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Czy równa sie X=Y!

Czyli czy „Ostmarkenverein“ były lest równym „Westmarkenverelnowi“ (Z.O.K.ZJI
Wybierając tak drażliwy temat, rzucą się
może przeróżne kanalje, męty społeczne, da
wniejsi hurrapatrjoci z pod znaku Berlina na
nas i zaczną może krzyczeć w Niebogłosy, że
jesteśmy separatystami, zdrajcami, germanami
itp.
Oj, nie panowie! — Zaraz dowody:
„Ostmarkenvereinie“ byli liziłapy, szowi
niści: karierowicze, zaprzańcy własnej naro
dowości, gryzipiórka, ludzie, którzy za pie
niądze krzewili dla zrobienia karjery niem
czyznę.
'
Żaden uczciwy Niemiec nie byłby wstąpił
do „Ostmarkenvereinu“, bo było to dla odra
zą, a każdy Polak patrzał na tego rodzaju
„krzewicieli“ niemczyzny z pogardą.
Znaleźli się tacy, któremi się rząd pruski
był posługiwał, sypiąc im pieniądze rządowe,
dawając im jaknajlepsze i jaknajtłustsze po
sady.
A co dziś robi tzw. Z. O. K. Z. czyli po nie
miecku „Westmarken verein“? — „Ostmar
kenverein“ pracował systematycznie, tajnie,
celowo, werbował takich, którzy byli podda
nymi zupełnie rządowi pruskiemu. Zaś do Z.
O. K. Z. wstępują przeważnie ludzie, którzy
nigdy nie byli Polakami, ale osiągnąwszy „le
gitkę“ tejże organizacji, krzyczą na zewnątrz,
udawając Polaków a gdyby znowu nadarzyła
się sposobność bez obawy kary, będą śpie
wali: „O Deutschland hoch in Ehren
Jest to robota tych ludzi podłością, blich
trem, udawaniem, tartufferją, hypokryzją, obliczoną na efekt, na mydlenie ócz, na zewnę
trzne huligaństwo, bo kto był Polakiem, ten
nim zostanie do śmierci, a kto nim nie był, te
go już najmniej Z. O. K. Z. nim zrobi.
Kołtunerja, gałgaństwo, frazestowstwo,
karierowicze, niby — patryoci lub hyperpatrjoci, szowiniści gromadzą się pod znak Z. O.
K. Z., a miast przyciągać .do obozu polskiego
odstręczają większą część ludności od pol
skości.
Trzeba to było raz powiedzieć, mniejsza
o to, czy się owi Z. O, K. Z/owcy na nas gnie
wać będą lub nie.
Patentu na polskość od Z. O. K. Z. nie odebraliśmy ani też takiego nie uznajemy. To
też gwiżdżemy sobie na tych, którzyby nas o
antipańsiwowość posądzali, bo powiadamy
według niemieckiego przysłowia: „Die Vater
landsliebe, die ruht im Herzen, der Patriotis
mus, der ha engt zvm Fenster hinaus“, a twier
dzimy, że X nie równa się Y, bo to Y jest gor
sze, jak bvło to X, bo to Y nie przyciąga do
polskości lecz odstręcza,

Isi Puli—te Miii! et to Mile to Bei

który owa gazeta zamieściła za „Głosem G.
Śląska“ zarzucając posłowi Janickiemu życie
niezgodne z zasadami małżeńskiemi według
kościoła katolickiego. Poseł Janicki miał je
szcze tę czelność zaskarżyć ową gazetę, jak
też zaskarżył i „Głos Górnego Śląska".
Jednak mimo swej pewności wziął sobie
poseł Janicki adwokata, który jemu tyle po
mógł, co umarłemu kadzidło, bo świadkowie
stawieni z strony oskarżonego (chociaż się
nawet wszyscy nie stawili) zeznali więcej, jak
oskarżony potrzebował, a klasycznym świad
kiem contra Janicki była jego żona, z którą
żył lat 16, ma znią czworo już dosyć letnich
dzieci, a zapoznawszy jakąś rozwódkę z jednem dzieckiem, doprowadził do zupełniej
niezgody małżeńskiej, mimo kilkakrotnych
upomnień z strony żony swej.
Poseł Janicki udawał wielkie niewinniątko
na rozprawie, ale zeznania świadków, których
oskarżony nie znał nawet, a szczególnie żony
Janickiego wzruszyły obecną na sali publi
czność do łez.
Nie pomogły wykręty posła Janickiego,
nie pomogły słowa obrońcy, który nawet w
toku rozprawy chciał przewodniczącego roz
prawy odrzucić, nie pomogły kalmunje, za co
zostanie poseł Janicki pociągnięty do odpo
wiedzialności, jaike rzucał poseł Janicki, na
świadka p, Kustosa, którego nawet p. Janicki
chciał odrzucić, to wszystko nic posłowi Jani
ckiemu nie pomogło.
Obrońca oskarżonego p, mecenas Dr, Bör
ner w krótkich ale dosadnych i dobitnych sło
wach scharakteryzował bezpodstawność skar
gi, a przeszedłszy do zeznań świadków pod
kreślił, iż świadkowie zeznali wszystko, o
czem całe Tarn, Góry wiedzą. P. Dr. Bomer
powiedział, czytując wierz pewien, który
brzmi mniej więcej, iż jeżeli jeden z jedną sie
dzi w izdebce, to nie modlą się „Ojcze nasz...“
Wyrok brzmiał:

