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Organ Narodowego Stronnictwa Robotników.
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Chrystus się r:9z5, pan oswot?o)zi!
Giętkim, nieraz rozpaczliwym by i dla na

rodu polskiego adwent, tj. czas wyczekiwania 
przyjścia Zbawcy, któryby wyswobodził go 
z niewoli i z niedoli. Tu let rokrocznie święta 
Narodzenia Pańskiego obchodziliśmy z ta na
dzieją, te podobnie, jak przeszło 19 wieków 
temu dla całej ludzkości, zjawi się i dla nas 
jakiś Posłaniec Boty, Zbawicie!. I nam prze
cież był On zapowiedziany przez wieszczów 
naszych a nawet przez proroków cudzo
ziemców.

Nadzieje te nie zawiodły. Ustała niewola 
dla przeważnej części Rzeczypospolite! Polski, 
kresy tylko jeszcze, a między nimi i nasz Górny 
Śląsk, jęczą pod jarzmem najeźdźców; lecz 
i dla nich, zatem i dla nas tutaj, lada dzień 
wybije godzina wyswobodzenia, a przed uży 
się w wieczność, *— byleśmy potem sami 
tego chcieli — mieli dobrą wolę ku temu, aby 
wrócić do Matki jako wierne ej dzieci.

Dobrej woli tej okazaliśmy niemało, ale 
okatmy jeszcze znacznie więcej, zwłaszcza, 
gdy nadejdzie czas właścwy.

Jeszcze też nie ustała niedola w całym 
narodzie. Albowiem zakończenie burzy wszech
światowej jeszcze pozostawiono naszym woj
skom bitnym, o chłodzie i głodzie, na wpół 
nago i boso nieraz, lecz dumnie i po boha
tersku kreślącym wschodnie granice Ojczyzny 
orężem. I naszym junakom oraz męczen
nikom górnośląskim niezupełnie jeszcze skrze
pła krew z ran sierpniowych. A wszędy naj
bezwzględniejsi, krwawi wywrotowcy usiiUją 
podkopywać ład i porządek, wkońcu i istnienie 
państwa, wszędy pijawki różnorodne, bez su
mienia, bez czci i wiary, tworzą i szerzą wy
zyskiem nędzę i znieprawienie.

Wybawcy tedy jeszcze nam potrzeba, czy 
to męża świat,ego i silnego, czy też rządu 
albo sejmu lub innego zgromadzenia o tychże 
samych przymiotach, aby trudności zewnę
trzne i wewnętrzne państwa załatwić pomy
ślnie. I pod tym względem początki zrobione, 
szybkość dokonania ulepszeń zależy i tu od 
dobrej woli władz i obywateli.

Nie brak nam dobrych chęci ale brak 
silnej woli i wytrwania. Porywa się naród 
nasz co chwila do jakichś wysiłków czy to 
zbrojnych czy ofiarnych, \ipycha stopniowo 
jedno z,'o po drugiem, lecz wkrótce — ustaje 
niestety, skoro tylko ostyga zapal. To jest 
błąd nasz narodowy — brak stałości; a trzeba 
nam przecież dobrej woli, to znaczy tej, 
która dotrwa, dopóty nie przeprowadzi dobra 
zamierzonego.

j otóż znowu święcim uroczystość, kiedy to
«Gwiazda nowa Jakóbowa wyouściła promień e, 
Ciemne błędy gasząc wszędy, światła czyni zjawienie".

Niechaj i nam zaświeci to świat o, niechaj 
ugasi i nasze błędy. Pozna,my w niem, źe 
zbawienie nasze nietylko osobiste, lecz i na
rodowe, w najgłówniejszych przykazaniach 
Chrystusowych: „Kochaj bliźniego swego jak 
siebie samego. Czego nie chcesz, aby ci kto 
inny czynił, tego drugiemu nie czyń; wszy
stko co chcecie, aby wam ludzie czynili, to wy 
im też czyńcie." Oczywista, źe należy przytem 
ibać o pewną wzajemność, zwłaszcza, gdy 
Sajnuje się stanowisko odpowiedzialne. A wtedy

spełnią się proste a treściwe słowa kolendy 
naszej prześlicznej:

.Chrystus s ę rodzi — Pan oswobodzi".
Wszyscy tedy, bez różnicy płci i wieku, i 

z rowów strzeleckich, i z szałasów górskkh, 
i z zamków, i z dworków, i z koszar i z le
pianek, z nad wód zamarzlych, z pośród pól 
śniegiem okrytych, i z pracowni dusznych i 
zadymionych i z podziemi czarnych — weźmy 
się po bratersku za ręce, a

„Cz-emprędzej się wybierajcie,
Do Betlejem posa eszajwe 

Przywitać Pana."
.Zaśpiewajmy Jezusowi, zaśpiewajmy Dzieciakowi*
na piękniejsze swe kolendy i poprośmy Go 
pokornie:

.Podnieś rączkę, Boże Dz:ecię,
Błogosław krainę m.łą."

W zamian zaś przyrzcczmy Mu Święcie, 
że ile tylko sil starczy, postaramy się o to, aby
śmy odtąd już wsnólnie z braćmi z poza Bugu 
i Niemna, z nad Odry, Warty i Wisły, i z Tatr 
niebotycznych i z nad fal Bałtyku, śpiewali 
nasze kolędy, dziel Ii się op'atkiem i urządzali 
jasełka. Słowem, aby Polska cała, niepodziel
na, jak długa i szeroka, pełną piersią co rok 
wtórowała radośnie chórom anielskim nad sta
jenką betlejemską:

„Chwała na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli".

Rząt) a roWcy góra śląscy.
Pod tym nagłówkiem zamieszcza „Ostd. Morgen- 

post” w n r:e r22 nader ciekawy artykuł ws.ępny. Acz
kolwiek jest ona organem pracodawców a przeciwni
czką teraźniejszy± rządów prusko-niemieck»ch, jako 
sccya 11 styczno-nicco-centrewy ch, tak, iż możnaby ją po
niekąd posadzić o pewną stronniczość, mimo to, zwa
żywszy jej dotychczasowe stanow^ko wobec robotnika 
górnośląskiego, r-ie tramy powodu, aby nie wierzyć w 
prawdziwość jej wywodów, a nawet nie zgodzić się 
także na ]ej uwagi odnośne co do sprawy samej.

Oto osnowa jej artykułu, w streszczeniu:
Zarządzenia gospodarcze rządu socyabstycznego 

odczuwają często właśnie robotnicy sami najdotkliwiej. 
Poka-a’o się to ‘ ilkakroć szczególnie na Górnym Ślą
sku i pokazuje teraz ponownie 7 powodu braku 
ziemniaków. Wskazujemy na grożący nam około 
Bożego Narodzenia taniec, rozpoczęty w hucie Bismar- 
ka. lem więcej należy potępić, że rząd 
serdecznie mato stara s>ę o stosunki 
żywnościowe na Górnym Śląsku a prze* 
dewszystkiem zawodzi zupełnie w za
opatrywania robotników górnoślą
skich w ziemniaki. Wiadomo, że zastępstwo 
przedsiębiorstw kopalnianych i hutniczych zapowie- 
dzieło nie Jawno n ądtwi. iż te wbrew przepisom wy
mieniać będą węgle na ziemniaki. Bvta to jedynie słu
szna ctipzwiedź c a rządu, gdy twierdzono ustawicznie, 
że od wydobywana węgla zależy zbawienie Niemiec, 
a rolnicy oświadczali, że dostarcz; żywności, wzglJ. 
ziemniaków, jeżeli otrzymają węgle Komisarz Rzeszy 
dla węgli przestraszył się nieco, zażądał tedy od ko
palń pewnej ilości wykazów (Bezugscheine). Otrzy
mawszy je rozdał do podziału landratom, a ci — „we- 
dk uznania’* — podzielili je tak zręcznie, źe rolni
cy rozporządzający wielką ilością 
ziemniaków nie otrzymali żadnego 
wykazu, natomiast ci, którzy żadnych 
już nie mają ziemniaków, otrzymali 
owe wykazy. Tym sposobem rolnicy gotowi i 
zdolni do dostawy ziemniaków siedzą bez węgli, a ko
palnie i robotnky bez ziemniaków ! A jaki na Gór
nym Śląsku — 'W^as-cza skutkiem nie:wyHe kiepskiego 
spr.ętu — brak ziemniaków, to nie potrzeba opi
sów.

Powziął tr*v zarząd pewnej większej kopalni myśl 
nową. Umówił s»ę mianowicie z górnikami, że 
ci beds pewien czas pracowali w nad
godzinach, wę g! e zaś wydobyte pod
czas tychże miały być wymienione na 
ziemniaki dla robotników. Ale pan ko
misarz Rzeszy pomieszał te szyki, o - 
błożył mianowicie aresztem wszelkie 
wydobyte węgle — z kilku szybów! — owej 
kopal ni. ponadto rząd obłożył aresz
tem dostawione jot przez rolników 
ziemniaki, rtćre miano wymienić na węgle, tak, 
iż górnicy i tym razem, mimo nadszycht, pozostali bez 
ziemniaków.

Wskazuje tedy „Vp.”, że tak nierozsądną politykę 
robią w Berlin e ludiie, którzy o Górnym Śląsku i o 
stosunkach robotniczych nie mają najmniejszego poję
cia, nie wiedzą, %,k ciężką jest praca górnicza ' jak 
niekor vstnemi orótie stosunki żywnościowe na Gór
nym śl s! u’\ Ale gdy robotnicy usraną w pracy, wte
dy „gorałale \tedy też za późno zapobiegać wi
chrzeniem pr~errvw’aj?cym bo niezadowolonych żołąd
ków. Co to będzie zaś, gdy wśród zimy miałyby wy
buchnąć strejki w k( ,pa liliach węgla, a robotnicy z po
wodu braku ziemniaków cierpieliby g:ód ? „Rząd po
winien na G'rny >ląsk przysłać mężów z okiem by- 
strem a sercem wsp łc ującem. aby tu orzekonali się 
o faktach prawdziwych i o wielkiej nędzy. Ale czas 
najwyższy’’ — Kończy „Mp swoje wywody.

Niejedną uwagę jej moglibyśmy uzupełnić, lecz nie
chaj wystarczy to, co powiedziała sama; fakta przez 
nią podane przemawiają same za siebie.

Nie przytoczyliśmy jedynie iej uwag mniej do rze
czy należących, po części usiłujących przedstawić pra
codawców jako iKivnie przyjaciół robotnika, lego zda
nia nie podzielamy, atoli wierzymy, iż wkońcu będą 
oni woleli pracowjć w większej zgodzie" z robotnikom 
rozsądnym, aniżeli % rządem bezmyślnym, który im sa
mym daje się we znaki. Żałować więc tylko należy* 
iż, nie pojmując większych z współżycia zgodnego wy
nikających korzyści, pracodawcy coraz więcej domagał* 
się od rządu woisk przeciw własnym pracobiorcom, 
uważając ws elki ruch zarobkowv jako ruch spartacki 
itp. Za późno teraz naprawić zło; lecz przynajmniej 
czas jeszcze zapobiedz nowym nieporozumieniom w ten 
sposób, te, omijając nieudolny rząd i jego organa wy
konawcze, najczęściej najmniej odpowiednie celowi, — 
pracodawcy odmawiać będą wprawdzie stanowczo U* 
kładów z jednostkami poszczególnemi oraz względów 
na dzikie strejki, natomiast z calem zaufaniem w ^aż» 
dej zachodzącej t prawie toczyć będą układy z przedsta
wicielami organiz.tcyi robotniczych, a zwłaszcza z naj- 
silniejszem Vczbą i karnością członków Zjednoczeniem 
Zaw. Polskiem. Nie wątpimy bowiem, że przekonali 
się już niejednokrotnie, iż a nie stawiają im żądać 
niemożliwych do spełnienia, w myśl zasady: tyć i dru
gim pozwolić żyć.

Przegląd polityczny.
Jenerał Jerrys pozostałe v Polsce.

Pisma warszawskie zaprzeczają doniesieniu o od* 
wołaniu generała Henrysa ze stanowiska szefa fran
cuskiej misyi wojskowej w Warszawie i o mianowaniu; 
na jego miejsce gen. Moriaccja. Gen. Henrys wyjechali 
do Paryża, aby tam przedstawić swój projekt organu 
żacy! armii polskiej i prawdopodobnie wyjazd ten 
powód do pogłoski o jego ustąpieniu.

Jficm’ccka cenzura listó*.
Poznańska dyrekeya poczt zapytała ministra poczfj 

Rzeszy niemieckiej, z jakiego powodu zaprowadzono!
' od początku listopada cenzurę listów wymienianych- 
pomiędzy państwem polskiem a niemieckiem. Na *oi 
nades. ła cd wyżej v.ymienionej władzy następującą) 
odpowiedź:

„Minister poczt Rzeszy monieckiej do telegramu zj 
dnia 5. Berlin, 26 listopada.

Cenzura listew zesteła zaprowadzona ze strony) 
kompetentnej, aby zapobiec odpływowi kapitału do 
tych dzielnic, które wecihg warunków traktatu poko-; 
jowego mus "a być tez zastrzeżeń oddane, i z których 
nieniecka zwierzchność państwowa już przed wejściem! 
w życie traktatu pokojowego jest wskutek faktycznych 
stosunków spowodowanych oł sadzeniem wyłączona. 
Cen rurę przeprowadza się tylko w interest podatków, 
i z powodów gospodarczych, — powody polityczne 
i wojskowe są wykluczone.

Stąd tłcmaczą się owe długotrwałe opóźnienia, 
których do nawa ją przychodzące jako też odchodzące 
przesyłki liftrv e z Niemiec do Fckki i na odwrót.”

Dobrze, lecz nie pojmujemy, dlaczego poczty mo
rn i ec-re otwierają l;sty, nadchodzące z Polski dc Nie
miec ? Toć w nich „nie wysyła się pieniędzy’* dp 
Polski.

Pa!crcv$':i vy’ci h 5) SzwaJcaryL
Jak deresrę pisma warszawskie, tyły prezes nu> 

nistrów Paderewski ma zamiar opuścić Warszawę i) 
udać sir dr Kcrpis w Siwajcaryi.

ZraczVcby to, że zamierza on albo wytchnrć po 
pr*eb\l2j niedawne chorobie, albo wcgóle usunąć się 
od polityki. A to ze w;pięciu na stcew*G iejpo z esb 
huits byłoby, sr^eda dama*» ^ jur: u



1
„Wonę granic'1

wzmacnia się w Prusach Wschodnich pod pozorem, 
że bandy bolszewickie z Litwy i z Kurlandyi napa
stują pogranicze. Wysłano uarazie wzmocnioną bry
gadę rajchswery, później wyszło się jeszcze więcej. 

* Dotąd pełniła tę straż przejściowo dywizya żelazna, 
której szczątki opuściły już kraje nadbałtyckie, a obe
cnie- rzekomo ,.rozwiązują się”, czyli przechodzą do 
rajchswery lub tp, formacyi.

