrotu Kryszpinów
Zdziwił się i nie zrozumiał na razie.
ucichło. Zda się zleli z szarą masą roboczą i wsiąkli w
— Czego chcesz? Jakich saneczek?
nią bez śladu. Cóż zresztą znaczyć mogli na swych nizWskazała po za siebie na młyn, i drepcząc obok nie kich posadach?
go, tlómaczyła:
Pewnego dnia przecie Rudolf się zdziwił, przegląda
— W tej zamkniętej połowie stoją saneczki. Widzia jąc listy fabryczne. Znalazł list pieniężny z pięćdziesię
łam przez okno. Babunia mówi, że one pańskie.
ciu rublami na imię Stanisława Olekszyca w Warszawie,
— Więc cóż?
z nazwiskiem wysyłającego: Dyzma Krzyszpin.
— Gdybym miała saneczki, tobym w niedzielę niemi
Było to tak szczególne, że aż zawołał Skina.
Woziła po rzece Marynię państwa Balcerów, a mirieby
— Co to znaczy? Kryszpin rozporządza tylu pienię
woził Janek Skowroński.
dzmi?
— Obejdzie się — mruknął.
— To składka, — wyjaśnił Skin. — Namówił nas do
Nie zrozumiała bo spytała:
■ założenia wspólnej czytelni.
— Więc można je wziąć?
Rudolf brwi zmarszczył.
— Nie, — odparł lakonicznie, chociaż mu ua razie
— I talii błazen jest na jej czele! Winszuję!
przykro było odmawiać dziecku, ale przecie nie pójdzie
— Ala w Warszawie kolegę, który służy u pana
sam dawać tych saneczek, ani polecenia podobnego wy Schulza w fabryce machin. On to załatwi w księgardać nie sposób w kantorze.
i niach. Ufamy zresztą Kryszpinowi.
Elźunia podniosła nań zdziwione oezy, smutna, mil— Winszuję! — powtórzył z pogardą Rudolf, rzuczala ¿indis i iak’»®r odczuwała, lego prxykroáó.
1 eaiac niechętnie list na stos*