Głos ludu głosem sprawiedliwości, a głos spra
wiedliwości to głos Boga. — Poseł Janicki po
łożony na obydwie łopatki przed Sądem w
Tarn, Górach. — Większej kompromitacji nie
trzeba, — Wyrok Sądu potwierdził, iż zarzuty
przeciwko posłowi Janickiemu były najzupełnie uzasadnione.
W ubiegłą środę, dnia 4-go marca 1925 r.
odbył się proces przeciwko redaktorowi jednej
z Tarn. Górskich gazet o obrazę posła Jani
ckiego, Podłożem tegoż procesu był artykuł,

żonego ..., uwalnia się od winy i kary, a koszta
ponosi oskarżyciel prywatny ... Więc poseł
Janicki wleciał aż pod uszy,
I ten człowiek był jeszcze w katolickim za
rządzie kościelnym, ten człowiek miał ponoć
mieć polecenie wygłosić wykład o życiu kato
lickiej rodziny, ten człowiek jeszcze śmie się
tytułować i być radnem miasta, posłem, być
czemś w rodzaju prowodyra w Z. 0. K. Z.? —
I ten człowiek zrobił to wszystko swej małżon
ce, swym już dosyć letnim dzieciąm?

J’accuse
II.
Na artykuł mój w nrze 19 „Głosu Górnego
Śląska“ milczą owe trzy czynniki, przeciw
ko którym podniosłem zarzuty.
Pytam się dalej:
1) Dla czego kryminalna policja i prokura
tor nie dementrowały notatki zamieszczonej
dnia 27. 2, w „Kurjerze Poznańskim“, chociaż
wystosowałem w sprawie tej list tegoż dnia
do Ekspozytury Pol. Śled. w Poznaniu?
2) Dla czego zwlekano z opublikowaniem
w prasie w sprawie tak ohydnego morder
stwa 11 dni, chociaż gdyby zginął bandyta lub
uciekł morderca jakiś, te same czynniki robią
to natychmiast?
3) Dla czego Ekspozytura nie odpowiada
na mój list z dnia 3. marca a Rektorat na mój
list z dnia 27. lutego br.?
4) Gzem chce kryminalna policja w Pozna
niu zakryć i poprzeć ślamazarność swoją, roz
poczynając śledztwo dziesięć dni po wypadku
a 9 dni po otrzymaniu właściwych poszlaków?
Sądzimy, iż tego rodzaju metody z strony
tych miarodajnych czynników nie zasługują
doprawdy na pochwałę, lecz przeciwnie na
potępienie, bo w państwie praworządnem te
go rodzaju ślamazarność dziać się nie śmie. —
Jeżeli organa sprawiedliwości są na oskarża
nie redaktorów, muszą też być i na ściganie
morderców a nie śmią grzeszyć ślamazamośćią wobec tak ohydnej zbrodni popełnionej na
człowieku przeszłości mezkazitelnej.
W to winien wkroczyć i minister spraw
wewnętrznych i minister sprawiedliwości, ażeby ukarać winne czynniki, które zaniedba
ły sprawę zaraz pchnąć na właściwe tory.
Jan Kustos.
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Wstyd, wstyd, wstyd! — Tarn. Góry winny to austriackich, którzy zielonego pojęcia nie mają
sobie wziąźć pod uwagę, a za p. Janickim pój o skomplikowanem tutejszem życiu.
dą, jego zwolennicy. Poseł Janicki winien
Napływ z innych dzielnic, jak wyżej wska
złożyć i mandat poselski i inne urzędy a to zano doprowadza Śląsk do ruiny.
zaraz!