JKiepski wynik
bo 3% miliarda ledwie przyniosła zachwalana „Spar- 
Pr^mien-Anleihe”. pomimo, żc, oprócz agitacyi ustnej, 
wydano na same reklamy 10 milionów marek. Krążą 
nawet pogłoski, że niejedni redaktorzy niemieccy otrzy
mywali za to honorarya podobne już łapówkom wy
sokim; temu jednak zaprzeczono.

ffa Węgrzech
. toczą się procesy przeciwko terorystom z czasów pa
nowania bolszewików. Jako pierwszych skazano naj
większych zbójów, Józefa Czernego i 13 towarzyszy, 
na śmierć; "wyrok wykonano 18 bm. Niestety bmk 

- wśród nich herszta Beli Kuhna in., których A ustna 
nie chce wydać.

lamach
urządzono w Dublinie na wicekróla Irlandyi French a. 
Około 15 do 20 chłopa zatarasowało wozem ulice, 
którędy French miał przejeżdżać, a gdy zjawiły Q,'e 
3 jego samochody, rzucono na stojące kilka bomb. 
Pierwszy samojazd wraz z marszałkiem ominął jednak 
zręcznie zaporę, drugi został strzaskany, lecz sam sie 
dzący w nim kierownik ocalał; z trzeciego samojazdu 
zaś towarzyszący żołnierze dali ognia do ukrytych, za 
żywopłotem napastników, zabijając najbliższego, inni 
uciekli. *

Zamachu dokonali prawdopodobnie sm-feiniśd, t. j. 
Irlandczycy dążący do niezależności. Niestety psują 
oni sobie sprawę swoimi stosunkami z Niemcami, któ
rzy oczywiście usiłują wyzyskać ich jedynie przeciw 
Anglii.

Dalsza wojna z golszcwia.
Churchill oświadczył w odpowiedzi na zapytanie 

Komoerfhysa, że konferencya w Dorpacie między rzą
dem sowieckim a państwami nadbałtyckiemu nie do
prowadziła do żadnego skutku. Koalicya udziela-pań
stwom nadbałtyckim swobody działania.

Również układy Litwinowa jako wysłannika So 
wjetów z W. Brytanią w Kopenhadze rozbiły się; nie 
porozumiano się nawet co do wzajemnej wymiany jeń
ców. Poczyniono sobie jedynie w sprawie odżywia
nia tychże pewne ustępstwa wzajemne:

Wiadomości miejscowe i potoczne.
— Wszystkim Czytelnikom Zwolennikom i Ko

respondentom pisma naszego; wszystkim filiom N- 
S R 1 Z. Z, P, zasyłamy najszczersze życzenia 

4 DOSIEGO ROKU!
Redakcya i Adminłstracya.

lak ftlemey okraialt Polskę 
z amerykańskiej żywności.

(Ciąg dalszyJ
jako praktyczne środjd proponujemy:
1) Nakaz do wszystkich urzędów i organów oko

lic wchodzących w grę, ażeby uważały ua zboże ame
rykańskie kradzione, ażeby stwierdzone wypadki na
tychmiast podały z wyszczególnieniem ilości skradzio
nych.

2) Nakaz do urzędów i urzędników, ażeby funk- 
cyonaryuszy komisy! amerykańskiej popierali w czyn
ności; a obronili przed napadami złodziei i ich pomo
cników i ludności, która zazwyczaj bierze stronę zło
dziei.

3) Ustanowić osobne straże na Holmie, w porcie 
cesarskim, obwodzie wolnym, przy śluzach, przy Mon- 
tauer Spitze tudzież na wszystkich miejscach, gdzie 
przybijają berlinki. Szczególnie polecamy

4) zażądać od sołtysów, żandarmów itd. odwrot
nego podania doniesień o stwierdzonych dotychczas 
przy nich kradzieżach amerykańskiego zboża z poda
niem danych co do osób przestępców i ilości skradzio
nych.

5) Uzbrojenie urzędników amerykańskiej Misyi ży
wnościowej, których nazwiska zostaną podane.

Jeżeli, jak dotychczas, nie wystąpi się przeciw kra
dzieżom ze strony władz, to wzrosną one w nieskoń
czoność a ledwo połowa transportów osiągnie twój 
cel Wszyscy, któiych to dotyczy, mają najściślejszy in
teres, aby temu przeszkodzić. Adwokat

podpis.
List powyższy w swem zaufaniu do władz niemie

ckich, że będą strzegły własności polskiej na ziemi ie- 
mieckiej, jest tak wzruszający, jak groźba, że „ledwo 
połowa transportów ostygnie swój cci”. O to Niem
com przecież chodziło, ażeby żywność zachować w kra
ju, a nie przepuścić jej do Polski. Przy ostateczne# 
Rozliczeniu sie zapłaci się ostatecznie Polsce odszkodo-

— Walne zebranie delegatów Związku ślą- 
( skich Kół śpiewackich odbędzie się w sobotę, dnia 

27-go grudnia 1919 r. na sali domu narodowego »U1« 
w Bytomiu. — Porządek obrad: 1) O godzinie 9-
rano nabożeństwo w kościele św. Jacka w Rozbar- 
ku. 2) O godzinie 10: Przywitanie przybyłych de
legatów, zagajenie i sprawdzenie legitymacyj dele
gatów 3) Wybór marszałka, zastency, sekretarzy 
i ławników Walnego zebrania. 4) Odczytanie pro
tokołu z ostatniego Walnego zebrania. 5) Sprawo
zdanie: sekretarki, skarbnika i kornisvi rewizyjnej. 
6) Udzielenie pokwitowania. 7) Sprawa dyrygen
tów- 8) Sprawa składek związkowych. 9) Przy- 
szłv ziazd. 10) Wybór członków Wydziału na 3 
łata. Komisy! rewizyjne! na rok. 11) Wolne głosy. 
— Przerwa obiadowa od godziny 1—2 w południe. 
Cześć pieśni! Przewodniczący Wydziału Związku 
śląskich Kół śpiewackich. Michał Wolski.

Zjednoczenie Nauczycie*! I Nmiozyclelek polskiego 
jeżyka na Górnym Śląsku.

Orzeczenie się i zapvfänia w kwesM Zjedno
czenia. które w tak wielkie! liczbie do mnie nade
szły. nie pozwalała na to, by na każde z osobna 
módz odpowiedzieć, wiec chce to uczynić droga ni
niejszą. Zjednoczenie to ma obeimować wszystkich 
nauczycieli, których językiem ojczystym jest polski. 
Oboietny iesf osobisty pogląd, czy plebiscyt na ko
rzyść Polski lub Niemiec wypadnie. To pozostawia 
sie politycznym poglądom każdego z osobna i Wo 
znajomości ludności górnośląskiej, o tern się zaś do
wiadywać nie iestem w.c^le ciDą^wtri, Oboietne 
także jest, czy sobie kto życzy, by plebiscyt na ko
rzyść tego lub owego państwa wypadł, wielka 
polityka jest bezwarunkowo wykluczona. Podkład 
na którym się porozumieć chcemy, jest tak szeroki, 
ze zuoenie wszyscy na nim miejsce mamy.

Na wypadek, iżby Górny Śląsk’ nrzv Niemcach 
pozostał, będziemy żądać, żeby wszystkie dowodzą
ce miejsca w szkolnictwie powoli i bez materyalne- 
go uszkodzenia ich dotychczasowych waścicieli. 
ludźmi wadajacymi oboma bzykami obsadzone zo
stały. Tu możemy się powołać na § 113 konstytucyi 
niemieckiej, na kilkurazowe obietnice rządu, że Gór
nemu Śląskowi, o ile się za Niemcami orzeknie, jak 
najdalej idące prawa pod względem języka się na
daje.

Skoroby zaś ktoś obietnicom wysokich urzę
dowych kół nie ufał, ten powinien pomyśleć, że się 
na własnej mocy oprzeć możemy. Większa cześć 
gmin już i tak dziś posiada polską większość, które 
jedynie urzędników władających oboma językami 
powoływać będą. W reszcie gmin można się spo
dziewać, że centrum i Kościół katolicki nas popie
rać będą, gdyż rozchodzi się tu o stare żądania tej 
party!. leżące także w interesie kościoła samego.

Więc wszelkie obawy na wypadek, gdyby Gór
ny Śląsk przy Niemcach pozostał, są zupełnie bez 
podstawy. Również także wszelkie zgłoszenia, do 
moich rak dochodzące, zostaną zachowane w pe- 
wnem. hakatystycznym organom niedostępnym 
miejscu.

wanie, grunt, że wskutek napływu żywności amerykań
skiej tylu a tylu ludzi ochroniono od wycieńczenia, sła
bości i śmierci, tylu a tylu matkom umożliwiono wy
żywienie młodego pokolenia niemieckiego, lak odwie
czny wróg uchodząc pokucie za klęskę swawolnie wy
wołaną, zepchnął jej skutki na nas. Co zaś tio uzbro
jenia, to żaden Anglik ani Francuz, ni Niemiec nie 
byłby czekał na pozwolenie uzbrojenia, tylko wobec 
złodziei bez wahania byłby wziął się do samopomocy.

Na metody, podług których kradziono i rozprasza
no towary misyi, następujący raport, datowany z po
łowy października rb., rzuca ciekawe światło: 

Raport
dnia 18. października 1919 r.

Dnia 16. październiki 1919 po południu o godz. 8 
zauważyłem p. Laake w Sopocie na rogu ul. Szkolnej 
i Einsenhardta, rozmawiającego z pewnym panem bar
dzo żywo o cukrze. W swem uniesieniu nie spostrzegł 
mej uwagi. Rozumiałem wyraźnie wyrazy „cukier” i 
„w obwodzie wolnym”.

Skoro dowiedziano się o utracie wagonu z cukrem, 
podejrzenie moje padło natychmiast na Laakego. Zja
wiwszy się w obwodzie wolnym dnia 18. 10. rb., o- 
świadczyłem tamże natychmiast, że znam odbiorcę i że 
mieszka on w Sopocie.

Dochodzenie doprowadziło do następującego wy
niku: Wagon R. R. 21 207 zawierał 300 miechów cu
kru. Mistrz zwrotniczy (Rangiermeister) Franz Schiel- 
Ke, który także ostatni wagon mąki przeszybował, udał 
się do byłego urzędnika Laakego, którego znał od 6 
miesięcy, do jego mieszkania w Sopocie. Laake jest, 
jak sam podaje, pó części także zakupicielem środkow 
żywności dla dyrekcyi kolejowej, jemu ofiarował 
Schielke wagon cukru z obwodu wolnego po cenie 3,50 
do 4,00 marek.

Laake zgodził się na interes, krytykując tylko wy
soką cenę. Scłdelke odpowiedział, że za mm stoi spół
ka, składająca się z IHudzi, a cenę taką dostać musi.

Dnia 17. października Schielke telefonował do Laa
kego, który go oczekiwał w hotelu „Norddeutscher 
Hof” i doniósł mu, że wagon z cukrem z godzinie 8

W danym czasie zostanie zaś zwołane zebra, 
nie delegatów.

Podrugie żądalibyśmy, by rząd coś uczynił, 
ażeby nauczanie języka polskiego i religii umożli
wić. Dotąd pozostało jedynie przy gołych obie
cankach; jestto bowiem rozporządzenie, na które 
sie zważać nie potrzebuje i którego wykonanie wię
cej niekorzyści niż korzyści interesantom przynosi. 
Nie wystarcza przecież, że się dwujęzykowym nau
czycielom łaskawie pozwala na własny koszt poza 
głównym lub pobocznvm ich zawodem przez polskie 
kursa się wydoskonalić. Było obowiązkiem stare
go rządu, nauczycieli, którzy polskie dzieci nauczać 
musieli.. też w polskim języku wykształcić. Lecz 
zamiast tego zakazano nauczycielom nawet używa
nia każdego słówka polskiego. A więc urządzenie 
kursów bez kosztów i odpowiedni urlop na czas kur
sów to nasze żądanie.

To byłyby nasze dwa najgłówniejsze żądania 
na wypadek, gdyby Górny Śląsk przy Niemczech 
pozostał. Przyjdzie atoli do Polski, to wypełnienie 
naszych żądań rozumie sie samo przez się. Wtedy 
jednakowoż bodziemy miel! inne zadania, które tern 
korzystniej dla nas ^ypadną, im więcej w zwartości ' 
pójdziemy. Może się będziemy musieli bronić prze
ciw wielkiemu napływowi niekwalifikujących się sił 
lub przeciw nagłemu przeprowadzeniu jeżyka pol
skiego jako naukowego, albo też żądać będziemy, 
że samodzielne wydoskonalenie się w języku pol
skim .literaturze i history! bedzie uznane jako wy
starczające do egzaminów dla szkół średnich i rek
torów,

My po polsku mówiący nauczyciele będziemy 
wszyscy przeważnie rodowitymi Górnoślązakami a 
to nam właśnie połączenie ma ułatwić. Trzymajmy 
sie wiec wiernie ludu. z którego pochodzimy. Albo
wiem właśnie szkoła jest najważniejszą organiza- 
cyą wałki rządu berlińskiego przeciw naszemu lu
dowi Chcielibyśmy nareszcie mieć pokój:

Nawoływacze do walki, jak hakatyśd, polako
żercy, wielkości ostmarków r krwiożercy socyalha- 
katyści rozpoczynają Górnv Śląsk opuszczać. Nie
chaj i ci drudzy pójdą ich śladem.

»Oni przyszli, nabroil: złego, 1 zniknęli«.
F. K r ä w i e t z, Katowice, Nikolaiplatz 2»

Katowice. (Ż rady miejskiej). Wy
dział przygotowawczy uchwalił, ażeby następne 
plenarne posiedzenie rady miejskiej odbyło: się w 
poniedziałek, 29-go grudnia, a wybory na honoro
wych radnych miasta 26-go stycznia r- 1920.

Brzezinka. (Niewykryci złodzieje). 
Na stacji towarowej skradli złodzieje z zamkniętej 
szopy dużo towarów wełnianych i bielizny i uszli 
u l ep o m ani.

Lauralmta. (Nieszczęście przy pra
cy). Na kopalni »Ficinus« utrzasła klatka szybowa 
robotnicy Czernikównie cztery palce u prawej ręki, 
podczas ściągania wózków z węglami. Nieszczę
śliwą odstawiono do lecznicy knapszaftowej.

Laurahuta. Nowa rada gminna obrado 
wała tu od godz. 3—9. t. j. przez 6 godzin. Do

rn inut 30 został wypchnięty (hinausgeschoben) z ob 
wodu wolnego. Laake udał się niezwłocznie do dwor
ca „Olivaer Tor”, gdzie odebrał wagon. Tamtejszy# 
urzędnikom powiedział, że cukier jest przeznaczony dla 
dyrekcyi kolejowej, wskutek czego jemu wszystko uła
twiono. Pięćdziesiąt miechów cukru rozdzielił on za
raz pomiędzy tamtejszych urzędników, część została 
złożona w tamtejszych szopach kolejowych, reszta zo
stała przeładowana w wagon inny, który tam stał go
towy. Powyższy wagon R. R. 21 207 został po wyła
dowaniu natychmiast z powrotem zawiedziony do ob
wodu wolnego. Prawdopodobnie przez pomyłkę do
stał się ten wagon na stronę południową.; Gdyby sig 
bowiem był dostał na stronę północną, byłby został 
zaraz obładowany i wykrycie sprawy stałoby się nie- 
możliwem.