Tego samego dnia Dyma Kryszpin został przemie
szczony na posadę pomocnika mechanika, Franek na ter
minatora ślusarskiego. Zwierzchnikom ich, Niemcom,
wydano polecenie, aby chłopcom nie pozwolono próżno
wać.
Rudolf był pewien, że rozkaz podobny, bezprawny,
wywoła protest ze strony Dyzmy, że ujrzy go w kan
torze i będzie miał sposobność zbesztać za czytelnię.
Mylił się jednak. Następnego dnia już zastał Dyz
mę w sali warsztatów, noszącego za swym Niemcem na
rzędzia, spełniającego rozkazy, jak uciechę, a Franka ze
zwykłą łagodną twarzą przy warsztacie ślusarskim, zno
szącego w milczeniu wymysły majstra.
Tiede zaś wskutek straty pomocnika, którego polu
bił jak syna, .klął dyrektora za oczy, a w oczy patrzał
nań, jak na wilka.
Przyszły paki książek i rozeszły się po fabryce.
Były to książki poważne i specyalne, trochę podróży
swojskich powieści, arcydzieła poetów. Rozeszły się, po
dobały, i znów Dyzma wystał pięćdziesiąt rubli na cza
sopisma.
Fust powiadomiony o tern, pomimo krytyki pasierba,
pochwalił.
— Niech czytają i myślą, i owszem. I dla nas prze
cież książka i gazeta stanowią odpoczynek i zabawę.
— Obchodzili się dotychczas bez tego. Nie brak im
pieniędzy widocznie.
— Tern lepiej. Nędza nie doskonali. Obchodzili
się, bo im nikt tej myśli nie podał.
Czasopisma zaczęły przychodzić, roznosić między tę lu
dność kilkutysięczną, zapleśniałą, zacofaną, nowe odkry
cia, nowe wieści, budzić zajęcie, rozszerzać horyzont po
za ciasny obrąb Holendrów i maszynowej pracy.
Fust nic więcej o tej sprawie nie mówił, ale pewnego
dnia zatrzymał się w foluszu, gdzie mechanik coś narzą
dzał i fukal na Dyzmę, że mu nie dobrze Rodaje
iCiag dalszy uastauii.
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— W sprawie głosowania. Artykuł 4-ty regu
laminu dla plebiscytu na Górnym Śląsku przepisuje, że
każda osoba głosować będzie w tej gminie, w której
miała swoje stałe miejsce zamieszkania w dniu 1. pa
ździernika 1920 r. Prócz tego przepisuje artykuł, 23 te
goż regulaminu, że osoby, które po 1-ym październiku
1920 r. zmieniły swoje stałe miejsce zamieszkania, s a me jak najszybciej się o to starać powinny,
by zostały wpisane w gminie, w której w owym dniu
miały swoje stałe miejsce zamieszkania.
Zwraca się uwagę publiczności szczególnie na wa
żność owych przepisów regulaminowych.
Bytom.
(O bezpieczeństwo publi
czne.) Tutejsza władza policyjna ogłasza, że w inte
resie bezpieczeństwa publicznego będą odtąd wieczo
rem i nocą przeciągały ulicami miasta, także Miejskiej
Dąbrowy i Frydenshuty, patrolki policy! miejscowej i
kołowe patrolki strzelców alpejskich. Patrolki te mogą
żądać od przechodniów okazania wydawanych obecnie
kart legitymacyjnych. Wzywa się publiczność, aby bez
wahania i oporu legitymacye pokazywała, gdy patrolki
tego zażądają.
Brzeziny.
W dniu św. Trzech Króli urządziło
Tow. gimnastyczne „Sokół“ z Tow. śpiewu „Cecylia“
wspólną kolędę. Przy pięknie ubranej choince zebrała
się nasza młodzież i ojcowie z dziatkami swemi na salę
p. Dziwokiego (dawniej Potyka), aby pieśniami i deklamacyami uczcić ten czas Bożego Narodzenia i po
kazać naszym dziatkom, jak nasi przodkowie postępo
wali. Prezes Tow. „Sokół“ przywitał wszystkich i kilka
słów przemówił do zgromadzonych. Następnie odśpie
wano wspólnie pieśń: „W żłobie leży, któż pobieży“.
Nastąpiły śpiewy, deklamacye i odebranie sztuki: „Pol
ska już wolna“, w trzech aktach. 8-letni chłopak Aloj
zy Nierobiś, który bardzo pięknie deklamował, jak i
7-letni chłopak Alojzy Pyrsz z 8-letnią dziewczyną An
ną Sigmund, którzy grali bardzo pięknie swe role w
drugim i trzecim akcie, wzbudzili ducha narodowego
w ludności, pokazali i dali przykład, co to znaczy pol
ska szkoła, czyli polskie wychowanie. Po deklamacyi
druha naczelnika otrzymali młodociani członkowie po
darki i nagrody, którzy pilnie na ćwiczenia uczęszczali.
Na koniec wystąpili członkowie młodociani Tow. gimn.