Ku uwadze
,,Gaz. Lud.“ pozwoliła sobie na artykulik
prostujący nibyto nasze uwagi odnośnie do
znanych nam wywodów pana Bandrowskiego,
zaznaczając, że były to uwagi znanego polskie
go pisarza w sprawie ogólnych różnic dzielni
cowych nurtujących Polskę.
W interesie dobra tak ziemi Śląskiej jak i
całego Państwa Polskiego stwierdzamy pono
wnie, że zapatrywania pana Bandrowskiego są
całkiem mylne. Ludzie, znający stosunki ślą
skie mają zgoła inne wyobrażenie o Śląsku.
Pan Bandrowski radzi, że stosunki na Ślą
sku ulegną tylko wówczas zmianie na dobre,
gdy na Śląsk przybędzie możliwie jak najwięk
sza ilość Polaków z innych dzielnic Polski. —
Twego zdania był przed objęciem lud Śląski,
licząc na to, że przy braterskiej współpracy na
uczycieli i urzędników z innych dzielnic uda
mu się Śląsk spolszczyć w jaknajkrótszym cza
sie. Tymczasem praktyka wykazała coś wręcz
przeciwnego. Urzędnicy i nauczyciele z indzielnic, którzy formalnie zalali Śląsk, okazali
się nie jako bracia lecz jako dyktatorzy, po
myśleli oni najprzód o sobie i o swych rodzi
nach oraz znajomych, stwarzając jak najwię
cej — zupełnie zbytecznych posad, aby móc
zapewnić byt jaknajszerszym kołom z rodzin
i ze znajomych. Przybyli tu obszarpani i wy
nędzniali bez mebli i odpowiedniego ubrania
i zdołali — napotkawszy tutaj inną cywiliza
cję, w krótkiem czasie przyodział się iście po
europejsku. Aby czuć się tutaj swojsko, spro
wadzili na Śląsk całą falangę brudnych żydów,
z któremi z żyli się do dziecka — udzielając im
tutaj ojcowskiej opieki, ułatwiając im uzyska
nie mieszkań koncesji etc.
Sprawy narodowe traktowali całkiem obo
jętnie, a gdy który wstąpił do jakiego związku,
to tylko po to, aby tam wielką odgrywać rolę,
a nie nato aby służyć radą i przykładem. Z
niemcami zbratali się formalnie.
Ludność Śląska, której wysiłki pod wzglę
dem patrjotyzmu sparaliżowano, pozostawio
no samej sobie, nie troszcząc się wcale o ich
byt i najżywotniejsze potrzeby. Z posad wy
pierano jaknajwięcej sił miejscowych, mimo,
że przed objęciem uroczyście przyrzeczono im
pierwszeństwo. Zamiast zająć się upośledzo
ną przez Niemców ludnością tubylczą, której
zawdzięczają tłuste posady, po bratersku wy
toczono jej zaciętą walkę, uprawiając na ziemi
Śląskiej wstrętny separatyzm galicyjski na sze
roką skalę a gdy Ślązacy upominając się o swe
prawa, to krzyczą wniebogłosy, że to właśnie
'separatyści chcący oderwać Śląsk od Polski!
Gdy ślamazamością i niedołęstwem swem
doprowadzono do tego, że u nas zabrakło chleba rozpędzano tłumy właśnie tern wojskiem,
które ludność Śląska witała rok przedtem
owacyjnie — Owe czasy, dyktatura Schultisa
tkwią nam żywo w pamięci i przejdą do historji. Daremnie czeka się jeszcze dziś na polep
szenie bytu, a dziesiątki tysięcy najlepszego
robotnika i najdzielniejszego Polaka zmuszono
do szukania chleba za granicą. Dalsze dzie
siątki tysięcy głodują z rodzinami dziś jeszcze
oczekując napróżno zmiany na lepsze.
Lud. Śląski, któremu nigdy nie zabrakło
pracy i chleba dziś nędznieje, dzięki ślamazarności i niedołęstwu rządów byłych radców
PBrł 2

Handel" pońzlaiinii @ !l Miałeś
Dnia 1-go lutego t. r. został pewien urzę
dnik kolejowy z Chebzia do Katowic, zaś inny
z Katowic do Chebzia przesiedlony i mieli
między sobą pomieszkania wymienić. Ale jak
to bywa, jednemu się nie podoba wysoko, zaś
drugiemu nizko mieszkać. Z tej przyczyny by
chciał ten urzędnik z Chebzia jednego starego
urzędnika z jego rodziną, który ma żonę na
reumatyzm chorą, takowa też cierpi na serce,
z jego pomieszkania wygryźć, ponieważ ten
ostatni mieszka na parterze i blizko karczmy,
(sąsiad jest karczmarzem), a jego żona waży
180 funtów i nie może tak wysoko po scho
dach włazić. Ale ponieważ ten stary urzędnik
nie myśli z tego pomieszkania się wybrać, więc
ten pierwszy poruszył wszystkie siły nieba i
piekła, aby tego starego urzędnika z jego po
mieszkania wywalić. A widać, że ma bardzo
wiele takich sił za sobą, ponieważ już byli
pewni panowie w pomieszkaniu tego starego
urzędnika i chcą go gwałtem wyrzucić, co pe
wien urzędnik z D. K. P. Katowice jego córce
powiedział.
Pytamy się, jeżeli też wie co pan prezes z
D. K. P. o takiej niesprawiedliwości i takiem
handlu? A jak wie, czemu tego nie zakaże.
A jak nie wie, to mu to nimiejszem donosim.
Dnia 25-go lutego dostał z D. K. P. ten stary
urzędnik wypowiedzenie tego mieszkania i
myśli D. K. P., że on jest ptakiem, żeby zabrał
swe skrzydła i wyfurnął?, ponieważ się już
ma za 3 dni wybierać, to jest od 1. marca.