Tegoż samego dnia zamówił Laake u spedytora 
Mendla w Sopocie wóz meblowy w czworo koni na 
dzień 18. października na dworzec „Olivaer Tor”. 
Tam reszta cukru z wagonu została przeładowana w 
wóz meblowy. Laake tymczasem udał się do dyrekcyi 
kolejowej, mianowicie do sekretarza kolejowego Jung
fer, aby z nim układać się o ów cukier. Ponieważ nie 
było go w domu, układał się z jego zastępcą Krajew
skim. Następnie Laake dyrygował wagon z cukrem do 
dyrekcyi kolejowej, która go chciała odebrać. Zona zaś 
Laakego wyforowała wóz meblowy z cukrem do So
potu w sposób — jak Laake twierdzi — mewykryty je
szcze. Pewien khpiec z Wrzeszcza widział, jak cukier 
przeładowywano na dworcu i uwiadomił c tern policyę 
w Wrzeszczu, która go obłożyła aresztem.

Ten cukier złożony jest w Wrzeszczu i zostanie z 
powrotem transportowany do obwodu wolnego.

Stangret spedytora Mendla z Sopotu oświadczył, że 
już kilkakrotnie woził towary dla kupców sopockich.

Nadkontrobr Wons, ekspedyenci Wroński i Burand
0 tyle stoją w podejrzeniu, że zmienili na podobne
1 ally Sheebs’y (tj. sygnatury— red.) br\ ującego woza
na podobne. . ,
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puszczono język polski do obrad i do ogłoszeń w 
sprawach żywnościowych. Nie uchwalono zamie
rzonej rezolucyi przeciwko radzie robotniczej, rów
nież nie powzięto stanowczych uchwał w sprawie 
rozdawania »Dzwonu« i »Schwarzer Adlera« po 
szkołach. Między innemi odrzucono kilka wnios
ków niemieckich o zapomogi, wśród nich. w n i o- 
sek brygady rajchswery z Gliwic o 

'podarek gwiazdkowy! — Ładne rzeczy, iż 
rajchswera, która objada i łupi nas tu na każdym 
kroku, nawet ze skóry, jeszcze śmie upominać się
0 — nagrodę za to. A co powiada przysłowie o cie
lętach i rzeźniku?

Król. Huta. (»P rzyszłoś ć«). Około godz. 
9-tej wieczora* przybył w piątek jakiś młodzieniec 
i.7-letni samojazdem z Katowic do hotelu dworco- 

" w ego i zamówił pokój. Około 11-tej wrócił ,w to
warzystwie równoletniego podlotka; w pól godziny 
potem rozległy się w pokoju ich 3 strzały. Oboje 
znaleziono w kałuży krwi, przy nich na podłodze 
3 rewolwery. Ciężko ranionych w płuca odwie
ziono do lecznicy. Zachodzi tu widocznie zamiar 
wspólnego samobójstwa, tern więcej, że młody dan
dys pozostawił w domu list pożegnalny. — Rzecz 
dziwna tylko, że prasa niemiecka nie podaje naz
wisk w tych czasach demokratycznych, chociaż 
przy lada innej sposobności, o ile chodzi o robotni
ków, podaje nawet dokładne ich adresy.

Bytom. (Radość Niemców nadszwar- 
cewnikami). Nadzwyczajny sąd wojenny roz
patrywał sprawę trzech zswarcowniczek z Polski, 
które przesiedziały kilka dni w więzieniu śledczem. 
Prasa niemiecka tak się nad owemi szwarcowni- 
eami rozczula, że zrobiła z nich biedne istoty, które 
przyszły na Górny Śląsk kupić chleba, papierosów
1 tytoniu, czerń chciały mężów swoim zrobić nie- 

■ spodziankę. Sąd wojenny skazał każdą na dwa dni 
‘‘ więzienia. Karę tę odliczył im sąd za więzienie

śledcze. — »Kattcovitzer Zeitung« zrobiła w nr. 311 
na niedzielę z igły widły, bo napisała artykuł pod 
tytułem: »Vom Hunger getrieben« i, że w Polsce 
panuje taka bieda i nędza, aż biedne kobiety przy
chodzą na Górny Śląsk po chleb, po papierosy i ty
toń, gdyż tam kosztuje funt chleba aż dwie marki 
50 fen. Żałujemy »Kat owi cerkę«, że w wypadkach, 
kiedy rozchodzi się o zwyczajne szwarcowniczki 
papierosów i tytoniu z Prus do Polski, a słoniny, 
kakao i innych artykułów z Polski do Prus, poniża 
się do roli robienia z nich bohaterek biedy i głodu. 
»Katowicerka« zamierzała c sięgnąć cel dwojaki: zo
hydzić Polskę i przygotować ludność górnośląską 
na podwyższenie cen na zboże w Niemczech. Pier
wszy w oczach hakaty stów udał łsię, ale co powie
dzą robotnicy w Niemczech i na Górnym Śląsku o 
podrożeniu zboża -— odczekamy.

— »Grenz -Zeitung« odkupił od właści
cieli dotychczasowych zecer jej p. Fr. Hadryan. 
Prasa niemiecka podejrzliwie jakoś śledzi to kupno,

, wskazując na to, że p. H. stoi na 17-tym miejscu 
listy kandydatów polskich w wyborach do rady 
miejskiej.

— M rug all a, głośny zakupywacz słoniny 
polskiej, którą póiurzędowo sprowadzały Mysłowi
ce drogą przemytnictwa, aż w końcu sam burmistrz 
Heuser zastrzelił się skutkiem ciekawych odkryć, 
stawa! przed sądem tutejszym, oskarżony o oszu
stwa i sprzeniewierzenia popełnione w końcu ubie
głego i początkiem bieżącego roku. Na podstawie 
dowodów przeprowadzonych a z braku innych u- 
wolniono go jednak od tych zarzutów, skazano go 
atoli na 4 miesiące więzienia i 60 tys. mk. grzywny 
za paskarstwo.

Zabrze. (Z posiedzenia rady g m i n- 
n e j). Na piątkówem posiedzeniu rady gminnej, 
które trwało cd godz. 4-tej po południu do godz. 
9-tej wieczorem, uchwalono, pomimo protestu ra
dnych niemieckich, zmienić nazwę Hindenburg na 
przedwojenną nazwę Zabrze. Burmistrz Schwan 
ogromnie się zastrzegał, że -rząd prawdopodobnie 
przed przyłączeniem Górnego Śląska do Polski nie 
będzie się chciał zgodzić na zmianę nazwy. Pomi
mo to Polacy obstawali przy wniosku swoim, który 
w imiennem głosowaniu przeszedł. Polacy głoso
wali zwarcie. Mieli przeciw sobie 15 głosów ra
dnych niemieckich; socjaliści niezależni opuścili 
przed gcłsowaniem salę. — A więc sprawdziła się 
przepowiednia tych, którzy od czasu przechrzcenia 
Zabrza na Hmdenburg mawiali: »Jak się Hinden
burg zbabrze, to znowu będzie Zabrze«.

— (Skarb w sienniku). Handlarce G. 
H., zamieszkałej przy ulicy Następcy tronu pod nr. 
135, skradli złodzieje z mieszkania tysiąc marek. 
H. przechowywała pieniądze w sienniku zamiast w 
polskim Banku Ludowym.

Gliwice. (Wybryk przed sądem wo
jennym). 18-go grudnia r. b. rozpatrywał nad
zwyczajny sąd wojenny sprawy przeciw bandytom 
Koziollek’owi, Frań cc wi WalczUchowi o napad na 
probostwo w Racho wicach. Podczas rozpraw są
dowych podpadał swojem zachowaniem się bandyta 
Walczuch. W końcu rzucił pantoflem w przewodni
czącego sądu, p. dr. Jakob a, lecz nie trafił go, potem 
wskoczył na balustradę od ławki dlayloskarżonych 
i chciał sąd zaczepić czynnie. Przy tej okazy i spadł 
Ä owej balustrady i pozostał przez chwilę na pod

łodze nieruchomy. — Koziollek został skazany na 
10 lat domu karnego, a Walczuch na lat 12. Reszta 
uczestników napadu została przed kilku dniami wy
rokiem tego samego sądu skazaną każdy na 15 lat 
domu karnego.

Orzesze. (Z posiedzenia rady gmin- 
n e j). W niedzielę, 7-go grudnia odbyło się pierw
sze posiedzenie nowocbranych zastępców gmin
nych. Nową radę gminną tworzą: 10 narodowców, 
2 centrowców, 2 Polaków, którzy reprezentują so
cjalistów niemieckich i 1 socjalista Polak. Jak na 
Orzesze, to tych socjalistów trochę za wiele. No, 
ale obywatele nasi są tak uświadomieni, iż wierzą, 
że ich socjaliści niemieccy zbawią. Główną rolę 
na owem posiedzeniu chciał odgrywać socjalista 
Szołtysek, lecz jemu skrzydełka ogorzeją, jak tylko 
nie będzie umiał z próżnego nalać. Najważniejszą 
sprawą na owem posiedzeniu było utworzenie dwóch 
komisji: żywnościowej i dla naprawy dróg gmin
nych.

Rybnik. W radzie miejskiej zasiadać 
będzie stadło małżeńskie, i to adwokat Konth z żo
ną, która, stojąc na innej liście niż mąż, dostała się 
do rady dzięki temu, że kilku poprzedzających ją 
kandydatów zrzekło się mandatów.

— Sekretarzem stanu mianowano land- 
rata tutejszego dr. Lukaschka. Komisarycznie za
stępować go tu będzie asesor Strzoda. Dr. L. prze
nosi się do Wrocławia chwilowo, dopóty z komisyą 
okupacyjną dla Górnego Śląska nie przeprowadzi 
pewnych rokowań, zaczerń obejmie nowy urząd w 
Berlinie. — A choćby i dalej.

Racibórz. Księżniczkę Hansową Racibor
ską zranił jakiś nieznajomy wystrzałem w podła
mię, gdy samojazdem dojeżdżała do Bękowic. Snra- 
wca zbiegł; ranną zawieziono na zamek w Rudach.

— Pożar wybuchł w obróbce lnu w Kuchel- 
nej. należącej do księcia Lichnowskiego. Jeden od
dział wygorzał doszczętnie. Szkody wynoszą kilka 
milionów marek.

Wrocław. Kopalnię węgla brunatnego 
zamierza&niasto nabyć niezadługo. Uchwalono 30 
tys. marek, aby wpierw zasięgnąć zdania rzeczo
znawców. — Słusznie.

Bydgoszcz. (Niemiecko-polska orga
nizacja prasowa). Onegdaj odbył się w 
Bydgoszczy zjazd wydawców gazet niemieckich, 
wychodzących na ziemiach, które przyznane zo
stały Polsce. Postanowiono założenie niemiecko- 
polskiej służby prasowej t. z. p., która będzie miała 
zadanie dostarczać gazetom niemieckim informacyj 
z prasy polskiej i o sprawach polskich Wybrano 
z obecnych wydawców zarząd tymczasowy. Orga
nizacja ta według uchwał zjazdu ma być rzekomo 
niezależna od wszelkich wpływów politycznych. 
Rezolucja, przyjęta w tym duchu, ma brzmienie na
stępujące: Zebrani w dniu 6 grudnia wydawcy ga
zet niemieckich, postanawiają założyć organizację 
prasową pod nazwą »Deutsch - polnischer Presse- 
Dienst O. m. b. H.« Organizacja ta oświadczyła 
wyraźnie, że jest zupełnie niezależną od istniejących 
już organizacji niemieckich politycznych (Deutsche 
Vereinigung i Zentral Arbeitsgemeinschaft.

— Zebranie kolejarzy w liczbie około 
1000 osób uchwaliło następującą rezolucję:

»Ażeby przeszkodzić ogołoceniu dzielnic na
szych z wszelkich zasobów żywnościowych przez 
paskarzy, którzy w zastraszający sposób wywożą 
koleją co się tylko da, upraszamy usilnie podkomi- 
sarjat N. R. L, aby wyjednał u odpowiednich władz 
rządowych pozwolenie na nadzwyczajne rewizje 
w pociągach osobowych, które przez Bydgoszcz 
przechodzą. Proponuje się do wykonywania tych 
rewizyj kilkunastu policjantów z współudziałem 
do tego celu wybranych kolejarzy«.

Jak się dowiadujemy, rewizje te już się tam 
odbywają.

Bochum. (136-1 etni starzec). »Wiarus« pi
sze: Pan Sztul z Ickern, donosi nam, co następuje: 
W mieście Lidze, zamieszkuje rodzina, składająca 
się z 34 głów. Ojciec, starzec 136 lat liczący, żyje 
z trzecią żoną, liczącą 67 lat, Z pierwszą żoną' 
przeżył 29 lat, z małżeństwa tego urodziło się 13i 
dzieci; z drugą żoną przeżył 18 lat, posiada z mał
żeństwa tego 8 dzieci; z obecną żoną żyje 29 lat,, 
małżonkowie mają 11 dzieci. Razem liczy rodzina 
ta 32 dzreci, 23 synów i 9 córek. Gdy wojska nie
mieckie w roku 1915 Lidę zajęły, — nasz korespon
dent rozmawiał ze starcem.

Nitro w Zach. Wirginii. Miasto to nowozałoż-rn 
ne przez rząd amerykański dopiero podczas wojny* 
kosztem 70 milionów dolarów, w celach przemyski 
wojennego, sprzedał obecnie tenże rząd za 8V2 mi
liona dolarów spółce Charleston Development Co., 
która zamierza zachować o ile możności wszystkie 
zakłady, a przerabiając tylko co najkonieczniejsze, 
zużyć w celach przemysłowych będących więcej 
na czasie.

hice, chociaż to na wskroś yolary, tak ca%#R, Ä 
/cale nie dbają o to, aoy ich dziatki brały udział w 

nauce języka polskiego i polskiej nauki pilnowały. Wy 
polskie matki i wy bracia rodacy ojcowie, nie uchylaj
cie waszych dziatek od korzystania z nauki w języku 
ojczystym, śmiesznie nikły, bardzo nieliczny udział w 
polskiej nauce biorą przedewszystkiem starsze dzieci 
w I. i II. oddziale, więc należy te dzieci natychmiast 
posyłać na polskie lekcye, a takich ludzi, którzy gazet 
nie czytają, należycie objaśnić. Druga przyczyna po 
lega na nieodpowiednich nauczycielach; jeden jest Nie
miec, drugi niedokładny i niedbały w nauce polskiej, 
tylko trzeci jest odpowiedniejszy, a czwarty i nasz 
„przyjaciel najserdeczniejszy”, jest dla polskiej nauki 
nienawistny, karmi ducha uczni jacłem germańskim 
przez odczytywanie „Schwarzer Adlera”, aby zatru
wać ich serca niewinne. Zarząd szkolny z obowiązku 
ma powinność, czuwać nad tern, aby sumienia dzied 
jadem politycznym w szkole nie zatruwano. Niechaj 
się rodzice swych dziatek dokładnie opylają o wszelkie 
nadużycia w szkole. Uprasza się dowody podać p. 
Kotasowi, który sprawę przedstawi władzom rządo
wym, aby raz przecież położyć koniec takim stosunkom 
nieznośnym. Wiśliński.