„Sokół“ w swym narodowym stroju, odśpiewawszy
pieśń narodową. Tak i druh prezes dziękował wszyst
kim zebranym serdecznie za liczne przybycie i wytrwa
łość, Kółku śpiewackiemu, jak i amatorom i amator
kom a przeważnie tym rodzicom, którzy dziatki swoje
posyłają na ćwiczenia. Zakończyliśmy ten wieczorek
gwiazdkowy pieśnią: „Mędrcy świata monarchowie“.
Obecny.
Chropaezów Dwór. Do komitetu parytetycznego
wchodzą ze strony polskiej: Ig. Kandora, Józef Sosna,
Alojzy Paszek, Aug. Matusik i Górnik Jan. Ze strony
niemieckiej: Weinhold Eduard, Morawiec Ignacy, Stry
czek Teodor, Siania Fr. i Filia Anton. Uprasza się
szan. obywateli Chropaczowa (dworu) o odpowiednie,
tylko na szczerej prawdzie polegające informacye po
wyższych członków komitetu parytetycznego.
Komitet parytetyczny.
Frydenshńta. (Rocznica.) W dniu 30. sty
cznia przypada pierwsze rocznica bolesnej śmierci na
szego niezapomnianego druha Piotra Niedumego, któ-
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ry pad) ojiara opryszków. W tym dniu odprawiona
będzie w kościele tutejszym msza św. za duszę zamor
dowanego. Wieczorem uświęcą towarzystwa nasze smu
tną tę rocznice poważnym uroczystym obchodem. Po
czątek wieczornicy o godz. 6. Rodacy ! Nie zapomi
najcie także o pozostałych po ś. p. Niedurnym !
Król. Huta. (Przykre wspomnienie.)
Było to w jednej z tysięcy szkół na północnej części
planety, zwanej ziemią w roku Pańskim tysiącdżiewięćset i coś. Nadeszła gwiazdka, a z nią .miłe i niemałe
niespodzianki dla dziatwy szkolnej. W szkole rozda
wano ubranka. Stosownie do metody pruskiej nie wy
starcza samo ubóstwo rodzinne, trzeba być koniecznie
„deutsch“, bo „der Herr Rektor hat gesagt: Die Polen
kriegen nischt“ — zapowiedział uroczyście nauczydelj
Z twarzyczką rozpromienioną wychodzą dzieci po ko
lei z ławek, by z rąk nauczyciela odebrać, co im niem
czyzna a właściwie „Dzieciątko“ na gwiazdkę przynio
sło. Na miejscu została maleńka dziewczynka, która
patrząc obojętnie na to, co się w szkole działo, nie
mogła brać udziału w ogólnej radości uszczęśliwionych
towarzyszek. Com zawiniła, że mnie „Rektor“ tak upo
śledza ? Dlatego, żem Polka, już nie mam prawa do
gwiazdki ? Czy to zbrodnia, być Polką ? Badawczy
wzrok nauczyciela padł na upośledzoną i z praw wy
zutą dziewczynkę.
Nauczyciel, wywołując maleńką
przed katedrę, i kładąc gotową odpowiedź w usta,
pyta: „Aber du bist doch deutsch, nicht wahr?“ —
„Nein, ich bin polnisch“, odpowiada krotko i stanow
czo mały urwisz. „Nu, geh mal nach Hause, und frag
die Muttel, wie du eigentlich bist ?“ nalega nauczyciel.
Maleńka zrozumiała wszystko; tylko jedno słówko a...
może mieć ubranko; Z miną tryumfalną przychodzi
nareszcie mały urwisz do szkoły i zapytana o pocho
dzeniu, odpowiada z główką podniesioną i z pełną
świadomością odniesionego zwycięstwa nad rektorem
i nauczycielem: „Die Mutter hat gesagt: Sie können
sich das Kleid behalten, und ich bin doch polnisch I“
— Takich małych, takich dzieci więcej!
— (Plan wykładów Uniwersytetu Lu
dowego.) Dnia 18. stycznia br. Konrad Wallenrod
— Adama Mickiewicza. 25-go stycznia: Niebieska Komedya — Zygmunta Krasińskiego; 1-go lutego: Reli
gia i jej obrzędy u żydów; 8-go lutego: Henryk Sien
kiewicz; 15-go lutego: Prawo cywilne (Rodzice i dzie
ci); 22-go lutego: Prawo i etyka u żydów; 1-go mar
ca: Szkoły ekonomiczne; 8-go marca: Anhelli — Ju
liusza Słowackiego; 15-go marca: średniowieczny pro
ces karny; 22-go marca: Młoda Polska w literaturze.
Początek III semestru dnia 18. stycznia 1921 r. Wykła
dy odbywać się będą dwa razy w tygodniu, każdy
wtorek i czwartek punktualnie o godz. 7-mej
wieczorem, w auli wyższej szkoły żeńskiej (Cäcilienlyceum) przy placu Moltkiego. W wszystkie czwartki
wykłady za pomocą obrazów świetlanych. Wstępne za
jeden wieczór 1 mk. — O jak najliczniejszy udział w
każdy wtorek i czwartek prosi
Al. Piec, dyrektor lokalny.