JSMisza" MszMetöicz
W Nr. Gazety Robotniczej“ wyjaśnia tawariszcz Biniszkiewicz swoim niecierpliwym
towarzyszom, że z Kustosym nie dyskusuje.
Majaczy coś o tern, że psa się wychowuje ba
tem. Stwierdzamy niniejszym, żeśmy mieli
sposobność w naszem pisaniu zająć się kilka
krotnie „błogą działalnością" tego szewczyka
na Górnym Śląsku. Najpierw jak pomagał
Niemcom podczas wojny „zum Durchhalten",
wywożąc do Berlina całemi skrzyniami pol
ską kiełbasę i polskie wędliny. Co niemiec
ka okupacja w dawniejszej kongresówce niezdołała wykraść, to „polak" Biniszkiewicz
wywoził w skrzyniach sam dobrowolnie do
Berlina. Pisaliśmy i o tern, że do spółki z
swoim komplicem W ojciechowskiem „po
dzielili" się maierjami bławatnemi, które rząd
polski przed plebiscytem przysłał na Górny
Śląsk, w celu sprzedaży po tanich cenach po
między ludność polską. Pisaliśmy jak synulek Biniszkiewicza dostarczał Województwu
iuąkę, gdy ojczulek siedział w temczasowej
Radzie wojewódzkiej i miał dział aprowizacji
w swoich rękach. Pisaliśmy, jak ten sam la
mii j ant Biniszkiewiczów „dostarczał" do Rob.
Stow. Spożyw. „Przyszłość", gdy temże jesz
cze kierował, wyrzucony jego pupilek Woj
ciechowski i jak tą „dostawą" instytucja ta
społeczna została na olbrzymie sumy poszko
dowaną, na korzyść familjanta Biniszkiewi
cza. Pisaliśmy, że Biniszkiewicz, jako socja
lista jest współwłaścicielem spółki spirytuso
wej, że jemu z wojewódzkiego funduszu podat
kowego budują w Katowicach willę, z fundu
szu, który według preliminarza budżetowego
był przeznaczony na budowę mieszkań dla
robotników. Pisaliśmy w ostatnim czasie, ja
Ark#'#

Nafnowsay wyróto!

Czarne Hm

ki to cudny kamaleon z p. Biniszkie.. ;za, po
nieważ występując przed sądem w roli świad
ka, najpierw przysięga „na boga wszechmogą
cego i wszystko wiedzącego" a potem oświad
cza, że on się uważa za bezwyznaniowego.
Na wszystko to p. Biniszkiewicz milczy jak
zaklęty; Bo i jakoż zaprzeczać nagim faktom.
Gdy się na ten temat „towarzysze" od niego
domagają wyjaśnienia, to im tłómaczy, że on
z Kustosem nie dyskutuje. Bardzo wygodna
wymówka. Co wy głuptasie się macie do py
tania o mój spirytus, o moją wilę, o moje szybunki, o moje i syna mego dostawy. Tam słu
chajcie, co ja wam na zebraniach i wiecach na
bimbam i nablaguję i na tern basta. Odważ
cie się tylko mruknąć, to ja was nauczę. Po
robię komunistami, haimatstrojerami, ślązakowcami i naigorszemi zbrodniarzami. A pro
kurator się już wami zaopiekuje. Djety z
dwóch mandatów poselskich są, a gdyby się
skończyły, to jest spiritus, a wiła się buduje,
drukarnia „Gazety Robotniczej" moja, więc j.a
jestem zabezpieczony. A wy, nie macie się
nic do pytania, tylko pysk trzymać a słuchać,
co ja wam na zebraniach nablaguję. Taki jest
właściwy sens „oświadczenia" Biniszkiewi
cza w „Gazecie Robotniczej". A może „nasz
czerwony korespondent" to nasze zdanie uzu
pełnia?— Ten, tutaj w ten sposób naskicowany „tawariszcz" ma jeszcze tą bezczelność je
ździć po Górnym Śląsku na zebrania i słucha
czom głowy zawracać. Jest to dowód je
szcze bardzo małego wyrobienia między ro
botnikami, jeżeli takiemu pospolitemi blagierowi pozwolą wogóle przemawiać. Tutaj po
winni robotnicy zastosować przysłowie, że
psa się batem wychowuje, aby takiemu blagierowi raz na zawsze odechciało się tumanić uczciwych ludzi.
a.-b.