^Corsspsiüäens^s.
Polska Wisła w Pszczyńskiem. Sprawa nauki 

języka polskiego w tutejszej szkcte bardzo smutni: 
stoi Pierwsza przyczyna polega na tern. iż sami ro-

Górny Eoryń pod Żerami. Jak też to nas! pa- 
j nowie właściciele, np p. Dobers na dworze, pojmuję 
• taryfę, t. j. zbiorową umowę najmu. Skarżą się tani 
i robotnicy na różne niedomagania, gdyż im właściciel 
i nie wypłaca według taryfy, jak im się należy. Naprzy- 

kład parobcy (pachołcy) pobierają rocznie 16 centna- 
; rów żyta po 10 mk czyni 240 mk.; pszenicy 4 centnj- 
' ry po 16 mk. = 64 mk,; jęczmienia 2 centnary po 
j '15 marek = 30 mk; węgla 48 centnarów po 4250 

mk = 216 marek; drzewa 6 ipetrów po 25 mk. cżyni 
150 mk ; kartofli 20 centnarów po 6,50 = 130 mk.; 
mieszkanie liczą na 200 mk.; pół morgi pola 125 mk.,

; 365 litrów mleka po 40 fen. = 146 mk., w pieniądzach 
i dóslają 300 mk ; razem 1601 mk. Należy im się 

wszystkiego 1900 do 2200 marek, a zatem brak 299 
i do 599 mk. Do tego dostali parobcy (pachołcy), co 

umieją siec, od św' Jana w deputacie 2 centnary żyta, 
, licząc im po 20 mky a w taryfie tylko 15 mk. można 
j im liczyć. W gotowce dostali 60 marek, tak, iż brak 

jeszcze 199—499 mk. Gdzie są te pieniądze ? Gdy 
nasz zastępca ze Zjednoczenia udał się do p. Dobersa, 
ten sobie grubiańsko odrzekł, że cn nie ma potrzeby 
się układać, a mamy wiedzieć, iż żyto kosztuje po 
20 mk. centnar. Nawet ów p. Dobers pobił przy zbie
raniu kartofli Józefa Trzaskalika, którego uderzył 4 
razy; świadkiem pewna kobieta. Tak sobie postępują 
panowie na dworach, że liczą żyto, gdy robotnik kup) 
po 40 mk. za centnar. Są to lichwiarskie ceny, tak 
nie powinno być, a tern mniej godzi się swoich ro 
bofnikćw tak obdzierać za zboże. Pytam się jeszcze 
pana D., czy robotnik ma ukraść to, czego mu nie1 
wypłacono, choć przyrzeczone ? Robotni/k.

CslaliiEg MiadomoSd.
Warszawa. Amerykański komisarz żywnoSdo 

wy Hoover, który po zawieszeniu broni na polach wat
ki badał stosunki żywnościowe we wszystkich krajach 
europejskich, wysłał sprawozdanie rządowi swojemu, 
w którem zażądał, o ile w Europie niema wybuchnąć 
rewolucya głodowa, ażeby jak najwcześniej wysłano do 
Austryi, Finlandyi, Polski i in. krajów większe zapasy 
mąki, pszenicy i in. artykułów spożywczych, gdyż w 
razie przeciwnym grozi 20 milionem ludności straszna 
śmierć głodowa.

B e r 1 i n. 22-go grudnia. Z Belgii powrócili wszy
scy jeńcy wojenni, za wyjątkiem 200, których zatrzy
mano jako zakładników za tych, co podczas wojny 
szerzyli w Belgii „kulturę niemiecką”, niszcząc kraj ł 
mordując bezbronną ludność cywilną. Rząd niemiecki 
założył w sprawie tej protest. Belgia zaś domaga się 
od rządu niemieckiego poświadczenia piśmiennego, że 
wszystkich jeńców wojennych belgijskich oddał z po
wrotem.

Berlin, 22-go grudnia. W kołach rządowych nH 
ają się z tym, iż Koalicya postawiła rządowi niemi e- 
kiemu i auctryackiemu warunki, ktitre wykluczają 
wszelką możliwość zbliżenia się obu państw na polu 
ąclitycznem i na polu gospodarczem.

Kolonia, 22-go grudnia. W Krefeld przestały 
wczoraj kursować tramwaje, z powodu braku węgli 
Ha ogrzewania centrali elektrycznej. Przerwa ma po* 
rwać do 31-go grudnia. W M. Gladbach wydał za
sad kolejek elektrycznych takie samo rozporządzenie.

Wiedeń, 22-go grudnia. Koalicya wstrzymała 
wysyłkę zboża i węgli do Austryi. Austrya znajduje 
Je ilad przepaścią.

Rotterdam, 22-go grudnia. „Daily Telegra af” 
jon osi z Paryża, że przeszło 350 niemieckich jeńców 
wojennych przewieziono do Paryża, gdzie przed są- 

wojskowym odpowiadać będą za przestępstwa po» 
pełnione podczas wojny, sprzeciwiające się przepisom' 
wojenno wojskowym.

Genewa, 22-go grudnia. „Temps” dowiaduje 
ÜS z kół urzędowych, że Najwyższa Rada Koalicyl 
rupatrywała w piętek ubiegły sprawę obłożem a are-' 
fc-teąn maj ■ tkćw^niemieckich przez rządy państw neu- 
ffräinych i uchwaliła na mocy traktatu pokoio-wegą 
ükwidaeye ich ,



\

Od S&nimstracyw
Z powodu uroczystych świąt Bożego Narodze

nia, »Polak« na piątek nie wyjdzie. Numer następny 
wyjdzie w sobotę, jak zwykle, z datą na niedzielę. 
Będzie to numer ostatni w roku bieżącym i dla tego 
niechaj każdy w ostatniej chwili odnowi jeszcze 
przedpłatę, o ile nie chce, ażeby w dostarczaniu ga
zety nastąpiła zwłoka.__________^

ĘMWaez *ebra&
W pierwsze święto f25- 12. 19) odbędzie się:

W Leszczynach urządza filia Z. Z* P* uroczystość 
gwiazdkową z przedstawieniem szopki betle
jemskiej w lokalu p, K o e e 1 i- W pierwsze 
święto o godz. 4-ej dla dzieci; w drugie święto 
o godz- 4-tej dla dorosłych.

W drugie święto (26- 12. 19):
W Zaborzu A. zebranie N. $• R. q godz. 4-ej w lo

kalu p. Jarosza, ul Nast. Tronu.
W Biertułtowacb tow, św. Józefa zaprasza roda

ków na przedstawienie amatorskie. Odegrane 
będą 2 sztuki: »Ida z Toggenburgu« , I »Antko- 
we Wesele«. Początek uroczystości o godz. 
6-tej wieczorem. Otwarcie kasy o godz. 4-tej, 
O liczne przybycie uprasza Zarząd.

W niedzielę (28. 12. 19):
W Chorzowie walne zebranie filii metalowców Z.

Z, P, o godz. 3-ciej w lokalu p. Jaul a.
W Ligocie zebranie N, 5, R. o godz. 2-iej w lo

kalu p. Jakobsohna.
W Murekach walne zebranie filii górników Z. Z. P. 

o godz. 5-tej w lokalu p, Rukowskiego. Potem 
walne zebranie Narodowego Stron. Rob- w tym 
samym lokalu.

0£ Rafa ml
Do Bietszowic. p. 6. U„ Zeppelin. List pański 

zamieścimy chętnie, lecz tymczasem brak nam 
miejsca odpowiedniego.

twit So zapisania „polaka" na poczcie.
PostbesteUungsformular. 

Unterzeichneter abonniert hiermit bei dem hie- 
dgen Postamt für das 1. Vierteljahr 1920 auf die 
m Kettowitz O. S. 6 mal wöchentlich erscheinende
Zeitung i

„POLAK“
für WO Mk. mit Abtrag 720 Mk.

flmle * nazwisko): *—-- —~--------- ----———

<M;eszkame>*     .w-»————

Obige Mk ___- erhalten m haben bescheinigt

..—........-  —^ den.—,— ------- --------1019

Postamt ------------ —----------------------

i Kwit ten należy wyciąć I napisać Imię I na
zwisko i wraz % pieniędzmi oddać na poczcie.

£s redakcję odpowiada jan BnesVot w Katowicach, x polecania 
Narodowego* Stronnictwa Robotników ‘zieimcy /górnoSiątKej 
w Katowicach. - Nakładem Spółki Wydawniczej „Polak" w!<a- 
DWicach. Drukiem Spółki Wydawnicze) „Katolik" w Bytomiu.

Ma z mę:
Amol 1 Exilier 
Krople na kaszel , 
Kropie choleryczna 
Kropie baldtyanowe
I wszelki herbatki
Fód koperkowy
1 najlepsze środki przeciw
kaszlowi, astmie 
i katarowi bron- 

cisialnemu.
Emu'sya z tranu
(Lebertran) d. dzieci

Centralna Oroprp
PJarsnBtFiieger

Bytom
ulica piekarska or. 14 

POCSl»X>

Stary i doświadczony 
środą# przeciw

reumatyzmowi
składający 8 ę z 

nacierania po 1 mk.
tabletek 5 ..
I herbaty 2.50 mk,

Do nabycia tylko

i tjileii „filuci ml'"
Friedrich, 

w Bytomiu ö.*5.
Krakowska ulica % 

obok szpitalu ś. Duch», 
Pozamiejacowym wy-

syta się za zaliczką.

Przy zakupnie 
towarów prosimy 
po woły war się na
aaasą gazetę;

flfofemiiii
Pokost
gotowe farbv 
w puszkach 

lakiery na 
podłogi i me
ble kuchenne 

kamień mydl. 
boraks 
potasz 
szelak
farbki do far- 

bow* rzeczy
ora;

wszysik'e art.
potrzebna d a

malarzy i 
slalarzj

■■■

KajMszg iróółe 
zakupsa üla 

pp, kupcód 
irog|«rsyst.

Mydło 
toaletowe i 
do prania, 

skrobek, 
kreda, 
szablony.

Perce*

Ara o!, przedw. 
Expeier, 

i krople,
Fluid

i różne śroSKi 
przeciw najroz- 
majtsz. chorobom
polec» detalicznie 

i hartownio

Oenfralsta
Drcgerye

Aptekarz

F. Saroii 
Sliliesei
Bytom G.-S
i. Piaraa 14.

II obok poczta

— Wysyłka wszędzie — 
15-kg, pakiet z 4<3 podwój
ne mi kawa kami „Sunligt“ 

po 330 gramów

mk. *1.2©
za podwójny kawałek, przy 
poprzednim nadesłaniu na- 
leżyfcości. Zi zaliczką 7.50 
mk, za podwójny kawałek.

a. w. worn, cs a.
E felstr, 23.

Konto bankowe: Deutsche
Bank, Cöln,

Telefon: A. 3140, 

Telegramy:
Wolff, COln, Eifelstrasse 25,

8 BBIB

Bw sofcoię, dnia 27. grudnia
bęme nasz

I lokal Bankowy
1 zamknięty.
2 ga%k In&wy — tLüuüamk g

| Iśtkłor leszosfii*,
Belowie, Poprzeczna 14 fQuerstr. H. 

Polec» gwói dobrze xacp trzony efcud w

zegarki» regulatory, 
zegairy Ae&emme, także 

j i w\ roby złotnicze jako kol-
ozy W, broszki, łan- | 
euszM, pierścionki ity. F

SPKvYALXOSC:
$ Obrączki ślubne i

Httasny warsiiai reparacy ;ny, 
Rzaitl«» obsługa. — Umiarkowane miy 

5.kupuje złoto i srebro.

wrnrnmmpmmmmmf-ms}
Na św?ęt» polecam

piwo w syfonach
3* kolei

likiery pm-sze, rum i wina,
najlepsze gatunki, po ten.eh cenach«
B.Scheifcztk, Micebowice,

parowa fabryka likierów.

Hi
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iMdSISMl S'* IP S? S? 8 fMM^    .. . . . - -. . . . —- -  w ®j|
Kalendarz Katolika
II iussmnuuuiuMuutomuuiuwwwmminB? W iwwMumiimnwwuMmimisumsima

na rok 1980.
Wysyłamy od dzlaia; zamówione Kalendarze*

Prosimy o rychle zlecenia ponieważ 
&■;■:. :.ars» nakład mały* msmssmam

Cena za egzempL 2*0© mk.« —• za zaliczką 2.60 mk.
Jeżeli pieniądze wpłacone przy zamówieniu 2.30 mk.

OSET Odsprzedającym rabat
„Katolik“,

Bytom — Beuthen 0.-8.

Hi%

li

m
=inn

. aa chodak#
gorasRl wąctkiL

(skrobek)
prawda wy 

pokosi i lakkr^ 
Sa&bloay * farb; 

kreda
{#y&*o do prania 

1 toatetowe
Ę&mkdmydtaai 

%arb d
gfa|Eepss. środek
przcs. aaw&bow 

I tslsaswem
(własny wyróo)

O^akalna Brown
F. Baron i

FMeger
g^Gm,uLp:eh&rska;4

obok dooäIj-

M. Kowatz, Bytom
i mechaniczna towarów muzycznych \ 

Instrumentów muzycznych
ulica Dworcowa 
-Batmłmi strasse~ni»*•ßalmhoi strasse-ny»

poieca

skrzydła • forleplany - harmsMsa
pierwszorzędnego wyrobu po przystępnych eeuaoBu

Harmoniki własnego wyrobu w niemieckim» 
wiedeńskim i warszawskim nastroju.