Pan Erich Salzbrunn, nauczyciel z Paruszowca,
syn w tajemniczy sposób zamordowanego Lotara Salzbrumia. rektora miejscowej szkoły powszechnej, wysto
sował dnia 23. grudnia r. ub. do wszystkich górnoślą
skich piśmideł nam wrogo usposobionych własnym
podpisem zaopatrzoną skargę publiczną, umieszczoną
w fermie olbrzymiego inseratu, w którym usiłuje w
iście pruski sposób czynić okropne zarzuty przeciwko
rzekomym duchowym sprawcom owego zagadkowego
zamachu, do którego, poza p. komisarzem Korfantym,
księżmi i gazetami „wielkopolskimi“, przyczynić się
■mieli owi nieliczni i w uczciwy sposób pracujący na
uczyciele „wielkopolscy“, i wszyscy agitatorzy i praco
wnicy spokojni — szczególnie z Ligoty i okolicy.
Ponieważ owe oszczercze, bo tuczem nieuzasadnione
i ze złej woli pochodzące oskarżenie publiczne szcze
gólnie nas, Polaków z gminy Ligoty, bezpośrednio do
tyczą, przeto podnosimy niniejszem wszyscy członkowie
i członkinie miejscowych towarzystw w liczbie 2500 w
obliczu całego świata płomienny protest, skierowany
przeciwko tym, którzy go ułożyli i w paszkwilach hakatysłycziiydi umieścili i zaznaczamy, że naciąganie
krwi zmarłego ojca przez własnego syna do prostej
ągitaeyi plebiscytowej jest — łagodnie się wyrażając —
najpotworńiejszem, w dziejach ludzkości nieznanem,
łajdactwem.
Chcąc, aby, nam wprawdzie ’za życia wrogo uspo
sobiony" rektor spokojnie odpoczywał, wstrzymujemy
się, jako wierni katolicy od szczegółowego i na licztiych faktach opartego uzasadnienia wzwyż wymienio
nego i jednogłośnie przyjętego protestu. Stwierdzamy
tylko, że.w sierpniu r. ub. w dniach samoobrony pol
skiej nikt z Polaków rektora nie napadł, nie znieważył
^śmiercią nie groził, że on już kilkakrotnie według je
dnolitych orzeczeń naszych dzieci, W klasie I. kategory
cznie oświadczył, że .w tej. chwili, w której zauważy,
że Śląsk Górny jest przez niego tak strasznie znienawi
dzonej Polsce' przyznany, się natychmiast powiesi lub
zastrzeli, stwienlzamy jeszcze, że on już trzy dni . przed
tym prawdopodobnie samowolnie wywołanym zama
chem rozkazał swym podwładnym nauczycielom ćwi
czyć, widocznie na jego pogrzeb przeznaczoną pieśń
pogrzebową, którą również w swej klasie Wćwiczył' i
w dniu swego rzekomego zamachu (tj. dnia 20. grudnib r. ub.) pieśń tę w spójnie po dwie klasy razem w
obecności rektora przećwiczono.
Wobec tego upadają wszelkie, przez syna jego, Eri
cha SalzbrunM z palca wyssane zarzuty, mające li tyl
ko na eetii zbrodnie i zamachy odwetowe i oczernianie
Polaków w cerach Kctnisyi Międzysojuszniczej.