fcs piziteti i?le tólete fez 6. iii?
W Krakowie w uniwersytecie wykłada
sobie pewien profesor, który kodeks Napole
ona uważa za „sprawiedliwość pod dębem",
zaś k. u. k. kodeks za „wysoką kulturę proce
duralną", Z jakiego tytułu ta k. u. k. „kultura
proceduralna" ma mieć wyższość, jest znanem
chyba tylko owemu profesorowi, który ponoć
za czasów okupacji b. Kongresówki podczas
wojny światowej przez k, u. k. armję mit de
menage był „miłościwie" powołany w roli
„Beirata",
Ale nie o to nam chodzi:
Kto bowiem za czasów niemieckich chciał
zdać doktorat z wydziału prawnego, musiał
napisać dysertację (rozprawę naukową), któ
ra musiała być zakwalifikowaną przez wy
dział prawny przy uniwersytecie, później na
stąpił egzamin ustny (rigor o sum) a potem, o
ile te dwie rzeczy „klapowały" otrzymał tytuł
doktora prawa.
Tego w b. Galicji nie robiono, tam piśmien
nych prac nie pisano nawet przy zdawaniu
egzaminu na referendarjusza, a szło wszystko
ustnie. Były to nie „Luft" —, lecz „Gluecksexamina."
Nie dziwi nas też wogóle iż tyle doktorów
praw mamy z b. Galicji a szczególnie u nas na
Górnym Śląsku.
Co jaki gość przyjdzie, to już doktor. —
Czemże więc są ci, którzy z b. Galicji przy
szli a nie są doktorami?
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego winno zażądać podania i
spisu tego rodzaju „doktorów" z b. Galicji we
dług systemu k. u. k. —
— Teraz się nie dziwimy już, dlaczego tyle
„doktorów" przychodzi z b. Galicji do nas.

Najnowszy wyrófe!

(Beckller)

Browar KLsi^iü^cy Tydiy

Przecież według tego systemu każdy, któ
ry zdał egzamin państwowy przy uniwersyte
cie, ma prawo tytułować się doktorem.
— Ale Górnoślązacy dziękują za takie
tytuły. —
A Chrystus powiedział słusznie:
— „Ażali z Galilei przychodzi coś do
brego? —
Takim ot doktorem był widocznie i swego
czasu się tytułujący „doktor" Dankiewicz z D.
K. P. — Ale „zamazał" go, a my za takich dok
torów dziękujemy.

„©Olim, röanoH l üeziio®“
Pod takim tytułem pisze łódzka „Republi
ka“ Nr. 63, pisząc o Górnym Śląsku. Sytua
cję na Górnym Śląsku określa ów artykuł za
bardzo fatalną, a podkreśla szczególnie wiel
ką ilość szynków i restauracyj.
Niestety korespondent ma zupełną rację,
ale któż telu winien? Czy potrzeba, żeby kil
ka koncesji na wyszynk wódek miała taka
firma „Skalla"?
Są jeszcze i inne tego rodzaju. — A kto te
mu jest winien?
Kto pytamy się?

W Poznańskiem zaszedł fakt niebywałego,
wprost groza przejmującego bezprawia. Nie
tak łatwo dziwimy się, gdy usłyszymy jakąś
nową wieść z niewyczerpanej dziedziny potwrnych „curiosów“ administracyjnych. A je
dnak to, co zdarzyło się w Lesznie, musi wy
wołać najwyższe zdumienie. Do tego u nas
dochodzi!
•
W Lesznie, w Poznańskiem, wychodzi pi
semko radykalne p. n. „Kurjer Powszechny“.
Pismo radykalne w Poznańskiem i do tego w
małem mieście! Można sobie wyobrazić, ja
kim redaktor p. Stanisław Migdalewicz i jego
dziennik ulegali prześladowaniom!
Ale mimo wszelkie prześladowania, postę
powy dziennik nie poddawał się — i trwał.
Wówczas reakcja poznańska zdobyła się na
szatański pomysł.
Zupełnie niespodzianie żona p. Migdalewicza otrzymuje następujące pismo urzędowe:

iporys młodego poety
Wiersz poniższy autora H. P. z Mikołowa
charakteryzuje cierpienia młodzieńca, którego
Niemcy trzymali w zakładzie dla umysłowo
chorych w Rybniku, zarzucając jemu chorobę
umysłową za napisanie wiersza o królach pol
skich. Dopiero I. K. podczas okupacji Górne
go Śląska zwolniła go z tych męczarń okrop
nych.