Aparaty mówiące
marki r Gramonhon, Odeon, Aren» tako tez wbsnego wyrobu. 
Clarka ##Aieloai«M » tobą mu o tubie wewnątrz wbudowaueje 

lak zwane aparaty bez luby»

Olbrzymi wybór płyt:
„GrainGpbou"» y,Odeoh“'. wBöts3i'\, „Arena“ $td. ,>

fmmm welłi skład najozmsitsiich lastnuentoii .wnraro
;ak: skrzy peg, rosnöoiia, lutni, gita rów, öaSaoaie«. cyt row 

kOiTtenows®»! $ akorbowyeti. ttówuiez^ polecam.
muzykaim (nuty) polskie



Dodatek do „Polaka™ Nr. 153 (5.).
Katowice, środa 24-go grudnia 1919.

florale eo ell.
O*me niebiosa w bezmiar się rozwiodły.
W niemej powadze zakrzepłe... milczęce 
1 darmo biję nasze korne modły 
Nabrzmiałe prośbę... kiedyż błyśnie słońce!? 
...Echo łkań swoich tylko dusza słyszy,
W groźnei, wzgardliwej... nieruchomej ciszy.
A my c-ekamy wciąż świtu promienia,
Gdy się nad światem zjawi ncwa zorza... 
Wciąż w prochu leżym... a nic się nie zmienia, 
Czas r7ekę wpada w głąb wieczności morza 
I krwawo ryja skroń cierniowe sploty 
I hvmn gra chwały swatana róg złoty 
Ciężar niewoli pochylił nam głowy 
Nawet myśl wolną chcę okuć w kajdany... 
Wróg dzieciom naszym odbiera skarb mowy 
I wydrzeć nragnie pradziadowskie łany 
Krwią ojców naszych ivznione i potem...
Łany szumiące kłosist\*ch zbóż złotem...
Ty... co za winy ojców karzesz dzied,
A zemsta Twoia Irinie w pokolenia,
Z wól... njechaj łaski słońce znów zaświeci 
Zdejmij zj nas ciężar Twojego ramienia...
I przed struchlałym ukaż znowu światem 
Ześ tvlko gniewnym Ojcem — a nie katem!... 
Bo tyle łez już i krwi z nas wyciekło...
Stoim nad chwały zglis-czami czarnemi,
A oto cale urąga nam Piekło 
I s-yje ciężkiem jarzmem gnie ku ziemi...
A my wpatrzeni w gwiazd wieczyste kręgi 
Czekamy Twojej zjawienia potęgi...

Praojców nasrvch wielki Boże 
O słvsz Ty nas!...

W piorunnej grozie ukaż się widomy 
A Twojej mocv gorejące gromy 
Niech hańby strzaskają obroże..,;

Bo przyszedł czas!...
Ty coś prowadził nasze plemię 
Pnez dziejów szlak...
Kędyś od Gopła... od murów Kruszwicy...
Z ponad jeziora., od gniazda orlicy...
Coś lacką darował mu ziemię 

i Zeszlij nam znak !...
Ty niezmierzony... niepojęty...

Zastępów Pan !...
Co wiodłeś ojce przez bitew kurzawę.
Przez pola chwały i k'ęsk naszych, krwawe. 
Co wichrem zszedłeś w grozie świętej 

Żywota łan!.,.
.Błagamy Ciebie Nieśmiertelny... Mocny 

Przez potop łez...
Przez naszych sadyb popalone chaty... 
...Przez krwi niewinnej rozlane szkarłaty, 
...Jako w Betlejem, zjaw się w czas północny 

Na dziejów kres!..«

Nad moją ziemią oniemiałą 
Króluje ciemny duch,
Ręką drapieżną i zuchwałą 
Tamuje wszelki ruch...
Nad moją ziemią, w wdowiej szacie 
Panuje mrok i grzech 
I w groźnym władnym majastacie 
Huczy Szatana śmiech...
Dziś lud się zbiera i wciąż czeka, 
Czyli nie błyśnie znów...
Oczekiwane już od wieka 
Ziszczenie złotych snów ?!...
Kiedy się Słowo stanie Ciałem 
I błyśnie żyda dzień,
Co szczęścia czystem światłem białem 
Rozproszy bólu cień...
Oto w skupieniu, wełen pychy 
U wielkiej zorzy wrót 
Zebra! się cały Lud i tichy 
Czeka na wielki cud...
Czy złoty piorun Twój nie strzeli,
Czy się nie zmieni los?...
Czekamy wciąż... rorate cccii 
Bije nasz korny głos.

Na mojej ziemi we łzach całej 
Panuje Mrok i Grzech...
1 dotąd nad nią pełen chwały 
Huczy Szatana śmiech...

Artur Popiel

tolggllia na Sybery*.
(Ze wspomnień zesłańca).

Zebraliśmy się wszyscy u Tadeusza K., kiśregx 
same war pozwalał nam się chcć ciepłą herbatą 
mac. >ć.

Rozmowa, jak zwykle, potoczyła się o swoich, któ
rzy hen.. ;a t;m te. miar;m oceanem leću i śniegu 
obchodzili cL iś „wieczór wigilijny.

Z nastaw ar izm mroku posępnieli: my coraz bar 
d i ej, coraz c ęiciej zapadaliśmy w głuchą ciszę, prze- 
rywarą tylko cd czasu do czasu westchnieniem- W 
westchnieniach tych wyczuwało się całą tęsknotę za 
tern, ęoćmy zostawili, cały ból rozwianych nadziei, 
ws .yct':ie przeszłe okropności. W tych krótkich Wes& 
chmeniach, przeżywaj każdy cały świat bólów i nie- 
s .:część, to też gwarną początkowo izbę napełniło po 
nure milczenie, niero-weselane nawet sykiem popicia' 
jącego tamowani.

— Żeby choć kawałeczek opłatka... — ra wpół z 
wertchnieniem uleciał s eft Władka, któregośmy dla P 
go dętkatnoźci „dzieciakiem” zwali.

Myślał o tym opłatku każdy, śnił o nim na mi» 
siąc przedtem, codziennie słał spojrzenia w stronę za* 
w a rej drogi, którą pcczta irhła radejtć, a wciąż z 
nadzieją, że w którymś z listów znajdzie się choć 
kruszyna opłatka, ktćrymby się mogli podzielić.

Rzuceri ra wymarłe śniegowe stepy, w zachowa- 
ni u tradycyi wid ieli nić, która ich łączyła z tern, co, 
porzucić mined.

Żeby chcć kawałeczek opłatka !...
Na skrzydłach tęsknoty lecieli w wspomnienia, wy

dobywali z nich wszystkie przeżyte chwile, mrużyli 
oczy przed rzęsiście gorejącem Beżem drzewkiem, za
siadał do wigilii, łamali się opłatkiem, korzyli przęą 
żłóbkiem, ra którym różowiło się drobne ciało Jezu? 
sa po to, aby za chwilę wstrząsnąć się przed rzeczy? 
wistoćcią, która posępnym łachmanem zasłania im

— Czekajcie... spróbuję — przerwał ciszę Józd S 
- Mam myśl, jak się uda... zwycięstwo.

Otulił się w burkę, czapkę nasunął na uszy i wyn% 
knęwszy się za drzwi, z których buchnął zimny tum aß 
mrozu, zostawił ras samych nieciekawych nawet do/ 
wiedzieć się, co to za myśl kazała mu gnać w &09 
ckurę.

Jak nas zestawi, tak i zastał, mimo, że wróci 
w trzy godziny może później. Siedzieliśmy na tych 
samych miejscach z twarzami w dłoniach, pod ktx re 
mi przemykały słone łzy, niezdatni nawet zwrócił 
uwagi na niezwykły jego pospiech i rozgorączkowanie*

— Chłopcy, wstawajcie... opłatek!
Drgnęliśmy, jakby poruszeni prądem elektryczn 

nie wicdrąc, czy żarty z nas stroi, czy też dice 
tvlko otrząsnąć z apatyi i wpatrzyliśmy się w niego, 
jak w tęczę, czekając na wyjaśnienie.

— Byłem w W. — flomaczył się Józe?, sapiąc zą 
zmecreni. — Ktoś mi tu mówił, źe wśród tamtejszych 
zesłańców jest i ksiądz Z , który otrzymał przed tygos 
dniem posyłkę, a z nią i opłatek. Jakem tu zobaczy^ 
was c ma7ga>kic miny, a do tego i mnie się poczęło 
robić niewyraźnie, w. i hm pal cę w garść i przypc* 
mniałem so ie nasze dawne pochody, kiedy to w gon, 
szych warunkach maszerowaliśmy na Sybir. Narzekać 
nie mogę. Ncfi r i osły mię jak umiały hajśpieszniej 
i otóż jffitem nictylko sam, ale i z opłatkiem, którjf 
zacny księżtrio z cchctą mi cost; pił.

Mówiąc to, wydobył z kieszeni palta chustkę, w 
którą owinięty b)ł, tak bardzo oczekiwany, opłatek

Zawinęliśmy się co rychlej koło uprzątnięcia izbvj 
nastawiliśmy na nowo zdawna wygasły samowar i rai 
siadłszy urrczyście dcc Lola stołu, poczęliśmy się W 
mać opłatkiem.

Więcej tam było łez i pcdcięgań nosem, niż słów, 
ale każdy z ras był taki szczęśliwy, taki rozradować 
ny. Jakby z tą chwilą wymazał z swojej pamięci wszy
stkie minione bóle i cierpienia, jakby z tą chwilą do
piero zawitał duch nowonarodzonego Jezusa pod na 
szą mizerną strzechę i wniósł w nią spokój, radość 
i szc ęście, które bezmiarem swoim rozpierało naąs 
piersi.

Poczęliśmy gwarzyć coraz weselej, z coraz więk
szą cticką, aż w zbitą czerń nocy wybiegł chóralny 
nasz śpiew;.

Lulaj że Jezuniti,
Lulaj że lulaj...
A Ty Go Matr.lu 
W płaczu utulaj...

I mknął ten śpiew, łzami przepojony, przez 
zmarzłe stepy Sybiru, przewalał się po wymar* 
łych tajgach, łopot ł po dymach uchodzących 
z c!u.t, aż do stóp Tego Nowonarodzonego,

. który nie /ap nmmając o najmarniejszych nawet 
~—— robakach, przyniósł nam radość, wese e i na? 

dJlzji. LL V



|Sg się rgdxt.
Ziemia zapadła w mroźne uśpienie!... 
Nie kwili ptaszę — nie błyska kwiat... 
Życia gorące zastygło wrzenie,
Śmierci całunem okryty świat!... 
...Tętno zamarło w natury łonie,
A beznadziejność zastygłych głusz 
Na duchy ludzkie rozpaczą wionie,
Że żyda gody skończone już !...

...Lecz... cóż to?... Nagle — jak błyskawica 
Z miękkim szelestem swych białych piór 
Zlatuje postać rćżanolica 
Na martwą ziemię — z nadmebnych chmur!... 
Zamarłe dusze budzi swem skrzydłem,
Niosąc im nową żywota wieść:
— Ze Bóg wieczystem wzgardził prawidłem — 
Miłość zmieniła przyrody treść!
— Bo oto słowo dałem się stanie —
Zimnej martwoty przełamie lód,
By światu przynieść zmartwych powstanie»
I w żar przemienić serc ludzkich chłód !
— A wieść radosna, jak depta fala 
Zalewa dusze, ożywia krew,
Przejasnym ogniem serca rozpala,
Niosąc w nie boskich objawień wiew:
— Ze krzywd zawiści zaginą chwasty,
Bo już nowego żywota zdrój:
Bóg Dziecię-Miłość, zrodzon z niewiasty 
Bieg świata bierze pod zarząd swój.

...O Boskie Dziedę! daj odrodzenie!.«
I moc tryumfu nad złością daj 
Tym, co w miłośd widzą zbawienie...
Co ukochali świąt — ludzkość — kraj!...
Niechaj zwyciężą ukochań moce 
Nad bezdusznością pisanych praw !
— I przez tych — którzy w zwątpień pomroce 
Miłośdą świecą — Boże nas zbaw!

Janina Kossak-Pełeńska.

jak obchodzi świat wigilią.
Święta Bożego Narodzenia należą do najdawniej

szych w chrzęści aństwie. Do kolebki" Kościoła trzeba 
niemal sięgnąć, by odnaleźć początek powstania tfch 
uroczystości, które już w Ii wieku były uroczystem 
świętem kościelnem, cbchodzonem od IV wieku stale 
25. grudnia, a to nie bez wpływu okoliczności tej, że 
w tym dniu przypada zrównanie dnia z nocą, że po
ganie odbywali narodziny słońca, bożka ładu i zgo
dy i t. d. Chrześdaństwo, obchodzące właśnie tego 
dnia Boże Narodzenie, uszanowało j uszlachetniło z 
jednej strony zwyczaje ludów pogańskich, z drugiej 
zaś strony utorowało drogę tej wzniosłej uroczystości 
do zamienienia się równocześnie w święto ludowe.

W dniu Bożego Narodzenia obrzędy kościelne za
chowują cechę niezmiernej podniosłośd, przybierają 
charakter serdecznej radości i powszechnego wesela. 
Wszędzie też dochowało się do dziś dnia mnóstwo 
zwyczajów, zachowywanych przy obchodzie świąt Bo
żego Narodzenia, z których niektóre chcemy wymienić.

(Wedle ludowego podania.)
Kiedy sie Pan Jezus w Betlejem narodził, pan Lu

bomirski z Tarnawy był jeszcze ludem. — Ale że był 
człek mądry i przemyślny, a zasłyszał, że Dziecivtko 
Jezus bardzo nierade widzi lutrów i rozmaitych innych 
heretyków, zaczął więc w głowę zachodzić, jakby się 
przekonać, czy to prawda.

Stangret, krakowiak, co go w cztery konie woził, 
mówił mu, że najprostsza rzecz będzie do bryki zało
żyć, pojechać do Betlejem i tam dokumentnie Najświęt
sze Dzieciątko wypytać.

Na nieszczęście pan Lubomirski długo przedtem z 
furkami wojował i tyle pieniędzy na wojsko wydał, że 
w końcu i Tarnawę u żydów zadłużył, z której to 
przyczyny m*e miał na drogę nietylko do Betlejem, ale 
nawet i do Krakowa.

Myśli tedy, myśli i myśli, jakby tu sobie poradzić, 
aż jednego dnia przychodzi do niego stary, wędrowny 
dziad i powiada mu tak:

— „Daleko stąd (powiada), na zachód słońca, jest 
Babia Góra, taka wysoka, że cień od niej na siedem 
mil pada. Na samym wierzchu tej góry mieszka okru
tnie bogata czarownica, która dla „Jancychrysta” ko
szulę szyje. Co rok jeden tylko ścieg wolno jej zrobić# 
ale kiedy koszulę skończy, wtedy się Jancychryst z niej 
narodzi i ze świętą wiarą wojować pocznie. Puścić 
(powiada) to wiedźma każdego do siebie puści i pie
niędzy pozwoli mu zabrać ile udźwignie, jeno ludzie 
nigdy nie widzieli, żeby kto wrócił.

— Czemu tak ? — pyta pan Lubomirski.
— Dlatego — mówi dziad — że jej straszne smoki 

i rozmaite gady strzegą, więc jak kto wraca, to go go
nią, a jak dogonią, nim z cienia vvvjedzie, to na dro
bne szmuty go rozedm,

W Anglii.
Dla Anglików są święta Bożego Narodzenia istną 

uroczystością narodową, którą z największym święcą 
zapałem. Dawniej w tym kraju był ustanowiony oso
bny urzędnik, którego jedynym urzędem było przygo
towanie wigilijnych uroczystości.