Dlatego, chcąc w przyszłości podobnym terorystyęznym występom publicznym zapobiec, wzywamy usil
nie Międzysojuszniczą Komisyę Plebiscytową i Rządzą
cą, ażeby Erich Salzbrunn, który tern samem już i tak
bardzo nadwątlone resztki względnego zaufania nasze
go postradał, został z terenu plebiscytowego natych
miast wydalony.
Za Wydział 18-tu towarzystw miejscowych
Teofil W i 11 a, prezes,
Ligota, poczta Paruszowiec, pcw rybnicki.

Brzezie w Raciborskiem. (Z ruchu naro
dowego)- Mimo, że powiat raciborski leży już
prawie u zachodniej granicy obecnej naszej prowinęyl i że po niego tembardzkj wysuwają się drameżne pazury teutońskie, akeya nasza i to nietylko
plebiscytowa ale i oświatowa i kulturalna, rozwija
się nadzwyczaj pomyślnie. Ogromnem w niej uła
twieniem a zarazem przesłanką, na której można
rokować naprawdę wspaniałą przyszłość jest fakt,
że znajdują się liczni w naszym powiecie ludzie,
którzy przejęci czystym, płomiennym patriotyzmem
i zrozumieniem epokowej chwili nietylko żę potra
fią sami sprostać wypadkom, ale owszem są w sta
nie chwycić w ręce ich ster i prowadzić swych gór
nośląskich współbraci do lepszej wymarzonej doli,
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Pierwsza po nowym Roku niedziela była znów je
dnym z tego dowodów. Staraniem towarzystwa
śpiewackiego «Jutrzenka« w Brzeziu a szczególnie
pp. Józefa Segeła i Józefa Jędrzejczyka odbyło się,
tamże przedstawienie przeplatane śpiewami i deklamacyami. W pierwszej sztuczce p. t. »Spalona Róz
ga. która swą życiową prawdą wywarła zapewne
wielki wpływ na naszą młodzież, wybił się autor
w roli chłopca, ojciec był również bez zarzutu, nato
miast służącej brakło cokolwiek tycia.
Drugim wyśmienitym punktem programu była przyjęta ogólnym aplauzem jasełka: „Boże Narodzenie“ w
trzech aktach, ułożona przez p. Segeta z Lubomi. O
samej sztuce powiemy tyle, że była śliczna. W nadzwy
czaj barwnych obrazach przedstawił autor Narodzenie
Chrystusa. Potrafił także połączyć sceny pełne powagi
i wzniosłości z scenami pełnemi humoru i werwy. Co
do gry dobrym był p. Myśliwiec w roli Kuby i naczel
nik pasterzy, ten ostatni tylko zarnało zwracał się do
publiczności. Amatorzy, grający role Heroda (p. Jędrzejczyk Alojzy), Józefa (p. Fiołka Józef), Maryi (p.
Pólakówna), sumienia (p. Liszkiwna) i djabja, wspa
niale wywiązali się ze swego zadania i słusznie zasłu
żyli na huczne oklaski. Jednemu mędrcowi ośmielimy się
zwrócić uwagę, że i ludzie mądrzy "zasami mówią też
głośniej.
W trzeciej jednoaktówce: „Zupa migdałowa“ świę
cili tryumfy rodzeństwo Hurscy z Zabełkowa. Bajeczną
była mała Nisia szczególnie przy wyławianiu migdałów
z olbrzymiej wazy zupowej. Ostatnia sztuka p- i. „Mo
dlitwa wysłuchana“ podobała się również, zwłaszcza
dzieci były wyśmienite, podczas gdy ruchy matki, szcze
gólnie branie się za boki, trąciły często trywialnością.
Pisząc sprawozdanie,
mie, wypada podziękować za kie
kie-
rowanie" śpiewem p.I. Antoniemu Hurskiemu i wspo
wspo-
mnieć o dziewczynce (p. Małkcczćwna) deklamującej
przy żłóbku wierszyk o sierotce, która tak się nim
przejęła i z takim uczuciem go wypowiedziała, że do
łez potrafiła wzruszyć całą Salę.
Sądzimy, że i piękne sowa p. Macieja Miki z. Lu
bomi przysporzą wielu członków „Jutrzence“, co bę
dzie nową kartą w rozwoju tego ruchliwego i rzeczy
wiście spełniającego wytknięte sobie zadania Towarzy
stwa. Kult piękna, zamkniętego czy to w martwej for
mie czy też w żywem słowie, rzućonem ze sceny i w
pieśni, uszlachetni dusze naszych rodaków i wznieci
uśpione ukochanie skarbów naszej mowy nowym i ja
snym zapałem.
Opól©. (Teatr polak i.) Dnia 17. stycznia
ukaże się na scenie teatru miejskiego w Opolu ulubio
na, ciesząca się na wszystkich scenach Górnego Śląska
olbrzym km powodzeniem sztuka ludowa „Kościuszko
pod Racławicami“ Anczyca, wykonana przez zespół
„Teatru Górnośląskiego“ pod dyrekcją Henryka Cepnika. Dekoracje i kostjumy historyczne projektował ar
tysta malarz Artur Swinarski. — Po raz drugi zabrzmi
polski język na scenie opolskiej. Pobliczności opolskiej
jeszcze dobrze tkwi w pamięci poprzednie przedstawie
nie „Teatru Górnośląskiego*: „Damy i Huzary“. Po
powodzeniu, kłćrem się cieszyła ta wesoła komedya
Fredry, należy się spodziewać, że i „Kościuszko“ sztu
ka narodowa wzbudzi w kołach polskich należyte za
interesowanie.
Warszawa. (Wiec.) Polacy, mieszkańcy stolicy,
zebrani na wielkim wiecu dnia 9. stycznia w szeregu
rezolucyi postanowili wytężyć wszystkie swe
s i ł y, by rodakom Górnego śląska dopomódz do zwy
cięstwa przy plebiscycie, a zarazem pod adresem braci
Górnoślązaków powzięli następujący uchwałę: Obroń
com prastarej dzielnicy piastowskiej, braciom naszym,
broniącym od wieków skarbów ducha -polskiego i
odziedziczonego po ojcach dobytku narodowego, tym,
którzy sami zdołali utrzymać i obronić aż do chwili
wyzwolenia ojczyzny, temu ludowi G. Śląska zasyłamy
wyrazy podziwu, wdzięczności i miłości braterskiej.“
Podp. Przewodniczący wiecu Bolesław Zajączkowski.
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ROZMAITOŚCI.
* Nowe odkrycie.
Inżynier francuski Loth •
przedstawił niedawno akademii nauk ścisłych nowe .
odkrycie, mające olbrzymią wagę dla żeglugi. Od
krył on bowiem kabel świetlny i wydający dźwię
ki, który pozwala statkom we mgle oryentować się
na morzu i dopłynąć do portu. Kabel ów przebie
gają nieustannie prądy zmienne, wytwarzając woko
ło pole magnetyczne. Każdy okręt zaopatrzony bę
dzie w przyrząd notujący emisye elektryczne kabla
wskazującego drogę. Każde oddalenie się od kabla
wskazane będzie natychmiast przez przyrząd okrę
towy. W- ten sposób okręt regulować będzie mógł
drogę swoją obserwując wskazówki przyrządu. Mi
nister marynarki francuskiej obecny na zebraniu postaowił już w najbliższym czasie założyć owe ka
ble we wszystkich portach francuskich. »Matin«
wspomina nawet o projekcie przeprowadzenia po
dobnego kabla przez cały kanał La Manche.
Nakładem i czcionkami „Katolika“ spółki wydawniczej z ogr.
odpowiedzialnością w Bytomiu. — Redaktor odpowiedzialny:
Franciszek Godula w Bytomiu.