Leszno, d. 3. lutego 1925 r.
Urząd Policyjny
L. dz. 585, II. 25.
Do p. Marji Migdalewiczowej.
W myśl § 132 ustawy o ogólnym zarządzie
kraju zarządza się niniejszem umieszczenie w
Zakładzie dla umysłowo chorych, pod opieką
(? Red.) pani pozostającego umysłowo chorego
męża Stanisława Migdalewicza, jako niebez
piecznego dla porządku i bezpieczeństwa
publicznego, na podstawie § 10, tyt. 17, część
II ogólnego prawa krajowego, łącznie z § 6 o
zarządzie policji z dnia 11-go marca 1850 r. z
zagrożeniem natychmiastowego przymusowe
go przetransportowania chorego w myśl § 132
ust. 1 i 3 ustawy o ogólnym zarządzie kraju,
przez ograna policji.
(—) Kowalski, pierwszy kierownik.
Urząd policyjny,
Należy dodać, że p. M. nigdy nie chorował
umysłowo i że władze policyjne nie poddały
go żadnym badaniom lekarskim! Jednocześnie
zaś z ogłoszeniem p. M. za warjata, prokurator
wytoczył temu „warjatowi" sprawę — o zdra
dę stanu,
Tyle „Proletariusz" Nr. 5. Nie chcemy w
to wierzyć, żeby tego rodzaju incydent mógł
się był zdarzyć w Polsce, bo przecież Ona jest
państwem praworzędnem, a niewątpliwie p.
Minister sprawiedliwości raczy się zaintereso
wać tą sprawą, gdyż „Proletarjusz" jest dru
kowanym w „Gazecie Robotniczej" (u posła
Biniszkiewicza) ma za miejsce wydawnictwa
Zabrze (Hindenburg). — Więc o to prosimy!

iifepoirzeftie sprostoennie
Ks. Rozmus z Mikołowa przesyła nam
sprostowanie, które zamieszczamy, chociaż
należy ono właściwie do „Szkoły Śląskiej",
która w bezczelny i chamski sposób napadła
w numerze 4 na ks. Rozmusa.
Żeby jednak uczynić zadość prośbie Księ
dza Rozmusa, podajemy to, co pisze:
1) Prawdą jest, że ks. Rozmus na zebra
niu delegatów Ch.-D. w dniu 14. grudnia
1924 w ostrych słowach potępiał zachowa
nie się części nauczycielstwa, ale niepraw
dą jest, że uogólniał tą krytyką całe nau
czycielstwo.
Gdy podczas prowadzenia kopali nogami
Ty tylko, Boże, wiesz, co działo się ze mną za
celnemi nogami.
Dwóch już leżało na podłodze w celi
Martwych i mnie nieznanych przyjaciel!,
Z którymi byłem dwa dni, a trzy noce
Aż wreszcie Pan Bóg udzielił mi jego mocy.

I wtenczas zdołałem zwiać, kiedy zapomnieli
O mnie, lub myśleli, że my trzej nie żyli.
Lecz
z tego nie długo byłem na wolności,
Począwszy od roku szesnastego życia mego,
A jeszcze za bardzo bolały mnie kości.
Gdy Pan Bóg do siebie powołał ojca mego
Pisać życiorysik dla mnie tak nie miły
A gdy po raz drugi mnie uchwytali
Jak zwykle bywają dla bogaczy mogiły.
W domu o mnie wszyscy tak bardzo płakali,
Lecz
siostrzyczka moja ocala mi życie,
Była to niedziela ostatnia miesiąca,
Co
jemu
szkodzi mówi tym, wy tego nie wiecie
Zdaje się czerwca roku dziewiętnastym.
H. P.
Gdy w tym dniu żadyn nie zobaczy słońca,
Bo dzień był mglisty może wiedział omen.

Kochany czytelniku 1

Smutku, którym nawiedził mnie Bóg wtenczas
Nie gniewaj się na mnie, co piszę w tym
Gdy mnie kazano z domu wywieźć zaraz.
wierszyku,
I wsadzić do celi z okienkiem zakułem
Lecz osądź sam, czy prawa tam bez liku.
W sztaby żelazne, przeplatane drutem.
Otóż nasz wróg szatan bardzo dobrze wie
0 tern,
Za rzeczy spełnione, dla polskiej ojczyzny,
Bo za wiele już było na Śląsku niemczyzny
Żeś Ty, ludu, już odkupiony Jezusową męką
1 krwi potem.
Od której chcieliśmy się wyzwolić wtenczas,
Bo i wszystko wychodzi z germanów w zapas. Masz dostąpić żywota wiecznego, i chwały,
Więc on z zazdrości, zadaje Ci ciężar nie mały.
Lecz smutne było to pierwsze powołanie
A Ty, ludu, niesłuchas% obecnie tej świętej
Dla mnie, bo takie miałem przywitanie:
niepojętej wiary,
„Haende hoch: Woher hast du denn das I za to tylko ponosisz dziś tak wielki od Boga
Gewehr —
kary.
Verfluchter Hund, wo seit ihr noch mehr?"
Nie słuchasz bowiem tych świętych Chrystusa
słów,
Ogromna była to chwila dla mnie,
Idlatego
tylko, dziś mamy na ziemi tyle kaleBo Niemiec przysądzić do swego ramię,
ków
i
wdów,
Cylując w me serce niewinne
Lecz drugi zawołał i zdanie powiedział inne. Ty, ludu w największem oślepieniu wroga
twego szatana
Na co się obaj zgadzali,
Wyzywasz, i odłączasz się, od stwórcy Boga
Mnie biedaka do kozy odprowadzali,
najwyższego pana.