W wigilię Londyn jest rzęsisto oświetlony, zwłasz
cza sklepy rzeźników, w których umieszczone są upie
czone woły w całości, oświecone elektrycznemi"lamp
kami. Do spożycia wołu, ważącego conajmniej 350 
do 400 funtów, zasiadają corocznie ojcowie miasta. 
Domy ozdobione są zielenią, lichtarze i inne drobniej
sze sprzęty kwiatami i liśćmi jemioły, której przypisują 
siłę odstraszania czarowników.

Przed wieczerzą kładzie ojciec rodziny w obecno
ści wszystkich członków do pieca kawał drzewa z ze
szłorocznej wild, podczas gdy goście wśród wesołych 
śpiewów pilnie wychylają kieliszki.

Wieczerza składa się niemal u wszystkich z pieczo- 
* a%j gęsi i z olbrzymiego „puddingu”, 4o którego za

rabiają ciasto wszyscy obecni, tak, że spctrzebuje je
dna rodzina kilkaset nawet funtów mąki. Po uczcie 
oddają się grze, wydobywają z pod gorejącego spiry
tusu migdały, bawią się w „ciuciubabkę”, śpiewając 
przytem piosenkę, z 5-go stulecia pochodzącą, o pe
wnej córce z rodu szlachetnego, która tak zręcznie 
się ukryła, że jej narzeczony odnaleźć nie mógł, że jej 
szkielet dopiero po upływie 20 lat przy otwieraniu 
podziemnego sklepu znaleziono.

Dzieci wieszają trzewiki i pończochy na łóżku, by 
Boże Dziecię włożyło w nie podarki. Wszyscy starają 
się być w tym dniu w domu, jeżeli zaś od nieobecne
go członka rodziny nie nadejdzie list — cała rodzina 
w smutku pogrążona.

Na obczyźnie wszyscy poddam angielscy uważają 
się za członków jednej rodziny, do wspólnego zatem 
zasiadają stołu wigilijnego, zasyłając stąd rodzinom 
swym życzenia.

Gdziekolwiek Anglik jest, czy na okręcie, lub w 
namiocie podczas podróży, czy na wygnaniu lub na 
wojnie — wszędzie zapomina swe treski z całym za
pałem jemu właściwym święci wigilię jaknajuroczyściej.

We Francy i.
We Francy i podłoga mieszkań wyścielona słomą 

jak „w stajni", nad drzwiami migocą różnobarwne 
światła, tworzące „gwiazdę wielką". "Stół wilgilijny, 
postawiony naprzeciw ogniska, przystrajany bywa liść
mi wawrzynowymi i suchą gałąską oliwną z roku na 
rok troskliwie przechowywaną.

Wieczerzę zagaja uroczyste poświęcenie ognia. Naj
młodsze dziecię rodziny klęka przed płonącym ogniem 
i powtarza podpowiadaną mu przez ojca prośbę, by 
ogień ogrzewał skostniałe członki sierotek i kalek, da
wał ciepło i światło ubogim, nie niszczył mienia ludz
kiego. Następnie dziecię wylewa trochę wina na ogień.

' Zasiada wreszcie rodzina do wieczerzy, podczas któ
rej śpiewakom kolęd rzuca się jałmużnę w woreczkach 
z papieru z jednego końca zapaloneno, by widzieli, 
gdzie pada. Część potraw kładą pod stół „dla zmar
łych”.

Na pasterkę spieszą niemal wszyssy. Ponieważ po
wszechne jest mniemanie, że ten, co pierwszy ze wszy
stkich wraca z pasterki, najpiękniejsze będzie miał uro-

Począł się pan Lubomirski w głowę drapać, bo 
bardzo mu się te smoki i gady nie spodobały, a pie
niądze chciał mieć. Ale po odejściu dziada przyszło 
mu do głowy, że skoro są tacy, którzy i samego po
trafią w pole wywieść, to przecie na tę gadzinę z Ba
biej góry musDbyć jakiś sposób. Głowił się dzień, gło
wił drugi i trzeci wreszcie powiedział sobie: „albo 
starosta, albo kapucyn”, i pojechał.

Wziął siedem koni dobrych, ścigłych i pierwszego 
przywiązał do drzewa w tern miejscu, w ktćrem się 
cień od Babiej góry zaczyna, drugiego o milę wyżej, 
trzeciego znowu o rtiilę i tak aż do szóstego — dopiero 
na siódmego wsiadł i ku czarownicy na nim pojechał.

Jedzie tedy, i rozgląda się na prawo, rozgląda na 
lewo, aż tu leżą jak kłody między kosówką, to smoki 
paskudne o trzech głowach, to węże ogromne, to roz
maite żmije i padalće. Ten i ów podniesie czasem łeb, 
zasyczy, zębami kłapnie, ale nie mówią mu nic.

„Hej*— myśli pan Lubomirski — żeby to były zwy
czajne smoki i weżary, możnaby im mieczem łby po- 
rozwalać, ale przeciw piekielnym mocom szabla na nic 
— j trzeba będzie chyba z babą coś wskórać, bo ina
czej żywy nie wrócę.”

Dojechał wreszcie do szczytu i patrzy: siedzi stra
szna jędza piekielnica, koszulę szyje. Zs:adł pan Lubo
mirski" z konia, pokłoni jej się po kawalersku i tak 
grzecznie do niej powiada:

— Jak się masz — powiada — stary wiechciu od 
butów; przyjechałem tu po twoje skarby, bom swoje 
na wojnę wydał, a tenz mi na drogę potrzeba. Dasz, 
dobrze, — nie dasz, też dobrze, — jeno nie marudź, 
bo mi okrutnie pilno.

Rozśmiała się- na to baba tak, że aż pan Lubo
mirski ostatni tej i jedyny trzonowy ząb zobaczył — 
i mówi:

— Oj jej! dlaczego nie, oto widzisz tu w workach 
koło mnie złoto, perły i dyamenty, bierz ile chcesz, ale 
pierwej napij się ze mną wina przez zdrowie.

dzaje rolne, dlatego rzucają się ludzie młodzi jeszcze 
podczas Mszy św. na wozy, wyprzęgają konie, wiążą 
wozy i sanie razem, zamieniają zaprzęgi. — stad nie
raz klątwy i krzyki, hałasy i bijatyki, a potem szalona 
jazda do demu.

W Ameryce.
Amerykanie lubią się w czasie świąt Bożego Naro

dzenia przystrajać, i odwiedzają się w tych strojach 
nawzagm, goszcząc się na wyścigi. Drży uczcie me 
śmie brakować sałaty, iście amerykańskiej, bo zgoto
wanej aż z 20 gatunków owoców.

Nawet prezydent przyjmuje bardzo życzliwie tych 
kolędników w swym ogrodzie, w którym podczas świąt 
Bożego Narodzenia zazwyczaj kwitną i pachna róże 
i fijołki.

Rolnicy ostatni snop z pola wzięty starannie prze
chowują aż do dnia wigilijnego, w którym snop na 
żerdzi wystawiają, gotując tern samem ptaszkom 
„choinkę”.

W Hiszpanii.
W Hiszpanii odwiedzają w wilię gubernatorowie 

więzienia w Madrycie i innych wielkich miastach i wy
puszczają z każdego więzienia winowajcę najmniej 
poszlakowanega

Z nadejściem zmroku spożywają Hiszpanie w rzę
sisto oświetlonych domach wieczerzę postną, śpiewają 
i czuwają przez całą noc, następnie o świcie udają się 
na „Mszę pierwszych kur” (tak zowią pasterkę), wró
ciwszy do domu, palą ognie, strzelają z moździerzy, 
tańczą j skaczą po ulicach i zasiadają do uczty mięsnej, 
daleko huczniejszej cd pierwszej.

We Włoszech.
Włosi już trzy dni przed świętem odwiedzają sft 

nawzajem i życzą „bouna testa” (t. j. szczęśliwych
świąt).

Nigdzie niema tyle hałasu i krzyku w dzień wigi
lijny, jak w miastach włoskich; fajerwerki, pochody z 
palącem łuczywem, iluminacye domów i gmachów, 
ruch, gwar, figle — przerywane jedynie głosem dzwo
nów, wzywających na jutrznię.

W Rzymie najwięcej odwiedzany jest kościół „Ara- 
coeli”, gdyż widzi się tam Dzieciątko wyrzeźbione z 
cedru libańskiego, bogato pozłocone i brylantami przy
ozdobione, leżące w żłóbku, tysiącami lamp oświeco
nym, obok niego zaś ambona, z której przemawiają 
dzieci do zgromadzonych.

W Niemczech.
W niemieckich krajach najprzedniejsze zajmuje nrej- 

sce choinka, jeden z zabytków z czasów pogańskich, 
kiedy ludy germańskie w dniu „narodzin słońca” trza
ski na drzewkach wieszali i zapalali.

Choinka znana była w 14. stuleciu, w Austryi stała 
pierwsza w Wiedniu przy kolebce arcyksięcia Albrechta, 
na Węgrzech znana nieco później, jak również i w 
Anglii.

Dziś wszędzie wielki odbywa się handel choinkami, 
których gęste lasy ustawione na rynkach i ulicach miast 
wielkich, niema bowiem domu, niema sklepu większe
go, gdzieby nie gorzała, łakociami gromadząca wokoło 
dziatwę.

I wzięła zaraz dwie szklenice, nalała z jednego gą
siora do jednej, 'z drugiego do drugiej i powiada:

— Cha jm!
Ale pan Lubomirski, któren, jako się rzekło, był 

człek*mądry i przemyślny, widząc, że baba nie z tego 
samego "gąsiora w szklenice leje, zaraz zrozumiał, że 
musi być w tern jakaś podrywka. Począł tedy głową 
kręcić i patrzyć tak, jakby coś za babą zobaczył.

— Czego się rozglądasz? — pyta baba.
— Bo się ,mgły rozstąpiły i krzyże na kościołach w 

jakowemś mieście widać.
Zlękła się wiedźma:
— A za twojemi plecami.
Baba obróciła się całkiem i przykryła oczy ręką, a 

pan Lubomirski prędko przemienił szklenice.
— Ej, co też gadasz — mgła jak żur gęsta — mó

wi jędza, a on na to*
— Tak mi się uwidziało.
Wzięła jędza znów szklanicę: „Chajm”, „Siulirn”

— wypili. Ledwo wypili — bęc baba na plecy i za
snęła twardym snem,

A p n Lubomirski łap za złoto, cap za perły i dya 
menty, na koń i w nogi. Leci, leci, dopada do tego 
konia, co był o milę uwiązany — hop na siodło — i 
w cwał dalej. A tymczasem rozbudziła się piekielnica* 
bo dla niej trzeba było mocniejszej jeszcze przyprawy
— i nuż się drzeć:

— Huź, smoki, huź, węże, huź, źmijce i padaleei 
gońcie i rwijcie tego rycerza, co ze skarbami mojemi 
i przyszłego syna „Jancychrysta” ucieka.

Dopiero kiedy nie zakłębi się w górach, kiedy nic 
ruszą się potwory, aż się bór począł jak od wiatru ko
łysać. Dopadają pierwszego konia, rwą go na drobne 
szmaty, że tylko kości w zębach im chruszczą — zjadły,

Pędzą dalej, bo baba krzyczy na mitręgę, aż oto 
drugi koń. Rozerwały go też jako mogły najprędzej i 
zżarły ra em z siodłem. Widzą potem trzeciego — zżar- 

' ły. Ale że namarudziły coś nie coś przy każdym, więc 
dy zżarły szóstego, już pan Lubomirski wyskoczył na



fv krajach słowiańskich.
Vf Polsce myją się wczas rano w wodzie rzecznej, 

by zachowani zostali od „chorób zaraźliwych”, do 
mej wkładają pieniądze, by ich nie brakło przez rok 
cały.

Wieczorem nakrywają stół sianem, a następnie bia- 
(vm, świeżym obrusem.

Do wieczerzy, składającej się zazwyczaj z 9 po
traw, siadają według starszeństwa, łamią się opłatkiem, 
składają sobie życzenia szczęścia, zdrowia i pomyślno- 
Sd, kładą na stole źdźbła różnych gatunków zboża, 
i na nie opłatek, na to zaś naczynie z potrawami: bę
dzie urodzaj na to, co do opłatka się przylepiło. Czy
jej głowy cienia niema na ścianie, kto otwiera jabłko 
zgniłe, rozłupi pusty orzech — ten „umrze w przecią
gu roku”. Młodzież nadsłuchuje, czy i z której stro
ny, ile razy pies zaszczeka, stąd bowiem wyprowadza 
„wesele i bliższe jego okoliczności”.

Po wilii zabiera się do robienia „świata”, wycina
jąc z opłatków różnokolorowych kółka, nadając kształt 
kuli, zawiesza ją u powału nad stołem, a przecho
wują do następnej wilii.

Wracając z pasterki, sypią zbożem i mówią:
Na szczęście, na zdrowie,
Na to Boże Narodzenie,
Żeby się darzyło w komorze, w oborze,
W każdym kątku, po Dzieciątku,
Daj Bożef

Na Rusi najważniejszą potrawą wigilijną jest „ku- 
fja”, pszenica, gotowana z miodem. Podobno była to 
ongi najpospolitsza potrawa u starożytnych Słowian. 
Po wódce, którą rozpoczyna się wieczerza, gospodarz 
bierze trochę kutji na łyżkę i rzuca na sufit. Jeżeli psze
nica przylepnie do powały, rok będzie „miodny a 
płodny”.

W ciągu wieczerzy biesiadnicy zabawiają się poga
danką i śpiewem kolęd, przyczem często gęsto przepi
jają ną pomyślność bliskich a nieobecnych. O kim do
brze się mówi przy wieczerzy, temu powodzić się bę
dzie, — o kim źle, temu bieda dobodzie.

W czasie wieczerzy i przez cały wieczór wigilijny 
tar ani na chwilę nie może przygasnąć na kominie. 
W niektórych chatach utrzymują go aż do Trzech 
Króli.

Wróżby w wieczór wigilijny poważne mają znacze
nie. Lud nasłuchuje, czy z obory nie dojdzie jaki od
głos, bo według wierzeń ludowych niektóre bydło w 
noc wigilijną — w tę noc pełną tajemnic — przemawia 
do siebie głosem ludzkim; kto rozmowę taką podsłu
cha, temu nic na świecie nie będzie obcem, a wszyst
kie skarby staną przed nim otworem.

Dziewczęta w wieczór wigilijny starają się wyba
dać swą przyszłość. Wybiegłszy nocą na dwór, dzie
wczyna nadsłuchuje, z której strony głos się jaki ode
zwie, bo stamtąd też przyszły jej mąż nadciągnie.

U Słowian południowych młodzież leje ołów roz
topiony na wodę i z tego wysnuwa wnioski o swej 
przyszłości. Dawniej zwyczaj ten praktykowano w wi
gilię Nowego Roku; później przeniesiono go na dzień 
św. Andrzeja.