SPRAWY TOWARZYSTW.
Chorzów. W czwartek, 20-go stycznia 1921 r.
o gödz. 'ś-ąS-tej po południu na sali p. Kałuży odbędzie
się wiec robotniczy. Prosimy wszystkich, żeby się jak
najliczniej stawili. Sprawy nader ważne. Będzin dwóch
referentów.
Zarząd.
Baczność! Maszyniści fedrunkowi filjj Bytomskiej
Z.. Z- P. W czwartek, dnia 20-go stycznia o godz. 3% po
południu odbędzie się we zwykłej sali zebranie. O jak naj
liczniejsze przybycie wszystkich członków uprasza Zarząd.
Chropaczów. To w. Polek ma zebranie we. czwartek,
dnia 20-go stycznia o godz. 5-tej na sali p. Sprusa. Zarząd.
Zaborze. Zebranie Tow. Polek odbędzie się w czwar
tek, dnia 20-go stycznia b. r. o godz. 4-tej po południu na
sali p. Herzl a w Zabór zu wsi. Z powodu bardzo ważnycł,
spraw uprasza się o liczne przybycie
Zarząd.
&4CZNOŚĆ
/ KOLPORTERZE.'
Za przykładem innych zawodów i stanów I my agenci
i kolporterzy pomyśleć musimy o zorganizowaniu się. W .
tym celu odbyło się w niedzielę 2-go b. m. zebranie, na którem założono: Związek agentów i kolporterów z siedzibą
w Bytomiu. Celem Związku jest staranie się o materialny
dobrobyt, obrona prawna i budzenie oświaty pomiędzy zwo
jem! członkami. W niedługim czasie powstaną filie tego
Związku w Bytomiu, Katowicach, Zabrzu i o ile to będzie
potrzebne jeszcze w dalszych miejscowościach. Członkiem
może zostać każdy agent, kolporter i roznosicie! gazet, taksamo kobiety, o ile jest Górnoślązakiem. Polakiem i stoi na
zasadach chrześciańskich, bez względu na to, czy ma ga
zety polskie czy niemieckie.
Zgłaszać prosimy się do następujących członków Za
rządu :
Z powiatu Bytomskiego u pana Niederlińskiego Jana
w Lipinach.
Z powiatu Tarnogórskiego u pana Cichowskiego Piotra
w Radzionkowie.
Z powiatu Zabrskiego u p. "Musióla Franciszka w Biel
szo wicach.
Z powiatu Katowickiego u p. Kośnjka Józefa w Siemia
nowicach.
Z powiatu Gliwickiego u p. Matka Jana. w Szobiszowicach.
. Z innych powiatów można się zgłaszać piśmiennie u
prezesa Jana Niederlińskiego, Lipiny, ulica Floriań
ska nr, 7.
Wstępne wynosi 1 markę. Następne walne zebranie od
będzie się jeszcze w styczniu. Czas i miejsce będzie ogło
szone w gazetach. Szczęść Boże!
Józef Niederltóskl.
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Maszyny do pisania
01