12) Stwierdzam, że zapiski sekretarza
ówczesnego zebrania, pana Marjana Kępy
z Pszczyny nie są zupełne, tendencyjnie ujęte i jako takie nie oddają myśli i treści
przemowy w zupełności.
3) Stwierdzam, że parokrotnie w toku
mowy na uwagi p. przewodniczącego posła
Kędziora zastrzegałem się, że nie uogólniam
nauczycielstwa w swoich wywodach.
Z poważaniem
K. W. R o z m u s.
Ks. Rozmus winien się zwrócić z skargą
przeciwko tym „kulturtraegerom“ azjatyckiej
„kultury" z „Szkoły Śląskiej" i przeciwko oszczerstwom rzuconym przeciwko niemu nie
dawno w „Gazecie Robotniczej", gdzie jakiś
chłystek i półbildowany niedouk wzorując się
na tych „chrześcijańskich" rzekomo i „demo
kratycznych" poglądach azjatów z „Szkoły
Śląskiej". Tytuł „Śląska" używają ci idjoci
dla zamydlenia ócz ludności tubylczej przez
tych zgalileizowanych „kulturtraegerów")
chce jakiś kult dla „zawitek" i tym podob
nych naguli propagować.
Ks. Rozmus miał rację, że powiedział im
prawdę. — To też sprostowanie u nas było
niepotrzebne.

(Ciąg dalszy.)
To ustosunkowanie pojęcia, przemysłu w
ogólności jest konieczne ze względu na po
trzeby specjalnej i szczegółowej opieki z je
dnej, a rozgraniczenie kompetencji prawnych
i ustawowych z drugiej strony. Regulowanie
spraw z zakresu pracy i opieki społecznej,
czysto przemysłowej i zawodowo-kulturalnej
napotyka na trudności właśnie z braku po
wyższego rozgraniczenia. Inną miarę obcią
żeń fiskalnych również należy stosować na
zawody czysto zarobkowe, a inną na zawody
rzemieślnicze. Inaczej o skutecznej obronie
rzemiosła, jak i celowej kulturalnej pracy za
wodowej mowy być nie może.
Takie postawienie kwestji jest również
potrzebne ze względów podporządkowania
prawnego rzemiosła jednej władzy, która oZazdrościsz, szczęścia wszystkim bliźnim
swoim,
A przygotowując się do wojny, bijesz się z bra
tem twoim.
Dziecko zostawiasz sierotę, które poddaje się
z ochotą,
Szatanowi, który mu złote góry obiecuje,
Tak jak Chrystusowi, gdy mu przed nim upaść
kazuje.
Więc tak ludność nasza droga, odłączasz się
od Boga,
I Jezusa Chrystusa, najwyższego sędziego się
wyrzekasz.
Któż temu wszystkiemu winien, czy nie wojna
światowa,
Która porodziła tego Kaina, i do dziś tak świe
tnie go chowa.
Czemuś Ty, o Jezu, milczał, gdy nas zabierano,
Od źon, ojców, bratów i z bliźnim bić się nam
kazano?
Czemuś milczał, kiedy z ambon wołano;
Na front, i Kriegsanleihe dawać kazano?
Czemuś milczał, gdy Ci dzwony zabierano,
Z kościołów twoich i nimi strzylano?
Czemuś milczał, gdy niewinne dziateczki
strzelano,
A nam wszystek chleb pozabierano?
Czemuś milczał, gdy się już krew rozlewała,
Która do Ciebie o pomstę, czy o zmiłowanie
wołała,
Czemuś milczał, gdy się niewiasta, której mąż
na froncie, z innym kochała.
Czemuś milczał, kiedy matka o syna, żona o
męża,
Siostra o brata płakała, a sierota do Ciebie od
głodu wołała,
Czemuś milczał, gdy Cię ludność nie słuchała,
Szatana kochała, i okropnej wojny wołała?
Czemuś milczał, gdy nas tak środze mor
dowano,
Okradano, i w największe kajdany zakuwano.
H. P.