Wogóle w całej słowiańszczyzn!e wieczór wigilijny 
(est wieczorem wróżb i przepowiedni, na rozmaite spo
soby praktykowanych, a zawsze pod hasłem: „Daj Bo
te lepiej”.

siódmym z cienia, który Babia góra na siedm mil od 
południa ku północy rzuca.

Obrócił się tedy ku nim i nuż drwić: „Całujcież te
raz psa w nos!” A one wspinają się, kłębią, szcze
rzą zęby, charczą, ale im za cień nie wolno. Jedna 
tylko żaba hycnęła z takim rozpędem, że już się nie 
mogła wstrzymać i skoczyła panu Lubomirskiemu na 
ramię. Ale on się jej bynajmniej nie przestraszył, na
przód dlatego, że się wcale żab nie bał, a powtóre, że 
gdy słońce na nią padło, poczęła na poczekaniu dębieć.

— Tuś, ropucho — powiada do niej pan Lubo
mirski.

ogień, rozpalony ongi w dzień wigilijny po całej * 
Słowiańszczyźnie — u Serbów dotychczas na wigilię 
płonie bałwan drewniany — przechował się do dziś 
dnia w przystrajaniu świeczkami „Bożego drzewka”. 
„Choinka”, symbolizująca życie wieczne, gdyż świerki 
i jodły nie tracą w zimie zieleni, — jest zabytkiem cza
sów starszych, niż słowiańskich.

Istnieją ślady, iż „choinka” była obrzędem wszy
stkich ludów aryjskich, lecz u Germanów najdłużej się 
przechowała, kolebką jej Szwecya, Norwegia i Dania. 
Do nas zwyczaj ten przyszedł zaledwie przed stu kil
kunastu laty.

Skąd pwstał zwyczaj
dzidzia się opłatkiem.

Zwyczaj dzielenia się opłatkiem sięga czasów bar
dzo dawnych, bo kolebki chrześciaństwa. W pier
wszych czasach po Chrystusie ponieważ niezbyt wiel
ka była liczba chrzęścian, dla wspólnej jedności zbie
rali się w tak ,zwane „uczty braterskiej miłości” pod 
nazwą Agapy cd greckiego wyrazu. O tern wspomi
na św. Paiweł do Korynty an rozdz. I, w. 20, i Tertu- 
lian, Klemens Aleksandryjski.. Na ucztach tych dzie
lono się chlebem, owocami, winem i mięsem. Dla 
tych zaś, którzy nie mogli uczestniczyć w tej uczcie, 
oddzielano część i posyłano im do domów.

Uczty te odbywały się w czasie większych uroczy
stości, w II wieku wspomina o nich Pliniusz młod
szy do Trojana. Agapy czyli tego rodzaju uczty prze
trwały aż do V wieku, ale spełniane podczas nich 
nadużycia zmusiły Kościół do wydania wyraźnych za
kazów ich odbywania. Biskupi zaś na znak jedności 
z naszym duchowieństwem i ludem, posyłali" konse
krowane Hostye do sąsiednich swych Kościołów. Tak 
było do IV wieku. Dopiero Synod Leodyceński w r. 
372 zniósł ten zwyczaj przesyłania błogosławionego 
chleba i wina przez Biskupów do duchowieństwa, a 
od duchowieństwa do ludu. Synod w Nantes r. 656 
ten zwyczaj wspomina i pochwala.

I tak ten zwyczaj z małemi zmianami przetrwał aż 
do naszych czasów. Dzisiejsze więc wysyłanie opłat
ków do wiernych i dzielenie się nimi, jest to tradycya 
wiekami uświęcona. A więc nie czczy to jest zwy
czaj, ani organisty zasługa, że opłatki roznosi, a że 
kapłan podług dawniejszego zwyczaju święcił je i 
dzieli się z wiernymi na znak jedności, zgody i miło
ści wzajemnej. Jest to chwalebny, a nawet dodam na
turalny, zwyczaj. Nieraz zdarza się nam czytać, że 
nawet ludy żyjące w stanie dzikim, łamaniem chleba 
zawierają zgodę. „Siądź przy naszym ognisku i po
dziel się naszym chlebem” — oto ich wyrażenie, czyli 
bądźmy przyjaciółmi i żyjmy zgodnie. „•

W niektórych okolicach jest piękny zwyczaj mię
dzy mieszkańcami wiosek; gdy bowiem nadejdzie wi
gilia Bożego Narodzenia Pańskiego, jeden gospodarz 
bierze opłatek, idzie do sąsiada, połamawszy sie z 
nim obydwaj idą do trzeciego, i tak aż do ostatniego 
demu, gdzie się wszyscy zejdą i tu dzieląc się opłat
kiem dla miłości przybywającego Jezusa, darowują 
sobie wszelkie urazy. (Pokój ludziom dobrej woli.)

K s. F r. Kukułka.

Z opłatkiem.
Z białym opłatkiem, z życzenia datkiem,
Z serdecznych pragnień słowami,
Starym zwyczajem przed Wami stajem,
By razem cieszyć się z Wami.

Z echem kolędy niechże dziś wszędy 
Zabrzmi weselna pieśń szczera,
Z gwiazdy promienia w dzień Narodzenia 
Nowe się szczęście otwiera.

A ona jęłav go prosić pokornie:
— Wrzuć mnie — prawi — do cienia, bo inaczej i 

skamienieję ze szczętem, a ja ci za to powiem prawdę 
na każde pytanie, które mi zadasz.

Zamyślił się więc rycerz przez chwilę, a potem do j 
niej:

— Z piekłaś jest ?
— Z piekła.
— Powiedz mi tedy, jakiej wiary najbardziej się w 

Diekle boicie?
— Taką rzecz do ucha d tylko mogę powiedzieć, 

no gdyby to gadziny usłyszały, to choćbyś mnie po- ! 
tern w deń wrzucił, zarazby mnie zagryzły.

1 poczęła mu szeptać do ucha, a pan Lubomirski 
słuchał, słuchał, poczem wziąwszy żabę, rzucił ją na- 
oowrót do cienia i tak rzekł do swojej własnej duszy:

— To już teraz nie potrzebowałbym do Betlejem 
jechać, Dzieciątka o prawdziwą wiarę pytać, ale poja
dę, by mu się -zolem do świętych nóżek pokłonić. ,

Po drodze obaczył, że i Trzej Królowie na piecho
tę tam idą, więc im do kolaski przysiąść pozwolił, za 
co podziękowali pięknie i obiecywali, syna, co mu się 
miał narodzić, do chrztu trzymać.

A w Tarnawie, za skarby Babie-Jędzy zabrane, j 
stanął wielki kościół, w którym dotychczas nabożeństwo j 
aa chwałę Bożą się odprawia.

" \ Henryk Sienkiewicz. ‘

Choć ma to życie smutków obficie,
Choć ma i kolce i ciernie,
Podnieśmy oczy — z nieba przezroczy 
Bóg, wejrzy k’nam miłosiernie.

Dziś ziemia cała pieśnią zabrzmiała,
Niech się więc wszyscy" radują;
Bóg się nam rodzi, moc z nieba schodzi,
I krecie życzeń się snują.

Do dworów, chatek i my opłatek 
Niosąc, życzymy serdecznie:
Młodsi i starzy, niech Bćg Was darzy 
Szczęściem i tutaj i wiecznie.

Niech Je-rs dropi w te Tasze progi 
Skarby łask swoich wyleje.
On — mocarz wiec ny da bvt bezpieczny. 
Gwiazdę, 'co szczęściem jaśnieje.

Niech po kolędzie popłynie wszędzie 
Radość na pociech zadatek,
Tego w tej dobie i Wam i sobie 
Życzymy, śląc biały opłatek. W. G.

tfłóam JfiickSewicx,
Gdy zbliża się uroczystość Bożego Narodzenia — 

mimowoli przychodzi na myśl wielki wieszcz narodu.
Dziś właśnie przypada 121-sza rocznica urodzin 

Mickiewicza, który ujrzał światło dzienne 24-go gru
dnia 1798 r. w Zaosiu pod Nowogródkiem. Stąd imp 
jego: Adam.

Czyż trzeba szczegółowo charakteryzować domi
nujące stanowisko w literaturze polskiej i w history* 
narodu — tego króla poetów j. zarazem największego 
może z patryotów, który „cierpiał za miliony” ?

Wpływu Mickiewicza na poezyę polską m'e sposób 
w kilku określić wyrazach, nadmienić jednak należy, 
iż jego to głównie zasługa, że pcezya polska, zakuta 
w 18. wieku w ciasne pęta formy klasycznej, z tych 
form się wyzwoliła i zaczęła główny nacisk kłaść na 
treść. Pcezya polska mickiewiczowska zajęła miejsce 
wśród najpotężniejszych i najpiękniejszych poeevi 
świata.

Z życia wieszcza podnieść głównie n&ieży jego 
gorącą religijność i miłość Polski. Wierzył w spra
wiedliwość Boską i oefcieczne odrodzenie Ojczyzny.

Oddajmy w ten dzień Jego urodzin i imienin za
razem należytą cześć pamięci nieśmiertelnego Wiesz
cza, którego jmię szeroko rozniosło po świece sławę 
Polski j złączmy się z nim duchem w tej gorącej mi
łości, jaką ukochał Boga i Ojczyznę!

ficgsndy
o ffttäsm Jfarodxsnhi.

Święta Bożego Narodzenia — to najjaśniejsza chwi
la z całego roku u ludu, to jakby istotnie gwiazda nie 
codzienna, co wśród szarzyzny i mozołów jasnymi 
promieńmi tryska. Promień mi, które sięgają w najdal
szy zakątek chat i niosą tam dziwną radość, dziwne 
uczucie szczęścia, upojenia i snów tak tęczowych, jak 
owo światło księżyca, odbijające się w igłach szronu.

Wiele złożyło się na tę chwilę momentów, między 
którymi góruje jeden, zasadniczy: Bóg, Stwórca nieba 
i ziemi, Zbawiciel świata, oczekiwany/ upragniony, 
zstępuje nie na pałace królewskie, nie pod dach wiel
możów — lecz do najuboższych, do prostych kmiotków 
i pasterzy. „W stajni z bydlętami gospodą staje, ubo
gim pastuszkom w polu znać daje” przez swych anioł* 
dworzan, znać ukochał tych maluczkich najgoręcej, snąć 
wśród nich On, Wszechmocny, królestwo założy swoje!

I jakżeż nie może się radować ów lud, jak nie za
drzeć szczęściem, jak nie zapalać serc pochodnią zaran
nej nadziei!

Z tego ogromu ućzuć serdecznych, błogich, trysnęła 
prosta, niewyszukana, ale pełna mocy poczya: kolędy

I widzimy w łych kolędach duszę ludu, poznajom 
szczere, prostacze i gorące serca naszych Wojtków, 
Bartków, Szymków, Stachów i Bóg wie jakich tam jesz
cze kmiotków, orzących ziemię rodzinną, uginających 
się pod jarzmem niewoli pańskiej.

I rozśpiewała się ta prosta chłopska dusza, wyga* 
dała się przed stwórcą-Bogiem „maluczkich”, a gdy 
Go w ubóstwie widzi — niesie co ma — oddaje, co 
może. Do odmalowania ogromu piękna poezyi kolęd, 
tych naszych prostych kolęd za nikłe jest dziś pióro. 
Kto chce tę poezyę odczuć, kto istotnie pragnie do
trzeć do jej źródeł, tam gdzie ona najczystsza — niech 
idzie do wiejskiego kościółka na Pasterkę.

Oprócz kolęd grupuje się około świąt Bożego Na
rodzenia mnóstwo legend, o podkładzie takim jak i 
tamte, więcej w nich jednak fantazyi, więcej może jesz
cze uroku. W legendach tych, oprócz pierwiastku bi
blijnego, znać i ślady wypadków dziejowych naszego 
narodu, które przez wieki- weszły w krew i w duszę 
ludu. Wreszcie i zwykłych, do codziennego życia się 
odnoszących, nie brak. W całych obrzędach, wszędzie 
i na każdym kroku przez wszystkie dni świąt zawadzi 
się o jakąś tajemnicę, o jakieś wierzenie, proroctwo - 
wszystkiemu towarzyszy opowiadanie jakiegoś cudów 
nego zdarzenia.

Gosposia na Wilię rano piecze placki z olejem dis 
czeladzi i... sąsiadów Rusinów, których zadzielić trze 
ba u nich nie święta, j kże się nie podzielić! Zdarz b 
się raz, we żniwa. Red ice w polu, ą na podwórzu 
mały Jaś się bawi. Zachodzi z pobliskich jarów „U- 
bchyma”, wa la c' łnpezyrę i do lasu unosi; tam go 
or echami karmi, aby na Wilię upiec. Już, już byłby 
zgiń-1, aż eto ptaki z wyraju i na święta lecą, do nich 
zwraca się Jaś z błaganiem, wiec go biorą na skrzy
dła i niosą, niosą ponad Wieś. Właśnie matka jegc 
niosła świeży placek do Rusina, poznał ją i upadł vy 
jej objęcia. Od tego czasu ludziska o sąsiadach parnię 
tają na Wilię i obdzielają ich plackami.

Zazwyczaj w miesiącu grudniu mgła okrywa drze 
wa i chaty, lub bieli je ciężki srebrzysty szron. W no< 
wigilijną roi się wśród tych mgieł od duchów, co kę
dyś na wojnach polegli i dziś do rodzinnych stron 
przybyć im wolno, przez okienV/> do chaty zatrzeć



mogą. a fam w ćhadc, po sutej wtec^^y ostały na i Tu pan Marek Jął przypominać jakto przed | wlec budzić w komisarzu laktchbądz poaejrzeti, 
stole resztki, których sprzątać nie należy. Te duchy I czterdziestu kilku laty zaplątał się, będąc 20-letnim , zarazem, co mógito uczynił, aby przyspieszyć ko-

rft przyjdą głodne, zziębnięte, zasiędą do uczty. \ młodzieńcem w pewną konspiracyę polityczną, któ- j nieć wieczerzy. Zaledwie dojedzono masę makowi
był ongiś chłop, co kurhan prastary u granicy pól 

rozkopać chciał, eby się dowiedzieć, co też tam w głę
bi się kryje. Kilka lat dzieło swoje prowadził, aż raz 
na wilię przybywa w biel śnieżną ubrany rycerz i po 
siliwszy się resztkami wieczerzy, jął go błagać, aby 
dał spokój umarłym, co tam w jednej mogile wielkiego 
dnia czekają, a jeno co roku po wioskach się rozctio 
dzą dla posiłku na długi rek.

A i drogami błędne duchy z wichrem pędzą. Za
pytać ich o nic rie wolno, nie przeszkadzać, one szu
kają pogubionych tu łez do ozdoby korony wiecznej — 
one daleką drogę przed sobą mają.