pod dyrekcją fiesiryka Celnika.

A

„Commercial^

pod dyrekcją Henryka Cepnika.

0 W poniedziałek, dnia 24. stycznia o godz, 7, wlecz. X z kaźdem pismem do dostarczenia. Cena 3500 mk.
3 lata gwaraneyi.
0
w teatrze miejskim w Katowicach.
0
WIKTOR GOWIK, Bytom
i
Kościuszko
i
ulica Koszarowa (Kasemenstr.) 15.

I pod

W czwartek, dnia 20-go stycznia rb. o godz. 7-mej
wieczorem w Świętochłowicach. w sali p. Fojeika

Damy

i

Huzary

Racławicami, f 635o6oob ob b oööbcoo

0 Obraz history czno-ludowy w 5 oddziałach i 7 obrazach. %
0
Napisał WŁADYSŁAW LUDWIK ANCZYC.
%
A W przedstawieniu feierte udziel ealy persons! Teatru Górnośląskiego Ä
ehór i orkiestra,
X
v Nowe dekoracje i kostiumy projektował ARTUR ŚWIN A RS KI.
T
Reżyserował Henryk Cepnik,
Kapela pod kierunkiem p. J. FYSZERA.

Komedja w 3 aktach Aleks. Fredry.
Stemple
kauczukowe i metalowe
Billom GJ5.

C. Kałuża,
%'?:
0 Bilety od 4—18 mk. do nabycia w księgarni 0
0 ^Górnoślązaka* i w dzień przedstawienia przy 0 Przeprowadzki '»“it?"“ i
AK
■ kast teatru l go.in.ie przed rozpoczęciem.
A
Spedycya do zagranioy. Agentura Póln. Loyd Bremen
"'
i
Szewcy na afiszach. * <»
A Wagony zbiór, z Wrocławia. Bremeny i Hamburga
Biuro tyik© Tarnogdrska szosa 27.

Reżyserował: HENRYK CEPNIK.
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Nowe dekoracje i kostjumy projekt.: Atur Swinarski.
——----------------- - ------------ ----------------- — --------------od 2 — 6 mk. do nabyća w Komitecie
ySlGłlg miejscowym w dniu przedstawienia przy
kasie godzinę przed rozpoczęciem.
zzzzzzz
Szczegóły na afiszach,
czzzzz

i

Początek o godzinie 7-mej wieczorem.