Sejmowałaby całokształt zagadnień rzemieśl
niczych, a więc i zakresu opieki społecznej
nczni i dokształcenia zawodowego. Obecna
ingerencja ustawowa, wypływająca z zakresu
Opieki społecznej, kłóci się z prawno-cywiltiem postawieniem spraw uczniowskich, które
»parte są na władzy rodzicielskiej. W inte
resie rozwoju rzemiosła leży, ażeby to praw
ie ustosunkowanie uczni podtrzymać.
Niejasne i niesprecyzowane uchwycenie

m
m

sprawy przez dotychczasowe przepisy stare i
nowe (ze sobą sprzeczne) zrobiło już wiele
szkody w rzemiośle i podważyło pojęcie pod
względem moralnym u młodzieży, która w
okresie najpotrzebniejszym pozbawiona jest
władzy rodzicielskiej (mimo zawarowania jej
kontraktem uczniowskim) i uniemożliwia ce
lowe kształcenie ucznia (zainteresowanie
majstra uczniem musi w tych warunkach być
słabe), bo uczeń wymyka się i tak z pod pro

blematycznej odpowiedzialności majstra. Ró
wnież sprawy dokształcenia zawodowego nie
odpowiadają potrzebom, w których czynnik
trzeci, zupełnie nieobeznany z potrzebami
rzemiosła, kieruje niemi ponad głowami zain
teresowanych.
Drukiem i nakładem: M. Kustosowa w Katowicach w Dm»
kami „V I T A", Katowice. — Redaktor odpowiedzialny:
Jan Kustos, Katowice.

»POLSPRIT «!©
Polskie Zakłady Spirytusowe, Spółka Akcyjna
w Mysłowicach, Kraków, Bielsko, Toruń, Poznań
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Najlepsze koniaki, rumy famafkowe, likiery wódki, tylko
hurtownie po cenach fabrycznych, spirytus skażony elc.
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Restauracjo
„ELDORADO“
Uatowic®, aiica 3-go Moja 28
Niniejszem mamy zaszczyt zaprosić
P. T. Gości, Przyjaciel! i Sympatyków na
szego lokalu na inauguracyjne

Restauracja
KATOWICE

Otwarcie

ul. Kościuszki 15

tegóż w dniu 7. fe.
czorem, połączone z

Dziś w sobotę, dnia 7. b, ra.

Wielkie

IS1.f

poleca się Szanownym Gościom

Wyborne trunki i
bogato zaopatrzony
bufet w zimne i
:: ciepłe potrawy!::

Oskar Tyc

Sprzedaż mebli
wszelkiego rodzaju
z własnych fabryk
w Poznaniu
i Kościanie,

Oskar Tyc

xmmmmmKmxm}:

kierownik Restauracja „ELDORADO".

W zastępstwie

Najstarsza Instytucja finansowa
w Katowicach!

Oddział Katowice

właściciel.
kierownik.
Będąc długoletnie« kierownikiem tak
w kraju jak i zagranicą, dołożę wszelkich
starań celem zadowolnicnia najwykwint
niejszego gustu.

Restoarocla
„ELDORADO“
Katowice, ulico 3-go Majo 28

Karol Fanils

T. A. w Poznaniu
X%XXXXXKXXXXXXXXXXXXXXX)%

wielkiem świmobidem

Od 10 rano: gotowe mięso
i kiszki. Od 6 wieczorem kisz
ki smarzone. Sprzedaż kiszek
# także
t£
poza dom.

SpołkaStolarska

właściciel: B. WILCZEK

o godz. 6 wie

Jskób Hor«

L

Restau racja
Górnośląska

®

cSo swe9°l 0

ulica 3-go Maja 26
Telefon 1898

t
»

0

Bank Ludów *

t

Sp, z nieogr. odpow.
v/ Katowicach, przy ulice Kościuszki

Te!. 1012 (dawn. Beate-Str.) Tel. 1012

poleca się jako pierwszo
rzędny krawiec w miejscu

Godzin? Rasowe:
od S-mej do I2V2 przedpołudn.
,, 2Vo
„ 4V2 popołudniu.
Przyjmuje oszczędności nawysoki
procent, udziela pożyczek,załatwia
wszelkie transakcje w zakres ban
kowości wchodzące, kupuje i sprze>i

daje obce waluty

Ketotólte, ul. Pochwa — Telefon 1829
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SILESIA

iSJULZJ

Margaryna śwież© ©dsadzana,
najlepszy namiastek natu
ralnego
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MASŁA

BI KAPY NA STOŁY I LÓtKAl
pj | Dom Dywanów Menczel, Katowice, ul. 3-go Maja 17 j H