Być może, że są to duchy tych, co w dalekiej zie
mi, za wodami, górami i stepami bądź na wojnach 
polegli, bądź w jasyrze poginęli. Ileż to już razy w 
czasie wieczerzy nie zapukał do okienka duch tajem
niczy!

A po mszy północnej zjawiają się nieraz w ko
ściele duchy nikomu nieznane, obce. Nie potrzebują 
się one ukrywać przed ludźmi, bo nic ich z nimi nie 
łączy. Przed setkami lat pomarli ci, których dusze tu 
przyszły. Do rodzinnego kościółka parła ich jakaś siła, 
więc przybyły, retem wychodzą i rozwiewają się w 
mgłę. Nikt ich nie znał, nikt zapytać nie śmiał. Cza
sem tylko stary jaki człowiek w rysach ich twarzy po
znawał podobieństwo do żyjących, zapewne potomków 
tych dawnych ludzi.

Kto chce takie duchy obaczyć — niech modli s;ę za 
dusze z nikąd ratunku nie mające, one mu się pokażą, 
jako tułacze biedne, jako wędrowcy, szukający pocie
chy w rodzinnej ziemi

rą ówczesny kodeks austryacki surowo karał długo- 
letnim więzieniem w osławionym Spilbergu lub 

| twierdzy Ołomunieckiej.
— Byłem już nawet w Krakowie aresztowany, 

I ale przy pomocy poczciwych ludzi, udało mi się zem- 
j knąć. Schroniłem się pod przybranem nazwiskiem 
: u jednego z krewnych, aż na Pokuciu, gdzie miałem, 
I — ciągnął dalej pan Marek — przeczekać burzę.

— Gniło mi się tam bardzo, więc gdy upłynęło 
| już kilka miesięcy i od rodziców żadnej wiadomości 
| nie miałem, postanowiłem, mimo wszystko, spędzić 
! Boże Narodzenie wśród swoich. Rodzice moi mie- 
I szkali tuż pod Krakowem, ale ja przez ostrożność 
j wysiadłem na stacyi Bochnia i parę mil przejecha- 
i łem sankami późnym wieczorem w przeddzień wi- 
| Silił.

Tu począł pan Marek barwnie opowiadać, jak 
I go radośnie witano, ale zarazem i z trwogą, gdyż 

o młodzieńca policya krakowska wciąż się dopyty- 
; wała. Uradzono tedy, żeby o pobycie Marka nikt 

prócz najbliższych, zresztą bardzo zaufanych domo- 
j wników, nie wiedział i oczywiście, aby po upływie 

kilku dni Marek dom rodzicielski opuścił.
Dzień wigilijny minął spokojnie i pan Marek w 

| gronie licznej rodziny bawi! się wesoło, słuchając 
i nowin krakowskich, lub sam opowiadając o mało 
! komu znanym, Pokuciu.

Po ukazaniu się pierwszej gwiazdki, wszyscy 
podążyli do jadalni, gdzie już oczekiwał długi stół 
nakryty do wieczerzy wigilijnej.

z kruchomi łamańcami, Mateusz oznajmił:
— Tokaj i bakalje podałem w salonie.
— Nareszcie — wyszeptałem z uczuciem ulgi 

ujrzawszy wycofujące się z pod obrusa buty i bi* 
ci-ki, które następnie usłyszałem szurgające po pod 
lodzę. Blisko trzy kwadranse iście psiego waro
wania pod stołem sprawiło mi już fizyczną mękę 
której towarzyszyło łatwo zrozumiale zdenerwo
wanie. W dodatku wydarzył się niespodziany epi 
zod, mogący wszystko popsuć w ostatniej chwili 
Wpadł do jadalni ulubiony wyżeł, Sułtan, i poczuw- 
szy moją obecność, usiłował gwałtownie pod stół 
się dostać. Struchlałem, albowiem c. k. kurmsau 
jeszcze jadalni nie opuścił.

Ale i w tym wypadku, uważny na wszystka 
Mateusz, zapobiegł katastrofie, wołając na Sułtana 
straszną dlań i wypróbowaną pogróżką.

—- Wody na psa.
I cóż dalej — ktoś zapytał, gdy pan Marek Ko 

latorowicz urwał w tern miejscu swe opowiadanie.
~~ Już nic osobliwego. Kiedy pan Kvixv itzek 

zapijał tokaj w salonie, a jego subaltern; po prze
szukaniu caiłego domu, od strychu, aż do piwnic, 
raczyli się w czeladnej piwem i smakołykami w'gi* 
lijnemi, poczciwy Mateusz znalazł sposobną chwilę 
uwolnienia mnie z pod stołu i zaprowadzenia w bez 
pieczny już zakątek dworu.

— Oczywiście — zakończył pan Marek —* 
żem wigilję później, lubo odgrzewaną, z młodzień*

, czym apetytem zajadał, a jeszcze przed świtem 
Zaledwie przełamali się opłatkiem ! stary j poczciwy Mateusz odwoził mnie saneczkami de

O północy, gdv na Pasterkę rus^ą dzwonem, siwo- nasz kredensarz, Mateusz, począł roznosić talerze j Bochni na najpierwszy ranny pociąg. Po drodze
J ' wstąpiliśmy do kościoła w sąsiedniej‘parafii, gdzie

wysłuchałem Pasterki, dziękując gorąco Bogu, żf 
mi się udało wyrwać z nielada opałów-

rżenia nieme, bydlęta ludzką maja mowę, rozmawiają 
ze sobą, zwierzają się, ze swej niedoli, o przyszłości, 
która jest im wiadomą — wyrokują. Wara rozmowy 
hej podsłuchać, bo albo paść trupem na miejscu.

0 zaklętych, zapadłych w jeziora kościołach, o po. 
nitujących kędyś dzwonach, chodzą prozą i lękiem 
przejmujące wieści. Kto u Boga szczęśliwy, ten usły- i 
tzy w wigilijną północ te dzwony ,.z nieznanego ko 
ścioła”, z okolicy, gdzie kościoła wcale nie ma. Wybi- j 
jają one godziny liczebne, mierzą czas pokuty tych za
padniętych grodów i świątyń.

1 był raz śmiałek, co przed siebie, jak oczy niosły,
#zedł, kędy dzwony te spiżówvm jękiem zawodziły, 
szedł aż natrafił La świątynię olbrzymią, co się z pod 
dem! powoli wyłaniała i ku obłokom rosła. I szły do 
niej przeróżne zwierzęta parami, jak na jakie wesele, 
i zlatywały się ptaki, i najrozmaitsze drzewa leśne, i i 
przydrożne i te z pod chłopskich chat, szły długą pro- j 
cesyą przed jasny ołtarz. A kapłan tam śpiewał mszę j 
świętą, ą organy grały jak w niebie, a grały nasze pol
skie, cudne kolędy! , i

Lecz nietylko cuda te uirzeć można w kniejach da- I 
Śetich. „Kto u Boga szczęśliwy”, ten na Pasterkę idąc, ! 
otwierające się niebo obaczyć może. Niech wtedy pro
si o co chce, a Bpg mu da. I niech się nie zagapi na 
przejasnych aniołów, co prześliczne „gloria” śpiewają, j 
niech się nie zlęknie, lecz niech pamięta, o co prosić i szukują.

z zupą migdałową, gdy wpada do pokoju Wałek, lo- 
kajczyk^ mówiąc z przerażeniem:

— Żandarm z Krakowa z jakimś urzędnikiem 
przyjechali.

— Wszyscy osłupieli, a ja zerwałem się od sto
łu, nie wiedząc co przedsięwziąć-

Pod stół paniczu —- zawoła! stary kreden
sarz, d-odając pospiesznie — a państwo ani mru-mru.

W chwili, gdy ojciec zmierza! ku drzwiom dla 
powitania niespodzianych gości, posłuszny komen
dzie wiernego, a przytomnego starego sługi w oka 
mgnieniu dałem szczupaka pod stół przykryty sze
rokim, zwisającym, aż do podłogi obrusem. Przy
cupnąwszy pod samym środkiem stołu usłyszałem 
jak uważny Mateusz szybko sprzątając moje nakry
cie i odsuwając krzesło, dalej komenderował:

— Niechże się państwo rozsuną i na miłość Bo
ską, tylko spokojnie, jak gdyby nigdy nic nie było- 

— Bez pana jeść nie będziemy — mówiła głoś
no matka, rozkazując odnieść wazy z zupami do 
kuchni.

Po chwili powrócił Maciej, mówiąc, że dziedzic 
obchodzi wszystkie pokoje z przybyłym urzędni
kiem, któremu towarzyszą dwaj polieyanci, a sze
ściu żandarmów otoczyło dom.

— Oczywiście — pomyślałem — tylko mnie po-

Przysłowia fałowe aa gole Jfarelzenie.
. śwj^ Bożego Narodzenia odnoszą się następu 

z których wiele należy już do prze-

&
Koło świętej Ewy (24. grudnia), noś długie cho

lewy,

Wigilia
ciasna.

piękna i jutrznia jasna, będzie stodoła

ma Boga. Drugi raz w źydu łaska ta nikomu się nie 
przydarzy.

Oto kilka zaledwie legend, które w chłopięcych la- 
ach moich wryły się w mą duszę, uskrzydlały ją, na
pawały rozkoszą, budziły w niej tęsknotę do wszyst
kiego, co tajemne, co nie powszednie. Dziś, po kilku
nastu latach, żal mi tych wierzeń, żal mi tezo piękna, 
które mię tak olśniewało, pierzchły one w nicość bez
powrotnie. Został o tylko wspomnienie tęskne i echo 
cudnych, ślicznych, tak swoich i tak ukochanych kolęd. 
I te jednak straciły wiele. O czemuż jak wówczas wie- 
"zyć nie mogę, że Zbawiciel wśród naszych chat, wśród 
naszego ludu, na ziemi polskiej się narodził L.

Wigilia pod stołem.
(Z dawnych wspomnień).

Skończyła się wieczerza wigilijna. Biesiadnicy 
«yd darów Bożych, popijając miodek, snuli różne 
wspomnienia z dawno minionych wigilii. Ten opo
wiadał o przygodzie, jaką miał w dzień wigilijny, 
gdy wskutek zamieci zdążając od stacyi kolejowej, 
błądził aż do północy i oczywiście wieczerza go mi
nęła. Ktoś przypomniał, że przy wieczerzy wigilij
nej po raz pierwszy poznał swoją obecną żonę, a w 
rok później, również w dzień wigilijny oświadczył 
się i został przyjęty. Jeszcze inny biesiadnik roz
rzewnił słuchaczów opowieścią o nocy wigilijnej, 
spędzonej samotnie w tajdze syberyjskiej.

— Tak, tak, — przytwierdzał gospodarz, pan 
Marek Kolatorowicz — żadnemu z nas nie zbywa 
na wspomnieniach ze spędzonych wigilii w osobli
wych warunkach. Ale nikt z was kochani moi go
ście, nie spędził chyba uczty wigilijnej zamiast przy 
stole, pod stołem.

To coś bardzo ciekawego.

Po chwili mów usłyszałem jak do jadalni 
wszedł ojciec z owym urzędnikiem policyi, który ła
maną polszczyzną się przed moją matkę usprawie
dliwiać począł.

— Ja bardz-o przepraszała szanowną pani i cafe 
towarzystwo, ale moja służba tego wymagała.

Następnie pan komisarz Krtwatrzek, bo tak się 
ten jegomość nazywał, jął wypytywać zarówno mo
ją matkę, jak siostry, szwagrów, ciotkę f dwuch 
wujków, czy są pewni, że Marek Kolatorowiez, to 
jest moja osoba siedząca pod stołem, nie znajduje 
się w tym domu lub w innych zabudowaniach dwor- 

' skich, albo może gdzieś na wsi. Wszyscy jaknaj- 
uroczyściej zapewniali pana komisarza Kriwatzka, 
że mnie nietyko od wielu miesięcy nie widzieli, ale 
nawet nie mają najmniejszego pojęcia co się z tym 
szaławiłą, Markiem, mogło zrobić ! gdzie się on 
w obecnej chwili znajduje.

— Już byłem pewny, źe pan Kriwatzek opu
ść?! iadalnię a zapewne i dwór, gdy słyszę, jak po
wiada:

— Ja państwu już nie będę przeszkadza!, tvlko 
tam w salonie zaczekam, dopóki moi ludzie całego 
domu akuratnie nie obeirzą.

Czyż można dziwić sie ojcu memu. źe jako go
ścinnemu Polakowi, wyrwa,*y się nastomnące słowa:

— To niech pan z nami zie co Bóg dał.
Myślałem źe ten c. k. czeski szwab podziękuję, 

zwłaszcza, że matka ani słówk?em zanros'n ojca m> 
poparła ... Ale gdzie tam. Jegomość Kriwatzeik 
skwapliwie przystał i wnet ujrzałem jego buty wy
suwające sie z pod obrusa akurat w tem samem 
miejscu, które ja poprzednio zajmowałem.

— Prędko podawać — zabrzmiał głos ojca, a 
Mateus7 odpowiedział:

— Wszystko będzie duchem, bo 1 tak się już 
przeeWo.

Ani watnić. ?e c. k. korwsarz mlicji. musiał s’ę 
bardtzo dziwić, że w tym prpkhn domu tak szrh^o 
jedzą. pnda??c bez rrrerwy jedna nctrawe za dm-— Zapewne jakiś ucieszny figiel. .. r .. ...........

— Był to istotnie figiel, ale, że nie miał w so- ] ga, cb^c?aż nie wiedział o tem. V stary' ^latai;<z
bie nic uciesznego, łacno się o tem wszyscy prze- I skrócił tradycyjna wieczerze wigilią n k?lka da<V 
konają z dalszego opowiadania. * natrźymuiac potrawy w kuchni. Nid chciał coczd-

Ktedy Gody jasne, to stodoły jasne. — Kiedy Go
dy demne, to stodoły jasne.

iß 1
Boże Narcdzerie po lodzie, Wielkanoc po wofizfr 

(i odwrotnie).
iß

jeśli poła zielone, gdy się Chrysim rodzi, g<| 
zmartwychwstaje, śnieg z mrozem kołaczem prz#* 
szkodzi. #

J»
Na trawie Gody, m Wielkanoc lody

Zi zionę Boże Narodzenie, a Wielkanoc biüa, $ 
pda pociecha mała.

&
Na Boże Narodzenie weseli się wszelkie stworzenie.

u*
Na Boże Narodzenie przybyło dnia na kurze stą

pienie.
jß

W czasie Godów odnawiano umowy z czeladzią, 
stąd przysłowia:

**
Na świętego Szczepana (26. grudnia), Mo co rok4 

odmienia pana, zła na nim sukmana.
Jft ‘T.

Na święty Szczepan każdy sobie pan,
JB

Na świętego Szczepana, bywa błoto po kolana.
<*

Krćlcwie pod szopkę, dnia na kurzą stopkę. \
' & *

Jut Mikołaj Rev zapisał przysłowie, które 
żyje w ustach narodu:

*

Biega, by z wilczą skórą po kclendcb

dotąd \


